
 

 15/5/2315تاريخ پذيرش:       21/1/2315تاريخ دريافت: 

 شاهنامهاز های حماسی پس های پری در منظومهویژگی
   

 1 دکتر رضا ستاری

 2 سوگل خسروی 

 چكيده

استت  ننتان کت     های اساطیری و حماسی بسیار متداول بوده حضور زن در کنار شخصیّت

 از جهتتی را داردج جمدتتید اورمتت د در کنتتار ستتود ستتوندارمم و اهتتررمخ در کنتتار ستتود  

مندندج در ارتخ متوارد    سواهران/دستران سود و فرردون و کیخسرو نی  از حضور مادر بهره

رسد و ارخ عنصر زنان  زی میب  کامیابی و پیرورک عنصر زنان  همراهی قهرمان با کمک و 

الگوی توانند بازتابی از کهخها میدر پیدبرد اهداف او بسیار مؤثّر استج زنان در ارخ داستان

هاری نون مادر  معدوق وفادار رتا پتری و   مثبت سورش در نقش سورۀباشند ک  در « آنیما»

هاستت کت  بتا    شتوندج پتری رکتی از ارتخ نقتش     با سوردکاری باروری و زارش پدردار می

ناپتمرر  ارتبتاب بتا ندتم  و آب  ابتراز عدت  بت         های سود نون زرباری توصتی  ورژگی

گتوری و پیدتگوری  قتدرغ و    ها و داشتتخ قتدرغ بیت    پهلوانان  آگاهی از اسرار و نهانی

تواناری پنهان شدن و کمک ب  پهلوانان در جهت رسیدن ب  اهتداف وا  و نیتره شتدن بتر     

شودج در ارتخ جستتار پتز از ب ثتی مختصتر پیرامتون       ها ظاهر میداستاندشمنان  در ارخ 

پرداست   شاهنام های حماسی پز از های پری در منظوم   ب  بررسی ورژگی«پری»نیستی 

 جشده است

 جهای پری  پهلوانان حماسیهای حماسی  ورژگیپری  منظوم ها: کليدواژه

مقدّمه -1  

هنتدواروپاری   استج ارخ لغت را از رردتۀ  Parikو در فارسی میان   Parikaپری در اوستا  

per  حستخ  انتد معنی کترده « زارنده و بارور»اند و ب  معنی زادن و ب  دنیا آوردن مدت  دانست(-

(ج پری جنز مؤنث جادو و از پیروان اهررمخ است ک  برای گمراهتی  282: 2ج 3131دوست  
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در درتخ  اهررمنتی پتری    بتا وجتود نهترة    (ج123: 3181 )عفیفی  3م درسنان گمارده شده است

مظهر زرباری و عد  است  زنی اثیری ک  از نیکوری و زربتاری و   زرتدتی  پری در ادب فارسی

گاهی از فَرّه نی  برسوردار است ک  ب  سب  سودرسانی ب  مردمتان  در مقابتد درتو و اهتررمخ     

 وجهتی مثبت  در آریخ م درستنا   ا همیخ نهرةامّ(  311: 3132  آتونی)شررفیان و  گیردقرار می

ی واقع  پتر در پی نابودی آفررنش اهوراری استج درک  در کنار دروان و جادوان   استاهررمنی 

مثبت همچون موجودی لطی   در فرهنگ و ادب اررانی  دو نهرة مثبت و منفی دارد  در نهرة

ای دمتان و پهلوانتان حماستی بتر    و زربا از نیکی و سوبی برسوردار است ک  در پی کمک ب  مر

  همچون دروان و جادوان  موجتودی شترور و بتدکار    پیدبرد اهدافدان است و در نهرة منفی

 نهرةاهوراری گمارده شده استج ارخ است ک  از طرف اهررمخ برای وررانی و نابودی آفررنش 

نرا ک  بت  بتاور پژوهدتگران  در     ای است اسطوره ودةارخ ب پری  برآمده از پیدینۀ وار2ژانوس

آرد  از ستوری در  میبا دو سرشت و نهرة متفاوغ ب  گمان در« مادرن »اردة  باورهای اساطیری 

پیوند با زمیخ و  آب  همچون مادر نماد زارنتدگی و زنتدگی  بتاروری و برکتت و وفتاداری و      

 سودآگتاهی استت  عد  است و از سوی درگر  رم  تاررکی اعماق  شت   مترو و بررت ه و نا   

 (ج01: 3183)مسکوب  

از دو برداشت متفتاوغ ههنتی دربتارة پتری      ارخ دوگانگی و تناقضسرکاراتی معتقد است 

آوری ران کهتخ و پتیش از درتخ   در ابتدا رکی از ار دبانوانی بوده ک  در دو کندج پریحکارت می

  امّتا بعتدها بتا    برکت و باران و عدت   ده است و آورندةدر مرک  قداست و ستارش بو زرتدت

های اسالقی ارخ درخ  از جارگاه و شکوه ها و ارزشآوری او و رواج آریخظهور زرتدت و درخ

وی   امّا ساطره درررخ هنخستیخ سورش فروافتاده  ب  صورغ موجودی زشت و اهررمنی درآمد

انتده  برکت و باروری و زارش همچنان در ههخ جمعی ناسودآگاه مردمان باقی م ب  صورغ الهۀ

استاطیری  بتاروری و    ابرارخ  ورژگتی اصتلی پتری در دورة   (ج بنت 2-3: 3138)سرکاراتی   است

ستارها کت  منبتع    ها و ندم برکت است و از همیخ روی  بنا بر نظر قدما پرران در کنار ندم 

کنند و ن  تنها بلوغ جسمانی  بلکت  بلتوغ روحتانی فترد هت  بت        جوشش آب است  زندگی می

های ار دبانوان کهخ بوده است  زنتی اثیتری و پنهتان در    اردج پری رکی از جلوهبستگی د اردان
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-231: 3183)م داپتور    ها را وجودی مبه  و گرر ان در جنگد و بیدت  و نتاه  طراوغ ندم 

 اندج  ( دانست 8: 3183)حسینی   «نماد عد  و جنون و دروانگی و تسخیر جان»( ک  آن را 233

آوری زردشتت   روحانی بوده است ک  قبد از درتخ  -ر اصد زنبعضی درگر معتقدند پری د

-تتررخ آن بیت   ای بر عهده داشت  کت  مهت   ن د برسی از اقوام شرقی اررانی  وظار  درنی ورژه

های اجتماعی  فرهنگی و درنی پز از زردشت  ارتخ  در پی دگرگونی وگوری و پیدگوری بوده 

 : 3181جاورتتتد  )سستتروی  انتتد شتتتدهپررتتان بتت  جتتادوگرانی پتیتتتاره و افستتونگر بتتدل      

 (ج313

ارتخ واژه را معمتو ب بت  ستاحره      وهتای ناروشتخ استت    )پتری(  زنتی بتا ورژگتی    « پررکا»

 «رتاتو »ها  نام پررکا  ب  صورغ تداعی و مالزمتت در کنتار   گردانندج در متون متأسّر ردتبرمی

  1  بنتد  1  ردتت  2  بنتد  3  ردتت  11و  22  بنتد  31)ردت  )افسونگر و جادوگر( آمده است

هاری از گتوهر  پردازند  ساحره( پرران ک  همچون جادوگران  ب  افسونگری می31بند   0ردت 

: 3101سخ  )کررستخ های مافوق طبیعت جستجو کردآدمی نیستند و منش آنان را بارد در پدرده

 (ج21

 1شتده  ستت  ( و دستتر اهتررمخ دان  221: 3181فستاری    )رستگار از پری ک  از نسد اهررمخ

( و 123: 3ج 3183  اوستا) شوددر مهرردت نی   در کنار دروان و جادوان راد می ( 231)همان: 

ردت نی  پادشاهان و پهلوانانی نون هوشنگ پیددادی  جمدتید  کیخسترو  گرشاست     در آبان

ان را هاری برای اردورسور آناهیتا  پیروزی بر دروان و جتادوان و پررت  وججج با پیدکش کردن فدر 

 (ج  112و  112  113)همان:  شونداز او سواستار می

های شخصیت پری  ارتباب با ار دان و پهلوانتان استتج سوردتکاری پتری در     رکی از جنب 

بخدی  هر سال برای ستود  های کهخ ارخ ننیخ است ک  ب  عنوان ار د باروری و برکتاسطوره

ارتخ همستر     دج در پاران سالکنفرمانروای شهر میها را و آنگ رند هاری برمیهمسر و معدوق 

-232: 3188)فررت ر    ارخ زن استت  کدتت  سواهتد شتد     ب  دست مرد جوانی ک  شوهر آرندة

د بتا ستود   پهلوانان شده آنان را ب  افسون و جتادو وادار بت  پیونت    (ج بنابرارخ  پرران دلباستۀ230

ن باروری و زارش ب  سان زنانی زربتا و فرربنتده   ای ک  پرران ب  عنوان ار دبانواندج در دورهکنمی
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مید و سواهش تنی بودند و از هر گون  توان فررباری  تجسّ  ار درنۀ»اند  در اصد شدهتصوّر می

و جاهب  و افسونگری زنان  برسورداری داشتند و ب  پندار مردمان از بهر بارور شتدن و زاریتدن   

جمال سود  آنان را آمیختند و با نمارش زرباری و میدر ایو نی  شاهان و رالن اسطورهبا ار دان 

 (ج0: 3138)سرکاراتی   «کردندابوا می

انتد و بترای فتررفتخ رتالن و     نام نند پری آمده است ک  از اهررمنان و زشتتکاران  اوستادر 

کوشندج ارخ زنان ستاحره در استاطیر اررانتی بت  فررت  و ابتوای پهلوانتان اررانتی         پهلوانان می

تعبیتر  « زدگتی پتری »ار با پری  در روزگار ما ب  ردازند ک  ارخ شیفتگی و شورردگی در دردپمی

( استت کت  بتا    Xna𝜃𝑎𝑖𝑡𝑖« )تتی سنثئتی »(ج رکی از ارخ پررتان   313: 3133)م داپور   شودمی

تتخ مترو بیامتد و بت  پتیتارگی  پتری       گاه اهتررمخ  همت   پز آن »گرشاس   رار و همراه شدج 

ارخ عد  بت  پتری     ج(223: 2ج 3183  اوستا) «پیوست« گرشاس »را بیافررد ک  ب  « تییئسَنثَ»

(ج ارتخ  311: 3180دادگتی   فرنبت  ) ب  ستام منستوب استت    «کامگیپری»ب  صورغ  بندهشدر 

 شودج  های ادبیاغ فارسی نی  درده میها و داستانداستانی  در درگر منظوم  مارۀبخ

اساطیری است ک  در روند تبدرد اسطوره ب  حماس   دنتار  های پری رکی از نهره بنابرارخ

شتده استتج پتری در    های مثبتت و منفتی تبتدرد    ای دوگان  با ورژگیدگردرسی شده  ب  نهره

آوری زردشت بت  عنتوان ار دبتانوی عدت   برکتت و زارتش متورد        و پیش از درخ دوران کهخ

ای بر عهده داشت  استت  امّتا در   روحانی  وظار  درنی ورژه-و گاهی همچون زنستارش بوده 

ه وا ی سود فروافتاده پی تغییر و ت و غ اجتماعی  فرهنگی و درنی پز از زردشت  از جارگا

اهررمخ در پی  ک  همواره در جبهۀ ی افسونگر بدل شدهب  موجودی پلید و اهررمنی و جادوگر

اسی بت  شتکد ابتواگری    تباهی و نابودی آفررنش اهوراری استج ارخ ورژگی پری در متون حم

جادو و  ابواگر بر سر راه ب  منظور فرر  پهلوانان حماسی نمود رافت  است ک  همچون زن وی

 شودجپهلوان ظاهر شده  مانع رسیدن قهرمان ب  اهداف وا رش می
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 پژوهش پيشينۀ -2

هتاری    جت  اشتاره  شتاهنام  های حماسی پتز از  سوردکاری پری در منظوم  دربارةتاکنون 

   ا  پژوهش مستقلی صورغ نگرفت  استجهکوتاه در برسی از مقال 

  موضوع نبرد پتدر و پستر را   «رکی داستان است پر آب ند » مطل  در مقالۀ جالل سالقی

در نهار روارت حماسی جهان مطرح کرده و پز از شرح داستان رست  و سهراب و نبرد میتان  

استی را شتکد   های حم  استج ارخ نورسنده  زنان منظوم ها  ب  ارتباب تهمین  و پری پرداستآن

داند ک  ب  هدف ابوای ای نون پری و زن جادو میموجوداغ اسطوره زمینی و دگردرسی رافتۀ

-)سالقی گیرندها قرار میتراشی برای رسیدن ب  اهدافدان بر سر راه آنپهلوانان حماسی و مانع

 (ج  210-321: 3123مطل   

  پتز از پدردارشناستی پتری     «درتدار بتا آنیمتا     پری در شعر مو نا» مقالۀمرر  حسینی در 

کاربرد و معانی مختل  آن را در شعر شاعران فارستی نتون فردوستی  ناصرسسترو  ستناری       

سعدی  حافظ وججج بررسی کرده و سوز ب  ترکیباغ و تعابیری ک  در شعر مو نا با پری همتراه  

آن را ب  آنیما و زن سوفیاری در ادب عرفانی تعبیر   هخ الگوریاست  پرداست  و از دردگاه نقد ک

 (ج  23 -3: 3183)حسینی   کرده است

   واژة«شتیررخ نظتامی   مفاهی  پری در سسترو و » ق طغیانی و پرور  حیدری  در مقالۀاس ا

 هتای برآمتده از  ب  ورژگتی  و و ترکیباغ و مفاهی  مرتبط با آن را در ارخ اثر بررسی کرده« پری»

 -323: 3183)طغیتانی و حیتدری     انتد کاربردهای مختل  پری در سسترو و شتیررخ پرداستت    

 (ج311

  بت  پتژوهش جتادو از    «ایبینی استطوره زررساستی بنیادرخ در جهان  جادو» آتونی در مقالۀ

هتای کهتخ و باورهتای    روانی پرداست  و برستی از آرتیخ  شناستی ژرفا و برونمنظر نقد اسطوره

نون ازدواج مقدّس  قربتانی کتردن پادشتاه و ججج را در ارتبتاب بتا جتادو و دو نتوع        ای اسطوره

 (ج201–213: 3131)آتونی   همانندی و مجاورتی آن بررسی کرده است

و  شتاهنام  جتادو بتا تکیت  بتر      پدردارشناستی زن » تونی در مقالتۀ آی شررفیان و به اد مهد

نسبت بت  آن   جادو و دو رورکرد متضاد ار دی و اهررمنی  ای دربارة  پز از مقدّم «شهررارنام 



 ومس شمارة                                     جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                                             211  

 

-اند ک  معمو ب بر سر راه قهرمانان حماسی قرار متی زن جادو پرداست  ب  بررسی پدردارشناسانۀ

گیرد و با اعمال جادوری سود ب  قصد کامجوری از آنان سعی در ابوای پهلوانان حماستی داردج  

و  شتاهنام  حماستی   ی در دو منظومتۀ خ موجتود اهررمنت  نورسندگان همچنیخ با پیگیری ردّ ارت 

شناسی ت لیلی )اهررمنی(  ب  بررسی زن جادو از منظر روان آن با پری بد و مقارسۀ شهررارنام 

 (ج323 -323: 3132  آتونی)شررفیان و  اندرونگ پرداست 

-پرداست  می شاهنام ی حماسی پز از هاهای پری در منظوم در پژوهش حاضر ب  ورژگی

 شودج
 

 شاهنامههای حماسی پس از های پری در منظومهبررسی ویژگی -3

و  فرامرزنام   برزونام   نام بهمخ  نام سام  نام گرشاس های حماسی ردّ پری را در منظوم 

هارش را در مواردی نند دست  بندی کتردج برستی از   توان پیگیری و ورژگیمی نام بانوگدس 

 سود را داشت  باشدج تواند سوردکاری ورژةها میارخ ورژگی

 

 پری کنندۀحدّ و وصف و خيره بیی زیبای -3-1

قدر زرباستت کت    حدّ و وصفی برسوردار استج آندر سنّت ادب فارسی  پری از زرباری بی

و از ارتخ  تواند او را فراموش کنتد  هرگ  نمی ک شود عاش  و دروان  میننان   هرک  او را ببیند

کتارکرد   کننتده (ج ارخ زربتاری سیتره  223: 3ج 3133)شمیسا   کنندتعبیر می« زدگیپری»ب   حال

-ها را از مسیر درست من رف متی سور  دارد  گاه موج  فررفتخ و ابوای قهرمانان شده  آندو

 کند و گاه با فررفتخ دشمنان قهرمانان  راررگر آنان در رسیدن ب  اهدافدان استج  

« عتیخ »ای ب  نام   رک بار شاهد حضور پری هستی ج آنجا ک  پرینام وگدس باندر منظومۀ 

بعد از نابود شدن سترساب جتادوگر بت     شود و می« سرساب» ک  شاه پرران بوده  اسیر جادوی

 د:شودست بانوگدس   همچون جوانی زربا ظاهر می

 

 ز ناگتتتتاه پیتتتتدا بدتتتتد رتتتتک جتتتتوان

 بتتت  درتتتدار نتتتون متتتاه تابنتتتده بتتتود  

 کتت  رم متتاه  قتتد همچتتو ستترو روان   

 مطیتتع رستتش شتتاه تتتا بنتتده بتتود     
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 دستتتتت آن نتتتتازنیخ رکتتتتی جتتتتام در

 رکتتتتی پرنیتتتتان کتتتترده ستتتترپوش او  

 

 پتتتر از لعتتتد و رتتتاقوغ و درّ ثمتتتیخ 

 کتت  بگرفتتت  بتتد تتتا ستتر و دوش او    

 (03: 3182  نامتتت بانوگدستتت )        
 

شتود  بت  ستان    نی   در س  جارگاه  پری ک  عاش  پهلوانان داستان متی  نام بهمخ منظومۀدر 

ها را ب  دنبال سود بت  سترزمینی   گیرد و ب  عنوان صید  آنگوری را آهوری سر راه آنان قرار می

ظتاهر شتده  بت  پهلوانتان      اردانکداند و سرانجام نون دستری زربا بر سرّم را قصر زرباری می

گیرد برای شکار ب  شکارگاه برود  در آنجتا  روزی بهمخ تصمی  می کندجابراز عد  و عالق  می

-ناگهان آهو ناپدرد متی  رود  امّاآن آهو ب  دنبال او میبیند و ب  قصد شکار آهوی زرباری را می

کت  عاشت    را رسد و در آنجا اسل  و و دستترش  شود و بهمخ ب  جاری زربا همچون بهدت می

ماجرای عد  دسترش ب  بهمخ و رتاری و کمتک پررتان بت  او در      بیند و اسل بهمخ است  می

 کند:کداندن بهمخ ب  آن مکان را برارش بازگو می

 بتتدو گفتتت کتتای شتتاه ارتتران زمتتیخ    

 کدتتیدمت ارتتدر بتت  ننتتدرخ فستتون    

 ججج بتتدو گفتتت استتل  متترا هستتت نتتام  

 بتت  فرمتتان متتخ گدتتت  رکستتر پتتری    

 بتت  روی تتتو بتتر فتنتت  و شتتیفت  ستتت   

 ای شتتهررارنتتو آگتتاه گدتتت از تتتو   

 بیامتتتد بتتت  پتتتیش تتتتو آهتتتو نمتتتود  

 اگتتر ستتواهی او را تتتو از متتخ بختتواه   

 

 سداونتتتتتتد روم و سداونتتتتتتد نتتتتتتیخ  

 بتتتتت ودی همتتتتتی بتتتتتازگردی کنتتتتتون

 همتتت  نتتتام و هتتت  شتتتادکامی و کتتتام     

 ستت ارتتخ بدرتتخ دلبتتری ا متتتترا دستتتتر

 ستتتت  فتترّ و زرتت  تتتو بتتتفررفت   دلتش

 کتت  آهنتتگ کتتردی بتت  دشتتت و شتتکار     

 نتتتتتاره تتتتتترا ارتتتتتدر آورد زود بتتتتت  

 میتتتتان در نیارتتتتد کتتتت  باشتتتتد گنتتتتاه  

 (282 – 283: 3131)اررانداه بخ ابی الخیر     

-بیند و ب  دنبال آن روان  متی رود  آنجا گوری میآهر ب  شکار میهمچنیخ روزی ک  برزرخ

در مقابد درتدگان   -ک  دستر بوراس  است  - شود ک  ناگهان گور ناپدرد شده  شخص زرباری

ای کند و همتیخ مقدّمت   او را ب  ص را و جارگاه پدرش  راهنماری می وگیرد آهر قرار میبرزرخ

 (ج018)همان:  شودبرای ازدواج آن دو می
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گیترد  نی  با راری پری همچون آهوری بر سر راه رست  تور قرار می روشن  دستر ساقان نیخ

 (ج032 )همان: شودزرباری بر او ظاهر می کدد و همچون پریو او را ب  بند می

حتدّ  شتور ج زربتاری بتی   رو مینی  با پرران زرباروری نون شسم  و رضوان روب  نام سامدر 

-شود ک  از عدقش نسبت ب  رضوان برای سام می  موج  عاش  شدن شاپور میپری  رضوان

 (ج  221: 3132  نام سام) گورد

 سوانی :  پری می نظیر شمسۀو در وص  زرباری بی

 دو ندتت  ستتیاهش نتتو ترکتتان جنتتتتگ   

 فکنتتتتده بتتتت  گلبتتتترو مدتتتتکیخ زره   

 ججج بتتت  سورشتتتید رسدتتتنده افکنتتتده دام  

 لتتت  لعتتتد شتتتیررخ او پتتتتتر شکتتتتتتر    

 زبتتتتتان در دهتتانتتتتش ستتتتتترد را روان

 قتتتخ ستتتی  و در ستتتی  دلگیتتتر نتتتاه  ه

 نتتتتده سجتتتتدابتتتتا ی او ستتتترو م ججج ز 

 

متتتژگتتتان سدنتتگ     ز ابتتترو کمتتتان و  ز   

 شکخ بتر شکتخ بتتتتد  گتتره بتتتر گتتتتره    

 و رتتتتا هالتتتت  بتتتتر گتتتترد متتتتاه تمتتتتام   

 و رتتتتتا درج رتتتتتاقوغ و در وی گهتتتتتر  

 و رتتتا بنچتتت  در بتتترو گتتتد بتتتد نهتتتان  

 و رتتتتا قطتتتتره آبتتتتی معلّتتتت  ز متتتتاه    

 ستتتت پتتتارش بتتت  گتتتد از آن رو بمانتتتده 

 (113–111: )همتتتتتتتان                        
 

مان بعد از آگتاه شتدن   شاه و رحشود  تسلی طلس  نابیناری تنبد جادوگر میوقتی سام اسیر 

تخ و اسیر شدن در طلس  تنبد جادوگر  از شمس  پری بترای  از اسارغ سام در دست کوش نی 

شود و بتا زربتاری و   گیرندج شمس  بر تنبد جادوگر ظاهر مینابودی تنبد و رهاری سام کمک می

دهد و راه بلب  بر افسون و جتادوی او را  ز عد  کرده  او را فرر  میفررباری سود ب  تنبد ابرا

 (ج  113-112)همان:  شودرابد و با ارخ روش موج  فرر  و نابودی دشمخ سام میمی

است ک  « تییئسنث»شدن او ب  دست پری   فررفت اوستارکی از ماجراهای گرشاس  در 

آفررده ان کابد است ( ک  همvaekereta) «کِر ت وَئ ِ»یخ کدور اهورام دا  اهررمخ او را در هفتم

گیرد و ب    ارخ پری شکد انسانی ب  سود مینام گرشاس (ج در 223: 2ج 3183  اوستا) است

جاری از کابد و جاب  شودج در ارخ تبدردورزی جمدید با دستر شاه زابد وارد میماجرای عد 

ک   شودج جمدید بعد از ارخب  دارۀ آن دستر منتقد میب  زابد  ورژگی جادوری و نیرنگ کابلیان 
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رسد و کند  ب  زابلستان  ک  شهری زربا و سرّم نون بهدت است  میاز دست ض اک فرار می

نی  پری در قال  دستر  نام گرشاس شود  بنابرارخ  در با دستر زربای گورنگ شاه روبرو می

جمدید در بابی زربا کنار  (ج21-22: 3101طوسی   )اسدی شودزربای گورنگ شاه متجلّی می

 بیند: ای  دستر زربای گورنگ شاه را میندم 

 رزان درتتتد بستتتیار بتتتر گتتترد دشتتتت  

 بتتخ درتتد و آبتتی و نتتار  دو صتت  ستترو

 پهنتتتتای راغبتتتت  میتتتتان آبگیتتتتری  

 ججج رکتتی بتتاغ ستترم بتتد از پتتیش جتتوی 

 

   تتتار و رزان برگمشتتوربتج آن بر 

 نغتتتت  دکتتتتانی از هتتتتر کنتتتتار زده 

 گیتتتر متتتاغشتتتنا بتتتر در آب شتتتکخ

 جتتتویو دستتتتر شتتتاه فرهنتتتگ ا در

  (21: همان)                                    

رسد  در بیخ راه ب  دشتی سرّم وقتی فرامرز ب  باستر زمیخ و مرز نیخ می نی  فرامرزنام در 

دنبتال آهتو بت     گیترد  فرامترز بت     رسیده  ناگهان آهوی زرباری بر سر راه او و رارانش قرار متی 

 شود:رو میرسد و در آنجا با دستر شاه پرران روب مرب اری نون بهدت می

 رم درتتتد نتتتون اربتتتوان  رکتتتی متتتاه 

 بتتتت  بتتتتا  بتتتت  ستتتتان رکتتتتی نتتتتارون

 تتتر ز بتتاغ بهدتتت  بتت  رسستتار ستتوش  

 

 ندستتتتتتت  بتتتتتت  ن درتتتتتتک آب روان 

 ستتی  زلتت  مدتتکیخ شتتکخ بتتر شتتکخ   

 تتتو گفتتتی ز جتتان دارد آن متت  سرشتتت  

 (233-231: 3131  ب روفرامرزنامۀ )    

در رفتتار و کتردار مطربتی بت  نتام       هتای او   تجلّی پری و سوردتکاری برزونام  ر منظومۀد

سوسخ رامدگر قابد پیگیری استج سوسخ رامدگر  مطرب دربار افراسیاب تورانی است ک  بتا  

اش در نتاتوانی بستگی رست  و بترزو و  های افراسیاب از اتّ اد و همابیتدردن ج ع و ف ع و بی

گری زنانتۀ ستود  پهلوانتان اررانتی را     دهد ک  با مکر و فرر  و نارهها  ب  او قول میمقابد آن

در واقع  ننیخ قولی از طرف سوستخ رامدتگر و تتالش او بترای      1فرر  داده  ب  بند درآوردج

ان و رتالن  فرر  دادن و وسوس  کردن پهلوانان اررانی رادآور سوردکاری پری در ابوای پهلوان

زنتد و بترای   ستاری سیمت  متی   استج سوسخ رامدگر بر سر راه پهلوانان اررانی  در کنار ندم 

مل ومتاغ زربتاری و فرربنتدگی را در آن     آرارد و همتۀ فرر  پهلوانان آن را همچون بهدت می
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 د:دهقرار می

 ستتتازنیرنتتتگنتتتو آمتتتد دو ره پتتتیش  

 بتتتدان راه ستتتالی رکتتتی ندتتتم  آب   

 نتتتد رستتتتبتتت  ن درتتتک ندتتتم  بیفک

 رتتتخ ندتتتمۀ آب سیمتتت  بتتت ن  ا بتتتر

 بتتتت  سیمتتتت  درون ب مگتتتتاهی بستتتتاز

 رکتتتی ستتتفره از متتترغ بررتتتان و نتتتان  

 بیتتتارای مجلتتتز نتتتو ستتترم بهتتتار    

 

 بتتتتدان راه دستتتتتان و سستتتترو فتتتتراز 

 رکتتتی دز بتتت  ن درتتتک لتتتیکخ ستتتراب 

 بختتتبتتدان ستتاربان گفتتت کتتای نیتتک  

 ستتتور انجمتتتخننتتتان نتتتون بتتتود در 

 بیتتتاور ز هتتتر گونتتت  نیتتت ی فتتتراز    

 ن درتتتتک متتتتخ تازنتتتتانبیتتتتاور بتتتت  

 ننتتان نتتون بتت  تتتوران بتتر شتتهررار     

 (322: 3183)کوسج                            

طلبتی جتدال   جتوری و قتدرغ  از طرف درگر  در میان پهلوانان اررانی کت  بتر ستر برتتری    

پهلوانتان درگتری    کند و رست  برای بازگرداندن اوی  طوس ب  قهر مجلز را ترک مانددرگرفت 

ج طوس ک  با سد  بارگاه را تترک  فرستدمی   گسته   بیژن و فرامرز را در پینون گیو  گودرز

رود  ارخ گورسر ک  بیند و برای شکار او ب  دنبالش میکرده است  در میانۀ راه گورسری را می

گتاه سوستخ   دامی است برای فرر  دادن پهلوان و بت  دام انتداستخ او  او را بت  ستمت سیمت      

هتای رنگارنتگ    هتای ستوردنی  کداندج او با زرباری و دلربتاری ستود و بتا وسوست     رامدگر می

پررتان   کننتدة (ج بنابرارخ زرباری سیره381-333)همان:  آوردپهلوانان را فرر  داده  ب  بند در می

 استجها برای ب  دام انداستخ و فررفتخ پهلوانان حماسی مرتبط با سوردکاری ابواگری آن
 

 ارتباط پری با آب و چشمه-3-2

های پری ب  عنوان ار دبانوی زارش  بر کتت و بتاروری  ارتبتاطش بتا آب و     رکی از ورژگی

: 3138)سترکاراتی    شتود ندم  است ک  موج   بارندگی  برکت م صو غ و سال نیکو متی 

سلستل   »استت   های ظهور پرران ها رکی از م دها  ناهسارها و رودسان بنابرارخ  ندم  (ج32

رسد  امّا جررانی تاررخی بنا بر ستاز و کتاری ستا      مادر می -انساب پرران در اصد ب  زمیخ

هتا و  ها را از سطح زمیخ ب  عم  آن فرو برده  جاری کت  پررتان در روشتناری متاه  روح آب    آن
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-اق جنگدها را در اعمها و سیالبها  ن درک گودالججج و ابل  روی کوه شوندنباتاغ درده می

 «شتوند متی هتا ظتاهر   های سروشان را کنار ندم رودسان  ها  در کنارةها  ن درک بارها و لج 

   (ج223: 3133)شوالی  و گربران  

ای دارد و شارد بتوان گفتت ارتخ     پری حضور بسیار ندمگیر و گستردهنام سام در منظومۀ

جنبتان  و همچنتیخ در رونتد داستتان  سلستل      پری است ک  با حضور سود از ابتتدای منظومت   

رود  ناگهان بسیاری از روردادهای ارخ منظوم  استج در آباز منظوم   وقتی سام ب  شکارگاه می

کنتدج در واقتع پتری در ابتتدا بتا      سام را ب  ستود جلت  متی    آرد و توجّ گوری ب  سمت او می

ساس سوردکاری زارندگی و باروری سوردکاری ابواگری سود ب  منظور فررفتخ پهلوان و بر ا

رود و بت   شتودج ستام در پتی آن گتور متی     سود برای آمی ش با پهلوان حماسی بر او ظاهر متی 

-شود ک  همان پری عال با ظاهر میرسد ک  ناگهان دستری زرای میقصری زربا در کنار ندم 

شده و در پتی رتافتخ    او د و با دردن تصورر پرردست دلباستۀشوافروز استج سام وارد کام می

 (ج8: 3132  نام سام) شوددرار نیخ می او  روانۀ

ستاری کت  جارگتاه      دستر تسلی  جنّی  شاه پرران  نی   بر سر ندتم  پری همچنیخ  رضوان

 (ج213)همان:  دهدبیند و نورد وصال پرردست را ب  او میپرران است  سام را می

ای در مربت اری  فرطور توش  شاه پرران  را کنار ندم   فرامرز دستر فرامرزنام  در منظومۀ

 بیند:زربا می

 ستتوهبد ستتوی ندتتم  آمتتد پگتتاه    

 رم درتتد نتتون اربتتوان  رکتتی متتاه 

 

 بتتتتدان تتتتتا بدتتتتورد تتتتتخ از گتتتترد راه 

 ندستتتتتتت  بتتتتتت  ن درتتتتتتک آب روان 

 (231: 3131  فرامرزنامۀ ب رو)               

ای بتر  سود را کنار ندتم   امدگر سیمۀپیدتر اشاره شد  سوسخ رنی  ننان ک   برزونام در 

 (ج        322: 3183)کوسج   آراردکند و برای فرر  پهلوانان آن را همچون بهدت میپا می

 بینتد ای متی نی  جمدید  دستر گورنگ شاه را در بابی زربتا  کنتار ندتم     نام گرشاس در 

بازتابی از سوردکاری کهخ و (ج بنابرارخ ارتباب پری با آب و ندم   21: 3101طوسی   )اسدی

هتای عامیانت    ها و حکارتای او ب  عنوان ار دبانوی زارش و باروری است ک  در افسان اسطوره
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 های ملّی بروز و ظهور رافت  استجو حماس 

 زندگی در سرزمين و قصرهای زیبا -3-3

ر بتا ی  همچون بهدت  بت  ها و قصرهاری زربادگی در سرزمیخهای پری  زنرکی از ورژگی

تررخ تررخ و در عیخ حال جادوریها   ر  باشکوهها و افسان های بلند استج پرران در قص کوه

 قصرها هستند  قصرهاری ساست  شده از سدت طال و آراست  ب  جواهر ک  وص  آن را دربتاره 

 بینی : قصر پری عال  افروز می

 و نتتون بهدتتتا رکتتی کتتام درتتد انتتدر 

 

 زررنتتت  سدتتتت عقیقتتتیش درتتتوار و   

 (3-8: 3132  نام سام)                      

شوند و نی ی ج  وهت  و سیتال   درسدند  امّا در رک ل ظ  م و میدر ش  می»قصرهاری ک  

افتروز  همچون قصر زربای پری عال  ( 233: 3133و گربران   )شوالی  «گمارنداز سود باقی نمی

افروز وارد آن کام زربا سام ب  همراه عال  جماندی نمیشود و اثری از آن باقک  ناگهان ناپدرد می

رود و او شده  از هوش می پرردست  دستر فغفور نیخ  دلباستۀ شود و با دردن تصورری ازمی

 ن  از پری سبری است و ن  از قصر باشکوه او:  آردوقتی ب  هوش می

 نو ستام رتد از ستاک ستر بتر گرفتت      

 نتتت  گلتتت ار درتتتد و نتتت  قصتتتر بلنتتتد

 

 مهتتر رستتش نهتتره در زر گرفتتت   ز 

 پرنتتدستترای و نتت  نیلتتی  نتت  بستتتان 

 (31: 3132  نام سام)                      

نی   قصر فرطور توش ک  شاه پرران است  قصری زرباست ک  ساک و سدت  فرامرزنام در 

 آن از مدک و زر است:  

 رکی کام بود از سوشی نتون بهدتت  

 

 همان ساک او مدک و زر بود سدتت  

 (131: 3131  فرامرزنامۀ ب رو)         

افتنتد  بت    و وقتی فرامرز و رارانش ب  دنبال آهو ک  همان دستر شتاه پررتان استت  بت  راه متی     

 (ج231-283)همان:  رسندمرب اری زربا نون بهدت می

رود  بت   نی  وقتی بهمخ ب  دنبال آهوری زربا ک  همان دستتر استل  استت  متی     نام بهمخدر 

رسد و در آنجا اسل  و و دستر زربتارش را کت  عاشت  بهمتخ     زربا همچون بهدت میسرزمینی 
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روشن   دستر ساقان نیخ  ب  کمک پری   نی  ج(283: 3131الخیر  ابی بخه )ارراندا بینداست  می

کدد و ب  جاری سرّم و زربتا  گیرد و او را ب  بند میهمچون آهوری بر سر راه رست  تور قرار می

 (ج032)همان:  بردبهدت میهمچون 

دهتد    قصرهای زربای پرران جای سود را ب  شهر بسیار زربای زابلستان مینام گرشاس در 

 بینتد ک  جارگاه دستر گورنگ شاه است و جمدید در بابی همچون بهدت آن دستر زربا را می

 (ج21: 3101طوسی   )اسدی

هاری دوردستت    در قصرها و سرزمیخارخ ورژگی پری ب  عنوان موجودی زربا و ماوراری ک

مسکخ دارد  عالوه بر سوردکاری ابواگری آن ک  با نمتارش زربتاری و دلربتاری ستود در پتی      

 ز آنیما باشتدج بترای آنیمتا دو جنبتۀ    تواند نمودی افرر  پهلوانان و قهرمانان حماسی است  می

وردهام  )ف رربکاری استدرگر آن ف اند ک  رک سورۀ آن سیر و سورۀروشخ و تاررک قائد شده

ههخ ناسودآگاه قهرمان نهفتت    (ج آنیما با سورۀ مثبت و روشخ سود در دورتررخ نقطۀ83: 3188

رابی ب  آن  موج  کمال و سودآگاهی بتوده و نهارتت سواستت و آرزوی آدمتی     است و دست

ای هت تجست  تمتامی گترارش   »آنیما ک  بخدی از ناسودآگاه جمعی بدر است   نمونۀاستج کهخ

( ک  گاه ب  صورغ آنیمای سوب و گاه بت   231: 3183)رونگ   «روانی زنان  در روح مرد است

آرنتد و  ای آسمانی درمیشود  رعنی ارخ م توراغ گاه ب  صورغ اله شکد آنیمای بد متجلّی می

گاه ب  شکد زنانی  سودمثبت  (ج آنیما در سورۀ21: 3182)مورنو   گاه در هیئت سداری دوزسی

هتا  ی را ب  آنارد ک  و بیش هر نی  افسون کنندهای ک  مب  گون   شودفرافکنی می« پری گون »

بیند کت  پترداستخ بت  آن و برقتراری روابتط      را می هاها انواع سوابآن دهد و دربارةنسبت می

: 3183 )رونتگ   شتود درست با آن  موج  انکداف و رشد شخصیت فردی و سودآگاهی متی 

 (ج230-238
 

 ابراز عشق و عالقه به پهلوانان -3-4

-ای تصوّر میپرران ب  عنوان ار دبانوی زارش و باروری  همچون زنان جوان زربا و فرربنده

از هرگون  تواناری فررباری و افسونگری ستود   شدند ک  تجسّ  ار درنۀ مید و سواهش تنی بوده

-در راستای ب  دام انداستخ و ابوای شاهان و پهلوانان  ب  منظور بارور شدن و زاریدن بهره متی 
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تتررخ  شهوانی پری رکی از بارزتررخ و مهت   -(ج ارخ کارکرد جنسی0: 3138اتی  )سرکار گرفتند

و باروری پری است ک  در معنتی اصتلی    ست و برگرفت  از سوردکاری زارندگیهای اوورژگی

منعکز شتده و ارتخ ننتیخ مستئولیّت بترانگیختخ       ()همان «زارنده و بارور»ب  معنی « پری»نام 

های حماسی نیت  پررتان نت  بت      عد  و مید ب  آمی ش را بر عهده داشت  استج در ارخ منظوم 

دل بستخ دو تخ ب  رکدرگر  همواره ب  قصتد   از طرفیخ عد  و ن  ب  عنوان واسطۀعنوان رکی 

  پری عتال   نام سامدر  جباروری و زارش  در پی ابوا و ب  دام انداستخ قهرمانان حماسی هستند

 ت:ها و تهدردهای سود در پی کامجوری از سام اسگسترد و با جادوریهای زرادی میافروز دام

 ن متتخ استتتهمتتیخ گلدتتخ و قصتتر ز آ

 ل   آبتتتی بتتتدهججج کنتتتون تدتتتنۀ وصتتت

 

 افتتتروز نتتتام متتتخ استتتت کجتتتا عتتتال  

 متتتتی عدتتتت  دادی  کبتتتتابی بتتتتتده   

 (3: 3132  نام سام)                            

نی  دستر اسل  ک  عاش  بهمخ است  ب  مدد و راری پرران در سیمای آهتوری    نام بهمخر د

عد  دسترش ب  بهمتخ  کداند و اسل  ک  شاه پرران است از بهمخ را ب  درون حصاری زربا می

و ردّ پررتان در آشتناری    ج همچنتیخ نقتش  (282-283: 3131الخیتر   بتخ ابتی   )اررانداه گوردمی

آهر و دستر بوراس  و ازدواج رست  تور با روشن   دستر ساقان نیخ  کامالب قابد پیگیری برزرخ

 (ج  031-032و  018)همان:  است

 ان و پهلوانتان حماستی را در منظومتۀ     شتاه های ابراز عد  و عالق  بت رکی درگر از نمون 

  :بینیدر ابراز عد  دستر گورنگ شاه ب  جمدید می نام گرشاس 

 پتتتتدر دان متتتترا شتتتتاه زابلستتتتتان 

 و متتتر متتترا هستتتت فرمتتتانروا  ا وز

 

 ججج تتتترا ام کنتتتون گتتتر پتتتمرری متتترا

 

 جتتت  متتتخ دگتتتر دلستتتتان   نتتتدارد بتتت 

 کتت  جفتتت آن گتت رن  کتت  آرتتد هتتوا     

 (22: 3101طوسی  )اسدی                   

 گیتتتری متتترا  بتتتر آرتتتیخ بتتت  جفتتتت  

 ( 11)همان:                                        

آرزو  دستر شاه پرران نی   با قرار گرفتخ بر سر راه فرامرز  موج  برانگیختخ عد  فرامترز  

 شود:و عاش  شدن او می
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 رویدلتتش پتتر شتتد از مهتتر آن متتاه    

 ز ندتتم  روان گدتتت بتتا درد جفتتت  

 روانی نامتتتتتداران روشتتتتتخ کتتتتت  ا

 

 جتوی پر اندرد  گدتت و بت  دل نتاره    

 پتتر از بتت  بیامتتد بتت  رتتاران بگفتتت    

 پری بترد از متخ دل و هتوش و جتانججج    

 (233: 3131  فرامرزنامۀ ب رو)        

 قدرت تغيير چهره -1-0

 )شتوالی  العاده  از قدرغ و تواناری تغییر سیما برسوردارنتد  پرران ب  عنوان موجوداغ سارق

هتای  و منظومت   های گوناگون درآورندج پری در ادب( و سود را ب  نهره238: 3133و گربران  

هتا را بت    شتود و آن حماسی فارسی ابل  ب  شکد صیدی گرر پا در مقابد قهرمانان ظاهر متی 

نمارانتد و  افروز در قال  گوری سود را ب  ستام متی    پری عال نام سامکداندج در دنبال سود می

شتود و ستوز بت  شتکد     کند و ب  قصر ستود رهنمتون متی   گون  او را از لدکرش جدا میارخ 

 د:رآدستری زربا در می

 ستتررن  کتت  ستتام متتخ آن گتتور فربتت  

 افستتون جتتدا کتتردم از لدتتکرغ   بتت 

 

 همی سواستت کتش ستر درآرم بت  دام     

 بتت  ستتدمت ستتتادم کنتتون بتتر درغ    

 (3-8: 3132  نام سام)                     

گیترد  نی  دستر اسل  در شکارگاه همچون آهوری زربا بر سر راه بهمخ قرار متی  نام بهمخدر 

الخیتر   ابتی  بتخ  )ارراندتاه  کنتد دهد و ب  او ابراز عد  متی و بعد ب  دستری زربا تغییر شکد می

دستر ساقان نیخ  نیت  بتا رتاری پررتان و      همچنیخ دستر بوراس  و روشن (ج 283-282: 3131

 (ج032-033و 018)همان:  دنگیردر سیمای آهوری سر راه قهرمانان قرار می هانیروهای آن

گیترد و  نی   دستر فرطور توش ب  شکد آهوری بر ستر راه فرامترز قترار متی     فرامرزنام در  

 (ج231-283: 3131  فرامرزنامۀ ب رو) شودسوز همچون دستری زربا بر او آشکار می

ای بت  نتام   روند  ناگهان پریو بانوگدس  ب  شکار می  زمانی ک  فرامرز نام بانوگدس در 

شود و ب  شکد گوری ک  در حال فرار از می« سرساب»ک  شاه پرران بوده  اسیر جادوی « عیخ»

شتود و بت  دستت بانوگدست  از شترّ سترساب       شیری بوده  بر بانوگدس  و فرامرز ظاهر می

 0(ج08-03: 3182  نام بانوگدس )رابد مینجاغ 
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نی  سوسخ رامدگر برای فرر  پهلوانان اررانی همچون گوری بر ستر راه آنتان    برزونام در 

 رباری و دلربتاری ستود و بتا وسوستۀ    کداند و با زگاه سود میرا ب  سیم  اردانگیرد و قرار می

 (ج  381-333: 3183  )کوسج آوردهای رنگارنگ  پهلوانان را فرر  داده  ب  بند در میسوردنی
 

 ها و قدرت پيشگوییآگاهی از اسرار و نهانی -3-6

روحانی در دوران کهخ است   -برگرفت  از نقش او ب  عنوان زن های پری ک رکی از ورژگی

: 3122)د شتو    گتوری استت  گتوری و بیت   ها و تواناری پتیش قدرغ آگاهی از اسرار و نهانی

قهرمتان را در    شتان یخ آگتاهی ها  پرران ب  بی  آگاهند و ب  کمک هم(ج در برسی منظوم 213

آهر بعد از دردن دستتر بوراست   کت  در      برزرخنام بهمخکنندج در رسیدن ب  اهدافش راری می

گتاه  بت  کتودک    گاه پدرش  در مسیر رفتخ ب  سیمت  ارتباب با پرران است و دعوغ او  ب  سیم 

-او همچنیخ از قدرغ پیشآهر آگاه استج رسد ک  از حال و احوال و اهداف برزرخنوپانی می

 ارتباب او و دستر بوراس  با پری است:گوری برسوردار است ک  ارخ نیرو برگرفت  از 

 رکتتتتی کتتتتودکی در میتتتتان گلتتتت    

 زده بتتتر ستتتر نتتتوب تکیتتت  ننتتتان  

 بتتتدو گفتتتت پرمارتتت  بتتترزرخ تتتتوری 

 داری بتت  پتتیش انتتدرونبتت  کتتاری کتت  

 متتتد اکنتتتون گتتت  کتتتام تتتتو  بتتترو ک 

 بگفتتت ارتتخ و بتتر شتتد میتتان رمتت      

 

 گلتتت  بتتتر در و دشتتتت کتتترده رلتتت    

 کجتتتا باشتتتد آرتتتیخ و کتتتار شتتتبان   

 ز ستتتتون فرامتتتترز پتتتترکیخ تتتتتوری 

 تتتترا بختتتت باشتتتد بتتتدان رهنمتتتون  

 بتت  سورشتتید تابتتان رستتد نتتام تتتو     

 شتتتتگفتی بماندنتتتتد گتتتتردان همتتتت  

 (031: 3131الخیر  بخ ابی )اررانداه    

شتدرد او را   القۀموی پرردست  وص  عد  سام و عنی  آنجا ک  پررنوش  دستر ع نام سامدر 

 گورد ک  از آن عد  آگاه بوده است:کند  پرردست میب  پرردست  برارش بازگو می

 پررتتدست زان مهتتر پتتر در گرفتتت   

 ججج کتت  از کتتار ستتام رتتد آگتتاه بتتود   

 ججج کتت  کارآگهتتانش هتت  از بهتتر کتتام  

 دلتتتش مهتتتر درررنتتت  از ستتتر گرفتتتت 

 بتتتود دلتتتش بتتتا وی و درتتتده بتتتر راه

 سبتتتتر داده بودنتتتتد از عدتتتت  ستتتتام
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 در آن کتتتار بتتتا او پتتتری رتتتار بتتتود

 

 ز بهتتتتر پررتتتتدست در کتتتتار بتتتتود 

 (311: 3132  نام سام)                       

 ن  ک  پیدتتر گفتت  شتده  بت  واستطۀ     گوبنابرارخ  پری ک  رار و همراه پرردست است  همان

پررتدست  گوری سود  از قبد گوری و پیشاش در آگاهی از اسرار و رازها و قدرغ بی تواناری

کندج راری و همراهی پرران با پررتدست را در جتای   را از عد  آتدیخ سام نسبت ب  او آگاه می

ای زندانی و درگر منظوم   وقتی پرردست ب  دستور پدرش  برای جدا ماندن از سام  در سرداب 

ای توان دردج پرردست ک  بعد از س  ماه زندانی بودن در سرداب   دلش بتر مخفی شده است  می

کنتد  ناگهتان پتری رضتوان      کند و از بخت بد سود شکارت میسام تنگ شده  نال  و زاری می

شود و او را از حال سام آگاه کرده  نورد نجتاغ و  دستر تسلی  جنّی  شاه پرران  بر او ظاهر می

 (ج213)همان:  دهدوصال معدوق را می

گتوری برستوردار   توانتاری پتیش   رکی درگر از پرران و دوستداران سام است ک  از« رجمان»

 (ج  128)همان:  کندگوری میبوده و سرانجام جنگ سام و پیروزی او بر دشمنانش را پیش
 

 قدرت پرواز -3-7

اعتقاد ب  تواناری و قدرغ پرواز پری  عالوه بر ارتباطش با قدرغ ستاحری و افستونگری و   

موجتود  »از ارخ عقیده است ک  پری را تواناری او در پنهان شدن و ناپدردشدن ناگهانی  برگرفت  

توانستت  پترواز کنتد و بتا سترعت      دانستند ک  می( می«پری»   هرد ناملغت) «متوهّ  صاح  پر

در واقع پری را پیکی از عال  درگر و ابل  ب  شتکد   جاز جاری ب  جای درگر منتقد شود زرادی

ممکخ است لفظ پری از ترکی  کلمۀ »(ج 238: 3133)شوالی  و گربران   اندکردهپرنده تصّور می

 «ساست  شده و ب  معنی موجودی باشد ک  پر دارد را قادر بت  پترواز استت   « رای نسبت»با « پر»

افروز  گاه ک  عال   ب  قدرغ پرواز پری اشاره شده است  آننام سام(ج در 32: 3121)م جوب  

ربارتد و دوبتاره از او   ستام را متی  ص بتی سام با دستری زربتارو   از روی حسادغ ب  ساطر ه 

 شودجکند  امّا ارخ بار ه  با جواب سرد و منفی سام روبرو میطل  عد  می

گیری پری آگاه است  بت  او دلتداری داده  نورتد عدت      جوری و قدرغ انتقامسام ک  از کین 

وراری ستود  ستام را بت  جارگتاهش     پمررد و با قدرغ جادوری و متا افروز نی  میدهدج عال می
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(ج همچنیخ ب  تواناری پرواز پری رضوان  کت  رتاررگر و نتاجی    01: 3132  نام سام) گرداندمیبر

فغفور نیخ است  اشاره شتده استت  رضتوان پررتدست را از آن سترداب        پرردست در سردابۀ

 (ج211)همان:  بردنجاغ داده  ب  سوی سام می

قتدرغ جتادوری و متاوراری ستود از توانتاری       ری عیخ ب  واستطۀ نی   پ نام بانوگدس در 

 (ج03: 3182  نام بانوگدس ) ناپدرد شدن برسوردار است

-شود و از نام و نسبش متی   پری  بعد از ارخ ک  بر فرامرز آشکار میفرامرزنام همچنیخ در 

 شود:گورد  ناگهان ناپدرد می

 متتتن  دستتتتر شتتتاه فرطتتتور تتتتوش   

 ر پادشاستتتکجتتا بتتر پتتری ستتر بتت  ستت

 بگفتتت ارتتخ و در ندتتم  شتتد ناپدرتتد 

 

 جهانتتدار بتتا فتترّ و بتتا رای و هتتوش     

 ز بتترج بتتره تتتا بتت  متتاهی وراستتت     

 دل پهلتتتتتوان از بمتتتتتش برطویتتتتتد 

 (233: 3131  فرامرزنامۀ ب رو)          

 کمک به قهرمان در جهت پيشبرد اهدافش -3-8

 قهرمان حماسی استت کت  نمونتۀ   ندن ب  های پری  تالش او برای راری رسارکی از ورژگی

ب  شکد راری پری ب  سام و پرردست و هموار کردن مسیر وصال عاشت    نام سامبارز آن را در 

  تستلی   نامت  ستام بینتی ج در  و معدوق و همراهی و راری رساندن ب  سام در نبرد با دشمنان می

رجمان جنّی استت    جنّی ک  شاه پرران است ب  همراه دسترش  رضوان و پری شمس  ک  دستر

جای منظوم  ب  راری و کمتک ستام در مقابتد دشتمنانش     همراه با سواه پرران و جنّیان در جای

ها آگاه و راه نجتاغ و رهتاری   سام را از نیرنگ و افسون آن  شتابد و با قدرغ جادوری سودمی

 کندج  ها را برای او هموار میاز شرّ آن

شتود  تستلی      ک  از عادران بود  اسیر می«عاق عاد»همچنیخ وقتی سام در طلس  و جادوی 

-جنّی  فرهنگ درو را برای نجاغ سام و از بیخ بردن طلس  عاق جادوگر ب  مغترب زمتیخ متی   

: 3132  نامت  ستام ) رابتد ای نجتاغ متی  شود و سام از طلس  دروار شیدت  فرستد  عاق کدت  می

 (ج233

پری  دستر  شود  شمسۀتنان بود  می  از نی بار درگر وقتی سام اسیر طلس  تنبد جادوگر  ک
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(ج وقتی 121)همان:  رهاندشتابد و سام را از طلس  نابیناری تنبد میرجمان جنّی ب  کمک او می

شاه و رجمان بعد از آگاه شدن از استارغ  شود  تسلی سام اسیر طلس  نابیناری تنبد جادوگر می

پتری بترای نتابودی     تنبد جادوگر  از شمسۀ شدن در طلس تخ و اسیر سام در دست کوش نی 

شود و با زرباری و فرربتاری  گیرندج شمس  بر تنبد جادوگر ظاهر میتنبد و رهاری سام کمک می

رابتد  دهد و راه بلب  بر افسون و جادوی او را متی سود ب  تنبد ابراز عد  کرده  او را فرر  می

 (ج  113-112)همان:  شودشمنان سام میننیخ با زرباری سود موج  فرر  و نابودی دو ارخ

کند و همراه سام است و او را راهنماری می ری بار درگر در گدودن طلس  جمدیدپ شمسۀ

ها در مسیر رفتخ ب  طلس  جمدید  آن جکندراز و رم های گدودن طلس  را برای سام بازگو می

کدد تا استیر     آن پیر را میکنند ک  سام با راهنماری شمسب  گنبد و پیری جادوگر برسورد می

 جادو و طلس  پیر ندود:

 ستتت جتتادونژاد ا بتتدو گفتتت پیتتری  

 ستتتتت او را ز افستتتتونگریا کتتتتتابی

 نتتتو او را ببینتتتی نخستتتتیخ بکتتتش  

 

 و شتتتتد گرفتتتتتار قلتتتتواد راد ا کتتتت  

 نوشتتتتت  ز افستتتتون درتتتتو و پتتتتری 

 کتتت  بنتتتد طلستتت  استتتت آن تیتتت هش

 (131)همان:                                    

ها از کدتخ پیر جادوگر  ناگهان دروی پلنگان نام ک  همچون ابری سیاه و تار بود  بر آن بعد

 (ج130)همان:  شودشود ک  سرانجام ب  دست شمس  هالک میظاهر می

و ارخ ننتیخ در   2کددک  بر در دژ بود  میرا سام با راهنماری شمس   مرغ عظی  و سترگی 

بترو  زمتیخ دژ رو  ام ورود با ساک جوشنده و سروشندةنگشودج هدژ گدوده و سام وارد آن می

ستج بعد از راز و نیاز سام و طل  راری از پروردگار  ناگهان ماری هاشوند ک  مانع رفتخ آنمی

شتود و بتا دادن   ای ک  از سواهیان و راران شمس  بود آشکار متی آورد و پریاز زمیخ سر در می

(ج با کدتتخ متار و پارتان    133)همان:  نماردسام و شمس  میتیر و کمان  راه رهاری از مار را ب  

ای از آن  طهمورث بترای  آرد ک  در آن پندنام رافتخ جوشش زمیخ  ناگهان قصر زرّرنی پدرد می

قترار داردج   جمدتید بترای نتابود کتردن دشتمنان و اهررمنتان       سام و همچنیخ شمدتیری از آن  

 پری همراه و راهنمای سام استج   شمسۀبنابرارخ  در همۀ مراحد گدودن طلس  جمدید
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شود  در راه بتا فرامترز کت  در پتی     نی  وقتی دستر اسل  همراه بهمخ روان  می نام بهمخدر 

رسد در مقابد قتدرغ و د وری فرامترز تتاب    کنندج بهمخ ک  ب  نظر میبهمخ بود  برسورد می

 (ج281: 3131الخیر  ابی بخ )اررانداهرابد میمقاومت ندارد  با کمک دستر نجاغ 
 

 رتباط پری با آتشا -3-9

های پری ارتباطش با آتش استج در اعتقاداغ عامّ   گاهی میان پتری و جتخ   رکی از ورژگی

ناصرسسترو در  (ج »313: 3132  آتتونی )شتررفیان و   پندارنتد تفاوتی نیست و هر دو را رکی می

« ریپ»کند: رکی جخ ک  آن را ب  پارسی میال کمتیخ از دو گروه از آفرردگان سداوند راد جامع

گون  ک  اصد جنیّان از آتش است  ( و همان2: 3183)حسینی   «گورند و درگر انز  رعنی مردم

مادهتا  آتتش عنصتری    (ج در فرهنتگ ن «پتری »  هرد  ناملغت) داننداصد پری را نی  از آتش می

: 3181)شتوالی  و گربتران     الهتی  بتۀ ای دانست  شده ک  ه  جنبۀ اهررمنی دارد و ه  جنجنب دو

  دستتر  نامت  بهمتخ های حماسی قابد پیگیری استت  در  آن در منظوم  ( ک  هر دو جنبۀ21-23

ها  برای م افظت از بهمخ ب  آتدی تبدرد اسل  ب  ساطر ارتباطش با پرران و نیروی ماوراری آن

رابد و ارخ ننیخ موج  نجتاغ   کند تا بهمخ بتواند از ننگ او رهاریشده  ب  فرامرز حمل  می

 د:شوپهلوان می

 ستتتتوهبد کمتتتتان را فتتتترو کتتتترد زه 

 ت آتدتتینتتو دستتتر ننتتان درتتد گدتت 

 تفتتتتتدر افتتتتتاد و انتتتتدر ستتتتوهبد ب

 همتتتی تتتتا فرامتتترز آتتتتش بکدتتتت  

 

 بتتدان تتتا زنتتد بتتر دو دستتتش گتتره    

 ننتتان کتترد آتتتش ننتتان دلکدتتی    

 فرامتترز نتتون درتتد مانتتد او شتتگفت 

 شهندتتتاه ارتتتران بتتتدو داد پدتتتت   

 (281: 3131الخیر  بخ ابی )اررانداه    

نی  سوسخ رامدگر با برپا کردن آتدی  توجّ  پهلوانان اررانی را ب  ستود جلت     برزونام در 

 (ج  333-338: 3183)کوسج   ها را ب  دام سود بکداندکند تا آنمی

نی  دستر شاه پرران با بر پا کتردن آتدتی فتروزان در بلنتدای کتوهی  توجّت         فرامرزنام در 

کداند و ستوز  ها را ب  مرب اری سرّم میکند و آنفرامرز و رارانش را ب  سمت سود جل  می

  نامت  ستام (ج در 283: 3131  بت رو  فرامرزنامتۀ ) گیردهمچون آهوری بر سر راه فرامرز قرار می
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( و مرجان جادو نیت  در  033-032: 3132  نام سام) کندبا آتش افسون میسام را ساتورة جادو 

 کند:دمد  ب  سام حمل  میروراروری با سام با آتدی ک  از دهان سود می

 ججج نو بدنید مرجان سرش سیتره شتد  

 بتت  افستتون درآمتتد بتت  ستتام ستتوار   

 دهتتان را نتتو بتتاری ز هتت  برگدتتاد 

 همتت  بتتاغ پتتر شتتد ز آتتتش بتت  دم    

 

 ندتتمش همتت  تیتتره شتتدجهتتان پتتیش  

 کتتت  تتتتا بتتتر ستتتر آرد ورا کتتتارزار   

 بتتتدو دود آتتتتش همتتتی ستتتر گدتتتاد 

 ستتتتتوهبد شتتتتتد از آتتتتتتش او دژم  

 (103)همان:                                    

جادوگر با نیرو و قدرغ جادوری سود  همچون آتدی هولنتاک   نی   راحیلۀ جهانگیرنام در 

 (ج122: 3181)مادح   کندبر جهانگیر و سواهش حمل  می

برگرفتت  از   ز سوردکاری زارتش و بتاروری پتری کت     توان متأثّر اارتباب پری با آتش را می

آتش شهوغ و مید و سواهش تنی آن در ارتبتاب و آمیت ش بتا پهلوانتان و قهرمانتان حماستی       

 است  دانستج
 

 گيرینتيجه -4

برسوردار است ک  هر رک از  بسیاریهای ها و نقشهای حماسی از ورژگیپری در منظوم 

هتای  تتررخ ورژگتی  های پری در پیوند باشدج مهت  تواند با رکی از سوردکاریها میارخ ورژگی

  عبتارغ استت از: ارتبتاب بتا ندتم  و آب کت        شتاهنام  های حماسی پز از پری در منظوم 

و اندازه  زندگی حدّ برگرفت  از سوردکاری زارندگی و باروری پری است  زرباری و دلرباری بی

های شادی ک  با سوردکاری ها و ب مهای زرباری همچون بهدت  برپاری جدخدر قصرها و باغ

ابواگری پری  کامجوری و سواهش جسمانی و تالش او برای فرر  و ب  دام انداستخ پهلوانان 

و حماسی مرتبط استج همچنیخ ارتباب پری با آتش برگرفت  از سوردکاری زارتش و بتاروری   

هتا برآمتده   ارخ ورژگی ب و آمی ش با پهلوانان است ک  همۀمید و سواهش جسمانی او در ارتبا

های پری از سوردکاری پری ب  عنوان ار دبانوی باروری در ارران باستان استج از درگر ورژگی

هتا اشتاره   توان ب  کمک ب  قهرمانان حماسی و نقش مه  او در پیدبرد اهتداف و مقاصتد آن  می
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ک  نمودی از آنیمای مثبت و روشخ پری است کت  موجت  رشتد و کمتال و سودآگتاهی      کرد 

شودج قدرغ تغییر نهره  داشتخ تواناری و قدرغ پترواز  ناپدرتد شتدن     پهلوانان و قهرمانان می

های درگر پری است کت  رتادآور ورژگتی    ها و قدرغ پیدگوری  ورژگیآگاهی از اسرار و نهانی

-ست ک  پتری را نتون ستاحره  موجتودی افستونگر      اوستاری در افسونگری و قدرغ س ر پ

 دارد کت  ارتخ وجهتۀ   منفتی  هتای  ورژگیهای مثبت و ه  بنابرارخ پری ه  ورژگی جدانست  است

درخ زردشتی نسبت ب   مدارانۀنگاه اسالق برگرفت  ازو نگاه مثبت و منفی نسبت ب  پری  دوگان 

ی زارش  برکت و باروری و گاه تبدرد آن بت   ار دبانورها از مقام پرران است ک  موج  افول آن

مخرّب  نفی پری  در واقع بازتابی از سورۀم رور و جادوری شده است ک  ارخ وجهۀموجودی ش

مثبت و روشخ آن ب  عنتوان بازتتابی از روی    الگوی آنیماست ک  در مقابد جنبۀو وررانگر کهخ

سیدن قهرمان ب  اهداف وا  و کمال و سودآگتاهی  گیرد و مانع رقرار می الگوی آنیمامثبت کهخ

رابتد و  میحماسی  پری نقش و سوردکاری اولیّتۀ ستود را بتاز   های شود  امّا در ارخ منظوم می

گتردد و بت  عنتوان راهنمتاری راستتیخ در جهتت       همچون زنی اثیری  مظهر عد  و زرباری می

 و سودآگاهی  راررگر قهرمانان استجها و رسیدن ب  کمال هدارت پهلوانان و ت قّ  اهداف آن
 

 یادداشت

-( نیت  متی  Yaverzahersunk« )رورژهرستونک » پری را در ارمنی  ب  نام اررانی درگری رعنی -3

( کت  سوردتکاری ارتخ موجتود در تبتاه کتردن آفتررنش اهتوراری و         310: 3101سخ  )کررستخ سوانند

های هندی است کت  وسوست  کتردن زهّتاد و     ( Apsaraکردن پیروان م درسنا  رادآور آپسارا )وسوس 

 (ج301: 3188)ستاری   ها بوده استنساک کار همیدگی آن

هتاری نتون   تتررخ ستداران رومتی استت  ستداری بتا ورژگتی       (  رکی از قدرمیJanus) ژانوس -2

کردنتد  رکتی بت     کمک ب  جنگاوران وججج ک  او را معمو ب با دو نهره تصتورر متی   درستکاری  فراوانی 

و اشتمیت    181-133: 3ج 3113)گررمال   درگری ب  راست  رکی ب  صلح و درگری ب  جنگن  و 

 (ج218: 3181

کت  بت  روستویگری در پتی اَشتوَن و نااَشتوَن        » استت  ب  معنی زنتی « جَهیکا»را « جهی» اوستادر  -1

ستت  تجسمی از ماده دروی استج جهی نام دستتر اهتررمخ ا   و« م داپرست و دروپرست و نیکوکار رود
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گتر متردان استت و در    ک  راررگر و همراه اهررمخ در نابودی جهان اهوراری استج او فرربنده و ابفتال 

 ج(328: 2ج 3183  اوستا)استج  از او پدرد آمده  زنانناپاکی اساطیر زرتدتی  

( کت  در شتمار   30: 3101ستخ   )کررستتخ  تتوان از درتو ستواب نتام بترد       میهای مؤنثاز درگر درو

« بوشاست  »پردازدج نام ارخ درو ک  در اوستتا  ن مؤنث اهررمنی  ب  مبارزه با نیروهای اهوراری میدستیارا

  اوستتا ) شتود از او راد می« درازدست»آمده است  درو سواب نابهنگام اهررمنی است ک  بالباب با صفت 

-فرنبت  ) ردآو )تنبلتی(  آمده است: بوشاس  درو آن استت کت  اَژگهتانی    بندهش(ج در 313: 2  ج3183

)همتان:   ستا( و همیخ درو است ک  گرشاس  را در دشت پیدانس  ب  سواب برده 323: 3180دادگی  

های ملّی  شخصیت دروی سود را از دست داده است  امتا هتر   درو در حماس  (ج در واقع  ارخ ماده328

 افتدجرود  حوادث ناگوار و شومی برارش اتفاق میبار ک  پهلوانی ب  سواب می

اهتررمخ هنگتامی   »آمده:  بندهشارخ ماجرا رادآور داستان اهررمخ و جهی است ک  داستان آن در  -1

یج شد و ست  هت ار ستال بت  گیجتی      ک  از کار افتادگی سورش و همۀ دروان را از مرد پرهی گار درد  گ

پتدر متاز زرترا     برسی »افتادججج تا آن ک  جهی تبهکار  با ب  سر رسیدن س  ه ار سال  آمد و گفت ک  فرو

مخ در آن کارزار نندان درد بر مرد پرهی گار و گاو وَرزا هِل  ک   ب  سب  کردار مخ  زندگی نباردج فرة 

اه را بیتازارم  همتۀ آفتتررنش   اردتان را بتدزدم  آب را بیتازارم  زمتتیخ را بیتازارم  آتتش را بیتازارم  گیتت      

ید برشمرد کت  اهتررمخ آرامتش رافتت  از آن     او آن بدکرداری را ننان ب  تفص« آفررده را بیازارمهرم د

 (ج  03: 3180دادگی  فرنب ) «گیجی فراز جست

 آمتوزد پتری متی  « عتیخ »نگتاری روی پارنت  را از همتیخ    نگاری و نقتش بانوگدس   فخّ سوزن -0

 (ج03: 3182  نام بانوگدس )

شتودج  ت  می( است ک  ب  دست گرشاس  کدKamak) نام ارخ مرغ در متون پهلوی  مرغ کمک -2 

گرشاست   »گرشاس   جنگ با مرغ کمک و کدتخ آن موجود اهررمنتی استت     رکی از اعمال بهادرانۀ

داشتت و  رسید و از شهورهای سود سورشید و متاه را پوشتیده متی   فلک می  مرغ کمک را ک  سرش ب

زمیخ برسد و   گماشت ک  باران بنمود و در وقت باران پرهای سود گدوده نمیجهان را تیره و تار می

ررخت و جهتان را از ق تط و   پرهای سود گرفت  بود در آنجا می  ها را ک  بدررا رفت  آب  پز از آن ب

تنگ آورده بود و رود و ندم  را سدک کرده بود  با تیر ب د پز از آن در مدغ رک هفتت  از    بالء ب

جهانی از افتادنش سراب شد آنگاه گرشاس  با گترز    پی او تاستج وقتی ک  مرغ کمک از آسمان افتاد

 ج(213: 3ج 3133ها  )ردت «منقارش بکوفت
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 کتابنامه

 ج سال دوازدهت ج نام کاوش«ج ایبینی اسطورهجادو  زررساستی بنیادرخ در جهان» (ج3131) آتونی  بهروزج

   ج201-213صص ج 22شمارة 

زتتاب آن در شتاهنام  و ادب   استاطیری روریتدن گیتاه از انستان و با     مارتۀ بتخ » (ج3181آردنلو  سجادج )

 ج283-200صص پرستج تهران: اطالعاغجب  کوشش حمید ر دان ج2ج جنامۀ ارران «جپارسی

 سخخج ناپ دومج تهران:از اسطوره تا حماس ج  (ج3188ج )___________ 

ج ب  اهتمتام حبیت  رغمتاریج نتاپ     نام گرشاس  (ج3101) احمدج بخ علی ابونصر طوسی  حکی  اسدی

 طهوریج   دومج تهران:

 سسروشتاهیج نتاپ اولج   شتهال بترادران   ج ترجمتۀ فرهنگ اساطیر رونان و رم (ج3181) اشمیت  ژوئدج

 تهران: روزبهان و فرهنگ معاصرج

 سروشجج ترجمۀ جالل ستاریج ناپ نهارمج تهران: رسال  در تاررخ ادران(ج 3183) الیاده  میرناج

 مروارردج :تهران ج ناپ سی ده ج2و  3جلید دوستخواهج ج گ ارش و پژوهش  (ج3183ج )اوستا

 علمی و فرهنگیجج ورراستۀ رحی  عفیفیج ناپ اولج تهران: نام بهمخ (ج3131) الخیرجابی بخ اررانداه

 تهتران: پژوهدتگاه   انگی  کرانتیج نتاپ اولج  مقدم   تص یح و توضیح روح (ج3182ج )نام بانوگدس 

 علوم انسانی و مطالعاغ فرهنگیج

 آگاهج   ج ناپ هدت ج تهران:پژوهدی در اساطیر ارران (ج3183) بهار  مهردادج

تهتران: فرهنگستتان    ج نتاپ اولج 2ج جشناستی زبان فارسیفرهنگ ررد  (ج3131) دوست  م مدجحسخ

 زبان و ادب فارسیج

 مجلۀ علوم انسانی داندتگاه ال هترا )س(ج  «ج در شعر مو نا  دردار با آنیما پری» (ج3183) حسینی  مرر ج

 ج 23-3ص ص ج سال هفده  و هجده ج28و  23ة شمار

«ج   )دربتارة موضتوع نبترد پتدر و پستر(     رکی داستان است پر آب ند» (ج3123مطل   جاللج ) سالقی

 ج210-321صص  ج2ج شمارة نام ارران

-318 صتص  ج 82و  83 ج شتمارة هنتر  کتاب ماه «جدر نیستی پرران(ج »3181) جاورد  کامروزج سسروی

 ج303

 توسج ستاریج ناپ اولج تهران: جالل های پرروارج ترجمۀزبان رم ی قص  (ج3122د شو  مج لوفلرج )
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 نیجج ناپ اولج تهران: پیکرگردانی در اساطیر(ج 3181) رستگار فساری  منصورج

 تهران: میراث مکتوبج رورانیج ناپ اولج دتص یح وحی (ج3132ج )سام نام 

 ناپ دومج تهران: مرک ج شناسی  اسطورة اررانیججهان اسطوره(ج 3188ستاری  جاللج )

 ندم ج ناپ اولج تهران: های شکار شدهجسار  (ج3138سرکاراتی  بهمخج )

(«ج شتهررارنام  و  شتاهنام  )با تکی  بتر   جادوپدردارشناسی زن» (ج3132) شررفیان  مهدی  آتونی  به ادج

 ج 323-323 صصج 12شمارة  ج3ج سال شناستیادبیاغ عرفانی و اسطوره

 ج جلد اولج ناپ اولج تهران: فردوسیجفرهنگ اشاراغ ادبیاغ فارسی(ج 3133شمیسا  سیروسج )

 جی ونجیج تهران: سوداب  فضارل ج ترجمۀ2(ج فرهنگ نمادهاج ج 3133) شوالی   ژان و گربران  آلخج

اب  فضتارلیج نتاپ دومج تهتران:    سود ج ترجمۀ3(ج فرهنگ نمادهاج ج 3181ج ) ____________________

 نیج

هتای نقتد   پژوهش«ج نظامی سسرو و شیررخدر  مفاهی  پری» (ج3183) طغیانی  اس اق  حیدری  پرور ج
 ج311-323 صص ج3ج شمارة شناسیادبی و سبک

 توسجج ناپ دومج تهران: های پهلویدر نوشت  اررانیاساطیر و فرهنگ (ج 3181عفیفی  رحی ج )

 تهران: سخخج ابوالفضد سطیبیج ناپ اولج -زوتفخ ب  کوشش ماررولیخ فان (ج3131) فرامرزنامۀ ب روج

 توسجج گ ارنده: مهرداد بهارج ناپ سومج تهران: بندهش(ج 3180) دادگیجفرنب 

 آگاهجشد ج تهران:  ناپ   فیروزمندجج ترجمۀ کاظشاسۀ زررخ(ج 3188) جرججفرر ر  جیم  

 نیجترجمۀ مسعود میربهاج تهران:  شناسی رونگجای بر روانمقدم  (ج3188فوردهام  فررداج )

ترجمتۀ احمتد طباطبتاریج نتاپ اولج      آفررنش زرانکار در رواراغ اررانیج (ج3101) سخ  آرتورجکررستخ

 مؤسس  تاررخ و فرهنگ اررانجتبرر : 

تهتران:   تصت یح اکبتر ن تویج نتاپ اولج     برزونام  )بخش کهخ(ج(ج 3183) م مدجالدرخکوسج  شمز

 مرک  پژوهدی میراث مکتوبج

 داندگاه تهرانجد اولج ناپ دومج تهران: جل فرهنگ اساطیر رونان و رمج(ج 3113ج )گررمال  پیر

 داندگاه تهرانجج ناپ دومج تهران:  1دهخداج ج  اکبر(ج علی3133ج )لغت نام 

مقدّمۀ دکتتر مهتدی م قّت ج    با  ب  کوشش سیّد ضیاءالدرخ سجادیج جهانگیرنام ج (ج3181قاس ج ) مادح  

 گیدجداندگاه مک -تهران: مؤسس  مطالعاغ اسالمی داندگاه تهران ناپ اولج

 ج82-01 صصج  8ج شمارة 1سال  جنام ارران«ج بورۀ پرواز(ج »3121) م جوب  م مدجعفرج
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 توسجج ناپ دومج تهران: س  در رم  و راز ملیحما (ج3133مختاری  م مدج )

صتص   ج22و  20ة شتمار  جفرهنگ«ج های کهخهای داستانی از اسطورهروارت» (ج3133) م داپور  کتارونج

 ج 311-322

شتناست هورتت زن اررانتی )در گستترة       «جش  افسانۀ پری در ه ار و رک(ج »3183) ج____________ 

روشتنگران و مطالعتاغ   کارج نتاپ نهتارمج تهتران:    مهرانگی   -شهال  هیجی جتاررخ و تاررخ(پیش

 زنانج 

 طرح نوجناپ دومج تهران:  تخ پهلوان و روان سردمندج(ج 3183) مسکوب  شاهرمج

 ش مهرجوریج ناپ نهارمج تهران:داررو ترجمۀ رونگ  سداران و انسان مدرنج(ج 3182) مورنو  آنتونیوج

 مرک ج

 اساطیرجاولج ناپ اولج تهران:  ج ترجم  و تفسیر ابراهی  پورداودج(ج 3133ج )هاردت

ترجمۀ دکتر م مود سلطانی ج ناپ هفت ج تهتران:   هارشجانسان و سمبول(ج 3183) گوستاوجرونگ  کارل

 جامیج


