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 پرس،  ن. ت،اوستا، متون پهلوس، ادبیات فارسی، ماهیّ: هاس کلیدسواژه
                                                           

 l.mahmoodpoor@gmail.comــ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور : 1

 1394 /18/11تاریخ پذیرش:                             1393/ 21/11تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:l.mahmoodpoor@gmail.com


 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     208  

  

 

 مقدمب -1

 مکرر از آن ،است. در اوستاداشته از دورۀ باستان تا به امروز در ایران وجود 1،«پری»اعتقاد به 

 اهاز ماهیت پریان و باورهایی که ایرانیان دورۀ میانه در مورد آن رفته و در ادبیات پهلوی نیزسخن

عتقاد به و ا« پری»هم  است. بعد از فتح ایران به وسیلۀ اعراب مسلمانآمدهمیانبهسخن  ،اندداشته

منثور ادبی و  ماند. این واژه در متون منظوم و همچنان باقی مدلول آن، البته به صورت دیگری،

 است.رفتهکارنیز متون دینی و تاریخیِ بعد از اسالم هم فراوان به

 بیان مسئلب  -1-1 

اند. کدام باورهای خاصی در مورد پری داشته، هررانیان باستان، ایرانیان بعد از اسالم و یونانیانای

در اذهان  ،تصوری التقاطی و تلفیقی از پریشده تا سبب  ،تداخل این مجموع باورها در مورد پری

گرفته راربررسی ق طور جداگانه موردکدام، بهباور هر ،بیاید. در این نوشتاروجودبه ،و منابع موجود

 بر اساس همان باور است.       ،شدهو تصوّری که از پری داده

 پیشینة تحقیق - 2- 1 

( اوصافی که 170: 1375است. )ن.ک: رامپوری،« جن»معادل فارسیِ  ،های لغتدر کتاب« پری»

 یها و باورهاهایی است که در فرهنگدر منابع موجود آمده، تلفیقی از صفت« پری»برای 

موجود متوهّم صاحب پر که اصلش » ،نامه آمده که پریاند. در لغتشده مختلف برای آن قائل

: 1365دهخد،)« است.عکس دیو که بدکار هب ،چشم نیاید و غالباً نیکوکار استه از آتش است و ب

مرئی که با جمال است لطیف، بسیار زیبا از عالم غیرِ وجودی»گوید: داود می( و پور12/299

بسیار »، «صاحب پر»ن ( اوصافی همچو1/396: 1376)خلف تبریزی،« فریبد.، انسان را میودخ

های مربوط به باورها و فرهنگ ،و مانند آن که در این دو تعریف برای پری آمده« مرئیغیرِ»، «زیبا

 است. شده مختلف است که تلفیق
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ماهیت (« شناسی تطبیقیپری )تحقیقی در حاشیۀ اسطوره»ای تحت عنوان در مقاله ،سرکاراتی

یزدان زن ـ ا ،پیش از ظهور زرتشت ،است. او بر این باور است که پریانزده اولیۀ پریان را حدس

راکه چ ،از جمع ایزدان رانده و منفور شدند ،اند که بعدها با ظهور زرتشتفراوانی و باروری بوده

 در ذهن ،هاآن آمیختند ولی خاطرۀ دیرینمیاین زن ـ ایزدان با ایزدان و شاهان در ،ندار مردمبه پ

ای را که نتیجه ،( وی6ـ  2: 1393.ک: سرکاراتی،است. )رهماند جمعی ناخودآگاه مردمان باقی

 ( 26، 17، 6، 5، 2است. )ن.ک: همان: از تحقیق گرفته، نه قطعی و یقینی بلکه محتمل دانسته

 ضرورت و اهمیت تحقیق - 3- 1
 است، مدلول آن دقیقاً روشنهای آشنا و پرکاربرد ادبیات فارسی رغم اینکه پری جزو واژهعلی

رها و اساس باوهای آن، براهیت پری و ویژگیاز مدادن تصویر و تصوری روشن دستنیست. به

تر اقعیتر و وفهمِ روشناند، ضرورتی است که به درک و گفتههایی که در مورد آن سخنفرهنگ

 کند. می ادبی، دینی و تاریخیِ بعد از اسالم کمک از متون

 بحث - 2

مله باورهای ، از جرندی داانسانی که بر زندگی انسان تأثیر مثبت یا منفاعتقاد به موجوداتی غیرِ

اند و زیان که پریان دشمن استباور بر این بوده ،است. در دورۀ باستانایرانیان در طول تاریخ بوده

 اند. شدهپریان موجوداتی مثبت تصور ،رسانند و در دورۀ اسالمیمی

 پرس در ایران باستان -1- 2

 منابع موجودِ مربوط به دورۀ باستان و میانه ثبتباورها و تصورات ایرانیان قدیم در مورد پری، در 

 شود :میاند که بیاندادهدستهایی در بارۀ پری بهآگاهی ،و این منابع استشده

 منشأ آفرینش پریان بر اساي اوستا و متون پهلوس - 1- 1- 2
اور آفرید تا یمزدا از روشناییِ مادی موجوداتی اساس آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده، اهورهرب

پرستان( باشند. اهریمن نیز از تاریکیِ مادی، موجوداتی آفرید تا مزدیسنان را )= مزدا 2مزدیسنان

در  ،(10، بند 1. در اوستا )وند. فر. از جمله آفریدگان اهریمن بود پری،کنند. از راه راست گمراه
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ی، مرگ بیامد و به پتیارگتنهمه هریمنِاَ پس آنگاه»است: مورد خلقت یکی از پریان چنین آمده

مزداست چه آفریدۀ اهورهدر اوستا از هر« پیوست.« گرشاسپ»که به را بیافرید « تیپَریِ  خنَثَی

 است. شدهچه آفریدۀ اهریمن است، از جمله پریان ، به بدی یادو از هر شدهستایش

  در اوستا و متون پهلوس  « پرس»توصیف و ماهیت  - 2-1-2

بسیار اندک و  ،آمده( -pairika)هایی که در اوستا در بارۀ پری آگاهی»گوید: راتی میسرکا

لی ک ،در اوستا و متون پهلوی«، توصیف پری( به همین سبب6: 1393)سرکاراتی،« پراکنده است.

جایی  ؛ درها، نه ماهیت آنگویدها و منشِ بد پریان سخن میاست. اوستا بیشتر در مورد ویژگی

ا از اینکه او بر آتش و آب و خاک روشن نیامده که پری چه شکل و شمایلی دارد امّ صورتبه

شود )ن.ک: میافتد و کشته( و در آتش می9، بند 11.ک: وند. فر. آید )رمی و ستور و گیاه فرود

ا اهر یبدون اشاره به ظ ،«ای زادسپرمگزیده »است. در رفته سخن ،(80ـ  79، بندهای  8همان. فر. 

. استآمدهمیانبه، سخن شدن پریان در زمین و افتادنشان در دوزخشدن پریان، از پنهانظاهر

بر آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده، پری موجود واحدِ مشخصی  ( بنا248: 1386.ک: بهار،)ر

ن واتنمی ،شود؛ به همین علتمیای از موجودات اطالقای است که بر مجموعهنیست بلکه واژه

دار، در اوستا نوعی پری داد. ستارۀ دنباله ماهیت یا تعریف واحد و یکسانی از آن ارائه

، دشمن دار هستندنبالهاست. پریانی که به شکل ستارۀ دشدهنامیده« پریموش»آمده و حساببه

ن را سازد و این پریامی جا روانها را در هر، آبکه ایزد باران است« تِشتَر»ا امّ اندباران

 ،(58: 1385اساس روایات پهلوی )ن.ک: دادگی،( بر29: 8)ر.ک: تیر، بند شکند.میهمدر

گری که باشد. پری دیکردن نداشتهپری را به گردونۀ خویش بست تا او توان گناهخورشید موش

د ، بن1کامگی است. )ن.ک: وند. فر. است که نماد پری« خنَثَی تی»شده، بردهدر اوستا از آن نام

10 ) 

. ضحاک مؤنثِ دیو است ،پریدهد که مینشان ،در باب پری آمده« بندهش»آنچه در 

بار مرد ، یکبار دیو را با زن و یکبرای این کار و خواهد از ترکیب دیو و آدمی، زنگی بیافریندمی
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( 84: 1385دادگی،  .ک:رآید. )میوجودزنگی به ،آورد که از هر دو موردمیرا با پری گرد

آمده  ،(128: 1385های زادسپرم )بهار،زشت و منفورند. در گزیده ،پریان در فرهنگ ایران باستان

 ،سازیپوشیده دارند و به گند و پلید ]بر خود[تنان را که از دریا برآیند و بدی مادی را پری»که: 

مان: .ک: هی )ردر جای دیگر« کنند....ا تباهی آفریدگان رآیند و به جادویدشمنیرا به 3روشنان

و « سازیگند و پلید»، «بدی مادی» است. عباراتِرفتهکاربه« پیکرپری سگ»، عبارت (224

ر زشت و منفو ،اساس منابع موجود، بردهد که پری در تصور ایرانیانمینشان، «پیکرسگ»

 است. بوده

ستان در اوستاست. آرزوی همۀ مزداپر ،موجودی است شرور و بدکار و پیروزی بر او پری،     

...و جادوان و پریان چیره چگونه بر دیوان و  ،خواهد که به او بگویدمزدا میزرتشت از اَهوره

ها ر اینآموزد که چگونه ببه او می ،16تا  10در بندهای  ،مزدا( و اهوره6بند  شود. )ر.ک: هرمزد:

. استبوده« و پریان جادوان»پیروز شود. آرزوی شاهان پیشدادی و کیانی هم پیروزی بر 

 ( 49، 45، 25، 22بندهای آبان:ر.ک:)

 .استآمده« جادو»در کنار  ، پریاند. در اوستا در موارد زیادیشدهجادوگر دانسته ،پریان      

 12بند ،  تیر:4بند ،  خورشید:50، 46، 26، 23، 13بندهای  ،  آبان:10و  6بندهای  )ن.ک: هرمزد:

ان از است که بسیاری از اوستاشناسسبب شده»کاراتی معتقد است همین ( دکتر سر34بند  و  مهر:

( اما خود وی این 19: 1393)سرکاراتی،« کنند.معنی« جادو ـ زن و ساحره»جمله بارتولومه پری را 

 داند. )ن.ک: همان(  معنی را برای پری مردود می

( 1ها: موجودی است با این ویژگی ، پری، بر اساس اوستا و متون پهلویبنابر آنچه گذشت،       

( 4( جنس مؤنث )دیو( است؛ 3است؛ شده( از تاریکی ِمادی آفریده2است؛ اهریمن او را آفریده

( موجودی است شرور و منفور و هیچ ویژگی مثبتی به او 5و مزدیسنان است؛  دشمن روشنان

خواهند که آنان را مزدا میهوره( زرتشت و شاهان پیشدادی و کیانی از ا6َاست؛ نشدهداده نسبت
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های ( ستاره8اند؛  انواعی دارد که برخی مرئی و برخی نامرئی ،( پری7بر پری پیروز گرداند؛ 

 اند.دار نوعی از انواع پریاندنباله

 پرس در فرهنگ عامب - 2- 2 

 است ولی چون این نوشتاراز جمله عناصر و اجزای فرهنگ عامه بوده ،کنون از گذشته تا ،پری

پردازد، در می ها با یکدیگرستان و ادبیات فارسی و مقایسۀ آنصرفاً به بیان ماهیت پری در ایران با

 است.نیامده میان بهذکری  ،آن از پری در فرهنگ عامه

 ات فارسی پرس با دو منشأ در ادبیّ - 3- 2 

ماهیتی جدید یافت و با همین ماهیت جدید در متون نظم و نثر  ،د از ورود اسالم به ایرانبع ،پری

أثر از که متهمچون شاهنامه ا در متونی است امّرفتهکارفارسی و نیز متون دینی و تاریخی به

د آن. نه در ماهیت جدی ،استکاررفتهدر ماهیت دیگری به ،باورهای ایرانی و ادبیات پهلوی است

ماهیت  شود و سپس به بیان منشأ اعتقادی و تغییرمیدر شاهنامه ذکرپری نخست توصیفات  ،اکنون

 شود. میآن پرداخته

                                                       توصیفات پرس در شاهنامب - 4- 2 

ت آن در اوستا و متون پهلوی است و نه مانند ماهیت نه دقیقاً مانند ماهی ،ماهیت پری در شاهنامه

آن در ادبیات فارسی. فردوسی، در اشاره به ماهیت پری، مطالب دیگری بیشتر از و یا غیر از آنچه 

هم روایات و  ،دهد که او در این بابمینشان ،این و استدر متون پهلوی و باستان آمده، آورده

است. کشیده و هم از منابع و باورهای دیگر متأثر گردیدهنظمهتوصیفات آمده در متون پهلوی را ب

 است:            از این قرار آمده،  شاهنامه در بیان و توصیف ماهیت پری ترین اوصافی که درمهم

:  1387ی،)فردوس آورد خفته به بـرمرا اندر  /  دارای بال و پر است: پری در بیامد بگستـرد پر ــ

1/614) 

 ) همان (برگشته بـود/  که بر من همی جادوی آزمـود جادوگر است: پری بی گمان بخت ــ 

 یک ز اهرمن کرد یاد  / میان سواران  در آمد چو باد بهاز یاران اهریمن است: پری یک ــ

 (1/115انگشتری        )همان : که   با   اهرمن   جفت    گردد    پری  /    که   مه  تاج  بادت  مه  
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 ز درندگان ببر و گرگ دلیر ــ در ردیف درندگان است: پری و پلنگ انجمن کرد و شیر /  

 (1/13داوری )همان : گنـسپاهی   دد  و    دام  و   مرغ  و  پری   /    سپهدار   پر کین  و   

 (1/698)همان : پری نامه گشت اسپری /  فرستاده آمد بسان  ــ نماد سرعت است: چو آن پاسخ  

 (612)همان :/ روز بگذاشتندچهرگان  رود برداشتند  /  به  شادی همه پری  ــ نماد زیبایی است:

انعکاس مطالبی است که در اوستا و متون  ،آنچه در مورد پری در شاهنامه آمده، در کل      

و آمده که در اوستا حسابپری نماد زیبایی  هم به ،ا در شاهنامهپهلوی در وصف آن آمده امّ

نامرئی  هاری، پدیگر اینکه پریان در شاهنامه و استچنین وصفی در مورد پری نیامده ،متون پهلوی

 شوند و در جاهای مختلف حضور دارند. مینیستند و دیده

 منشأ اعتقاد بب پرس و ماهیت آن در ادبیات فارسی  - 5- 2 
متأثر از  ،ویژه در باورها و اعتقاداتو ب ادبیاتی اسالمی است و در بیشتر ابعادش ،ادبیات فارسی

یک امر اعتقادی است که از تعالیم اسالم  ،اسالم و فرهنگ اسالمی است. پری و تصور از آن هم

 یافته و ماهیت آن در ادبیات فارسی با ماهیت آن در فرهنگگرفته و به ادبیات فارسی راهسرچشمه

 یت پری از دورۀ باستان و میانه به دورۀ اسالمیاول به بیان تغییر ماه ،یکی است. در ذیل ،اسالمی

 پردازیم.بیان ماهیت آن در اسالم می ،و سپس

 تغییر ماهیت پرس بعد از ورود اسالم بب ایران - 1- 5- 2 

با ورود اسالم و فرهنگ اسالمی به ایران، باورها و اعتقادات جدیدی جای باورهای پیشین را 

         ،لغات عربیِ دینی گوناگونی وارد زبان فارسی شدند. در برخی موارد ،به تبع آن و گرفت

 ماند؛ بدین صورت که ایرانیانِواژۀ آن همچنان باقی ،رغم اینکه باور پیشین از بین رفتعلی

 بردند ولی آن را بر مفاهیم و مدلوالتی که اسالم به آنان ارائهکارواژۀ پهلویِ آن را به ،مسلمان

گونه از ایناسالمی بود.  ،ا مدلول یا معنی و مفهوم آنایرانی امّ ،واژه کردند؛ اطالق ،بودداده

کرد. پری نیز از جملۀ این بهشت، دوزخ و اهریمن اشارهتوان به ایزد، نماز، رستاخیز، ها میواژه

ی بود جنّ ،اهمنظور آنپری گفتند و . بردند کاربه« جن»جای ، پری را بهایرانیان مسلمان. بود هاواژه
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سلمان، د پری، در ذهن ایرانیان مبه این ترتیب، تصورات پیشین در مور. بودکردهکه اسالم معرفی

 . نکرد آن را ارادهاز پری، مدلول باستانی و پهلوی  شد و دیگر کسیبه بوتۀ فراموشی سپرده

  پرس( در اسالم =ماهیت  نّ ) - 2- 5- 2 
ه کمعلوماتی در مورد آن آمده ،اعتقادات اسالمی است و در قرآن کریم از جمله اعتقاد به جن،

  و 27: 15.ک: حجرخلقت جن از آتش است. )ر ،شود. بر این اساسمی اشاره هابه برخی از آن

وده. از جن بنمود، ابلیس که از فرمان خداوند متعال سرپیچی  ،به تصریح قرآن (15: 55رحمن

( 27: 7بینند. )ر.ک: اعرافا آدمیان آنها را نمیامّ بینندآدمیان را می، ( جن15: 18.ک: کهف)ر

اند. فلسفۀ خلقت جن، مانند انس، عبادت خداوند متعال ، مکلّفاند که مانند انسانها مخلوقاتیآن

.ک: اند. )رهایی داشتهدر گذشته امّتها، ( جن، مانند انسان 56: 51.ک: ذاریاتاست. )ر

عنوان دو و انس، بهاز جن  ،در موارد زیادی ،قرآن کریمدر  (18: 46احقاف  و 25: 41فُصِّلت

 شد، سخنوند و با آنان حساب و کتاب خواهدشمی مخلوق مکلّفی که در روز قیامت زنده

( جنّیانی که آدمیان را 18: 46احقافو  30: 6انعام، 17: 27نمل ،88: 17.ک: إسراءراست. )رفته

 ( 129ـ128: 6.ک: انعام بود. )رشوند و در آن جاودانه خواهندمیتش جهنم کنند، وارد آمیگمراه

  نِ مسلمان و کافر - 3- 5- 2 

شوند. موارد گوناگونی بر این امر می جن، مانند انس، به دو گروه مسلمان و کافر تقسیم

و : »استشدهبیانبندی در قرآن کریم و از زبانِ خود جنیان (این تقسیم1دارد، از جمله: داللت

به هدایت ، ندبیاورپس کسانی که اسالم ؛البته گروهی از ما مسلمانیم و گروهی ستمکار )و کافر(

جن، »گوید: ( میبدی می2(  15ـ14: 72)جن« بود.هیزم دوزخ خواهند ،ا ستمکاراناند امّرسیده

 هایی کهبرخی کافر. جناند و ها مؤمنشده.... برخی از آنز آتش آفریدهموجودی ... است که ا

  (10/250: 1389)میبدی،.« شوندمیشیطان نامیده ،کافرند
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 معانی چهارگانة پرس در ادبیات فارسی - 6- 2
 معنی اولِ پرس: مطلقِ  ن -1- 6- 2

. تاس این معنی اول، معنی حقیقی پری است، مسلمان یا کافر. گاهی واژۀ پری، معادلِ مطلق جن

به اعتبار اینکه یکی مرئی است و دیگری نامرئی، در مقابل یکدیگر  ،معنی مطلقدر « اِنس»و « جن»

 :شعری پری، به معنیِ مطلقِ جندارند. نمونۀ قرار

 ( 337: 1380ببَری )حافظ، اند  آدمیّ  و    پری     /     ارادتی بنما تا سعادتی طفیل  هستی  عشق

 معنی دومِ پرس:  نّ مسلمان -2- 6- 2

ین معنایی ترترین و گستردهاست. این اصلی« جنّ مسلمان»عموماً مترادف  ،دبیات فارسیدر ا پری

 دومین معنیِ حقیقی پری پری به معنی جنّ مسلمان، در ادبیات فارسی دارد. که واژۀ پری است

است. تمام آنچه در قرآن کریم های لغت و یا در جای دیگری نیامدهاست. این معنی در کتاب

مسلمان  ،با این توضیح که پری ؛هست ها و صفات پری نیزاز ویژگی است،شدهن ذکردر مورد ج

، در مقابل دیو یا شیطان قراردارد. تفاوت پری با دیو یا در ادبیات فارسی نیکوکار. پری است و

 دهدمی مسلمان است و ایمان دارد و اعمال نیک انجام ،شیطانف در ایمان و اعمال آنهاست؛ پری

  دهد . می کافر است و ایمان ندارد و کارهای بد انجام و دیو یا شیطان،

ست، ادر قرآن کریم و احادیث آمده هایی که برای جنّ مسلمانترین ویژگیاساسی برخی از      

 شود:میاست که ذیالً ذکرهم آمده برای پری ،در ادبیات فارسی

 (15: 55رحمن« ن مَارجٍ مِن نَارٍالجَان  مِ وَ خَلَقَ)»است شدهاز آتش آفریده . پری،1

ــاید ار باشــی تو مانند پری در دلبری     آمدی طبعو آتشینتگر پری ز آتش بود   ش

 ( 636:  1380)سنایی،                          

 (27: 7اعراف« حَیثُ التَرَونَهُممِن )»از آدمی نهان است و آدمی او را نمی بیند  ،. پری2

 عیب  کسی  بر    پری د زین  نکن

   

 اپری  از چشم مد  گرچه  نهان  ش 

 (56: 1378)ناصر خسرو،            
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 (14همان: « وَ اَن ا مِن ا المُسلِمُون»؛   72:11جن« وَ اَن ا مِن ا الصَّالِحُونَ)»نیکوکار است « پری. »3

ــرف قدر زحل      تا بر از ماه بود در شـ

 

 پری چهره و تا به از دیو بود در عمل 

   ( 647:  1380)سنایی،                   

چرا که استخوان، و نه استخوان را»... است: شدهاستخوان ذکر، جن مسلمان غذای ،در حدیث. 4

و  2/313.ک: همان: ، رو با الفاظ دیگر 1/375: 1969)ونسنک، « غذای برادران جن شماست.

در شعر موضوع، ( در شعر فارسی هم آمده که غذای پریان استخوان است و این 6/367؛  314

 است :خاقانی مکرر آمده

 انهای این مردمنخوردی ز خوان

        

 عنصری وار جـز استخوانپری 

                ( 926)همان:                    

ا همراه واژۀ ی باشدشدهداده، و نیز وقتی که امری مثبت به آن نسبتپری در متون گذشته عمدتاً

 نمونۀ آن: ؛است مسلماندیو بیاید، معموالً به معنی جن 

ــلیمان   ــتانی ز دیو   تا سـ  وار خاتم باز نسـ

 

 را فرمان برد دام و دد و دیو و پریو کی ت 

 (  655: 1380)سنایی،                        

  زیبایی پرس -1- 2- 6- 2
 ،زشت و منفور است و سهمی از زیبایی ندارد. فرهنگ ایران باستان ،پری در اوستا و متون پهلوی

نکرده و زیبایی را که یک مزیت است، به موجودی که منفور  زیبایی و شرارت را در پری جمع

 است.نداده ، نسبتو بدکردار و دشمن روشنان و مزدیسنان است

زمانی  ،پری ،به عبارت دیگر است؛، زیبا بودهاسالم و در مفهوم اسالمیِ آن پری فقط بعد از    

 یایا پری اشاره ، به زیبایی جندر اسالم گرایید.خوبی زیبا شد و به زیبایی مشهور گشت که به

خارج از دید و علمِ آدمی است، طبعاً  ن هم ذات جن و هم شکل و شمایل او،است و چونشده

ی و زیبایی و نیک نیکوکار است ا چون جن مسلمان یا پریاست امّبر آدمی پوشیدهزیبایی جن نیز 
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شده را تصوّزیب ،مسلمان یا پری ،الزمۀ نیکی و نیکوکاری است، جن ،با هم تناسب دارند و زیبایی

 :دارد و هم اعمال زیباییپری هم چهره  مونۀ شعری که در آناست. نآمدهحسابو نماد زیبایی به

 چهره  شدن  چون  پری کی توانی  به 

 

عال   به    ــو  مر پری  را    اف نده  شـ  مان
  ( 14:  1378)ناصر خسرو،            

اند. ثعالبی در مورد عبارت آمدهحسابنماد زشتی به ،در مقابل، شیاطین که بدکردارند

 ،(65: 37.ک: صافات، در وصف درخت زقّوم آمده )رکه در قرآن کریم« رؤوس الشیاطین»

:  1424.ک: ثعالبی،بِه هر چیز زشتی است. )رو مشبّهٌنماد  ،«رؤوس الشیاطین»گوید: عبارت می

 در اشاره به زشتی شیاطین گوید: ،(428: 1386موالنا )و  ( 70

 یک  حور گر  رسد   به  شیاطین  شوند  هرو  همی یابند /  اا از   آن   صفا   که  مالئک   از

 ها در نزد یونانیانزیبایی آنپریان و  -2- 2- 6- 2
ر فرهنگ اساطی»در کتاب  ،دانستند. ژوئل اسمیترا ایزد ـ بانوان می(  (Nymphesپریان ،یونانیان

، تمام خدایگان زن طبیعت را با این نام بسیار کلی ،یونانیان»گوید: در مورد پریان می ،«یونان و رُم

این » بسیار زیبا بودند: ،پریان در نزد یونانیان (144: 1387)اسمیت،« دادند.میدر یک گروه قرار

 ،ریان)همان( پ« ند.اای برخودار بودند، دختران زئوس و آسمانکنندهزنان جوان که از زیبایی خیره

دهی پریان توان باروری و روزیهمچنین برای  ،مردم باستان»های خاصی دارند: توانایی

 ، هم برای طبیعت  و هم برای مردم؛منشأ خیر و نیکی و لطف بودند ،)همان( پریان «بودند.لقائ

هر آنها متاری پراز پرس ،رسید، مردم نیز به سهم خودتنها به طبیعت نمی ،لطف و خیر پریان»

 )همان( « شدند.مند میبهره

 شده و پریتهساسب با یکدیگر داننیکی و زیبایی الزم و ملزوم و متن ،در نزد یونانیان و ایرانیان      

است. زشتی و بدکرداری هم الزم و ملزوم و متناسب شدهزیبا تصور ،که موجود نیکوکاری بوده

د. شیاطین در انشدهزشت تصور ،کنند و بدکردارندمیشده و کسانی که بدیبا یکدیگر دانسته
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و  رارت بودهپری نماد ش ،اند. نزد ایرانیان دورۀ باستان همشدهزشت دانسته ،فرهنگ اسالمی

 است. ای از زیبایی نداشتهبهره

 «دیو«: »پرس»معنی سومِ  - 3- 6- 2
. این معنیِ است« جنِّ کافر»است که مترادف  ، دیو یا شیطاندر ادبیات فارسی یکی از معانی پری

ونه که گازی است، از باب اطالق کل به جزء؛ بدین معنی که پری، همانپری، حقیقی نیست، مج

ه ک ، در معنی جزئیاست )چه کافر و چه مسلمان( که به معنی مطلق جن شداولش ذکردر معنی 

اهی در گ ،اینکه پری ؛. مجاز، مجاز کلیه است )ذکر کل و ارادۀ جزء(رفتهکارجن کافر است، به

صرفاً نامرئی ،است؛ به عبارت دیگربودن آن بودهبه اعتبار نامرئی ،رفتهکارمعنی دیو یا شیطان به

ح و روهای لغت یا شنه مسلمان بودن یا نبودن آن. این معنی نیز در کتاب ،نظر بودهبودن مدّ

 دیو: است. مواردِ دالِّ بر پری به معنییا در جای دیگری نیامدهشده توضیحاتی که بر متون نوشته

 کاربرد موالنا  -1- 3- 6- 2

 :گویداست. میبردهکاربه( پری را در معنی دیو 277: 1386موالنا )

 /      چو   دید  آن  جان و  دل  در  چاکری شد در      انگشت       پری     مهـر     سلیمان

است. کسی که کرده اشاره ،دهدمیدستاش را ازبه اینکه سلیمان انگشتری ،وی در این بیت    

در ن موضوع بود. ای دیو یا شیطان ،انگشتری سلیمان را گرفت و به جای او مدتی بر تخت نشست

( 305: 1386: نیشابوری،.کاست. )رو در همۀ آنها با لفظ دیو یا شیطان آمده منابع مربوط آمده

  است؛آمده شیطانرسی هم منعکس شده و با همان لفظ دیو یا این موضوع در شعر فا

 گوید:آورده و می ، دیودر بیتی (655: 1380سنایی)

 را فرمان برد دام و دد و دیـو و پـری و /   کی تــ دیونستانـی   ز وار   خاتم     بازنتا    سلیما 

 هم دیو آورده و هم شیطان:  ،( در بیتی671: 1386موالنا )

 سلیمان،  فراق و غم چو دیوان /  چون دور شـد سلیمان، نه دست یافت شیطان مها، تویی 

 است :را مترادف هم آورده ی، دیو و پر(1520وی در جای دیگری ) همان: 
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 دها  کرد  رخت  چتر  سلیمان   رسیدیو ر   /دیو و پری داشت تخت ظلم از آن بود سخت 

  کردن آدمیپرس و دیوانب- 2- 3- 6- 2
 وانهآدمی را دی شده که پری یا دیدن پری،راوانی از شاعران داریم که در آنها به این اشارهاشعار ف

ی که مانند کس»است: در قرآن کریم آمده است؛شدهاز قرآن کریم اقتباس، کند. این مضمونمی

به شیطان  کردن، دیوانه( در این آیۀ کریمه275:  2)بقره« بزند.زمیناو را بر ،شیطان به دیوانگی

 .ک:راند. )کردهمعنی شناسان، دیوانگیرا لغت« مَسّ»است. و  است که دیوشدهداده نسبت

: 1387اند. نظامی )بردهکاربهرا   ، گاهی واژۀ دیو( شعرا برای بیان این مطلب1/740: 1389میبدی،

 گوید: ( می137

 خانه  کردند   /   پری   را   بین  که  چون  دیوانه   کردند دیوان  در   آن   چشمه   که     

مام این در ت اند. پریکاربردهبهجای واژۀ دیو یا شیطان، واژۀ پری را ، بهولی در بیشتر موارد       

 .، مجاز است و مجازاً یعنی: دیو یا شیطانموارد

 کردن آنراندن پرس و درشیشب - 3- 3- 6- 2

ور از پری، بینیم که منظ، میهاشده که با دقت در آنداده نسبت ، چیزهایی به پریدر متون گذشته

 شود:میشده، اشاره)= دیو( نسبت داده از مسائلی که به پری است. به دو مورد همان دیو یا شیطان

شتن جن دار نگاهگریزد و داشتن آهن برای دواز آهن می . گذشتگان بر این باور بودند که جن،1

( 330: 1383)نیشابوری،« از مساس جن ایمن بود. ،که آهن پوالد را با خود داردو هر»مفید است: 

 نشان ،و این اندگاهی پری، گاهی دیو و پری و گاهی دیو آوردهای جن، ج، بهشعرا در شعر

مردم  ،شرور که فقط شیاطین و جنّ، به معنی دیو است، چرادر این گونه مواضع دهد که پریمی

هن آکه الزم است  ،ها )مطابق باورهای آمده در متون(کنند و مردم برای گریزاندن آنمی را دیوانه

 باشند: همراه داشته

 از شگرفی روز و شب با آهن استروی پری آن

 

ــیــت بگریزد ازآهن پری            از طریق خــاصـ

 (                          655: 1380)سنایی،                        
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کنــد              پری حــذر  یو و  نم د ه مچو آ ه  از دل 

 

ــمن  چنـــــــان  در می ــت  و  دشـ  رمید  از دوسـ

 

ــ  و آهنین کندق تچون دل همچو آب را عش

لوی                                     مو (1386 :312  )

ــو از آهــن     چــو جــادو از ســــداب و دی

 (    217:  1387)نظامی                                

که  استودهکاری ب ،کرد. اینشیشهشود پری یا دیو را دراند که میگذشتگان بر این باور بوده. 2

اند. در دادهمی برای دورکردن شیاطین از کسی انجامو با استفاده از افسون  ،معزّمان و افسونگران

رفتن گاصطالحاً به سخت»آمده:«العلومابجد»است. در شده به کلّیت این کار اشاره ،هابرخی کتاب

ـ 1423)قنّوجی، «شود.میکردن جن و شیاطین گفتهو وادار ـ  در متون  ،( این موضوع448م: 2002ه

، گاهی واژۀ  دیو، گاهی دیو و پری و شعرا و نویسندگانو استشدهفارسی هم منعکس و شعر

 اند:بردهکاررا به گاهی پری

ن بد  م   ا جاه   و    فرصـــت     دهدیش    را   

 

ش   تا     پ شی شود ری     و     دیو    در      ه     

 

ساقی کم    آزارم که من از خویش بیزارمبیا 

 

چه   و      به    دیو عدو  در    ــیشـــه    در  شـ

 (98: 1368)سعدی،                                    

ــاروتــ   ــک ه ــل ــل در رود  ب ــاب ــه ب  ی ب

 ( 423: 1380)مولوی،                                

شه به قانون پری    بنه بر شی  خوانیدست آن 

 (1054: 1386)مولوی،                              

این  یجلو ،شده که بدین وسیله شرارتی مرتکبشود، میموجودی که در شیشه گذاشته

. باشدفظ دیگری )پری( آمدهچند با لکند، هرمی شودو تنها دیو است که شرارتمیشرارت گرفته

 است.  به معنی دیو در این مواضع ، پریاینبنابر

فی است که یک عمل من ، در جاهایی  به معنی دیو یا شیطاندر شعر و متون کهن فارسی پری

کردن، ترسیدن و شیشهکردن و درکردن، اسیرباشد، چیزی مثل دیوانهشدهداده آن نسبت به

 است:  ، پری به معنی شیطانهانمونه از ابیاتی که در آنیک  ها.کردن و مانند آنفرار
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 (1/731: 1380چون  پَری غالب شود  بر آدمی /  گُم  شود از مرد وصف  مَردمی )مولوی،

 روچهارم پرس: استعاره از زن زیبامعنی  - 4- 6- 2
است. شدهبه معنی دوم دانسته رو، پریِآن زن زیبا استعاره است که در رو،در معنی زن زیبا« پری»

 ،رو استبیشتر به اعتبار مستعارٌ له یا زن زیبا ،بودن آنو مؤنث ، مؤنث استاشپری در این معنی

همچنان  .د این معنی پری در ادبیات فارسی کالسیک باالس،منه به اعتبار مستعارٌ منه یا جنّی. بسا

 ای پرکاربرد و آشناست.که در فارسی امروز هم واژه

 در ایران باستان با ماهیت آن در ادبیات فارسی « پرس»مقایسة ماهیت  - 7 - 2
نّ ج ات فارسی،  یعنی معنی دوم آن کهترین معنی پری در ادبیترین و عمدهاصلی ،در این مقایسه

دهد که پری از حالت و می نشان ،آمدهعملاست. مقایسۀ بهشدهگرفتهنظراست، در مسلمان

 است: کامالً به حالت و صورت مثبت تغییر ماهیت داده ،صورت منفی

امّا در ادبیات فارسی، پری را خداوند متعال  استان، پری را اهریمن آفریدهدر تصور ایران ب .1

 است؛آفریده

 آتش رسی، پری ازامّا در ادبیات فا شدهتصور ایران باستان، پری از تاریکی مادی آفریدهدر  .2

 است؛شدهآفریده

در ادبیات  امّا من و دشمن روشنان و مزدیسنان استیاور اهری ،. در تصور ایران باستان، پری3

 مؤمن و یاور مؤمنان است؛ ،پری فارسی،

در ادبیات فارسی، پری مطلقاً  امّا شرور و بدکار استان، پری مطلقاً در تصور ایران باست .4

 نیکوکار است؛

رسی، امّا در ادبیات فا گیرد و مکمّل آن استمیدیو قراردر تصور ایران باستان، پری در کنار  .5

 گیرد و مخالف آن است؛میپری در مقابل دیو قرار

است شدهن ای به جنس پریفارسی، اشارهتصور ایران باستان، پری مؤنث است امّا در ادبیات . در 6

 شود و هم بر مؤنث؛و پری هم بر مذکر اطالق می
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 ؛امّا در ادبیات فارسی، پری نماد زیبایی است ران باستان، پری زشت و منفور استدر تصور ای .7

 استدر اوستا و متون پهلوی آمده هاان انواع دارند و نام برخی از آن. در تصور ایران باستان، پری8

 اند؛صورت مطلق آمدهانواع ندارند و به پریان در ادبیات فارسی، امّا

ی امّا در ادبیات فارسی، پری کالً نامرئ اند، قابل رؤیت. در تصور ایران باستان، برخی از پریان9

 کند؛میخود را نهان ،باشد، با دیدن آدمیکردهاست و اگر خود را به صورتی ظاهر

امّا در ادبیات فارسی، پریان بال و پر ندارند و  باستان، پریان بال و پر دارند ان. در تصور ایر10

 است. در متون نیامده ،چیزی که دال بر این باشد

 ها را در خودها و شرارتپری که در دورۀ باستان همۀ بدی و داد را تغییر ، ماهیت پریاسالم

تنها واژۀ  داد. پری،ها را در خود جاییا و خوبههمۀ نیکی ،بود، در دورۀ اسالمیکردهجمع

چرا که از تاریکی به روشنایی، از زشتی به زیبایی، از  است،دهبدبختی است که خوشبخت ش

 است. به پیروی از یزدان رسیده ،بدکرداری به نیکوکرداری، و از یاوری اهریمن

آن  ،دارد که ایرانیان باستانقرار کرد، واژۀ دیوه اسالم آن را خوشبختک در مقابلِ واژۀ پری

از  پیش وده و به گروهی از خدایان آریاییب اصل به معنی خدا در واژۀ دیو،. کردندرا بدبخت

عنوان خدا مزدا را بهزرتشت ظهورکرد و اهوره کهاست. بعد از اینشدهمی ظهور زرتشت اطالق

 ، دیوعداز آن به ب کنندگان نامید وو گمراهرا  دیوان کرد و آنان خدایان را نفی کرد، دیگرمعرفی

 معنی اصلی خود را حفظ ،نزد اقوام هند و اروپایی ،این واژه یان منفور گردید امّادر فرهنگ ایران

« درخشیدن»به معنی « div»ست و از ریشۀ صل این واژه در سنسکریت به معنی خداا .استکرده

عنوان خدای مافوق خدایان یونانی است.  ،زئوس()= « zeus»صورت ، بهاست. این واژهآمده

«sـdeu  » ،در زبان التینی«deva - s »و  در لیتوانیایی«Dieu  »هایدر فرانسوی، همگی صورت 

خلف ، 258و1/246،107: 1384.ک: معین،مختلف این کلمه است که به معنی خداست. )ر

 (2/317: 1384ینی،و  جاللی نای 450: 1386بهار، ،2/917: 1376تبریزی،
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   گیرسنتیجب - 3 

وقتی از دورۀ باستان و میانه به دورۀ جدید و به ادبیات فارسی  ،در این نوشتار دیدیم که پری

ت داد. صورت کامالً مثبت تغییر ماهی، بهای بنیادی از صورت کامالً منفی و منفوررسید، به گونه

             ،های اسالمیاینکه فرهنگ و آموزهتوان دو نتیجه گرفت: یکی از این تغییر ماهیت می

گر دی و کردن در جهت نیکی و زیبایی را در حد کمال داردگراست و قدرت دگرگونمثبت

ختلفی، م اند که مفاهیم اسالمی را در مواردتوانایی باالیی در این داشته ،اینکه ایرانیان و زبان آنها

 های اصیل خود بگنجانند. در قالب واژه

 

 

 ها :یادداشت
هند و  از ریشۀ -pairîkaگوید: می، در باب اتیمولوژی پری، ضمن بیان نظرات دیگر، سرکاراتی -1

، که در اوستا و هندی  ـ Iاست که با افزودن پسوند « زاییدن و آوردنبه وجود»به معنی   -per *اروپایی

را   ـ kaساخته و پسوند فرعی  *parîرود، از آن باستان برای ساختن اسامی و صفات مؤنث به کار می

معنی اصلی پری مطابق  ،بدین ترتیب»گوید: ( وی در آخر می4: 1393.ک: سرکاراتی،اند. )ربه آن افزوده

 (5: 1393)سرکاراتی،« باشد. تواند زاینده و بارور، میاین اتیمولوژی

 (، زرتشتیان.7ـ1/6: 1384ن،معی« ) پیروان آیین مزدیسنا را مزدیسنان گویند.« : »مَزدیسنان» -2

نام عمومی ستارگان آسمانی است که شامل ستارگان  ،روشنان»گوید: مهرداد بهار می« : روشنان» -3

 (165: 1385)بندهشن،« گردد.اختری )ثوابت(، نااختری یا اباختران )سیارات( و ماه و خورشید می
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