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چکیده
ماهیت پری در منابع و مراجع فارسی ،مبهم و درهمآمیختهاست .یونانیان ،ایرانیان دورۀ باستان و ایرانیان
بعد از اسالم ،هرکدام باورهای خاصی در باب پری داشتهاند .تداخل این باورها ،سبب ابهام ماهیت و
مدلول پری در اذهان گردیدهاست .هدف این نوشتار ،بهدستدادن تصویری روشن از ماهیت پری است
که به درک و فهم بیشتر و صحیحتر از متون ادبی و دینی و تاریخی کمکخواهدکرد .برای این کار،
مدلول این واژه از قدیمترین ایام تا دورۀ جدید ،در منابع مربوط مورد مطالعه قرارگرفته و مدلول و ماهیت
آن در دورۀ باستان و مدلول و ماهیت و معانی حقیقی و مجازی آن در ادبیات فارسی ،نشان دادهشده
است .بر این اساس« ،پری» در دورۀ باستان ،موجودی اهریمنی ،شرور و دشمن روشنان و مزدیسنان بوده
و انواعی داشتهاست .از دورۀ باستان و میانه که به ادبیات فارسی رسیده ،از موجودی شرور و منفی به
موجودی مثبت و نیکوکار تغییر ماهیت دادهاست« .پری» در ادبیات فارسی ،عمدتاً بر «جنّ مسلمان» اطالق
شده که موجودی مؤمن و نیکوکار است .میتوان گفت که پری ،تنها واژۀ بدبختی است که خوشبخت
شدهاست ،چراکه از تاریکی به روشنایی ،از زشتی به زیبایی ،از بدکرداری به نیکوکرداری و از یاوری
اهریمن به پیروی از یزدان رسیدهاست .نتیجه اینکه هم آموزههای اسالمی مثبتگرا بوده و هم زبان
فارسی ،ظرفیت مناسبی را برای گنجاندن اندیشهها و تصورات نو در قالب واژههای اصیل خود داشتهاست.
واژههاس کلیدس :اوستا ،متون پهلوس ،ادبیات فارسی ،ماهیّت ،پرس ،ن.
1ــ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور l.mahmoodpoor@gmail.com :
تاریخ دریافت مقاله1393 /11/21 :

تاریخ پذیرش1394 /11/18 :
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 -1مقدمب
اعتقاد به «پری» 1،از دورۀ باستان تا به امروز در ایران وجود داشتهاست .در اوستا ،مکرر از آن
سخنرفته و در ادبیات پهلوی نیز از ماهیت پریان و باورهایی که ایرانیان دورۀ میانه در مورد آنها
داشتهاند ،سخن بهمیانآمدهاست .بعد از فتح ایران به وسیلۀ اعراب مسلمان هم «پری» و اعتقاد به
مدلول آن ،البته به صورت دیگری ،همچنان باقی ماند .این واژه در متون منظوم و منثور ادبی و
نیز متون دینی و تاریخیِ بعد از اسالم هم فراوان بهکاررفتهاست.
 -1-1بیان مسئلب
ایرانیان باستان ،ایرانیان بعد از اسالم و یونانیان ،هرکدام باورهای خاصی در مورد پری داشتهاند.
تداخل این مجموع باورها در مورد پری ،سبب شده تا تصوری التقاطی و تلفیقی از پری ،در اذهان
و منابع موجود ،بهوجودبیاید .در این نوشتار ،باور هرکدام ،بهطور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته
و تصوّری که از پری دادهشده ،بر اساس همان باور است.
 - 2- 1پیشینة تحقیق
«پری» در کتابهای لغت ،معادل فارسیِ «جن» است( .ن.ک :رامپوری )170 :1375،اوصافی که
برای «پری» در منابع موجود آمده ،تلفیقی از صفتهایی است که در فرهنگها و باورهای
مختلف برای آن قائل شدهاند .در لغتنامه آمده که پری« ،موجود متوهّم صاحب پر که اصلش
از آتش است و به چشم نیاید و غالباً نیکوکار است ،بهعکس دیو که بدکار است( ».دهخد:1365،
 )299/12و پورداود میگوید« :وجودی است لطیف ،بسیار زیبا از عالم غیرِمرئی که با جمال
خود ،انسان را میفریبد( ».خلف تبریزی )396/1 :1376،اوصافی همچون «صاحب پر»« ،بسیار
زیبا»« ،غیرِمرئی» و مانند آن که در این دو تعریف برای پری آمده ،مربوط به باورها و فرهنگهای
مختلف است که تلفیق شدهاست.
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سرکاراتی ،در مقالهای تحت عنوان «پری (تحقیقی در حاشیۀ اسطورهشناسی تطبیقی)» ماهیت
اولیۀ پریان را حدس زدهاست .او بر این باور است که پریان ،پیش از ظهور زرتشت ،زن ـ ایزدان
فراوانی و باروری بودهاند که بعدها با ظهور زرتشت ،از جمع ایزدان رانده و منفور شدند ،چراکه
به پندار مردم ،این زن ـ ایزدان با ایزدان و شاهان درمیآمیختند ولی خاطرۀ دیرین آنها ،در ذهن
جمعی ناخودآگاه مردمان باقی ماندهاست( .ر.ک :سرکاراتی 2 :1393،ـ  )6وی ،نتیجهای را که
از تحقیق گرفته ،نه قطعی و یقینی بلکه محتمل دانستهاست( .ن.ک :همان)26 ،17 ،6 ،5 ،2 :
 - 3- 1ضرورت و اهمیت تحقیق
علیرغم اینکه پری جزو واژههای آشنا و پرکاربرد ادبیات فارسی است ،مدلول آن دقیقاً روشن
نیست .بهدستدادن تصویر و تصوری روشن از ماهیت پری و ویژگیهای آن ،براساس باورها و
فرهنگهایی که در مورد آن سخنگفتهاند ،ضرورتی است که به درک و فهمِ روشنتر و واقعیتر
از متون ادبی ،دینی و تاریخیِ بعد از اسالم کمک میکند.
 - 2بحث
اعتقاد به موجوداتی غیرِانسانی که بر زندگی انسان تأثیر مثبت یا منفی دارند ،از جمله باورهای
ایرانیان در طول تاریخ بودهاست .در دورۀ باستان ،باور بر این بودهاست که پریان دشمناند و زیان
میرسانند و در دورۀ اسالمی ،پریان موجوداتی مثبت تصورشدهاند.
 -1- 2پرس در ایران باستان

باورها و تصورات ایرانیان قدیم در مورد پری ،در منابع موجودِ مربوط به دورۀ باستان و میانه ثبت
شدهاست و این منابع ،آگاهیهایی در بارۀ پری بهدستدادهاند که بیانمیشود :
 - 1- 1- 2منشأ آفرینش پریان بر اساي اوستا و متون پهلوس

براساس آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده ،اهورهمزدا از روشناییِ مادی موجوداتی آفرید تا یاور
مزدیسنان =( 2مزدا پرستان) باشند .اهریمن نیز از تاریکیِ مادی ،موجوداتی آفرید تا مزدیسنان را
از راه راست گمراهکنند .پری ،از جمله آفریدگان اهریمن بود .در اوستا (وند .فر ،1 .بند  ،)10در
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مورد خلقت یکی از پریان چنین آمدهاست« :پس آنگاه اَهریمنِ همهتنمرگ بیامد و به پتیارگی،
پَریِ خنَثَیتی» را بیافرید که به «گرشاسپ» پیوست ».در اوستا از هرچه آفریدۀ اهورهمزداست
ستایششده و از هرچه آفریدۀ اهریمن است ،از جمله پریان  ،به بدی یادشدهاست.
 - 2-1-2توصیف و ماهیت «پرس» در اوستا و متون پهلوس

سرکاراتی میگوید« :آگاهیهایی که در اوستا در بارۀ پری ( )pairika-آمده ،بسیار اندک و
پراکنده است( ».سرکاراتی )6 :1393،به همین سبب ،توصیف پری»در اوستا و متون پهلوی ،کلی
است .اوستا بیشتر در مورد ویژگیها و منشِ بد پریان سخن میگوید ،نه ماهیت آنها؛ در جایی
بهصورت روشن نیامده که پری چه شکل و شمایلی دارد امّا از اینکه او بر آتش و آب و خاک
و ستور و گیاه فرود میآید (ر.ک :وند .فر ،11 .بند  )9و در آتش میافتد و کشتهمیشود (ن.ک:
همان .فر ، 8 .بندهای  79ـ  ،)80سخن رفتهاست .در «گزیده ای زادسپرم» ،بدون اشاره به ظاهر یا
ظاهرشدن پریان ،از پنهانشدن پریان در زمین و افتادنشان در دوزخ ،سخن بهمیانآمدهاست.
(ر.ک :بهار )248 :1386،بنا بر آنچه در اوستا و متون پهلوی آمده ،پری موجود واحدِ مشخصی
نیست بلکه واژهای است که بر مجموعهای از موجودات اطالقمیشود؛ به همین علت ،نمیتوان
ماهیت یا تعریف واحد و یکسانی از آن ارائه داد .ستارۀ دنبالهدار ،در اوستا نوعی پری
بهحسابآمده و «موشپری» نامیدهشدهاست .پریانی که به شکل ستارۀ دنبالهدار هستند ،دشمن
باراناند امّا «تِشتَر» که ایزد باران است ،آبها را در هرجا روان میسازد و این پریان را
درهممیشکند( .ر.ک :تیر ،بند )29 :8براساس روایات پهلوی (ن.ک :دادگی،)58 :1385،
خورشید موشپری را به گردونۀ خویش بست تا او توان گناهکردن نداشتهباشد .پری دیگری که
در اوستا از آن نامبردهشده« ،خنَثَی تی» است که نماد پریکامگی است( .ن.ک :وند .فر ،1 .بند
)10
آنچه در «بندهش» در باب پری آمده ،نشانمیدهد که پری ،مؤنثِ دیو است .ضحاک
میخواهد از ترکیب دیو و آدمی ،زنگی بیافریند و برای این کار ،یکبار دیو را با زن و یکبار مرد
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را با پری گردمیآورد که از هر دو مورد ،زنگی بهوجودمیآید( .ر.ک :دادگی)84 :1385 ،
پریان در فرهنگ ایران باستان ،زشت و منفورند .در گزیدههای زادسپرم (بهار ،)128 :1385،آمده
که« :پریتنان را که از دریا برآیند و بدی مادی را ]بر خود[ پوشیده دارند و به گند و پلیدسازی،
روشنان 3را بهدشمنیآیند و به جادویی آفریدگان را تباهکنند »....در جای دیگری (ر.ک :همان:
 ،)224عبارت «پری سگپیکر» بهکاررفتهاست .عباراتِ «بدی مادی»« ،گند و پلیدسازی» و
«سگپیکر» ،نشانمیدهد که پری در تصور ایرانیان ،براساس منابع موجود ،زشت و منفور
بودهاست.
پری ،موجودی است شرور و بدکار و پیروزی بر او ،آرزوی همۀ مزداپرستان در اوستاست.
زرتشت از اَهورهمزدا میخواهد که به او بگوید ،چگونه بر دیوان و ...و جادوان و پریان چیره
شود( .ر.ک :هرمزد :بند  )6و اهورهمزدا ،در بندهای  10تا  ،16به او میآموزد که چگونه بر اینها
پیروز شود .آرزوی شاهان پیشدادی و کیانی هم پیروزی بر «جادوان و پریان» بودهاست.
(ر.ک:آبان :بندهای)49 ،45 ،25 ،22
پریان ،جادوگر دانستهشدهاند .در اوستا در موارد زیادی ،پری در کنار «جادو» آمدهاست.
(ن.ک :هرمزد :بندهای  6و  ،10آبان :بندهای  ،50 ،46 ،26 ،23 ،13خورشید :بند ،4تیر :بند12
و مهر :بند  )34دکتر سرکاراتی معتقد است همین «سبب شدهاست که بسیاری از اوستاشناسان از
جمله بارتولومه پری را «جادو ـ زن و ساحره» معنیکنند( ».سرکاراتی )19 :1393،اما خود وی این
معنی را برای پری مردود میداند( .ن.ک :همان)
بنابر آنچه گذشت ،بر اساس اوستا و متون پهلوی ،پری ،موجودی است با این ویژگیها)1 :
اهریمن او را آفریدهاست؛  )2از تاریکی ِمادی آفریدهشدهاست؛  )3جنس مؤنث (دیو) است؛ )4
دشمن روشنان و مزدیسنان است؛  )5موجودی است شرور و منفور و هیچ ویژگی مثبتی به او
نسبت دادهنشدهاست؛  )6زرتشت و شاهان پیشدادی و کیانی از اَهورهمزدا میخواهند که آنان را

211

212

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

بر پری پیروز گرداند؛  )7پری ،انواعی دارد که برخی مرئی و برخی نامرئیاند؛  )8ستارههای
دنبالهدار نوعی از انواع پریاناند.
 - 2- 2پرس در فرهنگ عامب

پری ،از گذشته تا کنون ،از جمله عناصر و اجزای فرهنگ عامه بودهاست ولی چون این نوشتار
صرفاً به بیان ماهیت پری در ایران باستان و ادبیات فارسی و مقایسۀ آنها با یکدیگر میپردازد ،در
آن از پری در فرهنگ عامه ،ذکری به میان نیامدهاست.
 - 3- 2پرس با دو منشأ در ادبیّات فارسی

پری ،بعد از ورود اسالم به ایران ،ماهیتی جدید یافت و با همین ماهیت جدید در متون نظم و نثر
فارسی و نیز متون دینی و تاریخی بهکاررفتهاست امّا در متونی همچون شاهنامه که متأثر از
باورهای ایرانی و ادبیات پهلوی است ،در ماهیت دیگری بهکاررفتهاست ،نه در ماهیت جدید آن.
اکنون ،نخست توصیفات پری در شاهنامه ذکرمیشود و سپس به بیان منشأ اعتقادی و تغییر ماهیت
آن پرداختهمیشود.
 - 4- 2توصیفات پرس در شاهنامب

ماهیت پری در شاهنامه ،نه دقیقاً مانند ماهیت آن در اوستا و متون پهلوی است و نه مانند ماهیت
آن در ادبیات فارسی .فردوسی ،در اشاره به ماهیت پری ،مطالب دیگری بیشتر از و یا غیر از آنچه
در متون پهلوی و باستان آمده ،آوردهاست و این ،نشانمیدهد که او در این باب ،هم روایات و
توصیفات آمده در متون پهلوی را بهنظمکشیده و هم از منابع و باورهای دیگر متأثر گردیدهاست.
مهمترین اوصافی که در شاهنامه در بیان و توصیف ماهیت پری آمده ،از این قرار است:
ــ دارای بال و پر است :پری در بیامد بگستـرد پر  /مرا اندر آورد خفته به بـر (فردوسی: 1387،
)614/1
ــ جادوگر است :پری بی گمان بختبرگشته بـود /که بر من همی جادوی آزمـود ( همان )
ــ از یاران اهریمن است :پری یکبهیک ز اهرمن کرد یاد  /میان سواران در آمد چو باد
که با اهرمن جفت گردد پری  /که مه تاج بادت مه انگشتری

(همان )115/1 :
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ــ در ردیف درندگان است :پری و پلنگ انجمن کرد و شیر  /ز درندگان ببر و گرگ دلیر
سپاهی دد و دام و مرغ و پری  /سپهدار پر کین و گنـداوری (همان )13/1 :
ــ نماد سرعت است :چو آن پاسخ نامه گشت اسپری  /فرستاده آمد بسان پری (همان )698/1:
ــ نماد زیبایی است :پری چهرگان رود برداشتند  /به شادی همه روز بگذاشتند (همان )612/:
آنچه در مورد پری در شاهنامه آمده ،در کل ،انعکاس مطالبی است که در اوستا و متون
پهلوی در وصف آن آمده امّا در شاهنامه ،پری نماد زیبایی هم بهحسابآمده که در اوستا و
متون پهلوی ،چنین وصفی در مورد پری نیامدهاست و دیگر اینکه پریان در شاهنامه ،پریها نامرئی
نیستند و دیدهمیشوند و در جاهای مختلف حضور دارند.
 - 5- 2منشأ اعتقاد بب پرس و ماهیت آن در ادبیات فارسی
ادبیات فارسی ،ادبیاتی اسالمی است و در بیشتر ابعادش و بویژه در باورها و اعتقادات ،متأثر از
اسالم و فرهنگ اسالمی است .پری و تصور از آن هم ،یک امر اعتقادی است که از تعالیم اسالم
سرچشمهگرفته و به ادبیات فارسی راهیافته و ماهیت آن در ادبیات فارسی با ماهیت آن در فرهنگ
اسالمی ،یکی است .در ذیل ،اول به بیان تغییر ماهیت پری از دورۀ باستان و میانه به دورۀ اسالمی
و سپس ،بیان ماهیت آن در اسالم میپردازیم.
 - 1- 5- 2تغییر ماهیت پرس بعد از ورود اسالم بب ایران

با ورود اسالم و فرهنگ اسالمی به ایران ،باورها و اعتقادات جدیدی جای باورهای پیشین را
گرفت و به تبع آن ،لغات عربیِ دینی گوناگونی وارد زبان فارسی شدند .در برخی موارد،
علیرغم اینکه باور پیشین از بین رفت ،واژۀ آن همچنان باقیماند؛ بدین صورت که ایرانیانِ
مسلمان ،واژۀ پهلویِ آن را بهکار بردند ولی آن را بر مفاهیم و مدلوالتی که اسالم به آنان ارائه
دادهبود ،اطالق کردند؛ واژه ،ایرانی امّا مدلول یا معنی و مفهوم آن ،اسالمی بود .از اینگونه
واژهها میتوان به ایزد ،نماز ،رستاخیز ،بهشت ،دوزخ و اهریمن اشارهکرد .پری نیز از جملۀ این
واژهها بود .ایرانیان مسلمان ،پری را بهجای «جن» بهکار بردند .پری گفتند و منظور آنها ،جنّی بود
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که اسالم معرفیکردهبود .به این ترتیب ،تصورات پیشین در مورد پری ،در ذهن ایرانیان مسلمان،
به بوتۀ فراموشی سپردهشد و دیگر کسی از پری ،مدلول باستانی و پهلوی آن را اراده نکرد.
 - 2- 5- 2ماهیت نّ (= پرس) در اسالم

اعتقاد به جن ،از جمله اعتقادات اسالمی است و در قرآن کریم ،معلوماتی در مورد آن آمدهکه
به برخی از آنها اشاره میشود .بر این اساس ،خلقت جن از آتش است( .ر.ک :حجر 27 :15و
رحمن )15 :55به تصریح قرآن ،ابلیس که از فرمان خداوند متعال سرپیچینمود ،از جن بوده.
(ر.ک :کهف )15 :18جن ،آدمیان را میبینند امّا آدمیان آنها را نمیبینند( .ر.ک :اعراف)27 :7
آنها مخلوقاتیاند که مانند انسان ،مکلّفاند .فلسفۀ خلقت جن ،مانند انس ،عبادت خداوند متعال
است( .ر.ک :ذاریات ) 56 :51جن ،مانند انسانها ،در گذشته امّتهایی داشتهاند( .ر.ک:
فُصِّلت 25 :41و احقاف )18 :46در قرآن کریم ،در موارد زیادی ،از جن و انس ،بهعنوان دو
مخلوق مکلّفی که در روز قیامت زنده میشوند و با آنان حساب و کتاب خواهدشد ،سخن
رفتهاست( .ر.ک :إسراء ،88 :17نمل ،17 :27انعام 30 :6و احقاف )18 :46جنّیانی که آدمیان را
گمراهمیکنند ،وارد آتش جهنم میشوند و در آن جاودانه خواهندبود( .ر.ک :انعام 128 :6ـ)129
 - 3- 5- 2نِ مسلمان و کافر

جن ،مانند انس ،به دو گروه مسلمان و کافر تقسیم میشوند .موارد گوناگونی بر این امر
داللتدارد ،از جمله)1 :این تقسیمبندی در قرآن کریم و از زبانِ خود جنیان بیانشدهاست« :و
البته گروهی از ما مسلمانیم و گروهی ستمکار (و کافر)؛ پس کسانی که اسالمبیاورند ،به هدایت
رسیدهاند امّا ستمکاران ،هیزم دوزخ خواهندبود( ».جن14 :72ـ )2 )15میبدی میگوید« :جن،
موجودی  ...است که از آتش آفریدهشده ....برخی از آنها مؤمناند و برخی کافر .جنهایی که
کافرند ،شیطان نامیدهمیشوند( ».میبدی)250/10 :1389،
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 - 6- 2معانی چهارگانة پرس در ادبیات فارسی
 -1- 6- 2معنی اولِ پرس :مطلقِ ن

گاهی واژۀ پری ،معادلِ مطلق جن است ،مسلمان یا کافر .این معنی اول ،معنی حقیقی پری است.
«جن» و «اِنس» در معنی مطلق ،به اعتبار اینکه یکی مرئی است و دیگری نامرئی ،در مقابل یکدیگر
قراردارند .نمونۀ شعری پری ،به معنیِ مطلقِ جن:
طفیل هستی عشقاند آدمیّ و پری  /ارادتی بنما تا سعادتی ببَری (حافظ) 337 :1380 ،
 -2- 6- 2معنی دومِ پرس :نّ مسلمان

پری در ادبیات فارسی ،عموماً مترادف «جنّ مسلمان» است .این اصلیترین و گستردهترین معنایی
است که واژۀ پری در ادبیات فارسی دارد .پری به معنی جنّ مسلمان ،دومین معنیِ حقیقی پری
است .این معنی در کتابهای لغت و یا در جای دیگری نیامدهاست .تمام آنچه در قرآن کریم
در مورد جن ذکرشدهاست ،از ویژگیها و صفات پری نیز هست؛ با این توضیح که پری ،مسلمان
است و نیکوکار .پری در ادبیات فارسی ،در مقابل دیو یا شیطان قراردارد .تفاوت پری با دیو یا
شیطانف در ایمان و اعمال آنهاست؛ پری ،مسلمان است و ایمان دارد و اعمال نیک انجام میدهد
و دیو یا شیطان ،کافر است و ایمان ندارد و کارهای بد انجام میدهد .
برخی از اساسیترین ویژگیهایی که برای جنّ مسلمان در قرآن کریم و احادیث آمدهاست،
در ادبیات فارسی ،برای پری هم آمدهاست که ذیالً ذکرمیشود:
 .1پری ،از آتش آفریدهشدهاست («وَ خَلَقَ الجَان مِن مَارجٍ مِن نَارٍ» رحمن)15 :55
گر پری ز آتش بود تو آتشینطبع آمدی

شــاید ار باشــی تو مانند پری در دلبری
(سنایی) 636 :1380،

 .2پری ،از آدمی نهان است و آدمی او را نمی بیند («مِن حَیثُ التَرَونَهُم» اعراف)27 :7
زین نکند عیب کسی بر پری

گرچه نهان شد پری از چشم ما
(ناصر خسرو)56 :1378 ،
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« .3پری» نیکوکار است («وَ اَنا مِنا الصَّالِحُونَ» جن 72:11؛ «وَ اَنا مِنا المُسلِمُون» همان)14 :
تا بر از ماه بود در شـــرف قدر زحل

تا به از دیو بود در عمل و چهره پری
(سنایی) 647 : 1380،

 .4در حدیث ،غذای جن مسلمان ،استخوان ذکرشدهاست ...« :و نه استخوان راچرا که استخوان،
غذای برادران جن شماست( ».ونسنک 375/1 :1969 ،و با الفاظ دیگر ،ر.ک :همان 313/2 :و
314؛  ) 367/6در شعر فارسی هم آمده که غذای پریان استخوان است و این موضوع ،در شعر
خاقانی مکرر آمدهاست :
نخوردی ز خوانهای این مردمان

پریوار جـز استخوان عنصری
(همان) 926 :

پری در متون گذشته عمدتاً  ،و نیز وقتی که امری مثبت به آن نسبتدادهشدهباشد یا همراه واژۀ
دیو بیاید ،معموالً به معنی جن مسلمان است؛ نمونۀ آن:
تا ســـلیمانوار خاتم باز نســـتانی ز دیو

کی تو را فرمان برد دام و دد و دیو و پری
(سنایی)655 :1380،

 -1- 2- 6- 2زیبایی پرس

پری در اوستا و متون پهلوی ،زشت و منفور است و سهمی از زیبایی ندارد .فرهنگ ایران باستان،
زیبایی و شرارت را در پری جمع نکرده و زیبایی را که یک مزیت است ،به موجودی که منفور
و بدکردار و دشمن روشنان و مزدیسنان است ،نسبت ندادهاست.
پری فقط بعد از اسالم و در مفهوم اسالمیِ آن ،زیبا بودهاست؛ به عبارت دیگر ،پری ،زمانی
زیبا شد و به زیبایی مشهور گشت که به خوبیگرایید .در اسالم ،به زیبایی جن یا پری اشارهای
نشدهاست و چون هم ذات جن و هم شکل و شمایل او ،خارج از دید و علمِ آدمی است ،طبعاً
زیبایی جن نیز بر آدمی پوشیدهاست امّا چون جن مسلمان یا پری نیکوکار است و نیکی و زیبایی
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با هم تناسب دارند و زیبایی ،الزمۀ نیکی و نیکوکاری است ،جن ،مسلمان یا پری ،زیبا تصوّرشده
و نماد زیبایی بهحسابآمدهاست .نمونۀ شعری که در آن پری هم چهره و هم اعمال زیبایی دارد:
به چهره شدن چون پری کی توانی

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

در مقابل ،شیاطین که بدکردارند ،نماد زشتی بهحسابآمدهاند .ثعالبی در مورد عبارت
«رؤوس الشیاطین» که در قرآن کریم ،در وصف درخت زقّوم آمده (ر.ک :صافات،)65 :37
میگوید :عبارت «رؤوس الشیاطین» ،نماد و مشبّهٌبِه هر چیز زشتی است( .ر.ک :ثعالبی: 1424،
 )70و موالنا ( ،)428 :1386در اشاره به زشتی شیاطین گوید:
از آن صفا که مالئک از او همی یابند  /اگر رسد به شیاطین شوند هریک حور
 -2- 2- 6- 2پریان و زیبایی آنها در نزد یونانیان

یونانیان ،پریان ) )Nymphesرا ایزد ـ بانوان میدانستند .ژوئل اسمیت ،در کتاب «فرهنگ اساطیر
یونان و رُم» ،در مورد پریان میگوید« :یونانیان ،تمام خدایگان زن طبیعت را با این نام بسیار کلی،
در یک گروه قرارمیدادند( ».اسمیت )144 :1387،پریان در نزد یونانیان ،بسیار زیبا بودند« :این
زنان جوان که از زیبایی خیرهکنندهای برخودار بودند ،دختران زئوس و آسماناند( ».همان) پریان،
تواناییهای خاصی دارند« :مردم باستان ،همچنین برای پریان توان باروری و روزیدهی
قائلبودند( ».همان) پریان ،منشأ خیر و نیکی و لطف بودند ،هم برای طبیعت و هم برای مردم؛
«لطف و خیر پریان ،تنها به طبیعت نمیرسید ،مردم نیز به سهم خود ،از پرستاری پرمهر آنها
بهرهمند میشدند( ».همان)
در نزد یونانیان و ایرانیان ،نیکی و زیبایی الزم و ملزوم و متناسب با یکدیگر دانستهشده و پری
که موجود نیکوکاری بوده ،زیبا تصورشدهاست .زشتی و بدکرداری هم الزم و ملزوم و متناسب
با یکدیگر دانستهشده و کسانی که بدیمیکنند و بدکردارند ،زشت تصورشدهاند .شیاطین در
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فرهنگ اسالمی ،زشت دانستهشدهاند .نزد ایرانیان دورۀ باستان هم ،پری نماد شرارت بوده و
بهرهای از زیبایی نداشتهاست.
 - 3- 6- 2معنی سومِ «پرس»« :دیو»

یکی از معانی پری در ادبیات فارسی ،دیو یا شیطان است که مترادف «جنِّ کافر» است .این معنیِ
پری ،حقیقی نیست ،مجازی است ،از باب اطالق کل به جزء؛ بدین معنی که پری ،همانگونه که
در معنی اولش ذکرشد که به معنی مطلق جن است (چه کافر و چه مسلمان) ،در معنی جزئی که
جن کافر است ،بهکاررفته .مجاز ،مجاز کلیه است (ذکر کل و ارادۀ جزء)؛ اینکه پری ،گاهی در
معنی دیو یا شیطان بهکاررفته ،به اعتبار نامرئیبودن آن بودهاست؛ به عبارت دیگر ،صرفاً نامرئی
بودن مدّنظر بوده ،نه مسلمان بودن یا نبودن آن .این معنی نیز در کتابهای لغت یا شروح و
توضیحاتی که بر متون نوشتهشده یا در جای دیگری نیامدهاست .مواردِ دالِّ بر پری به معنی دیو:
 -1- 3- 6- 2کاربرد موالنا

موالنا ( )277 :1386پری را در معنی دیو بهکاربردهاست .میگوید:
در

انگشت

پری مهـر سلیمان /

چو دید آن جان و دل در چاکری شد

وی در این بیت ،به اینکه سلیمان انگشتریاش را ازدستمیدهد ،اشاره کردهاست .کسی که
انگشتری سلیمان را گرفت و به جای او مدتی بر تخت نشست ،دیو یا شیطان بود .این موضوع در
منابع مربوط آمده و در همۀ آنها با لفظ دیو یا شیطان آمدهاست( .ر.ک :نیشابوری)305 :1386،
این موضوع در شعر فارسی هم منعکس شده و با همان لفظ دیو یا شیطان آمدهاست؛
سنایی( )655 :1380در بیتی ،دیو آورده و میگوید:
تا سلیمانوار خاتم بازنستانـی ز دیو  /کی تــو را فرمان برد دام و دد و دیـو و پـری
موالنا ( )671 :1386در بیتی ،هم دیو آورده و هم شیطان:
مها ،تویی سلیمان ،فراق و غم چو دیوان  /چون دور شـد سلیمان ،نه دست یافت شیطان
وی در جای دیگری ( همان ،)1520 :دیو و پری را مترادف هم آوردهاست :
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دیو و پری داشت تخت ظلم از آن بود سخت  /دیو رها کرد رخت چتر سلیمان رسید
- 2- 3- 6- 2پرس و دیوانبکردن آدمی

اشعار فراوانی از شاعران داریم که در آنها به این اشارهشده که پری یا دیدن پری ،آدمی را دیوانه
میکند .این مضمون ،از قرآن کریم اقتباسشدهاست؛ در قرآن کریم آمدهاست« :مانند کسی که
شیطان به دیوانگی ،او را برزمینبزند( ».بقره )275 : 2در این آیۀ کریمه ،دیوانهکردن به شیطان
نسبت دادهشدهاست که دیو است .و «مَسّ» را لغتشناسان ،دیوانگی معنیکردهاند( .ر.ک:
میبدی )740/1 :1389،شعرا برای بیان این مطلب ،گاهی واژۀ دیو را بهکاربردهاند .نظامی (:1387
 )137میگوید:
در آن چشمه که دیوان خانه کردند  /پری را بین که چون دیوانه کردند
ولی در بیشتر موارد ،بهجای واژۀ دیو یا شیطان ،واژۀ پری را بهکاربردهاند .پری در تمام این
موارد ،مجاز است و مجازاً یعنی :دیو یا شیطان.
 - 3- 3- 6- 2راندن پرس و درشیشبکردن آن

در متون گذشته ،چیزهایی به پری نسبت دادهشده که با دقت در آنها ،میبینیم که منظور از پری،
همان دیو یا شیطان است .به دو مورد از مسائلی که به پری (= دیو) نسبت دادهشده ،اشارهمیشود:
 .1گذشتگان بر این باور بودند که جن ،از آهن میگریزد و داشتن آهن برای دور نگاهداشتن جن
مفید است« :و هرکه آهن پوالد را با خود دارد ،از مساس جن ایمن بود( ».نیشابوری)330 :1383،
شعرا در شعر ،بهجای جن ،گاهی پری ،گاهی دیو و پری و گاهی دیو آوردهاند و این ،نشان
میدهد که پری در این گونه مواضع ،به معنی دیو است ،چراکه فقط شیاطین و جنّ شرور ،مردم
را دیوانه میکنند و مردم برای گریزاندن آنها (مطابق باورهای آمده در متون) ،الزم است که آهن
همراه داشتهباشند:
آن پریروی از شگرفی روز و شب با آهن است

از طریق خــاصـــیــت بگریزد ازآهن پری
(سنایی)655 :1380،
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از دل ه م چو آ ه نم د یو و پری حــذر کنــد

چون دل همچو آب را عش ـق تو آهنین کند
( مو لوی)312 :1386

چنـــــــان در میرمید از دوســـت و دشـــمن

چــو جــادو از ســــداب و دیــو از آهــن
(نظامی ) 217 : 1387

 .2گذشتگان بر این باور بودهاند که میشود پری یا دیو را درشیشهکرد .این ،کاری بودهاست که
معزّمان و افسونگران ،با استفاده از افسون و برای دورکردن شیاطین از کسی انجام میدادهاند .در
برخی کتابها ،به کلّیت این کار اشاره شدهاست .در «ابجدالعلوم»آمده«:اصطالحاً به سختگرفتن
و وادارکردن جن و شیاطین گفتهمیشود( ».قنّوجی1423،هـ ـ 2002م )448 :این موضوع ،در متون
و شعر فارسی هم منعکسشدهاست وشعرا و نویسندگان ،گاهی واژۀ دیو ،گاهی دیو و پری و
گاهی پری را بهکاربردهاند:
بدان دیش را جاه و فرصـــت مده

عدو در چه و دیو در شـــیشـــه به

(سعدی)98 :1368،
تا پری و دیو در شی شه

شود

بــلــک هــاروتــی بــه بــابــل در رود
(مولوی) 423 :1380،

بیا ساقی کم آزارم که من از خویش بیزارم

بنه بردست آن شیشه به قانون پریخوانی
(مولوی)1054 :1386،

موجودی که در شیشه گذاشتهمیشود ،شرارتی مرتکب شده که بدین وسیله ،جلوی این
شرارت گرفتهمیشودو تنها دیو است که شرارت میکند ،هرچند با لفظ دیگری (پری) آمدهباشد.
بنابراین ،پری در این مواضع به معنی دیو است.
پری در شعر و متون کهن فارسی ،در جاهایی به معنی دیو یا شیطان است که یک عمل منفی
به آن نسبت دادهشدهباشد ،چیزی مثل دیوانهکردن ،اسیرکردن و درشیشهکردن ،ترسیدن و
فرارکردن و مانند آنها .یک نمونه از ابیاتی که در آنها ،پری به معنی شیطان است:
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چون پَری غالب شود بر آدمی  /گُم شود از مرد وصف مَردمی (مولوی)731/1 :1380،
 - 4- 6- 2معنی چهارم پرس :استعاره از زن زیبارو

«پری» در معنی زن زیبارو ،استعاره است که در آن زن زیبارو ،پریِ به معنی دوم دانستهشدهاست.
پری در این معنیاش ،مؤنث است و مؤنثبودن آن ،بیشتر به اعتبار مستعارٌ له یا زن زیبارو است،
نه به اعتبار مستعارٌ منه یا جنّی .بسامد این معنی پری در ادبیات فارسی کالسیک باالس .،همچنان
که در فارسی امروز هم واژهای پرکاربرد و آشناست.
 - 7 - 2مقایسة ماهیت «پرس» در ایران باستان با ماهیت آن در ادبیات فارسی

در این مقایسه ،اصلیترین و عمدهترین معنی پری در ادبیات فارسی ،یعنی معنی دوم آن که جنّ
مسلمان است ،درنظرگرفتهشدهاست .مقایسۀ بهعملآمده ،نشان میدهد که پری از حالت و
صورت منفی ،کامالً به حالت و صورت مثبت تغییر ماهیت دادهاست:
 .1در تصور ایران باستان ،پری را اهریمن آفریده امّا در ادبیات فارسی ،پری را خداوند متعال
آفریدهاست؛
 .2در تصور ایران باستان ،پری از تاریکی مادی آفریدهشده امّا در ادبیات فارسی ،پری از آتش
آفریدهشدهاست؛
 .3در تصور ایران باستان ،پری ،یاور اهریمن و دشمن روشنان و مزدیسنان است امّا در ادبیات
فارسی ،پری ،مؤمن و یاور مؤمنان است؛
 .4در تصور ایران باستان ،پری مطلقاً شرور و بدکار است امّا در ادبیات فارسی ،پری مطلقاً
نیکوکار است؛
 .5در تصور ایران باستان ،پری در کنار دیو قرارمیگیرد و مکمّل آن است امّا در ادبیات فارسی،
پری در مقابل دیو قرارمیگیرد و مخالف آن است؛
 .6در تصور ایران باستان ،پری مؤنث است امّا در ادبیات فارسی ،اشارهای به جنس پری نشدهاست
و پری هم بر مذکر اطالق میشود و هم بر مؤنث؛
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 .7در تصور ایران باستان ،پری زشت و منفور است امّا در ادبیات فارسی ،پری نماد زیبایی است؛
 .8در تصور ایران باستان ،پریان انواع دارند و نام برخی از آنها در اوستا و متون پهلوی آمدهاست
امّا در ادبیات فارسی ،پریان انواع ندارند و بهصورت مطلق آمدهاند؛
 .9در تصور ایران باستان ،برخی از پریان ،قابل رؤیتاند امّا در ادبیات فارسی ،پری کالً نامرئی
است و اگر خود را به صورتی ظاهرکردهباشد ،با دیدن آدمی ،خود را نهانمیکند؛
 .10در تصور ایران باستان ،پریان بال و پر دارند امّا در ادبیات فارسی ،پریان بال و پر ندارند و
چیزی که دال بر این باشد ،در متون نیامدهاست.
اسالم ،ماهیت پری را تغییر داد و پری که در دورۀ باستان همۀ بدیها و شرارتها را در خود
جمعکردهبود ،در دورۀ اسالمی ،همۀ نیکیها و خوبیها را در خود جایداد .پری ،تنها واژۀ
بدبختی است که خوشبخت شدهاست ،چرا که از تاریکی به روشنایی ،از زشتی به زیبایی ،از
بدکرداری به نیکوکرداری ،و از یاوری اهریمن ،به پیروی از یزدان رسیدهاست.
در مقابلِ واژۀ پری که اسالم آن را خوشبختکرد ،واژۀ دیو قراردارد که ایرانیان باستان ،آن
را بدبختکردند .واژۀ دیو ،در اصل به معنی خدا بوده و به گروهی از خدایان آریایی پیش از
ظهور زرتشت اطالق میشدهاست .بعد از اینکه زرتشت ظهورکرد و اهورهمزدا را بهعنوان خدا
معرفیکرد ،دیگر خدایان را نفیکرد و آنان را دیوان و گمراهکنندگان نامید و از آن به بعد ،دیو
در فرهنگ ایرانیان منفور گردید امّا این واژه ،نزد اقوام هند و اروپایی ،معنی اصلی خود را حفظ
کردهاست .اصل این واژه در سنسکریت به معنی خداست و از ریشۀ « »divبه معنی «درخشیدن»
آمدهاست .این واژه ،بهصورت « =( »zeusزئوس) ،عنوان خدای مافوق خدایان یونانی است.
«sـ  »deuدر زبان التینی »deva - s« ،در لیتوانیایی و «  »Dieuدر فرانسوی ،همگی صورتهای
مختلف این کلمه است که به معنی خداست( .ر.ک :معین246،107/1 :1384،و ،258خلف
تبریزی ،917/2 :1376،بهار 450 :1386،و جاللی نایینی)317/2 :1384،
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 - 3نتیجبگیرس

در این نوشتار دیدیم که پری ،وقتی از دورۀ باستان و میانه به دورۀ جدید و به ادبیات فارسی
رسید ،به گونهای بنیادی از صورت کامالً منفی و منفور ،بهصورت کامالً مثبت تغییر ماهیت داد.
از این تغییر ماهیت میتوان دو نتیجه گرفت :یکی اینکه فرهنگ و آموزههای اسالمی،
مثبتگراست و قدرت دگرگونکردن در جهت نیکی و زیبایی را در حد کمال دارد و دیگر
اینکه ایرانیان و زبان آنها ،توانایی باالیی در این داشتهاند که مفاهیم اسالمی را در موارد مختلفی،
در قالب واژههای اصیل خود بگنجانند.
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