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1. Introduction  

Folklore is an important aspect of cultural memory of human 

societies that play a crucial role in defining and re-defining collective 

identity of a nation, a community, or even a group of people. It 

consists of know-how, indigenous knowledge, customs, rituals, feast 

and festivals, performing arts and of course oral literature. After, 

UNESCO convention on 2003, all manifestation of folklore is 

declared as intangible cultural heritage (ICH) that should be 

safeguarded and preserved for future generation. The significance of 

ICH is not just being linked with past and our traditions, but it has 

been transmitted by generation to generation, either by apprenticeship 

or orally. In this respect, we have responsibility in safeguarding and 

preserving them for next generation in sake of our cultural memory 

and as a source for incoming creative works. However, safeguarding 

different aspects of folklore can not be possible if we do not attempt to 

understand them deeply.  

 Fairytales, as part of folk tales, are always fascinating for both kids 

and adults because of their supernatural creatures and promising 

massage of hope and prosperity, especially for those who value justice 

and good deeds. Iranian fairies (Pari in Persian) are one of the most 

mysterious and contradictional creatures in Persian literature. During 

pre-Zoroastrianism, they were considered as the goddess of fertility 
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(Sarkarati,2007,p. 6), but in Avestan corpus as well as some Pahlavie 

texts they were mentioned as female demons who prevent rain and 

deceiving heros and kings (Mazdapour,1999, pp. 124-125). However, 

after Sassanid collapse, they appeared in classical Iranian poetry as 

beautiful and beloved creatures (Sarkarati, 2007, p. 7).  

 Notebly in fairytales, they are neither the goddess nor female 

demons, but can show both faces in different situations. However, so 

many details about their lives have been mentioned in fairytales, in 

terms of modes and appearance. These details help us to have a better 

understanding of these imaginary creatures.    

 In this regard, the main question of this research would be what is 

the characteristics’ of Iranian fairies in terms of their habits, 

appearance, superpower abilities, deeds, relationships (with human 

being and themselves), etc. These characteristics are attributed to them 

during centuries by storytellers in whole Iran.  

 

2. Methodology  

To answer mentioned question, Murzloph’s research on typology 

of Iranian tales would be very beneficial and is a good source to 

explore Iranian fairy. Based on this typology there are sixteen types 

that fairies are appeared in some of their variants, either as a central 

figure such as a hero/heroin, villain, supporting character, minor 

character, etc. The mentioned types are as following: 

403: Laughing flower; 425: The groom is an animal: Wicked witch; 

*425A: The dumb husband; *425L: A lock around the fairy-groom; 

*432: The fairy-groom; 459: The prince who falls in love with a 

doll; 

513C: The hunter boy; 516B: Falling in love by seeing the strand 

of an unknown lady in water; 530: The guardian of tomb;  

552A: The helper animals in role of husband: 706: Accusation: The 

mother who kills her kids; 707: The innocent woman; *737C*: Wealth 

as destiny; *832A: Losing a fairy- wife because of disobedience; 

*923B: The girl who determined her destiny; *936: The mountain 

of gems.  

Every type may have so many variants, some has been recorded 

and some still not the chance. It has been tried to find out at least four 

variants for every type and recording fairy’s characteristic in each 

variant. However, to respect the permitted word count of the article, 

the outstanding variants will be mentioned in discussion section.  
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3. Discussion  
3-1. Fairies Habitat 

Fairies’ territories are remote and unfamiliar, somewhere like 

Netherland. Sometimes they are referred by legendary name such as 

the mountain of Qaf or the mountain of Abar- referring to an 

unreachable place- (Darvishiyan & Khandan, 2004,Vol. 2, pp. 253& 

Hosseini, 2002, pp. 180-179). In some variants, rivers, lakes, oceans, 

seas marks the borders of their territories. In this case, water is a 

barrier that they can not pass over it. Therefore, it happens a human 

invade their territory without their permission. Their attempt in 

arresting him, can not be succsful, because the invader can pass over 

the water and they fail (Enjavi Shirazi, 1975, Vol. 2 , pp. 14-8).  

However, in some variants, there are fairies that live in vicinity of a 

fountain, a well or a river (Darvishiyan & Khandan, 2004, Vol. 2, pp. 

79-65& Ibid, Vol. 3, pp. 393-412& Darvishiyan & Khandan, 2005, 

Vol. , pp. 13-33). The most extraordinary and fasinating places as 

their habitants are underground gardens (Mihan Doust, 2000, pp. 11-

19), and the most common inhabitats are abundant castles 

(Darvishiyan & Khandan, 2004, pp. 263-247).  
3-2. Physical Characteristics 

Nothing is mentioned in details about their physical characteristics. 

They are just referred as creatures with celestial beauty, both for 

female-fairies and male-fairies (Darvishiyan & Khandan, 2009, pp. 

385-387).  
3. 3. Animal Fairies 

It seems animals can be fairies too. There are variants with horse-

fairy, cat-fairy, lizard-fairy, and fish-fairy. They have superpowers 

like other fairies; horse-fairy can be so faithful to the owner to 

sacrifice her/his life to save the owner (Mihan Doush, 2000, pp. 160-

168). The cat-fairy is mentioned as clairvoyance and warns her/his 

owner from incoming danger from time to time (Pezeshkian, 2005, pp. 

54-59). The fairy-lizard can give decent human the most precious 

magical ring because of a favor done to the family (Enjavi Shirazi, 

1975: Vol. 2, pp. 43-61). Generally they appear mostly as supporter 

characters.  
3. 4. Moods and Dispositions 

From a human point of view, they could be maleficent or 

benignant, on a given situation. Their habits, law, and orders differ 

from human beings. They used to conceal their secrets even when they 
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marry human beings. If the couple is a human being as husband and a 

fairy as a wife, most of the time their marriage did not last. The reason 

lies in husband's violation of her wife's orders. Fairie’s deeds and their 

odd behaviours should never be questioned by her human-husband, 

otherwise, after an explanation she leaves her husband forever (Enjavi 

Shirazi, 1975, Vol. 1, p. 10& Darvishiyan & Khandan, 2004,Vol. 12, 

pp. 255-265, Mihan Doust, 2000, pp. 11-19& Ibid, pp. 24-20).  
3. 5. The Supernatural Powers  

Faireis’ metamorphosis as different species such as pigeon, serpent, 

dragon, frog, monkey and even human appeared in Iranian Fairytales. 

Based on situation, they may help and reward human or harm them. 

The most common fairy’s metamorphosis is turning into a pigeon to 

reveal secrets. On the other hand, the rarest fairy’s metamorphosis is 

turning into a human. The latter case implies but not explains clearly 

different aspects of human beings and fairies in terms of their 

appearance (Mihan Doust, 2000, pp. 43-49& Darvishiyan & Khandan, 

2005, Vol. 12, pp. 254-251& Ibid, pp. 51-43& Behrangi, Dehani, 

2000, Vol. 2, pp. 27-31& Mirkazemi, 1999, p. 33).  
3. 6. Transforming part of their bodies into gold or gem 

In some fairy tales, there are fairies whose blood droplets transform 

into gem (& Darvishiyan & Khandan, 2011, Vol. 12, pp. 254-251& 

Ibid, pp. 405-520). In rare cases the ashes of a fairy transforms into 

gold (Marzlof, 1993, p. 97).  
3. 7. The fairies and plants 

Some fairies are destined to be born from plants. Usually they live 

in the middle of magical trees’ fruits such as apple, pomegranate, sour 

orange, etc. These trees, that are abile to talk; are guarded by demons. 

The hero should have found a solution to pick the fruits without any 

confrontation with the demon-gaurds (Enjavi Shirazi, 1974:Vol. 1, pp. 

339-340-199& Ibid, 1977, Vol. 3, pp. 67-45). Because of the function 

of these fairies, they may symbolize an Iranian Goddess of vegetation 

whose presence triggers blooming flowers, reviving trees or even 

appearing decidedly rare flowers (Barfar, 2009, p. 131& Nemat 

Tavousi B, 2016, pp. 221-214).  
3. 8. The concept of death and fairies 

Death is accompanied with uncertainty when the subject is a fairy. 

Sometimes it means she/he comes back to his/her territory, sometimes 

they are burn to ashes and disappear forever. In some variants they 

come back to life, because they beloved partner fixes the damage 
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(Darvishiyan & Khandan Mahabadi, 2012, 263-247&Ibid, pp. 81-82& 

Ibid, pp. 125-122) 

 

4. Conclusion  

According to the typology of Iranian tales done by Ulrich 

Marzolph, fairy tales were surveyed in details of different aspects of 

Iranian fairies. This study has paied more attention on fairies' 

characteristics such as: their living habitant, physical characteristics, 

moods and dispositions, abilities and powers, vegetation existence, the 

concept of death, etc. In a holistic portrait it can be concluded that 

while fairies have their own territory, they live among us, in abundant 

castles, near or in fountains, underground gardens, etc. They are both 

men and women. Even some animals can be fairy too. Although they 

get married to humans, just the marriage between woman and male-

fair would last. They may behave kindly and maliciously. The most 

precious thing for them is their secrets that should be respected. They 

change their appearances as animals and some of female-fairies grew 

on a tree (in the middle of a fruit). Seemingly, there is no boundary 

between the animal, plants and fairy worlds.  

 

Keywords: Fairy transformation; Children literature; Fairy habitant; 

Underground garden; Iranian Fairy. 
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                                                                               چکیده  

، ر افسانهپری د. رساناند، گاه زیانکار، گاه یاریپریانی بسيار در روایات کهن پدیدار شده

 بيشتر. داردتی ایزدانه نأاما هي ؛اورایی استش صاحب نيرو و قدرتی ماهمچون همتای اساطيری

ات ادبي تبارشناسی آنان و جای پای حضورشان در دربارةآثار نگاشته شده در خصوص پریان 

ن هستی با جها ریانکالسيک ایرانی است و اثری نگاشته نشده که به ابعاد تنانی، روانی و ارتباط پ

 ادبيات ةر حوزدق ای برای نویسندگان خالّتمایهتواند دسحال آن که چنين نوشتاری می. بپردازد

ای ههدی قصبندر این نوشتار به کمک کتاب طبقه. کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن باشد

د ر داشتنهایی که در آن پری حضوقصه ،و به روش اکتشافی اورلریش مارزلف ۀایرانی نوشته

در  آدميان ر جهانسرزمين خود را دارند اما د گرچه روشن شد که پریان. مورد مطالعه قرار گرفتند
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ردپری مبا  انسان است که-کنند، اما تنها وصلت دخترهم زن و هم مردند، با آدميان وصلت می

 ای ازآميزه آنها خلق و خوی .پری باشند برخی حيوانات هم ممکن است یک. آورددوام می

باطی د و ارتشمار دارنهای بیپيکرگردانی. رازهایشان را باید حرمت نهاد خوبی و بدی است و

ی نی و حتی، حيواای سيال ميان جهان گياهتوان بودهگویی پری را می. انداموار با جهان گياهان
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ریان؛ پامنامه؛ زیستگاه الی سنق های جادویی؛ طومارنه؛ افسانهریان افساپهای کلیدی: واژه

  .های زیرزمينیباغ

 

 مقدّمه. 1

د که آییمفرهنگ عامۀ هر ملتی حافظۀ تاریخی صاحبان و حامالن آن فرهنگ به شمار 

 ،رهنگاین ف. ندکی آنان نقش بسيار مهمی ایفا میت گروهی و فرددهی هویّدر شکل

ها ها و جشنوارهها، مراسم و آیين، جشنهای بومی، عرفها و دانشای از مهارتمجموعه

ی آن را به یونسکو به عنوان ميراث ناملموس بشر 2003و ادبيات شفاهی است که از سال 

. اندسکو پيوستهیون 2003کنوانسيون  رسميت شناخته و بسياری از کشورها از جمله ایران به

عدی بهای سلبه ن ها تنها به شکل سينه به سينهست که قرناز ویژگی این عناصر ميراثی آن ا

به  ال سينهد انتقادبيات شفاهی در فرآین ةدر گستر .از جمله ادبيات شفاهی ؛اندمنتقل شده

ه ر قصّاز همين روست که ه ؛عناصری بدان افزوده یا کاسته شده است سينه، همواره

 . افتیتوان چشمگيری در آنها میهای يات تفاوتشمار دارد که در جزئشاهدهای بی

-ه میناميد ن(های پریا)قصه های جادوییگروه قصه ،که در این نوشتار ها عاميانهقصه

د نان اميماورایی مشترکی دارند و مضمون کلی آ )موجودات( هایشوند، اشخاص و بوده

يکی ، نریادگبختی به کسانی است که برای رسيدن به اهداف خود هيچگاه از راه دبه نيک

دلی نيک اند،دهها گرفتار مشکلی شگاه هم که قهرمانان قصههر. اندو جوانمردی دور نشده

 . آمده است شانیک پری به یاری ای فرازمينی، عمدتاًیا بوده

ین امر که ا های گوناگون فرهنگ عامه، نيازمند شناخت بهتر آنهاستپاسداری از جلوه

ه در ه ویژبساختارها و اجزای هر نمود فرهنگ عامه،  شود مگر آن که دربارةممکن نمی

 می موثرگا نهاتها نه این گونه پژوهش. های بيشتر انجام گيردادبيات شفاهی، پژوهش ةحوز

ای گروهی صاحبان این فرهنگ است، بلکه منبعی است بر در مسير پاسداشت حافظۀ

 . ر نوینبازآفرینی آثااندرکاران حوزة ادبيات، به ویژه ادبيات کودکان برای دست
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 لهئبیان مس. 1-1

وب هارچچپری که در فرهنگ پيشازرتشتی زمانی ایزدبانوی زایش و باروری بود، در 

ان ساساني وپاشیاما پس از فر ؛ای اهریمنی تبدیل شدکيش زرتشتی و آیين مزدیسنا به بوده

 ؛ی یافتترنگپرر ضورهای عاميانه حبه ویژه در قصهآرام آرام در ادب و فرهنگ عاميانه 

 ه پریاننتسب بهای متوانند منبع خوبی برای شناخت ویژگیهای عاميانه میاز این رو قصه

 . آیند به شمار

 ریان بهپشن از توان تصویری به نسبت روهای عاميانه میاز همين رو با مراجعه به قصه

 م پری،ه ناب یارآميزاین نوشتار برآن است تا فارغ از تبارشناسی بودة اسر. دست آورد

ن توامی ترتيب بدین. های جادویی و فرهنگ مردمانه بيابدافسانه های وی را برپایۀویژگی

 . ی و معنوی پریان را به تصویر کشيدجهان زیستی مادّ

 پژوهش  ةپیشین. 2-1

ای بيشتر آثار نگاشته شده در خصوص پریان دربارة تبارشناسی آنان و جای پ

ری: پ»الۀ مق توان بهاز جمله گروه نخست می. ت کالسيک ایرانی استحضورشان در ادبيا

ا مسو بوی ه سرکاراتی اشاره کرد. ۀنگاشت «شناسی تطبيقیتحقيقی در حاشيه اسطوره

ردار کوجه به با ت داند که این معنیبارتولومه وگری، معنی اصلی پری را زاینده و بارور می

ادامه  در. ستاو فرهنگ مردمانه ایرانی مناسب ادب ریکا در اوستا و پری در يو صفات پائ

  :افزایدوی می

توان چنين انگاشت پریان در زمانی ایزدبانوان باروری و زایش بودند و به واسطه می

از همين رو از چنان توان فریبایی، جاذبه و ؛ شدندچنين کارکردی زیبا و فریبنده تصور می

ای ه از بهر باروری با ایزدان و شاهان و یالن اسطورهای برخوردار بودند کافسونگری زنانه

آوری زرتشت های اخالقی، به ویژه دیناما بعدها در اثر دگرسان شدن ارزش. آميختنددرمی

که به مساله اخالق و پارسایی توجهی بيش از حد داشت، پریان به واسطه سرشت شهوانی و 

یينی گروهی، از انجمن ایزدان رانده های آها و مراسم شادخواریجشن-وابستگی به کام

ت أچنان که در آیين زرتشتی و دین مزدیسنا هي؛ شدند و دگرگونی گوهری پيدا کردند

اما حافظۀ تاریخی گذشتگان موجب شد پریان برخی از  ؛های اهریمنی بدانان منتسب شدبوده

ی، زیبا و فریبنده هایی نادیدنوجوه کهن سرشت اساطيری خود را نگه دارند و به عنوان بوده
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با آبستنی و زایش  بدین ترتيب آنان ؛شوندنران و پهلوانان می ۀشناخته شوندکه دلباخت

، در ادب و فرهنگ مردمانه. زنندربایند یا میسروکار دارند، گاه نوزادان را در گاه زادن می

رامش، پایکوبی اند و دلبستگی زیاد به خوانی وابستهزدگی و پریچنين به جادو، پریآنان هم

 . (6-7: 1380)سرکاراتی، و آوازهای شبانه دارند

های حسن بصری و مایهنگاهی بر بن»ای با عنوان در مقاله در رویکردی تطبيقی

پيکرند و ودا دانسته شده است که هر دو آبپری همان آپسارای ریگ «های پریزادباکره

ایزدی شده در -اش تبدیل به زناما پری ایرانی در طول دگردیسی ؛ارندیک خویشکاری د

داند، از نگاه او هردو نویسنده آپسارا و پری را در ذات یکی می. اوج جادوکاری

اما پریان ایرانی به . انداند که از آب برآمدهپروردهجان و آب، آبهایی حوروشمادینه

انسان و ای نيمبدیل به بودهاند، تآرمانی باقی ماندهخالف آپساراها که همواره آسمانی و 

در نهایت چنان شد که پریان از صفاتی متضاد برخوردار شدند و در واقع . نداهایزد شدنيم

بخش و ت برکتو به هيأ آميختندمیاز یک سر با یالن . دو سر یک طبقه را ساختند

اغوا کردند و بدانان آسيب رساندند کامبخش رخ نمودند و در سر دیگر همه دلدادگان را 

  .(1384ک: محمدیان مغایر، . )ن کامگی کردندپریو ایشان را دچار آشفتگی، مرگ و 

بر  انند ودپری و جادوگر را یک جفت می های ایران باستاندینبرخی پژوهشگران در 

 ک:. ن) ستندایرانيان سکایی( ه) های توران باستاناین باورند که پریان از باورداشت

 در پری ماهيت مقایسۀ»خود با عنوان  مقالۀ پژوهشگری دیگر در .(335: 1383نيبرگ، 

جن مسلمان دانسته  ، پری را در ادبيات فارسی«فارسی ادبيّات در آن ماهيّت با باستان ایران

 . (1396،محمودپور ک:. )ن است

-دادهبا استناد به  «سرزمين پریان در خاک مادستان»زاده در مقاله خود با عنوان ملک 

که  وی براین باور است. یابدروی زمين می رد پای پریان را در ،شناسی تطبيقیهای دین

مادها این قوم از دیگر . شدهای ماد بودندکه بدانان پریکانيان گفته میپریان یکی از تيره

ای پاره ،افزون بر این. آمدپرستش پریان رسمی ناپسند به شمار می زیرا ؛زیستندجداگانه می

انگيز واقعيت حضور مردمانی غریب، تای شگفشناختی امروزین نيز به گونهاشارات مردم

الموت، احتماال دیار  ةهای غربی البرز مرکزی، درّنامتعارف و بيگانه را در یکی از دره

http://ensani.ir/fa/article/88428/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/88428/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/88428/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/88428/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/220477/-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/220477/-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 326 ییجادو هایافسانه تیروا به یانریا انیپر /

شاید از این رو که بز توتم  ؛گفتندبزی میکله ،بدین مردمان. کندپریکانيان مادی، تایيد می

ک: . )ن کردندبز استفاده می شان ازرفت و یا در آداب پيشگوییآنان به شمار می ۀقبيل

 . (151-149 :1381زاده،ملک

، ی استترین پژوهشگری که در جستجوی ردپای پریان در آثار کالسيک فارسبرجسته

 با «کهن هایسطورههای داستانی از اروایت» ای با عنوانمقاله وی در. کتایون مزداپور است

د و در جوییمکامگی را در ادب پارسی اشاره و با تکيه بر نظر سرکاراتی رد پری و پری

ساطيری اجود وشاهنامه به صورت ابراز عشق تهمينه به رستم و دلدادگی منيژه به بيژن و 

 ق است،ه متعلادبيات مردمان ةنامه و سمک عيار که دومی به حوزدر سام. یابدسودابه می

-شاه میورشيدخپری به های پریانه را در عشق دختر پادشاه چين به سام و عشق مهدلدادگی

ا خود یدلدار  د با نقششوگوری که در شکارگاه پدیدار میپهلوانان در تعقيب  هردو. یابد

ه و شاهنام هرمانانکند که بسياری از قوی سرانجام به این نکته اشاره می. شوندآشنا می او

 ،داپورزک: م. )ن اندبرخی متون کهن همان پریانند که در کسوت آدميان پدیدار شده

1377: 103-125) . 

ام نایی به ماور وای اسرارآميز اما در این ميان نوشتاری که به واکاوی همه جانبۀ بوده

پریان . دشونمی ا دیدههای مردمانه بپردازد، تقریبهای جادویی و قصهپری با استناد به افسانه

ردمی ای مهافسانه شمار دارند که با مراجعه بهدیگری وجوه زیستی بی ةچون هر بودهم

ی تن آثارر نوشدرا  ها انداخت تا نویسندگان ادبيات داستانیتوان نگاهی به این ویژگیمی

 .کرد خيال یاری ۀعرصپربار در 

 ی تحقیقهاپرسش. 3-1

ها و قصه ، برپایۀهای زیستی منتسب به پریانترین پرسش این نوشتار یافتن ویژگیاصلی

-ی، خلق و خوی، عادات، تواناییها افزون بر وجوه مادّویژگی این. های ایرانی استافسانه

-ها و ارتباطاتشان چه با خود و چه با آدميان را هم در برمیها و قوتهای ماورایی، ضعف

های ایرانی که کند تا از چشم آفرینندگان افسانهبه ما کمک می پاسخ این پرسش. گيرد

دانش ما نسبت به  ضمن آن که بر ،بدین ترتيب. يمها را بشناساین بوده مردمی عادی هستند
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های به اندیشه ها در ادبيات نوینرینی این بودهشود، در بازآفباورهای گذشتان افزوده می

 . مانيمگذشتگان که ریشه در تاریخ دارند وفادار باقی می

 شناسیروش .4-1

ضور ح انن پریهای مردمانه که در آنخست قصه ،در این نوشتار به روش اکتشافی

های صهبندی قها از کتاب طبقهبرای شناسایی این قصه. مطالعه قرار گرفتنددارند مورد 

ر این رزلف دما. استفاده شد آلمانی ةاورلریش مارزلف، ایرانشناس پرآواز ۀایرانی نوشت

از  ایندهزدر سنت حکایی امروزی شواهد  های مردمانه ایرانی را کهقصه کتاب مجموعۀ

ری در پ ،این تطبيق ۀبرپای. امپسون تطبيق داده استت-ر دست باشد با فهرست آرنهآن د

حضور  ،دارند های جادویی( تعلقهای جن و پری )افسانهها که به گروه قصهبرخی از تيپ

 که عبارتند از: دارد
ا دختر ه؛ پری B923*، (7)*936( 2، )706(  10و2، )B  516( ،1 )530، (2 )702تيپ

-را الل می ، شاهزاده خانم پری شوهر403کنند های جادویی مجهز میا به ویژگینوزاد ر

اده ؛ به جای عروسک با شاهز* L 425*، 432،، دامادی که از پریان است*A 425،کند

؛  A 465*، (5 ) C513(8-7و6و 4و 3) آیند؛ پریان به کمک می459کند ازدواج می

سرش به دست آوردن هم برای دی در تالش، مر550(5) عروسی هفت برادر با هفت پری

ا که از زنی ر ،*737* کند؛ شاه پریان آرزو را برآورده می A 552( 1) که یک پری است

 :1371) 898 ، حرکات پریان را تقليد کردن*A832پریان است با نافرمانی از دست دادن 

270) . 

ار دست کم چهیادشده شاهدهای بسياری دارد که از هر تيپ  هاییک از تيپ هر

ره شده ن اشارین شاهدها در متتشاهد بررسی شد اما به دليل رعایت حجم مقاله به شاخص

قالی نارهای ومط. نامه هم استفاده شده استالی سامومار نقّها از طافزون بر قصه. است

روست  ر از آنومااهميت این ط. اندهای کهنهای مردم عادی و افسانهای از اندیشهآميزه

یا ی که گوریانپ ؛های متضاد و ناهمخوان در این متن حضور دارندپریان بسيار با ویژگی که

 :1394 طاوسی، بنعمت  ک:. )ن رسدای هم میتبار برخی از آنان به روایات اسطوره

271-297) . 
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 و بررسی بحث. 2

 زيستگاه پريان. 2-1

 های دوردست سرزمین. 1-1-2

پری (« 2) گل به صنوبر چه کرد» در قصۀ .وردست استجایی ناآشنا و د سرزمين پریان

خندان،  و )درویشيان کند که هفتاد هزار سال تا به آن جا راه استدر جایی زندگی می

پریان در کوه قاف زندگی  ،«محمدپریان و ملکیوسف شاه»در قصۀ . (253: 12ج ،1389

رباید و با خود می را ریدختنامه ابرها پسامدر . (433-429، 12ک: همان: ج. )ن کنندمی

سام . شود که کوهی بلند و غيرقابل دسترس استسام راهی کوه فنا می. بردبه کوه فنا می

بگذرد، سوار برکشتی شود و  های عجيبپریان باید از سرزمينبرای رسيدن به سرزمين شاه

-179: 1380حسينی،  ک:. )ن پس از پنج هفته دریانوری به ساحل سرزمين پریان برسد

180) . 

 ، مرزهای غیرقابل عبورمرزهای آبی .2-1-2

که از  «ن مارسلطا»در . کننده برای پریان استها مرزی تعيينآب در بسياری از افسانه

ر لطان مانی که سشود، در زمابه عنوان دیو یاد می خویشانشاز قهرمان مرد به عنوان پری و 

 ایجاد و سلطان مار موانعی با جادو گریزنداش از دست خویشانش میو عروس زمينی

انجوی  ک:. ن) تواند خویشانش را از ميان برداردکند، تنها دریای خروشان است که میمی

  .(14-8، 1: ج1352شيرازی، 

شش  و محمدملک. توان یافتمی« لنگومحمد و دیو یکملک»دیگر را در  ۀنمون

شوند تا جانشين پدرشان که ی میبرادرش جداگانه راهی یافتن مرغ طوطی و قفس طالی

دهد و در مسير محمد شش برادر را نجات میدر موقعيتی ملک. مشخص شود ،شاه است

رسند که هفت خواهر که همگی پری هستند ای مییافتن مرغ طوطی و قفس طالیی به قلعه

محمد داند قرار است با ملکمی ترین خواهر کهبه وساطت کوچک. کنندزندگی می

تر از در موقعيتی مناسب خواهر کوچک. کشنداج کند، خواهران آنان را نمیازدو

شکار همراه برادرانش از قلعه خارج شود، از رودخانه بگذرد  ۀخواهد به بهانمحمد میملک
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ک: درویشيان و . ن و 79-65همان،  ک:. )ن. ها آسيب زنندنه آتا خواهرانش نتوانند ب

 . (412-393، 3ج :1387خندان، 

 های آب چشمه. 3-1-2

 .شوندیمدیدار ها پسارها و رودخانهها، چاهتنها در کنارچشمه ،گروهی دیگر از پریان

ت ندر اسدختر ملک اسک ،دختری به نام فرشته« ماجرای زندگی شاهزاده محمد»در قصۀ 

ه به چشم ان راآهویی مرد. های پریانه دارد و از نيرویی ماورایی برخوردار استکه ویژگی

ه آب چشم ای در چشمه دست درنشينند و با دیدن جامی نقرهکشاند، کنار چشمه میمی

 ر برحذراین کا شود و آنان را ازاما صدایی هولناک بلند می. کنند تا جام را بگيرندمی

سنگ  دان رامر ،عصایی ۀبا ضرب آیدبه دنبال این صدا دختر از چشمه بيرون می. داردمی

 . (33، 13: ج1382ویشيان، خندان در ک:. کند )نمی

ا ما ؛رسدمادر می-انساب پریان در اصل به زمين ۀسلسل» که شواليه براین باور است

 ؛ده استرو برفها را از سطح زمين به ژرفای آن جریانی تاریخی بنا به سازوکاری خاص آن

-وی کوهيشتر ربو . .. شوندها و گياهان دیده میجایی که پریان در روشنایی ماه، روح آب

در کنارة  ها،هها نزدیک غارها و لجّها و یا در ژرفای جنگلها و سيالبها، نزدیک گودال

 . (221: 1379، )شواليه و گربران «شوندها پدیدار میهای خروشان یا کنار چشمهرودخانه

 های زيرزمینی باغ .4-1-2

در . دپنهان شده باش زمين در باغی چون بهشت در زیرممکن است زیستگاه پریان 

 ای کههد، به تپشومهری برادرانش روبرو میشاه چون با بی سومين پسر« های پریزادباکره»

ای یچهبه در کند تارود و با بيل و کلنگ تپه را زیر و رو میزمين افتاده می تيرش بر

پریان  نۀباغی که خا ؛رسدو به باغی بزرگ چون بهشت می کنددریچه را بازمی. رسدمی

  .(11-19: 1387دوست، ميهن ک:. )ن است

 ها قلعه. 5-1-2

افزون بر پریان . پریان است هایی یاد شده است که خانۀاز قلعهها در بسياری از افسانه

هم  («3) گل به صنوبر چه کرد» در افسانۀ پری ،«ماجرای زندگی شاهزاده محمد» افسانۀ

شود تا صاحب قلعه را که ای مینتقام وارد قلعهمحمد برای گرفتن املک. ساکن قلعه است
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کشد تا زند و شمشير از کمر میزمانی که او را به زمين می. بکشد ،برادرانش است ةکشند

زن به . بيند که یک زن استدارد و میصاحب قلعه را برمی ةاو را بکشد، نخست نقاب چهر

-247، 12: ج1389 ن وخندان،درویشيا ک:. )ن گوید که او دختر شاه پریان استاو می

263) . 

 های تنانیويژگی. 2-2

 زيبايی آسمانی. 1-2-2

وش د و هکنشان است که انسان را افسون میترین ویژگی پریان زیبایی آسمانیشاخص

 ا زیباییای بودهببه عنوان  آنان، از انپریهای  در تمام افسانهتقریباً. ربایداز سرش می

 . ستکننده یاد شده اافسون

 جنسیت . 2-2-2

ست ریانی از مردپها سخن ادر برخی از افسانه. ها هم زن هستند، هم مردپریان در افسانه

« آقا لالب» ۀدر افسان «.بالل آقا» ،«آه» ،«سلطان مار»کنند مانند که با دختر انسان ازدواج می

 ر پيشينقرادختر طبق . شودخورد و سرانجام صاحب دختر میپادشاهی سيبی جادویی می

م از دو غال دختر که کاخی اسرارآميز است در ماوای جدیدِ. شوددر هفت سالگی برده می

اه شارد و نام د سبزقبادختر پس از چهل روز همسر خود را که . کننددختر پذیرایی می

 . (387-385، 11: ج1387درویشيان و خندان،  ک:. )ن بيندمی ،پریان است

 نیزيستی حیوا ةگون. 3-2-2

 اسب. 1-3-2-2

ب در انند اسمکه پری هستند  آیدها از حيواناتی سخن به ميان میدر برخی از افسانه

ر به ه دختر مجبوزمانی ک. قهرمان وفادار به دختر و اسب پریزاد است. «گزاسب گل»  افسانۀ

مسر اما ه ؛کند که در آغل بدون سقف جایش دهندشود به همسرش گوشزد میسفر می

را  وی اسبمشود، به هنگام سفر، قهرمان گرفتار دیوی می. کندته را فراموش میاین نک

د زنر میو دیوا خواهد خود را به دختر برساند چنان خود را به دراسب که می. زندآتش می

اما  ؛دهدگرچه دختر و فرزندان صاحبش را نجات می. شودکه تا سرحد مرگ زخمی می

  .(168-160: 1378  ست،دوميهن ک:. )ن ميردخود می
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 گربه. 2-3-2-2

تر دخ« رگانباز ورتم» ۀدر افسان. ها سخن به ميان آمده استاز گربۀ پریزاد هم در افسانه

يشه ست و هماای دارد که از پریان اش بگریزد، گربهشود از خانهقهرمان که مجبور می

 ختر رای دارد و دآگهگربه نسبت به رویدادها پيش. گيردطرف مشورت دختر قرار می

 . (59-54 :1383 پزشکيان، ک:. )ن ها را برگزیندحلکند تا چگونه بهترین راهراهنمایی می

 لکمارمو. 3-3-2-2

اند ناه پریاشدو مارمولک که در واقع پسر و عروس  یتاجر به دعوا« جوتاجر صرفه»در 

کند یاهم می تاجر فرگشایشی در زندگ ،شاه پریان هم در عوض این نيکی. بخشدپایان می

-انوری قمری است و میجمارمولک ». (53-52، 2ج :1353انجوی شيرازی،  ک:. )ن

: 1386پر، )کو« .از این رو نماد سکوت بود. کندپنداشتند زبان ندارد و در شبنم زندگی می

سی اگر ک چنان که به باور مردمان ؛بخش استدر باورهای مردمانه جانوری برکت (338

 . باشد اش را بکشد، باید در انتظار رخدادی شومخانهمارمولک 

 ماهی. 4-3-2-2

ع و مطي» در. پدیدار شده است هااهی هم در قصهم -از ميان جانوران دریایی، پری

 ب رهایشآسوزاند و در چون به او دل می. کند، مطاع ماهی خندانی را صيد می«مطاع

 ک:. د )نرسانیمشود و به او یاری یدار میت انسان دوباره بر او پدماهی در هيأ کند،می

 . (43-41، 2: ج1353 انجوی شيرازی،

 های روانیويژگی. 3-2

 ای از نیکی و بدیآمیزه. 1-3-2

دهد و مرد گرچه سه بار و با سه انسان دل می پریان به پسر دختر شاه« برادر دو»در قصۀ 

گوید تا آن که یک سخن نمی اما با هيچ ،کندخواهر به طور پی در پی ازدواج می

بدان اميد که راز خموشی همسر را  ؛کندترین خواهر در ازدواج ایستادگی میکوچک

برای آن که آفتاب . بيندسرانجام روزی همسرش را در آغوش پری زیبارویی می. بيابد

پریان که چنين دختر شاه. افکندپری می ةچهر روسری خود را بر ،پری را نيازارد چهرة

همان:  ک:. )ن کندگشاید و مرد را رها میطلسم را می. شودثر میبيند، از نيکی زن متأیم
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اش با دیگر آدميان کند که رابطهانسان را چنان تصاحب می این پری گرچه پسر. (18-20

 . ست که مهر زن او را به خود آوردنهاد ا، اما بدان اندازه نيکشودمختل می

ادوگری جبه روشنی مرز ميان پری و  «نامهسام»از پریان افروز، یکی در وجود گل

 آزار و ابد، قصدبه سام دست یتواند نمیظاهری زیبا دارد و چون  ؛رودنابکار از ميان می

ر کردايکسره نیک ،ومارپری، از دیگر پریان این ط ۀحال آن که رضوان. کندنابودیش را می

 ک:. )ن اندازدرا به بال و خطر می هيچ چشمداشتی خوداست و برای نجات سام بی

 عنوان تگانش بهسلطان مار، سلطان از خود به عنوان پری و از بس ۀدر افسان. (1380حسينی،

 . (10، 1: ج1352انجوی شيرازی،  ک:. )ن شوددیو یاد می

 حرمت رازها و آداب پريان .2-3-2

چه . ستری ارازهای پ سرپوشيده ماندن شرط پایداری و دوام پيوند ميان پری و انسان،

ز ا رنگدآشکار کرده و بی ،بسا زمانی که همسرزمينی راز همسرش را که یک پری است

ل را تحم سيارهای بهم جدا افتادند؛ آن گاه همسرزمينی برای از ميان بردن دوری دشواری

جلد  مهرنگار که« سلطان مار»مانند قصۀ  ؛شمار از سرگذرانده استهای بیکرده و آزمون

. )نشود می کشد و سلطان مار ناچار به ترک خانه و کاشانهسلطان را به آتش می

 . (10ک:همان، 

شود تا حرمت نگذاشتن به آداب و رازهای پریان موجب می «گل و سينارو» ۀدر افسان

ساز آن بود شرط ازدواج پری با مرد زین. سرانجام خوشی در انتظار یکی از قهرمانان نباشد

این دو، پس از مدتی صاحب پسری شدند، پری در . دليل کارهایش را نپرسدگاه که هيچ

بعد هم صاحب . روزی که تنور روشن بود پسر را به تنور انداخت و گفت که بگير خواهر

سيلی محکمی به گوش  ،سازدر این زمان بود که زین. دختری شدند با دختر نيز همين کرد

 :ل پختن نان بود، کارش که تمام شد گفتپس از چندماه، روزی پری مشغو. پری زد

چند روز بعد که برای گردش . دختر و پسرش سالم از چاه بيرون آمدند. خواهر بچه را بده

ساز آنان را ندید ها را باخود به درون چاهی برد و دیگر زینبه صحرا رفته بودند پری بچه
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-255 :12ج ،1389،نو درویشيان و خندا 28-27 :2ج ،1378ک:بهرنگی و دهقان، . )ن

265) . 

ما ا ؛ج کندی ازدواتواند با یک پر، پسرانسان به سادگی می«های پریزادباکره» ۀدر افسان

يرماه، تيزدهم هرسال در س .کندبخت خود را به مسيری دشوار تبدیل می در ادامه راه آسان

را در ف. ندکنیپری همسر قهرمان افسانه، همراه شش پری دیگر در چشمه باغ پریان آبتنی م

-یمنيش رسيدن نخستين نوبت آبتنی پس از ازدواج پری و پسرانسان، پری از شوی زمي

 پرواز ،شنونداگر دیگر پریان بوی آدميزاد ب؛ زیرا خواهد که به محل آبتنی نزدیک نشود

 فادارعهدش و واند بهتاما پسرانسان نمی ؛روند و این پری هم باید با آنها برودکنند و میمی

 . (19 -11: 1378دوست: ک:ميهن. )ن دهدبماند و پری را از دست می

 ی ازدواجشود و با یک پرای برآورده میآرزوی تاجرزاده« پری بهشتی» ۀدر افسان

و اند به کگری میچون تاجرزاده از او پرسش. اما پری رفتار نامتعارفی دارد ؛کندمی

را  گوید درپی پاسخ نباشد که اگر پاسخ وی داده شود، دیگر تاجرزاده همسرشمی

مانی که زگشاید که در پری لب به سخن می. پذیردتاجرزاده شرط را می. نخواهد دید

ی که نگامه. عزرائيل را دید و به او ادای احترام کرد ،تاجرزاده بود باالی سر مادر

پناه  شت درپبه  ،آلوده نشودبه خون رد برای آن که خواست جان مادر تاجرزاده را بگيمی

ت در دس هشی پارای کلوچه و لنگه کفع جنازه هم فقيری را دید که تکهيدر مراسم تشي. برد

. اده بوددقير فکنندگان شده بود، هدایایی که مادر تاجرزاده به آن عيگرفته و همراه تشي

 . (24-20ک:همان: . کند )نک میپری برای تاجرزاده رازها را آشکار و او را تر

 های پريانها و توانايیقابلیت. 4-2

 های گوناگون پیکرگردانی. 1-4-2

 کبوتر .1-1-4-2

شوند و از همه بيشتر در شاید بيش از هر حيوانی در هيات پرندگان پدیدار میپریان 

درختی به  هایش را از دست داده، زیرخير که چشم ؛«خير وشر»داستان در . هيات کبوتر

های درخت سخن شنود که از درمانگری برگرود و گفتگوی دو کبوتر را میخواب می

-گاهی هم چهل پری در هيات چهل پرنده پدیدار می. ( 61-59: 1386 )مهتدی، گویندمی
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بازند و همگی در پيکر پرندگان یوسف دل مییک پری به حسن« آبی ةپرند»در . شوند

. )ن. کنندرود، دنبال میاین سو و آن سو می در جلد پرندهیوسف را که او نيز حسن

قهرمان، سلطان مار  جلد« سلطان مار» در .(84-81، 2، ج1389ک:درویشيان و خندان: 

ک:انجوی . )ن کندشود، وی در هيات کبوتر به سرزمين مادریش سفر میسوزانده می

 . (10، 1: ج1352شيرازی، 

 مار و اژدها .2-1-4-2

دیسنا رهنگ مزشوند، در فاند، غالبا جانشين هم میهایی قمریاژدها که بوده مار و »

یزد کننده است و دشمن اهاک مار پارسی، به معنی خفهد-اژی. اندای از اهریمنجنبه

های مردمانه این دو نگهبان گنج اما در فرهنگ .(332-329: 1386)کوپر،  «.خورشيد

 . اندپنهان

م ه« ریانپنصيحت شاه» ۀتن دارد، در افسان پری، جلد مار برکه مرد«سلطان مار»جز 

ر د که دبينروزی شکارچی مار بزرگی را می. شودپری در هيات ماری کوچک پدیدار می

 .ک برهدکشد تا مار کوچآید و مار بزرگ را میدلش به رحم می. پی مار کوچکی است

کارچی شو چنان زیباست که  آیدرود از جلدش بيرون میمار کوچک اندکی که پيش می

ت پریان اس گوید که دختر شاهپس از تشکر از شکارچی به او می مار. شودزده میشگفت

 ک:. پسر وزیر بود که قصد تعرض به او را داشت )ن ،و ماری که شکارچی کشت

 . (254-251: 15ج ،1383و درویشيان و خندان،  49-43 :1378دوست،ميهن

در . است« دیو هفت سر»نمونه  ؛شودپيکر اژدها پدیدار می در اندک مواردی پری در

شرط رهایی عروس شاهزاده آن . کشدای را به بند میاژدهایی عروس شاهزاده ،این افسانه

کشد و پری از جلد اژدها بيرون شاهزاده دیو را می. است که دیو هفت سر کشته شود

-251 :5ج ،1382خندان،  و یشياندرو ک:. )ن کندآید و عروس شاهزاده را آزاد میمی

253) . 

 غهقوربا. 3-1-4-2

گرایی آور؛ مظهر باروری، حاصلخيزی وشهوتقورباغه حيوانی قمری است و باران»

چون پوستی . مظهر تجدید حيات و رستاخيز است ،آیدزمانی که از آب بيرون می. است
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-329: 1386ر، )کوپ «.زندگی است و با خشکی و مرگ در تضاد است ،مرطوب دارد

332) 

. کندد میاز دریا صي ایقورباغه ،ماهيگيری به جای ماهی(« 4خندان)گل» ۀدر افسان

و تا  رودمی اهيگيریهر روز باز هم به م. داردبرد و پيش خود نگه میقورباغه را به خانه می

انمود روزی و. یابدخانه را تميز و غذا را آماده می ،گرددچند روز زمانی که به خانه بازمی

ود را خورباغه قیک پری در جلد  یابد کهکند و خيلی زود درمیبه بيرون رفتن از خانه می

 :ک. د )نواج کنخواهد به جلد قورباغه بازنگردد و با او ازداز پری می .پنهان کرده است

 . (351-345، 12، ج1389ن و خندان:و درویشيا 31-27 ،2: ج 1378بهرنگی و دهقان، 

 میمون. 4-1-4-2

سوم  مان، پسرهمسر قهر« گلنار»در . شودپری حتی در هيات ميمون بر انسان پدیدار می

ود ده شیک پری است که جلد ميمون دارد و مانند بسياری از پریان اگر جلدش سوزان

 . (12،435:ج 1389ک:درویشيان، خندان، . کند )نهمسرش را ترک می

 انسان. 5-1-4-2

 تا شد، پنج» در. نسان هم یک پيکرگردانی برای پری به شمار آیدت اهيأ شود کهاما می

ر بی که اما زمان ؛رودپری برای آن که نزد پدرش برود با جلد اصليش می« شش تا شد

در . (33: 1377ميرکاظمی،  ک:. کشد )نشود جلد آدميزد بر خود میآدميزادی پدیدار می

ین ست اهاما هرچه  ؛شودست داده نمیاینجا هيچ توضيحی براین که هيات اصلی پری چي

 .هيات متفاوت از هيات انسان است

 پريان با حیوانات ةرابط .2-4-2

بلکه با  ،شوندهای خود تبدیل به حيوانات گوناگون میپریان نه تنها در پيکرگردانی

ر در زمانی که پادشاه از قهرمان شيرِ شي« گل قهقهه»در . دارند ای دوستانهحيوانات هم رابطه

شيری که پادشاه  خواهد، دختر شاه پریان وی را به سراغمشک شير در پشت شير را می

فرستد تا پس از رساندن سالم پری به او بگوید که پری وی را برای بيرون جنگل است می

شير هم پس از آن که خار از پایش بيرون کشيده . کشيدن خار از پای شير فرستاده است
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 :12ج ،1389خندان،  و درویشيان ک:. کند )نن را برآورده میشود تقاضای قهرمامی

405-420) . 

 طال قابلیت تبديل اجزا بدن به گوهر يا. 3-4-2

شود یدیل مها، پریانی وجود دارد که قطرات خون آنها به گوهر تبدر گروهی از قصه

ی به ی قيمتگیابی به سندرپی دست« گل ققه» ۀممد چوپان افسان. و یا خاکسترشان به طال

ب چشمه آراه . رودبه درون چشمه می. های قيمتی استرسد که پر از سنگای میچشمه

نه ه را در خاشود و دختری سربریدوارد خانه می. رسدای میگيرد تا به خانهمیرا پی

. شدیدیل مقيمتی تب ۀچکيد و هر قطره به یک دانخون از گردن دختر در آب می. بيندمی

 که دختر یابدیبخشد در مبيند دیو چگونه به او هستی میزمانی که می رویدادهاۀ در ادام

ز اد رگی به رضای خو. شودرویدادها پریزاد همراه قهرمان می ۀدر ادام. پریزاد است

تی افتد و به سنگ قيمهای خون ميان طشت آب میچکه. زنندانگشت کوچکش را می

به « گل قهقهه»در . (404-377 :12ج ،1389، ک:درویشيان، خندان. )ن شودتبدیل می

ه بشان گاهی هم خون. صراحت از تبدیل خون دختر شاه پریان به یاقوت گفته شده است

در قصه . (420-405ک:همان، . شود)نتبدیل می ،ها که مال شاه پریان استگوهر ابریشم

. )ن ودشمی ای وجود دارد که قطرات خونش به گوهر تبدیلابراهيم گاوچران هم پری

 . (158-153، 1ک: همان،ج

 411پ تي. تهای پریان در هيات مار اسهمچنان که پيشتر هم آمد یکی از پيکرگردانی

های جزو شاهد که« سلطان مار»و قصۀ « عروس مار است»بندی آرنه تامپسون با عنوان طبقه

در تيپ  .(100-98: 1371ک: مارزلف، . کنند)نرا تایيد می است، هم این نکته 425تيپ 

ج هر ازدوا ما پس ازا ؛کندیابد، با او ازدواج مییک دختر را در بيابان می ای، شاهزاده411

 -ارماقع یک یابد که عروسش در وبه پند درویشی درمی. شودروز از تندرستيش کاسته می

کستر خا. سوزداندازد و مار میون تنور میمار را به در .است -پری در هيات مار احتماال

 . (97: 1371ک: مارزلف، . شود)نمار بعدها به طال تبدیل می
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 پريان با جهان گیاهی ةرابط .5-2

 زايش و رويش از گیاهان. 1-5-2

ار انند خيم ؛ورندآهای گوناگون سربرمیها دختران پریزاد از دل ميوهدر برخی از افسانه

در  یا انار ،( 340-339، 1:ج1352ک:انجوی شيرازی، . )ن «دختر سوسه خيار» ۀدر افسان

ترین هشدالبته یکی از شناخته. (336-335ک:همان، . ن«) پریزاد یا دختر چل انار» ۀافسان

گفته  تری کهدخ .آورده شده است« دختر نارنج و ترنج»ۀ ای در افسانمصادیق چنين ویژگی

ختر يدن نام دشن ای بهشاهزاده. آیدنارنج بيرون می شاه پریان است، از دل شد دخترمی

فت هاید از بیابد برای چيدن دختر از درخت وی درمی. بازدنارنج و ترنج به او دل می

ه ر دیوی کبه ه. افتدکند و به راه میتوبره را از طال و جواهر پر می. دیوزاد کمک بگيرد

د که ویگاو می هفتمين دیوزاد به. رسيددهد تا به دیو بعدی میرسد طال و جواهری میمی

ه ساهزاده ش. ندباید نارنج را با چوبی از درخت بچيند تا دیوان نگهبان دختر خبردار نشو

. دارد ده نگهآید، زنتواند دختری را که از سومين نارنج بيرون میچيند و مینارنج می

ر را دخت ریک کولی س. گذارد تا برایش لباس بياوردشاهزاده دختر را باالی درختی می

وته بافتد و ای از خون دختر زیر درخت میچکه. می زندود را به جای او جابرد و خمی

. رودمی به کاخ اندازد و همراهشگل خود را به بغل شاهزاده می ۀبوت. رویدگلی می

ا دهد تیستور مدر نبود شاهزاده در کاخ، کولی د. کاردگل را در باغچه می ۀشاهزاده بوت

 داشت ایش برای کودکی که کولی از شاهزاده در شکمهبوته را قطع کنند و با چوب

هر  س از آنپ. بردها را با خود میپيرزن رختشوی کاخ هم باقی چوب. ای بسازندگهواره

تر را يرزن دخسرانجام پ. بينداش را تميز و مرتب میگردد، خانهروز که به خانه بازمی

 .گردد )نها بازر به ميان چوبگذارد دختنمی آید وها بيرون میبيند که از چوبمی

 . (335-315ک:همان، 

های دیگر هم آورده شوند در افسانههایی درختی رویيده میدخترانی که از ميوه-پری

در باغی درختی با سه . «باغ سيب»اند که در مرکز رویدادهای افسانه نيستند مانند افسانه شده

پادشاه برآن بود . شوندیبایی تبدیل میها به هنگام رسيدن به دختران زسيب است که سيب
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 را هااما سه دیو که خانه در چاهی دارند سيب. تا پسرانش را به عقد این دختران درآورد

 . (91-85ک:همان، . ربایند)نمی

ه کتند در واقع پریانی هس ؛کارکرد و نيروهایی که دارند ۀاین دختران به واسط

های برای حلهد و راشوند، از آینده خبر دارندیوان می رهاند، گرفتارای آنان را میشاهزاده

ی هااین دست افسانه که روایت. گذارندگشودن مشکالت در پيش پای قهرمان می

. ستاياهی های مشخصی از ارتباط اسرارآميز پری و رویش گگوناگونی هم دارند، نمونه

ز گياه ا؛ زیرا دانستیرمزین چرخه های نماد های پریانه که از تبار گياهانند به گونهاین بوده

ا گياه ب وای گل نماده». روندشوند و از ميان نمیبه انسان و از انسان به گياه تبدیل می

خش نيز بهای زندگیایزدبانوی زمين، باروری و گياهان در ارتباط است و با باروری آب

 (318: 1386)کوپر، « .پيوند دارد

 تجلی ايزدبانوان گیاهی .2-5-2

ای ی برنيرومند ۀگيس است که حضورش کارماینمونۀ برجستۀ ارتباط زن و گياه، چل

 -دهغ، شاهزاتي، جان«گيسجانتيغ و چل» ۀدر افسان. شودسرزندگی و شکوفایی گياهان می

يس گهای بسيار چلس از تحمل دشواریپ -پهلوانی که حرز جانش تيغی اسرارآميز است

وز ری چهل در راه بازگشت به کاخ شاهی در کنار چاه. دربایرا از دست دیوی سپيد می

 هبر مویش ما دوتاا ؛اش را بشویدهای بافتهزنند تا او هر روز بتواند یکی از گيسچادر می

س در آب، گيپس از افتادن موهای چل. شداز آب چاه سيراب می باغ شاه .افتدچاه می

ی دو پاسگزارگيس به نشانه سفسانه چلدر جایی دیگر از ا. باغ شاه سخنگو شدند درختان

ر واهند دکه بخ ایدهد تا در هر فصلی هر ميوهتيغ میتار مویش را به دو همراه ویار جان

 . (67-45، 3: ج1355ک:انجوی شيرازی، . شان پيدا کنند )نجيب

گيس نه زیبارویی عادی یا حتی شاهدختی زمينی که بدین ترتيب روشن است که چل

. ازمينی است که در وجودش زایش و زایندگی طبيعت گياهی رمزینه شده استای فربوده

)کوپر، « گيردمو نماد نيروی و گوهر زندگی، قدرت و کارمایه است که از سر نشات می»

نشينند و چهل نيز عددی مقدس است، مقدسان چهل روز به چله می. ( 356-357 :1386
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همبسته سرنوشت است و آن هم بيشتر  عدد چهلگویا از آغاز ». گيس چهل بافته داردچهل

گيس قدرت شاید از همين روست که چهل. (270: 1388)شيمل،« های حساسدر موقعيت

این . دهدهای خطر خبر میاندیشی دارد و در چند جای قهرمان را از موقعيتپيش

گيس یک اما چل ،ها نشان از آن دارد که گرچه در افسانه به روشنی نيامده استویژگی

تجلی یک  ،گيستوان گفت که چلکم میدست. پری گياهی برزمين است ایزدبانو و یا

تواند وضعيت گياهان را نيرویی که می ؛فرادستی و جادویی بر جهان گياهی است نيروی

 . (221-214 :1394الف  نعمت طاوسی، ک:. دگرسان کند و ارتقا بخشد) ن

ت که به اس «خندانگل»با جهان گياهان دارد که پيوندی اسرارآميز  قهرمان دیگری

ه کانی شود، زمهنگام راه رفتن در زیر هر گامش خشتی نقره و خشتی طال پدیدار می

د و آین میهایش بيروگرید مروارید غلتان از چشمزمانی که می. های خندانخندد گلمی

هایش شمسنگدلی چاش با گرچه خاله. شودای اشرفی پدیدار میهر صبح زیر سرش کيسه

 ؛ورداده درآد شاهزکند تا دختر خود را به عقآورد و او را در چاه رها میرا از کاسه درمی

ک:انجوی  .رساند)نرهاند و حق را به حقدار میخندان را از چاه میاما باغبانی گل

 . (229-199 :1ج،1352شيرازی، 

که  است یرانی معرفی شدههای ابندی قصهدر طبقه 402به عنوان تيپ  «خندانگل»

ان پری ،انل خنداین نکته است که به هنگام به دنيا آمدن گ ةرفت آن دربردارندنخستين پی

ه ایيد شداین ویژگی در دیگر شاهدهای قصه هم ت. دهندهایی جادویی به وی میویژگی

 . (91: 1371)مارزلف،  است

یدار شدن یکی از آنها پد دارد که تنها نامتعارف و جادویی چند ویژگی خندانگل

اکيد ياه تخندان و گاما با حضور باغبان به عنوان ناجی بر پيوند گل ؛خندان استگل

ن ن گياهاجها وی با ۀافزون بر این، نام این دختر اسرارآميز هم تاکيدی بر رابط. شودمی

 . است
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 نط جواستوانند رمز ایزدبانوی باروری باشند که توزادگان میاین گروه از پری

رده مبيعت طشوند تا سرسبزی و حاصلخيزی را به )شاهزاده( از سرزمين دیوان ربوده می

 . (131: 1388ک:برفر، . )ن بازگردانند

 پريان و آدمیان. 6-2

 همزاد آدمیان. 1-6-2

ولد و هم متاد ادر فرهنگ مردمانه آمده است همراه با تولد هر انسانی همز ۀ آنچهبرپای

ن با انسا ۀطراب. کند، جهان جنيان و پریاناد در جهان دیگر زندگی میاین همز. شودمی

صوص خعلوم غربيه در  ةدر حوز .ای اسرارآميز استهمزادش در فرهنگ عامه رابطه

 اه پيداه هم رها به فرهنگ مردمانهایی گفته شده است که برخی از این نکتههمزاد نکته

 . یه علمی نداردگرچه مفهوم همزاد در بنياد پا ؛کرده است

 د، به لبگریزیشاهدختی که با چوپانی از کاخ پادشاهيش م «سبز نقاره ۀگرب» ۀدر افسان

 ویت اهالیهکند و جویای می ،زندمیبيرون رود و سر در چاهی که از آن دود چاهی می

. رودایين میپشنود که آنان پریانی همزادش هستند با طناب از چاه چون می. شودچاه می

-یمذشت، گگویند آنچه را بر او گذشته و خواهد دان شاهدخت به او میریان یا همزاپ

بسازد  خود را ةا آیندهای ایشان گوش دهد و از یاد نبرد تخواهند تا به گفتهاز او می. دانند

 . (90-79 :12ج ،1389خندان،  و درویشيان ک:. )ن

 آزار آدمیان .2-6-2

ح و عادل روتکنند، خواب و یا می دميان را پریشاندر فرهنگ مردمانه برخی پریان آ

 ۀدر افسان .ان دیدتوها هم میبازتاب این باور را در افسانه. ربایندروان را از ایشان می

ن زه تعييشود و شاه برای درمانش جایای دچار دیوانگی میشاهزاده« گوشوارة زیبا»

 وی هر. کندمی کفشی شاهزاده را دیوانهیابد که پری با پرتاب لنگه قهرمان درمی. کندمی

ای هشاخه هایش را برای از کفشرفت، لنگهشب از چنار نزدیک اتاق شاهزاده باال می

اهزاده ر سر شبرفت و لنگه را دیگر به اتاق شاهزاده می ۀکرد و با لنگچنار آویزان می

اده ر شاهزسدیگر به  ۀصبح به هنگام ترک شاهزاده با لنگ شد وشاهزاده عاقل می. زدمی

 . (610-603 :12ج ،1389خندان،  و درویشيان ک:. کرد )نزد و او را دیوانه میمی
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 ازدواج پريان با آدمیان-3-6-2

آید که نظر می ما بها ؛کنندهای ایرانی پریان بسيار با مردان و زنان ازدواج میدر افسانه

؛ اندمایدار میفراز و فرود بسيار پ ی برریان و دختر انسان، پس از چيرگپ-تنها ازدواج مرد

 تيپ  و شاهدهای« گل خندان»از جمله  (91: 1371)مارزلف،B403مانند شاهدهای تيپ

پریان و -ی زنهااز سوی دیگر تقریبا همۀ ازدواج. «سلطان مار»( از جمله 102)همان: 432

 B164تيپ  دهایشاه د؛ ماننانجامدپسرانسان عمدتا به دليل نابردباری مردان به جدایی می
 . («2جمله گل به صنوبر چه کرد)»( از 109) همان: *

 پريان و مرگ. 7-2

 مرگ و بازگشت از مرگ . 1-7-2

ود خ ۀمگر آن که در هيات پریان ؛مفهوم مرگ در جهان پریان بدون قطعيت است

 یروز. دکن، ملک محمد با یک پری ازدواج می«گل به صنوبر چه کرد»در قصۀ . نباشند

مد که آواهد گوید که ریش سفيدی با االغی سفيد رنگ و تابوتی ازپی او خپری به او می

محمد سيمرغ به ملک. بردآید و پری را با خود میپيرمرد می. به معنی مرگ اوست

و اما ا ؛ه استگوید که پيرمرد پدرپری و شاه پریان بود و پری در نظر او مردسوگوار می

واج ری ازدپرود و دوباره با ملک محمد به سرزمين پریان می. هنوز نمرده و زنده است

  .(263-247 :12ج ،1389درویشيان و خندان،  ک:. )ن کندمی

سف را که در پيکر چهل کبوتر همواره حسن یو« پرنده آبی چهل پری»اما در قصۀ 

در اما ما ؛گریزدشوند، حُسن یوسف میکنند، زمانی که به همراه او وارد تنور میدنبال می

 شودد میسوزند و حُسن یوسف آزابندد و همه چهل پری میحُسن یوسف در تنور را می

 . (82-81، 2ک: همان: ج. )ن

، زمانی که شاه پریان به «شاه پریان» در. گاهی هم بازگشت از مرگ امکان پذیر است

اترین گل را روند، همسر وی به اشتباه زیبهمراه همسرش که آدميزاد است به باغ گلی می

. شودبا چيده شدن گل، سر شاه پریان از بدنش جدا می. چيندمی ،که جان شاه پریان است

همسر پری پس از . برای بازگرداندن وی به زندگی نياز به داروی شکست و بست است
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ک: همان: . )ن گرداندکند و همسر را به زندگی بازمیهای بسيار دارو را پيدا میدشواری

122-125).  

 

 گیرینتیجه . 3

 ز متنهر چند اندک ا یقیشد که با آوردن مصاد در این نوشتار چهارچوبی ارائه

ائه نی ارتر ازگذشته از پریان ایراهای گردآوری شده، تالش شد تا تصویری روشنقصه

ا هی قرنطنه در های عاميابا توجه به آن که قصه .تواند فراگير باشداین تصویر نمی. شود

ه در باشد ک ک قرناند و شاید کمتر از یه سينه در ميان مردم نقاط گوناگون نقل شدهسينه ب

وناگون گصاویر که قطعا بيشتر هم هستند، ت مصادیق آورده شده. اندقالب نوشتاری درآمده

ن و در که در نقاط گوناگون ایرااست  شمارگویان بیجمعی قصه ةبرگرفته از خاطر

 . اندکردههای گوناگون زندگی زمان

ون در کان برخی .های ایرانی جایگاه گوناگونی دارندگویی، پریان در افسانهاز دید قصه

ی هم ، و برخهرمانقاند یا در جایگاه قهرمان یا در جایگاه نيروی بازدارنده رویدادهای قصه

ياری در بس جزئيات شناختی پریان. شونددر جایگاه اشخاص درجه دوم یا سوم پدیدار می

 ۀص درجه اشخاآید که در آنها پریان در جایگاهایی به دست میز موارد از طریق روایتا

رده ای برشمهنمونه های جادویی به گواهدنيای پریان در افسانه. انددوم یا سوم پدیدار شده

ه ری کتصوی. شده، بسيار متفاوت از آن چيزی است که در روایات اساطيری آمده است

ی پيکرها در .استهایی رمزآلود اما آشندهد، بودهاز پریان به دست می های جادوییافسانه

لب غا. های آدميان نيستشباهت با خواستهای متفاوت که بیگوناگون با خواست

دگی خاکی زن ةها در گوشه و کنار همين کرتصاویر حاکی از آن است که این بوده

ا سياه ی ن یکسرهکردارهای ایشا. بماننددهند از چشم انسان پوشيده اما ترجيح می ؛کنندمی

سبت به ينند و نبانند توهای ناپيدا از چشم انسان را میبه دليل آن که پریان بوده. سفيد نيست

 سبت بهنهای نامتعارفی آگهی دارند، از نگاه آدميان واکنشرویدادهای آینده پيش

 . دهندرویدادها از خود نشان می
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واند تا میهایی که هرکجهایی نزدیک و دور، مکاندر سرزمين .زمان آشنا و ناآشناست

 خود را رزمينساما بهر حال  ؛کنند و چندان هم از آدميان گریزان نيستندباشد زندگی می

 . دارند که یکسره از سرزمين آدميان جداست

ستی نظر زی یان ازهای پریان، شاید بتوانيم بگویيم که پرگونی زیستگاهه به گونهبا توج

؛ خاک رزیند، به سخن دیگر آبی هستند و برخی بهم یکسان نيستند، برخی در آب می

 .اندهیان گيابرخی هم ارتباط اندامواری با گياهان دارند که پری. زمينی یا خاکی یعنی

  .تها نيامده و تنها یک گمانه اسشنی در افسانهبندی به روگرچه این تقسيم

اشی از ن نهاتپریان که به عنوان پوشيدن جلد از آن یادشده است، نه  هایپيکرگردانی

دنی ای نادیههانتوانایی پریان در افسانه است، بلکه به نزدیکی آنان به جهان حيوانی و ج

ن و حيوا ن پریوان وگياه است، مياگویی مرز پررنگی که ميان انسان و حي. هم اشاره دارد

ی نی و حتو حيوا ای سيال ميان جهان گياهیتوان بودهبدین ترتيب پری را می. و گياه نيست
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