مظاهر شرّ تازی در فرهنگ ایرانی

*

رشید عیوضی

پس از ورود اسالم به ایران همچنان که بسیاری از معتقدان ادبی و عامیانة
تازی از طریق تفاسیر و احادیث و اخبار وارد فرهنگ ایرانی گردید مظاهر شرّ نیز
از همان راهها در فرهنگ ایرانی (اعم از ادبی و عامیانه) جایی برای خود باز کرد.
این مظاهر شرّ برخی بیشتر و برخی کمتر در ادبیات فارسی انعکةا

یافتةه و در

نظم و نثر بدانها باز میخوریم.
در این مقاله ما کلی اسامی موجةود مظةاهر شةر در فرهنةگ تةازی را بةر
می شماریم و آنچه از کارها و وظایف شةیاانی آنةان در مةدارخ مفتلةف دیةده
میشود یاد میکنیم:
1ـ ابلیس

بزرگترین نمایندة شرّ در آیین اسالم ابلیس است که پدر شیاطین و رئیس
آنان بهشمار میآید .دربارة واژة ابلیس و همچنین خةود ابلةیس و سرگتشةت او
پیشتر بحث کافی نموده و فرزندان او را با نامها و وظایف هریک برشةمردهایم و
در اینجا نیازی به تکرار آنها نیست.

()1

* نشری دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تبریز ،پائیز  ،1355شماره  ،119صص  298تا .333
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2ـ ابوالعیزار

ابوالعیزار یکی از کنیههای ابلیس است.

()2

3ـ ابولبینی

لبینی نةام یکةی از دختةران ابلةیس اسةت و او را از جهةت همةین دختةر
«ابولَبینی» کنیت کردهاند.

()3

4ـ ابومرة
ابومُرة که در ادبیات فارسی به بومرة تففیف یافته کنیة مشةهور ابلةیس
است .مرة نام یکی از فرزندان ابلیس است اما ثعالبی گوید که ابومرة کنی ابلیس
نیست بلکه کنی شیخ نجدی است و چون ابلیس به نةام شةیخ نجةدی بةر هبیلةه
هریش ظاهر شد و آنان را به کشتن پیغامبر (ص) تحریص کرد .از این رو ابلةیس
را نیز ابومرّة میگویند.

()4

5ـ ابیض

شیاانی نامبردار است .در مواهعی که ابلیس از انجام دادن کاری عاجز آید
او را این شیاان دستگیری کند .از جمل بازیگریهای مهارتآمیز او فةریفتن بةر
صیصای زاهد( )5و مزاحمت بر حضرت ذوالکفل است(.)6
6ـ بوخالف

یکی از کنیههای ابلیس است(.)7
7ـ جن

لفظ جنّ از جنّ (پوشانیدن) گرفته شده زیرا جنّ از چشم آدمی پوشیده و
ّة و اسم جمع آن جانّ
ناپدید است .مؤنث آن جنة و واحدش جنّی و جنی
است( )8و به فارسی «پری» ترجمه کنند .)9(.بنا به گواهی هرآن مجید (الجنّ 15ة)1
گروهی از جن ایمان آوردهاند و به راه هدایت میروند و گروهی در بیایمانی
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درایستادهاند و هیم دوزخ خواهند شد .در خبر است که جن بر سه هسماند:
هسمی جزء فرشتگانند ،هسمی در هوا پرواز میکنند و هسمی دیگر به شکل سگ
و مار در روی زمین زندگی میکنند( .)10چنانکه هبالً دیدیم برخی ابلیس را اصل
جنّ و پدر ایشان دانستهاند

()11

اما مسعودی گوید« :گفتهاند خدای تعالی جانّ را

از آتش سموم آفرید و زن وی را از او آفرید چنانکه حوّا را از آدم آفرید .آنگاه
جانّ زن خود را بپوشانید و زنش از او بار گرفت و سی و یک تفم گتاشت ...
ابلیسها از تفم دیگر آمدند که حارث ابومرّة (ماابق متن عربی ،در ترجم
فارسی حارثبن ابومرّة (ماابق متن عربی ،در ترجم فارسی حارثبن ابومرّة
نوشته شده است) از آن جمله است(.)12
هفت پادشاه جّن که نام آنان را در جدول «دعوةالشمس» نویسند از این
هرارند :متهب ،مرّة ،احمر ،برهان ،شهمورش ،ابیض و میموم(.)13
دربارة ظهور جنّ و روابط ایشان با آدمیان داستانهای فراوان وجود دارد.
همچنین عرب را عقیده بر آن است که جن شعر نیز میگوید و در کتب عربی از
اینگونه اشعار نقل شده است(.)14
در فرهنگ ادبی و عام تازی و ایرانی معتقدات مفتلفی دربارة جن وجود
دارد که بیشتر آنها مبتنی بر روایات و اخبار متهبی است ،نمون چندی از آن
معتقدات را یاد میکنیم:
ة خانه ای نیست که در آن کبوتر باشد و به اهل آن خانه آفتی از جن برسد
زیرا سفهای جن در خانهها با آنها بازی میکنند و دست از انسان باز میدارند.
ة سگ سیاه از جن است.
ة سگان از ضعفای جن هستند .اگر کسی طعام بفورد و سگی پیش او
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باشد باید چیزی به آن سگ بدهد زیرا سگ نفس بد دارد(.)15
8ـ حمص

حمصها یک نوع از سی و یک نوع فرزند جانّ هستند(.)16
9ـ خناس

معنی خنّا

به فارسی دیو سرکشیده و واپس رونده است(.)17

فیروزآبادی گوید که خنا
عزوجل( .)18به هولی دیگر خنا

شیاان است زیرا یفنس اذ ذکراهلل

صفت دیو وسوا

است و خنو

او آن است

که درون سین فرزند آدم درآید و خرطوم بر دل او نهد و مادام که آن بنده از خدا
و آخرت غافل باشد در دل او وسوسه کند و چون آدمی یاد خدا کند دیو واپس
رود و خرطوم باز دارد.

()19

10ـ خنزب

خنزب نام شیاانی است که به هنگام نمازخواندن وسوسه کند .برای راندن
این روح خبیث به «استعاذة» پناه میبرند(.)20
11ـ دجال

واژة دجّال مأخوذ از آرامی و بهمعنی کتاب است

()21

این نماینده شریکی

از ارواح خبیث است که در آخرالزمان خروج خواهد کرد .نام او به هولی
«صائدبنالصید»

()22

و به هولی دیگر «صائفبن صائد»

()23

است ،ولی یهود او را

«مواطیح کوائیل» نامند و از نسل حضرت داوود پندارند و عقیده دارند که او در
آخرالزمان مالک روی زمین خواهد شد و آن را به یهودیان خواهد داد و نیز هم
اهل روی زمین را به دین یهود خواهد آورد(.)24
اتفاق بر آن است که دجال در زمان حیات پیغامبر (ص) در وجود آمد و
موجود عجیبالفلقهای است که در گهوارة خود گاهی چندان نشو و نما میکرد
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و آن چنان فربه میشد که اطاق خود را فرا میگرفت .چون پیغامبر (ص) را از
وجود او خبر دادند با تنی چند از یاران برای دیدن او رفت و همینکه او را دید
به شناخت و از خدا درخواست که او را تا وهت خروجش در جزیرهای باز دارد
و دعای آن حضرت مستجاب شد.
نام جزیرهای که دجال در آن محبو

است «برطایل» میباشد.

()25

این جزیره یکی از جزایر «زابج (جاوه)» واهع در بحر چین است .از این
جزیره پیوسته نوای عود و سرنا و دهل و دیگر انواع سازها و همچنین صدای
پایکوبی و دستافشانی بهگوش میرسد .دریانوردانی که از آن نواحی گتشتهاند
آن صداها را شنیدهاند )26(.گویند دجال در آن جزیره به صفرهای بسته شده است
و غتای او را شیاطین میآوردند

()27

و جانوری بهنام «جساسه» تجسس اخبار

کرده به او میرساند( .)28بنا به روایتی گروهی که در دریا دچار طوفان شده بودند
به آن جزیره پناه میبرند و به راهنمایی آن جانور به نزد دجال میروند .دجال از
آنان سؤاالتی میکند تا بداند که هنگام خروج او رسیده است یا نه( .)29این جانور
همان خری است که دجال در موهع خروج سوار بر آن خواهد آمد .با اینکه در
کیفیت هیأت این خر اختالف است ولی در عظیمالجثه بودن آن تردیدی وجودی
ندارد .گشادگی میان دو گوش او به زعم برخی دوازده شبر و به پندار برخی
دیگر چهل ذرع است و یک گوش او برهفتاد مرد سایه میاندازد و اندازة هر گام
او به هولی بههدر سه روز دید انسان و بنابه هولی دیگر به اندازة یک میل است.
در اینکه دجال موجود عجیبالفلقهای است اختالفی نیست .هیأت او را
چنین تصویر کردهاند :چشم راست او از بین رفته و چشم چپش که در وسط
پیشانی هرار گرفته مانند ستارة سحری میدرخشد و پارهگوشتی بر روی پیشانی
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اوست که گویی با خون آغشته است و نیز بر وسط پیشانی او لفظ «کافر» و به
هولی لفظ «کفر» نقش بسته است و باسواد و بیسواد آن را تواند خواند.
این روح خبیث در آخرالزمان به هولی از محل یهودیان اصفهان و به اهوال
دیگر از سوی مشرق از خاخ خراسان یا از سوی کوفه خروج خواهد کرد و
خروج او مصادف با هحطسالی خواهد بود .دجال سوار بر خر خود همهجای دنیا
را میگردد و کارهای شگفتانگیزی پدیدار میسازد .به آسمان فرمان میدهد او
میبارد .به زمین فرمان میدهد او میرویاند .شیاطین را که به صورت مردگان
درمیآیند بر میانگیزد .مردی را میکشد و سپس زنده میکند .مردم فریفت او و
کارهای شگفتانگیزش میشوندو با او بیعت میکنند اما اتباع او از بنیآدم زنان و
اعراب و هلتبانان و فرزندانشان و از جانوران فقط خر خواهند بود.
این روح خبیث پس از چهل روز سلانت سه ساعت گتشته از روز جمعه
در عقب «افیق» (واهع در میان «حوران» و «غور») به هولی به دست مهدی (ع) و
به هولی دیگر بهدست حضرت عیسی کشته خواهد شد

(.)30

12ـ دو اسق

دو اسق نوعی دیگر از سی و یک نوع فرزند جانْ هستند(.)31
13ـ سعالة
سِعالة و سِعالء هردو در لغت به معنی غول و ساحرة الجن است( )32ولی
در ادبیات تازی میان سعالة و غول فرق نهادهاند( .)33به هول هزوینی سعالة
دیوی است بر شکل زنان و در بیشهها از آن بسیار باشد و اگر بر کسی ظفر یابد
بدو بازی کند( .)34اما به هول مسعودی سالة یک نوع از سی و یک نوع فرزند
جان و از برادران ابلیس است که مسکن او حمامها و مزبلهها میباشد.
14ـ شقّ

()35
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دیوی است صورت او چون یک نیم آدمی و در سفرها هصد مردم کند.
گویند که نسنا

از این دیو و مردم در وجود آمده است(.)36
15ـ شیخ نجدی

لقب ابلیس است زیرا هنگامی که هریش برای هتل حضرت پیغامبر (ص)
جمع شدند ناگاه ابلیس به صورت پیری درآمد .چون پرسیدند که کیست گفت
شیفی از نجدم و در این مشورت با شما شریکم(.)37
16ـ شیطان

پیشتر در هسمت بحث در واژة شیاان دیدیم با آنکه ائم لغت و تفسیر
اسالمی این لفظ را عربی شناخته و برای آن ریشهها و وزنهایی پنداشتهاند ولی
این واژه در اصل آرامی و نام عفریتی بوده است( .)38در اینجا فقط موارد استعمال
لفظ شیاان را در زبان عربی بیان میکنیم:
عرب هر سرکشی را از جن و انس و جانور شیاان خوانند( )39و همچنین
کسی را که داهی بود شیاان گویند و به آن ذمّ نفواهند( )40و نوعی مار نیز هست
که آن را شیاان گویند( .)41لغات شاطن (مرد خبیث – دور از حق) ،شاون (ژرف
ة سفت ة دور ة دراز) ،شاین (دور) و فعلهای اشان (دور ساخت) ،شیان و
نشیان (کار شیاانی انجام داد) از همین لفظ شیاان مأخوذ است.
واژة شیاان را به «شیاطین» و در شاذ به «شیاطون» جمع بسته

()42

و به

صورت مؤنث «شیطانة» نیز بهکار بردهاند ة «در خبراست که از خلفاء
راشدین یکی مردی را دید در پی کبوتر ،گفت :شیاان یتبع شیاانة ة تأنیث روا
داشت در شیاان(»)43
ترکیباتی چند با این واژه در زبان تازی ساخته شده است از این هرار:
بریدالشیاان ة وزغ .در خبر است که اگر کسی وزغی را بکشد خداوند از
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هفتاد گناه او در گترد و اگر هفت وزغ بکشد گویی بندهای آزاد کرده است(.)43
جنونالشیاان ة یکی از امراض است(.)44
حبائلالشیاان ة زنان ،مأخوذ است از حدیث نبوی (ص) و نص حدیث
خواهد آمد.
خاواتالشیاان ة گامهای شیاان .این ترکیب پنج بار در هرآن مجید بهکار
رفته است.

()45

رؤ الشیاطین ة سرهای دیوان .در هرآن مجید میوة درخت زهوم دوزخ به
«رئو الشیاان» تعبیر شده است(.)46
رهیالشیاان ة شعر(.)47
شیاطینالرأ

ة هیجانات خشم(.)48

شیاان الفال ة تشنگی

()48

مفاطالشیاان ة رشت مریم

()49

منافخالشیاان ة وسوسههای شیاان(.)50
و کرالشیاان ة بازار .مأخوذ است از حدیث نبوی(ص) و نصّ حدیث نقل
خواهد شد.
شیطان در قرآن

در مباحث پیشین گفتیم که واژة شیاان اسم جنس است برای هر ناپاخ از
جنّ و انس و در هرآن امر اضالل به این لفظ تفصیص یافته است .شیاان در
هرآن با سه صفت «رحیم» و «مارد» و «مرید» یاد شده است .چون هبالً

()51

در

کیفیت استعمال شیاان در هرآن در مبحثی مستقل بحث کردهایم نیازی به اعادة
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آنها نمیبینیم.
شیطان در احادیث

لفظ شیاان در احادیث نیز دیده میشود و تکمیل ماالب را چند حدیث
نبوی در این مورد نقل میکنیم:
اناالبل خلقت منالشیاطین

()52

ایّاکم واالسواق فانالشیاان هد باض فیها و فرّخ(.)53
الجر

مزمارالشیاان(.)54

انالشیاان ذئب االنسان کتئب الغنم یأختالقاضیة والشادة (.)55
انالشیاان واضع خرطومه علی هلب ابن آدم فان هو ذکراهلل تعالی خنس و
ان نسیاهلل تعالی التقم هلبه(.)56
انالشیاان یجری من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه بالجوع(.)57
العجلة منالشیاان والتأنی مناهلل تعالی(.)58
ان علی ذروة کل بعیر شیااناً (.)59
ان للشیاان نشوهاً و لعوهاً و دساماّ (.)60
لوال انالشیاطین یحومون علی هلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوتالسماء (.)61
ما سلک عمر فجّاً االسلکالشیاان فجّاً غیرالتی سلک عمر(.)62
ما للشیاان من سالح ابلغ فیالصالحین منالنساء(.)63
ما منکم من احد اال و له شیاان هالوا وانت یا رسول اهلل؟ هال و انا اال اناهلل
اعانتی علیه فاسلم فالیأمر االبالفیر(.)64
انالمؤمن لینضی شیاانه کما ینضی احدکم بعیره فیالسفر(.)65
من رآنی فقد رآنی فانالشیاان الیتشبّه بی(.)66
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النساء حبائل الشیاان (.)67
شیاطین و انبیاء
هریک از انبیا با شیاان کشمکشها و گفتگوهایی داشتهاند .برخی از آنها
را میآوریم:
نوح و شیطان
«چون نوح از کشتی بیرون آمد درختان که با خود به کشتی برده بود در
زمین کشت و در همان ساعت میوه دادند و در میان آنها درخت انگور ناپیدا شد
زیرا که شیاان گرفته بود و پنهان کرده بود .چون نوح خواست برود و در میان
کشتی تفحص کند ملکی با او گفت :بنشین که برای تو خواهند آورد و گفت تو
را شریکی در شیرة انگور هست با او مشارکت نیکو بکن .فرمود :هفت یک را به
او میدهم و شش حصه از من است .ملک گفت :نیکی کن که تو نیکوکاری .نوح
فرمود :پنج یک را میدهم .ملک گفت :نیکی کن که تو نیکوکاری .نوح فرمود
ششیک را به او میدهم« .ملک گفت :نیکی کن که تو نیکوکاری و همچنین زیاد
میکرد ملک امر به زیادتی میکرد تا آنکه نوح فرمود :دو حصه از او باشد و یک
حصه از من .پس ملک راضی شد و دو ثلث که حص شیاان است حرام شد و
یک ثلث که حص نوح است حالل شد(.»)68
ابراهیم و شیطان
ة «از حضرت صادق منقول است که اول منجنیقی که در دنیا ساخته شد
منجنیقی بود که برای حضرت ابراهیم در کوفه ساختند و بر سر نهری که آنرا
«کوثا» میگفتند هریهای که آنرا «هناانا» میگفتند و شیاان آنرا ساخت(.»)69
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ة روایت است که «سبب رمی جمرات درمنی آن است که چون جبریل به
حضرت ابراهیم تعلیم مناسک حج مینمود شیاان بر ابراهیم ظاهر شد نزد جمرة
اول .پس جبرییل امر کرد ابراهیم را که سنگ بر او بیندازد .چون ابراهیم سنگ بر
او انداخت در آنجا به زمین فرو رفت ،و نزد جمرة دوم ظاهر شد ،باز هفت
سنگ بر او انداخت پس به زمین فرو رفت و نزد جمرة سوم ظاهر شد و باز
هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرو رفت و دیگر پیدا نشد(.»)70
ة «منقول است که دویدن در میان صفا و مروه برای این سنت شد که
ابراهیم چون به این موضوع رسید شیاان برای او ظاهر شد جبرییل گفت بر او
حمله کن ،پس شیاان گریفت و ابراهیم دنبال او دوید(.»)71
موسی و شیطان
روزی حضرت موسی نشسته بود که ناگاه شیاان به نزد آن حضرت آمد و
کالهی درسر داشت به رنگهای مفتلف .پس کاله از سر برداشت به نزدیک
حضرت آمد .موسی گفت :تو کیستی؟ گفت :ابلیس .موسی گفت :خان تو را خدا
نزدیک خان هیچکس نگرداند این کاله را برای چه بهسر گتاشتهای؟ گفت:
دلهای فرزندان آدم را به این رنگآمیزیها میربایم(.»)72
سلیمان و شیاطین
ة حضرت سلیمان که بعد از حضرت داوود به پادشاهی بنشست خداوند
او را با ملک ،پیغامبری داد و آدمی و شیاان و مرغ فرمانبردار او کرد .زبان مرغان
او را بیاموخت و شیاطین را مسفّر او کرد تا به بنای بیتالمقد

بهکار داشت و

آنان ستونها کردند از رخام همه مفروط و هر جای که بنایی بایسته بود که
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بیرون از حد توانایی آدمیان بود میفرمود تا دیوان بسازند و نیز کاسههای چوبین
ساختند چون حوضها و دیگهایی به بلندی کوهها و گروهی از آنان به غواصی
مشغول کرد تا هرچه به دریا گوهرها بود برآوردند .آنگاه که بر دیوی خشم
میگرفت سنگی به دو نیم میکرد و او را در میان آن سنگها مینهاد و هردو بهم
فرو میدوخت( )73و «خدای تعالی عادت چنان رانده بود که هر شیاانی که گرد
سلیمان گشتی یا پیر امن او شدی بسوختی(.»)74
ة شیاطینی که در خدمت حضرت سلیمان بودند به هر کاری توانایی
داشتند چنانکه چون آن حضرت خواست دلیلی بر صدق نبّوت خود بر بلقیس
بنماید «صفر» که از عفاریت بود در یک چشم بهم زدن سریر بلقیس را از «سبا»
نزد سلیمان آورد( .)75همچنین چون سلیمان ساق بلقیس را که موی بسیار بر آن
رسته بود خوش نداشت شیاطین را بفرمود تا چارهای کنند و آنان گرمابه و نوره
را ساختند(.)76
ة شیاطینی که به خدمت حضرت سلیمان آمدند و بیعت کردند هفتاد تن
بودند و رئیس آنان «فقاس» نام داشت .نامهای آنان را چنین یاد کردهاند :فقاس
ة عمرد ة کیوان ة شمرعال ة فیروز ة مهاهال ة ذیزب سیدوخ ة حبترب ة سیار ة
زنبور ة الراحس ة کوکب ة حمران ة داهر هارون ة شداد ة صعصعه ة بکتان ة
هرثمة ة بکلم ة فسروخ ة هرمز ة همهمه ة عیزار ة مزاحم ة مرة ة فترة ة
الهیم ة ارهبة ة خیتع ة خیفتة ة ریاح ة زحل ة ذريعة ة محتوکرا ة
هیشب ة طقعیان ة وهاص ة قدمنة ة مفرش ة ابرائیل ة نزار ة شفایل ة دیویت
ة انکرا ة خطوفة ة تنکیوش ة مسلقر ة هادم ة اشجمع ة نودر ة تیشامة ة
عصار ة ثعبان ة نامان ة نمودرکی ة طبابور ة ساهتون ة عتافر ة مردا

ة شیاوب
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ة زعروش ة صفر ة العرمرم ة خشرم ة شادان ة الحرث ة الحویرث ة عزرة ة
فقرون.
پس از آنکه فقاس رئیس آنان هریک از شیاطین را به آن حضرت
شناساند و کردار هریک را که دربارة فرزندان آدم میکنند برشمرد حضرت
سلیمان از آنان پیمان گرفت که افعال شیاانی خود را در حق بنیآدم به ترخ
گویند و پیمان بر اسماء خداوند تعالی بود .شیاطین پس از آنکه برای رعایت
پیمان سوگند خوردند از خدمت حضرت سلیمان بازگشتند(.)77
نشستن دیو به جای سلیمان
این داستان را شیخ ابوالفتوح رازی به هرار زیر نقل کرده و در پایان افزوده
است که این موضوع اساساً خالف عقل است زیرا خداوند شبه پیغامبر خود را بر
دیو نیفکند .اینک داستان:
حضرت سلیمان «در بعضی از غزوات زنی را از دختر ملوخ به بردگی
بیاورد و این زن سفت به جمال بود و سلیمان او را سفت دوست میداشت و
او با سلیمان نمیساخت و پیوسته میگریست.
سلیمان او را گفت :یا هته به از این ملکی میخواهی و به از من مردی:
گفت :این نیک است و لیکن مرا خیال پدر در چشم است و از چشم من
نمیشود .اگر خواهی تا من متسلّی شوم بفرمای تا به مثال پدرم صورتی کنند تا
در او مینگرم و دلفوش میباشم .او گفت :روا باشد .بفرمود تا بکردند و آن زن
با جماعتی از کنیزکان خود آن تمثال را میپرستیدند و سجده میکردند او را
چهل روز و سلیمان از آن بیخبر بود .آصف برخیا از آن حال خبر یافت
دستوری خواست از سلیمان تا خابه کند و بر پیغمبران ثنا گوید .گفت :روا

110

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

باشد .او خابه کرد و بر پیغمبران ثنا کرد و بر سلیمان ثنائی که گفت به روزگار
صغر و روزگار گتشته باز بست .سلیمان از آن دلتنگ شد .چون آصف از منبر به
زیر آمد گفت :چگونهای که پیغمبران را بر عموم روزگار ثنا گفتی و حدیث من
به روزگار گتشته باز بستی؟ گفت :برای آن چنین کردم که چهل روز است که در
سرای تو بت میپرستند و تو بیخبری .چون خبر یافت برفت و آن تمثال
بشکست و آن زن را محبو

کرد .چون از مجلس حکم بازآمد خواست به

طهارت جای در شود .بر عادت انگشترین بیرون کرد و به زنی داد از زنان خود و
آن انگشتری بود که ملک سلیمان و نبوت به او بسته بود که جنّ و انس و
شیاطین و سباع و طیور مسفّر آن بودند .خدای تعالی شبه سلیمان بر دیوی افکند
نام او «صفر» تا بیامد و انگشتری بستد و برجای سلیمان بنشست و هم رعیت
از جن و انس او را مسفر شدند و خدای تعالی شبه آن دیو بر سلیمان افکند
چون آمد و زن را گفت انگشتری مرا ده بانک بر او زد و او را براند و گفت
انگشتری سلیمان بستد و تو دیوی آمدهای تا به مکر و حیله انگشتری بگیری از
من .سلیمان هرکجا رفت گفتند تو دیوی و او را باور نداشتند .او بدانست که آن
فتنه است از خدای تعالی .روی در بیابان نهاد .چهل روز در بیابانها میگردید و
تضرّع میکرد تا خدای تعالی توبهاش هبول کرد و آن دیو در چهل روز هم دین
سلیمان ة علی نبینا و آله و علیهالسالم ة را زیر و زبر کرد و احکام شرع او
بگردانید و با زنان سلیمان خلوت میکرد و غسل جنابت نمیکرد .آصف چون آن
بدید گفت مگر سلیمان دیوانه شده است یا مرتّد .در هص دراز گفتند چون مدت
محنت که چهل روز بود به سر آمد فرشتهای بیامد و دیو را از آنجا بر کرد و
بگریفت و در هوا میپرید .انگشتری در دریا افکند .ماهی فرو برد .آن با سلیمان
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افتاد و انگشتری از شکم ماهی با دست سلیمان آمد و او را پادشاهی و نبوت باز
آمد(.»)78
زکریا و شیطان
هنگامیکه «بنی اسرائیل به زکریا شوریدند و در مقام هتل آن حضرت
شدند و حضرت از ایشان گریفت تا به درختی رسید و آن درخت برای آن
حضرت شکافته شد و چون زکریا به میان درخت رفت شکاف درخت به هم آمد
و آن حضرت از نظر ایشان پنهان شد .ابلیس علیهاللعنه با سفهای بنیاسرائیل از
پی آن حضرت میآمدند چون به آن درخت رسیدند ابلیس دست گتاشت از
پایین تا باالی درخت و موضع دل آن حضرت را شناخت پس امر کرد ایشان را
آن موضع را با ارّه بریدند و آن حضرت را در میان درخت به دو نیم کردند(».)79
یحیی و شیطان
شیاان به نزد انبیا میآمد از زمان آدم تا هنگامیکه حضرت عیسی (ع)
مبعوث شد و با ایشان سفن میگفت و سؤالها از ایشان میکرد و به حضرت
یحیی بیش از پیغمبران دیگر انس داشت .روزی حضرت یحیی به او فرمود :ای
ابومرّة مرا به تو حاجتی است .گفت :هدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو
را ردّ توان نمود آنچه خواهی سؤال نما که آنچه فرمائی مفالفت نفواهم نمود.
حضرت یحیی فرمود :میخواهم دامها و تلههای خود را که بنیآدم را به آنها
صید مینمائی به من بنمائی آن ملعون هبول کرد و به روز دیگر وعده کرد .چون
صبح روز دیگر شد حضرت یحیی در خانه نشست و منتظر او بود .ناگاه دید که
صورتی در برابر ظاهر شد ،رویش مانند روی میمون و بدنش مثل بدن خوخ بود
و طول چشمهایش در طول رویش و همچنین دهانش در طول رویش و ذهن
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نداشت و ریش نداشت و چهار دست داشت ة دو دست در سینه و دو دست در
دوش او رسته .پی پایش در پیش رویش بود و انگشتان پایش در عقب .هبایی
پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته و بر آن کمربند رشتههای الوان مفتلف
آویفته است ،بعضی سرخ و بعضی سبز و به هر رنگی رشتهایی در آن میان
هست و زنگ بزرگی دردست دارد و خودی بر سر نهاده و بر آن خود هالّبی
آویفته .چون حضرت او را به این هیأت مشاهده فرمود پرسید این کمربند
چیست که در میان داری؟ گفت :این گبری و مجوسیّت است که من پیدا کردهام
و برای مردم زینت دادهام .فرمود :این رشتههای الوان چیست؟ گفت :این اصناف
زنان است که مردم را به الوان مفتلفه و رنگآمیزیهای خود میربایند .فرمود:
زنگ چیست که دردست داری؟ گفت :این مجموعهای است که هم لتتها در
اینجاست از تنبور و بربط و طبل و نای و سرنا و غیر اینها چون جمعی به
شراب خوردن مشغول شوند و لتتی نمییابند از آن ،من این جر

را به حرکت

درمیآورم تا مشغول خوانندگی و ساز میشوند چون صدای آن را شنیدند از
طرب و شوق از جا بهدر میآیند ،یکی رهص میکند و دیگری با انگشتان صدا
میکند و دیگری جامه بر تن میدرد .حضرت فرمود :چه چیزی بیشتر موجب
سرور و روشنی چشم تو میگردد؟ گفت :زنان که ایشان تلهها و دامهای منند و
چون نفرینها و لعنتهای صالحی بر من جمع میشود به نزد زنان میروم و از
آنها دلفوش میشوم .فرمود :این چیست که بر سر توست؟ گفت :به این خود را
از نفرینهای صالحان حفظ میکنم .فرمود :این هالب چیست که بر آن آویفته
است؟ گفت :به این دلهای صالحان را میگردانم و بهسوی خود میکشم .یحیی
(ع) فرمود :هرگز به من یکساعت ظفر یافتهای؟ گفت :نه ولیکن در تو یک
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خصلت میبینم که مرا خوش میآید .فرمود :کدام است؟ گفت :اندکی بیشتر چیز
میخوری در هنگام افاار و این موجب سنگینی تو میشود و دیرتر به عبادت
برمیخیزی .حضرت فرمود :با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم تا خدا
را مالهات نمایم .شیاان گفت :من نیز عهد کردم که هیچ مسلمانی را دیگر
نصیحت نکنم تا خدا را مالهات کنم .پس بیرون رفت و دیگر به خدمت آن
حضرت نیامد(.»)80
شیطان در اخبار و روایات
در این هسمت برخی از اخبار و روایات وارد دربارة شیاان را که در
ادبیات فارسی و فرهنگ عامه منعکس شده یاد میکنیم:
1ـ شیطان و آب خوردن ة شبانگاه نباید ایستاده آب خورد زیرا شیاان چیره
میشود (.)81
2ـ شیطان و استعاذه ـ «استعاذت فرض نیست اما سنتی مؤکد است در نماز
و در هرائت هرآن و پیش از هرائت مستحب است نه بعد از هرائت( .»)82در خبر
است که چون عوعو سگ و عرعر خر شنیدید استعاذه بگویید زیرا شیاطین شما
را میبینند و شما آنان را نمیبینید .مبادا آنچه میگویند به جای آورید.

()83

3ـ شیطان و تسمیه ـ یکی از موارد اسةتعمال تسةمیه بةرای رانةدن شةیاطین
است بنابراین ذکر تسمیه در مواهع زیر مستحّب است :هنگام رسیدن به در خانةه
تا شیاان فرار کند .موهع بول کردن تا شیاان چشم خود را ببندد .هنگةام بیةرون
آمدن از خانه و گتشتن از روی پل زیرا بر روی هریکی شیاانی است چةون بةه
تسمیه متکلّم شوی شیاان دور شود .در وهت همفوابگی تا شرکت نجوید .موهع
طعام خوردن تا همکاسه نشود .هنگام وضو گرفتن تةا شةریک نباشةد .در وهةت
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سوار شدن زیرا در آن موهع فرشتهای با انسان سوار شود اگر تسمیه ذکر نشود به
جای فرشته شیاان سوار شود(.)84
4ـ شیطان و در و ظرف ـ درها را باید بسته نگاه داشت و ظروف را آویفتةه
زیرا شیاان به چیزهای محفوظ دست نمیزند(.)85
5ـ شیطان و تار عنکبوت ـ جای شیاان در خانهها میةان تارهةای عنکبةوت
است.
6ـ شیطان و خاکروبه ـ خاکروبه را نباید پشت در باهی گتاشت زیةرا بةرای
شیاان پناهگاهی خواهد بود.
7ـ شیطان و دستمال گوشت ـ دستمال گوشةت را نبایةد بةه خانةه آورد کةه
مأوای شیاان است.
8ـ شیطان و شارب ـ شارب را نباید دراز نگاه داشت زیرا پنهانگةاه شةیاان
است(.)86
9ـ شیطان و شاعر ـ عرب را عقیده بر آن بود کةه بةرای هریةک از شةاعران
هرینی است از شیاطین که او را القای شةعر میکنةد و میگفتنةد کةه شةعر را دو
شیاان است یکی «هوبر» و دیگری «هوجل» .اگر هرین شاعری هوبر باشةد شةعر
او نیک و کالمش درست و اگر هرین او هوجل باشد شعرش بد و کالمش فاسةد
خواهد بود( )87و این اعتقاد تا پایهای بود که برای هریةک از ایةن شةیاطین نةامی
هایل شدند .مثالً ،نام شیاان اعشی «مسحل» ،نام شةیاان فةرازدق «عمةرو» و نةام
شیاان بشّار «شنقناق» بود( .)88این شیاطین را تابع شعرا نیةز میگفتنةد( )89و در
ادب فارسی نیز لفظ تابعه دیده میشود .رودکی سمرهندی گوید:
گرچه دو صد تابعه فریشته داری
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نیز پری باز و هرچه جنی و شیاان
گفت ندانی سزاش و خیز و فراز آر
آنکه بگفتی چنانک گفتن نتوان
و نیز جمالالدین اصفهانی (دیوان  )337گوید:
گویند که تابعه کند تلقین
شاعر چو هصیدهای کند انشاء
من بنده چو مدح تو بر اندیشم
روحالقدسم همی کند امال
10ـ شیطان و شهاب ـ «شةیاطین از آسةمان محجةوب نبودنةد بةر آسةمان
شدندی و خبر آسمان به زمین آوردندی و القا کردندی بةر کَهَنةه .چةون عیسةی
علیه السالم از مادر بزاد ایشان را از سه آسمان منع کردند و چون حضرت رسةول
صلیاهلل علیه و آله و سلم به رسالت آمد ایشان را از جمل آسمانها منةع کردنةد.
هیچکس از ایشان نبود خواست تا خبری از آسمان دزدیده بشةنود االّ و سةتارهای
که آنرا شهاب میخوانند چون آتشی در آسمان کشیده شود و او را بسوزد .چون
این حال پدید آمد شیاطین برابلیس آمدند و این حال با او بگفتنةد .او گفةت :در
زمین حادثهیی پدید آمده است در زمین بگردید .چون به مکه رسیدند رسةول را
دیدند که هرآن میخواند .بعضی ذکر گفتند که ایشان را بسوزد چنانکه بکشد بةل
عضوی از اعضای ایشان تباه کند و بهری را مفبّل گرداند ،غول بیابانی شةود کةه
مردم را در بیابان گمره کند(.»)90
11ـ شیاطین و الحول ـ الحول مفتصر «الحول والهوة االّ باهلل العلیالعظیم»
است و آنرا برای راندن دیو خوانند(.)91
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12ـ شیطان و لباس ـ لبا

را شبها باید تا کرد وگرنه شیاان آنرا میپوشد(.)92

انالشیاان لیةأتی الرجةل
13ـ شیطان و محتضر ـ از حضرت صادق روایت استّ « :
من اولیائنا عند موته یأتیه عن یمینه و عن یساره لیصدّ عمّا هةو علیةه فیةأ بةیاهلل
له»(.)93
 -14شیطان و مرغ و گوسفند ـ نگاهداشتن جانورانی از هبیل مرغ خانگی و کبوتر و
گوسفند و بز در خانه خوب است زیرا شیاطین با آنها سرگرم میشوند و دسةت
از کودکان آن خانه باز میدارند(.)94
15ـ شیطان و نوزادـ «ابوهویره روایت کرد از رسول (ص) که گفت :هةیچ مولةود
نباشد واال چون بزا ید شیاان دست در او مالد و کةودخ از مةس شةیاان بانةگ
بردارد مگر مریم را و عیسی را به دعاء حنّه مادر مریم(.»)95
17ـ طاغوت

لفظ طاغوت هشت بار در هرآن مجید ذکر شده
مفتلف برای آن هائل شدهاند ،مانند شیاان و اصنام

()97

()96

و مفسّران معانی

و ساحر و کاهن

()98

در

اینکه پیش از اسالم این لفظ را دربارة هم بتها اطالق میکردند تردیدی نیست.
اهل لغت و تفسیر این واژه را اسمی بر وزن «فعلوت» از مادّة «ط غ ی»
دانستهاند .جفری ضمن بیان عقاید دانشمندان غرب دربارة این واژه آن را مأخوذ
از منابع یهودی یا مسیحی یاد کرده ولی خود نظری هاعی ابراز نکرده است(.)99
18ـ عزازیل

عزازیل لغة مأخوذ است از
از آنکه از درگاه خداوند رانده شود.

azazal

عبری

()100

و آن نام ابلیس بود پیش
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19ـ عفریت

این واژه یکبار در هرآن مجید (النمل  )39ذکر شده و در تفاسیر فارسی
«پری ستنبه» ترجمه گردیده است .اهل لغت و تفسیر آن را از مادّة «ع ف ر»
گرفته و جمع آن را «عفاریت و مؤنث آن را «عفریته» گفتهاند .معنی عفریت در
نزد عرب «خبیث» و «زیرخ» است و لغات عفریت و عفریته و عفر و عفاریت را
با اتباع ذکر کنند یعنی گویند عفریت نفریت .)101( ...
جفری در شرح این واژه پس از بیان عقاید لغویان و مفسّران متتکر شده
است که چند تن از دانشمندان غرب واژة عفریت را مأخوذ  afritanاز پهلوی در
مفهوم مفلوق عربی دانستهاند( .)102اگر این نظر هابل هبول نماید ناچار باید گفت
که این واژه نفست از «آفریدة اهریمنی» گرفته شده و بعداً مضافالیه خود را از
دست داده است.
20ـ غدار

غّدار یک نوع شیاان است و در اطراف یمن و تهامهها و علیای صعید
صصر نمودار میشود و گاه باشد که انسان را بگیرد و با او زندگی کند و پایین
تنش کرم گتارد و بمیرد و گاه باشد که از انسان پنهان شود و او را بترساند .چون
انسان دچار آن شود مردم آن نواحی پرسند که آیا گاده است یا ترسیده است؟
اگر بگویند گاده است از او نومید شوند و اگر ترسیده باشد او را دل دهند و
تشجیع کنند زیرا وهتی انسان او را ببیند غش کند و بیفتد(.)103
21ـ غول

غول در لغت به معنی مرگ ،سفتی ،سعالة  ،مار ،ساحرةالجّن و شیاان
مردمخوار آمده است( .)104گویند چون شیاطین از آسمانها استراق سمع کنند
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شهاب بر سر آنان فرو بارد بعضی بسوزند و برخی به دریا افتند و غول
شوند.

()105

عرب معتقد بودند که پاهای غول به شکل پای بز ماده است و دربارة
ظهور غول اخبار جالب و فراوان دارند .چنین میپنداشتند که غولها در خلوت و
به صورتهای مفتلف بر خواص هوم نمودار میشوند و با او سفن گویند و
احیاناً نزدیکی کنند( .)106گویند کسی که سفر کند و شبها در بیابان تنها باشد
متعرّض او شود و خواهد که او را هالخ کند

()107

یا از راه منحرفش سازد تا او

بیابان مرگ شود .این هصه به نزد عرب شهرت یافته بود و همه میدانستند و از
راه خود نمیگشتند بلکه برغول بانگ میزدند و شعری میخواندند و او فرار
میکرد و به عمق درّهها یا سر کوهها میرفت(.)108
22ـ قزح

هُزح نامی از نامهای شیاان است .ابنعبا
هزح فان هزح اسم شیاان و لکن هولوا هو

گفته است« :التقولوا هو

اهلل»(.)109

23ـ قطرب

هُاْربَ در لغت به معنی دیوان و پریان خرد و سبک و جست آمده
است( .)110مسعودی گوید :جانّ زن خود را بپوشاند و زنش از او بار گرفت و
سی و یک تفم گتاشت و یکی از تفمها بشکافت و هاربی پدید آمد که مادر
هم هاربهاست و هارب به شکل گربه است(.)111

24ـ مارد
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مارد یک نوع از سی و یک نوع فرزند جان است و آنها در جزایر زندگی
میکنند(.)112
25ـ متکون

شیاانی است که به هرصورتی درمیآید چه به صورتی خرد و چه به
صورتی کالن(.)113
26ـ مذهب

متهِّب دیوی است که زهّاد و عباد را فریبد و اظهار چیزهای عجب کند تا
او پندارد که کرامات اوست که به آن فریفته شود و عجب در وی پدید آید و به
سبب آن عجب هالخ شود(.)114
27ـ نسناس

نسنا

را به فارسی «دیو مردم» گویند( .)115در شکل ظاهری او اختالف

است .برخی او را شبیه کامل انسان میدانند ،نظامی عروضی گوید« :او حیوانی
است که در بیابان ترکستان باشد منتصبالقامه ،الفیالقّد ،عریضاالظفار و آدمی را
عظیم دوست دارد ،هرکجا آدمی را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره همی کند
وچون یگانه از آدمی بیند ببرد و ازو ة گویند ة تفم گیرد .پس بعد انسان از
حیوان شریفتر است که به چندین چیز با آدمی تشبّه کرد :یکی به باالی راست
و دوم به پهنای ناخن و سوم به موی سر( .»)116برخی دیگر او را یک چشم
میخوانند.
مسعودی گوید« :او حیوانی است مانند انسان که دارای یک چشم است و
از آب بیرون میآید و سفن میگوید و هرگاه به انسان چیره شود او را
میکشد( .»)117گروهی دیگر نیز برآنند که نسنا

را یک نیمه بدن و یک نیمه سر

و یک دست و یک پاست ة گویی انسانی را به دو نیم کردهاند .روی یک پا
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جست و خیز میکنند و محل زندگی نسنا

به زعم این گروه اخیر ة یمن و

بیشههای ساحل دریای هند است .گویند نسنا

از نسل ارمبن سام برادر عاد و

ثمود به هم رسیدهاند به عربی سفن میگویند و شعر میسرایند واشعاری از زبان
آنان ضبط کردهاند ولی هوة تعقل ندارند .نیز گفتهاند که عرب آنان را صید
میکنند(.)118
28ـ وسواس

وسوا

نام دیو موسو

است( .)119او به خواب آدمی آید و او را آزار دهد(.)120
29ـ هامه

هامّهها یک نوع از سی و یک نوع فرزند جان هستند که در هوا سکونت گرفتهاند
و به صورت مارهای پردار در هوا پرواز میکنند(.)121
فهرست منابع
* آنندراج .نک .محمد پادشاه
1ة ابنالندیم .الفهرست .هاهره ،مابعهاالستقامه
2ة ابن الوردی (سراجالدین ابوحفض عمر  ) ...خریدةالعجائب و فریدةالغرائب .مصر 1296
هجری همری
3ة ابن خرداذبه .المسالک والممالک .لیدن  1206هجری همری
4ة ابنمنظور (ابوالفضل جمالالدین محمدبن مکرم  ...االفریقی المصری) .لسانالعرب ،مجلد .13
دار صادر ة دار بیروت 1956 .میالدی ة  1375هجری همری
5ة برکات (محمد فار ) .المرشد الی آیاتالقرآن الکریم و کلماته .دمشق  1377همری
* برهان قاطع .نک .تبریزی
6ة بلعمی (ابوعلی محمدبن محمد) .تاریخ بلعمی (تکلمه و ترجم تاریخ طبری .تألیف ابوجعفر
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محمدبن جریر طبری) .به تصحیح مرحوم محمدتقی بهار «ملکالشعراء» .به کوشش محمد
پروین گنابادی .تهران  1341شمسی
* تاریخ بلعمی .نک .بلعمی
7ة تبریزی (محمدحسینبن خلف) .برهان هاطع .به اهتمام دکتر محمدمبین .در چهار مجلد .تهران
 1330تا  1335شمسی
* تفسیر ابوالفتوح .نک .رازی
8ة ثعالبی (ابومنصور عبدالملکبن محمدا ....النیسابوری) .کتاب ثمارالقلوب فیالمضاف والمنسوب.
هاهره  1326هجری همری
9ة جمالالدین (محمدبن عبدالرزاق اصفهانی) .دیوان .با تصحیح و حواشی حسن وحید
دستگردی ،تهران مرداد  1320شمسی
10ة دهفدا (علیاکبر) .لغتنامه .مجلد (آ ة ابوسعد) .تهران  1325خورشیدی و مجلد (ل ة لب).
تهران  1330خورشیدی
11ة رازی (شیخ ابوالفتوح) .تفسیر هرآن .در پنج مجلد .چاپ هدیم .تهران  1323هجری همری تا
 1315هجری شمسی
12ة راغب (ابوالقاسم الحسینبن محمدالمعروف با ...االصفهانی) .المفردات فی غریبالقرآن.
تهران .المکتبهالمرتضویه .چاپ افست
13ة رامپوری( .غیاثالدین محمدبن جاللالدینبن شرفالدین  ) ...غیاثالدین .به کوشش
محمددبیر سیاهی .جلد نفست .تهران آذرماه  1337هجری خورشیدی
* سفينةالبحار .نک .قمی (الحاجالشیخ عباس ال) ...
14ة شریفالرضی (ا ) ...المجازات النبسویه .مصر  1356هجری همری
15ة شکری (محمود  ...االلوسی البغدادی) .بلوغاالرب فیمعرفه احوالالعرب .مجلد دوم ،چاپ
مصر  1343هجری ة  1924میالدی
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16ة صفیپور (عبدالرحیمبن عبدالکریم) .منتهیاالرب فی لغهالعرب .مجلد دوم (شامل دو جلد
سوم و چهارم) .به خط محمدصادق حسینی .سنگی .تهران .1297-8
17ة عنیسی (طوبیا ا ....احلبی الیستانی) .تفسیر االلفاظ الدخیلة فیاللغةالعربیة
مع ذکر اصلها بحروفه .چاپ دوم .به اهتمام یوسف توما البستانی .مصر  1332میالدی
18ة غزالی (االمام ابوحامد محمدبن محمد ا . ) ...احیاء علومالدین .مجلد سوم .مصر  1358هجری
همری.
* غیاثاللغات ،نک .رامپوری
19ة فیروزآبادی (مجدالدین ا ) ...القامو

المحیط .در چهار مجلد .مصر  1332هجری همری ة

 1913میالدی
20ة هرشی (ابوزید محمدبن ابیالفااب ا ) ...جمهرة اشعارالعرب بوالق  1308هجری همری
21ة هزوینی (زکریاء بن محمدبن محمودا .) ...کتاب عجائبالمفلوهات و غرائبالموجودات .به
اهتمام فردیناند وستنفلد.گوتینگن  1849میالدی
22ة هزوینی (زکریاءبن محمدبن محمود ا ) ...کتاب عجائبالمفلوهات و غرائبالموجودات .به
اهتمام فردیناند وستنفلد.گوتینگن  1849میالدی
23ة همی (الحاج الشیخ عبا

ا ) ...سفینةالبحار (فهرست و مفتصر بحاراالنوار

مجلسی) .در دو مجلد .نجف  1352هجری همری
* مجازات النبویه ( ا ) ...نک .شریفیالرضی
24ة مجلسی (محمدباهر) .بحاراالنوار .مجلد  .13چاپ کمپانی
25ة مجلسی (محمدباهر) .حیوةالقلوب .مجلد اول .تهران  1378هجری همری
26ة محمد پادشاه (متفلص به «شاد») .فرهنگ آنندراج .زیرنظر دبیرسیاهی .تهران  1336شمسی
* مرشد (ا )...نک .برکات
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27ة مسعودی (ابوالحسن علیبن حسین ا ) ...التنبیه واالشراف .هاهره  1357هجری همری
28ة مسعودی (ابوالحسن علیبن حسین ا ) ...مروجالتهب و معادنالجواهر .ترجم ابوالقاسم
پاینده .تهران  1344شمسی
29ة معلوف (االب لویس ا )...المنجد فیاللغه واالدب والعلوم .بیرون
30ة معین (دکتر محمد) .تحلیل هفتپیکر نظامی .بفش اول ،تهران  1338شمسی
* منجد (ا ) ...نک .معلوف
31ة میبدی (ابوالفضل رشیدالدین ا ) ...کشفاالسرار و عدةاالبرار (معروف به تفسیر خواجه
عبداهلل انصاری) .به سعی و اهتمام علیاصغر حکمت .در ده مجلد .تهران  1331تا 1338
هجری شمسی
32ة مینورسکی .بیست مقاله ،انگلستان1961 ،
33ة نشری دانشکدة ادبیات تبریز ،شمارههای مفتلف
34ة نظامی عروضی (احمدبن عمربن علی  ...سمرهندی) .چهار مقاله .به کوشش دکتر محمد معین.
تهران  1331هجری شمسی
35ة همایی (جاللالدین) .تابعه .در مجل یغما .سال سیزدهم شماره 9
36ة یاهوت (شهابالدین ابوعبداهلل  ...بن عبداهلل الحموی الرومی البغدادی) .معجمالبلدان .به اهتمام
فردیناند وستنفلد .مجلد چهارم .گوتینگن  1869میالدی.
یادداشتها
 .1نشری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز ،سال  ،24شماره 101
 .2دهفدا ،لغتنامه ،واژة ابلیس
 .3ابنمنظور ،لسانالعرب 478
 .4ثعالبی ،ثمارالقلوب 196
 .5تفسیر ابوالفتوح 393 – 5/1
 .6مجلسی ،حیوةالقلوب  4/1ة 313
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 .7دهفدا ،لغتنامه ،واژة ابلیس
 .8المنجد
 .9غیاثاللغات 132/1
 .10سفین البحار 186/1
 .11نک .نشری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز ،سال  ،24شماره 101
 .12مسعودی ،ترجم مروجالتهب 512/1
 .13معین ،تحلیل هفت پیکر نظامی
 .14مثالً  :نک ،مسعودی ،ترجم مروج التهب 515/1
 .15سفینةالبحار 186/1
 .16مسعودی ،ترجم مروجالتهب 513/1
 .17غیاثاللغات 398/1
 .18فیروزآبادی ،القامو

المحیط 212/2

 .19میبدی ،کشفاالسرار 113/10
 .20غزالی ،احیاء علومالدین 27/3
 .21عنیسی ،تفسیرااللفاظ الدخیلة 26
 22ة مجلسی ،بحاراالنوار 153/13
 .23ابن الوردی ،خریدةالعجائب 150
 .24ایضاً همان مأخت 151
 .25ابن خرداذبه ،المسالک والممالک 68
 .26مسعودی ،التنبیه واالشراف 55-54
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 .28فرهنک آنندراج 1333/2
 .29ابن الوردی ،خریدة العجائب 151
 .30نک .ابن الوردی ،خریدةالعجائب  150 -51و مجلسی ،بحاراالنوار 153/13
 .31مسعودی ،ترجم مروجالتهب 513/1
 .32فیروزآبادی ،القامو

المحیط 395/3

 .33مسعودی ،ترجم مروجالتهب 512-3/1
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 .34هزوینی ،ترجم عجائبالمفلوهات .بابالعشرین فیالحیوان من الجن
 .35ایضاً همان مأخت
 .36غیاثاللغات 633/1
 .37؟؟؟؟
 .38نشری دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز ،سال  ،24شماره 101
 .39فیروزآبادی .القامو

المحیط 18/1

 .40میبدی ،کشفاالسرار 100/2
 .41تفسیر ابوالفتوح 432/4
 .42ایضاً همان مأخت 139/4
 .43ثعالبی ،ثمارالقلوب 59
 .44هزوینی .عجائبالمفلوهات 87
 .45المرشد 147
 .46تفسیر ابوالفتوح 432/4
 .47شکری .بلوغ االرب 366/2
 .48المنجد
 .49مفاطالشیاان تارهایی است که هنگام گرما در آفتاب دیده میشود .نظیر این ترکیةب در فرهنگهةای
فارسی نیامده است .شادروان مینورسکی (بیست مقال مینورسکی ،ص  )141در شرح بیت «تنم چةون
رشت مریم دو تای اسةت ة دلةم چةون سةوزن عیسةی اسةت یکتةا»ی خاهةانی «رشةت مةریم» را بةه
«مفاطالشیاان» تفسیر کرده است ما هم به پیروی از وی «رشت مریم» را برای ترجم آن پتیرفتیم.
 .50المنجد
 .51نشری دانشکده ادبیات تبریز ،سال  ،18شماره 80
 .52المجازاتالنبویه 215
 .53ثعالبی .ثمارالقلوب 59
 .54المجازات النبویه 297
 .55ایضاً همان مأخت 253
 .56غزالی .احیاء علومالدین 27/3
 .57ایضاً همان مأخت
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 .58ایضاً همان مأخت 32/3
 .59المجازات النبویه 215
 .60ایضاً همان مأخت 220
 .61غزالی .احیاء علومالدین 8/3
 .62ایضاً همان مأخت 36/3
 .63المجازات النبوية 273
 .64غزالی .احیاء علومالدین 26/3
 .65المجازات النبوية 297
 .66سفینهالبحار 699/1
 .67المجازات النبوية 154
 .68مجلسی .حیوةالقلوب 89/1
 .69ایضاً همان مأخت 122/1
 .70مجلسی حیوةالقلوب 141/1
 .71ایضاً همان مأخت 142/1
 .72ایضاً همان مأخت 296/1
 .73تاریخ بلعمی 62ة 559
 .74تفسیر ابوالفتوح 362/4
 .75میبدی ،کشفاالسرار 2/7ة221
 .76تفسیر ابوالفتوح 166/4
 .77ابنالندیم .الفهرست 444-5
 .78تفسیر ابوالفتوح  8/4ة 467
 .79مجلسی حیوةالقلوب 381 - 2/1
 .80مجلسی حیوةالقلوب 374– 5/1
 .81سفینهالبحار 700/1
 .82میبدی ،کشفاالسرار 446/5
 .83سفینهالبحار 98/1
 .84سفینهالبحار 699/1
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 .85ایضاً همان مأخت 700/1
 .86سفینهالبحار 699/1
 .87هرشی .جمهرة اشعارالعرب 24
 .88ثعالبی .ثمارالقلوب 55
 .89همایی .تابعه .مجل یغما .سال سیزدهم ،شمارة نهم .434 – 5
 .90تفسیر ابوالفتوح 236/3
 .91دهفدا .لغتنامه .واژة الحول
 .92سفینهالبحار 700/1
 .93ایضاً همان مأخت 699/1
 .94سفینهالبحار  700/1ة 699
 .95تفسیر ابوالفتوح 155/1
 .96المرشد 299
 .97تفسیر ابوالفتوح 778/1
 .98راغب .المفردات فی غریب القرآن 305
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 .100دایرةالمعارف اسالمی 538/1
 .101میبدی ،کشفاالسرار .217 – 8/7
.102
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 .103مسعودی ،ترجم مروجالتهب .512/1
 .104فیروزآبادی ،القامو
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 .105هزوینی ،ترجم عجائب المفلوهات .بابالعشرین فیالحیوان من الجن
 .106مسعودی ،ترجم مروجالتهب 510/1
 .107هزوینی ،ترجم عجائبالمفلوهات ،بابالعشرین فیالحیوان منالجن
 .108مسعودی :ترجم مروجالتهب 510/1
 .109یاهوت .معجمالبلدان 86/4
 .110منتهیاالرب 2213/3
 .111مسعودی ،ترجم مروجالتهب 512/1
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 .112ایضاً همان مأخت
 .113سفینهالبحار 699/1
114ة هروینی .ترجم عجایبالمفلوهات .بابالعشرین فیالحیوان منالجن
 .115برهان هاطع 921/2
 .116نظامی عروضی .چهار مقاله 14-5
 .117دمیری ،حیاةالحیوان  387/2به نقل از مروجالتهب
 .118ایضاً همان مأخت 387/2
 .119تفسیر ابوالفتوح 613/5
 .120میبدی ،کشفاالسرار 113/10
 .121مسعودی ،ترجم مروجالتهب 513

