
  
  
  
  

  *معناشناسی نوین از واژه شیطان
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  طرح مسئله
هر واژه نمود یک تحول اجتماعی است؛ نمودي از احواالت مشترك افراد یـک  

حیات آن جامعه، و چون عوامـل اجتمـاعی، اقتصـادي و     جامعه در مراحل مختلف
هـا نیـز   سیاسی که در بناي حیات اجتماعی مؤثرند، تحول دائم دارنـد، معـانی واژه  

  .واژگان قرآنی هم از این قاعده مستثنا نیستند. ندا دائماً در تحول
                                            

 .1/10/1389: تأیید تاریخ، 29/7/1389: دریافت تاریخ*

  :چکیده
که به دفعات در قرآن کریم آمده است، از پیدایش لفظ تا » شیطان«واژه 

با معناشناسی . استاي داشته اش تطور قابل مالحظهکسب مفهوم قرآنی
شود بر خالف تصور اکثر اهل لغت، لفظ روش تاریخی، معلوم می این واژه به

به معنی » شیط«به معنی دور شد یا » شطن«اشتقاقی از ریشه » شیطان«
سوخت و هالك شد، نیست، بلکه در پیدایش این کلمه و حتی تطور معناي 

اما در بخش . ده استاش انتقال معانی حسی مقدم بوآن تا مفهوم قرآنی
معناشناسی توصیفی، با رجوع به خود آیات قرآن و کنار هم چیدن لغات 

  . گرددجوار با این واژه، مفهوم قرآنی شیطان حاصل میمتحد الموضوع و هم

  :ها  کلید واژه
  معناشناسی/ ابلیس/ شیطان
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از آنجا که معناشناسی لغات قرآن یکی از ابزارهاي الزم در دستیابی بـه تفسـیر   
هاي نخست، تالش و کوشش رو اهل فن از همان سده اینصحیح آیات آن است، از

انـد کـه تحقیـق و    هاي به کار رفته در قرآن نمـوده درخوري براي یافتن معناي واژه
ایشان بـراي دسـت یـافتن بـدین هـدف از      . کاوش در این فن هنوز هم ادامه دارد

ر با رویکردي متفاوت و نو به اند، اما در نوشته حاض هاي متعددي بهره جسته روش
در این روش معناشناسی یک واژه طی . معناشناسی لغات قرآنی پرداخته شده است

در مرحله نخست، چگونگی زایش و سـپس تطـور یـک    . گردد دو مرحله انجام می
بـراي  . نـامیم گردد، که آن را معناشناسی تاریخی مـی واژه در طول زمان بررسی می

ت بر اساس اولویـت قـدمت تـاریخی مـورد بررسـی قـرار       تحقق این امر، کتب لغ
اما مرحله دوم، معناشناسی توصیفی واژه است، بدین ترتیب که در مـوارد  . گیرد می

ها، متضادها و نیز آثار و  جوار با آن از قبیل مترادفکاربرد واژه در قرآن، کلمات هم
نهایـت تصـویر   شـود کـه در   لوازمی که بدان واژه اختصاص یافته است، تـدبر مـی  
  .گرددروشنی از معناي آن لغت در آیات قرآن کریم ارائه می

مـورد بحـث و   » شـیطان «در تحقیق حاضر با توجه به روشی که بیان شد، واژه 
  .شودگیرد و معناي آن طی دو مرحله تاریخی و توصیفی ارائه میبررسی قرار می

  
  معناشناسی تاریخی

کتب لغت زبان عربی، ابتدا اصـل و ریشـه   ترین در این بخش با تکیه بر قدیمی
واژه را یافته، سپس چگونگی تطـور معنـایی آن را تـا عصـر نـزول قـرآن بررسـی        

  . کنیم می
  

  »شیطان«مبدأ پیدایش واژه . 1
اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی آن » شیطان«در میان اهل لغت درباره پیدایش لفظ 

هـاي دخیـل    اي دیگر آن را جزء واژههدانند و عداي اصیل در زبان عربی میرا واژه
اصیل نشـان   را» شیطان«اند شناسان عرب تالش کردهبیشتر لغت. اندمحسوب نموده

  .دهند



 

 

206 

        
ال 

س
 

هم
زد

شان
 /

ره 
شما

64  /
ان 

مست
ز

13
89

 
 

در میان خاورشناسان هم درباره پیدایش این لغت اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی 
قسـمت   در این. پندارنداي دیگر آن را دخیل میاند و عدهاي کهن دانستهآن را واژه

براي روشن شدن مبدأ پیدایش این لغت، به بررسـی و نقـد یـک یـک آراي فـوق      
  .پردازیم می

  
  اي اصیلواژه» شیطان«) الف

عربـی و  » شـیطان «شناسان و صاحبنظران بسیاري بر ایـن باورنـد کـه واژه    زبان
اصیل است، اما در چگونگی پیدایش یـا اشـتقاق آن از کلمـات دیگـر اتفـاق نظـر       

انـد و گروهـی آن را مشـتق از    دانسته» شطن«خی آن را برگرفته از ریشه بر. ندارند
از آن جملـه  . نظریات نادري هم در این میان موجـود اسـت  . دانندمی» شیط«ریشه 

» شیطان«او در یک جا از کتابش . دیدگاه سیبویه است که قائل به هر دو ریشه است
طریحـی،  (کنـد   معرفـی مـی  » شـیط «و در جاي دیگر کتابش آن را از » شطن«را از 

مشتق شده اسـت  » شیطن، تشیطن«اند که این واژه از نیز برخی بر آن شده). 6/272
چگونگی اشـتقاق  (هاي مشهور  در این تحقیق به بررسی دیدگاه). 1/592شرتونی، (

  .پردازیم می) لفظ شیطان از دو ریشه شطن و شیط
  است» شطن«ریشه شیطان . 1
وي . دانـد بـه معنـاي دور شـدن مـی    » شـطن «مصدر  واژه شیطان را از» خلیل«
  :گوید می

کند شطنْ، ریسمان طویل است و نیز به اسبی که از صاحبش نافرمانی می«
. شود، بر این وجه که گویی در طول یک ریسمان در حرکت استاطالق می

به معنی » نیۀ شطون«و » نوي شطون«. غزوه شطون یعنی کارزار طوالنی
و دراز است و شیطان هم بر وزن فیعال از همین معناست و  آرزوهاي طوالنی

اش دوري از حق و سرکشی است، از همین رو هر متمردي از جن و وجه تسمیه
  )2/917خلیل، (» .شود انس شیطان نامیده می

  :آوردرا به عنوان شاهد در تأیید معنایی که نموده، می» رؤبه«وي همچنین شعر 
  شاف لبغی الکلب المشیطن      ن و فی أخادید الشیاط المشّ
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  .آثار خراش تازیانه شفایی است براي زخم چرکین سگ ولگرد و دور افتاده
  :نویسدوي می. داندهم معناي اصلی شطن را دور شدن می» ابن فارس«

  :همین معنا در شعر نابغه به کار رفته است. شطنت الدار یعنی خانه دور است«
  بانت و الفؤاد بها رهینف       نات بسعاد عنک نوي شطون

وجه . اند گفته» شطن«یعنی چاه عمیق، از همین رو به ریسمان » بئر شطون«
  .تسمیه شیطان از این باب دوري از حق و سرکشی است

  :جریر گفته
  و هنّ یهویننی إذ کنت شیطاناً      ایام یدعوننی الشیطان من غزلی 

  .به عاشقی فرا خواند روزگاري هنگامی که سرکش و متکبر بودم، شیطان مرا
از شطن، قول امیه درباره حضرت سلیمان قابل » شیطان«همچنین در اشتقاق 

  :وي گفته. استشهاد است
  و رماه فی القید و االغالل        ایما شاطن عصاه عکاه 

  .کشیدکرد، در بند می اش را می هر شیطانی که نافرمانی
ه، لذا نون حرف اصلی در این بیت، واژه شاطن بر وزن فاعل به کار رفت

نیز به کار رفتن شاطن . شیطان هم بر وزن فیعال است رو ازاینشود، محسوب می
فارس،  ابن(» .دلیل دیگري بر این مدعاست» کل شاطن فی النار«در حدیث 

1/611(  
کنـد و شـاهد    العرب جمع شطن به معناي ریسمان را اشطان معرفی می در لسان

  :آوردیمثال آن را شعري از عنتره م
  )13/238منظور، ابن( اشطان بئر فی لبان االدهم    یدعون عنتر و الرماح کانها

  : گوید وي همچنین می
شطن ریسمانی است که به دلو چاه بسته شده و مشاطن کسی است که از چاه «

و شاهد مثال آن شعري از ذوالرمه است که . کشد با دو ریسمان دلو آب می
  :چنین گفته

  بحبلین فی شطونه یتطوح       نعاس کانه و نشوان من طول
  :و شاهد مثال دیگر شعر طرماح است که گفته 
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  ورجلیه سلم بین حبلی مشاطن      اخو قنص یهفو کان سراته
که در هر دو شعر منظور از مشطونه و مشاطن دو ریسمان دلو است که از آن 

طرفش  چاهی است که با دو ریسمان از دو» شطون من االبار«و  .کشند آب می
  )همان(» .کشند که باالي چاه گشاد و پایین آن تنگ است آب می

  است» شیط«شیطان از ریشه . 2
  :در مفردات آمده است

از شاط یشیط است، بدین معنا که از خشم سوخت و آیه » شیطان« اندگفته«
  )261/غب،را(» .بر این معناست) 15/الرحمن()وخَلَقَ الْجانَّ منْ مارِجٍ منْ نَارٍ(

أعوذ بِک منْ شرّ الشیطان و فُتونه و شَیاطه و «همچنین در حدیث آمده است که 
  )7/329ابن منظور، (» .شجونه

دانند، همـه بـا نظـر راغـب در معنـاي آن      می» شاط«افرادي که ریشه شیطان را 
اي بـه  برخی آن را به معنی هالك شدن، بعضی از بین رفـتن و عـده  . موافق نیستند

از شاط، یشیط » شیطان«اگر : اندو گفته). 10/317زبیدي، (دانند طل شدن میمعنی با
به معنی سوختن باشد، از باب حقیقت است، ولی اگر از شیط به معنی از بین رفتن 

  )همان. (و باطل شدن و هالکت باشد، از باب مجاز است
یـل  را دل... جبیـر و   بنقائلین به این ریشه قرائت حسن بصـري، اعمـش، سـعید   

  )همان). (210/شعراء(» وما تتنزلت به الشیاطون«: اندکرده اند که آنها قرائت می آورده
پرگـو،  (» هیـذار «، )شکسـته، دریـده  (» هیصار«هاي با توجه به صیغه» بروکلمان«
بـر وزن  » شـاط، یشـیط  «نتیجه گرفته است شیطان از ) شجاعانه(» هیذام«، )سرا یاوه

  )281/جفري، . (فیعال است
  

  اي دخیلواژه» شیطان«  )ب
به معنی مخالفت و دشـمنی  » هاشتطین«اي شیطان را برگرفته از لغت عبري  عده
همچنـین  ). 78/خزائلـی،  (داننـد  اش میاند و برخی نیز آن را از لفظ سریانیدانسته
در قاموس کتاب ). 10/14706دهخدا، (یونانیان شباهت دارد » تیتان«شیطان به  کلمه
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باشـد کـه بـه معنـی     شیطان ترجمه لفظ یونـانی دیـاپولس مـی   «: مقدس آمده است
  ).547/هاکس، (» .گویند چین است و آن را اپلیون به معنی هالك کننده نیز می سخن

تواننـد  ند و آنهـا نمـی  ا ها از شیاطین محفوظشود آسماناز آیات قرآن معلوم می
با شـهاب ثاقـب رانـده    آواز مأل اعلی را بشنوند و اگر بخواهند استراق سمع کنند، 

ها که دشمن و چون یونانیان نسبت به تیتان) 5/؛ ملک7/؛ صافات19/حجر(شوند می
، شـاید  )79/خزائلـی،  (انـد  داشـته  اند، همین عقیده را اظهار مـی خدایان المپ بوده

هاي دیگر وارد زبان عربی شده برخی را بدین تصور سوق داده که این واژه از زبان
  .هاي پیش رو به بررسی آن خواهیم پرداختاست که در بخش

  
  گیري بررسی آراء و نتیجه

بایست جمع آن و بر وزن فعالن بود، می» شاط، یشیط«باید گفت اگر شیطان از 
موسـوي  (سـکاري  : غضـاب، سـکران  : شد، همچون غضبانمی» شُیاطی«یا » شیاط«

ان بر اوزان نامبرده در حالی که در متون ادبی به ندرت واژه شیط). 11/احمدآبادي، 
بینیم که از دو ریشه شطن و شیط، اکثریت قـول   می رو ازاین. جمع بسته شده است
  ).خلیل، ابن فارس، ابن منظور(اند نخست را ترجیح داده

تـوان  از شطن به معنـی دور شـدن را هـم بـه سـختی مـی      » شیطان«اما اشتقاق 
زاعی است و سرکشی و دوري پذیرفت، زیرا این نحوه اشتقاق ناشی از برداشتی انت

از حق به عنوان وجه اشتقاق، مفهومی غیر حسی است و همان طور که گذشت، در 
  .تعیین نحوه زایش لغات همیشه معانی حسی بر مفاهیم انتزاعی تقدم دارند

توان پذیرفت، چون شواهد بسیاري وجود دارد دخیل بودن این واژه را هم نمی
از جملـه آنکـه   . باشـد  لفظ در ادبیات کهن عرب مـی که حاکی از به کار رفتن این 

نظیر  عرب برخی از مردانشان را که داراي اوصافی همچون جمال، قدرت و توان بی
شیطان بن مدلج از بنـی جشـم،   : انداین اسامی از آن جمله. اندبودند، شیطان نامیده

و ) 475/ابـو عـوده،   (شیطان بن الحکم، شیطان بن بکر بن عوف از اجـداد علقمـه   
  ) 1/410ابن اثیر، . (بن الشیطان ةالحارث بن فرو
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اي  همچنین این لفظ نام برخی از قبایل کهن عرب بوده است، از جمله نام قبیله
بـوده  » بنو شیطان«، )475/ابوعوده، (و نیز کنده ) 3/384حموي، (از قبایل بنی تمیم 

  .است
هـایی  نمونه. شده استهمچنین این لفظ در ادبیات کهن عرب به مار اطالق می

  :شوداز این کاربرد در اشعار دوره جاهلی مشاهده می
  :کندمردي همسرش را این طور سرزنش می

  کمثل شیطان الحماط أعرف        عنجرد تحلف حین أحلف
خورم، او  زن بدزبانی که مانند مار تاجدار بیابان حماط است، هرگاه من سوگند می

  .خورد نیز سوگند می
  :کنداش را این طور توصیف می شاعري ناقه

  )همان(تعمج شیطان بذي خروع قفر      تالعب مثنی حضرمی کأنّه
بر پشت شتر حضرموتی همچون پیچ و تاب خوردن مارها در بیابانی ) ها عنان(آنان 

  .پیچند که گیاه خروع در آن روییده باشد، به خود می
کـه مفهـوم قرآنـی     از بررسی شواهد، در بخش بعد بدین نتیجه خواهیم رسـید 

شیطان نیز از معناي مار منقول گردیده است، اما پیش از آن بر اساس بحثی کـه در  
مقدمه درباره تقدم معانی حسی، جزئی و پیرامونی بر معانی متقابـل آنهـا گذشـت،    

  .کنیم چگونگی اطالق شیطان به مار را بررسی می
کشـیدند، شـطن   مـی  گفته شد که عرب ابتدا به ریسمانی که بـا آن از چـاه آب  

گفتند، سپس این معنا تعمیم یافته و به هر ریسمان یا موردي که در ظاهر مشـابه   می
هـا گـاهی اشـتقاق هـم صـورت      در این اطالق. شده است آن بود، شطن اطالق می

. اي دیگر تبدیل شده اسـت گرفته و شطن با افزوده شدن یک یا چند حرف به واژه
طان است که به مار اطالق شده و وجه تسمیه آن بـا  از جمله این اشتقاقات لفظ شی

ریسمان، اوالً طوالنی بودن اندازه آن است، و ثانیاً اینکه ریسمان چـاه بـراي اینکـه    
زدند و مار نیـز چـون بـه     هاي زیادي به آن می دادند و گرهپاره نشود، آن را پیچ می

  .شدیاد میزده و معموالً طول درازي دارد، بدین لفظ  دور خود حلقه می
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توان نام برد، آن است که در متون قدیم به عالمت و از شواهد دیگري که می
اي که در قسمت باالي سرین شتر، از ران تا غوزك پایش به صورت مارپیچ نشانه

شاهد دیگر آنکه درباره معناي شیطان در آیه . شدگذراندند، شیطان گفته می می
یعنی گویی ماري سبک اندام است : گفته شده) 65/صافات()کَأَنَّه رءوس الشَّیاطینِ(

و یا مقصود پلیدان از پریان است که به خاطر زشتی، تصورش بدان تشبیه شده 
  )78/راغب، . (است
  

  »شیطان«تطور معناي واژه . 2
از سـوي  ). 78/خزائلـی،  (در نظر سامیان، مار با جهان باال ارتباط داشته اسـت  

ب باسـتانی از چنـد قبیلـه تـوتمی، ماننـد بنوحیـه کـه در        دیگر چون در میان اعـرا 
هاي نخستین آغاز اسالم طبقه حاکم بر طی بودند، و بنوافعی و بنوخش کـه از   سال

 1آید که مار نیز یک تـوتم اند، نام برده شده است، چنین بر می هاي قبیله اوسشاخه
به عنـوان اسـم   » انشیط«به احتمال قوي به کار گرفتن لفظ . بوده استقدیم سامی 
به عبـارت  ). 282/جفري، . (افراد و قبایل هم ریشه توتمی داشته است خاص براي

دیگر، کاربرد لفظ شیطان به معناي مار در شواهد گفته شده حاکی از نوعی ارتبـاط  
بینـیم کـاربرد   می. هاست با جهان باال، قواي فوق طبیعی، دیوها و غول) شیطان(مار 

معناي ارواح خبیثه ـ به ویژه آنجا که معادل جـن اسـت ـ بـا       در قرآن در» شیطان«
ها و اجنّه سازگار استعمال آن در شعر کهن عرب، یعنی با ارتباط قدیمی مار با غول

  )283/همان، . (است
که عرب معتقد بود هر شاعري شیطانی از شواهد دیگر چنین ارتباطی آن است 

ند و حتی شیطانِ بعضی شعرا را به نام ذکـر  کدارد که الفاظ و معانی را بدو القا می
 2.نـام داشـته اسـت   » عمـرو «اند شیطان شـاعر معـروف فـرزدق،    اند؛ مثالً گفتهکرده

  )9/14706دهخدا، (
بـه  » شـیطان «دهـد کـه لفـظ    بدین ترتیب این تصورات اعراب جاهلی نشان می

توان  می رو ازاین. مفهوم آنچه با عالم باال در ارتباط بوده، نزد آنان معهود بوده است
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گفت ایشان پیش از ظهور اسالم، دست کم با وجوهی از معناي قرآنی این واژه، به 
  .اند نحوي که بیان شد، آشنا بوده

با توضیحی که گذشت، معلوم گردید که شیطان از معناي مـار منقـول گردیـده    
که شیطان  است و دیدگاه اهل لغت مبنی بر اشتقاق آن از ماده شطن، بنا بر این وجه

سرکشی نمود و از درگاه حق دور شد که انتقال مفهوم در آن کامالً انتزاعی اسـت،  
  .قابل قبول نیست

  
  گیري مفهومی شیطان از ادیان دیگر وام. 3

در قسمت قبل روشن شد که عرب عصر نزول با مفهـوم قرآنـی شـیطان آشـنا     
پیشـین هـم رواج داشـته    بوده، ولی با این وجود از آنجا که مفهوم شیطان در ادیان 

برخی بر این باورند که مفهوم قرآنی این واژه تحت تأثیر سایر ادیـان بـوده    3است،
  .است

  :نویسدیکی از خاورشناسان با اذعان به اصیل بودن این واژه می
درستی یا . از عربی گرفته شده است» شیطان«محققان بسیاري معتقدند «

توان تعیین کرد، ولی یک چیز مسلم نادرستی این نظر را در حال حاضر نمی
کاربرد و رواج 6پیش از روزگار محمد» شیطان«است و آن اینکه واژه 

اش تحت تأثیر کاربرد تردید استعمال آن در مفهوم قرآنیداشته است و بی
   )284/جفري، (» .مسیحیان حبشی بوده است

امل بسـیاري  ها از یکدیگر عو گیري هاي لفظی و مفهومی زبان در چگونگی وام
  .گذار است که همگی آنها را باید در بستر زمان مالحظه نمودتأثیر

اگر اقوام سامی را ساکنان اصلی شبه جزیره عربستان بدانیم که از آنجا به دیگـر  
اي از دانشمندان معتقدند، و یا موطن اصلی آنها را اند، چنان که عدهنقاط کوچ کرده

بـدانیم کـه   ) عراق و حوالی آن(نستان و یا بابل در جاهاي دیگري چون آفریقا، ارم
هـاي مجـاور   هاي پی در پی به داخل عربستان و سرزمین هایی از آنها در کوچگروه

اند، این هـر دو  راه خود را گشوده و رحل اقامت افکنده یا به بیابانگردي ادامه داده
د آمدن سامیان اش تماس و الفت و آمیزش با اقوام دیگر است که پیش از فروالزمه
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هاي آنها اند و نتیجه این تماس بدون شک برخورد زبانکرده در آن نقاط زندگی می
  )14ـ13/همان، . (با یکدیگر و نقل و انتقال عناصر آنهاست

عقیده به ابلیس یا شیطان هم چون از دیرباز جزء معتقدات بشر بـوده اسـت، از   
از محققان معتقد است مفهوم شیطان یکی . نصیب نبوده است ها بیاین نقل و انتقال

  :نویسدوي می. از آیین زرتشت به ادیان سامی انتقال یافته است
در کتاب اومیشار که بعد از بودا نوشته شده، از خداوند مرگ سخن به میان «

آمده است که به تدریج در مذهب بودایی به صورت دشمن بودا در آمده و 
وم است که به ایرانیان رسیده و شاید این اهریمن، صورت تحول یافته همین مفه

بینیم با  مفهوم از همین راه به سامیان هم منتقل شده باشد، به خصوص که می
وجود  این با اند،برداشته میان از را ثنویت و اند بوده توحیدي سامی، مذاهب اینکه

  )81ـ80/خزائلی،( ».است آمده رحمان لفظی قرینه صورت به شیطان گاهی باز هم
اما همان طور که گفته شد، بررسی سیر تطور واژگان را هیچ گاه نباید جداي از 

شـود، منظـور همـان دوره     وقتی از زبان کهن عـرب بحـث مـی   . زمان بررسی نمود
سـال قبـل از ظهـور اسـالم را در بـر       300تا 200جاهلیت است که محدوده زمانی 

معناست کـه ایـن واژه در ایـن    اصیل بودن یک واژه معموالً بدین  رو ازاین. گیرد می
  .فاصله زمانی کاربرد و رواج داشته است

لفظ شیطان همان طور که بیان شد، در اشعار جاهلی به معناي مار به کار رفتـه  
به همین خـاطر بـا   . اش منتقل گشته استاست و از همین معنا هم به مفهوم قرآنی

ست، ولی از آنجا که ایـن  وجود آنکه مفهوم شیطان در ادیان دیگر هم مطرح بوده ا
تـوان گفـت   واژه با همین مفهوم، کمابیش در دوره جاهلی مطـرح بـوده، پـس مـی    

اما اینکـه قبـل از   . تأثیر همین فرهنگ جاهلی بوده است کاربرد قرآنی آن هم تحت
این دوره چگونه تطور نموده است و این مفهوم چگونه بـین ادیـان نقـل و انتقـال     

به خصوص که طبـق نقـل تـورات،     .ل و بررسی بیشتر استیافته است، نیازمند تأم
شیطان در جنت آدم به صورت مار ممثل شد و احتمال دارد در زبان آنها هـم واژه  

  4.شیطان سیري مشابه زبان عربی داشته باشد
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  معناشناسی توصیفی
کنـد و در نظـر   در بخش حاضر با مطالعه آیاتی که درباره شـیطان گـزارش مـی   

هـاي مزبـور، بـه معرفـی شـیطان از      جوار با این واژه در گزارشمگرفتن کلمات ه
  . پردازیمدیدگاه قرآن کریم می

  
  »شیطان«وجوه معانی . 1

بار  6بار به صورت مفرد و معرفه،  64. بار در قرآن آمده است 88» شیطان«واژه 
  .بار به صورت جمع به کار رفته است 18به صورت مفرد و نکره و 

داد لفظ مالئکه در قرآن آمـده اسـت و ایـن بـه خـاطر تقابـل       لفظ شیطان به تع
: ك.ر. (شیطان و ملک در ذات خیر و شر و در عدد نفوس و در اصل خلقت است

  )1/158؛ واعظ زاده خراسانی، 63ـ6/61مصطفوي، 
در مواردي که لفظ شیطان به صورت مفرد آمده است، دو وجه براي آن ملحوظ 

اي بـر خـالف آن   آن ابلیس است، مگر اینکه قرینـه  در حالت معرفه، مراد از: است
و آنجا که به صورت نکره و با ادات ). 120/؛ طه22،20/؛ اعراف36/بقره: ك.ر(باشد 

  ).25/؛ تکویر3/حج(باشد اش به طور عام مراد می عام آمده است، ابلیس و ذریه
است، از مواردي که این لفظ به صورت نکره است، اما مراد از آن فقط ابلیس 

است که به ) 117/نساء()إِنْ یدعونَ منْ دونه إِال إِنَاثًا وإِنْ یدعونَ إِال شَیطَانًا مرِیدا(آیه
  .است شود مراد ابلیس معلوم می)خَّذَنَّ منْ عبادك نَصیبا مفْرُوضًاقَالَ لَأَتو(قرینه آیه بعد

یکـی از  . ه مختلفـی اسـت  در حالت جمـع داراي وجـو  » شیطان«همچنین لغت 
کاهنـان، مارهـا،   : را بـه سـه صـورت تفسـیر نمـوده اسـت      » شـیاطین «صاحبنظران 

  .طغیانگران جنی و انسی
منظور افـرادي  ) 14/بقره()شَیاطینهِم  و إِذَا خَلَواْ إِلى(کاهنان؛ همانند: صورت اول

   .از کاهنان مانند کعب بن اشرف و دیگران است
اش میـوه ) 65/صـافات ()طَلْعها کَأَنَّه رءوس الشَّیاطین(مانندمارها؛ ه: صورت دوم

  .هاي شیاطین است، یعنی سر مارهاچون کلّه
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شَیاطینَ اإلنْسِ (: طغیانگران؛ همانند فرموده خداوند در سوره انعام: صورت سوم
  )447ـ443/دامغانی، . ()والْجِنِّ

: ك.ر. (اندقسیم بندي را ارائه نمودهسایر دانشمندان نیز با اندکی تفاوت همین ت
  )376ـ375/؛ ابن جوزي، 183/نیشابوري، 

در حالت مفرد و جمـع را داراي وجـوه زیـر    » شیطان«توان به طور کل لفظ می
  :دانست
  )38/؛ نساء36/بقره(نام خاص براي ابلیس ) الف
  )3/حج(نام عام براي ملک شر ) ب
  )121/انعام؛ 102/بقره(لشکریان و پیروان ابلیس ) ج
 5به صورت مجازي در اطالق به رهبران و پیشوایان پلید و ستمگر از آدمیـان ) د

  )175/؛ آل عمران14/بقره(
  )281/جفري، : ك.ر( )97/؛ مؤمنون82/؛ انبیاء71/انعام(ارواح خبیثه ) هـ
  

  ابلیس. 2
همان طور که بیان شد، یکی از وجوه معانی شیطان، ابلیس است کـه در آیـات   

عالوه بر این وجهی که از معانی شیطان به . رکرده شیاطین معرفی شده استقرآن س
  .بار در قرآن کریم به کار رفته است 11ابلیس تعلق گرفته است، خود این کلمه 

بـه معنـاي نومیـد و    » بلـس «برخی از دانشمندان مسلمان این واژه را مشـتق از  
ها مـأیوس   را از همه نیکیگیرند، بر این وجه که خداوند ابلیس مأیوس ساختن می

منظـور و  تـري چـون ابـن   شناسان دقیـق  اما لغت). 143و 58/راغب، : ك.ر(گردانید 
؛ 6/20ابـن منظـور،   : ك.ر(اي اعجمـی اسـت   انـد کـه ابلـیس واژه   زمخشري گفتـه 

محققان غربی معتقدنـد ایـن واژه صـورت تصـحیف شـده واژه      ). 1/58زمخشري، 
سـبعینی عهـد عتیـق، دیـاپلوس نمایاننـده واژه      در ترجمه . است» دیاپلوس«یونانی 

اما در عهـد جدیـد،   . عبري به معناي شیطان در کتاب زکریاي نبی، باب سوم است
دیاپلوس معناي بیش از دشمن و رقیب دارد و به معناي سرکرده سپاهیان شر به کار 

  .رود که مطابق همان معنایی است که در قرآن به کار رفته استمی



 

 

216 

        
ال 

س
 

هم
زد

شان
 /

ره 
شما

64  /
ان 

مست
ز

13
89

 
 

ها عبادت، بر اثـر  کند که پس از ساللیس را عصیانگري معرفی میقرآن کریم اب
استکبار و انانیت، از سجده کردن براي آدم امتناع کرد و براي همیشه از درگاه خدا 

خداونـد تـا وقـت    . رانده شد، سپس از خداوند درخواست ماندن تا قیامت را کـرد 
ها جز بنـدگان  وان همه انسانمعلوم مهلتش داد، آن گاه او قسم یاد کرد که با تمام ت

  ).81ـ79/و ص 38ـ32/حجر(مخلص را اغوا خواهد کرد 
هاي مکی براي شیطان به کار رفتـه و   باید گفت نام خاص ابلیس فقط در سوره

باري کـه   11از مجموع . هاي مدنی از او فقط با لفظ شیطان یاد شده است در سوره
آدم و حواست و در دو جـاي دیگرــ    بار در داستان 9ابلیس در قرآن به کار رفته، 

ـ یکی درباره به جهنم افتادن ابلـیس و دیگـري دربـاره پیـروز     20/و سبأ 95/شعراء
  .شدن ابلیس در گمراه کردن بیشتر مردم است

داننـد، زیـرا   اي او را فرشته میدرباره ماهیت ابلیس مفسران اختالف دارند؛ عده
؛ 11/؛ اعــراف34/بقــره: ك.ر(اســت قــرآن مجیــد او را از فرشــتگان اســتثنا کــرده 

سوره کهـف   50اي دیگر به استناد آیه عده). 73/؛ ص30/؛ حجر116/؛ طه61/اسراء
انـد کـه بـه عقیـده     پنداشته» جانّ«معتقدند که ابلیس از جن بوده و بعضی هم او را 

گروهی هم برآنند که فرشتگان مقرب که از دیـده  . ایشان غیر از جن و فرشته است
. نـد ا هـاي کـافر شـیاطین   شـوند و جـن  یگر مسـتورند، جـن نامیـده مـی    فرشتگان د

  )1/116خرمشاهی، (
  

  گیرينتیجه
شده و اي اصیل در زبان عربی است، لفظی که به ریسمان اطالق میشیطان واژه

به همین مناسبت نامی براي مار گردیده و از همین معناي اخیر به مفهوم موجـودي  
باشد، منتقـل گشـته   ها میراتی عجیب در حیات انسانمجرد و نامرئی که داراي تأثی

قرآن این واژه را با همان معناي معهود عـرب برگرفـت، ولـی مفهـوم آن را     . است
در قرآن، ابلـیس کـه سـرکرده شـیاطین اسـت،      . کامل نمود و به اوج تعالی رسانید

ترین موجود و دشمن آشکار و قسم خورده انسان معرفی شده است و تالش پست
طـور کـه در   و جنودش در گمراهی آدمی به روشنی ترسیم شده است، همـان   وي
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هـا  وي سخن رفته است که در این تحقیـق بـدان   هاي دیگر نیز به مناسبت ازحوزه
  .پرداخته شد

  
  :ها نوشت پی

قبیله عبـارت اسـت از نشـانی کـه از قبیلـه      ) totem( در ادیان ابتدایی، توتم -1
واژه . ن است یک گونه حیوان، نبات یا جمـاد باشـد  آن نشان ممک. کند حمایت می

  )13/توفیقی، . (از زبان سرخ پوستان آمریکا آمده است» توتم«
دادنـد و  6به همین دلیل با شنیدن آیات قرآن اتهام شاعر بودن به پیامبر -2
وما ( :فرماید می قرآن .کند می القا شیطان بر او نازل شده و این سخنان را بدو: گفتند

  ).211-210/شعراء()وما ینْبغی لَهم وما یستَطیعونَ*نَزَّلَت بِه الشَّیاطینُتَ
صـلواتی،  . (شیطان در یهودیت و مسیحیت و اسالم بر مبدأ شرّ داللـت دارد  -3

5/2241(  
الزم به ذکر است که آنچه ما در این مجال بدان پرداختیم، صرفاً اثبات اصیل  -4

  .و عدم وام گیري مفهومی آن از ادیان دیگر است بودن واژه شیطان
شیاطین انسـی  : در قرآن به طور مشخص به دو نوع شیطان اشاره شده است -5

 یـوحی بعضُـهم إِلَـى بعـضٍ     وکَذَلک جعلْنَا لکُلِّ نَبِی عدوا شَیاطینَ اإلنْسِ والْجِـنِّ (و جنی؛
  )112/انعام()و شَاء ربک ما فَعلُوه فَذَرهم وما یفْتَرُونَزخْرُف الْقَولِ غُرُورا ولَ

در تفسیر این آیه اختالف نظر وجود دارد و میان علما دو قول متفاوت مشـهور  
اند، ولی وي فرزندان خـود را دو  قول اول آنکه شیاطین همگی فرزند ابلیس: است

دم ساخت و قسمت دیگر را مأمور قسمتی را مأمور وسوسه بنی آ: قسم نموده است
قول . اند و قسم دوم شیاطین جنقسم اول شیاطین انس رو ازاینوسوسه جن نمود، 

-طور عام به هر متمرد نافرمانی از جن و انس اطالق میدوم آن است که شیطان به 
هـل تعـوذون بـاهللا مـن شـر      «: به ابوذر فرمود 6گردد، از همین رو پیامبر اکرم

آدم هم شـیطان وجـود دارد؟    مگر براي بنی: ابوذر پرسید» نس و الجن؟الشیاطین اال
  )10/14706دهخدا، ( .اند بلی، شیاطین انس شریرتر از شیاطین جن: فرمود
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