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مطالعه بازنمایی شیطان د   ر نگاره های د   استان آد  م)ع( و حوا

زهره طباطبایی جبلی*1، رویا عزیزی2

۱استاد  یار، گروه هنر اسالمی، د  انشکد  ه صنایع د  ستی، د  انشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
2مربی، گروه هنر اسالمی، د  انشکد  ه صنایع د  ستی، د  انشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

)تاریخ د ریافت مقاله: ۹7/۳/6، تاریخ پذیرش نهایی: ۹8/۹/4(

چکید  ه

آن  به  نگارگری  مختلف  د وره های  د ر  که  است  د   استان هایی  ازجمله  آد م  حضرت  قصه  قرآن  قصص  ميان  از 

حوا،  و  آد  م  چون حضرت  عناصری  و  نگارگران شخصيت ها  توسط  قصه  این  بازنمایی  د   ر  است.  پرد اخته شد  ه 

فرشتگان، شيطان، مار، طاووس و باغ تصویر شد  ه است. د  ر این ميان شيطان به عنوان یکی از شخصيت های مهم 

این د  استان با صورت های متفاوتی چون: پيرمرد  ، فرشته ای با صورتی تيره، د  یو و مار به تصویر د  رآمد  ه است. بر 

همين اساس هد  ف تحقيق پيش رو تبيين بازنمایی های گوناگون از شيطان و یافتن ریشه های آن د  ر متون است 

و د  ر پی پاسخ به این پرسش است که چرا شيطان با صورت های متفاوت د  ر نگاره ها ترسيم شد  ه و ریشه ی این 

تفاوت ها به چه متون و یا تصاویری بازمی گرد  د  . بر همين اساس با روش تاریخی- توصيفی و رویکرد   تطبيقی به 

بررسی رابطه متون مختلف د  ینی و اد  بی د  ر رابطه با شيطان و ارتباط آن با بازنمایی های متفاوت این شخصيت 

پرد  اخته است. نتایج به د  ست آمد  ه حاکی از آن است که صورت های متفاوت از شيطان ریشه د  ر متون کهن و 

اد یان قبل از اسالم د  ارد   و برخی از آن ها براساس تفاسير قرآن و متون عرفانی و یا د  ید  گاه برخی از عرفا نسبت 

به شيطان تصویر شد  ه است.

واژه های کلیدی
نگارگری،  شيطان، آد  م)ع(، حوا.
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قصص قرآن کریم و تصویرسازی آن یکی از موضوعات نگارگران د  ر 
اد  وار مختلف هنر ایرانی بود  ه و از این ميان قصه حضرت آد  م)ع( چه 
د  ر لحظه خلقت و سجد  ه مالئکه و یا راند  ه شد  ن از بهشت د  ر د  وره های 
قصه هایی  از  قصه  این  است.  شد  ه  بازنمایی  نگارگران  توسط  مختلف 
است که به نوعی د  ر تمام اد  یان حتی اد  یان غيرسامی با عنوان آفرینش 
انسان نخستين مورد  توجه بود  ه و د  ارای شخصيت های خاصی است. 
حضور شخصيت های متفاوت د  ر نگاره ها چون مار، طاووس، فرشته و 
شيطان نشان از این موضوع است که این د  استان د  ارای وجوه نماد  ین 
خاصی است و نياز به بررسی و تحليل د  ارد  . یکی از این شخصيت ها، 
از  د  ینی  نظام های  د  ر  که  است  موجود  اتی  از  شيطان  است.  شيطان 
قد  یم تا اد  یان سامی مطرح بود  ه و به عنوان موجود   اهریمنی و مضر 
نيروی مرموز و غير  به عنوان  انسان گاه وجود   عينی و گاه  و د  شمن 

تفاسير  و  روایات  اساس  بر  اسالم  د  ر  است.  می شد  ه  شناخته  عينی 
شيطان می تواند   وجود   عينی د  اشته باشد  . بر همين مبنا شيطان د  ر 
نگاره ها به صورت های گوناگونی چون: مار، پيرمرد  ، فرشته و د  یو و یا 
همراه با حيوان خاصی به عنوان یاریگر چون مار و طاووس به تصویر 
کشيد  ه شد  ه و مخاطب را به این چالش می کشاند   که این بازنمایی های 
متفاوت از شيطان د  ر نگاره ها ریشه د  ر چه متون و تصاویری د  ارد  ؟ بر 
همين اساس تحقيق پيشرو باهد  ف تبيين تصویر شيطان د  ر نگاره های 
مختلف  متون  د  ر  تصویر  این  تحليل  همچنين  آد  م  حضرت  د  استان 
و  این شخصيت  این پرسش است که ریشه  به  پاسخ  د  ر پی  و  است 
بازنمایی متفاوت شيطان د  ر نگاره های د  استان حضرت آد  م چيست و 
رابطه این تصویر با متون مقد  س، قرآن کریم، اد  بيات عرفانی و تفاسير 

چگونه است؟

روش تحقیق
تطبيقی  رویکرد    با  و  تاریخی  توصيفی-  با روش  رو  تحقيق پيش 
آد  م)ع(  حضرت  د  استان  نگاره های  د  ر  شيطان  بازنمایی  بررسی  به 
کتب  اد  بی،  متون  بررسی  به  ابتد  ا  د  ر  اساس  این  بر  می پرد  ازد  . 
شرح  را  شيطان  تصویر  به نوعی  که  تفاسير  و  کریم  قرآن  مقد  س، 
که  را  شيطان  متفاوت  بازنمایی های  اد  امه  د  ر  و  می پرد  ازد    د  اد  ه اند   
متون مختلف  مبنای  بر  د  رآمد  ه  تصویر  به  نگارگر  توسط  نگاره ها  د  ر 

تحليل می نماید  .

پیشینه تحقیق
د  رزمينه ی  پایان نامه  و چه  مقاله  به صورت  بسياری چه  تحقيقات 
نگاره های د  استان حضرت آد  م)ع( و حوا انجام شد  ه مانند  ؛ مقاله ای با 
عنوان »زیباشناسی نگاره های د  استان حضرت آد  م)ع(« که به بررسی 
تطبيقی محتوای د  استان براساس کتب تفسيری و قصص و با تأکيد   بر 
عناصر زیبایی شناسی انجام گرفته است)احمد   پناه، ۱۳87( و یا مقاله با 
عنوان »نمونه آثار نگارگری اسالمی از روایت آد  م و حوا« که به بررسی 
است)معمارزاد  ه،  پرد  اخته  شخصيت ها  نوع  و  ترکيب  ازنظر  نگاره ها 
نگارگری  د  ر  معنا  و  »صورت  عنوان  با  پایان نامه  همچنين   .)۱۳8۹
حضرت آد  م و حوا)ع(« به تحليل نگارگری د  رزمينهی عناصر صوری 
اثر و عبور از این عناصر و رسيد  ن به معنا پرد  اخته و بيان می د  ارد   که 
د  ر این تصاویر نگارگر جلوه ی ماد  ی خط و رنگ را پنهان نمود  ه و آن 
را به معنا نزد  یک تر ساخته است)ذاکر هرفته، ۱۳۹2(. پایان نامه ای با 
عنوان »حکایت آد  م)ع( و حوا از منظر نگارگری اسالمی)با تأکيد   بر 
قصص األنبيا(« به شناخت عناصر و مؤلفه های تصویری این نگاره ها و 
استفاد  ه از آن د  ر تصویرسازی معاصر پرد  اخته است)جواهری، ۱۳۹2(. 
د  استان  بررسی  به  د  ین  و  اد  بيات  حوزه  د  ر  نيز  د  یگری  تحقيقات 
گرفته  صورت  آن ها  تفاوت های  و  مقد  س  کتب  د  ر  آد  م)ع(  حضرت 
است؛ اما تحقيقی د  ر     زمينه بازنمایی های متفاوت شيطان د  ر نگاره ها 
و تطبيق آن ها با متون د  ینی، اد  بی و عرفانی و ریشه یابی این تصویر 

انجام نشد  ه است.

1 - واژه شناسی شیطان
د  ر ایران اسالمی واژه های اهریمن، شيطان، ابليس و د  یو د  ر فرهنگ 
 عامه و د  ر متون اد  بی و حتی د  ر تفاسير قرآن کریم د  ر  قرن های نخست 
یا  شيطان  و  اهریمن  است.  می رفته  به کار  یکد  یگر  متراد  ف  اسالمی 
این است که هر د  و  باهم د  ارند   و آن  ابليس شباهت ها و اشتراکاتی 
باعث فساد   انسان می شوند  . این شباهت باعث شد  ه تا د  ر د  و فرهنگ 
پيش از اسالم و پس از اسالم با تعابير و شيوه های متفاوت د  ر متون 
همين  به  سليمی،۱۳۹0،  ۱4۳(.  و  کند  )مزد  اپور  پيد  ا  بازتاب  فارسی 
با  آن  رابطه  و  و شيطان  ابليس  واژه شناسی  به  تحقيق  این  د  ر  د  ليل 

واژه های اهریمن و د  یو پرد  اخته می شود  .

1- 1- ابلیس

ریشه  عرب  د  ر  اما  است  یونانی  »د  یابلس۱«  کلمه  از  ابليس 
بعد    ابليس  است)یاحقی،۱۳86،  77(.  نوميد کرد  ن  معنی  به  »ابالس« 
از سجد  ه نکرد  ن به آد  م مورد   لعنت خد  ا قرار گرفت و زشت و کریه 
و اعور و ازرق)یک چشم و نيلگون(  می شود   و  د  ر عربی »حارث« و 
د  ر برخی کتب لغت نامه ها، با القاب د  یگری از قبيل شيطان، عزازیل، 
مهتر  و  د یو  ابولبينی،  نجد  ی،  شيخ  بومره،  ابومره،  یوخالف،  خناس، 
این  بر  مفسرین  از  برخی  د یوان خواند  ه می شود  )یاحقی،۱۳86،  78(. 
آیه  استناد    به  را  موضوع  این  و  است  مالئکه  از  ابليس  که  اعتقاد  ند   
۳4 سوره بقره که می فرماید   همه سجد  ه نمود  ند   به جز ابليس، بيان 
از جنس جن می د  انند   و د  ليل آن هم آن  را  می نمایند   و برخی وی 
است که ابليس د  ارای فرزند   و از جنس آتش است؛ اما مالئکه فرزند  ی 
آیه ۱2  د  ر  قرآن کریم  د  ر  نور هستند  . همچنين  از جنس  و  ند  ارند   
سوره اعراف و آیه 50 سوره کهف به صراحت شيطان را از جنس جن 

خواند  ه شد  ه است.

1- 2- شیطان

مقد مه
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د  وربود  ن  معنای  به  از »شطن«  و  ابليس  د  یگر  نام  واژه شيطان   
غضب  و  خشم  از  معنای  به  »شاط«  از  یا  و  عميق  چاه  چيزی،  از 
واژه نامه  د  ر  اصفهانی،   ۱۳7۳،  ۳26(.  است)راغب  گرفته شد  ه  سوختن 
به معنی مار آمد  ه و د  ر عربستان قد  یم  و شعر کهن عربی، شيطان 
یکی از توتم های سامی است و اعراب مار را با د  یوها و غول ها مرتبط 
شيطان  عربی  فرهنگ  د  ر   .)Jeffery,1983:188-190(  می د  انستند
موجود    هر  یا  و  تاجد  ار  مار  و  سبک  و  باریک  مار  طناب،  معنای  به 
شرور گفته می شود  )ابن فارس، 2008،   50۳(. د  ر آیه 65 سوره صافات 
آن  ميوه های  و  شکوفه ها  که  آمد  ه  َياِطينِ «  الشَّ ُرُءوُس  َُّه  َکَأن »َطلُْعَها 
د  رخت د  وزخی مانند   کله های شيطان است. د  ر تفسير این آیه برخی 
محيط  د  ر  است.  هولناک  مار های  اینجا  د  ر  شيطان  که  معتقد  ند   
عربستان مارهای زشت صورت و تاجد  اری که د  ر تنه د  رخت حماط 
النه د  اشتند   را شيطان می ناميد  ند  . همچنين د  ر اشعار عرب به زنانی 
که همسران خود   را آزار می د  اد  ند   شيطان می گویند  )طبرسی، ۱۳87، 

.)۱5

1- 3- اهریمن

این  بد  ی هاست. د  ر گات ها  به عنوان منشأ  و  نيروی شر  اهریمن2 
واژه به معنی د  شمن بد  خواه و گوهر پليد  ی معرفی شد  ه است. د  ر تمام 
روایات اهریمن به تباه ساختن جهان می پرد  ازد   و یارانی به نام »د  ثو« 
یا د  یو د  ارد  . د  ر اد  ب فارسی اهریمن به جای ابليس و د  ر برابر فرشتگان 
نشان د  اد  ه می شود  )یاحقی، ۱۳86،   ۱75-۱77(. د  ر آیين زرد  شت و 
مانوی اهریمن منشأ شر و نابود  گر نيکی است و به صورت مار، مگس، 
چلپاسه و مرد   جوان جلوه می کند  . د  ر متون متأخر زرد  شتی صورت 
انسان و جانوران  تنها د  ر وجود    اهریمن تصویر نشد  ه و  برای  ماد  ی 
حلول می کند)  Hinnells, 1973, 54(. د  ر ميان آثار پهلوی بن د  هش 
فصل ۳ بند   یازد  ه، ورود   اهریمن به د  نيا را به صورت مار بيان می کند  .

)کریستين سن،۱۳8۳،  ۹6(. ابوریحان بيرونی د  ر آثارالباقيه اهریمن را 
با چهره ای شبيه به پيرمرد   توصيف می کند   که »مشی« و »مشيانه« 
را فریب می د  هد   تا از ميوه د  رخت بخورند  )بيرونی، ۱۳86،  ۱42(. د  ر 
آیين زروانی اهریمن به عنوان نيروی شر بر نيروی خير برتری د  اشته 
و این آغاز پرستش اهریمن بود  ه و وجود   آیين قربانی برای اهریمن 
د  ر آیين مهرپرستی نيز تأیيد  ی بر پرستش اهریمن بود  ه است. امروزه 
نشانه های پرستش اهریمن را د  ر فرقه »یزید  یه« می توان د  ید  . مرید  ان 
این فرقه را ایزد  یان می نامند   و اگرچه به خد  ای واحد   ایمان د  ارند   اما 
از شيطان می ترسند   و د  ر برابر خد  ا شکرگزار و د  ر برابر شيطان فروتن 
و مهربان هستند  . نماد   شيطان د  ر این فرقه طاووس است و »عزازیل« 
یا همان شيطان را ملک طاووس می خوانند   و معتقد  ند   که شيطان 
اولين موجود   پيش از همه آفرید  گان است و خود   را به شکل طاووس 
نشان می د  هد  . ریشه این موضوع به آیين مهرپرستی بازمی گرد  د   که 
د  ر آن برای اینکه مرد  مان از فساد   و آسيب د  یوان و اهریمنان د  ر امان 
باشند   برای آنان قربانی می کرد  ند  . اهریمن برای آنان منبع قد  رت و 
اما  د  ارد    را  نيک  موجود  ات  خلق  توانایی  اهریمن  است.  بود  ه  ثروت 
نمی خواهد   چنين کاری کند   و برای اینکه این توانایی را نشان د  هد   
طاووس را می آفریند  . ازاینجا می توان به این نکته پی برد   که طاووس 

نماد  اهریمن است)اکبری مفاخر، ۱۳85،  ۹6-۹5(.

1- 4- د یو

 واژه د   یو د  ر اوستا »د  ئو4« و هند  ی باستان »د  یوا5« به معنی خد  ا 
استفاد  ه  آریائی  خد  ایان  از  برخی  برای  واژه  این  می شود  .  خواند   ه 
می شد   ه اما د  ر متون اوستایی بعد  ی معنای منفی گرفته و برای نيروی 
قرآن کریم د  ر  تفاسير  بکار  رفته است)یاحقی، ۱۳86،  ۳7۱(. د  ر  شر 
و  شيطان  فارسی  اد  ب  آثار  نخستين  د  ر  و  اسالمی  نخست  قرن های 
ابليس به د  یو ترجمه می شد  ؛ مانند   متون فارسی قرن چهارم تا هفتم 
هجری که د  یو متراد  ف با شيطان و ابليس به کاررفته است. برای مثال: 
د  یو،  شمارا  کند    فتنه  نه  آد  م،  فرزند  ان  »یا  آمد  ه:  طبری  تفسير  د  ر 
چنان که بيرون کرد   ماد  ر و پد  ر شمارا از بهشت«)طبری، ۱۳56،  4۹۹( 
و یا د  ر کشف االسرار ميبد  یِ»انّما النجوی ِمَن الّشيطان« را به رازکرد  ن 
د یو)به معنی نجوای منفی که انسان با خود   می کند   و د  ر قرآن این 
نجوا به نجوایی که با شيطان می شود  ، تعبير شد  ه است( ترجمه نمود  ه 

است)ميبد  ی،۱۳6۱،  ۳(.

2- نقش شیطان د  ر د  استان آد  م و حوا  از د  ید  گاه کتب 
مقد  س

د  ر اینجا مختصری د  رباره شيطان و نقش وی د  ر د  استان آد  م و 
حوا د  ر کتب مقد  س تورات، انجيل و قرآن کریم شرح د  اد  ه می شود  .

2- 1- تورات و انجیل

تا د  ر آن  باغ عد  ن گذاشت  را د  ر  آد  م  پيد  ایش خد  اوند    د  ر سفر 
کار کند   و از آن نگهد  اری نماید   و به او گفت: »از همه ميوه د  رختان 
باغ بخور، به جز ميوه د  رخت شناخت نيک و بد  ، زیرا اگر از ميوه ی آن 
از  پس  باب۱7-2،۱5(  مرد  )توراه،  خواهی  که  باش  مطمئن  بخوری، 
خلقت آد  م و همسرش، مار که از همه ی حيوانات مکارتر بود   به زن 
گفت: آیا خد  اوند   گفته است از هيچ د  رخت این نخورید  ؟ زن گفت: 
ما اجازه د  اریم از ميوه های همه د  رختان این باغ بخوریم، ولی خد  اوند   
گفته از ميوه ی د  رختی که د  ر ميان این باغ است نخوریم ... مار به زن 
گفت حتماً نخواهيد   مرد  ... زن از ميوه آن گرفت و خورد   و به شوهرش 
هم د  اد   پس عریان شد  ند   و خد  اوند   به زن گفت این چه کاری است که 
کرد  ی؟ زن گفت مار فریبم د  اد.   پس خد  اوند   به مار گفت چون این 
کار را کرد  ی د  ر ميان تمام چهارپایان و د  ر ميان تمام حيوانات وحشی 
صحرا ملعونی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام زند  گی خاک خواهی 
خورد  «)توراه، باب ۱،  ۳ - ۱4(. د  ر سفر پيد  ایش آد  م، حوا و مار هر سه 
مجازات شد  ند   و از باغ عد  ن اخراج گرد  ید  ند  . د  ر انجيل نيز همانند   
با  د  اد  ه می شود  »... شيطان  فریب  توسط حوا  آد  م)ع(  تورات حضرت 
شنيد  ن سخنان فوق، از مار که نگهبان بهشت بود   خواست اجازه د  هد   
وارد   آنجا شود  . پس به جا آورد   مار آن وقت آن کار را. شيطان را نهاد   به 
پهلوی حوا زیرا جفتش به خواب بود  . پس شيطان د  گرگون شد   برای 
آن زن به صورت فرشته ای خوش رویی و گفت او را: چه جهت د  ارد   که 
نمی خورد   از این سيب و گند  م؟...«)انجيل برنابا. فصل 40، آیات 7-۱(.

2- 2- قرآن کریم و تفاسیر

مطالعه بازنمایی شيطان د   ر نگاره های د   استان آد  م)ع( و حوا
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 خد  اوند   د  ر سوره بقره آیات۳0 تا ۳4 به این موضوع می پرد  ازد   که 
پس از خلقت آد  م)ع( و د  ميد  ن روح د  ر وی به فرشتگان د  ستور می د  هد   
تا بر وی سجد  ه کنند   و همه فرشتگان به جز ابليس بر حضرت آد  م)ع( 
سجد  ه می کنند  . د  ر قرآن کریم پس از خلقت همسر آد  م)ع(، خد  اوند   
از ميوه هر د  رختی  و  آنان می فرماید   که د  ر بهشت ساکن شوند    به 
ميل کنيد   اما د  رختی را نشان می د  هد   و از آن ها می خواهد   که به آن 
نزد  یک نشوند   و د  چار وسوسه های شيطان نگرد  ند  ؛ اما شيطان آد  م)ع( 
را وسوسه می کند   و به او می گوید  : »ای آد  م آیا می خواهی تو را به 
د  رخت زند  گی جاوید   و ملکی بی زوال راهنمایی کنم«)طه، ۱20(. د  ر 
تفسير طبری، محمد   بن جریر طبری از وهب بن منبه)از د  انشمند  ان 
یهود  ی گروید  ه به اسالم( نقل کرد  ه است: »پس چون خلق آد  م تمام 
شد   خد  اوند   فرشتگان را که با ابليس د  ر زمين بود  ند   فرمود  : سجد  ه 
کنيد   مر آد  م)ع( را و فرشتگان جمله به فرمان حق تعالی سجد  ه کرد  ند   
چون  پس  بود  )طبری،۱۳56،  48(.  ایستاد  ه  همچنان  که  ابليس  مگر 
د  انست  ابليس  چون  پس  کرد  .  غلبه  وی  بر  خواب  و  خفت  به  آد  م 
که کار آد  م بهشت اند  ر نيکوست به حيله کار آد  م د  ر ایستاد   تا مگر 
او را از بهشت بيرون کند  . هر چه کرد   به هيچ حيله به بهشت اند  ر 
نتوانست شد  ن از بيم رضوانان که خازنان بهشت بود  ند... ابليس گرد   
بهشت می گرد  ید   و نگاه همی کرد  . چون نگه کرد   ماری بيرون آمد   
از بهشت و این مار هر بار چهارپای د  اشت همچون چهارپای اشتر و 
ابليس آن مار را گفت که من آد  م را نصيحتی خواهم کرد   سخت نيکو 
و مرا پيش او راه نمی د  هند   باید   که تو مرا پيش آد  م بری تا من این 
نصيحت او را بگویم و او تو را بسيار سپاس د  اری کند   پس آن مار مر 
ابليس را به د  هان خویش اند  ر جای کرد   و ابليس اند  ر د  هان مار رفت 
و مار او را پنهان رضوان د  ر بهشت برد   و آنجا بنشاند   و چشم ابليس 
بر طاووس افتاد  . ابليس از آن طاووس بپرسيد   که: آن د  رخت کد  ام 
ست که خد  ای عزوجل آد  م را گفت از آن نخور؟ طاووس آن د  رخت 
گند  م او را بنمود   و گفت: این است«)طبری،5۱،۱۳56-52(. د  ر سایر 
تفاسير اهل سنت نيز مانند   سيوطی، ثعلبی و تفسير لباب تأویل نيز 
مانند   تفسير طبری عامل خروج آد  م از بهشت را زن و مار می د  انند  . 
د  ر اینجا می توان رسوخ اند  یشه هایی د  ینی از فرهنگ های د  یگر را د  ر 

تفاسير قرآنی مشاهد  ه نمود  .
اسطوره آفرینش به شکل های مختلف د  ر اد  یان تغيير شکل می یابد   
بانام»اسرائيليات« که  می شود    نقل  یهود  ی  راویان  توسط  گاهی   و 

و  آفرینش  اسطوره  که  است  ذکر  به  الزم  البته  هستند  .  مشهور   
این  د  ارد  .  اد  یان سامی  از  قبل  اد  یان  د  ر  سابقه ای  آن  شخصيت های 
اقوام  ميان  د  ر  یهود    قوم  مقد  س  کتاب  د  ر  ثبت  از  پيش  اسطوره 
قصه  این  با  بابل  د  ر  یهود  یان  و  د  اشته  رواج  بابلی  و  اکد  ی  سومری، 
آشنا شد  ند   بود  ند   و تصرفاتی د  ر آن انجام د  اد  ند   و این قصه به واسطه 
یهود  یان مهاجر د  ر عربستان رواج یافته است)یاحقی،   ۱۳86،  ۳۱(. یکی 
از تفاوت های د  استان فریب آد  م د  ر قرآن کریم و تورات و انجيل عامل 
فریب آد  م یعنی شيطان است که د  ر قرآن کریم ابليس و وسوسه های 
وی است اما د  ر تورات و انجيل شيطانی است که به صورت مار د  رمی آید   

و یا از مار کمک می گيرد  .

3- شیطان د  ر عرفان و اد  بیات
د  ر اسالم د  رباره شيطان د  و نگرش یکی مثبت و یکی منفی مطرح 
می شود  ، البته د  ر قرآن کریم د  ر آیه ۹8 سوره نحل به صراحت مؤمنان 
را از شيطان بر حذر د  انسته اما برخی از عرفا تفسير د  یگری د  ارند   و 
بر این عقيد  ه اند   که شيطان موجود  ی است که خد  ا آفرید  ه و وظيفه 
خاصی بر عهد  ه وی گذاشته است. برخی پا را فراتر گذاشته و از شيطان 
د  فاع کرد  ه اند  )قنبری، ۱۳87،  25-26(. حالج از نخستين کسانی است 
که از ابليس د  فاع کرد  ه و پس از او د  فاع از ابليس د  ر ميان صوفيه 
سجد  ه  آد  م  بر  باید    ابليس  که  است  معتقد    وی  است.  شد  ه  رایج 
نمی کرد   و نافرمانی پيشه می کرد  ؛ زیرا خواست و اراد  ه ی ازلی چنين 
هيچ کس  حالج  زمان  تا  بود  .  ابليس  عصيان  بر  خد  اوند    اراد  ه  و  بود   
شيطان را موجود  ی مظلوم و مجبور تصور نمی کرد  ، ولی حالج وی را 
مخلوقی عاشق معرفی نمود   و د  ليل وی برای سجد  ه نکرد  ن به آد  م را 
نشانه ی عصيان ند  انسته بلکه این موضوع را خواست و اراد  ه خد  اوند   
د  انست)حسينی کازرونی و متوسلی،۱۳۹0،  7۹-80(. غزالی ابليس را 
که  د  ارد    تأکيد    نيز  همد  انی  القضات  عين  و  می د  اند    استوار  عاشقی 
ابليس هيچ تقصيری ند  ارد   بلکه خد  ا مأموریت ضاللت را به عهد  ه وی 
گذاشته است. همچنين د  ر بين شاعران، سنایی غزنوی نيز بر همين 

اعتقاد   است و غزلی را د  ر د  فاع از ابليس سرود  ه است:
با او د  لم به مهر و مود  ت یگانه بود         سيمرغ عشق را د  ل من آشيانه بود  

بر د  رگهم ز جمع فرشته سپاه بود          عرش مجيد  ، جاه مرا آستانه بود  
د  رراه من نهاد  ، نهان د  ام مکر خویش    آد  م ميان حلقه ی این د  ام د  انه بود  
می خواست تا نشانه ی لعنت کند   مرا  کرد   آنچه خواست، آد  م خاکی بهانه بود  

بود  م معلم ملکوت اند  ر آسمان اميد       من به خلد   برین جاود  انه بود  
هفت صد   هزار سال به طاعت ببود  ه ام    وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود  

د  ر لوح خواند  ه ام که یکی لعنتی شود      بود  م گمان به هر کس و بر خود   
گمان نه بود  

آد  م ز خاک بود   و من از نور پاک    او گفتم یگانه من بود  م و او یگانه بود  
گفتند   مالکان که نکرد  ی تو سجد  ه ای    چون کرد  می؟! که با منش این د  ر 

ميانه بود   )سنایی غزنوی، ۱۳85،  ۳۹5(

4- بازنمایی شیطان د  ر نگاره های آد  م و حوا
شيطان د  ر نگاره ها با صورت های متفاوتی بازنمایی شد  ه و گاهی 
د  ر کنار شيطان موجود  ی به عنوان یاریگر وی تصویر شد  ه است. این 
ارتباط  د  ر  اسطوره ها  و حتی  د  ینی  اد  بی،  متون  با  به نوعی  صورت ها 
و  شيطان  متفاوت  بازنمایی های  به  اد  امه  د  ر  منظور  همين  به  است 

ارتباط شيطان با موجود  اتی که یاریگر آن هستند  ، پرد  اخته می شود  .

4- 1- شیطان د  ر رابطه با مار

است.  بود  ه  وحشت  و  نفرت  مورد    هم  و  پرستش  مورد    هم  مار 
می بخشد    قوت  را  اند  یشه  این  اند  اختن  پوست  د  ليل  به  جانور  این 
ناميراست.  د  ليل  همين  به  و  است  حيات  تجد  ید    حال  د  ر  د  ائماً  که 
می شود  ؛  شناخته  لغت  یک  با  حيات  و  مار  تمد  ن ها  از  برخی  د  ر 
به  »الحی«  و  »حياه«  زند  گی  به  و  »حيه«  مار  به  که  عرب  مانند   
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پيش  تمد  ن های  معنای زند  گی بخش می گوید  )د  وبوکو،  ۱۳87،  5۱(.   د  ر 
 از تاریخ  پيکره بسياری از ایزد  بانوان با ماری د  ور بد  ن و یا د  ستانشان 
به  متعلق  جانوری  مار  مهر،  آیين  د  ر  است.  گذاشته شد  ه  نمایش  به 
اهریمن نيست و نشانه مهر است؛ اما د  ر روایات د  وره اسالمی مانند   
مار  گرفته،  سرچشمه  یهود  ی  فرهنگ  از  گاهی  که  طبری  تفسير 
چون  اما  بهشت،  خزانه د  ار  و  بود  ه  شتر  مانند    چهارپا  و  زیبا  حيوانی 
ابليس د  ر اغوای آد  م همکاری می کند   از بهشت اخراج می شود   و  با 
پاهایش را از آن می گيرند  )طبری،۱۳56،  5۱-52(. د  ر برخی از نگاره ها 
با موضوع خروج از بهشت، مار به عنوان یاریگر شيطان شبيه اژد  ها و با 
چهارپا تصویر شد  ه و به نظر می رسد   این نوع بازنمایی برگرفته از این 
تفاسير است)تصویر۱(. همان طور که د  ر تعریف واژه شيطان گفته شد  ه 
این واژه د  ر عرب به نوعی مار اطالق می شود  . همچنين د  ر ميان آثار 
پهلوی بن د  هش ورود   اهریمن به د  نيا به شکل ماری بيان شد  ه است. 
د  ر د  استان های اساطيری نيز مار موجود  ی است که زند  گی جاوید   را 
از انسان می رباید  . برای مثال: د  ر منظومه گيلگمش و انکيد  و و د  وزخ 
اشاره به د  استانی می شود   که بی شباهت به د  استان هبوط آد  م نيست. 
د  استان از این  قرار است که د  رخت »هولوپو« د  رخت زند  گی و محور 
جهان د  ر اثر وزش باد   ریشه کن شد  ه و بر روی آب شناور شد  ه بود  . 
باغ مقد  س می کارد  . د  رخت د  ر  از آب می گيرد   و د  ر  را  »اینانا« آن 
باغ می روید   و د  ه سال تنومند   می شود   و اینانا تصميم می گيرد   که از 
آن تخت شاهی بسازد  . می بيند   که مار برریشه هایش پيچيد  ه و مرغ 
»ایمد  وگود  «)مرغ طوفان( د  ر باالی د  رخت النه کرد  ه و »ليليط«)د  یو 
ماد  ینه( د  ر تنه اش مسکن گزید  ه است. مار، ليليط و مرغ طوفان هر 
از  از جهان  بر سه مرتبه  را  اینانا  نيروی مرگ هستند   که سلطه  سه 
بين برد  ند  . مار د  ر بسياری از قصه ها مانع د  سترسی انسان به زند  گی 
جاود  ان شد  ه و پرند  ه هم د  ر کابوس انکيد  و او را با خود   به برزخ برد   
و ليليط نيز زن اند  وه و ماتم است که پيوند   زناشویی را می گسلد   و 
کود  کان را د  ر گهواره می کشد  . بانوی آسمان از »گيلگمش« می خواهد   

که آن را نجات د  هد   برای همين گيلگمش مار را می کشد   و مرغ به 
کوهستان و ليليط به بيابان می گریزد  )بالن، ۱۳84،  ۱47-۱48( و یا 
جایی د  یگر بيان می شود   که »اومنا پيشتی«)پيرمرد   حکيم( گيلگمش 
را د  ر چشمه آبی شست و گياهی به او هد  یه د  اد   که جوانی را به او باز 
پس د  اد  ؛ اما زمانی که گيلگمش از چشمه ای آب می نوشيد   ماری آن 
گياه را د  زد  ید   و با خورد  ن آن پوست اند  اخت)گریمال، ۱۳8۱،  42(. 
د  ر قرون وسطی نيز د  وزخ را به صورت افعی تصویر می کرد  ند   همچنين 
تصاویری از مریم مقد  س د  ر حال لگد  کوب کرد  ن سر مار موجود   است 
و یا د  ر توصيف مکاشفات یوحنا فصل د  وازد  هم به این جمله برخورد   
می کنيم که؛ »پس آن اژد  های بزرگ از آسمان به زیر افکند  ه شد  ، آن 
مار قد  یمی که تمام جهان را گمراه می کند   و نامش ابليس و شيطان 
خروج  نگاره های  از  برخی  د  ر   .)6۳  -62  ،۱۳87 است...«)د  وبوکو، 
آد  م)ع( و حوا از بهشت، شيطان به صورت مار د  ر کنار طاووس تصویر 

شد  ه و نشانگر رابطه شيطان با این موجود   است)تصویر 2(. 
 اینکه مار د  ر ابتد  ا نماد   الهه ها بود  ه و بعد  ها د  ر د  استان آفرینش 
شيطان است به این موضوع بازمی گرد  د   که د  استان هبوط د  ر کتاب 
مقد  س یک د  استان تاریخی است و به اسطوره ها و د  استان های کهن 
بازمی گرد  د  . مرد  م کنعان د  ر ابتد  ا »الهه« د  اشته و نماد   آن مار بود  ه 
به  متمایل  آنان  اینکه  و  سرزمينشان  به  عبرانی ها  آمد  ن  با  اما  است 
خد  ای مذکر بود  ند  ، »الهه« را نفی کرد  ند   و به عبارتی د  یگر د  ر د  استان 
هبوط نوعی طرد   تاریخی الهه ماد  ر نهفته است و نشانگر عبور از مرحله 
است)کمبل،  پد  رساالری  به سوی  ماد  ر  الهه  پرستش  و  ساالری  ماد  ر 
۱۳86،  80(. د  ر روایات نيز گاهی تصویری که از شيطان نشان د  اد  ه 
چهره های  با  پيامبران  بر  اصوالً  شيطان  است.  مار  با صورت  می شود   
به  را  شيطان  جایگاه  خد  اوند    مثال  برای  است.  ظاهرشد  ه  مختلف 
حضرت عيسی نشان د  اد   و ایشان شيطان را با سر مار د  ید  ند  )کامرانيان، 
بازنمایی شيطان  ۱۳87،  ۱85(. مطالب ذکرشد  ه نشانگر آن است که 
به صورت مار)تصویر2( و یا تصویرکرد  ن مار د  ر کنار شيطان به عنوان 

 

 

 

مطالعه بازنمایی شيطان د   ر نگاره های د   استان آد  م)ع( و حوا

تصویر 1- آد   م و حوا د   ر حال خروج از بهشت، فالنامه، 
مکتب تبریز یا قزوین، گالری ساکر، واشینگتن.

)Sims, 2000, 296(:مأخذ

تصویر 2- خروج آد   م و حوا از بهشت، قصص االنبیا، 
کتابخانه چستر بیوتی، د   وبلین.

)Loukonine & Ivanov, 2010, 150(:مأخذ

بهشت،کتابخانه  از  حوا  و  آد   م  خروج  تصویر3- 
ملی جروسالن.

)htt/www. innovacampus.ugr.es(:مأخذ
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د  ر  چه  و  د  ارد    کهن  اسطوره های  د  ر  ریشه  شيطان)تصویر۳(  همکار 
اسطوره گلگميش و چه د  ر روایات و کتب مقد  س و حتی د  ر معنای 
شيطان د  ر زبان عربی، تصویر شيطان با این موجود   رابطه تنگاتنگی 
با  آن  رابطه  و  مار  بود  ن معنی  اینجا مثبت  د  ر  قابل تأمل  نکته  د  ارد  . 
الهه هاست و د  رنهایت تبد  یل به موجود  ی منفی شد  ن است که به نظر 
می رسد   تغيير و چرخش معنای نماد  ین مار از مثبت به منفی به عبور 
از مرحله ماد  ر ساالری به مرحله پد  رساالری مربوط است و به همين 

د  ليل این نماد   جایگزین نماد   اهریمن و شيطان شد  ه است.

4- 2- شیطان د  ر رابطه با طاووس

طاووس  شناخته شد  ه،  شيطان  همکار  که  جانورانی  از  د  یگر  یکی 
تکبر،  تجمل،  تزیينات،  معنی  به  طاووس  سمبليک  معنای  است. 
اساطيری  و  قومی  باورهای  د  ر  و  است  و...  د  نيوی  غرور  فناناپذیری، 
از  برخی  د  ر   .)۱۱4  ،۱۳85 منصوری،  و  است)د  اد  ور  مار  نابود  کنند  ه 
قرار  آیين های کهن یک جفت طاووس د  ر د  و سوی د  رخت مقد  س 
سمبليک  معنای  از  است.  گرفته  منقار  د  ر  را  ماری  گاهی  که  د  ارد   
و  منفی  هم معنای  پرند  ه  این  که  نمود    تعبير  می توان  این طور  آن 
هم معنای مثبت د  ارد  . د  ر اد  یان سامی همان طور که د  ر د  استان آد  م 
و حوا د  ر تورات و انجيل بيان شد  ، طاووس یکی از موجود  اتی است 
که به شيطان برای پيشبرد   هد  فش کمک می کند  . د  ر فرقه یزید  یه 
این موضوع که  نماد   شيطان است)یاحقی،  ۱۳86،  554(.  نيز طاووس 
طاووس د  ر این فرقه نماد   شيطان است به د  استان اهریمن د  ر آیين 
مهرپرستی می رسد  . د  ر این آیين اهریمن برای اثبات اینکه می تواند   
چيزهای نيک بيافریند  ، طاووس را به عنوان یکی از زیباترین پرند  گان 
و  است  و شيطان  اهریمن  نماد    طاووس  اساس  همين  بر  می آفریند  . 
استفاد  ه  برای نشان د  اد  ن شيطان  پرند  ه  این  از  نيز  یزید یه  فرقه  د  ر 
آنچه  اساس  بر  نيز  نگاره ها  د  ر  مفاخر،  ۱۳85،  ۹7(.  می کنند  )اکبری 
د  ر تفاسير اوليه قرآن کریم آمد  ه مانند   تفسير طبری که تحت تأثير 
شيطان  همکار  به عنوان  را  حيوان  این  نگارگر  بود  ه،  یهود  ی  روایات 
تصویر نمود  ه است. د  ر برخی از تعابير عرفانی از د  استان آد  م و حوا 
طاووس را نماد   شهوت و حوا را جسم می د  انند  )یاحقی،۱۳86،  555(. 
که)تصویر   4(  نمود    استنباط  این گونه  می توان  تفسير  این  مبنای  بر 
که حوا را سوار بر طاووس نشان د  اد  ه نشانگر رابطه شهوت و جسم 
است. عطار د  ر منطق الطير، طاووس را مظهر بهشت پرستان می د  اند   

و مشتاق بازگشت به بهشتی است که به گناه همد ستی با مار ازآنجا 
راند  ه شد ه است)پورنامد  اریان،  ۱۳85،   7(. 

4- 3- شیطان با صورت پیرمرد  

جن  جنس  از  را  شيطان   ،50 آیه  کهف  سوره  د  ر  کریم  قرآن   
می د  اند  . همچنين د  ر سوره مریم آیه ۱7 و سوره والذاریات آیه 24، به 
تجسم و به صورت د  رآمد  ن جنيان و فرشتگان به شکل انسان پرد  اخته 
است. این موضوع نشانگر این مطلب است که شيطان نيز که از جنس 
آیه  نزول  شأن  د  ر  شود  .  نمایان  انسان  ظاهر  د  ر  می تواند    است  جن 
اشراف مکه جمع  از قریش و  آمد  ه است که گروهي  انفال  ۳0 سوره 
شد  ند   و د  رباره خطري که از ناحيه پيامبر اکرم)ص( آن ها را تهد  ید   
مي کرد  ، چاره اي بيند  یشند   و باهم مشورت کنند  ، د  ر هنگام مشورت 
ابوجهل گفت: از هر قبيله اي جواني شجاع انتخاب کرد  ه و به د  ست هر 
یک شمشير برند  ه اي مي د  هيم که د  سته جمعی او را به قتل برسانند  . 
بين  د  ر  نجد    اهل  از  پيرمرد  ي  به صورت  که  شيطان  هنگام  این  د  ر 
است، پس  بهتر  ابوجهل  این جوان،  نظر  گفت:  بود  ،  ظاهرشد  ه  آن ها 
طباطبایی،  ۱۳78،  ۱0۳(.  بنمایيد )عالمه  کاري  چنين  به  اقد  ام  سریعاً 
روزی  است:  آمد  ه  خود  ،  گرامی  پد  ران  از  رضا)ع(  امام  از  روایتی  د  ر 
که  گوژپشت  د  ید  م  را  پيرمرد  ی  ناگهان  بود  م،  نشسته  کعبه  نزد  یک 
از شد  ت پيری ابروهای او بر روی چشمش افتاد  ه، عصایی د  ر د  ست، 
کاله سرخی بر سر و لباس پشمينه ای بر تن، نزد  یک پيغمبر اکرم)ص( 
بيامرزد  .  آمد   و عرض کرد  : یا رسول اهلل)ص(! د  عا کن تا خد  اوند   مرا 
و  بی ثمر  تو  کوشش  و  سعی  پيرمرد    ای  فرمود  ند  :  خد  ا)ص(  رسول 

 

تصویر 4- بخشی از نگاره آد   م و حوا د   ر حال خروج از بهشت.

 

 

تصویر 5- مشی و مشیانه، آثارالباقیه بیرونی.
)htt/www.wikizero.com/en/Devil_Islam(:مأخذ  

تصویر 6- سجد   ه فرشتگان بر آد   م و حوا د   ر بهشت، فالنامه، مکتب قزوین، 
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پيامبر)ص(  و  رفت  ازآنجا  پيرمرد    است.  بی فاید  ه  تو  و خواسته  عمل 
 .)۱85  ،۱۳87 بود  )کامرانيان،  لعين  اوشيطان  ابوالحسن!  یا  فرمود  ند  : 
جنسيت  د  رباره  زیرا  می شود    ظاهر  مرد    صورت  با  ابليس  همچنين 
ابليس، امام صاد  ق)ع( فرمود  ند  : ابليس و فرزند  ان آن از نسل »مارج« 
و »مارجه« هستند   و ابليس با زنی به نام »لهيا« از طایفه جن ازد  واج 
کرد  )کامرانيان، ۱۳8۹،  25۹(. بر اساس این روایت ابليس مذکر است. 
و  کيومرث  افسانه  د  رباره  آثارالباقيه  کتاب  د  ر  نيز  بيرونی  همچنين 
مشی و مشيانه این گونه بيان می کند   که مشی و مشيانه از خوراک و 
آشاميد  نی بی نياز بود  ند   تا اینکه اهریمن به صورت پيرمرد  ی د  رآمد   
و آنان را به خورد  ن ميوه ها برانگيخت)بيرونی، ۱۳86،  ۱42()تصویر5(. 
و  شد  ه   بازنمایی  پيرمرد    یک  به صورت  شيطان  د  ر ) تصاویر 7،    8     و  ۹( 
یکی از د  الیل آن می تواند   روایاتی باشد   که د  ر باال ذکرشد  ه و تجسم 
شيطان به صورت پيرمرد   شرح د  اد  ه شد  ه است. شاید   بتوان یکی د  یگر 
فرزانه  پير  مفهوم کهن الگوی  را  تصاویر  د  ر  پيرمرد    انتخاب  د  الیل  از 
د  انست و آن را با د  ید  گاه عارفانی چون حالج که برای شيطان جایگاه 
و مقام واال قائل اند   هم د  استان د  انست، زیرا از د  ید  گاه این عرفا شيطان 
که  است  استاد  ی  و  بزرگ  موحد  ی  بلکه  نيست  یاغی  و  کافر  نه تنها 
قد  رت اختيار را به انسان آموخت و عاشقی واقعی که عشق به معبود   
را باید   از وی آموخت)حسينی کازرونی و توسلی،۹0،۱۳۹0(. این نوع 
نگاه مثبت به شيطان می تواند   آن را د  ر مقام پير فرزانه قرار د  هد  . پير 
د  ر  و  د  ارد    اشاره  به آن  یونگ  از کهن الگوهایی است که  فرزانه یکی 

مراحل  د  ر  قهرمان  یاریگر  به عنوان  اسطوره ها  و  افسانه ها  د  استان ها، 
همکاران،  و  است)گورین  ذکاوت  و  معنویات  خرد  ،  نماد    و  د  شوار 
۱۳70،  ۱78(. این گونه استنباط می شود   که انتخاب چهره پيرمرد   د  ر 
برخی نگاره ها برگرفته از نگاه مثبت به شيطان باشد   که یاریگر انسان 

است.

4- 4- شیطان با صورت فرشته

 د  ر برخی از نگاره ها شيطان به صورت فرشته ترسيم شد  ه)تصاویر۱0 
و ۱۱(؛ اما نکته آن است که تفاوت وی با فرشتگان د  یگر د  ر صورت 
تيره و کبود   آن است. به نظر می رسد   این نوع بازنمایی شيطان به این 
د  ليل است که د  ر برخی روایات شيطان به عنوان یک ملک شناخته شد  ه 
و برخی از مفسرین قرآن کریم شيطان را یکی از مالئکه می د  انند  . د  ر 
بال  د  و  با  به عنوان یک ملک  را  نگارگر شيطان  نيز  )تصاویر۱0   و   ۱۱( 
نشان د  اد  ه است اما د  ليل نيلگون یا تيره نمود  ن چهره و یا بد  ن شيطان 
آد  م  به  از سجد  ه نکرد  ن  بعد    را  ابليس  چهره  که  است  تفاسيری  نيز 
با  و  یا چشمی کور  به معنای یک چشم  ازرق  و  اعور  و  زشت و کریه 
 ۱02 آیه  د  ر  قرآن  د  ر  نمود  ه اند  )تصویر۱2(.  توصيف  نيلگون  صورتی 
سوره طه نيز به کلمه زرق اشاره شد  ه و آن را کبود   معنا نمود  ه است. 
د  ر  که  ُزْرقاً«)روزی  یَْوَمِئٍذ  الُْمْجِرميَن  نَْحُشُر  َو  وِر  الصُّ فِي  یُْنَفُخ  »یَْوَم 
صور د  ميد  ه شود   و د  ر آن روز گنه کاران را کور محشور کنيم( برخی 
مفسرین زرق را د  ر این آیه به معنای چشمی که نابينا می شود   و کبود   

 

تصویر 9- بخشی از نگاره خروج آد   م و حوا از بهشت.تصویر 8- بخشی از نگاره آد   م و حوا د   ر بهشت.تصویر 7- بخشی از نگاره آد   م و حوا د   ر حال خروج از بهشت.

 

تصویر 10- سجد   ه فرشتگان بر آد   م، حبیب السیر، مجموعه 
کاخ گلستان.

 )htt/www. fotografia.islamoriente.com(:مأخذ

تصویر11- خروج آد   م و حوا از بهشت، 
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کبود  ی  از  منظور  گفته اند  :  د  یگر  بعضی  نمود  ه اند  .  تعبير  است  رنگ 
چشمان است و بد  ترین رنگ چشم نزد   عرب چشمی است که رنگ آن 
متمایل به سبز باشد  )عالمه طباطبایی،  ۱۳78،  2۳4(. د  ر اینجا منظور 

از چشم کبود   سبز متمایل به آبی است. 

4- 5- شیطان با صورت د  یو

به  اشاره  به نوعی  نگاره ها  د  ر  ابليس  برای  د  یوگونه   وجود   صورت 
بسياری  د  ر  است.  ابليس  و  شيطان  برای  د  یو  کلمه  متراد  ف گرفتن 
یا  و  تفسير طبری  مانند    اسالم  اوليه  د  وران  اد  بی  متون  و  تفاسير  از 
شاهنامه از واژه د  یو برای ابليس استفاد  ه می کرد  ند  . د  ر اد  بيات فارسی 
هستند  .  شاخ د  ار  و  زشت رو  موجود  اتی  د  یوان  موارد    از  بسياری  د  ر 
پاهایی  و  د  م  تيره،  پوست  د  ارای  د  یوها  نگاره ها  برخی  د  ر  همچنين 

 

تعریف  شیطان
 لغوی

ادیان  اساطیر
 باستان

تورات و 
 انجیل

تفاسیر و  قرآن
 روایات

 تصاویر متون عرفانی

شیطان در 
 رابطه با مار

در  شیطان
فرهنگ 

به عرب 
 معنای مار

 است

مانع رسیدن 
انسان به 

در ) یجاودانگ
اسطوره 
 گلگمیش(

 

در آیین مهر و 
زرتشت نماد 

اهریمن. 
اهریمن )
مار  صورت به

به زمین حمله 
 (کرد

تورات در 
شیطان 

مار  صورت به
نمایان 

 شود یم
در انجیل 
مار یاریگر 
شیطان 

 است

در تفسیر طبری  
شیطان.  گریاری

آمده در روایات 
حضرت عیسی 

سر  شیطان را با
 مار دید

  

شیطان در 
رابطه با 
 طاووس

 نابودکننده 
 مار

در آیین مهر 
 اهریمننماد 

)اهریمن 
طاووس را 

 (آفرید

هم جنبه منفی  یاریگر شیطان  
و هم مثبت 

دارد. جایی نماد 
شهوت و جایی 

 نماد بهشت

 

شیطان 
 صورت به

 پیرمرد

افسانه مشی  
و مشیانه و 
اهریمن که 

 صورت به
پیرمرد ظاهر 

 شد

 صورت بهشیطان    
پیرمرد بر برخی 

ظاهر پیامبران  از
 دش یم

 

 
شیطان 

 صورت به
 فرشته

رخی روایات بدر      
شیطان را 

مالئک  ازجمله
 دانند یم

 

 
شیطان 

 صورت به
 دیو

در برخی 
کتب واژه 
دیو یکی از 

 القاب
شیطان 

 است

آفرینش 
دیوان توسط 

 اهریمن

 عنوان بهدیوان 
همکاران 
 اهریمن

در تفاسیر و   
متون ادبی اولیه 
ابلیس با عنوان 

دیو ترجمه 
 شد یم
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بزرگ و د  ارای پنجه هستند  )تصویر۱۳(. د  ر )تصویر ۱4( شيطان شبيه 
بال است. به نظر  این نگاره د  ارای  این تفاوت که د  ر  با  د  یو کارشد  ه 
از  و  است  از جنيان  اینکه شيطان  براساس  از سویی  نگارگر  می رسد   
سوی د  یگر شيطان د  ر بسياری از متون اد  بی به د  یو ترجمه شد  ه است، 
شيطان را با تلفيقی از د  یوهای نگارگری و با اضافه کرد  ن بال ترسيم 

نمود  ه است.

بازنمایی  با  رابطه  د  ر  از مطالب ذکرشد  ه  د  ر جد  ول ۱ خالصه ای 
این  نشانگر  جد  ول  است.  گرد  ید  ه  ارائه  متون  با  آن  رابطه  و  شيطان 
موضوع است که نگارگر بيشتر بر مبنای متون قبل از اسالم  و متون 
اوليه اسالم که تحت تأثير اد  یان قبل از اسالم بود  ه به بازنمایی شيطان 

می پرد  ازد  .

نتیجه
د  استان آد  م و حوا ازجمله د  استان های نماد  ین قرآن کریم است و 
ریشه د  ر تاریخ و بستر اسطوره ای د  ارد  ، به همين جهت شخصيت هایی 
که این د  استان را شکل می د  هد   هرکد  ام نياز به جستجو و تفحص د  ر 
متون مختلف د  ینی، اد  بی و عرفانی د  ارد  . تحقيق پيش رو د  ر ميان 
این شخصيت ها د  ر پی پاسخ به این پرسش بود   که د  ليل بازنمایی های 
متفاوت شخصيت شيطان د  ر نگاره ها چيست؟ تحقيقات نشان د  اد   که 
شيطان به صورت های متفاوتی چون د  یو، پيرمرد   و فرشته به تصویر 

کشيد  ه شد  ه و با جانورانی چون مار و طاووس د  ر ارتباط بود  ه است.
ارتباط شيطان با مار د  ر یک بستر تاریخی و اسطوره ای شکل گرفته 
و این جانور از یک سو د  ر اسطوره های بين النهرین حيات جاود  انه را از 
انسان می رباید   و از سوی د  یگر نشانه الهه هاست؛ اما با عبور از مرحله 
ماد  ر ساالری به پد  رساالری مار نقش منفی به خود   می گيرد   و د  ر د  ین 
زرتشت اهریمن با نماد   مار ظاهر می شود   و بعد  ازآن د  ر اد  یان سامی 
نيز مار نشانه شيطان قلمد  اد   می گرد  د  . این نقش بامعنای واژه شيطان 
د  ر زبان عرب نيز یکسان است. د  رواقع تصویر مار د  ر کنار شيطان یا 
به عنوان شيطان د  ر یک فرایند   تاریخی اتفاق افتاد  ه است. رابطه نقش 
طاووس و شيطان نيز از نماد   خود  پسند  ی و غرور و شهوتی است که 
نقش طاووس یکی  د  ارد  . همچنين  نماد  ین خود    معنای  د  ر  طاووس 
مورد    شيطان  نشانه  به عنوان  و  است  یزید  یه  فرقه  مهم  نشانه های  از 
پرستش قرار می گرفته  و این باور ریشه د  ر آیين مهر و زروانی د  ارد   

موجود    این  د  ليل  همين  به  می د  انند  .  طاووس  خالق  را  اهریمن  که 
د  ر د  استان آد  م و حوا نقش یاریگر شيطان را د  ارد  . شيطان با چهره 
پيرمرد   از د  یگر صورت های بازنمایی شيطان است و رابطه تنگاتنگی با 
روایات و شرحی که د  رباره چهره شيطان د  اد  ه شد  ، د  ارد  . این بازنمایی 
نگاه  د  ر  زیرا  باشد  ؛  د  اشته  نيز  خرد    پير  مفهوم  با  رابطه ای  می تواند   
برخی از عرفا شيطان عابد   و موحد   و استاد  ی است که به انسان قد  رت 
اختيار و عشق واقعی به خد  ا را آموزش می د  هد   و د  ر این مقام وی 
می تواند   به عنوان پيرمرد  ی باصالبت نشان د  اد  ه شود  . بازنمایی شيطان 
از جنس  را  است که شيطان  تفاسيری  براساس  نيز  فرشته  به صورت 
مالئکه می د  انستند  . بازنمایی شيطان به صورت د  یو نيز از یک سو به این 
د  ليل بود   که د  ر تفاسير مربوط به اوایل اسالم واژه شيطان و ابليس به 
واژه د  یو ترجمه می شد   و از سوی د  یگر رابطه د  یو با اهریمن بود   که 
د  ر د  ین زرتشت اهریمن د  یوان را آفرید   و آن ها یاریگران وی بود  ند   
و به نظر می رسد   نگارگر صورت د  یو گونه برای شيطان را بر این مبنا 
بازنمایی  که  گرد  ید    براساس جد  ول ۱ مشخص  است.  کرد  ه  انتخاب 
شيطان د  ر نگاره ها بيشتر تحت تأثير متون قبل از اسالم است و حتی 
تفاسير اوليه قرآن نيز مانند   تفسير طبری تحت تأثير تورات و به تبع 
آن تحت تأثير متون قبل از تورات است و نگارگر بيشتر به این تفاسير 

و روایات توجه د  اشته است.

مطالعه بازنمایی شيطان د   ر نگاره های د   استان آد  م)ع( و حوا

پی نوشت ها
1. Satan
2. Devil
3. Daeva
4. Deva

5. اسرائيليات به مجموعه اخبار و قصه های یهود  ی و نصرانی گفته می شود   
که بعد   از ورود   جمعی از یهود  یان و مسيحيان به د  ین اسالم و یا تظاهر به 

مسلمانی وارد   تفکر جامعه اسالمی شد  ه است)محمد   قاسمی، ۱۳8۳،  ۱۳(
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he stories of holy Quran and their relevant 
paintings have been a work subject for the 
Iranian painters in several time periods of 

ancient art and artworks in Iran. In this regard, 
the story of Adam is kind of the historical stories 
that have been subjected for different eras of the 
Persian paintings. It also has to be mentioned that 
each time periods does have the specific different 
images for their representations of this story. This 
story is one of the types of stories that has been 
subjected in almost all religions in different forms 
and origins, even in non- Semitic religions, as a 
story of first human creation or Adam creation. The 
presence of different special images in this stories 
such as devil, snake, peacock, and angles is a key 
factor to think of the Adam story as a symbolic 
subjects in different arts especially historical 
paintings and could reveals the need of assessing 
them is seems to be essential. The Devil is kind of 
the creatures that have been used in different forms 
in different religions for years and has been known 
as an evil and harmful force against human spirit. 
In Islamic arts and its related texts, the images 
of Devil are showed in different representations 
such as old man, angle, demon and snake or in a 
company with an assisting animal such as snake 
and peacock. Therefore, this study is aimed to 
assess the different representations of Devil in 
Persian paintings and find their roots in historical 
texts and pictures and their relation to the Islamic 
texts, holy Quran, and other mysticism texts 
and references. In this regard, we have used the 
comparative historical-descriptive method to assess 
the different resources from the literature and also 
from the religion texts for their representations of 

the Devil. The results of the study have shown that 
some of these representations are originated from 
old ancient texts and religions before the Islam era. 
Furthermore, it is revealed that some of them are 
originated from the mysticism texts and from some 
mystics’ point of views to the Devil that have been 
showed in their oral stories or in their books and 
unofficial texts. In another part of the results of the 
study, it is revealed that the paintings of devils as 
snake or accompanying by another animal such 
as snake is also associated to the human creation 
mythic stories and correspondingly connection 
of the snake with evil in different cultures and 
believes. In another part of the study, findings were 
showed that the painting of devil as an old man 
could be rooted in the stories of the devils in mythic 
texts and histories and mystics’ point of views to 
the Devil that is presented differently. But, about 
angles or the demon faces for the devil they can be 
by some means originated form the pint of views 
of devil which probably is based on some Islamic 
texts and also from the people believes that think 
the devil is the same to demon.
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