امکان تغییر شکل شیاطین جن بر پایه برداشت از قرآن و حدیث
سید علی اصغر موسوی

اطهر (پیشکش) 1

چکیده
گزارش مکرّر قرآن و جوامع روایی از میزان اثرگذاری و شگردهای شیاطین جن در گمراهسازی
انسان ،پرداختن به این موضوع را ضروری میکند .دوری از معارف مرتبط با ای ن حوزه  ،زمینه اثرپذیری
از شیاطین را کاهش نمیدهد بلکه میتواند به افزایش آن منجر شود .نوشتار حاضر ،تحلیل شماری
از روایات معتبر را درباره «قدرت تغییر شکلِ شیطانها» به عهده دارد .ریشه یابیِ برخی از حوادث
«تجرّد» و «عدم تجرّد» جن در گرو تحلیلِ درست این قدرت است .عدّه ای ،آشکارشدن جن و بهویژه
شیطانها با شمایل گونهگون را به معنای دگرگونی ظاهری دانسته و برخی آن را به تصرّف در اِدراک
انسان تأویل کرده اند .فرضیه این پژوهش  ،اثبات امکان تغییر شکلِ شیاطین و وقوع خارجیِ آن است.
به همین منظور در گام اوّل نوشتار« ،گستره» « ،محدودیت» و «سه فرضیه در کیفیتِ» آشکار شدن
با شکل های گوناگون  ،تحلیل میشود .گام دوم هم به گزارش وقوع عینی تغییر شکل میپردازد.
جامعیت نوشتار حاضر و فرضیههای مطرح شده در کیفیت تغییر شکل شیطانها  ،از نوآوریهای آن
است.

واژگان کلیدی
تمثّ ل شیطان ،تصرّف ابلیس  ،تواناییهای جن ،آغاز همجنسگرای ی ،کالم نقلی ،معارف قرآن و حدیث

 .8مدرّس مرکز تخصّصی حدیث حو زه علمیه قم)mosaviathar@chmail.ir ( .
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مانند همجنس گرایی قوم حضرت لوط×  ،انحراف خالفت بعد پیامبر| و داوری منصفانه درباره

درآمد
«شیطان»  1اسم جنسی است که نخستین شیطان و شیاطین پسین ( اعم از جن و انس)  3را در بر
میگیرد 1 .شیطانی که در بیرون آمدن حضرت آدم× از بهشت نقش داشت  9از نسل «شومان» ،2
از جنس «جِنّ»  1و نامش «حارث»  1است .او به « ابلیس» « ،رجیم» « ،شیطان» و «وسواس» هم
معروف شده؛ هرچند تنها « ابلیس»  ،عَلَم اوست 5 .گفته شده لفظ شیطان در قرآن كریم هر جا مفرد
و با الف و الم آمده مقصود همین ابلیس است 81 .بارها قرآن وی را دشمن آشکار معرّفی کرده

است88 .

امیر مؤمنان× در خطبه قاصعه فرمود:
به جانم سوگند! ابلیس تیر خطرناکی بر چلّه کمان گذاشته و تا حدّ
توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما را هدف قرار داده

است81 .

روشن است که هر چه دش من قویتر و گستره شگردها و کارشکنیهایش وسیعتر باشد ،شناختِ
دقیقترِ او ،راه رسیدن به امنیت را هموارتر میکند .یکی از شگردهای ابلیس ،آشکارشدن با شکلهای
دانش اه و آموزه اهی

گوناگون است .او با همین قدرت  ،زمینه فتنه های بزرگی را فراهم کرده و ممکن است در زمان کنونی
و یا آینده باز هم از آن بهره گیرد .از این رو پژوهشی مستقل در این موضوع ضروری است.

قرآن و حدیث

محصول این تحقیق ،افزون بر بستر سازی در شناخت پیشینه برخی از انحرافات مانند همجنسگرایی
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قوم حضرت لوط×  ،در داوری نسبت به «تجرّد» و یا «عدم تجرّد» جن و فرشته نیز میتواند
نقش آفرین باشد .مأموریت این نوشتار ،تبیین ثبوتی و اثباتیِ تغییر شکل ابالیس ،با محوریتِ روایات
معتبر و اولویتِ منابع متقدّم و معتبر میباشد .انتظار می رود این مقاله در راستای این مأمور یت ،در دو

 .1این واژه به صورت مفرد  ،هفتاد بار و به صورت جمع  ،هجده بار در قرآن کریم آمده است.
 .3ن .ک :سوره انعام  ،آیه َ ... « :881شیاطی ِ
نس َو ِ
اّل ِ
اجلن».
َ
 .1ن .ک :االمثل  ،ج ، 8ص .823
 .9ن .ک :البقرة .32 ،
 .2ن .ک :علل الشّرائع  ،ج ، 1ص .953
 .1ن .ک :الکهف .91 ،
 .1ن .ک :معانی االخبار  ،ص ، 831ح.8
 .5ن .ک :همان و ص ، 835ح 8؛ بحار االنوار  ،ج ، 21ص.15
 .81ن .ک :عقاید اسالم در قرآن كریم  ،ج ، 8ص.812
 .88مانند سوره بقره  ،آیه  821و.111
 .81نهج البالغة  ،خطبه.851
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گام ،بیان کنندۀ « گستره ،محدودیت و کیفیتِ آشکارشدن به شکلهای گوناگون» و «وقوع عینی
تغییر شکلِ» ابالیس باشد .تحقیق مستقلّ ی اعم از مقاله ،پایان نامه و کتاب در این موضوع و با این
روش ،یافت نشد.

گام یکم .توانایی ابالیس در آشکارشدن به شکلهای گوناگون
نخستین هدف این گام  ،اث بات توانایی و بیان گستره نمایانشدن جن  -به ویژه ابلیس  -برای انسان
است .هدف پسین  ،بررسی محدوده این توانایی است .سرانجام ،کیفیت این توانمندی به بحث
گذاشته میشود.

 .2گستره آشکارشدن شیطانهای جنّی
برخی از روایاتِ معتبر ،قلمرو این توانایی را گسترده شمرده اند؛ مانند:
 .8/8زراره از امام صادق× روایت کرده:

که خواهد نزد مردم بیاید؛ به صورت بزرگ و یا كوچك هر طور مایل
باشد83 .

«جبرئی ل بن احمد ابومحمّد الفاریابی» تنها راوی این روایت است که توثیق صریح ندارد .او در
«کَش» اقامت داشته و در ترجمه اش گفته شده:
كَثیرُ الرِّوایَةِ عَنِ العُلَماءِ بِالعَراقِ وَ قُمٍ وَ

خُراسانَ81 .

«کشّی» به سبب اعتمادی که به او داشته بیش از هفتاد حدیث را – بیواسطه  -از دستنوشتههای
وی  -و یا باواسطه «عیاشی»  -از او نقل کرده است .کثیر الرّوایه بودن وی حکایتگر پذیرش
اخذ کنندگان و در نهایت اعتمادشان به او میباشد.
 « .1/8ابن عقبه» از امام صادق× روایت کرده که امام باقر× فرمود:

 .83اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح.931
 .81رجال الطّوسی  ،ص.181
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ابلیس به یكى از شیاطین به نام «متكوِّن» مأموریت داده به هر شكلی

شیطانی وجود دارد به نام «مُذهِب» که مىتواند به هر

شكلى درآ ید89 .

بر پایه این روایت  ،مأموریت «مُذهِب» نیز همانند «متکَوِّن» آشکارشدن با شمایل گوناگون ( زشت و
ز یبا و کوچک و بزرگ ،اعم از نبات ،جماد و حیوان) است.
 .3 /8در روایتی مرسل از امیر مؤمنان× آمده:
ابلیس از خدا خواست« :برای آنها در هر شکلی که خواهم آشکار
شوم ».خدا هم فرمود « :این توان را به تو

دادم82 ».

در پرتو کلمه «كُلّ» که در درخواست آمده و از الفاظ عموم بوده و نیز پاسخِ مثبتی که با کلمه «قَد» ،
پشتیبانی شده است ،توانایی بسیار گسترده آشکار شدن ابلیس با شمایل متنوّع ،روشن میشود.

 .1محدودیت آشکارشدن شیطانهای جنّی
گستره این توانایی در بخش پیشین تبیین شد .اکنون پرسش این است که آیا این گستره  ،آنقدر
دانش اه و آموزه اهی

هست که شیطانها بتوانند با سیمای پیشوایان معصوم^ آشکار شوند؟
بنا بر موثقه « ابن فضال»  ،امام رضا× به شخصی که رسول خدا| را در خواب دیده بود ،

قرآن و حدیث

فرمودند:
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رسول خدا| فرمود :هر كه مرا در خواب ببیند خود مرا دیده .زیرا
شیطان به صورت من و هیچکدام از جانشین هایم در

نمی آ ید81 .

 .89اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 151ح.982
 .82تفسیر القمی  ،ص ... « :11وَ اَ تَصَوَّرُ لَهُم فی كُ لِّ صورَةٍ شِئتُ ؛ فَقال :قَد اَعطَیتُكَ ».این روایت در تفسیر قمی موجود به صورت
مرسل آمده ؛ ولی در بحار االنوار  ،ج ، 21ص  113با سند صحیح ا ز همین منبع ذکر شده است .گویا نسخه مورد استفاده ع لّامه
مجلسی متفاوت ا ز نسخه کنونی است.
 .81الفقیه  ،ج ، 1ص ، 911ح( 3858مرسل) ؛ االمالی (صدوق)  ،ص ، 21ح( 81در سند این روایتِ مو ثّق  ،غیر ا ز «محمّد بن ابراهیم
بن اسحاق» که توثیق عام دارد  ،بقیه راویان  ،توثیق خاص دارند ؛ زیرا اكثار روایت شیخ صدوق به همراه ترحّم و ترضّی ا ز این راوی
در بیش ا ز  111مورد حکایتگر وثاقت اوست ).همچنین پیام این مو ثّقه در روایات دیگر تکرار شده است ؛ مانند صحیحه زراره
( اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح 931؛ بصائر الدّرجات  ،ج ، 8ص ، 111ح 89؛ الكافی  ،ج ، 8ص  ، 933ح .)83
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ناتوانی شیطانها در آشکارشدن با سیمای پیامبر و امامان^  ،شامل خواب و بیداری میشود .از
امیر مؤمنان× روایت شده که نبی مکرّم| فرمودند:
به درستی که تا روز قیامت  ،شیطان در خواب و در بیدارى به صورت
من و جانشینانم در

نمى آ ید81 .

شیطانها نهتنها با سیمای نبی مکرّم| و اوصیای بر حقّش^ نمایان نمیشوند؛ بلکه توانایی
آشکار شدن با سیمای هیچ پیامبر و وصیّ پیامبر ی را ندارند .امام صادق× پس از تبیین تواناییِ
«مُذهِب» در تشکّ ل به شکل های گوناگون فرمودند:
او با سیمای هیچ پیامبر و وصىّ پیامبری آشکار

نمیشود85 .

«کشّی» با چند سند صحیح از امام باقر×  11و زید نَرسی در کتابش از امام صادق× همین
مضمون را نقل

کرده اند18 .

 .9کیفیت آشکارشدن شیطانهای جنّی
کیفیت آشکارشدن جن با سیمای گوناگون در قالب سه فرضیه قابل طرح است:
 .2/9دگرگونی صورت و سیرت
معنای این فرضیه  ،تغییر صورت و سیرت شیطان هاست؛ فرضی که با دو نقد اساسی مواجه است:
نقد اوّل :انقالب و تحوّلِ ذاتی محال

است11 .

 .81کتاب سلیم بن قیس  ،ج ، 1ص .113
 .85اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 151ح.982
 .11اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح.911
 .18االصول السّتة عشر  ،ص.851
 .11ن .ک :االمثل  ،ج ، 5ص 112و ج ، 81ص.81
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پیامبران و اوصیای آنها مظهر هدایتند .آشکارشدن شیطانها با سیمای هر یک از ایشان ،اعتماد به
پیام آورنده را از بین می برد و با حکمت هدایتِ خدا سازگار نیست.

پاسخ :این انقالب و تحوّل به اذن خدا امری ممکن است؛ همانند عصایِ چوبیِ حضرت موسی×
که در رویارویی فرعون و ساحرانش به مار بسیار بزرگ و در واقعه دیگر به مار کوچک تبدیل شد و
حرکت کرد 13 .تبدیل مجسّ مه گِلی به پرنده جاندار  11و مسخشدن برخی از انسانها  19نیز نمونههای
دیگری است که دگرگونی آنها هم در صورت و ظاهر بوده و هم در سیرت.
نقد دوم :اگر بنا باشد متکوّن – یا مُذهِب  -کوچکتر از اندازه حقیقی اش شود باید برخی از اجزایش
را از دست بدهد که در این صورت  ،دیگر «متکوّن» نخواهد بود و اگر با حفظ اجزایش کوچک شود،
تداخل الزم مى آید كه محال است .همچنین برای بزرگتر شدن نیز نیاز به اجزای اضافی دارد.
پاسخ :همان گونه که عصای حضرت موسی× به اژدهای بزرگ مبدّل شد  -و از عالم نباتات به
عالم حیوانات راه یافت  -بدون این که چیزی به آن اضافه شود و پس از خوردن تمام عصاها و
طناب های ساحران ،بدون خارجکردن خوردهشده ها دوباره به حالت اوّل بازگشت  -و از عالم حیوانات
به عالم نباتات رفت  12 -این انقالب و تحوّل برای جن هم امری ممکن است.
دانش اه و آموزه اهی

 .1/9نفی دگرگونی سیرت و اثبات دگرگونی صورت
مثال این فرضیه  ،خمیر مجسّ مهسازی است که با حفظ ذات  ،قابلیت شکلگیری متنوّع را د ارد 11 .در
این مثال ،باز هم شبهه تداخل وجود دارد ولی شاید مثال « آب» برای تبیین این فرض ،بهتر باشد.

قرآن و حدیث
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آب ،افزون بر یافتن شکلهای گوناگون در قالب ظرف های مختلف ،در اثر سرما و گرما  ،حجمهای
بیشتر و کمتری را میپذیرد و حتّی میتواند ب خار شود .با این تمثیل ،شبهه تداخل

نیز پیش نمی آید11 .

 .9/9نفی دگرگونی سیرت و صورت و اثبات تصرّف در ادراک
جنّیان با تصرّف در حواسّ انسانها به شکلهای گوناگون دیده میشوند ؛  15همانند تصرّف ساحران
فرعون در چشم حاضران  3 1که خیال میکردند آن طناب ها و عصاها راه میروند 3 8 .بر این پایه ،هم
 .13ن .ک :النّمل  81،و االعراف  811 ،و الشّعراء .31 ،
 .11ن .ک :آل عمران .15 ،
 .19ن .ک :البقرة  29 ،و االعراف  822 ،و المائدة .21،
 .12شبهه تداخل و ا زدیاد در معجزات دیگری هم مطرح می شود( .ن .ک :عیون اخبار الرّضا ×  ،ج ، 1ص ، 811ح)8
 .11توجیه دیگری نیز ذکر شده است( .ن .ک :االنتصارات االسالمیة  ،ج ، 1ص ) 252برخی ا ز مفسّران این فرضیه را پذیرفته اند.
(ن .ک :االمثل  ،ج ، 5ص 112و ج ، 81ص)81
 .11توجیه دیگری نیز ذکر شده است( .ن .ک :مفاتیح الغیب  ،ج ، 18ص.918
 .15ن .ک :المیزان  ،ج ، 1ص.21
 .31ن .ک :االعراف .882 ،
 .38ن .ک :طه .22 ،

16

سیرت  ،محفوظ است و هم صورت .همچنین شبهه تداخل ،سالبه به انتفاء موضوع است ؛ زیرا در واقع،
تغییر شکلی رخ نداده تا شبهه تداخل دو شیء پیش بیاید3 1 .
برخی از بزرگان با استناد به واژه «مثل» از باب «تَفَعُّل» در برخی از روایات  3 3و آیه ای
صدد تقویت فرضیه سوم برآمده اند .چکیده این سخن در سه مرحله ارایه میشود:

از قرآن 3 1 ،

اوّل .تمثُّل ،دگرگونى واقعى نیست تا شخص متمثِّل ،ذات و حقیقت اوّ لش باطل شود و به ذ ات دیگرى
مبدل گردد ؛ زیرا اگر معنایش این باشد الزم مى آید كه چیزى ،چیز دیگری شود نه اینکه چیزى به
صورت چیزى د یگر ظاهر شود3 9 .
دوم .بهترین شاهد بر فرشتهبودن جبرئیل× این است که در حال تجسّم به صورت بشر  ،خود را
فرستاده خدا  3 2معرّفى کرد .او فرشته اى است که به صورت بشر درآمد نه اینکه واقعا بشر شده باشد؛
یعنی در ظرف ادراك انسان ،وی صورت بشری داشت و در واقع به صورت غیر بشری بود .این بیان
موافق معنای لغوی تمثّ ل است .هنگامی که گفته میشود« :تَمَثَّلَ شَىءٌ لِشَىءٍ فى صورَةِ كَذا» (چیزى

در نقد این دیدگاه میتوان گفت:
اوّل .مالزمه ای میان نفی دگرگونی حقیقی با نفی تغییر شکل نیست .اگر پذیرفته شود که ذات خمیر
مجسّ مهسازی به درخت ،اسب و انسان تبدیل نمیشود ،آیا حتمًا باید مدّعى شد که شکل و شمایلش
هم شبیه موارد ذکر شده نمیشود؟

 .31بنا بر سومین روایت ا ز «گستره آشکارشدن»  ،ابلیس ا ز خدا خواست تا خودش انسانها را ببیند ؛ امّا آنها او را نبینند .سپس
خواهش کرد تا بتواند با صورتهای متنوّعی آشکار شود( .تفسیر القمی»  ،ص )11شاید پنداشته شود درخواست «اَت ََص او ُر ََلُم» پس

راهم َو ّل َی َر ونی» تنها پیام آور تصرّف در ادراک است ؛ حال آن که این دو خواسته  ،می تواند جدای ا ز یکدیگر لحاظ شود ؛
ا ز «اَ ُ
خواسته نخست  ،پیام آور قدرت استتار در صورت تمایل و دومی  ،حکایتگر قدرت آشکارشدن با شکلهای گوناگون بدون بیان
کیفیت.
 .33ن .ک :اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح 911؛ بصائر الدّرجات»  ،ج ، 8ص ، 111ح 89؛ االمامة و التّبصرة  ،ص ، 18ح.95
ِ
رشا َسو ًّیا.
رس لنا ا َلیها َ
 .31مریم َ :81 ،فاَ َ
روحنا َفت ََمثا َل ََلا َب َ ً
 .39ن .ک :المیزان  ،ص.32
 .32ن .ک :مریم .85 ،
 31ن .ک :المیزان  ،ج ، 81ص 32و ج ، 81ص  83و ج ، 2ص.818
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براى چیز دیگرى به فالن صورت درآمد ).یعنى او آن را به صورت فالن چیز تصوّر كرد؛ نه اینکه
واقعا به آن صورت درآمده و چیز د یگرى شده باشد3 1 .

دوم .موافقت معنای ادّعاشده با لغت از جهاتی قابل تأمل است؛ نخست اینکه برای ادّعای یادشده
مستندی اقامه نشده است .دوم اینکه معنای پیشگفته با « ََت َ اث َل ََلا» که در آیه  81سوره مریم آمده،
سازگار نیست؛ زیرا ،فاعل « ََت َ اث َل» فرشته است نه حضرت مریم÷ .سوم اینکه «خلیل بن احمد» در
لغت «مثل» آورده:
اَ لمَثَلُ :شِبهُ الشَّیءِ فِی المِثالِ وَ القَدرِ وَ نَحوِهِ حَتّىٰ فِی المَعنىٰ وَ یُقالُ:
ما لِ هـٰـذا مَثی لٌ  ...وَ ال مَثولُ :اَالِنتِصابُ قائِ مًا 3 1 ...
بر پایه این سخن ،واژه «مثل» دو معنی دارد :یکی شباهت چیزی به دیگری است و دوم ،برخاستن
و ایستادن است .ظهور معنای دوم در خصوص مجسّم  ،روشن است 3 5 .بنابراین « َفت ََم اث َل ََلا »...
اینگونه معنا میشود« :جبرئی ل شبیه انسان تامّ الخلقه در مقابل مریم ایستاد ».شماری از مفسّران به
همین معنا تصریح کرده اند11 .
سوم .تمثّل شیطانها همانند تمثّل دنیا براى امیر مؤمنان× است که به صورت زنى زیبا ظاهر شد.
دانش اه و آموزه اهی

همچنین تمثّل مال و اوالد در هنگام مرگ و تمثّلهایى كه در خواب دیده مىشود مانند تمثّل دشمن

قرآن و حدیث

به صورت سگ یا مار و عقرب نمونه های دیگری از تمثّل است .در بیشتر این موارد ،متمثِّل در خارج
و واقع ،صورتى ندارد تا آن را رها کرده و به صورتى د یگر درآ ید18 .
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در پاسخ به این فرضیه و نقدهای یادشده باید گفت :مالزمه ای بین «نفی تجسّم حقیقی» و قائلشدن
به « چیزی که به ظاهر در خارج صورتی ندارد» نیست .مثال تمثّ ل قرآن در قیامت در شمایل مردی
جوان با زیباترین صورت که وقتی اهل ایمان او را می بینند معتقدند زیباتر از او را ندیده اند و سخن
گفتن او با خداوند و اهل ایمان ،در کتاب « الکافی» با چند سند صحیح روایت شده است 11 .ظاهر این

 .31العین  ،ج ، 1ص .111راغب نیز در المفردات آورده « :اَص لُ المَثولِ :اَالِنتِصابِ وَ المُمَثَّ لُ :اَلمُصَوَّرُ عَلى' مِثالِ غَیرِهِ ؛ یُقالُ :مَثَّ لَ
جال َف لیَتَبَ اوء َمق َعدَ ُه ِم َن الن ِ
الشَّیءُ اَی اِنتَصَبَ و تَصَوَّرَ وَ مِنهُ قَو لُه|َ :من اَ َح اب اَن ُی َمثا َل َل ُه الر ُ
اار .وَ التِّمثالُ :اَلشَّیءُ المُصَوَّرُ وَ
رشا َسو ًّیا( ».ص)111
تَمَثَّ لَ كَذا :تَصَوَّرَ ؛ قالَ اهللُ تَعالى'َ :فت ََم اث َل ََلا َب َ ً
 .35همین ظهور برای معنای نخست نیز محتمل است ؛ زیرا ممکن است گفته شود که متبادر ا ز مماثلت و مشابهت چیزی با چیز
دیگر  ،مشابهت ا ز همه جهات است و زمانی چیزی شبیه شیء مجسّم میشود که همانند او  ،جسم باشد.
 .11مجمع البیان  ،ج ، 2ص  113؛ االمثل  ،ج ، 5ص 112و نیز ن .ک :االمالی (طوسی)  ،ص.931
 .18ن .ک :المیزان  ،ج ، 81ص.31
 .11ج ، 1ص ، 211ح 81و 81و ص  ، 213ح .3
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روایات  ،تجسّم حقیقی است .حتّ ی امام باقر× به شخص ی که از تکلّم و تجسّم حقیقیِ قرآن
شگفت زده بود  ،فرمودند:
شیعیان ما اهل

تسلیم اند13 .

از سوی دیگر دلیلی بر استحاله تجسّ م حقیقیِ چیزی که به ظاهر صورتی در خارج ندارد  ،اقامه نشده
است .بر فرض برهانی بودن این سخن ،دلیلی بر سنخیتِ در حکم ،بین چیزی که به ظاهر  ،صورتی
در خارج ندارد با چیزی که در خارج یقینا از سیما و شمایل برخوردار است مانند جن و فرشته ،اقامه
نشده است .همچنین در معنای لغوی تمثّل «واگذاری صورت قبلی و قبول صورت دیگر» گنجانده
نشده و بین معنای تمثّل در مثالهای پیشگفته و حتّ ی بین رؤیا و بیداری باید تفکیک قائل شد.
به نظر میرسد تنها فرضیه دوم یعنی نفی دگرگونی ذاتی و اثبات دگرگونی صوری  ،میتواند برآمده
از روایاتی باشد که بخشی از آن در گام دوم خواهد آمد.
نتیجه آنکه شیطانها میتوانند با شمایل گوناگون آشکار شوند .تنوّع شکل از نوع دگرگونی ظاهری

گام دوم .وقوع عینی تغییر شکل شیطانهای جنّی
گام پیشین پیام آور توانایی تغییر شکل حقیقی و عینیِ (قابل دید) شیطانها بود .روشن شد که گستره
این قدرت ،بسیار بوده و آنها میتوانند به هر شکل و در هر اندام کوچک و بزرگی در آیند .اکنون به
منظور تقویت فرضیه نفی دگرگونی ذاتی و اثبات دگرگونی صوری و آگاهیِ بیشتر از تنوّع و وقوع
خارجیِ این توانمندی ،روایاتی که از وقوع عینی تغییر شکل شیاطین جن پرده برمیدارد  ،ارائه
میشود.

 .2شبیه انسان
شیطانها میتوانند در سیمای انسان آشکار شوند« .عبدالسّالم» روایت کرده که امام صادق× به
او فرمودند:
این خبی ث (ابلیس)  ...از تو سخنى میشنود پس به صورت آدمى در
آمده و ...

11 .

 .13الكافی  ،ج ، 1ص ، 951ح.8
 .11تفسیر العیّاشی  ،ج ، 1ص.135
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یا تبدّل صورت است ؛ نه دگرگونی ذاتی یا تبدّ ل سیرت .محدودیتِ این توانایی ،آشکارشدن با سیمای
پیامبران و جانشین های برحق آنان است.

 .2/2شبیه برخی اشخاص معروف
شیطانها در اندام و شمایل اشخاص مشهور و معیَّن ظاهر شده اند .نمونه هایی ذکر میشود:
یک« .مناقب» از امام باقر و امام صادق علیهما السالم به صورت مرسل روایت کرده:
شیطان در صف مشركان[ ،با چهره سراقة بن جُعشُم] دست «حارث
بن هشام» را گرفته بود و عقبنشینى میكرد .پس از گفت و گویی،
محكم به سینه حارث زد و فرار كرد19 .
گرفتن دست حارث و محکم به سینه او زدن با صِرف تصرّف در ادراک  ،سازگار نیست.
دو .شیخ طوسی به صورت مسند از «جابر» نقل کرده که ابلیس به چهار صورت متمثّ ل شده است:
در روز بدر به صورت « سراقة بن جُعشُم مدلجى» در آمد  ...و در روز
عقبه به صورت «منبّه بن حجّاج» در آمد  ...و در روز اجتماع قریش
در «دار الندوة» به صورت شیخ نجدى درآمد  ...روزى كه پیغمبر|
درگذشت به صورت «مغیرة بن شعبه» در آمد ...
دانش اه و آموزه اهی

«شیخ مفید» تمثّ ل ابلیس به چهره این چهار نفر را اجماع همه مسلمانان

12 .

میداند11 .

سه .االمامة و التبصرة به نقل از ولید بن صبیح آورده:

قرآن و حدیث

مردى به نزد من آمد و گفت« :بیا تا فرزند آن مرد بزرگ (اسماعیل
فرزند امام صادق× ) را به تو نشان بدهم ».همراه او رفتم و مرا به
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نزد گروهى میگُسار بُرد و اسماعی ل در میان ایشان بود .اندوهناك از
آنجا خارج شدم و به مسجد الحر ام رفتم .ناگهان اسماعی ل را نزد
«حِجر» دیدم كه دستش به دیوار کعبه بود و گریه مىكرد و پردههاى
كعبه را به اشك دیده خود تر كرده بود .به سرعت بیرون آمدم [دوباره]
اسماعی ل را دیدم كه با آن گروه [منحرف] نشسته است! دوباره
بازگشتم و او را کنار خانه خدا دیدم  ...ماجرا را برای امام صادق×
شرح دادم فرمود« :پسرم گرفتار شیطانى شده است كه به صورت او
در مى آ ید11 ».
 .19مناقب  ،ج ، 8ص.811
 .12االمالی (طوسی)  ،ص.812
 .11االرشاد  ،ج ، 8ص.391
 .11االمامة و التّبصرة  ،ص ، 18ح .95
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«حسین بن مختار قالنسی» تنها راوی سند این روایت است که برخی او را واقفی و ضعیف  15و برخی
برخی نیز او را ثقه  91دانسته اند .ولی اکثار روایت «حمّاد بن عیسی جهنی» که از اصحاب اجماع است
از این راوی  98قرینه ای شایسته بر وثاقت اوست.
آشکارشدن شیطان با شمایل اسماعیل در روایت دیگری نیز آمده است 91 .با توجّه به این روایتها ،
ممکن اس ت شیاطین جن به شکل برخی از امام زادهها (غیر معصومان) در آیند.
چهار .تفسیر عیّاشی از زراره از امام باقر× روایت کرده:
حجّاج فرزند شیطان بود كه از آمیزش «ذى الرّدهه» به وجود آمد... .
یوسف (شوهر مادر حجّاج) به نزد مادر حجّاج (همسر خویش) رفت و
خواست از او كام گیرد ،گفت :مگر هم اكنون کام نگرفته ای؟ پس ،از
متو لّد

شد93 .

مرسله فوق افزون بر نمایش توان تغییر شکل ،پیام آور قدرت آمیزش جنسی شیطانها با برخی زنان
و باردارشدن آنان در اثر انتقال نطفه میباشد .توان آمیزش شیطان با انسان در روایات متعدّدِ معتبر و
صحیح السّند آمده

است91 .

پنج .قصص االنبیاء ،آشکارشدن ابلیس با قیافه پادشاه فلسطین برای حضرت عیسی× را روایت
کرده

است99 .

 .15ن .ک :رجال ابن داوود  ،ص ، 112ش.812
 .91ن .ک :خالصة االقوال  ،ص ، 331ش.8
 .98تنها در الکافی  38 ،روایت با این طریق آمده است.
 .91ن .ک :االصول السّتة عشر  ،ص.851
 .93تفسیر العیّاشی  ،ج ، 1ص ، 318ح.881
 .91ن .ک :تهذیب االحكام  ،ج ، 1ص ، 111ح 8؛ الكافی  ،ج ، 9ص ، 918ح  3و ص  ، 913ح.1
 .99ص.125
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نزدیکی با همسرش (مادر حجّاج) خودداری کرد تا زمانی که حجّاج

 .1/2در چهره پیرمرد
ابلیس با شمایل اشخاص پیر دیده شده است .نمونه هایی در ادامه می آید.
یک .از نبی مکرّم| روایت شده:
هنگامى كه مرا به آسمان سیر دادند جبرئیل مرا بر شانه راستش ح مل
میکرد .چشمم در زمی ن به بقعه اى  ...افتاد ،در آن بقعه پیرمردی كه
بر سرش كاله بلندی نهاده بود دیدم ،به جبرئیل گفتم :این بقعه ...
چیست؟ گفت :اینجا مكان شیعیان شما و پی روان وصىّ شما على
است .گفتم :پیرمردى كه كاله بلند بر سر دارد كیست؟ گفت :این
ابلیس است  ...به ابلیس گفتم :ای ملعون برخیز92 .
دو .سلمان فارسی در فرازی از روایت طوالنی و صحیح السند ،در پاسخ پرسشِ امیر مؤمنان×
عرض کرد:
دانش اه و آموزه اهی

پیرمرد سالخورده ای را دیدم که بین دو چشمانش جای سجده ای بود
که پینه آن زیاد بریده شده و به عصایش تکیه داده بود .اوّ لین نفر او
بود که از منبر باال رفت و  ...بیعت کرد . ...

قرآن و حدیث

امام فرمودند:
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همان ابلیس بود ؛ خدا لعنتش کند.
امیر مؤمنان× در ادامه ،از پیشگویی نبی مکرّم| نسبت به آنچه سلمان دیده بود پرده
برداشتند 91 .حتّی جابر بن عبد اهلل انصاری ،ابلیس را در حال سجده و مناجات دیده است 91 .همچنین

 .92علل الشّرائع  ،ج ، 1ص.911
 .91الكافی  ،ج ، 1ص  ، 313ح.918
 .91ن .ک :علل الشّرائع  ،ج ، 8ص ، 811ح( .1در منی خدمت حضرت رسول مردى را دیدیم كه گاهى در ركوع و گاهى در سجده
بود .وی نما ز را با كمال آرامش به جا مى آورد و گاهى با خدا تضرّع و مناجات می كرد  ...پس امیر مؤمنان × پیش او رفت و او
را بلند كرد و چنان به زمین زد كه گویى دندههاى راست او داخل دندههاى چپ او شد و دندههاى چپ او داخل دندههاى راست
او شد  ). ...به نظر نمیرسد که جابر  ،خیال کرده چیزی را دیده و یا امیر مؤمنان × ابلیسِ خیالی را به زمین زده باشد .د ر االقبال ،
ج ، 8ص 191نیز آمده« :رَوى' اَبوسَعیدِنِ السَّمّانُ بِاِسنادِهِ اَنَّ اِبلیسَ اَ تى' رَسولَ اهللِ فی صورَةِ شَیخٍ حَسَنِ السَّمتِ».
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به سند صحیح از امام صادق× روایت شده که ابلیس برای برخی از منحرفان ،از سر تا پا به
نیکوترین شکل آدمی در آمده

است95 .

تأمّ ل در این رو ایتها  ،نکات دقیقی را آشکار میکند .نخست اینکه ابلیس میتواند در تاریخ بشر،
نقش آفرینی کند .دوم اینکه شیاطین جن میتوانند  -در خواب و بیداری  -با چهره زیبا و حتّی نورانی
و جذّ اب ظاهر شوند .به همین دلیل  ،ظاهر نیکو ،پینه پیشانی و در حال عبادت بودن ،نمیتواند مالکی
برای روحانیدانستن شخص باشد .سوم اینکه اگر چه شیطانها از جنس لطیفی برخوردارند ؛ امّا
میتوانند همانند انسان از غلظت برخوردار شده و کارهایی چون مصافحه و آمیزش با انسان را انجام
دهند 21 .بیعت کردن و دست در دست دیگری قراردادن ،جز با تشکّ ل و تجسّم حقیقی (نه تصرّف در
خیال) سازگار نیست.
 .9/2به چهره و اندام «نوجوان زیبا» و «زن»
گستره و تنوّع تغییر شکل ابلیس و گماشتگان جنّی اش آنقدر وسیع است که توانایی آشکارشدن در
سیمای نوجوان زیبا و زنان را هم دارد .درباره آغاز همجنس گرایی قوم حضرت لوط× از امام

قوم لوط بهتری ن قومى بود كه خداوند آفرید  ...آنان دستهجمعى براى
كسب و كار مى رفتند و زنان را تنها مى گذاشتند .هنگامى كه به
خانههاى خود بازمىگشتند ،ابلیس به سراغ كارهاى آنها مىرفت و
هر چه ساخته بودند ،از بی ن مىبرد .تصمیم گرفتند خرابکار را پیدا
كنند .در كمی ن نشستند .متوجّه شدند که پسر بچّه بسیار زیبایى این
كار را مىكند  ...او را به شخصی سپردند تا شب را نزد او به سر بَرد.
شب که فرا رسید آن نوجوان فریادى كشید .مرد پرسید :تو را چه شده
است؟ گفت :پدرم شبها مرا روى شكم خود مىخوابانید .مرد گفت :بیا
و روى شكم من بخواب .آن نوجوان روى شكم او خوابید .آنگاه
پیوسته مرد را مىمالید تا به او فهمانید كه با وى درآمیزد .پس بار اوّل
ابلیس با او درآمیخت و بار دوم او با ابلیس این كار زشت را انجام د اد؛
 .95اختیار معرفة الرّجال  ،ص ، 311ح.911
 .21درباره کیفیت فعّالیت شیاطین در حکومت حضرت سلیمان × و انجام کارهای دشوار مانند ساخت بنا و تراشیدن سنگ و
غیره ا ز امام صادق × روایت شدهُ « :غ لظوا ل ِ ُس َلیامن ( »...االحتجاج  ،ج ، 1ص)335
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باقر× روایت شده که فرمودند:

سپس ابلیس پنهان شد و از آنان گریخت  ...شیطان كه دید كارش
در میان مردان پیش رفته است خود را به شكل زنى (در اندام زنان)
درآورد و سراغ زنان رفت28 .
بخش نخست این روایت با سند صحیح و اختالفی اندک در « الکافی» نیز آمده

است21 .

 .1شبیه حیوان
شیطانهای جنّی به شکل چارپایان ،پرندگان و خزندگان آشکار شده اند .نمونه هایی در ادامه می آید.
یک .با سندی صحیح از « ابوحمزه ثمالی» روایت شده که امام صادق× بین مکّه و مدینه ،متوجّه
طرف چپ خود شدند ؛ سگ سیاهى را مشاهده كردند و فرمودند:
 ...چهقدر عجله میكنى!
به ناگاه شبیه پرنده شد .امام صادق× فرمودند:
دانش اه و آموزه اهی

او «غثیم» خبررسانی از «جن» است و اکنون «هشام» مرده است.
وی پرواز می کند تا این خبر را به هر شهری برساند23 .
عبارت هایی مانند «چهقدر عجله میكنى!»  « ،او پرواز میکند» و « به ناگاه شبیه پرنده شد» با تجسّم
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حقیقی سازگار است نه خیالی و تصرّف در ادراک .همچنین این حدیث نشان میدهد که «غثیم» ،
تنها شمایلش شبیه پرنده و سگ شد ولی ماهیتش همچنان جن بود و هیچ دگرگونی در او رخ نداد.
دو .از امام باقر× روایت شده:
زمانی كه امیر مؤمنان× در مسجد كوفه بر منبر بود ،مار بسیار
بزرگی از یكى از درهاى مسجد داخل شد .مردم خواستند او را بکشند.
حضرت ،كسی را فرستاد تا دست نگه دارند  ...سینهكشان میرفت تا
پاى منبر رسید ،برخاست و روى دُمش ای ستاد و به حضرت سالم كرد.
امام× اشاره فرمود كه بنشیند تا خطبه اش تمام شود .پس از اتمام

 .28ثواب االعمال  ،ص 129؛ الكافی  ،ج ، 9ص ، 911ح.9
 .21ج ، 9ص ، 911ح.1
 .23بصائر الدّرجات  ،ج ، 8ص 52؛ الكافی  ،ج ، 2ص  ، 993ح.1
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سخنرانی فرمود« :كیستى؟» گفت :من «عمرو» پسر «عثمان» خلیفه
شما در بین جن هستم ،پدرم مُرد .او سفارش كرده بود خدمت شما
آمده و نظر شما را بدانم .اكنون نزد شما آمدم  ...حضرت فرمود« :تو
را به تقواى خدا سفارش میكنم و اینکه بازگردى و در میان جنّیان
به جاى پدرت باشى .تو در میانشان خلی فه من هستى21 ».
برخی از محدّثان بر این باورند که اگر چه سند ای ن روایت ضعی ف است ولى مضمونش متواتر بوده و
باب ثعبان (در اژدها) در مسجد كوفه مشهور

است29 .

از این روایت آشکار میشود که جنّیان با ایمان هم میتوانند به شکلهای متنوّع از جمله مار بزرگ
یا کوچک درآیند 22 .امیر مؤمنان× به موجودی که حقیقتا به شکلِ مار بود امر به نشستن کردند.
دگرگونی «عمرو» تنها در ظاهر او بوده و نه در ذات و ماهیتش .وی در همان حالی که با شمایل مار
بزرگ آشکار شد خودش را از جنّیان معرفی کرده است .از سوی دیگر ،جنّیان نیز همانند انسانها،
پیرو مکتب وحی بوده و در صورت نیاز به معصوم× مراجعه میکنند .این حقیقت همسو با ظاهر
از سران جن و هفتاد و یک هز ار نفر از پیروانشان به نبی مکرّم|  21 ،حامی شایسته ای برای این
واقعیت است.
سه .موثّقه ا بان بن عثمان از امام صادق× چنین است:
صبح روز والدت نبی مکرّم|  ...پس از اینکه ابلیس وضعیت
آسمان و زمین را بسیار متفاوت از گذشته دید و حتّی آن را متفاوت با

رویدادهایی که از زمان والدت حضرت عیسی× تا به آن روز روی
داده بود ،دید ... ،دنیا را گشت تا به حرم مکّه رسید .در آنجا دید
فرشتگان از مکّه محافظت می کنند .خواست داخل شود که فرشتگان
مانع شدند پس برگشت و مانند گنجشکی شد 21 . ...

 .21بصائر الدّرجات  ،ج ، 8ص ، 51ح 1؛ الكافی  ،ج ، 8ص.352
 .29مرآة العقول  ،ج ، 1ص 159؛ الفصول المهمّة  ،ج ، 8ص.111
 .22ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 21ص ، 812ش 882و.881
 .21ن .ک :االحتجاج  ،ج ، 8ص.111
 .21االمالی (صدوق)  ،ص ، 119ح.8
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آیههای اوّل ،دوم ،یازدهم و چهاردهم از سوره جن است .برخی از روایات مانند ایمان آوردن عدّه ای

نمیتوان گفت که ابلیس در دید مخاطب ،خود را به شکل گنجشک جلوه داده است ؛ زیرا بیننده او
ِ
صفور»
الع
صار َم َث َل ُ
جبرئیل× است که خود ،همین قدرت را دارد .همچنین در روایت از تعبیر « َ
استفاده شده که نشان گر دگرگونی حقیقی است نه جلوه دگرگونی .البته این موثقه نیز تنها مُثبِت
دگرگونی ظاهری است نه دگرگونی سیرت.
چهار .آشکار شدن ابلیس به صورت «ماری به اندازه شتر»  25و « افعى داراى ده سر ،با نیشهاى تیز،
چشم هاى قرمز سهمگین»  11نیز روایت شده است.
ظهور روایاتی که در معتبرترین منابع فریقین آمده  18و بخشی از آنها در این گام ،یاد شد  ،نشان
میدهد که جنّیان بهویژه شیطانها امکان دیده شدن حقیقی را دارند .با این حال  ،تصوّر شده که آیه
 11سوره اعراف  11 ،بر عدم امکان دیدهشدن شیطانها توسّط انسان داللت دارد 13 .البته به این انگاره ،
پاسخ داده شده است11 .
در مجموع ،شیطانها با شکلهای متنوّعی آشکار شده اند .ظهور در اندام چارپایان ،پرندگان و
دانش اه و آموزه اهی

خزندگان  ،نمونه ای از توانمندی آنان است .آشکار شدنشان در اندام برخی از شخصیت ها ،پیر ،جو ان،
مرد ،زن ،زشت و زیبا و حتّ ی در حال مناجات با خدا در منابع م عتبر روایی گزارش شده است.
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طایفه جن به خصوص شیطان ها توانایی آشکار شدن با اندام و سیمای متنوّع را دارند؛ البته ذاتشان
دگرگون نمیشود .آنها در اندام و چهره حیوان و انسان دیده شده اند .شیطانها حتّی در حال مناجات
و سجده هم آشکار شده اند .آنها از همین شگرد برای انحراف قوم حضرت لوط× و تاریخسازی
 .25ن .ک :تفسیر فرات  ،ص.111
 .11ن .ک :الهدایة الكبرى  ،ص 181؛ دالئل االمامة  ،ص.852
 .18ن .ک :صحیح البخاری  ،ج ، 8ص 881و ج  ، 3ص  23و ج ، 1ص 51و 832و ج ، 2ص 38و 811؛ صحیح مسلم  ،ج ، 1ص.11
ِ
هو َو َقبی ُل ُه ِمن َح ُ
وَنُم.
یث ّل ت ََر َ
 .11ا ان ُه َیرا ُکم َ
 .13ن .ک :احكام القرآن (شافعی)  ،ج ، 1ص 851؛ الكشّاف  ،ج ، 1ص.51
 .11مهم ترین پاسخها عبارت است ا ز « :رُؤیَتُهُم ایّانا مِن حَیثُ ال نَراهُم فِى الجُم لَةِ ال یَقتَضى امتِنا عَ رُؤیَتِهِم وَ تَمَثُّ لِهِم لَنا ( ».انوار
التّنزیل  ،ج  ، 3ص« )81ال دَلی لَ فِی اآلیَةِ عَلى' ما ذُ كِرَ لِاَنَّهُ تَعالى' اَثبَتَ اَنَّهُم یَرونَنا مِن جَهَةٍ ال نَراهُم نَحنُ فیها وَ هِیَ الجَهَةُ ا لَّتی
یَكونونَ فیها عَلى' اَص لِ خِلقَتِهِم مِنَ االَجسامِ ال لَّطیفَةِ وَ لَو اَرادَ نَفیَ رُؤیَتِنا عَ لَى العُمومِ لَم یَتَقَیَّد بِهـ'ـذِهِ الحَیثیَّةِ وَ كانَ یُكَوِّنُ التَّركیبَ
اَنّهُ یَراكُم هوَ وَ قَبی لُهُ وَ اَنتُم ال تَرَونَهُم ( ».البحر المحیط  ،ج ، 9ص  « )33لَیسَ فِی اآلیَةِ ما یَدُلُّ عَلى' ذ' لِكَ وَ غایَةُ ما فیها اَنَّهُ یَرانا
مِن حَیثُ ال نَراهُ وَ لَیسَ فیها اَنّا ال نَراهُ اَبَدًا  ،فَاِنَّ انتِفاءَ الرُّؤیَةِ مِنّا لَهُ فی وَقتِ رُؤیَتِهِ لَنا ال یَستَلزِمُ انتِفاءَها مُط لَقًا( ».فتح القدیر  ،ج، 1
ص)119
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بعد از نبی مکرّم| بهره گرفتند .البته آنان ناتوان از آشکار شدن با سیمای پیامبران و پیشوایان
معصوم^ هستند .توانایی جن ،تنها تصرّف در ادراک انسان نیست بلکه آنها شکلگیری خارجی و
عینی (قابل دید) دارند؛ هرچند درک کیفیت شکلپذیری آنها پیچیده است.
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 .8بررسی شبهه ارتفاع وثوق از معرفت اشخاص بر اساس قدرت تغییر شکل ابالیس
 .1تحلیل اثبات و نفی مالزمه بین قدرت تغییر شکل جن و فرشته با نفی تجرّد آن دو
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خالصة االقوال ،علّامه حلّی ،قم ،نشر الفقاهة8181 ،ق.
دالئل االمامة ،طبرى ،قم ،مؤسّسه بعثت8183 ،ق.
رجال الطّوسی ،محمّد بن حسن طوسی ،تحقیق جواد قیّومی ،قم ،جامعه مدرّسین 8189 ،ق.
رجال ابن داوود ،ابن داوود حلّی ،تحقیق سیّد محمّد صادق آل بحر العلوم ،قم ،دار الر ّضی8351 ،ق.
شرح اصول الكافی ،ملّا صدرا ،تهران ،مؤسّسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى8313 ،ش.
صحیح البخاری ،بخاری ،بیروت ،دار الفکر8518 ،م.
صحیح مسلم ،مسلم نیشابوری ،بیروت ،دار الفکر.
عقاید اسالم در قرآن کریم ،سیّد مرتضی عسکری ،ترجمه محمّد جواد کرمی و عطا سردارنیا،
تهران ،مجمع علمی اسالمی.
علل الشّرائع ،شیخ صدوق ،قم ،نشر داورى8319 ،ش.
عیون اخبار الرّضا×  ،شیخ صدوق  ،تهران ،نشر جهان 8311 ،ق.
فتح القدیر ،شوكانى ،بیروت ،دار ابن كثیر  ،اوّل8181 ،ق.
الفقیه (من ال یحضره الفقیه) ،شیخ صدوق ،قم ،جامعه مدرّسین  ،دوم8183 ،ق.
الكافی ،محمّد بن یعقوب كلینى ،تهران ،دار الكتب االسالمیة ،چهارم8111 ،ق.
كتاب العین  ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،نشر هجرت  ،دوم 8115 ،ق.
كتاب سلیم  ،سلیم بن قیس هاللی  ،قم ،نشر الهادى8119 ،ق.
الكشّاف  ،محمود زمخشرى ،بیروت ،دار الكتاب العربی  ،سوم8111 ،ق.
مرآة العقول ،محمّد باقر مجلسی ،تحقیق سیّد هاشم رسولی محلّاتی ،تهران ،دار الکتب االسالمیة،
سوم8323 ،ش.
معانی االخبار ،شیخ صدوق ،قم ،جامعه مدرّسین 8113 ،ق.
مفاتیح الغیب ،فخر رازى ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربى  ،سوم8111 ،ق.
المفردات (مفردات الفاظ القرآن)  ،راغب اصفهانى ،بیروت ،دار القلم 8181 ،ق.
مناقب آل ابیطالب ،ابن شهر آشوب مازندرانى ،قم ،نشر علّامه8315 ،ق.
المیزان ،محمّد حسین طباطبایی ،قم ،جامعه مدرّسین 8111 ،ق.
نهج البالغة ،شریف رضى ،تحقیق صبحی صالح ،قم ،نشر هجرت  ،اوّل8181 ،ق.
الهدایة الكبرى ،حسین بن حمدان خصیبى ،بیروت ،البالغ8185 ،ق.
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