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نقش پادشاه و ملکه جنیان در فرش عرب جنی 
فارس

چکیده
در این نوشتار تالش بر آن است تا ریشه های تصویری 
فرش عرب جنی شناسایی شــد به عقیده ی نگارنده، 
این فرش، دارای نقوشــی از نیروهای ماوراء الطبیعه 
اســت که در ترکیب و خلط داســتان های مربوط به 
جمشید، پادشاه اُســطوره ای و حضرت سلیمان )ع(، 
به وجــود آمده اند. باتوجه به این که هنر ایرانی معموالً 
با روایات و یا اعتقــادات مذهبی آمیختگی دارد؛ لذا 
آشــنایی با شــباهت های داستان جمشــید افسانه ای 
با ســلیمان نبی، از یک ســو و از سوی دیگر شناسایی 
اعتقــادات کیــش صابئین و محــل عزیمت و کوچ 
ایشــان، به عنوان حلقه ی واسط برای شناسایی نقوش 
موســوم به »جنی« حائز اهمیت است. عنصر مشترک 
میان جمشــید، ســلیمان نبی و صابئان، آب به اشکال 
مختلف اســت. آب در روایات اسالمی، بن مایه های 

داستان ســلیمان نبی )ع( را شکل می دهد و در قالب 
بلقیس، َصَخرجنی و درنهایت اُمّ الصبیان بروز و ظهور 
می یابــد. آب در اعتقادات مزدیســنی، با درون مایه ی 
داســتان جمشــید اُســطوره ای هم آمیزی دارد و در 
قالب ایزدبانوی ناهید پا بــه عرصه ی وجود می نهد؛ 
در کیش صابئان نیز که به پرســتندگان آب شهره اند، 
در قالب تقدس آب و اعتقادات ایشان به غسل تعمید 
بیان می شود. این نوشــتار از مقایسه تطبیقی نقوش، 
فرهنگ عامه و ادبیات دینی و کهن ایران بهره جســته 
و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی اســت. 
گردآوری اطالعات به شــیوه ی کتابخانه ای و میدانی 

است.
کلیدواژهها: فرش عرب جنی، جمشــید، سلیمان نبی، 

امّ الصبیان، ایزدبانوی آناهیتا، صابئان، جن.
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 مقدمه
فرش عرب جنی، دارای نقوش خاص و ویژه ای است 
که تنهــا در فارس می توان یافت. امروزه، متأســفانه 
بافت این نوع نقش بســیار نادر گشــته و به دشواری 
می توان نمونه هایــی از آن را یافت؛ چنان که حتی در 
موزه ملی فرش ایران، نمونه ای از آن موجود نیســت. 
در شــرح این فرش از »باغ وحشــی ســحرآمیز و از 
معضالت فرش بافی فارس« سخن رفته است )پرهام، 
1371: 236(. نــام این فرش و ارتباط آن با جنیان، بر 
جنبه هــای رازآلود و مبهم آن افزوده اســت، چنان که 
موجودی به نــام جن در اندیشــه و فرهنگ ایرانیان؛ 
موجــودی متوهم اســت و پرداختن بــه آن معموالً 
با اکراه همراه اســت. از این بابــت نقوش این فرش 

این گونه توصیف شده است.
نقش های بسیاری بر بدنه ی فرش عرب جنی، بافته 
می شــوند؛ اما تنها نقش پادشاه و ملکه ی جنیان، نقش 
شیر و خورشید، موجودات نیمه انسانی و طاووس در 
تمام نمونه های آن، مشترک است. دیگر نقوش گیاهی 
و جانوری که وجــه جدایی ناپذیر فرش ایرانی اند، در 
قالــب فرمی خاص با بقیه ی اجــزای تصویری فرش 
عرب جنــی نظام یافته اند. طاووس، همراه همیشــگی 
ملکــه ی اجنــه و در چنــد جای فرش تکرار شــده 
است. نکته ی جالب توجه در فرش عرب جنی، وجود 
یگانه ی پادشــاه معلق در هوا بــا لباس مواج بر باالی 
تخت آراسته ی خویش اســت که گویا مأموری، وی 
را دستگیر کرده اســت. چهره ی شیرگونه ی پادشاه و 
فرم معلق تخــت در هوا و دیگر اجزای تصویری آن، 
یادآور تکیه زدن دیو )صخرجنی( بر تخت سلیمان نبی 
و شناسایی و دستگیری اش توسط آصف برخیا است. 
نقوش فرش عرب جنی بســیار غنی اســت و بیانگر 
داســتان و اعتقادات ویژه ای درباره ی جن )موجودات 
ماوراءالطبیعه(، توســط بافندگان این نوع نقش است. 
واکاوی اعتقادات و افسانه های مستتر در پس هر نقش 

امکان پذیر نیست مگر شناسایی عقاید مذهبی یا خرافی 
بافندگان و ردیابی روایات محلی و افســانه های بومی 
ایشان. در این راستا، تالش شده است تا نقش ملک و 
ملکه ی اجنه در فرش های عرب جنی مورد بررســی و 

بازشناسی قرار گیرد.

تأثیــر اعتقادات مذهبــی و آیینی بر نقوش جن 
)مؤنث و مذکر( در فرش عرب جنی 

جن و داستان  هاي مرتبط با آن، همراه با اعراب به ایران 
آمد و پیش از آن، سخني از جن در فرهنگ ایران زمین 
نبــود )الري، 1380: 31(. نقش مایه هــا و نگاره های 
حیرت انگیز قالیچه های »عرب جنّی« می تواند به نوعی 
تجلــی باورهای باقیمانــده از گذشــتگان در بینش 
اعتقادی به وجودآورندگان این قالیچه ها باشد. باور به 
قدرت نیروهای نامحســوس و جن، تکریم یا ارتباط 
با جنّیــان و دخل و تصرف در امــور عالم از طریق 
آنان در پیشــینیان طوایف جنّی وجود داشــته است 
)دادور و رســولی، 1389: 59(. زرین کوب درباره ی 
ورود قّصه های مربوط به جن در ایران می گوید: شک 
نیســت که داستان جن1 را اعراب و مسلمانان همه جا 
با خود برده اند و این داستان ها در هر جا و در بین هر 
قوم تازه با داســتان هایی که خود آن ها در باب دیوان 
و پریان داشته اند، به هم آمیخته و صورتی دیگر گرفته 

است )زرین کوب، 1351: 273(.
اصطــالح »عرب جنّی«2 را برای نخســتین بار، در 
نوشتارهای دکتر پرهام می توان جستجو کرد. این متون 
برای توصیف نقش ویژه ای از فرش دســت باف ایران 
 .)Parham, 1993, 53( به رشــته ی تحریر درآمده اند
حضور این نقوش منحصربه فرد، حاصل دستان هنرمند 
بافندگان طایفه ی عشــیره ای در اُســتان فارس است. 
»عرب جنّی2« از طایفه های ایل عرب ایالت خمسه ی 
فارس اســت که در منطقه ای نامشــخص می زیسته 
و حتــی هویت و موجودیتش خالی از ابهام نیســت. 
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طایفه »عرب جنّی«، ظاهراً در اواخر ســده ی سیزدهم 
هجری قمری استقالل خود را به عنوان گروه عشیره ای 
مشخص ازدســت داده و اعضای گروه در دیگر قبایل 
صحرانشــین عرب جذب شده اند )پرهام، 1383: 16(. 
جنّی، اســم خاص طایفه یا قبیله ای نبوده، بلکه صفت 
و لفظی اســت اطالقی به مردمانی از طوایف و قبایل 
مختلف عرب که به پرســتش، تکریم و بزرگداشــت 
جنّیان مشــغول بوده اند و یا به طریقی مدعی ارتباط با 
آنان بوده اند. درواقع جنّی، صفتی در توصیف باورهای 
این مردمان است. شــاید بتوان این باور را به مردمان 
عرب جنّی فارس هم تعمیم داد و اشــتهار به جن را به 
ســبب تداوم باورهای یادشده در آنان دانست )دادور 
و رســولی، 1389: 85 و 86(. از طوایــف مختلــف 
عرب فارس، می توان به عرب مزیدی، عرب شــیری، 
و  عرب لواردانی  عرب ابوالمحمــدی،  عــرب درازی، 
... اشــاره داشــت )همان: 85(. طایفــه ی عرب جنّی 
کوچ نشــین بوده و تا اواسط سده ی چهاردهم ه.ق در 
دشت مرغاب جایگاه تابســتانه و ییالق داشته است. 
قشالق و سکونت گاه زمســتانه طایفه نیز محتماًل در 
حوالی روســتای ُجرغه از دهستان شــش ده َقره باُلغ، 
شهرستان فســا بوده اســت )پرهام:1383: 22(. البته 
در کتاب دســت بافته های عشایری و روستایی فارس 
آمده است: »تنها جمعیت عشایری فارس که می تواند 
ربط و نســبتی با این نام و نشــان/ عرب جنی داشته 
باشــد؛ طایفه ی جن عراقی از ایل نفر است. اما اشکال 
این جاســت که طایفــه ی جن عراقــی، صرف نظر از 
چگونگی، وابستگی ایلی فرش بافی ندارد و تا آنجا که 
دو تن از ریش ســفیدان جن عراقی در یاد دارند، هرگز 

هم نداشته است« )پرهام، 1371: 236 و 237(.
از پاراگراف فوق می توان به واژه ی »عراقی« توجه 
نمــود. تنها قومی که هم عرب انــد و هم عراقی؛ و از 
جانب دیگر مأوایی در ایران داشته اند؛ صابئن هستند. 
در بین عقاید و مذاهب موجود در ایران ساســانی که 

در قرون نخستین اســالمی تأثیر کرده اند، آیین ُصبی 
اهمیت خاصی دارد. بقایای این قوم که در خوزســتان 
و جنوب عراق هنوز باقی هستند، تا حد زیادی معرف 
عقاید عهد ساســانی به شمار می آیند )الهامی، 1377: 

.)83
چگونه ممکن است ایلی که فرش عرب جنی بدان 
منسوب اســت، فرش بافی نداشته باشند؟ از این بابت 
توجه به صابئان مندایی و شــغل ایشان گره گشاست. 
چراکه میناکاری روی فلزات ازجمله طال و هنر سیاه قلم 
در اهواز هنر خاص صابئان اســت. درواقع روحانیان 
صابئین ایــران صنعتگران و هنرمنــدان ظریف کاری 
هستند. ایشان نقوشی چون بارگاه طاق مدائن )عراق و 
عصر ساسانی( را بر طال نقر می کنند )شیرالی، 1392: 
89(. در خوزستان و عراق مندائیان میان مردم به داشتن 
صنعت طالسازی و طالفروشی شهرت دارد؛ نوعاً شغل 
غالب اینان را طالفروشی معرفی می کنند؛ )همان: 26( 
به نحوی که صابئان مندایی را نمی توان از »طالی اهواز« 
یا »طالی ُصبّی« و میناکاری جدا دانســت )عربستانی، 
1383: 213(. از این بابت که صابئان مندایی با مشاغلی 
چون طالســازی و مینا در ارتباط بوده و هستند، فلذا 
نمی توانند با فرش بافی مرتبط بوده باشــند. از جهت 
دیگر، گروهی معتقدند که کتاب های مندائیان در زمان 
ساسانیان تدوین یافته )شیرالی، 1392: 57( و سکونتگاه 
صابئان مندایی پس از ساسانیان تا کنون، خوزستان بوده 
اســت. )الهامی، 1377: 72( باتوجه به شــواهد باال و 
ازآنجاکه محل زیستی صابئان مناطقی مرتبط با فرهنگ 
ساسانیان  اســت؛ لذا، می توان نقوش فرش عرب جنی 
را تلفیقــی از اعتقادت صابیئن ایــران، فرهنگ موطن 
گذشــته ی ایشــان )عراق( و ســپس ارتباط ایشان با 
موجودی به نام جن دانســت. در خالل این ترکیب، 
مرکز آثار هنری و محل تأســیس سلسله ی ساسانیان 
)اُســتان فــارس( به عنوان بــدل دوم از موطن اصلی 
صابئین )طاق مدائن ساســانی در عراق(، ایفای نقش 
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عرب جنی، دســت جنی که بر تخت تکیه زده، توسط 
شخص دیگری گرفته شــده است. گویا او را دستگیر 
نموده است. این سبک تصویری با داستان رسوایی و 
دستگیری صخرجنی به وسیله ی آصف  برخیا مطابقت 

دارد.
در عجایب طوســی آمــده اســت: َصخرجنِّی، 
)َصخرالمــارد( یا َصخر/ َصخره، نام دیوی اســت از 
مهتران دیوان، بر صفت آدمی که روی شــیر داشــت 

)طوسی، 1382: 486(.
چون سلیمان به آبدســت، یا به روایت ابن اثیر به 
خانه ی یکی از همســران خود رفت )ابن االثیر، 1408 
ق: 101( و انگشتری خویش به جراده، همسر یا کنیز 
خود داد، َصخر به شکل سلیمان بیرون آمد و انگشتری 
در انگشت کرد و بر تخت سلیمان نشست و چهل روز 
ُملک براند و هیچ کس در آغاز او را بازنشناخت. چون 
سلیمان پیش جراده رفت و انگشتری طلب کرد، جراده 
گفت: تو دیوی و خود را به هیئت ســلیمان کرده ای و 
او را براند. دیو بر تخت سلیمان حکم هایی می راند که 
با حکم های ســلیمان موافق نبود و علما و حکما می 
دانســتند که با تورات مخالف است. سرانجام، آصف 
برخیا بیامد و در حجره ها حال ســلیمان پرسید. گفتند 
سلیمان چهل روز اســت که هیچ پیش ما نیامد. پس 
به یقین دانستند که آن دیو است. صَخر که خود را رسوا 
یافته بود، انگشتری به دریا انداخت و چون انگشتری 
به سلیمان بازآمد، یارانش دیو را بگرفتند و به سنگ و 
آهن ببســتند و به قعر دریا افکندند و تا رستاخیز آنجا 
بماند و یا به قولی )مجمل التواریخ و القصص، ؟: 466( 
گفته اند که ســنت جادو را دیوان از او بیاموختند و بر 
طبق افسانه ها، َصخر پادشاه دریاها بوده است )یاحقی، 

.)539 :1386
در داســتان صخرجنی، شــاهد ارتبــاط صَخر با 
آب هســتیم. ابتدا، چون ســلیمان به آبدست می رود، 
انگشتری را از دست درمی آورد. پس ازآن که صخر به 

کرده و مرکــز آفرینش نقش هــای عرب جنی امروز 
فارس گردیده است. صاحب نظران دیگر هم معتقدند 
که: اطالق صفــت جنّی به این مردمان عرب صرفاً به 
دلیل ویژگی های نگاره ای، چندان کافی و بسنده نیست 
و شاید منابع تاریخی، ادبی و ... سرزمین مادری اقوام 
و طوایف در راه گشایی مؤثرتر باشد و سندیت بیشتری 

خواهد داشت )دادور و رسولی، 1389: 85(. 
در تصاویری که به عنوان »پادشــاه اجنه« از آن یاد 
شده است. چهره ی شیرگونه و اعضای متنوعی از جِن 
نشســته بر تخت دیده می شود. این تصاویر باتوجه به 
توصیفات عجایب المخلوقــات و غرایب الموجودات 
طوســی، صخرجنی را در داســتان ســلیمان تجسم 
می بخشــد. باتوجه به اینکه دکتر پرهــام معتقدند که: 
محتماًل قالی های تصویری »جنی« بر کاربرد مذهبی و 
آیینی بافته شده اند و به فرقه ای ِسّری اشاره داشته اند و 
آن ها را با باورها و شعائر بومی خود آمیخته اند )پرهام، 
1383: 20( هرچنــد که درباره ی سرشــت فرقه ای و 
اعتقادات محتماًل مخفی آنان بســیار کم می دانیم. در 
همان مبحــث، دکتر پرهام، طایفه ی عرب جنی را تابع 
آموزه های اســالمی می دانند4 )همــان: 19(. ارتباط با 
اســالم و پذیرش برخــی از آموزه های آن، در فرقه ی 
صابئــی دیده می شــود )الهامــی، 1377: 64 و 65(. 
ازایــن روی، ارتباط میان صابئان و فرش عرب جنی را 

می توان پی گرفت.

نقوش جن )مؤنث و مذکر( در فرش عرب جنی
اولین موجودی کــه در فرش های عرب جنی به عنوان 
جن قابل شناسایی است، شخصیتی است که جامه ای 
رنگارنــگ و موجدار پوشــیده و بــه آرایه های پهن 
برجســته سر و گردن آراســته و ظاهراً »پادشاه اجنه« 
بوده اســت )پرهام1383: 18( تنها جنی که بر تخت 
ســلطنت تکیه می زنــد، صخرجنی اســت که مدتی 
جایگزین ســلیمان نبی می شود. در تصاویر فرش های 
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رسوایی خویش پی می برد، انگشتر سلیمان را به دریا 
می افکند و در آخر، یاران سلیمان، صخر را به قعر دریا 
می اندازند و صخر به عنوان پادشاه دریاها ایفای نقش 
می کند. در اثنای این داستان، سلیمان، پس از معزولی 
خویش به صید ماهی از دریا می پردازد و انگشــتری 
خویش را در شــکم ماهی می یابد. یعنی، به خواست 
پروردگار، خاتم سلیمان دوباره به وسیله ی آب دریا به 

وی بازگردانیده می شود.

صابئان و داستان سلیمان و جمشید
صابئان ریشــه های مرتبط با رسوم اعراب داشته اند و 
برای محفوظ مانــدن، خود را صابئینی نامیدند که در 
سه جای قرآن به ایشــان اشاره رفته است5. اما ورود 
صابئین در روایات جمشــید به فارس، شاید حکایت 
از طــرز نگرش صابئــان و بر ترکیب داســتان های 
سلیمان و جمشید صحه بگذارد. مسعودی بنیان گذار 
آیین صابئان را شــخصی می داند که در اوایل سلطنت 
طهمورث وارد فارس شــد و در زمان جمشــید، در 
فارس ســاکن و در همان جا ادعــای پیامبری نمود 
)مسعودی، 1356: 2/ 237، 222/1(. ابوریحان بیرونی 
می گویند: کتاب مقدس صابئان به زبان پارســی بوده 
)بیرونــی، 1377: 236( و درباره ی نوروز که یکی از 
وجوه اشتراک سلیمان و جمشید است که در مباحث 
بعد به آن خواهیم پرداخت، آمده است: چون جمشید 
به پادشاهی رســید، دین صابئه را تجدید کرد و این 
کار چون کار بزرگی بود، جمشــید، در آن روز، عید 
نوروز گرفت )همــان: 281(. باتوجه به این که نوروز 
را همگام با تجدید دیــن صابئه، ورود این دین را از 
فارس و مبعوث شدن پیامبرش را در دوره ی جمشید 
دانســته اند؛ اســتفاده از نقش عرب جنــی در فارس 

شگفت آور نیست.
در راستای تأیید صابئان به عنوان بافندگان احتمالی 

فرش »عرب جنی«، دکتر پرهام نیز اشــاراتی به وجوه 
مشــترک خاصی با اقوام عرب فارس اظهار داشته اند. 
ایشان معتقدند که: اقوام عرب، یکی از پرجمعیت ترین 
و مهم ترین گروه های غیرایرانی هســتند که در ایران 
ســکنی گزیده اند. میرزاحسن فسایی نسبت ایل عرب 
فــارس را از اعراب بادیه نجــد و عمان و یمانه، ذکر 
کرده اســت )پرهام، 1371: 197(. وجه ارتباط دیگر 
که صابئــان را با ایل عرب فارس، همســان می کند، 
محل اســکان ایشان اســت. حضور عده ای از صابئان 
را می توان در نقاط دیگر عربستان و از جمله سواحل 
حجاز و یمن و بیشتر در سواحل عمان و خلیج فارس 
از قدیم االیام پیش بینی کــرد )طباطبایی، 1363: 47 و 
48(. عمــان و یمن، دو مکان مشــترک میان جایگاه 
زندگــی صابئان و اعراب فارس اســت. از این بابت، 
می توان محتمل شمرد که اعتقادات ایشان در کوچشان 
به ســرزمین ایران و به خصوص در عصر ساسانی و 
مخصوصاً ســرزمین فارس که دارای آثار بسیاری از 
عصر ساسانی اســت، به فارس و بافندگان آن منتقل 

شده است. 
در تصاویر شماره 1 تا 4، پیکره ی آیینی زنانه نشان 
داده شده اســت که با نقش تزیینی از الهه ی اناهیتا بر 
ظروف عصر ساســانی مشابهت دارد. آیینی بودن این 
پیکره به آن جهت اســت که پیکره های آیینی معموالً 
پای برهنه هستند و همچنین در سنت مردمان شرقی، 
هنگام دخول به حریم اماکن مقدس، کفش ها را از پای 
بدر می آوردند. این سنت حتی در موقع ورود به خانه 
به عنوان حریمی مقدس رعایت می شده است )دادور 
و رســولی، 1389: 64(. در نوشتار دکتر پرهام، عامل 
برهنگی پاها تأییدی بر خصایص الوهی این موجودات 
مؤنث درنظر گرفته  شــده است و آن ها را »موجودات 
پابرهنه ی آســمانی« و »فرشته« خطاب کرده اند؛ چون 

فرشتگان نیازی به کفش ندارد )پرهام، 1383: 20(.
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توضیــح تصاویر: ســه تصویر 1 تا 3، شــباهت 
ایزدبانوی آناهیتا در هنر فلزکاری ساســانی را با ملکه 
اجنه نشــان می دهد. تصویر 4، شباهت امّ الصبیان را با 

ایزدبانوی باروری را نشان می دهد.
وجه شــبه تصاویر 1 تــا 3، در فــرم دامن )نوع 
پوشــش(، فرم قرارگیری پاها و دســت ها، در دست 
داشــتن شــاخه ی گیاه و همراهی پرنده، فرم کاله و 
موها، حضور حیوانات دیگــر در پس زمینه ی تصویر 
است. این الهه در نقوش فرش عرب جنی، معموالً در 
کنار طاووس نقش گردیده اســت. )تصاویر شماره 5 
تا 8( بنــا به گواهی فیلیس  اکرمن، همین ترکیب بندی 
در ُمهرهای عصر ساسانی به کّرات دیده شده. )پوپ، 
اکرمن و شــرودر، 1387: 988( در کیش زرتشــت، 
طــاووس با اهورامزدا، خدای بــزرگ و مظهر قدرت 
نیک، ارتباط نزدیکی داشته اســت. طاووس، هم ماده 
و هم نر، مظاهر زندگی درباری در روزگار ساســانی 
بوده اند. طبری نیز به آتشــکده ها و معابد زرتشتی که 

تا قرن سوم هجری )صدر اسالم(، باقی بوده اند، اشاره 
می کند که در نزدیکی آتشــکده ی بخارا مکان خاصی 
برای نگهداری طاووس ها اختصاص داده شــده بود و 
 Golfer,( در آنجا از طاووس ها نگهــداری می کردند
194 ,1986(. ارتباط طاووس با ایزدبانوی اناهیتا و هنر 
عصر ساســانی، از یک ســو، و از جانب دیگر حضور 
صابئین )معاصر و گذشــته( در کنار رود دجله و طاق 
کسری مشهورترین بنای پادشاهان ساسانی )هوشیار و 
زاهدی فر، 1386: 79( این ذهنیت را متبادر می ســازد 
که انعکاس اعتقادات صابئان، توســط ایشان به ایران 
راه یافته، ســپس دچار اختالط فرهنگی و دینی عصر 
ساسانی گشــته و نقوش موجود بر ظروف فلزی این 
عهد را شکل داده اســت. نهایتاً، فرم تصویری الهه ی 
آناهیتا )بنابر عقاید زرتشــتیان و ساسانیان( همگام با 
تلفیق داستان های سلیمان )بنابر عقاید یهودیان( توسط 

بافندگان ُصبی بر فرش عرب جنی ظاهر می شود. 

تصویر 1. فرش پشمی زمینه آبی با طرح عرب جنی، موجود در فروشگاه محسن جوانمردی/شیراز، عکس توسط نگارنده در تاریخ: 1391/5/9 گرفته شده.
تصویر 2. گلدان نقره ی مطال، عصر ساسانی، ارتفاع: 18 سانتی متر، محل نگهداری: موزه لوور پاریس، قرن: 6 و 5 میالدی )سایت تصاویر موزه لوور(، آدرس اینترنتی 

https://raeeka.wordpress.com
تصویر 3. گلدان نقره ی مطال، عصر ساسانی، ارتفاع: 27 سانتی متر، محل نگهداری: موزه ایران باستان، قرن: 6 و 5 میالدی )گدار، 1377: 276(

تصویر 4. تعدد سینه های ایزدبانوی باروروی بر روی شکم، متعلق به قرن اول میالدی )کوپر، 1379: 217(
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تصویر 5. قالیچه عرب جنی، دهه ی پنجم سده ی چهاردهم ه.ق، متعلق به سفارتخانه ی انگلیس در یکی از کشورهای خاور نزدیک. )پرهام، 1383: 24(
تصویر 6. قالیچه عرب جنی، دهه ی پنجم سده ی چهاردهم ه.ق.، متعلق به سفارتخانه ی انگلیس در یکی از کشورهای خاور نزدیک. )پرهام، 1383: 24(

تصویر 7. فرش پشمی زمینه آبی با طرح عرب جنی، موجود در فروشگاه محسن جوانمردی/شیراز، عکس توسط نگارنده در تاریخ: 1391/5/9 گرفته شده.
تصویر 8. قالیچه عرب جنی، 202* 137 سانتی متر، به تاریخ 1337 ه.ق، مجموعه ی خصوصی، تهران. )پرهام، 1383: 15(

  توضیــح تصاویر: حضــور طــاووس در کنار 
ایزدبانوی اناهیتا/ امّ الصبیان/ ملکه اجنه را نشان می دهد.
در نقوش قالی های عرب جنی، اعتقاد به نیروهای 
ماوراءالطبیعــه و علی الخصوص جن، اهمیت فراوانی 
دارد. از این روی، اعتقادات موجود در دو خطه ی عمان 
)حواشــی و جزایر خلیج فــارس( و یمن ]دو مکان 
مشترک صابئان و اعراب فارس[ و فارس ]مکان کوچ 
طایفه ی عرب جنی و بافت این نوع فرش[، برای یافتن 
جایگاه جن به لحاظ اعتقادی در اذهان بافندگان فرش 

عرب جنی، غیرقابل اغماض می نماید.
مــردم  یمن، کرانه  و جزایر خلیج  فارس  و عمان  و 
فارس، اُمّ الّصبیان، جن مؤنثی   با پستان های متعدد روی 
شکم  با یک جفت  پستان  خیلی  درشت  افکنده  بر روی 
دوش ها تصور می کنند )داویدیان  و ســاعدی، 1344: 
28(. همین شمایل برای اُمّ الّصبیان در داستان سلیمان 
توصیف شده است. ســلیمان بن داوود )ع( در صحرا 
می رفت که شخصی را دید ترسناک. پرسید: تو کیستی؟ 
گفت: یا نبی اهلل، مرا نام اُمّ الصبیان است و دختر ابلیس 
لعینم. کار من این است که نزد زنان حامله ی مردم روم 
و شــکم خود را به آنان نشــان دهم و پری از پرهای 

خود را بر شــکم زنان مالم و بچه در شکم خون شود 
)یاحقی، 1386: 164(. در داستان سلیمان، امّ الصبیان، 
جن مؤنث/ پری پردار توصیف شده است. از آن جا که 
فرشــتگان، موجوداتی دارای بال و پر هســتند، شاید 
بتوان از این توصیف، به جنبه ی فرشــته یا الهه گونه ی 
اُمّ الصبیان توجه نمود. به لحاظ این که گزارشی از یک 
ُمهر ساســانی موجود در مجموعــه ی آقای َجکس، 
منقوش به الهه ی آناهیتا با چهار بال و پرهای بســیار 
در دســت است )پوپ، اکرمن، 1387: 993( به همراه 
اشــارات دکتر پرهام به تداوم ایزدبانوی چهاردســت 
)پرهــام، 1383: 18( و نامیدن وی به عنوان ملکه اجنه 
و همتای پادشــاه اجنه )پرهام، 1383: 25(، تداعی گر 
آن اســت که می توان جن مؤنــث را ایزدبانوی عصر 
جمشــید )پادشاه اُسطوره ای( در آیین زرتشت، آناهیتا 
دانست که در قالب اُمّ الصبیان داستان سلیمان و در مقام 
ملکه اجنه تغییر شکل داده است و جن مذکر بر تخت 
سلیمان نشســته را صخرجنی، پادشاه دریاها )مرتبط 
با ایزدبانوی آب ها/ اناهیتا( در مقام پادشــاه اجنه قرار 
داد. پادشاه دریا )صخرجنی( و ایزدبانوی آب )آناهیتا( 
به عنوان رودی مینوی بــه بزرگی تمام آب های روی 
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زمین که به دریای فراخکرت می ریزد، زوج متناســبی 
را شکل می دهند. دلیل دیگر برای همتایی اُمّ الصبیان و 
ایزدبانوی اناهیتا، پســتان های بسیار اُمّ الصبیان بر روی 
شکم است، چرا که ایزدبانوان چندپستانه )پستان های 
زیاد بر روی شکم(، مظهر باروری و ایزدبانوی آناهیتا 
هســتند )کوپر، 1379، 216(. )تصویر شــماره 4( از 
دالیل همســویی اُمّ الصبیان ادوار اسالمی با ایزدبانوی 
اناهیتا، این اســت که اُمّ الصبیــان خود را دختر ابلیس 
معرفی می نماید. در ایران پس از اســالم، دختر ابلیس 
به نام »بیدخ« خوانده می شــد. به روایت الفهرســت، 
ســاحران، دختر ابلیس را که تختی بر روی آب دارد 
و نامش »بیدخ« اســت می پرستیدند. )ابن ندیم،1346: 
551( بیــدخ )بیدخت، بدوخ( همــان ناهید یا زهره، 
ایزدبانــوی آب بوده که بــه صورت های گوناگون، به 
کنایه یا آشکارا ستایش می شده است. مثاًل در روستای 
»قالهر« کاشــان، روستاییان در جشــن آفریجگان به 
جایگاهی در کوه کــه آب از آن می تراویده می رفته و 
آن را به نام »بیدخت« می ســتوده اند )یاحقی، 1386، 
434(. در نمونه ی پیش از اســالم )پارتی یا حتی پیش 
از آن( نیز، به این نکته اشاره شده که اردویسوراناهید 
را در سراســر عبادتگاه های طبیعی کنار دریاچه ها یا 
چشمه سارهای جاری از کوهســار نیایش می کردند. 
یکی از آن ها در نزدیکی شــهر ری بر فراز کوهی قرار 
داشت و چشمه ای در پای آن روان بود. این نیایشگاه 
وقف آناهید یا »بیدخت« شــده بود، و نیایش در آن از 
چنان اهمیتی برخوردار بود که پس از پیروزی اعراب، 
وقف »بی بی شــهربانو« شــد که گفته می شود دختر 
آخرین پادشــاه ساسانی و بیوه ی امام حسین است. از 
این رو تا به امروز مســلمانان در آن جا قربانی و نذر و 

 .)Boyce,1967: 34( نیاز می کنند
به لحاظ واژگانی در متون دوره ی اســالمی، لقب 
ناهید »بغدخت« یا »بیدخت« اســت؛ به معنی »دختر 
خدا« یا »دختر خدایان« اســت و »بی« معادل »بغ« در 

پارسی قدیم اســت )بویس، 1381: 11(. بغدخت به 
جای الهه برگزیده شــده است که مرکب است از »بغ« 
به معنی خدا، پروردگار، ایزد و »دخت« به معنی دختر 
و بر روی هم بــه معنی دختر خدا یا خدا دختر )ایزد 
مؤنث( است. این نام از روزگاران قدیم لقب آناهیتا و 
ستاره ی ناهید )زهره( بوده است. نام بغدخت بعدها در 
زبان پارســی با تحول »غ« به »ی« به صورت بیدخت 
با یاء مجهول درآمده اســت. )فره وشی، 1374: 165( 
همین فرم در روایات اسالمی این گونه است: وقتی عزا 
و عزایا )هاروت و ماروت6/ خرداد و امرداد امشاسپند/ 
هئوروتات و امرتات(، دو فرشــته ی خدا، برای ُحکم 
کردن به زمین آمدند، زنی از فرزندان نوح، به نام زهره 
که در فارســی »بیدخت« و در عبــری »آناهید« گفته 
می شود، پیش ایشان از شوهر خود شکایت کرد. آن ها 
بر وی فتنه شدند و او را از شویش جدا کردند و شوهر 
را بکشتند و به خواهش او در خفا شراب خوردند و او 
نام مهیِن خدای )اسم اعظم( را از ایشان آموخت و خود 
به آسمان رفت )یاحقی، 1386: 433 و 432(. تغییرات 
و تحوالت ایزدبانوی آب در صور مختلف فرهنگی و 
اعتقادی ایران، در متون فوق نمایان اســت. با توجه به 
این که، صابئین به آب جاری به عنوان آفرینشگر جهان 
و جهانیان اعتقاد داشــته و اصطالحاً آن را »آب زنده« 
یا »حیات بزرگ« نام می نهند )شــیرالی، 1386: 44(. 
لذا همسانی ایزدبانوی ناهید به عنوان اُم الصبیان یا مادر 
صبیــان )صبی ها(، طبیعی می نماید. به لحاظ واژگانی، 
در ترکیب اســم »اُمّ الصبّیان«، واژه ی »صبیان«، در واقع 
اسم جمع »صبی« اســت )صبی+ ان(. پس اُمّ الصبیان، 
در ترجمه به مادر صبیان )پیروان فرقه ی صبی( معنی 
می شــود. به لحاظ قوانین نگارشی، جمع »ان« هم در 
فارسی موجود است و هم در عربی. اما در کل می توان 
گفت که تلفظ صابئان بی شــباهت به عربی نیســت و 
اگر کسی زبان عربی نداند، تصور می کند، آن ها عربی 
حرف می زنند و این شاید به لحاظ نفوذ زبان عرب در 
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ســرزمین آن ها باشد. صبی ها، به فارسی و عربی تکلم 
می کنند )بهزادی، 1379و 1380: 482(. 

نیروهــای  دارنــده ی  را  امّ الصبیــان  صابئــان، 
ماوراءالطبیعه دانســته و می ســتایند. بیرونی نیز، بت 
»الت« را به اســم زحل و »عّزی« را به اســم زهره یا 
ناهید ذکر کرده و پرسش آنان را به صابئین نسبت داده 
اســت )یاحقی، 1386: 433(. در وصف چندین بُت 
تاریخی در منابع بســیاری به نماد ناهید، باروری، آب 
و ارتباط آن با پســتان، سخن رفته است7 عالوه بر آن 
به سبب آن که آیین صابئی، مذهبی ممزوج از مجوس/ 
دین زرتشتی و یهودیت است )الهامی، 1377: 70(. لذا 
در منابع توراتی9، زهره یا »ایشــتار« برابر با »بیدخت« 
است که »عشــتاروت« یا »عشــروت« نامیده شده و 
بنی اســرائیل در زمان سلیمان، پرستش »عشتاروت« را 
پیشــه کردند و آن را »ملکه الســماء« نامیدند )یاحقی، 
1386: 434( اتصال و پیوســتگی ایزدبانوی آناهیتا در 
آییــن صابئان در ایام تقویمی ایشــان نیز قابل رؤیت 
است. اســامی هالل تشــرین آخر، هالل کانون اول، 
هالل کانون آخر و هالل آب، متعلق به ایزدبانوی ناهید 
و ستاره ی زهره است و هالل تموز را عید الهه ی تاوز 
خوانند که در آن، زنان برای او زاری کنند )الهه ی تاوز، 
همان تموز است( )الهامی، 1378: 83(. بنا بر عقیده ی 
صابیان پیش از آن که ســلیمان بیت المقدس را بنا نهد، 
در آن جا بتی بود با نام تموز )خدای خورشــید( و با 
ایشتار/ عیشتاروت )ایزدبانوی آب( مرتبط و محبوب 
او بود که پرستش آن از قدیم االیام در بابل مرسوم بود 
)دمشــقی، 1923: 61(. اعتقاد صابئان بر پایه ی اصول 
تمدن بابل و ترکیب آن با پایه های اعتقادی زرتشتیان 
)با توجه به این که جمشــید، پادشاه اُسطوره ای ادبیات 
دینی مزدیسنی کیشــان است( و ســپس داستان های 
ســلیمان نبی، در تحلیل صحیح تــر نقش عرب جنی 
تأثیر بســیار دارد. از این روی، به سندی که ابوریحان 
بیرونی ارائه نموده و صابئان حقیقی را همان اســیرانی 

دانسته که بخت النصر به بابل آورده و ایشان پاره ای از 
اعتقادات و گفته های مجوس را که در بابل شــنیدند، 
بــاور داشــتند )بیرونی، 1377: 263 و 267(، اشــاره 
می کنیم. سند دیگر به مسعودی، طبری و ابن اثیر تعلق 
دارد. این سه تن بر این عقیده اند که زرتشت پیامبر قوم 
مجوس/ دین زرتشــتی در زمان گشتاسب ظهور کرد. 
گشتاســب و پدرانش و سایر فارسیان قبل از زرتشت 
در دین صابئی بودند )طبری، 1367: 108/1؛ ابن االثیر 
1989: 65/1؛ مسعودی، 1356: 237/2(. بخت النصر، 
به عنوان حلقه ی واسط میان کوچ صابئان و سلیمان نبی 
ایفای نقش می کند. در روایت تالش بخت النصر برای 
جانشینی سلیمان به تصویر کشــیده شده است: اندر 
پای تخت ســلیمان دو شــیر مصور کرده بودند و بر 
ســر تخت وی صورت دو کرکس ... و آن چهارپایه 
تخت نیز طلســم ســاخته بودند که هیچ کس دیگر بر 
آن تخت نتوانســتی شد، به جز ســلیمان. بخت النصر 
بیامد و خواســت که بر آن تخت نشیند ... پس چون 
پای برنهاد آن شــیر که در پای تخت ساخته بودند به 
طلســم، دســت برآورد و بر پای بخت النصر زد و او 
را از آن جــا اندر انداخت )عبداللهی، 1381: 552(. در 
تمام روایات مربوط به ســلیمان نبی، تنها صخر جنی 
است که می تواند بر تخت سلیمان بنشیند و پادشاهی 
کند. در مبحث پیشین اهمیت آب و الهه های مرتبط با 
آن، وجود امّ الصبیان و تغییرات ماهیتی وی در گذشت 
زمان مشــخص گردید. اما نکته ای کــه حایز اهمیت 
است، حضور سلیمان، ارتباط آن با داستان امّ الصبیان و 

اعتقادات صابئین است.

صبیان و سبائیان، ارتباط بلقیس با جنیان
واژه ی صابئین غیرعربی و از زبان آرامی شــرقی 
)زبان مندائی( اشــتقاق یافته. صابئین از )Saba( گرفته 
شــده و به معنای فرو رونده در آب اســت )شیرالی، 
1386: 45(. )محتماًل )Saba( مشــتق از واژه ی سبا و 
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اشــاره به قوم و ملکه ی سبا داشته است(. طبق آن چه 
برای اشــتقاق واژه ی صابئین قید شد، واژه ی »سبا« یا 
»صبا« هــر دو به صورت )Saba( تلفظ می شــود. از 
سوی دیگر، ایشــتار/ بیدخت/ ناهید، در متون توراتی 
به »ملکه الســماء« ملقب اســت. در صورتی که لقب 
بلقیس، »ملکه الســباء« اســت. در این دو واژه نیز دو 
حــرف »ب« و »م« تفاوت آوایــی را ایجاد کرده اند و 
در باقی حروف همســان هستند. راجع به سبا یا سباء 
در روایت معجم البلدان آمده است: سرزمینی است در 
یمن در جنوب غربی جزیره العــرب )احتماالً یمن و 
َحضَرموت کنونی(. مردم ســبا، در آبیاری و سدسازی 
مهارت داشــته اند و ّســد مأرب در آنجا بود )یاحقی، 
1386: 445(. واقعه ی ســیل در قرآن )سبا: 15 تا 21( 
به این مضمون بیان شــده که سبا، کشوری پربرکت و 
بانعمت بود. مردم ســبا از آیات حق روگردان شدند 
و بر ایشــان سیلی بنیان کن فرســتادیم که سد مأرب 
را درهم شکست و قوم ســبا را به کشورهای اطراف 
پراکند. در اشاره ی قرآن، آوارگی سبائیان، را می توان به 
کوچ صابئین به ایران )عراق، در عصر ساسانی بخشی 
از ایران بوده اســت( تعبیر کــرد و به لحاظ مکان قید 
شده »ســبا«، یمن، دقیقاً موطن اصلی فرقه صابئین را 
نشــان می دهد. ارتباط سبائیان با آب در سد سازیشان 
نیز آمده اســت. در آثار تاریخی از قوم ســبا مواردی 
موجود اســت که بلقیس را به آب، ســلیمان، جن و 
اعتقادات صابئین مرتبط می ســازد. از جمله این آثار؛ 
یکی پرستشگاهی بیضی مانند موسوم به تخت بلقیس 
)Newby, 2004: 54( و دیگری سد مأرب است که از 
لحاظ تاریخ مهندســی اثری برجسته است )ترسیس، 
1990: 263(. در داستان های سلیمان، بلقیس تختی بر 
روی آب دارد که ســلیمان بــرای وی در نظر گرفته 
اســت. اجنه به سلیمان خبر داده بودند که پای بلقیس 
مو دارد، لذا سلیمان بر گرد تختش آبگینه کار گذاشت 
و زیر آن آب انداخت. بلقیس پنداشــت که آب است، 

شلوار برکشید و کذب سخن جنیان بر سلیمان آشکار 
شــد )یاحقی، 1386: 215(. در این داســتان، باز هم 
بلقیس در ارتباط با آب به تصویر کشــیده شده است. 
در نوشــتار قبل، به وصف ابن ندیــم از دختر ابلیس 
)بیدخ فارسی یا اُمّ الصبیان عربی( اشاره شد که تختی 
بر روی آب دارد. از جهت دیگر چون وجه شبه بیدخ 
و اُم الصبیان، دختری ابلیس است و چون جن، مطابق 
روایات اسالمی )بلعمی، 1380: 66/1(، بر گروهی از 
فرشتگان، از جنس آتش داللت داشته که ابلیس، مهتر 
ایشان بوده است. بنابراین اُمّ الصبیان/ بیدخ چون فرزند 
مهتر جنیان اســت، باید مؤنث جن )پری( باشــند. از 
جانب دیگر، مادر بلقیس از جنیان )پری( بوده اســت 
و اجنه راجع به بلقیس، گزارش کذب بر سلیمان نبی 
عرضه می دارند. به هرحال، بیدخ، اُم الصبیان و بلقیس، 

به نحوی با جنیان و آب در ارتباطند.
طایفه ی عرب جنی که به نظر نگارنده پیروان آیین 
ُصبی انــد؛ عالوه بر آن که بــه آب و جن اعتقاد دارند؛ 
نقوشی می آفرینند که بر اساس اُسطوره ها و موجودات 

ماوراءالطبیعه ی آب و جن اُستوار گردیده است.
جن و پری در روایات سلیمان نبی)ع( و جمشید:

ارتباط آب با داستان بلقیس در مقام همسر حضرت 
سلیمان )ع(، تخت وی که سلیمان برایش تدارک دیده 
بود و اخبار کذب اجنه، در مبحث پیشــین بیان شــد. 
در بعضــي روایات، بلقیس، ملکة ســبا، را موجودی 
غیرمعمولي و پري زاد دانسته اند. به این ترتیب که پدر 
بلقیس روزي در شــکارگاه مار سیاهي مي بیند که بر 
مار ســفیدي پیچیده است و قصد هالک او را دارد. به 
کمک مار ســفید مي شتابد و او را مي رهاند. مار سفید 
که زخمی و بی جان شده است، توسط پدر بلقیس در 
کنار رودخانه ای نهاده می شود. چون به خانه مي رسد: 
» ... مردي دید در میان خانه ایستاده نیکوروي ... گفت: 
من ... پســر مهتر پریانم و من آن مار سفیدم که تو مرا 
از دست آن مار سیاه برهانیدي ... گفت: مرا خواهري 
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اســت ... اگر خواهي تا او را به زنــي به تو دهم ...« 
)عبداللهي، 1381: 1012(. درباره ی ارتباط مار ســفید 
و جّن مي توان به جاّن اشــاره کــرد که گونه ای از مار 
سفید است. جاّن از فعل جّن )پوشانید( و هم خانواده ی 
جنون و جّن است. عرب ها جّن و مار سفید را از یک 
خانواده می داننــد )تاواراتاني، 1385: 12(. در فرهنگ 
معین نیز در تعریف پري آمده است: موجودی متوهم 
و نامرئی؛ جّن، مؤنث جّن و مي تواند با انســان خاکي 
ازدواج کند )معین، 1381: 249/ مدخل ج(. در ادبیات 
دینی فارســي میانه و در نوشــته های پهلوی، پری از 
موجودات اهریمني است که از نیروی جادو برخوردار 
است و می تواند هر وقت که بخواهد نماد و پیکر خود 
را تغییر دهد و به جامه های دیگر درآید تا پهلوانان را 
بفریبد و دام و دهشن مزدا را آسیب رساند )سرکاراتي، 
1350: 1(. اگــر اُمّ الصبیان را پــری فرض کنیم، تغییر 
نقش وی از موجــودی پلید به موجودی الوهی چون 
ایزدبانوی ناهید کاماًل توجیه پذیر است. چرا که پری، 
در ایران دوره ی اســالمي به صورت زن اثیری بسیار 
زیبا پنداشــته مي شده است. این زن اثیری از زیبایی و 
نیکویی و حتي فّر برخوردار بوده و گاه به ســبب بهی 
و سودرســانیش به مردمان و زیبایی اش، در مقابل دیو 
و اهریمن قرار می گرفته است )همان: 2(. در تصاویر 
عرب جنی، این ایزدبانو در فضایی بهشت گونه و مملو 
از حیوانات و گیاهان به تصویر کشــیده شده است. با 
توجه به آن چه گفته شد، اثیری بودِن پری شباهت پری 
را با جن، که از جنس آتش اســت، بیشتر مي کند. در 
داستان بلقیس، که از پدر انسانی و مادری پری به دنیا 
آمده است، صحت این موضوع مشخص می شود. اما 
وجه شــبه خاصی میان داستان بلقیس، همسر سلیمان 
و ازدواج جمشــید اســت. جمی، نام خواهر جمشید 
اســت که در اساطیر ایرانی و هندی از آنها سخن رفته 
است. در روایات پهلوی، جمی با جم پس از به شاهی 
رســیدن ضحاک فرار می کند و در کنار دریای زره به 

ســر می برند، دیوی با یک پــری به دنبال او می روند 
پس از آشنایی با هم قرار می گذارند که جم، خواهرش 
جمــی را به آن دیو به زنی بدهــد و آن دیو، پری را 
به زنی به جم بدهد )عفیفی، 1297: 490(. جمشــید 
با پــری در بن دریای فراخکــرت 10، ازدواج می کند 

)مدرسی، 1385: 13(.
ارتبــاط بلقیس )به اشــکال مختلفی چون: تختی 
بر روی آب/ جایگاه وی پس از همســری با سلیمان؛ 
ملکه ی ســبا/ خطه ای که در سدسازی مهارت داشته 
و ســیل بر ایشان نازل شــد؛ رها کردن مار سفید در 
کنار رودخانه توســط پدر بلقیس(، سلیمان )درآوردن 
خاتم خود به منظور آبدســت، به دســت آوردن خاتم 
سلیمان توسط صخر جنی/ پادشاه دریاها، ماهی گیری 
و زیســت ســلیمان در کنار رودخانه پس از معزولی، 
به دســت آوردن دوباره ی خاتم توسط سلیمان از دریا/ 
شکم ماهی(، جمشید )آشــنایی با دیو در کنار دریای 
زره و ازدواج بــا پری در بن دریای فراخکرت / محل 
حضور ایزدبانوی ناهید( و صابئان )زیســت در کنار 
آب( با آب در همگی مشترک است. در روایات مرتبط 
با بلقیس و ســلیمان، صابئان و جمشید، ارتباط میان 

پریان و اجنه مشهود است. 
در تصویر شــماره 9، دو ایزدبانــوی ناهید بر دو 
مار ســیاه غلبه کرده اند و آن را در دســت گرفته اند. 
از آن جا کــه در اعتقادات پیش از اســالم، طاووس، 
نماد ایزدبانوی ناهید اســت. پس از اســالم، طاووس 
نابودکننده ی مار سیاه است )خزایی، 1386: 25(؛ لذا، 
نماد باروری و حاصلخیزی )الهه آناهیتا(، مار را اسیر 
کرده تا مار نتواند آســیبی به دیگر جانداران سودمند 

برساند )تصاویر 9 و 5(.
در اعتقادات و روایات کهن ایران، تغییر شکل پری 
به صورت مار گزارش شــده اســت: » ... و پریان سه 
گروه اند ... و گروهي از ایشان اندر میان مردمان باشند 
بر صورت ســگان و ماران روند« )عبداللهي، 1381: 
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1012(. و در روایات اســالمی نیز مشابه آن راجع به 
جن آمده است؛ امام صادق فرمودند: جن به سه دسته 
اســت، یک دسته با فرشتگان است، یک دسته در هوا 
پرواز می کنند و یک دسته دیگر سگ ها و مارها هستند 

)آشتیانی، 1386، 17(.
در داستان بلقیس، مادر بلقیس که پری است، پس 
از تولد بلقیس او را به سگی می دهد که در واقع سگ 
نیســت و دایه ی پری است تا دخترش را شیر دهد و 
بزرگ کند )پرویزی، 1347: 167(. در ریگ ودا، راجع 

به جم آمده اســت: بشتاب  ای روح در این راه هموار، 
پیش رو و از نزدیک دو سگ پاسبان عبور کن. این دو 
سگ روح مرده را سالمت و سعادت بخشند و سپس 
به نزد جم رهســپار می شود )عفیفی، 1297: 489(. در 
هر دو متن، حضور ســگ به  عنوان همراه و پشــتیبان 
حضور دارد. در داستان جم، یاری گر ارواح است و در 
داســتان مادر بلقیس، یاری گر فرزندش. در فرش های 

عرب جنی، سگ به عنوان عضو الینفک حضور دارد. 

اُمّ الصبیــان در ارتباط با نقــش مؤنث در فرش 
عرب جنی فارس:

اهالی سروستان  فارس  کســی  را که  جن  )امّ الصبیان( 
می زد و رفتاری چون  دیوانگان  می داشــت ، می گفتند 
مضّرتی  شده  اســت  )همایونی ، 1349: 349(. هدایت  
می نویســد: به  بچــه ای که  ناخوش  بشــود و با دارو 
درمان  نشود، می گویند جن زده  و یا دعایی  شده  است  

)هدایت ، 1334: 192(.
برای کوچیدن از دشت مرغاب به شهرستان فسا، 
باید از شهرستان سروســتان گذر کرد. شهرستانی که 

تا فسا مســافت کوتاهی راه دارد. از آن جا که کوچیان 
بافنده ی نقش عرب جنی برای رسیدن به سکونت گاه 
زمستانه ی خود می بایستی از سروستان گذر کنند، لذا 
ترس وابسته به اعتقادات بومیان سروستان به اُمّ الّصبیان 
بر روحیه و ساختن نقش مایه های آنان مؤثر بوده است. 
شــاید از این بابت اســت که در تصویر شــماره 10، 
کودکی قنداقی بر پشت موجود مؤنث )امّ الصبیان( قرار 
دارد. چنان که در وصف امّ الصبیان آمده اســت، وی، 
خــود را جایگزین مادر می کند و نوزادان  را از آغوش  
مادرانشــان  می رباید و با خود می برد. این توصیف با 

تصویر 9. قالیچه عرب جنی، اوایل دهه ی ششم سده ی چهاردهم ه.ق.، متعلق به سفارتخانه ی انگلیس در یکی از کشورهای خاور نزدیک )پرهام، 1383: 25(
تصویر 10. قالیچه عرب جنی، دهه ی پنجم سده ی چهاردهم ه.ق.، متعلق به سفارت خانه ی انگلیس در یکی از کشورهای خاور نزدیک. )پرهام، 1383: 24(

توضیح تصاویر: در تصویر 9، در دســت باالی ســر ایزدبانو، دو مار ســیاه دیده می شود. به نظر می رسد در تصویر 5 نیز، مار سیاهی در دست باالی سر ایزدبانو اسیر شده 
باشد. در تصویر 10، امّ الصبیان که مادر دوم کودکان محسوب می شود؛ کودک قنداقه ای را با خود می برد.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
97

.1
4.

33
.1

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 30

http://goljaam.icsa.ir/article-1-303-fa.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1397.14.33.1.0
https://goljaam.icsa.ir/article-1-303-fa.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 33

بهار و تابستان 1397

33

فرم تصویری هم خوانی دارد. چرا که فرد مؤنث دارای 
ماهیتی ماوراء الطبیعه است. اُمّ الصبیان در فرهنگ  مردم  
جوامع اسالمی ، از جمله  فرهنگ  عامه ی ایران ، نمادی 
از مادر دوم  کودکان  یا مادر ُمثُلی  آن ها انگاشته  می شود 
)شهري ، 1368: 223/5(. مادر دوم  در نظر مادران  اصلی  
و واقعی  کودکان،  شبح  مخوفی  است  که  به  قصد آزردن  
مادران ، فرزندان  آنان  را بیمار می کند، یا می کشــد. از 
این رو، زنان  هرگونه  دگرگونی  در حاالت  روانی ، و هر 
رفتار و حرکت  نامتعادل  در نوزادان  و کودکان  خود را 
اثر و نشــانی  از حضور و حلول  این  مادینه  دیو در تن  
و جان  آنها می انگارند. وقتی  هم  که  نوزادان  و کودکان ، 
در نخســتین  دوره های جدا زیستی ، مریض  می شوند 
و ناگهان  می میرند، تصــور می کنند که  امّ  الصبیان  مادر 
ُمثُلی  رقیب  آنها را گرفته ، و کشــته  است . عامه ی مردم  
به  این  نوع  کودکان  بیمار می گویند: جن زده ، بی وقتی ، 
تی  یا مضّراتی  و دعایی  شده اند. پوالک  می نویسد:  َمضرَّ
مردم  بیماری صرع  را تحت  تأثیر جنی به نام امّ الصبیان  
می پندارند و به  همین  دلیل  هم  می گویند: فالنی  دعایی  

است ، دوایی  نیست  )پوالک ، 1361: 423(. 
از این بابت شاید بتوان تصویر این موجود مؤنث 
را بر فرش های عرب جنی، طلســمی برای زنان باردار 
و یا نوزادان ایشــان پنداشت. از طرف دیگر، چنانچه 
در گذشــته مطرح شــد، امّ الصبیان ادوار اســالمی با 
ایزدبانوی ناهید به نشــانه ی باروری همسانی تام دارد 
که با توجه به وجه ی اهریمنی پری پیش از اســالم و 
سپس تغییر آن به وجهی الوهی، تصویرسازی هایی در 
قالب یک ایزدبانوی بــاروری در حال حمل نوزاد به 
همــراه پرنده ی مرغابی )آبزی( که نماد ناهید اســت، 
امری طبیعی به نظر می رسد. چرا که ایزدبانوی آناهیتا، 
)برابر زرتشــتی ایزدبانوی بــاروری(، در مرکز توجه 
طیف وســیعی از آیین های غرب آســیا از قدیم ترین 
ادوار پیش از تاریخ قرار داشــته و روایت های بسیاری 
از این ایزدبانو در بین النهرین و ایالم عمومیت داشــته 

که در ُمهرها تصویرســازی شده اند. او در این جنبه از 
کارکرد خود با کودکی همراه است. گاه حالت ایستادن 
او به همراه کودکی است و گاهی او ایستاده است ولی 
کودک را در بغل یا به پشت دارد )پوپ، اکرمن/ فصل 

.)988 :1387 ،36

جن و صابئان
همان طــور که پیش از این اشــاره شــد، صابئان به 
پرستندگان آب ملقب هســتند. از این روی، به عنوان 
اولین وجه شــبه، به اعتقاد صابیئــن راجع به جنیان 
می پردازیم. یکــی از بخش های تقویم صابئان، عنوان 
هــالل ایلول دارد که به گفتــه ی ابن  ندیم: صابئین در 
سه روز اول از هالل ماه ایلول، برای رئیس جنیان که 
پادشاه دریاهاست، آب گرم می کنند )ابن ندیم،1346: 
463(. در داســتان های ســلیمان نبی )ع(، صخر جنی 
اســت که عنوان پادشاه دریاها را دارد و پس از برمال 
شدن ماجرای حکومت وی، به دریا انداخته می شود. 
صابئان، به ارواح پلید معتقدند و آن ها را »مولوخون« 
می خوانند که همان جن، در دیگر ادیان است )حسنی، 
1968: 321(. عالوه بر آن، صابئان، در هالل شــباط، 
برای اجنه و شیاطین نماز می خوانند )الهامی، 1378: 
81(. ابن ندیــم می گوید: این روز برای آفتاب اســت 
کــه آن را خــدای خیــر و برکت می خواننــد؛ و در 
ایــن روز، به جز برای جن و شــیاطین نماز نخوانند 
)ابن ندیــم،1346: 576(. بــا توجه به ایــام تقویمی 
صابئان، می توان نتیجه گرفت که حداقل در دو مورد، 
ایشان به وجود اجنه معتقدند. در ظرف آب خوری که 
متعلق به همین مراسم است، دو موجود ماوراءالطبیعه 
)مؤنث و مذکر/ امّ الصبیان و صخر جنی( یا )ایشــتار 
و تموز( تصویر شــده اند )تصویر شماره 11(. همین 
ترکیب بندی، در فرش عرب جنی نیز دیده می شــود. 
چنان که دکتر پرهام می نویســد: اعتقاد طایفه ی مرموز 
بافنده ی نقش »عرب جنی« بــه ُملک اجنه و َمَلک و 
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َملکه ی اجنه، نکته ایســت که در بافت نقش »پادشاه 
اجنه« قابل تعمق اســت )پرهام، 1383: 25(. حضور 
»پادشــاه اجنه« که بر خالف دیگر آدم ها چهار دست 
دارد و با صولت و ســطوت تمام بر تخت نشســته 
است، دلیلی است بر اطالق صفت جنّی به این طایفه. 
)همان: 22( گویا ایشــان، صخر جنی را پادشاه چهار 

دست اجنه و امّ الصبیان را ملکه ی چهار دست ایشان 
می دانند )چهار دست بودن هر دو نمادی از هم خونی 
و همتایی ایشان اســت(. حالت معلق این موجودات 
در هوا، به وســیله ی دنباله ی مواج لباسشــان در هوا 
بدون آن که بر روی تخت تکیه داشــته باشــند، قابل 

رؤیت است. 

 توضیح تصاویر: تصاویر 12 و 13، داستان بر تخت 
نشینی دیو به جای سلیمان نبی و سپس دستگیر شدن 

صخر جنی توسط آصف برخیا را به تصویر می کشد.
در نوشتار فوق بر چهار دست بودن جن بر تخت 
نشسته اشاره شده است. آن جا که دکتر پرهام به گروهی 
از موجودات چهار باله در اســاطیر آشوری، از زن و 
مرد، که عیناً و دقیقاً »جنّی« )geni( خوانده می شــوند 
)پرهام، 1383: 28(، اشاره می کنند؛ همانندی بسیاری 
با جن های آشــوری و بابلی  در ســرزمین  بین النهرین  
احســاس می شود. ایشان به دو دیو بچه  ُربا به  نام هاي  
لََمشتو، و لَبَرتو اعتقاد داشتند. لمشتو به  شکل  هیوالیی  
با ســر شیر، تن  آدمیزادی و دســت و پایی از ترکیب 
حیوانات تصویر شده  است  و لبرتو، دیوی چهار بال و 

چهار دست با سر زن و پستان هایی بر روی شکم است 
)MacKenzie, 1974: 68(. لمشتو، همانند صخر جنی 
توصیف شده است و لبرتو، با تصویر اُمّ الصبیان همسان 
است. از جهت دیگر، با توجه به این که اصول اولیه ی 
اعتقادی صابئین بر پایه ی اعتقادات آشــوری و بابلی 
اُستوار شده است )حســنی، 1968: 321( از این روی 
استفاده از نقش مایه های مشابه ی لمشتو و لبرتو امری 
اجتناب ناپذیر و معقول می نماید. به نظر می رسد لبرتو، 
در چرخــش تاریخی خود ابتدا به ایشــتار و ســپس 
ایزدبانوی ناهید مبدل شده است و لمشتو به تموز در 
مسند ایزد آفتاب و سپس به جمشید اُسطوره ای11 تغییر 
شکل داده است. تغییر ماهیت جمشید به صخر جنی و 
ایزدبانوی ناهید به امّ الصبیان متعلق به دوره ایســت که 

تصویر 11. تصویر متعلق به ظرف آیینی آب خوری، منقش به ملک و ملکه اجنه که در روز عید ایلول مورد استفاده ی صابئان قرار می گیرد. منقش به خط مندایی )خط 
مذهبی صابئان(

تصویر 12. قالیچه عرب جنی، 215*157 سانتی متر، اوایل چهاردهم ه.ق، مجموعه خصوصی، آلمان )پرهام، 1383: 17(
تصویر 13. فرش پشمی زمینه آبی با طرح عرب جنی، موجود در فروشگاه محسن جوانمردی/شیراز، عکس توسط نگارنده در تاریخ: 1391/5/9 گرفته شده.
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تصویر شــماره 14. بخشی از تصویر شماره 15، دو تصویر سمت راست، متعلق به قالیچه عرب جنی، 202 * 137 سانتی متر، به تاریخ 1337 ه.ق، مجموعه ی خصوصی، 
تهران )پرهام، 1383: 15( است و تصویر سمت چپ، بخشی از خط مندایی و اوراد فرقه ی صابئی است. متن داخل کاسه مکشوف از نیپور. )فکری پور، 1396: 85(

روایات جمشید و سلیمان نبی با یکدیگر خلط گردید.
برای اسم »عرب جنّی«، توجیه دیگری نیز وجود 
دارد. چون لقب »جنّی«، به مفرد جّن اطالق می شــود 
)یاحقــی، 1386: 279(. لــذا واژه ی »عرب جنّی« در 
بخــش دوم )جنّی( به معنی یک جن و بخش اول آن 
)عرب( اســت که روی هم  رفته به معنای جنی از نژاد 

عرب است. این جن عربی، می تواند همان جن داستان 
ســلیمان )ع(، صخر جنی باشد که پس از خلط داستان 
جمشید و ســلیمان، تصویرسازی هنری آن، به شکل 
صخر جنی نشسته بر تخت ســلیمان نبی و ایزدبانوی 
ناهید در حال ایفای نقش خرافــی امّ الصبیان در کنار 

وی، نمایان می گردد. 

نوشتارهای عجیبی بر یکی از فرش های عرب جنی 
نقش بسته است که در تصاویر الفبایی هویداست. دکتر 
پرهام معتقدند: در این فرش، تصویر معکوسی از واژه 
محمد )ظاهراً نام پیامبر اسالم )ص(( را آشکار می کند 
که به خط تزیینی کوفی- اســلیمی نوشته شده است. 
نام واژه ی مشــابهی در اندازه ی کوچک تر و ســاده تر 
در انتهای نوشــته و سمت راســت پایین زمینه دیده 
می شــود. به جز »محمد« و »وکیل«، نوشته ی فارسی/ 
عربی که در جانب چپ زمینه به طور معکوس تکرار 
شده، ناخواناســت )پرهام، 1383: 18(. کلمه »محمد« 
و »وکیل« می تواند اشــاره ای باشد به شفاعت گرفتن 
و وکیــل قرار دادن محمد در برآورده شــدن حاجت 
و خواسته )دادور و رســولی، 1389: 67(. با تأمل بر 
بخش زیریــن تصویر شــماره 14 و تصاویر الفبایی 
سمت راست آن، همان طور که در منابعی وجود واژه ی 
»محمد« تأیید شده و در آن قابل شناسایی است. یکی 
از دالیلی که شاید بتوان حضور این اسم را توجیه کرد، 

دو داستان در ارتباط با اُمّ الّصبیان است. 
در داســتان اول )اُمّ الّصبیان کبیر(12، که به شــرح 
دیدار حضرت محمــد )ع( با امّ الّصبیان در مســجد 
می پردازد، این گونه آمده اســت: حضرت محمد )ع( 

در مســجد نشسته بود. شــخصي به شکل و شمایلي 
غریب و هیکل مند از در مسجد وارد شد و سالم کرد و 
نشست، رسول اهلل از او پرسید: کیستي؟ گفت: فرشته ام. 
حضرت گفت دروغ مي گویي تو دیو یا پري هســتي. 
در همین میان جبرئیل خدمت رســول اهلل رســید و از 
حضرت حق پیغام آورد که: یا رسول اهلل از این شخص 
ســؤال کن تا قدرت خدا را نظاره کني، پس حضرت 
فرمود راســت بگو که نام تو چیســت؟ گفت: نام من 
اُمّ الصبیان اســت. مقام من آزار رساندن به کودکان و 
زنان حامله اســت که آنها را خسته و رنجور گردانم و 
درد سر و شــقیقه بر آن ها گمارم و رخ ایشان را زرد 
گردانم و شکم هاي ایشان را بزرگ سازم و کسي عالج 
آن نداند و اهل فضل و علما را در وسوســه اندازم و 
در رحم زنان، بچه از شــکم به در اندازم و کودک را 
مصروع سازم و دیوانه کنم و بر سر راه ها و گذرگاه ها 
مسکن سازم تا مردم را آزار رسانم و در فسق و فجور 
انــدازم و فتنه برانگیزم. پس حضرت رســول به امیر 
المومنین فرمــود: وي )اُمّ الصبیــان( را بگیر و به قتل 
رســان. در این هنگام جبرئیل فرمود یا رسول اهلل حق 
تعالــي مي فرماید او را َمُکش زیرا او را عبث )بیهوده( 
نیافریدم و از او سؤال کن که عالج این چه باشد؟ پس 
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حضرت پرسیدند: اي جن! عالج این کارها چیست؟ 
پس جن گفت: به حق آن خدایي که تو را به راســتي 
به خلق فرســتاده اســت، راه خالصي از شر من این 
باشــد: هر که دعاي اُمّ الصبیان را بــا اعتقاد بخواند یا 
بــا خود دارد، از این بالها ایمن گردد و به فرمان رب 
تعالي از شر جن و پري و آتش و هفت ملت که خلق 
شده است ایمن گردد )دعای اُمّ الّصبیان کبیر و صغیر، 

محتماًل قرن سیزدهم قمری: 167(. 
در داستان دوم )اُمّ الّصبیان صغیر12، که برخی منابع، 
راوی آن را از حضرت محمد )ع( دانسته اند، به شرح 
دیدار حضرت ســلیمان )ع( با امّ الصبیان می پردازد و 
در آخر امّ الصبیان می گوید: در خواب می ترســانم که 
نتوانند حرفی بزنند و ایشــان را بخشکانم و چند چیز 
دیگر نیز از مــن برمی آید که زن و مرد را به دیوانگی 
اندازم. پس او را گرفتند و گفت مرا نکشید که رهایی 
از ّشــر من، طلسمی دارد که هر که با خود دارد اذیت 
نبیند )اسرار قاسمی، محتماًل قرن ده قمری: 233(. در 
دو داســتان فوق، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
حضور حضرت محمد )ع(، دیده می شود. در روایت 
اول، جبرئیل حضور دارد که رمز سیمرغ است. سیمرغی 
که هم در َورِ جمشــید و هم در داســتان سلیمان نبی، 
ایفای نقش می کنــد. در روایت دوم، حضرت محمد 
)ع(، به صورت راوی ایفای نقش می کند و داستان در 
ارتباط با ســلیمان نبی شکل می گیرد. عالوه بر آن، در 
دو دعای طلسم گونه ی اُمّ الّصبیان )کبیر و صغیر(، اسم 
حضرت مّحمد )ع(، آمده است. در این طلسم، واژه ی 
»مجوس«، اســمی که به مزدیسنی کیشان اشاره دارد، 
پس از ســلیمان نبی )ع( آمده اســت که شاید ترکیب 
و تلفیق داستان سلیمان )ع( و جمشید )اُسطوره ای در 
ادبیات دینی مزدیسنی کیشان( را حتی در نوشتار طلسم 
موجه می سازد. این طلسم ها، برای دفع شّر از کودکان 
و مادرانشــان توســط دعانویسان نوشــته می شده و 
به عنوان تعویذ و حرز استعمال می گشته است. در این 

اوراد، نام حضرت محمد )ع(، بارها تکرار شده است 
و شــاید دلیل آن، واســطه قرار دادن حضرت محمد 
)ع(، برای دفع ّشر اُمّ الصبیان باشد. مورد دیگر، تصویر 
شــماره 14 است که چون این اوراد و طلسم ها دارای 
جنبه ی قدســی و از جنس متون کتب مقدس نیستند، 
لذا بافنده ی این فرش، خود را ملزم به رعایت احترام، 
از این جهت که چون فرش محل رفت و آمد است و 
به اصطالح پا می خورد، نکرده است. از این روست که 
چند واژه ی ناخوانا از آن را بر فرش، منقوش ســاخته 
اســت. )تنها جمله ی »فی حفظ الرحمن« در آن قابل 
خوانش اســت، که این جمله در برخی از متون علوم 
غریبه مربوط به دعانویسان در انتهای دعای اُمّ الّصبیان 

کبیر قید شده است(.
اما احتمال دیگری که نگارنده بر آن معتقد است، 
این اســت که در دعای اُمّ الّصبیــان کبیر، به حضرت 
موسی و ارواح یهودیان و سپس ارواح مجوسان قسم 
یاد کرده است. از آن جا که صابئین؛ معتقداتی از ترکیب 
یهودیت و زرتشــتی دارنــد، و در عین حال، ذکر قید 
شده به زبان عربی )زبان گفتاری صابئان( است؛ بسیار 
محتمل است که این دعا برای صابئان متداول بوده و بر 
قالی منقوش گردیده است. دلیل دیگر، آن که در بخشی 
از این دعا، از فرشــته ای یاد شده که از آسمان آب را 
نازل می کند و به وســیله ی آن درختان میوه و مزارع 
آبیاری می شود و از قداست آب و رودخانه سخن رفته 
است. این اعتقادات با اهمیت آب و رودخانه در آیین 

صابئان، هم خوانی تام دارد.
از جهت دیگر به لحاظ ناخوانا بودن این نوشتار، 
پــس از مقایســه با متــون دینی صابئان کــه به خط 
آرامی مندایی13، شهرت دارد و سالیان به صورت ِسّری 
توسط بزرگان دینی این دین مورد استعمال قرار گرفته 
اســت؛ می توان مطابقت های فرمــی خاصی با متون 
نوشــتاری بر فرش عرب جنی یافت و احتمال داد که 
نوشــتار فوق الذکر به خط  مندایی بوده و به این جهت 
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ناخواناست. 
به دلیل همسانی اُسطوره و ایزدان در اجزای داستان 
جمشید و ســلیمان )ع( و این که نقش عرب جنی در 
قالی های فارس )ُملک سلیمان( دیده می شود؛ بررسی 
شباهت های جمشید و سلیمان نبی در خلط روایاتی که 
سرچشمه ی نقوش عرب جنی اند، حایز اهمیت است. 
علی الخصوص که گذرگاه کوچ و اســکان تابستانه ی 
طایفه ی عرب جنی در دشت مرغاب، نزدیک به آثار 

هخامنشیان و تخت جمشید بوده است.

شباهت های جمشید و سلیمان
بعد از اســالم، هویت جمشید و ســلیمان نبی در هم 
آمیخته و حکایات مربوط به هر یک از آن اشــخاص 
به دیگری نســبت داده شده اســت. این آمیختگی به 
حدی اســت که در بعضی فرهنگ ها، ذیل »جمشید« 
گفته اند: جمشــید نام پادشــاهی، اگر با لفظ، خاتم و 
نگیــن و تخت و باد و آصف و ماهی و طیور و امثال 
آن باشد، مراد از آن حضرت سلیمان است )رامپوری، 

.)258 :1363
ایرانیــان، »فــارس« را گاه تخت جمشــید و گاه 
ُملک ســلیمان می دانند. بعد از اســالم، ایرانیان مرکز 
جمشید را سرزمین فارس دانســتند و آثار باقی مانده 
پادشاهان هخامنشی را به جمشید نسبت دادند که نام 
»تخت جمشــید« خود حاکی از آن اســت )صدیقیان، 

 .)110 :1375
طبرســی، معبد معروف ســلیمان را در اورشلیم، 
نمونه ی اصلی )محاریب( ذکر می کند. از جمله تعابیر 
طبرســی درباره ی لغت )محاریــب(، کاخ هایی برای 
نیایش اســت. این تعبیر هم از حیث وجود کاخ آیینی 
قابل مالحظه اســت، مانند »تخت جمشید«. هم از این 
حیث که ابنیه ی شگفت آور را گاه در قدیم، مردم ایران 
به جمشید یا سلیمان نســبت می دادند. یعنی آن ها را 
بارگاه جمشــید یا سلیمان می پنداشــتند، مانند تخت 

سلیمان در آذربایجان غربی که در واقع همان آتشکده 
آذرگشنســب دوره ی ساسانی اســت )غالمی، 1385 
و 1386: 133 و 134(. از ســوی دیگــر، اعجاب از 
بناهای عظیم و شگفت هخامنشیان در سرزمین فارس، 
موجب شــده است که ساختن آنان را به دیوان نسبت 
دهند و چون در اساطیر ســامی، سلیمان دیوان را در 
خدمت داشته اســت، به همین دلیل در قرون اسالمی 
جمشید و سلیمان یکی پنداشته شدند و بدین ترتیب 
فارس را تخت گاه ملک ســلیمان و پادشاهان فارس 
را قائم مقــام و وارث ُملک ســلیمان خوانند )معین، 
2535: 115/1؛ یاحقی، 1386: 294( چنان که ســعدی 
در مقدمه ی گلســتان درباره ی اتابک ابوبکربن سعدی 
زنگــی از تعبیــر »وارث ملک ســلیمان« و »قائم مقام 
ســلیمان« استفاده کرده است )ســعدی، 1371: 70 و 
73 و 195(. آرامگاه کورش در فارس نیز به »مشــهد 
مادر ســلیمان« موسوم اســت )یاحقی، 1386: 294(. 
ایرانیان هم چنین اســتخر فــارس را از جمله ی بارگاه 
های سلیمان برشمرده اند )مجمل التواریخ و القصص، 
؟: 47؛ میبدی، ؟: 192/7؛ طوسی، 1382: 178 و 255(. 
دلیــل دیگری که در آمیختگی حکایت های جمشــید 
و ســلیمان می توان در نظر داشــت، تعمد گروهی از 
ایرانیان در این زمینه اســت. به نظر می رســد گروهی 
از ایرانیان در نسبت دادن حکایات مربوط به پیامبران 
الهی از جمله ســلیمان به پادشــاهان اساطیری ایران 
باســتان تعمد داشته اند )دزفولیان و صحرایی، 1389: 
78(. چه نسبت یافتن پادشاهی ایرانی با پیامبری الهی، 
موجب می شد تا مسلمین با چشمی دیگر به زرتشتیان 
بنگرند. به خصوص انتساب پاره ای از بناهای تاریخی 
و میراث های فرهنگی ایران پیش از اسالم به حضرت 
سلیمان باعث می شد تا آن آثار از دست اندازی متعصبان 
محفوظ بمانند )اوشیدری، 1371: 235 و 236؛ معین، 

 .)115/1 :2535
در بخش زیرین، وجوه اشتراک میان سلیمان نبی، 
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در فرگرد دوم وندیداد، که به نام جم است. اهورامزدا به وی می گوید: 
شــهریاری جهان مرا بپذیر و جم می پذیرد به شــرطی که در زمان 
سلطنتش، هیچ نوع رنج و بیماری نباشد. اهورامزدا می پذیرد و نگین 
انگشــتری و یک اشتر زرنشان )عصا( به وی می دهد )عفیفی، 1297: 

.)487

در کتاب عجایب نامه آمده اســت که ســاختن تخت جمشید به دیو و 
جن و پری نســبت داده شــده است. علت آن اســت که مردم، بنای 
کاخ ها و ستون های عظیم و حمل تخته سنگ های بزرگ را از جاهای 
دوردست به صفه ی تخت جمشید، با وسایل عادی و دست و نیروی 

انسانی، کاری نشدنی می دانستند )الري، 1380: 31(.
در دینکرد، فصل 227، بند 6 از تســلط جم بر دیوان سخن رفته است 
)دینکرد( که بعدها در خدای نامه ها و منابع اســالمی بر آن تأکید شده 

است )کریستن سن، 1377: 346(.
مطابق گواهی های اوستایی، جمشید هم بر دیوان و مردمان و جادوان 
و پریان و کرپان ها چیره شــد. او از دیوان، هم خواســته و هم سود و 
هم چراگاه و هم گله را هم خوشــنودی و هم خســروی را برگرفت 

)سرکاراتی، 1378: 101(.

جمشــید و صابئین مشخص خواهد شد تا الهام گیری 
صابئین از روایات همسان میان جمشید و سلیمان نبی 

برای نقش فرش »عرب جنی« مورد بررسی قرار گیرد.

مشترکات

ساختن

عصا و 
خاتم

دیوان، جن 
و موجودات 
ماوراءالطبیعه

جمشید به اشــارت ایزدان، َوری )باغی( بساخت، به روایت بندهش، 
این »َور« در میانه ی پارس قرار دارد و ســرزمین سعادت و شادکامی 
و بهشتی است که از دیده ی عالمیان پنهان است و نشانه ی یادگارها 
و خاطراتی است که ایرانیان از قدیم ترین زادگاه خود داشتند )یاحقی، 
1386: 292(. شاید همین که مکان َور جمشید به دیار پارس/ فارس 

نسبت داده شده است، پرسپولیس را »تخت جمشید« خوانند.

هنگام ســاخت بنای بیت المقدس، ســلیمان دو ماه در آن جا بود و نماز 
می کــرد و از محرابــش هر بار درختی می روییــد. روزی یک درخت به 
نام »َخّروب« با او به ســخن آمد. سلیمان گفت: تو چه کار شایی؟ گفت: 
تخریب بیت المقدس را. ســلیمان از آن درخت عصایی درســت کرد و 
چــون نماز می کرد بــر آن عصا تکیه می داد. او می دانســت که از بنای 
بیت المقدس بســیار مانده اســت و چون بمیرد، دیوان کار نکنند. گفت: 
یا رب، مرگ مــن از دیوان پنهان کن. روزی که بر عصا تکیه داشــت 
بمرد و هم چنان بر جای بود تا مســجد تمام شــد. هیچ کس از مرگ او 
خبر نداشــت، زیرا کسی جرأت نداشت بدون رخصت به او نزدیک شود. 
عاقبت، چوب خوره، آن عصا بخورد و ســلیمان بیفتاد و دانستند که مرده 

است )قرآن کریم/ سبا: 14(. 

در روایت باال اشاره ای به عصای سلیمان )ع( رفته است. عصایی که وی 
با چوب َخّروب می سازد.

سلیمان را انگشــتری بود که نام بزرگ خدای تعالی )اسم اعظم( بر آن 
نبشته و چهار نگین در آن بود: دو تا آهنین و دو تا برنجین. با برنجین بر 
پریان و با آهنین بر دیوان و شیاطین14، حکم می راند و معجزه سلیمان و 
ُملک و جهانگیری وی در نگین همین انگشتری )خاتم( بود که از بهشت 
آورده بودنــد و ارمغان روضه ی رضوان بود که تمام قدرت و حشــمت و 
فرمانروایی وی بدان وابســته بود )طبری، 1367: 5/ 1242؛ سورآبادی، 

 )368 :1370

ّجن و شــیاطینی که مســّخر ســلیمان نبی بودند، به »جّن سلیمان« و 
»شیاطین سلیمان« شهرت داشتند )یاحقی، 1386: 474(.

سلیمانجمشید

جدول1. وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان
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در آثارالباقیه آمده است: پاداشی که ایزد تعالی جمشید را داد، این بود 
که رعایای او را از پیری و بیماری و حسد و فنا و غم و مصائب دیگر 
حفظ نمود و هیچ جانوری در مدت پادشاهی جم نمرد )بیرونی، 1377: 

331؛ طبری، 1352: 118/1(
در متون زرتشتی از پادشاهی جمشید بر هفت کشورزمین و بر دیوان 

و آدمیان سخن گفته شده است )صفا، 1363: 429(.

در بیشتر روایات ایرانی، جمشــید به دلیل ارتکاب به گناهی، قدرت، 
پادشــاهی، ّفره و جاودانگی خویش را از دســت می دهد، در جهان 
ســرگردان و ســرانجام به وســیله ی ضحاک دیو کشــته می شود 

)جعفری دهقی؛ دشتبان، 1392: 39(. 

چنان که پیش از این در وصف زهره )بیدخت / اناهیتا( آمد. وی اســم 
اعظم را از هاروت و ماروت آموخت و به آسمان ها رفت.

در بند 41، وندیداد، فرگرد دوم، به نقل از کریستن سن )کریستن سن، 
1377: 303 و 207( آمده است: ای آفریدگار جهان مادی، ای مقدس! 
چه کســی دین مزدایی را در »َور«ی که جم ســاخته اســت، برد؟ 

اهورامزدا گفت: مرغ کرشیپتر16 ای زرتشت سپنتمان!
فصل 19، بند 16، بندهش، نیز در مورد مرغ کرشیپتر می گوید: دین را 
به َوِر جمکرد برد و رواج داد )فرنبغ دادگی، 1369: 278(. در آن جا اوستا 

را به زبان پرندگان می خوانند )جعفری دهقی و دشتبان، 1392: 46(.

مشترکات

آسایش 
مردمان 

و 
گستردگی 

قلمرو

معزولی

اسم اعظم

پرندگان 
سخنگو )مبلّغ 

دین(

دیوان، جن 
و موجودات 
ماوراءالطبیعه

صاحب فارســنامه نیز آورده است: جمشــید چون دیوان و شیاطین را 
مّسخر خویش گردانید، ایشان را به کارهای سخت گماشت )فارسنامه، 
به نقل از صدیقیان، 1375: 81؛ طبری، 1352: 117/1؛ بلعمی، 1380: 

 .)88

در تورات نیز دوران طالیی حکومت ســلیمان این گونه بازگو شده است: 
یهودا و اســرائیل، مثل ریگ کناره ی دریا بی شمار بودند و اکل و شرب 
نموده، شادی می کردند و سلیمان بر تمامی ممالک از نهر فرات تا زمین 
فلســطینیان و تا سرحد مصر سلطنت می نمود. او از هر جانب به همه ی 
اطرافــش صلح بود و یهودا و اســرائیل ... درتمامی ایام ســلیمان ایمن 

می نشستند )کتاب مقدس1، پادشاهان 4: 20 تا 25(.
در قرآن مجید، راجع به گســتردگی سرزمین های سلیمان، اشاراتی شده 

است15. 

انگشتری سلیمان را فرشته ای مقرب میان »حبرون« و اورشلیم به او داده 
بود )خزایلی، 1341، 372(. تا آن گاه که انگشتری در انگشت داشت، ُملک 
جهــان زیر نگین او بود و ددان و دیــوان و آدمیان فرمانبردار وی بودند 
)پرویزی، 1347: 85( و پس از آن که دیو، انگشــتری وی در دست کرد، 

سلیمان را چهل روز حکمرانی نبود )یاحقی، 1386: 476(.

در داســتان سلیمان نیز اســم اعظم بر روی نگین وی نقش بسته است 
که پس از بر تخت نشســتن صخر جنی، اسم اعظم در اختیار صخر قرار 

می گیرد و پس از رسوایی، لقب پادشاه دریاها را به وی اطالق می شود.

حضرت سلیمان، هدهد را سخت دوست می داشت. هدهد سلیمان، هدهد 
سبا به عنوان پرنده ی پیام شهرت یافته است. هدهد از بلقیس و سرزمین 
ســبا برای ســلیمان نبی خبر آورد و گفت: آن جا زنی را یافتم که پادشاه 

ایشان بود و اینان خورشید را ستایش می کردند )یاحقی، 1386: 872(.

وسعت حوزه ی فرمانروایی جمشید و سلیمان نیز مشابه هم بوده است. آن دو نه تنها بر ممالکی گسترده فرمان می رانده اند، بلکه بر دیگر موجودات از جمله پرندگان 
و دیوان نیز تسلط داشتند.

در متون فوق، مرغ کرشیپتر به عنوان مرغ سخنگو و ُمبلّغ دین زرتشت در َوِر جمشید ایفای نقش می کند. در داستان های متعلق به سلیمان  نبی نیز از هدهد سخنگو 
صحبت شده است که برای سلیمان خبر از خورشیدپرستی بلقیس، ملکه ی سبا می آورد. در این داستان، هدهد نیز به نوعی ُمبلِّغ دین سلیمان می شود، چرا که سلیمان 

برای بلقیس نامه ای می نویسد و او را به توحید دعوت می نماید.

سلیمانجمشید

ادامه جدول1. وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان
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در قصص االنبیاء ثعلبی، در مکالمه ای که ذوالقرنین با کوه قاف دارد، قاف خود را این گونه معرفی می نماید: من قافم و در پشت سر من سرزمینی 
است، تمام پوشیده از برف و پس از آن، کوه هایی از یخ است که اگر این کوه های برف و یخ نبود، دنیا از حرارت جهنم می سوخت )یاحقی، 1386: 
644(. از طرفی، در توصیف َوِر جمکرد، آمده است: این َور به خواسته ی اهورامزدا برای محافظت از آفریدگان در برابر سرمای سخت و مرگ آور 
ســاخته شــد )وندیداد: فرگرد دوم، بند 1-19(. و یا در فصل 19، بند 16 بندهش، َور جمکرد در میانه ی پارس، در سرووا18 و در زیرزمین کوهی 

قرار دارد )فرنبغ دادگی، 1369: 142(.
سرمای سخت و یخبندان، در ارتباط با کوهی است که هم جمشید بر زیر آن َوِر خویش را می  سازد و هم دو سیمرغ داستان جمشید و سلیمان نبی 

در آن به سر می برند. پس وجه اشتراک دیگر جمشید اُسطوره ای و سلیمان )ع(، به جز سیمرغ، مربوط به آشیانه ی کوهستانیش است. 

چنان که پیش از این در وصف زهره )بیدخت / اناهیتا( آمد. وی اســم 
اعظم را از هاروت و ماروت آموخت و به آسمان ها رفت.

جمشــید با پری در بن دریای فراخکرت  ازدواج می کند )مدرســی، 
.)13 :1385

در وندیداد آمده اســت: در َوِر جمکرد آبها روان اســت و در کنار آنها، 
پرنــدگان در میان سرســبزی جاودانه در پروازنــد. در آنجا مردان و 
زنــان برگزیده و زیبا و تنومند و ســالم و زیباترین حیوانات و گل ها، 
خوشــبوترین گیاهان و میوه ها و پاک ترین آبهای ســرد و گرم وجود 
دارد. )برنجیــان، 1376، 37( در قیاس با صابئان؛ وجود آب گرم در َور 
جمکرد با گرم کردن آب برای رئیس جنیان/ پادشــاه دریاها مطابقت 

دارد. )توضیح تصویر شماره 15(

مشترکات

سیمرغ، قاف 
و سرما

اسم اعظم

دریای 
فراخکرت 

و آب

کلمه سیمرغ17 در اوستا به صورت »مرغوسئن« آمده که جزء نخستین سیمرغ و قاف 
آن به  معناي »مرغ« است و جزء دوم آن با اندکي دگرگوني در پهلوي 
به صورت »ســین« و در فارســي دري »سي« خوانده شده است و به 
هیچ وجه نماینده عدد سي نیست؛ بلکه معناي آن همان نام »شاهین« 
مي شود. چنان که سئن/ سین/ سئنه ویژگي هاي عقاب یا شاهین دارد 

)شوالیه، 1387: 710(.
در روایات آمده اســت که دین مزدیسنی را مرغی به نام چرک به َوِر 
جمکرد برده اســت. در بندهش )فصل 24( آمده اســت که نخستین 
پرنده ای که آفریده شــد، سین )sen( بود که سه نوع است. ... و یکی 
از آن ها کرشیپت/ کرشپیتر نام دارد که همان سر دسته ای است که آن 
را چرک می خوانند و اوست که دین را به »َور« می برد )کریستن سن، 

.)312 :1377

روزی در دربار ســلیمان ســخن از قضا و قدر رفت. ســیمرغ گفت: من 
تقدیر پروردگار بگردانم و چون نتوانســت قضای پروردگار را بگرداند، به 
خداوند ایمان آورد و بعد از آن به کوه قاف رفت و دیگر کســی او را ندید 
)یاحقی، 1386: 477(. و یا چنان کــه در مجمل التواریخ و القصص آمده 
اســت: سیمرغ، چون نتوانســت تقدیر را تغییر دهد، از شرم ناپدید شد و 
ناپدید شدن سیمرغ از آن روز باشد )مجمل التواریخ و القصص، ؟: 210(. 
در معجم البلــدان، کوه قاف را همان کوه البرز معرفی کرده اند که جایگاه 

سیمرغ اوستایی است )معجم البلدان، 1399 ق: 18/4(؛

در داســتان سلیمان نیز اســم اعظم بر روی نگین وی نقش بسته است 
که پس از بر تخت نشســتن صخر جنی، اسم اعظم در اختیار صخر قرار 

می گیرد و پس از رسوایی، لقب پادشاه دریاها را به وی اطالق می شود.

ارتباط آب با بلقیس )ملکه ســباء( به جهت سدسازی سبائیان، سیل سبا 
و تختی که ســلیمان نبی برای بلقیس بر روی آب در نظر می گیرد، قابل 
تشــخیص است. عالوه بر آن، داســتان صخر جنی نیز مرتبط با دریا و 

آب است.

ارتباط آب و صابئین نیز در مســکن گزینی و اعتقادات ایشــان قابل پیگیری اســت. در طول حیات این قوم، اسکانشان همیشه در کنار آب جاری بوده و عالوه بر آن 
پس از آفرینش فرشتگان بزرگ، اولین مرحله ی هستی با آفرینش آب شکل می گیرد و پس از آن آفرینش آب سایر هرم هستی تحقق می یابد )شیرالی، 1386: 45(.

سلیمانجمشید

ادامه جدول1. وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان
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جمشــید با پری در بن دریای فراخکرت  ازدواج می کند )مدرســی، 
.)13 :1385

در وندیداد آمده اســت: در َوِر جمکرد آبها روان اســت و در کنار آنها، 
پرنــدگان در میان سرســبزی جاودانه در پروازنــد. در آنجا مردان و 
زنــان برگزیده و زیبا و تنومند و ســالم و زیباترین حیوانات و گل ها، 
خوشــبوترین گیاهان و میوه ها و پاک ترین آبهای ســرد و گرم وجود 
دارد. )برنجیــان، 1376، 37( در قیاس با صابئان؛ وجود آب گرم در َور 
جمکرد با گرم کردن آب برای رئیس جنیان/ پادشــاه دریاها مطابقت 

دارد. )توضیح تصویر شماره 15(

در ســبب پیدایش نوروز آورده اند که دیوان به فرمان جمشــید تختی 
بســاختند و آن را بر دوش گرفتند و از دماوند به بابل بردند. مردم از 
دیدن او که چون خورشید بر تخت خود می درخشید، به حیرت افتادند 
و پنداشتند که او خورشــید است و به یک روز دو خورشید در آسمان 
پیدا شــده. این روز را نوروز نام نهادند. نوروز، به فرشــته ی آب تعلق 
دارد )یاحقی، 1386: 835 و 834(. در این مبحث نیز، رد پای آب دیده 
می شــود که مکمل خوبی برای تجدید دین صابئین در نوروز توسط 

جمشید است.

مشترکات

گناه/ اشتباه

دریای 
فراخکرت 

و آب

پیدایش نوروز

جمشید از آناهیتا، خواسته های بسیار داشت و برای وی قربانی کرد و ستایش ناهید
سپس ناهید خواسته های جمشید را برآورده ساخت. )مدرسی، 1385: 

)31

در وندیداد پهلوی در شرح حکومت جمشید آمده است: سپس جم به 
راه اهریمن و دیوان ایســتاد و گفت که آفریدگار من هستم و به دلیل 
این دروغ گویی فّره شــاهی از او دور شد و ایرانیان از اطاعت او سر باز 
زدند و ضحاک بر ایران چیره شــد و جمشید را گرفته با اّره به دو نیم 

کرد )برنجیان، 1376: 24(.

سلیمان در بیان کتاب مقدس، پادشاهی است دارای همسران متعدد که 
نهایتاً تحت تأثیر عقاید زنان خویش از راه یکتاپرستی به طور محسوس 
منحرف می شود و برای خدایان دیگر قربانی می کند. در حالی که خداوند 
قباًل او را از این کار پرهیز و نسبت به عواقب سوء آن هشدار داده است، 
ســرانجام این خطای فاحش موجب ســقوط و از بین رفتن ســلطنت و 
حکومت وی می شود. )سرگذشت ســلیمان نبی در کتاب مقدس، کتاب 
اول، پادشــاهان، از باب 1- 12( او مردی اســت که جز خدا را پرستش 
نمی کند. باری مرتکب ترک اولی کرده و ســپس توبه می کند و توبه اش 

نیز پذیرفته می شود19. 

ســلیمان پس از آن که از خداپرستی به بت پرســتی روی آورد، در عقب 
»َعشــتورت«/ ایشتار خدای صیدونیان و »ِملُکوم« عمونّیان رفت )کتاب 

مقدس، پادشاهان، باب 11: آیات 4 - 13(.

سلیمان در بیان کتاب مقدس، پادشاهی است دارای همسران متعدد که 
نهایتاً تحت تأثیر عقاید زنان خویش از راه یکتاپرستی به طور محسوس 
منحرف می شود و برای خدایان دیگر قربانی می کند. در حالی که خداوند 
قباًل او را از این کار پرهیز و نسبت به عواقب سوء آن هشدار داده است، 
ســرانجام این خطای فاحش موجب ســقوط و از بین رفتن ســلطنت و 
حکومت وی می شود. )سرگذشت ســلیمان نبی در کتاب مقدس، کتاب 
اول، پادشــاهان، از باب 1- 12( او مردی اســت که جز خدا را پرستش 
نمی کند. باری مرتکب ترک اولی کرده و ســپس توبه می کند و توبه اش 

نیز پذیرفته می شود19. 

ابوریحان بیرونی، طبری و بلعمی، پیدایش نوروز را در دوره ی ســلیمان 
ذکر کرده اند )بیرونی، 1377: 325؛ طبری، 1352: 118/1؛ بلعمی، 1380: 

.)88

تجدید دین صابئان در نوروز و توسط جمشید صورت می گیرد.

سلیمانجمشید

ادامه جدول1.  وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان
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ابن اثیر و طبری گفته اند: نخستین کسی که مردم را به آیین صابئان دعوت کرد، شخصی بود به نام »بیوراسب« در دیار پارس )الهامی، 1377: 53(
با توجه به بخش فوق، شخصیتی که جایگزین سلیمان نبی می شود )صخر جنی(، و شخصیتی که جایگزین جمشید می شود )ضحاک(، و شخصیتی 
که ُمبلّغ آیین صابئان اســت )بیوراسب(، در دماوند حضور دارند. پس احتمااًل هر سه یک شخصیت هستند که در ادوار مختلف، با اسامی خاصی 

ظهور کرده اند.

در زامیاد یشت آمده: جمشید مدت زیادی از فّره برخوردار بود )عفیفی، 
1297: 487(. ایــن ّفره از اهورامزدا به وی اعطا شــد و ســپس فّر 
پادشاهی را جمشید از دست ایزد میترا، خدای خورشید، گرفت، ایزدی 
که در افســانه ها درباره اش چنین آمده: جم ایزد روشنِی روی زمین و 

میترا ایزد آسمانِی نور است )وارنر، 1376: 266(.

جام جهان نما، همان جام جمشــید اســت که احوال عالم و راز هفت 
فلک را در آن دیده می شده است. در خدای نامه ها آمده است که ُصور 
نجومی و سّیارات هفت کشور زمین بر آن نقش شده بودند و خاصیتی 
اســرارآمیز داشت، به طوری که هر چه در نقاط دوردست کره ی زمین 

اتفاق می افتاد، بر روی آن منعکس می شد )یاحقی، 1386: 274(. 

مشترکات

دماوند

پادشاهی 
موروثی )فّره 

کیانی(

جام و باد

ماده دیوان

تخت و صف 
زدن مرغان 

بر تخت

بنا بر سوتگر نسک، فصل 20، جم به اغوای ماده دیو »اودگ« که در 
ادبیات پهلوی، مادر ضحاک20 دیو به شمار می رود به لذایذ دنیوی آزمند 

گردید )فرگرد 20، سوتگ نسک، دینکرد نهم، بند 6-2(.

به جمشــید تخت روان یا چرخ یا گردونه ای نسبت داده اند که یادآور 
بساط حضرت سلیمان است: آن گاه بفرمود تا چرخی از آبگینه برای او 
بســازند، شیاطین را در آن جای داد و مرغان در برابر تخت افسانه ای 
جمشید صف زدند تا وی بر نشست و در هوا از شهر خویش تا دنباوند 
تا بابل به یک روز رفت )طبری، 1352: 118/1؛ بیرونی، 1377: 281(.

در بهمن یشت آمده اســت: اهریمن با این کین به سوی کوه دماوند 
که مقر بیوراسب است، می رود و فریاد می زند: چرا برنمی خیزی وقتی 
که این جهان پر از مردمانی است که از َوِر جمکرد آورده اند )برنجیان، 

.)37 :1376
دماوند یا دنباوند، بلندترین قله ی سلســله جبال البرز است که بنا به 
برخی روایات22، فریدون، ضحاک را در آن جا زندانی نمود و هم اکنون 

نیز دربند است )یاحقی، 1386: 361(.

در داستان سلیمان نبی، اُمّ الصبیان خود را دختر ابلیس معرفی می نماید.

ســلیمان را بساطی بود صد فرســنگ که تخت خویش را که از زر ناب 
بود، بر آن می نهاد و بر فراز آن دو کرکس بود )یاحقی، 1386: 474(. در 
قرآن کریم آمده اســت که حضرت سلیمان باد را در تسخیر خود داشت 
و صبح گاه مســیر یک ماه و عصرگاه مســیر یک ماه را بدان می پیمود21، 
مفســران نیز از بساط سلیمان سخن گفته اند: سلیمان )ع( را بساطی بود، 
پانصد فرســنگ. پس باد را بفرمودی و آن بســاط را با این همه خلقان 
برداشتی و به هوا اندر ببردی به مقدار یک میل زمین، گاه کم و گاه بیش 
)طبری، 1367: 5/ 1229 تا 1231؛ خزاعی نیشــابوری، 1374: 254/13؛ 

میبدی، ؟: 282/6(.

عوام معتقدند که سلیمان یکی از دیوان را که َصخر جنی )سنگ سرکش( 
نام داشت در آن جا زندانی نمود23 )یاحقی، 1386: 361(. از مرتضی علی 
)ع( روایت است که صخر جنی، صاحب خاتم سلیمان )ع( ]در کوه دماوند[ 
محبوس اســت. )اذکایی، 1353: 44 و 45؛ مجمل التواریخ والقصص، ؟: 

210 و 466(

سلیمان، بیســتمین و کوچک ترین فرزند داوود است که به موجب اکثر 
روایات اســالمی، در 1003 ق.م خداوند، حکم نبوت را پس از داوود به او 
داد. در حالی که کتاب مقدس تنها او را پادشاهی مقتدر معرفی کرده است 

)یاحقی، 1386: 474(.

گویا جام برای جمشید، خاصیتی شبیه به باد در قصه ی سلیمان نبی داشته 
اســت. چرا که باد صاحب خبر سلیمان بود و در هر کجای مملکت کسی 
حدیثی کردی، باد به گوش ســلیمان رســانیدی )یاحقی، 1386: 474(. 
در روایت ســورآبادی نقل شده است که: خورشــید، باد و آب از سلیمان 

خواستند از خدا بخواهد تا آن ها را آرام و قرار دهد )سورآبادی، 1370: 

سلیمانجمشید

ادامه جدول1. وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان
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 نتیجه گیری
با توجه به آن چه در این نوشتار آمد، می توان این گونه 
نتیجــه گرفت کــه در اعصار گوناگــون، فرهنگ ها، 
ادیــان و اعتقادات هر قوم بر هنر آن ســرزمین مؤثر 
بوده اند. مکان زیســتی و مســیر کوچ بافندگان فرش 
عرب جنی در تاریخچه ی فرهنگی و نمادین ایشان رد 
پای محکمی برجای نهاده است. از این روی، ترکیب 

داستان های مرتبط به جمشید اُسطوره ای و سلیمان نبی 
در خطه ای که آثار هنری پیشااســالمی )هخامنشیان 
و ساســانیان(، فارس، در آن به وفور یافت می شود، 
بر طرح های فرش عرب جنی که خاص اُستان فارس 
اســت، تأثیرات عمیقی نهاده. از جانب دیگر، پیروان 
فرقه ی ُصبی و مســیر حرکتشــان از کنار طاق کسری 
عراق )آثار عهد ساســانیان( به ایران کنونی و عالوه 

مشترکات

برخی جام جم را همان جام شــراب، پنداشــته که به علت کشف می جام و باد
در زمان جمشید به وی منســوب شده است )مرتضوی، 1332: 24(. 
البته اگر شــراب را در قیاس با باغوس/ باکــوس قرار دهیم، به این 
نتیجه رهنمون خواهیم شد که منظور همان ارتباط ظریف موجود در 
داستان های جمشید افســانه ای است و جمشید را به ایزدبانوی ناهید 
مرتبط می گرداند. در این راســتا، ارتباط آب حیات با جام جم در برخی 

اساطیر دیده می شود )یاحقی، 1386، 294(.

.)280
بســیاری از محققان میان جام مقدس سلیمان و جام جم، مشابهت هایی 
یافته اند. همچنین ارتباط با ّفر کیانی )ّفر جمشــید( با جام مقدس و پیوند 
آن ها با مهر در فرهنگ ایرانی دارای شــباهت هایی است. )واحددوست، 

)440 :1379
در آثار بعضی از مؤلفان اسالمی آمده است، سلیمان جنی را بر آن واداشت 
که برای او جام های شیشــه ای بسازد که با آن ها جن ها را زیرنظر داشته 

باشد. )مدرسی، 1385: 23(

سلیمانجمشید

ادامه جدول1.  وجوه اشتراک میان سلیمان نبی؛ جمشید اسطوره ای و صابئان

تصویر 15- قالیچه عرب جنی، 202* 137 سانتی متر، 1337 ه.ق، مجموعه ی خصوصی، تهران )پرهام، 1383: 15( توضیح تصویر: در این نمونه از فرش عرب جنی، 
تصویر دو رود روان در کنار دو ایزدبانوی ناهید به تصویر کشیده شده است. به نظر می رسد یکی نگهبان آب سرد و دیگری نگهبان آب گرم است. زمینه ی این فرش 

و دیگر نمونه های فرش عرب جنی، همسان با توصف وندیداد است و پوشیده از زنان و مردان، حیوانات و گیاهان است

)منبع: نگارنده(
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بر آن اشــتراکات اعتقادی صابئــان در ترکیب عقاید 
زرتشــتی و یهودی، عامــل تعیین کننده ی دیگری در 
ترکیب و مشابهت داستان جمشید و سلیمان نبی است. 
در شــکل گیری جن )که در اسالم و صابئان و دیگر 
ادیــان نیز وجود دارد( به عنوان عامل بصری و عنصر 
الینفک فرش های عرب جنی، آب و اهمیت آن در کل 
تاریخ ایران، در قالب ایزدبانوی اناهیتای پیشااسالمی، 
امّ الصبیــان در فرهنگ عامه ی ایران، احترام به آب در 

صابئان و صخر جنی و داســتان های مرتبط به تخت 
بلقیس در آب، نقش بســزایی داشته است. اشتراکات 
جمشید و سلیمان، جمشید، صابئان و سلیمان، سپس، 
ارتباط جمشــید، صابئان، سلیمان و فرش عرب جنی 
در ارتبــاط با فارس )محل بافت فرش عرب جنی( به 
صورت جداولی خالصه شــده در زیر آمده است که 
نشانگر مســیر ارتباط دهنده میان عناصر تصویری و 

عقاید بافندگان فرش عرب جنی است.

 سلیمان صابئان جمشید وجوه اشتراک

جن و موجودات 
 ماوراءالطبیعه

، ازدواج و شیاطین جن/ پریحکمرانی بر 
 .با پری

پادشاه دریاها، مولوخون، رئیس جنیان/ 
طبق تقویم صابئان نمازگزاردان برای اجنه 

 .و شیاطین

، ازدواج با بلقیس و شیاطین جن/ پری
 .)نیمی پری و نیمی انسان(

ضحاک که جمشید را در کنار دریای  پادشاه دریاها
 .کند با ارّه به دو نیم می فراخکرت

پادشاه هالل ایلول برای رئیس جنیان/
 .است دریاها

 لقب پادشاه دریاها را دارد. ،صخرجنی

 الصبیان امّ الصبیان امّ .اودگ ماده دیو

روان بودن آب سرد و گرم در وَر، ازدواج  آب
و دیدار با  فراخکرتبا پری در دریای 

ی آب  جن در کنار دریا، نوروز به فرشته
 .تعلق دارد

بیدخ: زهره یا ناهید، دختر ابلیس که 
با تختی بر روی آب دارد )همسانی 

 .بلقیس(

گران آب، گرم کردن آب برای  پرستش
گزینی  نرئیس جنیان/ پادشاه دریاها، مسک

 .در کنار آب

الصبیان، خود را دختر ابلیس معرفی  امّ
 کند. می

تدارک تخت بلقیس بر روی آب، 
صخرجنی، سیل سباء و سدسازی 

ی آب از سلیمان برای  سبائیان، خواسته
 . استمادر بلقیس، پری  آرامش

نذورات جمشید و برآورده شدن  ایشتار و اناهیتا -1
 .هایش توسط اناهیتا خواسته

ی  بنا بر تقویم صابئان اوقاتی برای الهه
 وجود دارد. ایشتار، آب

پرستی سلیمان و پرستش ایشتار،  بت
برای آرامش یافتن، کتاب  آبتقاضای 

 .سِفر جامَعه )ایشتار و تموز(

)خورشید(، پدیدار ی جمشید  معنای واژه خورشید -2
شدن دو خورشید در نوروز، دریافت 

 .کیانی از ایزد مهر/ خورشید فرّه

ی  بر تقویم صابئان زمانی برای الهه بنا
تموز/ خدای خورشید، نماز برای شیاطین 

 .و جن در روز آفتاب

تقاضای خورشید برای آرامش یافتن، 
کتاب سِفر جامَعه )ایشتار و تموز(، 

 .خورشیدپرستی بلقیس

 

جدول2. خالصه شده ی وجوه اشتراک بین جمشید شاه، سلیمان نبی و صابئان
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پی نوشت ها
1. در فرهنگ اســالمی، جــّن با واژة جــاّن، جّن و 
اجنّه مطابقت دارد و در روایات اســالمی به گروهی 
از فرشــتگان از جنس آتش گفته می شــود. در مورد 
آفرینش جّن، در پانزدهمین آیه از سوره الرحمن آمده 
است: »جن را از زبانه هاي آتش آفریدیم«. ظاهراً جّن 
از مارج آفریده شــده است. گاهی این کلمه را زبانه ی 
آتش همراه با سیاهی یا آتش مخلوط با دود دانسته اند 

و این که خداوند جّن را از این گونه آتش آفرید. 
2. Arab Jinni
3. نگره ی حلول روح، با آموزه های اســالمی نیز- که 
طایفه ی عرب جنی به یقین پیرو آن بوده است- تطبیق 

نمی کند )پرهام، 1383: 19(.
4. آیه 69، ســوره مائده؛ آیه 62، سوره بقره؛ آیه 17، 
سوره حج، )22( به صابئین در قرآن اشاره رفته است.

5. قرآن )بقره: 102(
6. یاقوت حموی و حمداهلل مســتوفی از مغاره ای یاد 
کرده اند که در یک فرسنگی ساوه )خرقان( واقع بوده 
و دارای پیکرتراشی های جالب توجه با چشمه ای روان 

از پشــت و جاری شــده بر چهار تخته سنگ، هر یک 
جلوه گر به شــکل پستان زنان که در زیر آن ها، آب به 
Barbier De Mey-(  درون حوضچه ای می ریخته است 
nard, 1861: 298-9(روایت مستوفی بدین شرح است: » 

... کوه بلند است و در عجایب المخلوقات آمده که در 
آن کوه غاری است بر شیوه ی ایوانی و در آن جا نقوش 
و اشــکال بسیار و در آخر غار حوضی است. بر باالی 
آن حوض چهار ســنگ به شکل پستان زنان هست و 
از آن جا پیوسته آبی فرو می چکاند و در حوض جمع 

می شود«. )مستوفی، 1362: 195 و 196(. 
7. جامَعه: کتاب یا ِســفر جاَمعه، بیســتمین کتاب از 
کتاب های قانون یهود و بخشی از عهد عتیق است که 
به سلیمان پیغمبر منسوب است. ویل دورانت حدس 
زده است که احتماالً اصل آن مجموعه ای از سرودهای 
بابلی بوده که به نام ایشــتار و تموز ساخته شده است 

)یاحقی، 1386: 277 و 278(.
8. کتاب مقدس می فرماید: پادشــاه )ســلیمان( تخت 
بزرگی از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانید و 
تخت را شش پله بود و سر عقبش مّدور بود و به این 

 سلیمان صابئان جمشید وجوه اشتراک

 .گذار نوروز بنیان .تجدید دین صابئان در  نوروز .و تجدید دین صابئان گذار نوروز بنیان نوروز -1

مبدأ حرکت جمشید در نوروز، محل به  دماوند -2
 .بند شدن ضحاک

 .محل به بند شدن صخر جنی .محل حضور بیوراسب

 .مقصد حرکت جمشید در نوروز بابل -3

 

النصر که بعدها قصد تکیه  توسط بخت
زدن بر تخت سلیمان را داشت، به بابل 

 .کوچانده شدند

کتاب سِفر جامَعه که در آن از 
ایزدبانوی ایشتار و ایزد تموز بابلی الهام 

 است. گرفته شده

و  ای توسط جن ساختن جام شیشه .دیدنجن را در آیینه یا شیشه  .ی موجودات نظارت بر همهو  جم جام جام
 .نظارت بر جنیان

 .یهودی .مجوس و یهودی .زرتشتی/ مجوس دینیقادات اعت

 

جدول2. خالصه شده ی وجوه اشتراک بین جمشید شاه، سلیمان نبی و صابئان

)منبع: نگارنده(
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طرف و آن طرف کرســی اش دسته ها بود و دو شیر از 
این طرف و آن طرف بر آن شش پله ایستاده بودند که 
هیچ مملکت مثل این ساخته نشده بود )کتاب مقدس، 

پادشاهان، باب 10: آیات 21-18(.
9. دریای فراخکرت: اردویســورآناهیتا، به معنی رود 
نیرومند و زالل است و آن طور که در اوستا از این رود 
تعریف شده، آبی است مینوی به بزرگی تمام آب های 
روی زمین که به دریــای فراخکرت می ریزد و هفت 

کشور را سیراب می کند )یاحقی، 1386: 814(. 
10. جمشید یا جم، نام نخستین پادشه اساطیری ایران 
است که در َسنسکریت »یم« و در گات ها »ییم« تنها و 
بدون صفت و در ســایر قسمت ها با سه صفت »شید« 
)روشن و درخشــان(، »خوب رمه« )دارنده ی رمه ی 
خوب( و »ســریره« )زیبا( توصیف شده است. صفت 
»شــید« یا »خشــئت« که صفت »خور« نیز هست، به 
این دلیل به جمشــید نســبت داده شده که او در آغاز 
رّب النوع آفتاب بوده اســت و به همین دلیل، ستارگان 
هم به طور طبیعی، رمه ی او به حســاب می آیند. محل 
ظهور دوباره ی جمشــید نیز خــاور دور )محل طلوع 

خورشید( است )همان: 291(.
11. بسم اهلل الرحمن الرحیم- بسم اهلل و باهلل و من اهلل و 
الي اهلل و الغالب اال اهلل و هذا کتاب من اهلل العلي العظیم 
و مــن نقش خاتم ســلیمان بن داود و هو ملک الجن و 
االنس و الشــیاطین و کل بناء و عواص الي جمیع ما 
فــي االرض باذنه کان او یکون لصاحــب هذا الکتاب 
من الزالزل و التوابع والغیالن و اُمّ الصبیان من الدهش و 
االرمــن و جمیع االرواح المخبثه الخبیثه عزمت علیکم 
یا معشــر الجن و یا معاشراالرواح ان کنتم من االرواح 
الیهودیین من معشــر الجن بربکــم و هو الواحد القهار 
الکبیر المتعال و بنبیکم موســي علیه الســالم بکتابکم 
التورایه وان کنتم من االرواح المجوسیین بربکم و هو 
الواحد القهار و بنبیکم داود صلوات اهلل علیه و بکتابکم 
الزبور فتبارک اهلل احسن الخالقین و ان کنتم من االرواح 

النصرانیین فاني عزمت علیکم بربکم و هو اهلل الحافظ 
الجبار و بنبیکم عیسي علیه السالم و بکتابکم االنجیل و 
انتم ان کنتم من االرواح المسلمین فاني عزمت علیکم 
بربکم و هو الرحمن الرحیم الملک القدوس الســالم 
له االسماء الحســني و بنبیکم محمد المصطفي صل اهلل 
علیــه واله و ... و باســم محمد صــل اهلل علیه و اله و 
سلم تســلیما کثیرا لمن علق علیه صغیرا اوکبیرا ذکرا 
او انثي حرا اوعبدا و بحق اهلل تعالي و بخاتم ســلیمان 
بن داود علیه السالم ... و بخاتم محمد صل اهلل علیه و 
اله و سلم و ... و اعیذه باهلل رب الناس ملک الناس من 
شر الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدورالناس 
من الجنــة و الناس اللهم احفظ عبــدک صاحب هذا 
التعویــذ بحق محمــد عبدک الکریــم و اله وکالمک 
المجید و صل اهلل علي محمــد و اله اجمعین الطییبین 
الطاهرین و الحمــدهلل رب العالمین )دعای اُمّ الّصبیان 

کبیر و صغیر، محتماًل قرن سیزدهم قمری: 167(.
12. جلیوس جلیوس ادن شاهون جنون طوس هودنا 
فرزنا فردنا اشــبیهون افیهون و هــذا کتابمن اهلل العلی 
العظیــم عزمت علیکم ارواح الجنیة من الجن و االنس 
و کل بنــاء و غواص من فــی االرض و صاحب هذا 
الدعاء االول و التوابع و العلیلن و ام الصبیان و جمیع و 
حشرات االرض و اعوذ بک من شرور الجن و االنس 
و بحق خاتم امیرالمومنین»ع« ال ا ا ا امم ا ا هو ســالم 
قوال من رب رحیم ه ه ه ه ه ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء و 

ه من سالم علی آل یس )همان: 189(.
13. خط و زبان این قوم ریشه در آرامی دارد و از آن جا 
که خط و زبانی کهن اســت، بخش اعظم این خط و 
زبان به علت عدم دسترسی زبان شناسان و خط شناسان 
نامکشــوف مانده است. اصرار پیشوایان دینی این قوم 
در پوشــیده نگاه داشــتن آثار دینی و مذهبی و انجام 
احکام و ســنت های دینی به دور از چشــم دیگران و 
نیز آموختن خط و معارف دینی به افراد کمی از خود 
منداییان باعث شده است که این حوزه دور از دسترس 
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دانشمندان قرار گیرد )بهزادی، 1380-1379: 480(.
14. خداوند، آدمی و دیو و مرغ را همچون لشکریان، 
فرمانبردار سلیمان )ع( کرد )قرآن، سوره نمل: آیه 17(. 
15. راجع به سلیمان نبی )ع( در قرآن کریم )انبیاء 82؛ 

نمل 16 و 17؛ سبا 12و 13( تصریح شده است.
kar?iptar .16

17. یکــي از حیوانات خیالي ایرانیــان، که خصوصًا 
در دورة ساســاني اهمیت فراوان داشته؛ »سین مرو« یا 
سیمرغ اوستایي اســت که داراي طبایع مختلف شیر 
و عقاب یا شــاهین بوده اســت و تجسم االهة بزرگ 
آب هــاي آســماني و زمیني »اردوي ســورا« یا به نام 
معرف تر »ناهید/آناهیتا« بوده است )پوپ،1387: 68(. 

Sruva .18

19. آیات مربوط به ســلیمان: )بقره، 102؛ نساء، 163؛ 
انعــام، 84؛ انبیاء، 78-82؛ نمل، 15- 44؛ ســبا، 12و 

.)21
20. ضحاک در اوســتا اژی هاک به معنی دیو اســت. 
نیرومندترین دیوی است که اهریمن برای تباهی جهان 
راســتی و نابودی آن آفریده است )طاهرخانی آقایی، 

.)41 :1384
21. قرآن کریم: سبا 12؛ انبیاء: 81.

22. بنــا بر مندرجات متون پهلوی، ضحاک را در کوه 
دماوند گرفتار کردند )یاحقی، 1386: 548(.

23. َصخر را ســلیمان به کوه دماوند بازداشــت و تا 
قیامت خدا او را آنجا عذاب فزاید. )همان: 539(
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- ســورآبادی. )1370(. قصص قرآن مجید، برگرفته از تفســیر ابوبکر عتیث نیشابوری)ســورآبادی(، به اهتمــام یحیی مهدوی، تهران: 
خوارزمی.

- شوالیه، ژان. )1387(. فرهنگ نمادها: اساطیر، رویاها، رسوم و ..... )ترجمه و تحقیق سودابه فضاییلي(و ویراستار: علیرضا سید احمدیان، 
تهران: انتشارات جیحون.

- شهري ، جعفر. )1368(. تاریخ  اجتماعی  تهران  در قرن  سیزدهم . تهران: رسا .
-شیرالی، عادل. )اسفند 1386(. پارسایی در حاشیه رود: گذری بر آیین مندایی. اخبار ادیان، پنجم )24 و 25( ، 44 و 45.

- شیرالی، عادل. )1392(. صابئین َمندائی در ایران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
- صدیقیان، مهین دخت. )1375(. فرهنگ اساطیری حماسی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- صفا، ذبیح اهلل. )1363(. حماسه سرایی در ایران، تهران: امیرکبیر، و )1374(، تهران: انتشارات فردوس.
- طاهرخانی آقایی، علی. )پاییز 1384(. نمادهای داستان کاوه ی آهنگر. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 75، 40 تا 43.

- طباطبایی، محیط. )1363(. صابئین اهل کتابند. ویراستار عبدالکرمی سروش، یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری، تهران: سازمان تبلیغات 
اسالمی، سال دوم.

- طبری، محمدبن جریر. )1352(. تاریخ طبری یا تاریخ الرســل و الملوک )ترجمه ابوالقاســم پاینده(. بنیاد فرهنگ ایران، جلد 2، تهران: 
انتشارات اساطیر. 

- طبری، محمدبن جریر. )1367(. تفسیر طبری )ترجمه حبیب یغمایی(. تهران: انتشارات توس.
- طوسی، محمدبن محمود. )1382(. عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات. به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- عبداللهی، منیژه. )1381(. فرهنگ نامه ی جانوران در ادب پارسی )بر پایه ی واژه شناسی، اساطیر، باورها، زیبایی شناسی(. تهران: پژوهنده.
- عربستانی، مهرداد. )1383(. تعمیدیان غریب: مطالعه ای مردم شناختی در دین ورزی صابئین مندایی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی 

کشور )پژوهشکده مردم شناسی(.
- عفیفی، رحیم. )1297(. اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، تهران: انتشارات توس.

- غالمی، یداهلل. )زمســتان 1385و بهار 1386(. هنر اســالمی و صور مجسم داستان سلیمان )ع( و بلقیس. صحیفه ی مبین، )39(، 129 تا 
.142

- فرنبغ دادگی. )1369(. بندهش، گزارنده: مهرداد بهار، تهران: انتشارات توس.
- فکری پور، کتایون؛ شــریفیان، فریبا؛ حیدرپور، آزاده. )1396(، بازتاب اعتقاد و باور به سحر و جادو در کاسه دعا و ُمهرهای سحرآمیز، 

پژوهشهای باستان شناسی ایران، شماره 14، دوره 7، ص 79 تا 90.
- فره وشی، بهرام. )1374(. ایرانویچ. دانشگاه تهران، تهران: مؤسسه ی انتشارات و چاپ.

- کریستن سن، آرتور. )1377(. نخستین انسان و نخستین شهریار )ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی(. )چاپ اول(. تهران: نشر چشمه.
- کوپر، جی سی. )1379(. فرهنگ مصور نمادهای سنتی )ترجمه ملیحه کرباسیان(. تهران: نشر فرشاد.

- گدار، آندره. )1377(. هنر ایران )ترجمه بهروز حبیبی(. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- الري، مریم. )1380(. نقش جن در نقاشي دوران قاجار. هنرنامه- فصلنامه تخصصي دانشگاه هنر، 4 )10(، 31 تا 41.

- مجمل التواریخ و القصص. )بی تا(. تصحیح ملک الشعرای بهار، کالله خاور، چاپ دوم، بی نا، بی جا، بر مبنای چاپ نسخه پاریس.
- مدرسی، فاطمه. )بهار و تابستان 1385(. اُسطوره ی جمشید با نگاهی به سرگذشت سلیمان نبی. مجله ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 

2 )اول( ، 9 تا 35.
- مرتضوی، منوچهر. )آبان 1332(. جام جم. پژوهش های فلسفی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، 26، 9 تا 39.

- مستوفی، حمداهلل. )1362(. نزهه القلوب. به سعی و اهتمام گای لسترنج، تهران: چاپ لیدن و دنیای کتاب.
- مسعودی، علی بن الحسین. )1356(. مروج الذهب و معادن الجواهر )ترجمه ابوالقاسم پاینده(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- معین، محمد. )1381(. فرهنگ فارسي. تهران: سرایش.
- معین، محمد. )2535(. مزدیسنا و ادب پارسی )جلد اول(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- میبدی، رشیدالدین. ؟. کشف االسرار و عده االبرار. تصحیح علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات ابن سینا.
- واحددوست، مهوش. )1379(. نهادینه های اساطیری در شاهنامه ی فردوسی، تهران: سروش.

- وارنر، رکس. )1386(. دانشنامه اساطیر جهان )مترجم ابوالقاسم اسماعیل پور(. تهران: اُسطوره.
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- هدایت ، صادق. )1334(. نیرنگستان ، تهران : انتشارات امیرکبیر؛ تهران: کتاب های پرستو،.
- همایونی ، صادق . )1349(. فرهنگ  مردم  سروستان . تهران: دفتر مرکزی فرهنگ مردم. 

- هوشیار، مهران و سارا زاهدی فر. مینای صابئین، زیوری از جنس تاریخ. آینه خیال، 1، 74 تا 79.
- یاقوت الحموی، شهاب الدین ابوعبداهلل. )1399 ق/ 1979 م.(. معجم البلدان، دارالحیاء التراث العربی. بیروت.

- یاحقی، محمد جعفر، )1386(، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر. 
- Barbier, De Meynard, C. )1861(. Dictionnaire géographique. historique et littéraire de la Perse, 
Paris, n.1.
- Boyce, M. (1967). Bibi Shahrbānū and the Lady of pars, 30, BSOAS, 30-44
- Golfer, Jorgensen, M. )1986(. Medieval Islamic Symbolism and the painting in the Cefalù Cathe-
dral. Leiden, E.J.Brill.
- MacKenzie, D. A. (1974(. Myths of Babylonia and Assyria, London.
- Newby, Gorden Damell, )2004(. Arabia, Pre-Islam, Encyclopedia of Islam and the Muslim World, 
Ed R.C, martin, Newyork, 1.
- Parham, C. (1993). The Mystique of Arab Jinni Design. Oriental rug Review, 13 (4).
-https://raeeka.wordpress.com, 29/07/1396, 8:32.
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