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 چکیده
ای  العاده ، اهمیت فوقمتفکرانبرای ابلیس همواره  ۀمسئلپژوهش و تحقیق در خصوص 

 ۀپایا هاایی بار    عارفان مسلمان با رویکرد تأویلی و برداشت ،در این میانو است  داشته
جایگاه منحصر به فردی را به خاود  معرفت ذوقی و شهودی و با بیانی رمزی و شطحی 

یس و نافرمانی ازلی در شقاوت ابل ۀارادرویکرد مبتنی بر قبول جبر و  اند. ختصاص دادها
به ویژه پیروان مکتا    ،، رویکردی است که برخی عارفان اسالمی)ع(او در سجده بر آدم

تواناد   نمی از آنجاکه زایش اندیشه اند. کر، به جهت توجیه نافرمانی وی، بدان پرداختهسُ
 رمتأثمتنی نیز  ه از مبادی و عوامل برونو هموارباشد خالص نظری مرهون تالش  صرفاً
گیری این نظریه در میان  توان چهار مبدأ برای شکل می کم ، به نظر نویسنده دستاست

اعتقااد باه    .1 ،عتقاد به جبر اشعریا. 2ند از: ا که عبارت المی برشمردبرخی عارفان اس
 تمسک به برخی اخبار و روایاات.  .0 ،یاتاستفاده از ظواهر آ .9 ،وجود ۀوحدت شخصی

از این رویکرد در آثار منثاور و منظاوم عارفاانی چاون     هایی  در این مقاله با بیان نمونه
القضات همدانی، رشیدالدین میبدی و عطار نیشابوری،  ،ج، احمد ززالی، عینالمنصور ح

 .دازیمپر میها و مبادی یادشده و سپس به نقد و بررسی آنها  به تبیین ریشه
 

 .عرفانشیطان، ف، جبر، جبر اشعری، وتصابلیس،    :ها کلید واژه
 

                                                 
 meshkat2013@yahoo.comدکتری دانشگاه معارف قم:  دانشجویمسئول،  ۀنویسند .1

 ی.بهشت دیو عرفان دانشگاه شه انیگروه اد اریاستاد. 2
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 مقدمه
 ۀلئمسا  ،فلسافه و کاالم مطارس اسات     ۀعرصا در انگیزترین موضوعاتی که بر یکی از بحث

که فیلسوف باه بررسای و    است وجود شناختی ۀلئمسشرور  ،از منظر فلسفیاست شرور 
موضاوعی   ،نگااه کالمای   ۀزاویا جاود شار را از   متکلم وو پردازد  کندوکاو پیرامون آن می

 .نگرد می مرتبط با عدل الهی
شارور در   معرفتی ۀحوزکه در است نقش ابلیس در ارتباط با انسان از جمله مسائلی 

 یشبهات کالما  نی، اولکتاب ملل و نحل ۀمقدمدر به بیان شهرستانی  .خور بررسی است
 .است مالئکه با تخاط  در سیابل عروفم ۀشبه هفت به مربوط ،خلقت عالم در شده مطرس

 .[19ص :10] گیرد مینشأت هفت شبهه  نیاز همو کالمی ای  اختالفات و انحرافات فرقه
کالمای   ۀفلساف رویکردی متفااوت باا مباحاث    و له در عرفان اسالمی با افق ئاین مس

کارد  در آثار منثور و منظاوم خاود باا روی    ایشانو قرارگرفت  مسلمان مورد توجه عارفان
آن، باه ادبیاات و شاعر فارسای نیاز       ۀدامنا که ای  مسئله .اند عرفانی بدان پرداخته خاص
 513سنایی ززناوی )  جمله ی ازافراد از قرن پنجم به بعد، با آثار منظومبه ویژه  ،رسیده

.ق(، ه 010) .ق(، شیخ فریدالدین عطار نیشاابوری ه 071الدین محمد بلخی ) .ق(، جالله
ای  جلاوه  .ق(ه 838نورالدین عبادالرحمن جاامی )  و .ق(،ه 719)شیخ محمود شبستری 
 تازه به خود گرفته است. 

قارن تمادن اساالمی     29 در میان انبوه صوفیان کوچک و بزرگ، که در طول قری »
هاای   هاند، تنای چناد از برجساتگان و قلا     تهوار گف انواع کلمات و عبارات رمزآمیز و شطح

و باا بیاانی    [205-200ص :07]« اند برخواسته[ بلیسا]به دفاع از وی هستند که  وفتص
تصاویرگر سایمای خباثات و کفار      ا  همنوا با شریعت مقدس اسالم ا  دوگانه، از یک سو

 اند.  و توجیه نافرمانی او قلم فرسوده ابلیس بوده و از سوی دیگر در تنزیه
یخ مکتا   از مشاا  گاران نافرماانی ابلایس کاه زالبااً      مطالعه و تتبع در رویکرد توجیه

دهد یکی  می مشهورند، نشان« حامیان ابلیس»یا  «مدافعان ابلیس»بوده و با عنوان « سُکر»
ازلای در   ۀارادترین دفاعیات ایشان، رویکردی مبتنی بر قبول جبار و   ترین و مهم از شایع

کاه شایطان را یاارای    ای  شقاوت ابلیس و نافرمانی او در سجده بار آدم اسات، باه گوناه    
  برابر این اراده نبوده و نخواهد بود.مقاومت در 

مطلق خداوندی و آزادی و اختیاار انساان، ناه فقاط در      ۀارادهر چند کشاکش میان 
هادف ایان   ی اسات،  دجا ای  اساالمی، مسائله  های  بلکه در سراسر آموزه ،مکات  عرفانی
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ه تبیین بجبر عرفانی در دفاع از ابلیس،  از رویکردهایی  نمونهنوشتار آن است که با بیان 
 ردازد.بپهای معرفتی و نقد و بررسی آن  خاستگاه ،گیری شکلهای  ریشه

 
 معنای جبر

در نسابت میاان خداوناد و     1ناو در اصاطالس متکلما  2داردجبر در لغت معانی گوناگونی 
تثبیت قضا و قدر؛ اِسناد فعل بنده به خدا و افاراط  »از  است بندگان تعریف شده و عبارت

شاود کاه از    می که انسان همچون جماد تصورای  دای تعالی به گونهدر تفویض امور به خ
 .[233ص: 21] «خود اراده و اختیار ندارد

پاروا بااور جبار را در خصاوص      .ق( نخستین عارفی است که بیه993) حال،جمنصور 
القضاات   عاین  ،.ق(ه 519ابلیس مطرس ساخته و پس از او عارفانی چاون، احماد ززالای)   

 010) اول قرن ششم( و عطاار نیشاابوری   ۀنیم) رشیدالدین میبدی ،.ق(ه 519) همدانی
در ادامه برخی مشایخ صوفیه را از این منظار بررسای    اند. .ق( آن را بسط و توسعه دادهه
 کنیم. می

 
 جالحمنصور  .1

 یاساالم  ۀدورانگیزترین عارفاان  بر ترین و بحث ی، یکی از جنجال،جالححسین بن منصور 
و دیگار محققاان    9ماساینیون  یخاورشناسانی چون لوئکه  یایه کوشش ۀهماست که با 

 ی، از بسایار اش یحقیقا  ی، هناوز هام سایما   اند آورده او به عمل تشناخت شخصی یبرا
 از ابهام مانده است. یا جهات، در هاله

آرایای   و ،جالحا اخبارِ راجع باه  » گوید: میزمینه کوب در این  استاد عبدالحسین زرین
اندیشاه   آید که گااه ایان   شده است چنان زری  و متناقض به نظر میاو اظهار  ۀدربارکه 

 باه  ،جالحبیش از یک تن بوده است و مگر احوال چند  ،جالحرسد که شاید  به خاطر می

هم خلط شده است. به سب  همین تناقضات شگفت است که بعضی او را به عرش اعلای  

                                                 
: 0]آماده اسات.    جازآن الازام، اکاراه و    ر،یا کاردن فق  ازیا ن یکردن، ب میبستن، ترمشکسته ی به معنا. 2

 [1ص: 93؛ 289ص: 20؛ 229ص
 [.157-150ص : 19 .  ک.ر] رود میبه کار  یگرید یبه معان ونیو ماد لسوفانیواژه در اصطالس ف نیا. 1

9 .Louis Massignonن زربا  ظااهراً   اشارق : در میان مستدیگو می )ره( یمطهر یمرتض دی، استاد شه
 [.050،ص2 ،ج: 09]،ج کار نکرده است الح ۀماسینیون دربار ۀهیچ کس به انداز
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اناد و   اهل سحر و شاعبده دانساته  اند، بعضی او را  و برخی ملحد و کافرش خوانده اند برده
 .[01ص : 27] «اند از اولیاء خدایش شمرده بعضی

گزیناد، تأکیاد او بار     مای ، به جهت دفااع از ابلایس بر  ،جالحاز جمله رویکردهایی که 
در طاسین االزل وی ؛ است )ع(ازلی و قسمت الهی در امتناع ابلیس از سجده بر آدم تقدیر

 .’ناه از آن تاو  اختیاار از آن مان اسات و    ‘به او گفت:  حق سبحانه» گوید: میو االلتباس 
ای.  اختیارات و از جمله اختیار من از آن توست. تو مارا اختیاار کارده    ۀهم‘ :ابلیس گفت

کننده هستی. اگر در ایان گفتاه خطاا     ای بدیع! اگر مرا از سجود آدم منع کردی، تو منع
 «’و را سجده کنم، من مطیع هساتم مرا از خود مران. تو شنوایی. اگر بخواهی که ا، کردم
 .[215ص: 11]

 تاری نشاان   کند و به نحو صریح می این اندیشه را دنبال ،جالحدر طاسین المشیّة نیز 
سااخته  از قضایای الهی، ابلیس را در عدم ساجود بار آدم مجباور    ای  دهد که زنجیره می
رهاند، هر آینه  می مرادانستم که سجده بر آدم،  می اگر»نویسد: می . او از زبان ابلیساست
هاست. با خود گفاتم: اگار از ایان     ام که وراء این دایره، دایره ولی دانسته ،کردم می سجده

 .[115ص: 11] «م و چهارم رهایی یابموم و سود ۀدایردایره نجات یابم، چگونه از 
 

 احمد غزالی .2

بوحاماد اماام   تار ا  مجدالدین ابوالفتوس احمد بن محمد بن محمد ززالای، بارادر کوچاک   
باه   و زالبااً دارد در فقاه، باه عزلات و انازوا رزبات       رمحمد ززالی است، که با وجود تبح

 .[72ص: 27]پرداخته است  می سیاحت بالد، خدمت به صوفیه و وعظ
کند که سراسر مسیر عشق، جبر محاض اسات و    می بر این نکته تأکید ززالی، صریحاً

. وی از اسات  ات الهیرسلیم شدن در برابر مقدرکن اساسی در این مسیر ترک اختیار و ت
ازلی و قسمت الهی در امتناع ابلایس از ساجده    تقدیر ست که اعتقاد بها جمله مدافعانی

 بوده و معتقد است که اصوالً اختیاار اماری حقیقای محساوب     تر بر آدم در آثار او پررنگ
 2.دبر می را به کار« پندار اختیار» شود و به همین دلیل ترکی  نمی
عنایات   ،ساوگند باه جاان خاودم    » گوید: می ازلی در شقاوت ابلیس ۀاراددر بیان  یو
اسات. و   یهم اساس شقاوت اباد  یاست، و قلّت عنایت سرمد یاساس سعادت ابد یازل

                                                 
کاه   رایا تار شاود ز   بدانست و نبود کار بارو آساان   یمعن نیاست، چون ا اریعاشق در پندار اخت یبال». 2

 [.290ص: 97] «ستین اریاخت چیکه در ه یزیکند درو چ اریبه اخت ینکوشد تا کار
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 یپروردگاار  ی. قبل از اینکه آدم خلق شاود و عصایان کناد، قضاا    یآن دو وجه ۀنشانتو 
ساپس پروردگاارش او را برگزیاد و    ‘ساخته باود   نجات او مهیا یرا برا یگ برگزید یکشت
کننده )ابلیس( هم قبل از اینکه خلق  و این پشت. ’اش را پذیرفت و او را هدایت کرد توبه

ثبت شده بود. حکم آن دو چیست؟ آنها به نزد صاراف   یااله  ش در مشیتا شود، گمراهي
اعات باود عرضاه    کاه معصایت و ط   یآمدند و نقد حالشان را بر محک خداوند قدر پیش

جهنم شاود، و   ۀروانبود که کبر ورزد و  یااله تکننده )ابلیس( در مشی داشتند. این پشت
 .[70ص : 97] «بهشت گردد ۀروانبخت )آدم( نیکو بود و  این خوش

گوید که یکی را از ایشاان دوسات    میززالی داستان خلقت دو بنده توسط خدا را باز»
االمین است و او نزدیاک وی محباوب مطااع     لقدس و روسا دارد و نام او را جبرئیل و روس

امین مکین است و دیگری را دشمن دارد، نام او ابلیس است و او لعین است و مهلات ده  
حوالات فرماوده اسات و     ا  علیاه الساالم   ا  . پس راه راست باه جبرئیال  تا یوم دین است

لک را چاون احتیاا،ج   گمراهی را به ابلیس حوالت کرده است و این همانند آن است که مَ
 .[152ص: 22]« دار و خاکروب باشد، باید این دو را دو بنده باشد به شراب

و هر دو را مشیت و پردازذ  می )ع(به بیان داستان نافرمانی ابلیس و آدم ،در جای دیگر
 از ،)ع(کند که شقاوت ابلایس و ساعادت آدم   می این نکته تأکید و برداند  می قسمت الهی

و بر  یآدم در بهشت در مسند جانشین»گوید:  می وی در این باره. ه استپیش تعیین شد
گفت:  ’؟یا آیا گردنه )عقبه( را پیموده‘تکیه زده بود. وقتش به او گفت:  یگ تخت برگزید

معصایت   ۀگردنا آدم و ابلایس   یدر پیش رو ’پس نشستنت درست نیست.‘. گفت: ’نه‘
داده شد. هر دو گردناه )عقباه( معصایت را     بود. تا،ج )کرامت( ابلیس گرفته شد و به آدم

آنکاه   آیا از برای‘ابلیس گفت: . ’پروردگارش را کرد و از راه برفت آدم نافرمانی‘پیمودند. 
مودناد و باه سار گردناه     چون آدم و ابلیس گردنه را پی ’سجده کنم؟ یاو را از گل آفرید
لعنات   یتااریک و ابلایس در  ، ’خداوند او را برگزیاد ‘آدم بامداد طلوع کرد  رسیدند، برای

اش  توبه‘ش  کرد. سپس خداوند آدم را برگزید. زی  )خداوند( تحیّت گفت و  خداوندی
ما در راه ‘او طلوع کرد. ابلیس به آدم گفت:  برای یگ . پس خورشید برگزید’را قبول کرد

 «’ما این طور قسامت کاردیم  ‘... خدا گفت: ’از چیست ؟ یهر دو رفیق بودیم، این جدای
 .[77ص  ،97]

، پس از بیان عقاید زرتشاتیان باساتان   دفتر عقل و آیت عشقاستاد دینانی، در کتاب 
گاران و   ، توجیاه کند می معرفی عرفان مغانیهورمزد و اهریمن، که آن را با عنوان  ۀدربار
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 :1] ایان مکتا  دانساته   هاای   را متاأثر از اندیشاه   ،ویژه احمد ززالای  هب ،مدافعان ابلیس
ایاران باساتان باه زباان عربای و       های باکت ۀترجماز بیان مستنداتی از  و پس [999ص

گزاف نیست اگر ادعا کنایم  » گوید: می ها اندیشمندان اسالمی به این کتاب ۀمراجعامکان 
که خواجه احمد ززالی نیز از جمله کسانی است که با این گونه آثار آشانایی داشاته و از   

و اهاریمن در تفسایر داساتان آدم و ابلایس بهاره       تقابل نور و ظلمت و ماجرای هورمزد
 .[920ص: 1] «استگرفته 
 

 رشیدالدین میبدی .3

قارن ششام هجاری و صااح  تفسایر       اول ۀنیما رشیدالدین میبدی از مؤلفان  ابوالفضل
که البته بیش از آنکه در این جریان صاح  نظر و اندیشه  است االبرارةاالسرار و عد کشف

 پیش از خود، چاون ذوالناون مصاری    ۀصوفیفان و مشایخ بزرگ باشد، راوی سخنان عار
 .ق( است. ه 102( و بایزید بسطامی).قه 189) .ق(، سهل بن عبدهللا تستریه 159)

شرحی بر تفسیر اساتادش خواجاه    ا  در آزاز بیان داشته آنگونه که خود ا  تفسیر وی
وی در . نمایاد  مای  تماام به نقل سخنان استاد نیز اه ،عبدهللا انصاری است، و به مناسبت

کاه آن پیار    ینیکوساخن » گوید: می ازلی در شقاوت ابلیس از قول استاد تخصوص مشی
کسل آیاد و از   یکار نه آن دارد که از کس‘طریقت )یعنی خواجه عبدهللا انصاری( گفت: 

. آن مهتار مهجاوران کاه او را ابلایس     ’کار آن دارد که ناشایسته آمد در ازل .عمل یکس
زدناد و   ندین سال در کارگاه عمل بود. اهل ملکاوت هماه طبال دولات او ماي     چ ،گویند

ایشاان در کارگااه عمال او     .اناد  دیگرگاون بافتاه   ۀجاما ندانستند که در کارگاه ازل او را 
 «دیدند و از کارگاه ازل او را خود گلیم سیاه آمد: وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ یو دیبا هم یمقراض

 .[997ص ،7 ،ج: 05]
بینی میبدی نیز همچون ززالی بر مبنای جبار اشاعری اسات کاه در آن خادا       جهان

کند و هرچه خدا کناد، نیکوسات؛ در ایان میاان بارای مخلوقاات جاز         می هرچه خواهد
نصیبی از قهر و مهر ازلی خداوند چیزی در میان نیست و گلیم کسی را که از روز ازل باا  

بینی خود را  وی جهان. توان کرد نمی سپیدیز تار و پود سیاه بافتند، به آب زمزم و کوثر ن
دست اوسات و   هداروگیر و نواخت و سیاست و تا،ج و تارا،ج همه ب»کند:  می گونه آشکار این
را در صف نعال در عاین   ییک. نشاند یرا در صدر عزت بنعت رفعت م ییک. حکم اوست هب

آدم . آورد ییاط قهار ما  را در زیر سا  ییک. نشاند یرا بر بساط لطف م یکی. دارد یمذلت م
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ابلیس مهجاور  . نهد یحکم افضال بر هامه همت م هکشد و ب یرا از خاك مذلت برم یخاک
. آویزد یعلت از عقابین عقوبت م یارادت ب یکشد و بر سر چهار سو یدرم یرا از عالم علو

 یموسا . ’بِغَایْظِکُمْ  قُالْ مُوتُاوا  ‘گوید:  را مي یقوم ’فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ‘گوید:  را مي یقوم
. باود کلایم   یچون بازآمد پیغاامبر . بود با گلیم یشبان ،شد یطل  آتش م هعمران چون ب

حکم  هبود ب یچون بازآمد سگ. حکم صورت هبود ب یشد ولیّ یبلعام باعور که با آن کوه برم
آشکار کند که عنقاء عقاول آنجاا پار وهام      یصفت، او جلّ جالله اسرار ربوبیت خود جای

 .[150ص ،0 ،ج: 05] «ید اوست و حکم عدل اوست عدل در یترازو. نزند
ابلیس را تارا،جِ قلم مشیت حق دانسته و طوق لعنات   ۀسالوی حاصل طاعت چندین 

 داناد و  مای  کام قضاای الهای در روز ازل   حاصال معصایت اوسات، ح    ابدی را که ظااهراً 
. آدم را گفتند گندم مخاور،  از ابلیس یآمد از آدم و معصیت یتلظاهر ز یاز رو»گوید:  می

رد و قبول نه از کردار ایشان خاست  ۀسرمایا مبخورد. ابلیس را گفتند سجده کن، نکرد. ا
ساعادت   همشیت قدم در حق آدم با نتایج قلم از . قدم خاست یکه از جریان قلم و قضایا

 .دحوالت کردنا  یحکم عذر بو هب یپیدا آوردند و جنایت و یکمتمس یرفت هم از نهاد و
حکم مشیت قادم بارد و طارد او     هو ابلیس را که قلم ب. ’فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً‘گفتند: 

  أَبا  ‘گفتند:  .بدو حوالت کردند یبرساختند و جنایت و یکمینگاه یرفت، هم از نهاد و
دّ ازل برجیاد  از بهر لعنات برسااختند و بحکام ر    یا قالده ’وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ
در دست نقّاد علم نفایاه آماد،    ،برآمد یعمل و ۀبوتکه از  یروزگار او بستند تا هر جوهر

عملش نفایه آمد، عبادتش سب  لعنت گشته، طاعتش داعیاه رانادن شاده و از حقیقات     
 .[979ص ،8 ،ج: 05] «کار او این عبارت برون داده که: الحکم ال یکابد و االزل ال ینازع

و ابلیس پرداخته و هماه چیاز را از    )ع(میان مشیّت آدم ۀمقایسدیگر به وی در جای 
کاه در ازل کارد آن را    یرا مرد نیست و حکما  یقسمت اله» :داند می جان  قسمت الهی

تغییر و تبدیل نیست. ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. ابلیس مهجور را از آتش بیافریاد و در سادره   
فرستاد و صادهزار ساال او را    یبر و یبان حضرت بطال  علمداد و مقر یاو را جا یمنته

را از خااك تیاره    یآدم خااک . آنگه زنار لعنت بار میاان او بسات    .بر مقام خدمت بداشت
 ایان عاز   ‘ :گفتناد . نهااد  یبرکشید و ناکرده خدمت، تاا،ج کرامات و اصاطفاء بار فارق و     

 حْانُ قَسَامْنا بار قسامت     نَ‘ :گفات . ’ابلیس چارا  یو منقبت آدم از کجا و آن ذل و نومید
 : 05] «’ما چون و چرا نیست و هر که چون و چارا گویاد او را بار درگااه ماا باار نیسات       

 .[70ص ،3 ،ج
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 به نقل از سهل تستری، در خصوص سیه گلیمای ابلایس، ایان گوناه     ،در جای دیگر
 ’.اعوذ باللّاه مناک   گفتم .بر ابلیس رسیدم یروز‘ :گفت یسهل عبد اللَّه تستر» گوید: می
 یگوی یاگر تو م ،یا سهل .ان کنت تعوذ باللّه من  فان  اعوذ باللّه من اللَّه ،یا سهل‘ :گفت

گفتم یا ابلایس چارا ساجود    . ’گویم فریاد از دست رحمان فریاد از دست شیطان، من مي
 یحضارت راها  ه اگار با  . بگذار مرا از این سخنان بیهوده ،یا سهل‘ :آدم را؟ گفت ینکرد

همین ساعت بار   ،؟ یا سهلیچه نه یو بهانه بر یخواه ین بیچاره را نميکه ا یباشد بگو
عاقبات  ه ب .بر دیده نهادم یسر خاك آدم بودم هزار بار آنجا سجود بردم و خاك تربت و

 .’این ندا شنیدم ال تتع  فلسنا نریدك
 
 چنااان تباااه افتادساات یپاایش تااو رهاا»

 

  گناااه افتادساات یهمااه طاااعت کااز وی 
 

 ن روی چون ماه افتاد استنه زا قصه این
 

 کین رنگ گلایم ماا سایاه افتااده اسات      
 

[202، ص2: ،ج05]  
 

الهای در شاقاوت او،    ۀارادجریان جبرگرایی و دفاع از ابلیس بر مبنای مشیت ازلی و 
دارد که  می این مطل  را بیانای  جریانی گسترده در تفسیر میبدی است و او به هر بهانه

حکمی که پیش از خلقت او داده شاده و او   ،رو از این. است 2لتیغ حکمِ از ۀکشتابلیس، 
 کشاند. می را خواسته یا ناخواسته به شقاوت، نافرمانی و لعنت

زهار قهار آب داده بودناد. ایان را      هبلیس مدبر هنوز سرباز نزده بود که تیر لعنت با ا»
را عاذر بنهااد    فرمودند که سجود کن، نکرد و آن را فرمودند که گندم مخور، بخورد. آدم

در ازل دوست آمد و زلّت دوستان در حساب نیارند... ابلیس را داغ لعنت بر نهااد   یکه و
 .[011ص ،3 ،ج: 05] «که در ازل دشمن آمد و طاعت دشمنان محسوب نبود

 
 حکیم سنایی غزنوی .4

بوده که در نظیر  ت طبع و شیوایی بیان از عارفان کمومجدود بن آدم سنایی ززنوی در ق
ی است که بسیاری از عارفان چون عطاار، مولاوی   تعارفانه مبدأ طریقهای  گسترش آموزه

 اند. و حافظ آن را پیموده
                                                 

مخالف مراد حق باود یاا موافاق     یاست یا از آنک مراد و یجرم ۀمقابله لعن و طرد ابلیس نه ب ...پس. 2
و او را براند از درگاه خاود. چناناک    ،شقاوت وىه ازل  است و در ازل حکم کرد ب ۀسابقه بود، بلکه ب

 .[250ص ،2 ،ج :05]« وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ» :خلق  را گفت
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گار   موجودی ملعون، خناس و وسوساه  ۀچهربه عنوان سیمای ابلیس در آثار سنایی، 
 ۀوسایل  باه آدم بوده و کمر به هالکت ایشان  بنی ۀخورداست که دشمن قسم تصویر شده 
 .[153،290ص: 10] ر بسته استبو تک حرص، شهوت

عرفانی، حکیم سنایی را یکی از مادافعان  های  ها و تذکره آنچه سب  شده تا کتاب اام
، از او نیاز  القضاات  عاین  ، ززالی وحال،جو در کنار د نبشناسگران نافرمانی ابلیس  و توجیه
 .شود شناخته میز ترین دفاعنامه از زبان ابلیس نی ست که کهنا ی شورانگیز، ززلیادکنند

 گوید: می سنایی در این ززل
 

 ت یگانااه بااودباابااا او دلاام بااه مهاار و مح 
 

 ساایمرغ عشااق را دل ماان آشاایانه بااود    
 

 باار درگهاام، ز خیاال فرشااته سااپاه بااود   
 

 عااارش مجیاااد جااااه مااارا آشااایانه باااود 
 

 در راه ماان نهاااد، نهااان، دام مکاار خااویش
 

 آن دام، داناااه باااود  ۀآدم میاااان حلقااا  
 

 لعناات کنااد ماارا  ۀنشااان خواساات تااا یماا
 

 بهاناه باود   یکرد آنچه خواسات، آدم خااک   
 

 ملکاااوت انااادر آسااامان   لااامباااودم مع
 

 امیااد ماان بااه خلااد باارین جاودانااه بااود   
 

 ام هفتصاادهزار سااال بااه طاعاات ببااوده    
 

 وز طااااعتم هااازار هااازاران خزاناااه باااود  
 

 شااود یلعنتاا یام کااه یکاا در لااوس خوانااده
 

 بود نه گمان خود بر و هرکس به گمان بودم 
 

 آدم ز خاااك بااود و ماان از نااور پاااك او   
 

 گفااتم یگانااه ماان بااوم و او یگانااه بااود     
 

 یا تاو ساجده   یگویند ساالکان کاه نکارد   
 

 که با منش این در میانه باود  یچون کردم 
 

 جانااا بیااا و تکیااه بااه طاعااات خااود مکاان 
 

 کاااین بیاات بهاار بیاانش اهاال زمانااه بااود  
 

 دانستم عاقبات کاه باه ماا از قضاا رساید      
 

 صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه باود  
 

 عاااقالن عشااق ماارا هاام گناااه نیساات  یا
 

 رضااا نااه بااود یره یااافتن بااه جانبشااان باا 
 

[051ص :10]  

 
باه  ابلایس  و عشاق   ت، از محبا در این ززل در قال  نظمای زیباا و ساتودنی    سنایی

که  تفکرو این است  گفتهسخن  اوخداوند، از مکر الهی در ازوا و از جبر الهی در شقاوت 
به زیبااترین بیاان،   سنایی در اینجا  ،خورد می به چشمنیز ، ززالی و میبدی ،جحالدر آثار 
 است.کرده تبیین 

بینای،   برخی بزرگان ادب فارسی به جهت عدم هماهنگی این ززل با جهان از آنجا که
 یندر دیاوان خاقاا   ا  باا انادکی تغییار    ا  و سبک خاص سنایی و نیز وجود آن رطرز تفک
: 90 ؛255ص : 07] اند ( در انتساب ززل مذکور به سنایی تردید کردهقه.581) یشیروان
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شاید باه راحتای نتاوان وی را در شامار مادافعان ابلایس باه         ،[37ص: 29 ؛90-95ص 
 ۀدنبالا وی را در ایان حاوزه،   هاای   حساب آورد و با استناد به ززلای مشاکوک، اندیشاه   

 انست.میبدی د و ، ززالی،جالحهای  اندیشه
 

 القضات همدانی عین .5

بکر محمّد بن علی بن الحسن بان علای المیاانجی معاروف باه       ابوالمعالی عبدهللا بن ابی
القضات همدانی از شاگردان احمد ززالی است کاه بار ریاضایات، علاوم ادبای، فقاه،        عین

ط باود و باه ساب  عقایاد تاازه و آرای      لمسا  کاامالً  فحدیث، علم کالم، فلسافه و تصاو  
ق، در ه. 515آمیزش، مدتی در بغداد زندانی و پس از آن به همدان آورده و در سال روته
: 27] و باا نفات آتاش زدناد    پیچیدند جسدش را در بوریا شد.  سالگی به دار آویخته 93
 .[71ص

القضاات همادانی را بایاد     تقادیس ابلایس بادانیم، عاین     ۀنظریا سس ؤرا م ،جالحاگر 
، بادانیم  ،جالحت یتکرار شخص در مجموعاندیشه و  همتای این دهنده و مفسر بی گسترش

القضات متفکران دیگری چون سنایی و احماد ززالای    تا عین ،جالح ۀفاصلزیرا با اینکه در 
تقریار   ۀشایو هایچ کادام از نفاس گارم و قادرت بیاان و        اند، به دفاع از ابلیس برخاسته

 .[258ص : 07] اند القضات و شوریدگی خاص او بر خوردار نبوده عین
بینای و جبار    جهاان  مبتنی بار  ،از نظر کالمی القضات به نافرمانی ابلیس، عین نگرش
ناه باه   را در آثار او بسیار بازتاب دارد که سعادت و شاقاوت  حقیقت ست و این اواشعری 

دریغاا  » گویاد:  مای  د. وی در ایان بااره  دانا  مای الهای   ۀارادکس  و اختیار انسان بلکه به 
ماادر در دنیاا    هر که از ارادت خدا ساعید آماد، از شاکم    ’مّهالسعید من سعد فی بطن ا‘

سعید آمد؛ و هر که از ارادت حق شقی آمد، از شکم مادر در دنیا شاقی آماد. و از بارای    
إِلَیْهِ یَصْاعَدُ  ‘این معنی بود که افعال خلق بر دو قسم آمد، قسمی سب  قربت آمد به خدا 

ماا    وَ قَدِمْنا إِلا  ‘و قسمی سب  بعد آمد و دوری که  ’ الِحُ یَرْفَعُهالْکَلِمُ الطَّیِّ ُ وَ الْعَمَلُ الصَّ
وَ اللَّاهُ  ‘ عمال ماا اوسات    ۀآفرینناد ماا و   ۀ. آفرینند’عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا

نْ خاالِقٍ  هَلْ مِ‘گوید:  می نهد و می خواهد، در راه بنده می که چنان. ’ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون
 .[281ص: 95« ]’زَیْرُ اللَّه

هار کااری را    ،ای عزیاز » گوید: می شمرده وخداوند را فاعل حقیقتی و در جای دیگر 
جز از خدای تعالی آن مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقای،   هبینی ب که با زیری منسوب
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مجاز میدان؛ حقیقتش آن باشد  این ’ قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْت‘: را دان.آنجا که گفت خدا
راه نمودن محمد مجاز میدان و گمراه کردن ابلیس، . ’اللَّهُ یَتَوَفَّ  الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها‘که 

-288ص: 95] «حقیقت میدان ’نْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُیُضِلُّ مَ‘ همچنین مجاز میدان
283]. 

ر ساپه در نافرماانی مقهاور    )ع(آدم بینای، ابلایس در شاقاوت و    بر اساس همین جهان
 در ایان بااره   شاناخته شاده اسات.   فاعال حقیقای در نافرماانی هار دو     خداوند تقدیر و 

موسی از  مگر آفرید؟ که صفت بدین را ابلیس کند؛ ابلیس اضالل، را خلق گیرم» گوید: می
دریغا گنااه، خاود    ’دي مَنْ تَشاءإِنْ هِيَ إِالَّ فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْ‘: بهر این گفت

خلق را هدایت باحمد حوالت کنند و ضاللت باه  . کسی را چه گناه باشد؟.. .وستا همه از
 2.«’إِنَّکَ ال تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ‘: ابوطال  عم او با او خطاب کنند قابلیس. پس چرا در ح

قضاات در توصایف   ال عاین » گوید: می القضات پیتر جی آون در توضیح جبرگرایی عین
کناد تماام    مای  کیاد أ، هیچ استثنایی قایل نیسات. او ت دمسئولیت اخالقی ابلیس و محم

شاوند،   مای  حاصل انتخاب آزاد فردند و بنابراین به خودِ او نسابت داده  اعمالی که ظاهراً
مورد نظر قرارگیرند. آزادی ظااهری   ا  العلل نهایی به عنوان علت ا  باید در پرتو نقش خدا

 .[971ص :22] «شود داده نسبت خدا به باید آن، واقعیتِ در فعل، است؛ استعاره نهات فرد
 

 عطار نیشابوری .6

نمایاد، شایخ    مای  دیگر مدافع ابلیس که در باب گناه وی توجیهااتی آورده و او را تنزیاه  
فریدالدین عطار نیشابوری، از شعرای نامدار و عارفان بزرگ قرن ششم است که به جهت 

 ی از سرگذشت او در دسات نیسات  نت در زمان حیات خود، تاریخ دقیق و مدوعدم شهر
 .[32ص: 98]

و ززالی از بسیاری بزرگان صوفیه چون ابوبکر شابلی   ،جالحوی در آثار خود عالوه بر 
ص : 90] ی تساتر ساهل بان عبادهللا    ،[009ص : 90]ابوالعباس قصاب  ،[931ص : 90]

و اباوبکر واساطی    [079ص  :90]ین نوری ابوحس ،[010ص  :90]جنید بغدادی  ،[922
 نماید. می در دفاع از ابلیس نقل قول [172ص  :90]

                                                 
القضاات مطارس    طال  که در سخن عاین  عدم ایمان ابی ۀ؛ ناگفته نماند که مسئل[283-288ص :95] .2

، 0 ،ج :3]کنناد.   میت آن را رددران شیعه به شساست که عالمه طباطبایی و زال  مفای  شده، مسئله
 [.251، ص95،ج :01 ؛0ص 7،ج ،000، ص0،ج :13 ؛81، ص 20 ،ج :17؛170ص 
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 و اند د می حق عطار نیز همچون دیگر مدافعان ابلیس، معصیت وی را ناشی از مشیت
تاوان   می محتوم خویش سرنوشت ای گریان و ناالن از ، بارها ابلیس را با چهرهویدر آثار 

 .[220ص :99] مشاهده کرد
گاه عطار، راندگی ابلیس، حکم ازلی باوده کاه بار عصایان وی سابقت      در دید ظاهراً

: 92]کارده اسات    مای  داشته، و ابلیس خود پیش از عصایان، نادانساته بار خاود لعنات     
 .[102ص

هر چند جریان تنزیه و تقدیس ابلیس جریانی است که پیش از عطار در آثار مشاایخ  
آیند و  می گذاران این سنت به شمار د داشته و آنها پایهصوفیه که تاکنون نام بردیم، وجو

در آثار خود ناقل این جریان بوده و آن را از بیان دیگار عارفاان و مشاایخ     عطار نیز زالباً
بیان های  های ادبی و جنبه کند، ولی در این میان آثار او به جهت ارزش می صوفیه روایت

 ابلیس به خود اختصاص داده است. ۀتنزی تسن را درای  آهنگین و شعرگونه، جایگاه ویژه
 ای فا عرکر نباوده و  مشاایخ مکتا  سُا    جریان جبرگرایای در دفااع از ابلایس خااص    

خواجاه عبادهللا    . بارای مثاال،  اند بسیار دیگری نیز در این خصوص مطالبی را بیان کرده
 زمیناه  انصاری هروي که از مشایخ بازرگ عرفاان در قارن پانجم هجاري اسات در ایان       

الهای اگار ابلایس     .الهی! گفتی مکن و بران داشتی و فرمودی بکن و بگذاشتی» گوید: یم
... الهای گاوهر اصاطفا در    [110ص: 99]؟ آدم را بدآموزی کرد، گندم او را که روزی کرد

 دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی، و ایان دو جانس مخاالف را    
  «اگر بد کردیم بر ما مگیار کاه گارد فتناه تاو انگیختای       ،از روی ادب .با هم تو آمیختی

 .[07ص: 8]
 ۀارادکه ابلایس مقهاور   خصوص ق( نیز در این ه. 009-957) شیخ ابوسعید ابوالخیر

روز قیامت ابلایس را  ‘شیخ گفت: » :گوید یت اوست، میخداوند بود و سجده نکردنش مش
ناه، ولکان   ‘گویاد:   ’؟یو از راه ببرداین همه خلق را ت‘گویند:  ’.به دیوان حاضر گردانند

آن خود شد، اکناون آدم را  ‘. گویند: ’کرد یمن دعوت کردم ایشان را، مرا اجابت نبایست
دیوان به فریاد آیند که: سجده بیاار تاا ماا و تاو از ایان محنات       . ’یبیار تا بره یا سجده

روز اول مان ساجده    یاگر باه خواسات مان باود    ‘برهیم. او در گریستن ایستد و گوید: 
 .[107ص: 5] «’کردمی

 گوناه  هفتم هجری است در دیاوان خاود ایان    ۀسدعراقی نیز که از شاعران و عارفان 
 سراید که: می
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 خود کرده رهنمایی آدم به سوی گنادم 
 

 ابلاایس بهاار تأدیاا  اناادر میااان نهاااده 
 

 بهانه این به وانگه کرده هرچه کرده خود
 

 دهنها آن و این بر عصیان و جرم لحظه هر 
 

 کس را در این میانه چون و چارا نزیباد  
 

 دان نهااده  هر کس نصی  او را هم زی  
 

 
بارای رعایات   و خاورد   مای  گونه تعابیر در متون عرفانی اسالمی بسیار باه چشام   این
 کنیم. می به همین مقدار بیان شده، بسندهاختصار 
 

 جبر در شقاوت ابلیس و نقد آن ۀنظریستگاه اخ

 گیاری یاک نظریاه،     شاکل باید توجاه داشات کاه    تفکرات  زایش ودر خصوص پیدایش 
باه  ، بلکاه اندیشاه   نیسات همواره مرهون تالش خالص فکری، استداللی یا حتای ذوقای   

متنای، از قبیال تاأثیر     متاأثر از مباادی و عوامال بارون     ،صورت خودآگاه یاا ناخودآگااه  
معرفتای و  هاای   ها بوده و توجه صارف باه ریشاه    فرض و مکات  حاکم بر پیشها  فرهنگ

بااه تصااویر متناای یااک اندیشاه، صااورت صااحیحی از آن را پایش روی مااا    دالیال درون 
   .کشد نمی

گیری این نظریاه در میاان    شکلتوان چهار مبدأ برای  می دست کم ،به نظر نویسنده
 ند از:  ا برخی عارفان اسالمی برشمردکه عبارت

 ؛اعتقاد به جبر اشعری. 2
 ؛وجود ۀیاعتقاد به وحدت شخص. 1
 ؛استفاده از ظواهر آیات. 9
   .برخی اخبار و روایاتتمسک به . 0

و آنها را نقد پردازیم  میدر شقاوت ابلیس جبر  ۀنظریگاه خاستاین چهار به  ،در ادامه
 .کنیم میو بررسی 
 

 اعتقاد به جبر اشعری .1

 ،ارجبار و اختیا   ۀمسائل  ۀقارآن کاریم درباار   باه  با نگرش ابتادایی و ساطحی   از آنجاکه 
موارد، ناظر به جبر و در مواردی دیگار  ای  در پارهخورد که  می به چشمرویکردی دوگانه 

بینای خااص    ناظر به اختیار انسان است، هر کدام از ملل و نحل اسالمی به فراخور جهان
 اند. ساختهخود  ۀپیشخود، آیات موافق را به استخدام درآورده و در زیر آن، تأویل را 
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ت  اشعری، به عنوان جریان زال  و مکت  رسمی کالمی در دستگاه در این میان مک
مخلوقاات بااقی    ۀارادر و خالفت، با اعتقاد به قدرت مطلق خداوناد، جاایی بارای اختیاا    

ترین شکل این نظریه، سهم انسان در ایان میاان جاز کسا  و      شده در تعدیل نگذاشته و
 اکتساب چیز دیگری نیست.

و مارو،ج  دارد پایش از اساالم   مشرکان ر ریشه در عقاید جب ۀاندیشبه گمان بسیاری، 
-158ص: 19] بن ابوسفیان است ۀویژه معاوی هب ،ت اسالمی، حکام امویناصلی آن در س

بارد و   مای وپاا   بسیاری را به جهت مخالفت با این اندیشه، دستایشان تا جایی که [ 109
 .[970-975ص، 2،ج: 09] رساند می به قتل

مکت  اشعری در عارفان مسلمان به حدی اسات کاه   های  اندیشهتأثیر  ،در این میان
ایان جماعات    ۀزمار اگر کسی ادعا کند بسیاری از عرفاای معاروف و شاناخته شاده در     

 .[938ص ،9،ج: 1] گیرند، سخنی از روی گزاف نگفته است میقرار
ابلیس لعاین   ،از صوفیهای  که در نظر عدهجای تعج  نیست  ،با توجه به این رویکرد

تمام اشکاالتی که از سوی امامیاه   ،بنابراین قهر ازل باشد! ۀخورد زخم الهی و ۀارادهور مق
جبرگرایی عرفاانی در دفااع   و معتزله در کت  کالمی به مکت  جبر اشاعره شده، رویکرد 

 گیرد. مینیز دربررا بلیس از ا
 

 نقدهایی بر جبر اشعری .1.1
کناد کاه در    ین وجداناً احساس ما انسا ؛ناسازگاری جبر با وجدان و حکم عقل .1

 ؛[099ص ،0،ج: 09] در انتخاب فعال یاا تارك آزاد اسات     یو تحت هر شرایط یهر حالت
 رو قبول جبر اشعری مخالفت با وجدان و حکم ضروری عقل است. ازاین
اهداف اصلی بعثات انبیاا را تعلایم و تربیات      ؛ قرآن کریمنفی شریعت و تکلیف .2
ماند  نمی جایی برای شریعت و تکلیف باقی ،ا مجبور بودن انسانکند و ب می ها بیان انسان

 .الهی استانبیای و این خالف اجماع تمامی 
در افعال انسانی خطا و عبث بسایار اسات و اگار     ؛تسری عبث به فعل خداوند .3
 یافعاال خداوناد   درعبث و خطاا  ورود و تسری اش  ها فعل خداوند باشد، الزمه این ۀهم

 است.
ناه   ،اگر بنده موجِد افعالش نباشد، نه سزاوار ثاواب اسات   ؛عذاب و ثواب لغویت .4

 مستوج  عقاب؛ و عقوبت وی به فعلی که خود دخلی در آن ندارد، ظلم است.
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که باید به آنها داده شاود   یآخرین پاسخ شفابخش ؛یانمواجهه عملی با جبرگرا .5
نطق خود او را پایش بگیرناد،   این است که از طریق عمل وارد شوند و در گفتار، همان م

: 09]این زدن فعل خداست نه من! و هر چه خدا کند نیکوست او را بزنند و بگویند مثالً 
 .[092ص 0،ج

 
 وجود ۀشخصیاعتقاد به وحدت . 2

وجاود اسات کاه دارای     ۀشخصای رفان اسالمی، وحدت ع ۀشاخصترین  ترین و اصلي مهم
و بیان آن، خود پژوهشی  است علم داشته آثار بسیاری در این واست تقریرهای مختلفی 

 وحدت وجود ۀنظریتوان چنین گفت که بر اساس  می به اختصار اطلبد؛ ام می جداگانه را
هساتي   ۀهما  ا  آن دانستنظری ل بیان دهنده و متکف عربی را سامان بایست ابن می که ا

جاودات  مو ۀبقیا که همان وجود حاق تعاالي باشاد، و    منحصر است متعالي،  یدر حقیقت
که وجودي وراي آن ندارند. اگر باه ایان    اند آن حقیقتو مجالی و مظاهر ات و نِسَ  نتعی
و از  اناد  آنهاا عادم محاض    ۀهما ات، مستقل و جدا از آن حقیقت یگانه نگااه شاود،   نتعی

: 28] حقیقتي برخوردار نیستند و اگر به اعتبار آن حقیقت به آنها نگاه شود وجود دارناد 
عربی، اثبات هرگونه هساتی در جنا  هساتیِ حاق      به بیان ابنکه  تا جایی[ 30-79ص

، یعنی آنانکه وجود حاق و خلاق، یاا وجاود     «فَمَن قالَ باالِشفاعِ کانَ مُشرِکاً»شرک است: 
کنناد   خدا و جهاان را باه عناوان دو وجاود مختلاف و دو حقیقات مساتقل اثباات مای         

 .[79ص: 0] اند مشرک
 د:گوی  در این باره مينیز شبستري 

 
 کدامین اختیار اي مارد جاهال  

 

 کسي را کاو باود بالاذات باطال    
 

 چو بود توست یکسر جمله نابود
 

 نگااویي اختیااارت از کجااا بااود  
 

 
جریان جبرگرایی عرفانی و نیاز مادافعان ابلایس، بار ایان مبناا کاه ماساوای الهای          

، اند باریاز وجود حضرت ای  که صورت مرأتی جمال حق یا سایه هستی نمایندهایی  عدم
کلی انکاار شاده و هار چاه هسات       هکه در آن اختیار مخلوقات باست گذاران مکتبی  پایه

ابلیسای نیسات تاا     ت و مظاهر آن وجود واحد است. در ایان نگااه اساسااً   اشئونات، تجلی
 نافرمان و شقی باشد و هر چه هست خداست!
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 نقد دیدگاه وحدت شخصی .2.1

یرهای متفاوتی است ولی باه شادت ماورد نقاد     هر چند دارای تقروحدت شخصی  ۀآموز
ادیان های  قطعی با آموزه تمخالفاز ایشان این آموزه به بیان برخی متفکران قرارگرفته و 

 دسات و با پذیرش آن، معنای درستی برای ارسال رسل و انزال کت ، به دارد ف رزیرمح
 .[099ص :7]آید  نمی

وحدت شخصای، آن   ۀنظری ۀدربار استاد شهیدمرتضی مطهری که در اکثر اظهاراتش
 توصیف و تقبایح « سفسطه»و « تکذی  عقل و حس»، «انکار بدیهی»را با اوصافی همچون 

خار،ج، واحد محض باشد و   واقعیت  ندارد که  امکان» گوید: می این نظریهنقد در  ،2کند می
تنهاا  انتازاع نمایاد، و اگار وجاود کاه       یذهن به گزاف ماهیات کثیره از آن واحد حقیقا 

ما گزاف و بال جهت  یو عقل یتصورات مختلف حس ،است واحد محض بود یحقیقت عین
از  یمساتلزم تکاذی  عقال و حاس و انکاار یکا      « وحادت وجاود  » ۀنظریبود. پس قبول 

  .[521ص ،0،ج :09] «ترین بدیهیات است یبدیه
متن در  یعرفا این است که هیچ گونه کثرت ۀنظری ۀالزم» گوید: می در جای دیگر یو

طورکاه بالبداهاه    واقعیت نباشد. از نظر فالسفه این نظر قابل قباول نیسات، زیارا هماان    
انادر پاو  نیسات،      پاو    سوفساطاییان و جهان برخالف نظار   ’هست یواقعیت‘دانیم  یم
کثرت است و ماهیات گوناگون به تباع وجاود موجودناد و     ینوع یدانیم واقعیت دارا یم

در او  یکه هایچ ناوع کثرتا    یاشند و ممکن نیست وجودب یاین ماهیات عین یکدیگر نم
 .[123ص ،5،ج :09] «نیست منشأ انتزاع ماهیات گوناگون باشد

توان باه   هایی مطرس شده است که برای اطالع بیشتر می در باب وحدت وجود دیدگاه
هللا رفیعی قزوینای   . آیتکردمراجعه دانشگاه تهران الهیات  ۀدانشکدمعارف  ۀمجل ۀگزید
اند و آنچه مردود است وحدت به نحاو حلاول    یرات مختلفی را از این نظریه ارائه دادهتقر

است اما وحدت به معنای کثرت تعینات و مرائی و مظاهر و مجالی مورد پذیرش بسیاری 
هللا رفیعای   و فقیهاانی چاون آیات    سات حکیم صدرالمتالهین و عرفا هویژاز فیلسوفان به 

 دیدگاه را قبول دارند.   قزوینی و امام خمینی نیز این
ست که این رویکرد به همان اندازه که ناافی تفاویض و اختیاار    ا اساسی آن ۀنکتولی 
کوشد، به همان اندازه نیز جریاان جبار را نفای کارده و      می و در انکار آناست مخلوقات 

                                                 
؛ 170-179ص 0: ،ج09؛ 07-98: ص25رجوع شود به]. وضع استاد شهید در این باره یکسان نیست. م2

 [.097ص 3،ج
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شناساد تاا جبار یاا      نمی آید، چرا که مخلوقی را به موضوعیت می منکر آن نیز به حساب
 ض را بر او حمل کند.تفوی

موجودي که هیچ  ۀدرباراگر  ...» گوید: می هللا جوادی آملی در توضیح این مطل  آیت
اي از حقیقت وجود ندارد گفته شود: این موجود ناه مجباور اسات و ناه مختاار، در       بهره

زیرا حقیقتاً موضوعي به نام انسان وجود ندارد کاه  ، حقیقت سالبه به انتفاي موضوع است
 .[290ص :23] «اهیم جبر یا تفویض را از وي سل  کنیمبخو
 

 استفاده از ظواهر آیات .3

 یودوج یتقرآن کریم حقیقتی ذومرات  است که هر کس به میزان علم، استعداد و ظرف
وَ »،که در عین داشتن ساختاری ساده و قابل فهام گردد؛ حقیقتی  می مند خود از آن بهره

دارای نکات، دقایق و ظرایف بسیاری است و همین  (27قمر/) «لِلذِّکْرِ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
باه قادر داناش    »همگان از این خوان گسترده به یک اندازه نباشد.  ۀبهرشود تا  می سب 

 .«خود هر کسی کند ادراک
کتاب هللا علی اربعه اشیاء علی العبارة و االشاارة و اللطاایف   »فرماید:  می )ع(امام صادق

کتااب   .«ق فالعبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطایف لالولیاء و الحقاایق لالنبیااء  و الحای
. حقایق. ظااهر  0. لطایف؛ 9. اشاره؛ 1. عبارت؛ 2: خداوند دارای چهار الیه و ساحت است

ها و رموز برای اولیاا و   و عبارت برای عوام است و اشارات برای خواص و لطایف و ریزبینی
  .[29، ص83،ج :01] صلی آن برای انبیاستحقایق و بطون ا

و سااحت  هر یک از اندیشمندان اسالمی با رویکردی متناسا  باا منظوماه     ،رو از این
قرآن کاریم پرداختاه و از رهگاذر تفااوت در روش و     مرادات آیات فکری خود، به تبیین 

 اند. ابزار معرفتی در فهم قرآن کریم، تفاوت در نتیجه را نیز رقم زده
 اناد،  جبری خود بدان تمسک کرده ۀنظریله آیاتی که مدافعان ابلیس در توجیه از جم

و گمراهی خود را منسوب به خداوناد   آنها، ابلیس به صراحت، امر ازوا آیاتی است که در
کند که او چیازی نیسات مگار ... ابازاری      می اعتراض» گونه این دانسته و از منظر صوفی،

 آیاد، فرماان   مای  آنچاه کاه در وجاود    ۀهما بر اش  رادهفاقد قدرت، فرعی بر خدایی که ا
 .[159ص: 22] «راند می

  آنها این آیات شریفه است: ۀجملاز 
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پاس باه   »گفات:   .(20/اعاراف ) لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْاتَقیمَ   قالَ فَبِما أَزْوَیْتَني. 2
ماً بر سر راه راسات تاو   [ آنان حت ]فریفتن ی، من هم برایسب  آنکه مرا به بیراهه افکند

 «.خواهم نشست
 .(93 /حجار ) لَأُزَیِّنَنَّ لَهُامْ فِاي الْاأَرْضِ وَ لَاأُزْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعاین       قالَ رَبِّ بِما أَزْوَیْتَني. 1
، مان ]هام گناهانشاان را[ در زماین     یپروردگارا، به سب  آنکه مرا گماراه سااخت  »گفت: 

 «.هم ساختآرایم و همه را گمراه خوا یبرایشان م
تارین آن   مهام  اند کاه  ضمیمه کردهیید مطل  خود آیات دیگری را نیز أایشان برای ت

 بیان شده که فرمود: (ع)هود است که از زبان حضرت نوس ۀسور ۀمبارک ۀآی
وَ رَبُّکُامْ وَ  إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یُغْاوِیَکُمْ هُا    وَ ال یَنْفَعُکُمْ نُصْحي

 .دادنم شما را سود ندهاد  و اگر بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز ( 90 /هود) إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ
باه راه هالکات افکناد، اوسات      (به کفرتان عقوبت کناد و )بخواهد که شما را  یاگر خدا

 شوید. یپروردگار شما و به او بازگردانده م
ایان خداسات کاه     ازوای الهی است و اساساً کر وم ۀبست نتیجه آنکه ابلیس نیز دست

گاه ایمن از مکار   و نه هیچدارند او را  ۀارادنه تاب مقاومت در برابر  ازواگر است و دیگران
 اند. الهی
باه   لیا و مکائ لیا ماد، جبرئ آ شیحاال پا   نیچن نیا لَعنهُ هللا را سی: چون ابلندیگو»

 ساتن یباه گر  زیا کاه چاه چ   شانیا اکرد ب یعزوجل وح یخدا. ستندیگر می روزگار دراز
 نیگفات: چنا   ی. خداوند تعالمیندار منیاز مکر تو ا ایبار خدا :آورده است شما را؟ گفتند

 .[230ص: 20] «دینباش منیاز مکر من ا دیباش
 

 نقد استفاده از ظواهر آیات .3.1

 که:اند این است  ز آیات قرآن دادههای سطحی ا ان به این گونه برداشترمفسکه جوابی 
 دارد؟نکالم ابلیس است و کالم ابلیس حجیت  نخست، ۀآیدو  .2
یکجا ازاوا را باه خداوناد    در آن ابلیس، حجر که  ۀمبارک ۀسور 93 ۀآیذیل  و صدر .1

آن است که او خود  ۀدهند ، نشان«لَأُزْوِیَنَّهُمْ» و بار دیگر به خود« بِما أَزْوَیْتَني»نسبت داده 
ش ازاواگری داشاته باشاد؟    قتواند ن که آیا ابلیس خود می ستا رنیز در این مسئله متحی

 .دهد زیرا در قسمت آخر آیه ازوا را به خود نسبت می
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قاالَ   :فرمایاد  مای  و ، ازوا را به صراحت به کفار نسابت داده 2دیگروند در آیات خدا .9
وَیْناهُمْ کَما زَوَیْنا تَبَرَّأْنا إِلَیْکَ ماا کاانُوا   الَّذینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُالءِ الَّذینَ أَزْوَیْنا أَزْ

 .(09/قصصإِیَّانا یَعْبُدُونَ )
ازجملاه   .اناد  کارده بیاان   «ازاوا » ۀکلما ران احتماالت دیگری را نیز در معنای سمف .0

 ،3،ج: 13] آورده اسات را معناای ازاوا پانج احتماال      ۀدرباار طبرسی در دو تفسیر خود، 
 ،29،ج: 18] امتحان از سوی خداوناد های  ایجاد زمینه احتماالت،این  ۀجملکه از  [00ص
 .[283ص ،29،ج: 13] اوستو ناامید ساختن ابلیس از رحمت [ 909ص

بایست آن را ازوای کیفاری و   می خداوند است، ۀناحیحتی اگر بپذیریم این ازوا از  .5
آیاد   میحساب مجازاتی دانست نه ابتدایی؛ که در اصل، اثر وضعی عمل اشتباه شخص به 

 گونه اضالل را برای خود رقم زده است. و خود این
اسات   یآن ازاوای  ...مقصود از این ازاوا  » گوید: میزمینه )ره( در این  عالمه طباطبایی

نیسات،   یدرباره او اضالل ابتادای  یتعال یخود پسندید، پس اضالل خدا یکه خودش برا
 نادارد، و باه    یاسات و هایچ اشاکال    ایام جاائز   است که مکرر گفتاه  یبلکه اضالل مجازات

 یُضِالُّ بِاهِ کَثِیاراً وَ    ‘ ۀهام آن را انکاار نکارد و در آیا     یتعاال  یهمین جهت بود که خادا 
: 17] «به آن اعتراف و تصاریح نماوده اسات   ...  ’یَهْدِي بِهِ کَثِیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِینَ

 .[198، ص 21 ،ج
آید این است که کفر ابلیس، کفار جهال نباود، تاا      می ستد هآنچه از آیات قرآن ب .0

 بود. ادبی و استکبار نداند و مورد ازوا واقع شود، بلکه کفری از سر جهد، بی
کناد   یقرآن کریم که میزان حق و فصل و فیصل خطاب است، شیطان را نکوهش م»

در آداب  یولا .«  وَیْتَنِيرَبِّ بِما أَزْ: »اسناد داده و گفته است یبه حق تعال که فعل را مطلقاً
اللّه داشتند، فرماود کاه آن    عباداللّه که همواره و در همه حال به نور علم و یقین ادب مع

و أَنِّاي مَسَّانِيَ   »، «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْافِینِ » ، «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا»اند:  عباداللّه مکرم گفته
 .[39ص :12« ] احِمِینَالضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

انتقاد قارار   را برداشت صوفیه از آیات یادشده از الدین رومی نیز به شدت موالنا جالل
 گوید: می وکند  می

 
                                                 

 19الزخرف/ ،208األنعام/ ،33الشعراء / :. رجوع شود به آیات2
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 نیجباا روشاان یامااوز آاز پاادر 
 

 نیا از ا شیربنا گفت و ظلمنا پ 
 

 کردزاز آکه بحث  یسیچو ابل نه
 

 زرد میرو کارد  سرخکه بدم من  
 

 یم تاوئ رنگ توسات صاباز   رنگ
 

 یفت و دازام تاوئ  آاصل جرم و  
 

 یتنیبخااوان رب بمااا ازااو نیهاا
 

 یتنا  و کج کام  یجبر یتا نگرد 
 

 یبرجها  یدرخت جبار تاا کا    بر
 

 ینهاا کسااویرا  شیخااو اریاااخت 
 

 او اتیااو ذر سیابلاان آ همچااو
 

 با خدا در جنگ و انادر گفتگاو   
 

[911ص: 00]  
 

دلیال بار   به هیچ وجاه  م او آمده، که در کالخداوند  طازوای ابلیس توس نتیجه آنکه،
 یست.جبر در شقاوت ابلیس ن

 
 اتیاخبار و روا یتمسک به برخ .4

و در آیااد  ماایبااه حساااب  نقلاای دیاان، دومااین مصاادر نظااری باارای شااناخت روایااات
 .بسیار داردشناسی دینی اهمیت  معرفت

: 19]دانناد   مای  عارفان مسلمان، حدیث را همچون قرآن کریم، دارای ظاهر و بااطن 
 دانند که بدون واسطه و مستقیماً می و برخی از ایشان نیز حدیثی را معتبر[ 208ص 2،ج

 .[199ص ،2،ج: 9]از طریق کشف و شهود به ایشان رسیده باشد 
، از مکتا  عاماه  یافتگاان   پارورش  عارفان اسالمی خصوصاً ۀاستفاد ولی در این میان،

در کتبای کاه در   و  2شاایع اسات   بیان مقاصد خود بسیار احادیث ضعیف یا متشابه برای
باه احادیاث بسایاری از ایان دسات       ،ن و فقیهان نوشته شدهثانقد عرفان، از سوی محد

در مناابع روایای    یاز این روایات، نه در منابع روایی شیعه و نه حتای  اشاره شده که پاره
 ؛290-292ص: 29]شاده اسات    صوفیه معرفیهای  ت وجود نداشته و از ساختهناهل س
 .[292ص :00

 ی نیاز  ر در میاان اهال سانت، روایاات بسایار     در مناابع روایای معتبا   ، آنعاالوه بار   
 دیادگاه جبار باوده و باه صاراحت، ساعادت و شاقاوت را حاصال          غوجود دارد کاه مبلا  

                                                 
االرواس و المالئکة من نور العزّة، و خلق الجاانّ مان ناار     یهللا تعال خلق» تیتوان به روا که از جمله می. 2

نقل شده و در منابع معتبار و   )ص(از رسول خدا شهیعا قیاز طر تیروا نیا [.199، ص0،ج :15]« العزّة
 :95] سیباودن ابلا   «اهیناور سا  »از آن در قول باه   یالقضات همدان نیوجود ندارد. ع یعیمعتبر شریز
 .[921، ص5 ،ج :05]بهره برده است  یبودن و «زیعز»از آن در  یبدیو م[ 122 ،207ص
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و همین اخبار دستاویز خاوبی بارای اعتقااد باه      2داند می سرنوشت ازلی و محتوم انسان
 همچناین برخای عارفاان مسالمان      ،ن اساالمی جبر در میان برخای اندیشامندا   ۀاندیش

 شده است.
بنادی باه    ، باه جهات پاای   (ع)یافتگان مکت  اهل بیات  این در حالی است که پرورش

و  اناد  که از نظر ایشان، مفسران حقیقی قرآن کاریم  )ع(معصومان ۀصحیح تروایات و سن
ت متشاابه باه   و با ارجااع روایاا  آیند،  می به حساب )ص(معیار و میزان حقیقت دین نبوی

 عقل و عدل قادم گذاشاته و    قیبه طر یمعرفتهای  طیو تفرها  مصون از افراطمحکمات، 
 نیامار با  »موضاع   ،ایان مسائله  در  ،جبار و مخاالف  موافاق  و روایات  اتیآ انیبا جمع م

 خداوناد زافال شاده و     یافعاال  دیا نه از توح شانیا ،نیابا وجود  اند، دهیرا برگز 1«نیاالمر
  ؛دانناد  نمای  خداوناد  یازلا  ۀاراد ۀبسات  را دسات  یگار یموجاود مختاار د   چینه خود و ها 

 بهمحض را  ضیتفوهای  تیفاسد جبر محض را داشته و نه محذور جیکه نه نتا یکردیرو
 دنبال دارد.

 
 

 گیری نتیجه

 ۀمسائل  ۀدرباار این نکته را نباید از نظر دور داشت کاه رویکارد زالا  عرفاان اساالمی،      
قارآن کاریم   های  ق، همسو و قابل تطبیق با ظواهر شریعت و آموزهابلیس، رویکردی مواف
همواره بر ملعون، مطارود و مهجاور باودن ابلایس اساتوار      مسلمان بوده و اجماع عارفان 

و د نا دارنگااه دوگاناه    ،در برخورد با این مسئلههم  است تا آنجا که حتی مدافعان ابلیس
 رویکردی ظااهراً  با اند، نافرمانی وی نمودهابلیس و توجیه  ۀتنزیدر عین آنکه مبادرت به 
 اند ناسپاس دانسته کننده، رهزن، عامل شقاوت، خبیث، متکبر و متناقض، ابلیس را هالک

 الهای  درگااه  از ابادی  طارد  و لعان  باا  زرور، و عج  جهت به را خود سالیان عبادت که

                                                 
؛ 239، ص20،ج ،یالنااوو و شاارس 05، ص8مساالم، ،ج حیصااح ؛19و  211، ص8،ج ،یبخااار حیصااح. 2

 .525-529، ص7555 ثیالقدر، الحد کتاب، 29االصول، ،ج جامع
  قَالَدِ اللَّهِ ع مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ  عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْ. 1

وَ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِکَ رَجُلٌ رَأَیْتَهُ عَلَ    لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ
یْثُ لَمْ یَقْبَلْ مِنْکَ فَتَرَکْتَهُ کُنْاتَ أَنْاتَ   فَلَیْسَ حَ ا  مَعْصِیَةٍ فَنَهَیْتَهُ فَلَمْ یَنْتَهِ فَتَرَکْتَهُ فَفَعَلَ تِلْکَ الْمَعْصِیَةَ

 [209ص ،2 ،ج، 09] .الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِیَةِ
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زمناد پژوهشای   البته بررسی چرایی این رویکارد دوگاناه، خاود نیا    .2استکرده  معاوضه
 مستقل است.

جبر در شقاوت ابلایس،   ۀنظریطور که در این نوشتار نیز بیان شد، منادیان  همان ا،ام
 تباه شاد   اناد،  که در آثار منثور و منظوم خود، به زیبااترین عباارات آن را پارورش داده   

 حاداقل و مکات  حاکم در زمان حیات خود باوده و   متنی برونهای  تحت تأثیر خواستگاه
. 1 ،اعتقاد به جبار اشاعری  . 2: برشمردگیری این نظریه  برای شکلرا توان چهار مبدأ  یم

تمسک به برخای اخباار و   . 0 ،استفاده از ظواهر آیات. 9 ،وجود ۀیاعتقاد به وحدت شخص
 .روایات

اهال   ۀاندیشا ، باه فضاای فکاری    که هر چهار مبدأ شود می آشکارتر،  با نگاهی دقیق
به  (ص)خلف صالح رسول اکرم ۀسیرستگاه آنها در جایی است که مرتبط بوده و خوا تسن

 است. ماندهکوتاه  (ع)کلی مطرود شده و دست التماس اندیشه از دامان پاک اهل بیت
 ۀحقا  سنت در عرفان جریان که به این نتیجه نیز رسید توان می درستی به ،رو این از
هاای   اندیشاه  وهاا   انگیازه  ثیرأتا  تحت گاه هیچ (ع)بیت اهل منیر مصباس برکت به شیعی،
 کسا تم و تأویال  وجود، شخصی وحدت به اعتقاد اشعری، جبرگرایی جریان چون زالبی
 عارفااان و نبااوده ابلاایس شااقاوت در جباار قباول  در روایاات، و آیااات ظااواهر برخاای باه 

 اختیار سوء و استکبار کریم، قرآن آیات با صدا هم همواره (ع)بیت اهل مکت  ۀیافت پرورش
 اند. کرده فریاد را ابلیس
 
 

 کتابشناسی
 .قرآن کریم [.2]
 .2، تهران، طرس نو، ،جدفتر عقل و آیت عشقش(، 2989ابراهیمی دینانی زالمحسین ) [.1]
 .9دار صادر، ،ج ،بیروت ،الفتوحات المکیة، )؟( الدین یمح یابن عرب [.9]
 .چاپ دوم، )س(انتشارات الزهراء ، فصوص الحکم ش(،2979) ---------- [.0]
عبیادهللا  ، بکوشش اسرارالتوحید في مقامات الشیخ ابي سعیدش(، 2957) محمدر بن منوا [.5]

 .طهورينشراحمد بهمنیار، ا  شاشي
                                                 

ص  3 ؛ ،ج288ص ؛950ص  0 ،ج؛ 251ص  2 ، ،ج05]است، رجاوع شاود باه:     ادیدست ز نیاز ا یموارد. 2
؛ 281ص  ،91 ؛89-81ص  ،99؛ 905ص  1؛ ،ج80ص  1،ج  ؛21ص  2، ،ج90 ؛ 913ص  29 ؛ ،ج255
 [203، ص2،ج ،90؛ 102 ؛ص123 ؛ص999 ؛ص 119-112ص ،92؛ 215و 15و 27ص  ،99
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دار  ، بیاروت  یبه اهتمام سید جمال الدین میار دامااد   ، لسان العرب، (ق 2020) ابن منظور [.0]
 .0،،جچاپ سوم ،دار صادر ا الفکر

 .تان کتاب، چاپ دومقم، بوس ،نیاالمر نیاالمر ب ،ش(2980) نیحس دیالس الشمس [.7]
 .نجمن دوستداران کتاب، امناجاتش(، 2999) محمد بن انصاري عبدهللا [.8]
تحقیق: قسم الدراسات االسالمیة  ، تفسیر القرآن یالبرهان ف،  (ق 2020) سید هاشم یبحران [.3]

 .اول چاپ،  بنیاد بعثت،  تهران، قم ا موسسة البعثة
 دگاهیا از د ثیفقه الحاد »ش(، 2985) عباس یعل دیالسی الموسو ،عبدالرضا پور مطلوب [.29]

 .93شماره ، ثیقرآن و حد نشریه« عرفا
 انه،یصاوف  یدر روانشناسا  سیابلا  ی، تاراژد در تصوّف طانیش، ش(2939) آون یج تریپ [.22]

 .تهران، نشر علم، چاپ اوّل ،یمانیسل هیمرض قیترجمه، مقدمه و تحق
، چااپ  لفنون و العلومموسوعة کشّاف اصطالحات ا ،م(2330) یبن عل  یعل محمد یتهانو [.21]

 .2،ج ،دحرو،ج، بیروت یرفیق العجم و عل
، فصالنامه پاژوهش   «دیدگاههای سنایی درباره ابلایس »ش(، 2989داوودی مقدم فریده ) [.29]

 .زبان و ادب فارسی، شماره دوّم
، تحقیق: صافوان  المفردات في زری  القرآنق(، 2021) حسین بن محمد یراز  اصفهان [.20]

 . چاپ اول ،العلم الدار الشامیةدار،  بیروت ، یعدنان داود
وحدت وجود از توحید تا توهم تحلیل و سانجش آرای  »ش(، 2985رضایی محمد جواد ) [.25]

 .00شماره  ،خردنامه صدرا ،«استاد شهید مطهری درباره وحدت شخصی وجود
و  حاتیباا تصاح   ،هیریترجماه رسااله قشا   ش(،  2902)بان هاوازن   میعبد الکر ،یریقش [.20]

 .تهران ،یفرهنگ ین فروزانفر، علمالزما عیاستدراکات بد
، امیرکبیار، تهاران، چااپ    ارزش میارا  صاوفیه  ش(،  2981زرین کاوب عبدالحساین )   [.27]

 .یازدهم
، «بررسی دیدگاه ابن عربی در مسئله جبار و اختیاار  »، ش(2988) جعفری محمّد عیسی [.28]

 .02شماره  ،هفت آسمانمجله 
 ، قم، مرکز نشر اسراءم رضاقرآن حکیم از منظر اماش(، 2981جوادی آملی عبدهللا ) [.23]

 ، قم، مرکز نشر اسراء.تفسیر تسنیمش( 2978) ---------- [.19]

،  قام ، خیر االثر در رد جبر و قادر و دو رسااله دیگار   ش(، 2973) حسن یحسن زاده آمل [.12]
 . چاپ چهارماسالمی،   دفتر تبلیغات

ش، 2980, انتشاارات علام،  یبکوشش محمود بهفروز ،نیطواسبن منصور,  نیحال،ج حس [.11]
 .چاپ اول
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 ، المرکاز العقال  و السانه  و الکتاب هدي علي االلهیاتق(، 2093 جعفر ) تبریزی سبحانی [.19]
 .1االسالمیة، ،ج للدراسات العالمي

، به تصاحیح فروزانفار، نشار آزادمهار،     دیوان سناییش(،  2988سنایی مجدود بن آدم ) [.10]
 .چاپ سوم

کتابخاناه آیاة هللا   ، قام  ،رتفسیر المأثو یالدر المنثور ف، (ق 2090) جالل الدین یسیوط [.15]
 .ینجف یمرعش

،   ، الشاریف الرضاي   ، به تحقیق محمد بادران، قام   ، الملل و النحل (ش 2900) یشهرستان [.10]
 . چاپ سوم

ساید محماد بااقر    ، ترجمه  ترجمه تفسیر المیزان (،ش 2970ین )محمد حس ییطباطبا [.17]
چااپ   ،قام ، قام  مدرسین حوزه علمیه ی جامعه یدفتر انتشارات اسالم، یهمدان یموسو
 .پنجم

 ، ترجمه گروهی از مترجمان،تفسیر جوامع الجامع (،ش 2977) فضل بن حسن یطبرس [.18]
، یآساتان قادس رضاو    یاسالم یپژوهشها، مشهد، یبا مقدمه آیة هللا واعظ زاده خراسان

 .چاپ دوم
،  ی، با مقدمه محمد جواد بالزا  تفسیر القرآن یمجمع البیان ف، (ش 2971) ---------- [.13]

 .انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم ، نتهرا
صاادق   دیدکتار سا   حی، به تصاح اسرار نامه ،(ش 2981)ابراهیم حمدبنی مشابوریعطار ن [.99]

 .تهران، نشر زوّار، چاپ چهارم ن،یگوهر
وصاال، نشار    یدکتار ناوران   حی، به اهتمام و تصحنامه بتیمص ،(ش2985) ---------- [.92]

 .زوّار، تهران، چاپ پنجم
، تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران، چااپ  منطق الطیر(، ش2989) ---------- [.91]

 .اوّل
نشار زوّار، تهاران، چااپ     ،یفاواد رحماان   حی، به تصحنامه یاله ،(ش2970) ---------- [.99]

 .پنجم
تهااران،  ،یء عطااار، بکوشااش محمااد اسااتعالم االولیااا تااذکره، (ش2901) ---------- [.90]

 .امیرکبیر، چاپ دوم
، با مقدمه تصحیح و تعلیاق عفیاف عسایران،    تمهیداتش(، 2980عین القضاه همدانی ) [.95]

 .چاپ هفتم، تهران، نشر منوچهری
، به اهتمام علینقی منزوی، عفیاف عسایران، انتشاارات    نامه هاش(، 2977) ---------- [.90]

 .اساطیر، چاپ اول
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انتشاارات   ، تهاران ، مجموعه آثار فارسي احمد ززالاي ، ش(2970) حمد بن محمّدا زاليز [.97]
 .دانشگاه تهران

شرس احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمّاد  ش(، 2995فروزانفر بدیع الزمان) [.98]
 ، تهران.عطار نیشابوری

چااپ  ، دار الکتا  اسساالمیة  ، تهاران  ، قاموس قارآن  ،(ش 2972) اکبر یسید عل یقرش [.93]
 .1،،ج ششم

 .دوم چاپ،  تهران،  اسالمیه نشر،  الکافي،  (ش 2901) عقوبیمحمّد بن رازی  یکلین [.09]
 .چاپ اول،انتشارات حکمت ،تهران، ترجمه قرآن(، ش 2972) سید جالل الدین یمجتبو [.02]
، تهاران،  بحار األنوار الجامعة لدرر أخباار األئماة األطهاار    ،ش(2958محمد باقر ) یمجلس [.01]

 .اسالمیهنشر 
 .قم، انتشارات صدرا،آثار مجموعهش(، 2908مطهری مرتضی) [.09]
 یسروش، علما  میعبدالکر حیتصح ،یمعنو ینومث ،ش(2970ی)روم نیجالل الد یمولو [.00]

 .یو فرهنگ
 ،اصغر حکمات  یتحقیق: عل ،کشف األسرار و عدة األبرار ،(ش 2972) رشیدالدین یمیبد [.05]

 .چاپ پنجم،انتشارات امیر کبیر ، تهران
، تصاحیح حساین لطیفای، بنیااد     ساه رسااله در نقاد عرفاان    ش(، 2988میرزای قمی ) [.00]

 .لپژوهشهای اسالمی، مشهد، چاپ اوّ
، ترجمه محمّاد رضاا   تصوّف اسالمی و رابطه انسان و خداش(، 2970نیکلسون رینولد.ا ) [.07]

 .شفیعی کدکنی، سخن، تهران، چاپ دوّم


