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  چکیده

در مورد ماهیت و خلقت ابلیس نظرات مختلفـی وجـود دارد. عارفـان بـه وجـود مبـدأ       
آسماني و امریِ حتمی در خلقت ابلیس باور دارند ولی تعدادی او را همان نفس امـاره،  

داننـد. در   و بعضی هم یکي از دو قطب هستي و تجلی اسم مضلّ الهي مي تعدادی وهم
-این پژوهش، از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون بـا تأکیـد بـر منـابع تفسـیری     

شده که بیـان  استفاده عرفانی، با هدف وصول به شناختی نو از ماهیت و خلقت ابلیس، 
دهـد   خلقت انسان مختار نشان میاش با  زمانی کند ظهور وی در قالب شیطان و هممی

که از شئون وجودی انسان کامل است؛ زیرا او جامع تمام مراتب وجود اسـت. از منظـر   
یـا   -»صـغیر   انسـان «، »انسان کبیر«نظیر  - نسانعرفان اسالمی در مورد ا ۀتعابیر دوگان

در  توانـد هـم   ، بسته به اینکه از چه ساحتی به شیطان بنگریم، مـی »کون جامع«تعبیر 
  درون، هم در بیرون انسان باشد، اما در هر دو حالت، وابسته به وجود انسان است.
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  مقدمه. 1
کـه  -زدگي  جنعامل  ۀها دربار بابلي باوراز  کهن،اقوام  و اولیهادیان  بیندین در  مورخان

بـه   دور کردنشـان و بـراي   انگاشـتند  مـي آزارنـده  و خدایان ر های شروشیطانرا ارواح آن
. ]51ص، 9انـد [  گـزارش داده  - بردنـد  کـار مـی   بـه  مخصـوص  جادوهای، ساحران ۀوسیل

و  مکـار  بـدی و زشـتی، پروردگـاری    النوع ربکه دارند  2»يکال«به نام  یها خدای1« توتن«
 تجلیـات  وی باعـث وجود ان، آن ۀهاست که به عقید بختی ها و نگونروزیتیره اقسام عامل
را خـدای   او وریست؛ همچنـین ضر بالیایو  هامصیبت سببانگیز روزگار و  حزنو  مکروه

و  بـد  هـای آسـیب و  ناخوشـایند  اتفاقـات  عاملو  شیاطینتاریکی و زمستان و پروردگار 
 مکروه« معنی به 4»سوبِ« ۀکلمبا را شیطان  3ها»اسالو«. ]80ص ،9دانند [ ها میسوزیآتش

وداهـاي   دسـته از -در هنـدوئیزم، وداي آثـار سـوم     .]82ص، 9[ نامیدنـد  مـی » و ناپسند
 مضـر ارواح  طرد های نیایشلعن، نفرین و  -نام دارد 5»آثاروا ودا«ودا که  ریگ ۀزیرمجموع

و دسـته دوم از   بوده رایجبه شیاطین  ها باور چیني بین. در ]97ص، 9شود [ شامل میرا 
وي« عنوان اب -شیاطین و ارواح  . ]228-227، صـص 9[ دانستند مي مقیم ظلمترا  -6»کـُ

که ارواح شریر زیانکار و در سـتیز بـا   -» دیوها«در اعتقادات زرتشت نیز شیاطین با عنوان 
آدمیـان از   ۀو بازدارنـد   های پاک و نیـز مصـدر شـر، بـدی، زشـتکاری      ارواح نیک و روان

هـای یهـود و    . پیـروان شـریعت  ]306، ص9[انـد   معرفی شده -هستندپرستش اهورامزدا 
شـیطان  «. همچنین: ]30-28، صص26[دانند  می انگیز نفرتو منفي را  ویمسیحیت نیز 

 تورات نیز. ]545، ص27[» تر است درحقیقت موجود و وجودش از بني نوع بشر مشخص
بـه   2:3 ، زکریـا 23[ نمایـد  معرفی میاز سوي خداوند  ، محکوماي فرشتهرا به نقل از وي 

   .]]30-28، صص26[قل از ن
در باب ماهیت و خلقت این موجود چند نظر وجود دارد: اول اینکه از جـنس مالئکـه   

از جـنس جـن اسـت؛ سـوم اینکـه از       ]5[الکهف: است؛ دوم اینکه به تصریح قرآن کریم 
، نهایتـاً اند و  مرتبه ست و پائینزیرد ۀها گروهی از مالئکبا این تفاوت که آن ،جنیان است

متمرکز و بـه  نـا  ذهنـی،  وجودشبلکه نیست،  موجود -مانند انسان- و مستقالً عیناًنکه ای
  هاست.  ویروسو عوامل پراکنده مانند  قوااي از  صورت مجموعه

                                                                                                                             
1. Teuton. 
3. Loki. 
3. Slav. 
4. Besu. 
5. Atharva Veda. 
6. Kwei. 
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- پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای مواردی از این قبیل است که رویکرد تفسـیری 
یطان در درون انسـان یـا مسـتقل از    یست، آیا شـ چعرفانی به موضوع ماهیت و خلقت ابلیس 

وی در بیرون وجود دارد و یا اینکه با تبیینی نو، وی شـأنی از شـئون وجـودی انسـان کامـل      
- است. در این پژوهش، از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون با تأکید بر منـابع تفسـیری  

نسـان کامـل بـه    تعلق ابلیس به ا«این پژوهش عبارتست از  ۀفرضیاست.  شدهاستفاده عرفانی 
  ».عنوان شأنی از شئون وجودی وی در عین همراهی وی با جنیان و مالئکه

  
  تحقیق ۀپیشین. 2

موضوع این مقاله در آثار پیشینیان، کمتر به صورت مستقل مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     
اند؛ از جملـه   مقاله به آن پرداخته ۀاست؛ اما در میان متأخرین، پژوهشگرانی در قالب ارائ

که بیشتر با نگاه ادبیات عرفانی، صرفاً به نقد و بررسی » بینی عطار ابلیس در جهان« ۀالمق
 ۀ، مقالــ]4[تبــار  بینــی عطــار در بــاب ابلــیس پرداختـه اســت از ابــراهیم ابــراهیم  جهـان 

القضات به  عین ۀکه به بررسی نگاه دوگان» القضات در باب ابلیس های عرفانی عین اندیشه«
و نـور   (ص)، نـور سـپید پیـامبر   (ص)وی، تقابل وجود وی با پیامبر اکرمابلیس، نافرمانی 

ــ]7[از خــدابخش اســداللهی  ،ســیاه ابلــیس پرداختــه اســت  بررســی تطبیقــی « ۀ، مقال
 خـاص  کـه بـه دیـدگاه   » ابلـیس  ۀالقضات دربار عین ۀپرستی و اندیش های شیطان دیدگاه

پرسـتی پرداختـه اسـت از     انشـیط  هـای  ندیشها با تقابل آن و تداخل وجوه و القضات عین
بررسی دیدگاه میبـدی پیرامـون شـیطان    « ۀ، مقال]20[محمدرضا عابدی و عقیله آراسته 
بندی گفتمـانی وی در   االسرار بر اساس تحلیل صورت در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف

 دیـدگاه  تحلیـل ، ابلـیس  بـه  اسـالمی نسـبت   عرفـان و  شرع که به دیدگاه» این دو نوبت
 در خداونـد  سـازی  گفتمانی، فعـال  بندی صورت روش اساس بر ،شیطان به تنسب میبدی
 قسـمت  در خـود  شـدن  رانـده  در ابلـیس  عرفانی، فاعلیـت  قسمت در ابلیس شدن رانده

 گیـری  موضـع  عرفانی، تفـاوت  و شرعی قسمت در متفاوت کلمات ۀعامدان شرعی، کاربرد
از  ،آیـات پرداختـه اسـت    سـیر عرفـانی و تف  و شـرعی  قسمت در هاانسان در برابر ابلیس

کـه بـه   » تفاوت یا همسانی شیطان و ابلـیس « ۀ، مقال]10[مهر فر و نیره پاک محمد بهنام
 ۀواژ دو متفـاوت بـودن   یـا  یکسـان بـودن   تبیـین  نیز و دو واژه این معناشناختي بررسي
از مهدی ممتحن و زینـب ترابـی    ،روایات پرداخته است و منظر آیات از ابلیس و شیطان

 بـا  عارفان وگوي گفت 38 مجموع که در آن به» گفت و گوی عرفا و ابلیس« ۀمقال، ]28[
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 ،]12[از سـید علـی حجـازی و مـریم افرافـر       ،شده است از منظر ادبیات پرداخته ابلیس
که با نگاه علوم قرآنی و با فرض اینکه ابلیس از جنس » ماهیت ابلیس از نگاه قرآن« ۀمقال

الیل عقلـی و بیـان دالیـل نقلـی پیرامـون ماهیـت ایـن موجـود         د ۀمالئکه است، به اقام
ـ   ]18[از بتول طاهریان دهکردی و جنـان امیـدوار    ،پردازد می ماهیـت  « ۀو بـاالخره مقال

که با مروری کوتاه بر اقوال، به صورت بسیار خالصه بـه موضـوع ماهیـت ابلـیس     » ابلیس
ق تحقیقـات فـوق، بـه موضـوع     . در اکثر قریب بـه اتفـا  ]17[از مجید صالحی  ،پردازد می

ها به موضوع خلقت ابلیس به طور کامل پرداخته نشده اسـت؛  یک از آن ماهیت و در هیچ
ها، به هـر دو موضـوع ماهیـت و خلقـت بـا نگـاه عرفـانی،        یک از آن ضمن اینکه در هیچ

های این مقاله، عالوه بر پرداختن به هر دو موضـوع ماهیـت و    پرداخته نشده است. مزیت
شـیطان   ۀنظرات، پرداختن به رابطـ  ۀعرفانی، مقایس-، بررسی با رویکردی تفسیریتخلق

ـ     بـازتبیینی بـا    ۀبا انسان به عنوان شأنی از شئون وجودی انسـان کامـل و در نهایـت ارائ
  است.عرفانی از موضوع  -تفسیری رویکرد
  

  ابلیس در لغت و اصطالح  . 3
» أس اسـت به معنـي یـ   "اِبالس": «بدانیم "سَـَلبَ" ۀاز ریش ،عربيای  واژهرا  "ابلیس" اگر

حیـرت بـه   «به معنـي   شده گفته ،گوید به نقل از طبرسي می]. قرشی 225، ص1، ج21[
را بـه  همچنین وی آن. ]226-225، صص1، ج21[ است »هنگام تمام بودن حجت طرف

سـکوت و قطـع   «و نیـز  » اندوه ناشی از شـدت سـختی  «و به نقل از راغب، » تحیر«معنای 
به دلیل ساکت شدن وی و چاره را از یاد بردن، در این حالـت  » ت شخص اندوهگینحج
» شیطان«نام او در قرآن، اکثراً . ]]143، ص1، ج14[به نقل از  226، صص1، ج21[ است

 یابلـیس نـام  کنـد کـه   نقـل مـی  همچنـین قرشـی    ].226، ص1، ج21ذکر شده است [
 نـام شـود   بـات ثااگـر  شده اسـت کـه   داده عجمي بودن آن نیز و احتمال  غیرعربي است

 رسـد فرض کردنش ارجح بـه نظـر مـی    ،عربي است، صفت ،ابلیس ۀواژ واصلي او عزازیل 
بود  »حارث« شنقل شده که نام (ع)رضا اماماز گوید  ]. وی می227-226، صص1، ج21[

]. 227-226، صـص 1، ج21[ابلـیس نامیـده شـد    به دلیـل ناامیـدی از رحمـت حـق،     و 
 ونـد خدا دسـتور کـه از  اسـت  براي موجودي (علَم)  خاص اسمبلیس، : ایدگو مجتبائی می

، 25[ اسـت  بـراي شـیاطین  مـومی  ع همچنین، نامی ؛شد الهی طرد بارگاهو از پیچید سر
تعـدادي از   تفسـیر بار در قرآن کریم آمده کـه مفسـران در    11. این کلمه ]592، ص2ج
؛ 11: عرافال[امورد از این آیات نه . اند سخن گفتهخلقت و ماهیت وی در خصوص ها، آن
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. در مورد ]75و  74: ؛ ص116: ؛ طه61: سراءال؛ ا34: بقرهال؛ 32و  31: حجرال؛ 50:کهفال
 صـراحت بـه   ]50: کهـف [ال تنهـا نیـز  هـا  میـان آن ابلیس بر آدم اسـت. از  نکردن سجده 

 -یسـت جزء ایـن آیـات ن  که –] 12: عرافدر [االجنیان است.  گروهکه ابلیس از گوید  می
خداوند در جایی وي را از وی بیان شده است؛ یعنی از آتش بودن  نکردنش، سجده دلیل

فرماید؛ موضـوع دو مـورد دیگـر      مي معرفیجنس جنیان و در جایي دیگر از جنس آتش 
 ومعمـ نیـز ارتبـاطی بـا بحـث آفـرینش وی نـدارد.        ]20و  34: ؛ سـبا 95و  26: شعراء[ال

و   یـان یـا جن فرشـتگان   بحـث تعلقـش بـه   ، به وی نشآفریماهیت و  موضوعمفسران در 
 یـان جن فرشتگان به تعلقیا عدم  تعلق مرتبط بامباحث اظهار نظر در خصوص به  سپس

    توان یافت. بحثی را میکمتر  شخلقت ۀنحوماهیت و  ۀدرباراند؛ پس  پرداخته
ز خلقت جن، یعنی همان باطن و روح حیوانیش کـه پوشـیده ا   ،عربی معتقد استابن

تـرین و   حس است و او همان ابوالجن است؛ یعنی اصـل قـوای حیـوانی کـه وهـم، قـوی      
ـ  -اوسـت  ۀکه از ذریـ -هاست؛ یعنی شیطانِ نامیده شده به ابلیس ترین آن شریف  ۀاز زبان

ترین گوهرهـای عناصـر    لطیف صاف از آتش است؛ یعنی از لطیف ۀدودی از شعلآتش بی
، همـان  »مارج«دود یا آتش بی ۀغلبه دارد و زبان آنمختلط که جوهر آتشین و حرارت در 

است کـه در آن اضـطراب وجـود دارد و ایـن روح، دائـم االضـطراب و        یی»لهب«یا  شعله
جـز   اوحقیقـت و ذات  در خصـوص  خداوند  .]303ص ،2 ، ج6[دارای تحرک دائمی است 

اعـالم  را  -بـه جـز ابلـیس   - مالئکهتمام  ۀسجد ]،46، ص8، ج19[ نکردهمختصري بیان 
و تعلقـش   فرشتگانرا عدم تعلقش به سجده  ازوي امتناع  دلیلو  ]11: عرافالادارد [ می
ایـن اسـت کـه     ]،27: نبیاءالاز [ا حاصل ۀنتیج. ]50:کهف[ال کند بیان می یانجن گروه به
گروهـی از   ۀمطـابق عقیـد  . کـرد  اقدام نمی ای نافرمانیچنین به  ،بود مالئکهابلیس از  اگر

متصـل   ی،دیگـر تعـداد   ۀبه عقیـد منفصل و  ]،11: عرافالا[تثناء موجود در اسمفسران، 
، آنپـس از   ولـی نداشـته   فرشـتگان بـا   تفـاوتی  ، سـرپیچی از  پـیش  او بنـابر ایـن  . است

 شـامل  ،دستور سـجده  پس. ]27-26، صص8، ج19[ است شدهجدا  هااز آن اش محاسبه
نشان  میبدي. ]229-228، صص12، ج19[ مالئکه نبود از جنسبا اینکه  ،ابلیس هم شد

کـه  در حـالي  ،اند شده خلق »مومنارالسَّ«که از  است مالئکهگروهي از  جزءدهد ابلیس  مي
ـ  او انتسـاب انـد و   شده خلق یزهاز نور پاکایشان، از  دیگري ۀدست  چـون اسـت؛  جنـان   هب

 –جنّـت  دارای اهلیـت یعني -جنّي  او را به همین جهتبوده است و  جنت نگهبانروزي 
  .]703و  308، صص5، ج30[ نامند می
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  ماهیت ابلیس. 4
- مقـدار کمـی   به جـز ، قرآن اوخصوص ماهیت  در :گویند می اوقائالن به وجود مستقل 

طور به در مورد خلقتش، و  بیانی ندارد -یانجنتعلقش به و  ناراز خلقتش  یادآوری نظیر
، 8، ج19[ ابراز نکرده استچیزی  -آوردهانسان  مورد خلقتکه در  آنچهمانند  -مشروح 

او بیـان  ماهیـت   مـورد در  معـدود کـه  موارد همین  مورددر  عالمان، حالاین  با. ]46ص
 ءآراایـن  مجموع  دارند؛اختالف نظر فراوان  فرشتگان،یا تعلق دارد جنّ اینکه به در شده، 
  نمود: ارائهتوان در قالب سه دیدگاه  را مي
 از ، ابلـیس بانو امین اصفهانیبه نقل از  .]46، ص8، ج19[ جنس جنّ است: از. 1. 4
 ملـک  گوینـد  مـی  اینکه و است منقطع استثناء ]34: بقره[ال در استثناء و بود جن جنس

 آیـد؛  ینمـ  به نظر درست شد، تبدیل به جن و داد حقیقت تغییر به خاطر مخالفت، و بود
 بـود  جن اصل، رد ابلیس که شود مي معلوم پس، است. محال ماهیت و حقیقت قلب زیرا
گویـد   میبـدی مـی   .]264-263، صـص 1، ج8[گردانید  مالئکه داخل را خود با تدلیس و

او را در برابـر حضـرت    روایـات، از  تعدادیاستناد به ضمن ، بسیاری از قائالن به این رأی
 .]570، ص3، ج30[ انـد  ابـوالجنّ دانسـته  یا همـان   پدر جن -استکه ابواالنس - (ع)آدم
ـ  آتـش  از را جنّ که دهد مي تذکر او ماده و جنّ خلقت در است. یسابل پدر جانّ«  دود یب

 از و کـرد  تکبّـر  شـیطان  که داشت به همین نظر و است آتش ۀزبد ،»سموم نار« آفریدیم.
. ]123ص ،7 ، ج8[ »بـوده  انسان آفرینش از پیش جانّ آفرینش و نمود اباء به آدم سجده
بـودن   جـن بـه   قرآن صراحت :عبارتند از ،روایات بعضی ۀبا ارائ  ،باوراین  طرفداران دالیل
: عرافالا ؛12،مؤمنونال ؛7:سجدهال ؛61: سراءالا[ آفرینش انسان از خاك]، 50:کهف[ال وی
 ،نــاراز ]، 76: ص[ ابلــیس و ]27و  26: حجـر [الجــن ، آفــرینش .]و ..؛ 11: صـافات ال ؛12

 خالف خطاناپـذیر بـودن  بـر  الهـی  دسـتور  پـذیرش از وی  گردنکشی، اسـتکبار و امتنـاع  
 ؛]66و  6: تحـریم [ال خداونـد  دستور در مقابل برائت مطلق ایشان از نافرمانیو  فرشتگان

 فرسـتادگان  به عنوان مالئکه ]، معرفی11و  14: جن[ال نافرمانو  مطیع تقسیم جنیان به
 دخداونـد، وجـو   فرسـتادگان  ۀمرتبدر  فسادو  یابی ناسپاسی] و عدم راه1: فاطرخداوند [
 داشتن جنیـان  تولید نسل و آمیزش  جنسیت، ]،50:کهفبرای ابلیس [ال ساللهو  فرزندان

  .]19: زخرفاین موارد [الاز  مالئکه ] و منزه بودن6: جن[ال
یـک مشـخص   هـیچ  مالئکـه، ابلـیس از   یاستثنا و نهسجده  دستور عمومیت نه ،پس

 کـه - منقطـع اسـت  اینجا یـا  در  استثناءچون بوده است؛  مالئکه در شمار اوکه  کند نمی
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یا متصل  -نیست مالئکهاز جنس  و به این معناست که او رایجاین استثناء در زبان عرب 
جـن   از نظر نوع،و  ملک، از نظر فعلآنکه  دلیلنیست، به  مالئکهاگرچه از  اواست؛ یعني 

  .]59، ص8، ج13[ است بوده هماو شامل   ،مالئکهبه  دستوربوده، 
و گروهي دیگـر،   ]43-36، صص26[ محمدی آشنانی :استالئک از جنس م. 2. 4

این رأي و عقیده را به بیشتر صحابه و تابعان نسـبت   آلوسيدانند.  ابلیس را از مالئک مي
 ]34: بقـره [ال ماننـد ظاهر آیـاتي   بهاین نظر،  طرفداران .]365، ص1ج، 1مج، 2[ دهد مي

شـد و   فرمـان الهـي شـامل او نمـي     اند اگر ابلـیس از مالئـک نبـود،    کرده و گفته تمسک
  همین بهانه از سجده سرباز زند. بهتوانست  مي

، 1، ج1، مـج 2[ دانـد  مـی را جایز  اعتقاداین آلوسي  :استاز مالئک ممسوخ . 3. 4
مـن   صـارَ «به معناي  را ]50: کهف[ال» الجنّ منکانَ « ۀ، آیمعتقدان به این باور. ]365ص

امـا پـس از    ،مالئک بـود  ازابلیس در آغاز معتقدند ، اساسو بر این   گرفتهدر نظر ، »الجنّ
ایـن طـور بـه    و روایـات   دالیل جمیع ۀمشاهد ازتا اینجا مسخ و از جنیان شد.   نافرماني،
 ملکـوتی  ۀمرتبـ عبـادات، در   فراوانـی  سـبب بـه   امـا  ،که ابلیس از جن بود آید دست می
  .هم بود یشامل وسجده،  فرمان، به همین جهتو  جای داشت فرشتگان

 و ]253، ص4، ج16[ دانـد  مـی مجرد، ولـي جسـماني    ذاترا جوهري در  او مالصدرا
مالئکـه   چونهر حال  به. ]49، ص14، ج19[کند  تمثل وی بحث میاز  عالمه طباطبایي

جـن نیـز    نظیر متنوعی هایگروه ۀدربرگیرند ودارد  شاملیو  گسترده معنیدر اصطالح، 
اعتقـاد   نـافی  ،ابلیسبودن  ملک اعتقاد بهگفت  توان می ]،340-339، صص22[ شود مي
ـ   او. کند بیان می سید حیدر آملي همان چیزیست که این. نیست اوبودن  جن به  ۀبـا ارائ

 فرشـتگان او از  مـورد کـه  این  در نزاعيگیرد که  ، نتیجه مینظرات ی ازبندي دقیق دسته
ـ ؛ بلکه در اصل نیست، یاست یا آسمان یزمین تفـاوت نظـر   ، ه فرشـتگان موضوع تعلقش ب

آثـار   در]. 272-271، صـص 3[در لفـظ اسـت    کـه در معنـا  نه اختالف  پس وجود دارد؛
بـه   بـاور از -ات اعتقـاد  ی گسـترده از طیفـ   در خصوص ماهیـت ابلـیس،   ارفان مسلمانع

را  او بعضـی  شـود.  مشـاهده مـی   -انتزاعـي و  درونیموجودي به  باورتا  ، بیرونیموجودي 
  .این موارد پرداخته خواهد شدکه به  آورند شمار می به انسان ۀواهم ۀنفس یا قو سنگ هم

و  سـفلي و  يعقول و فرشتگان، نفوس کلیه و مجرده و نفوس منطبعه در اجرام علـو «
شـیاطین و جـنّ، از   . «]329، ص22[» باشـند  یجنّ و شیاطین از انـواع یـک حقیقـت مـ    

به نام شیطان نامیده شـد و ابلـیس،   بود که ، اولین عاصي از جانّ »حارث«هستند.  »جانّ«
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» که حارث اولین جنّ بـود  کنند مياکثر مردم، گمان که اولین شقي از جن بود؛ در حالي
ه ابلـیس در عـالم   ورنـد کـ  با بـر ایـن   هیو صوف عرفااز  جمعی .]289-288، صص2، ج6[

آدم و  درون اکثـراً او  محـل جـوالن  ، گـردد  مي آشکار یا جانور انسان شکلگاه به  بیرون،
شـرع،   اصـطالح در  ؛ این نفس کهستاو نفس انسان  قلب، ویعمل  ۀحیطعالم صغیر و 

اسـت. در   معنـی  هـم ابلـیس   ۀواژبـا   اغلب ه، در آثار صوفیشود نامیده می »امّارهنفس « به
ـ  یزاد،آدم دروندر  مخفی هایت، شهوانصوفی تألیفاتاز  تعداد زیادی و  ابلـیس  هتعبیر ب

 .شـود  مـي  متولـد در دل  ای السـه ، ابلـیس یـا اب  تو شهو تمناهر  یارضاکه با  شده گفته
عالم کبیـر و عـالم صـغیر، ابلـیس را بـا       مواجههدر  ،تأویلاهل ۀشیوبه  صوفیاناز  بعضی

تصوف عارفان و اهل ازاین عده  پس .]600-599، صص2، ج25[ دانند می مساوی »وهم«
 مراتـب واجد تمـام  کامل ه انسان جهت کاز این ، ابلیس در درون آدمي وجود موضوع در

   ند.نظر هم ،وجود است
ج  اظهار و حتي با او   نظر ۀارائ عرفا سایراز  تر باک بیابلیس،  مورددر  القضاة و عینحالّ

ـ  محبت خداونـدی  معتقد است القضاة عین .اند کردههمدردي و همدلي   تدو قسـم  هرا ب
قـولی  با نقلـی   و داشتبرا ابلیس ر شو نیم دیگر ص)(را پیامبر شنمودند که نیمتقسیم 
آبشخور  دارد که بیان میو  ]284، ص29[ نامد می »جوانمرد«عنوان  هبرا هر دو  از حالج،

 و نقـش محبـوبِ   صـورت با تشـبیه   او؛ ]186، ص29[ است »اللّه نور آفتاب«هر دو وجود 
که هرگـز   دارد اظهار می، نور سیاه ابلیسبه و ابروي او  گیسوو  (ص)نور احمدبه  ابتدا بی

و نـور   ]121، ص29[ نخواهـد داشـت   کمـال  ،ابـرو و مـو   و بدون گیسـو ، صورت و نقش
 توضـیح بـراي   ]. او126ص ،29[از نور جمال و نور ابلیس از نور جالل اسـت   (ص) محمد

مرا از نـور   نورخداوند «که فرمود  پردازد می (ص)از پیامبر اکرم بیان کالمیبه  مفهوماین 
هللا، جـوهر  «گویـد:   همچنین مـی  .]267ص ،29[ »آفرید را از نار عزت عزت و نور ابلیس

عرض نبود و نباشد. پس این سـماوات و ارض، خـود    و نور، عرض؛ و جوهر هرگز بي باشد
ام که دو نور او باشد که اصل آسمان و زمین و حقیقت ایشـان، ایـن دو نـور     گفته رمزبه 

  . ]258، ص29[ »و یکي نور ابلیس (ص)یکي نور محمد ؛است
، دوگـانگي نـور و ظلمـت، بـه یگـانگي نـور الهـي        دیدگاهاین در  شود که مشاهده می

مداري شدید عرفـان اسـالمي اسـت؛ در حکمـت      وحدت ۀامر، نتیج اینشود و  تبدیل مي
  . است اینگونهو اعتقادات نمایندگان آن نیز  اشراق

 »اضـالل «و  »قهر«اسامي را مظهر  ابلیس، ارفاناز ع برخيدهد که  رضانژاد گزارش می
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واقـع   »المتکبّـر «و  »الجبّـار « ،»المضّـل « یمااس ذیل ش، وجودبه این ترتیبکه  اند دانسته
کسـي   نگهبـان ابلـیس   معتقدنـد  و انـد  تهدانس »الرّقیب«؛ برخي هم او را مظهر اسم است
 ۀمحـدود بـه   داخل شـدن  شایستگیو  خداوندی ۀسراپردبه  دخول استحقاقد که شو مي

ش خـود  سـلطنت  ۀمحـدود کـه   ـ دنیابه امور وی را  طوریو نداشته باشد  را لهیاقدس 
؛ همچنین وی ضمن برشـمردن  فکر نکند الهیکه هرگز به تقرّب  کند مي مشغول ـ است  

  1یـل زبـه عزا را نیـز مخـتص   رکـن اضـالل    -که همان وجود منبسط است-ارکان عرش 
  . ]414، ص15[ ، از فرشتگان بودرداطاعت ک راخلقت، خدا  ابتدایچون از داند که  می

 او گروهـی  ولی؛ بر این باورند که آفرینش وی، قطعاً مبدأ امری داردبنابر این، عارفان 
اسم مضـلّ   تجلیو  وجود مرکزهم یکي از دو  ایعدهوهم و  گروهیرا همان نفس اماره، 

بلکـه هریـک از    که البته این نظر با نظرات دیگر مانعةالجمع نیست؛ شمارند برمي خداوند
  تواند در ساحتي از مراتب وجود تلقي شود. ها ميآن

  
  خلقت و اشکال وجودی ابلیس. 5

درونـي   ۀقـو همـان   را او تعـدادی  اسـت؛ شـده   ابـراز  گونـاگونی  نظـرات ابلیس،  مورددر 
و یـا   کننـد  مـي اهنمـایی  ر بـدی  سـوی را به  آدمی که غضبو  ادتمانند حس هایی خوی
. ]454، ص1، ج14[ کننـد  مـي معرفـی   خداونـد  انبیـاء  ابـل قم صـف و  سمبولیک معنای

وجود خارجي او، علت ذکـر وي در قـرآن کـریم را     بر عدم تأکیدضمن محمدی آشنانی 
طباطبایي، وجـود  ؛ عالمه ]35-33، صص26[ کند مي معرفي اعتقاد اعراب جاهلي به جنّ

، 19[ دانـد  دارد، مـي  که بر سنت اختیار جریان انسانيشیطان را یکي از ارکان نظام عالم 
حضـرت   گفتگـوي را در خصـوص   ]22و  21: عرافالا[ ، بیان قرآنمالصدرا. ]45، ص8ج

شاهدي بر وجود تواند  این بیان می که ]109، ص3، ج16[ با ابلیس دانسته (ع)آدم و حوا
گفـتن او بـا بسـیاري از     سـخن و  مثّـل تعدادي از روایات بـر ت  تلقی شود.خارجي ابلیس 

ــامبران ــراهیم (ع)پی ــوح، اب ــد آدم، ن ــان   و و ... (ع)مانن شــنیدن صــداي او از ســوي امام
پیشین، به تصـریح   ۀبر ادل عالوه. ]291ص، 8ج ،1361 ،30[ نماید داللت مي (ع)معصوم

لشـکریان سـواره و    و ]58و  20: مجادله[ال حزب ]،50: کهف[الذریّه   قرآن کریم، ابلیس،
  .  دارد ]64و  17: سراءال؛ ا95: شعراء[الپیاده 
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  ظهور و بروز شیطان . 6
کـه   دیدگاه نخسـت ؛ ارائه شده است دیدگاه دو کم دست، »نطاشی« واژگانیی معن ۀدربار
 ۀریشـ آن، » نون«است که این و جوهری است، ر اثیطبرسی، راغب، ابن مانند گروهی نظر

 »نیکیاز یا دورشده ری دو« مفهومو به » نیشطـ   نشط«از  واژهاست؛ یعنی این  این واژه
 واژه، نیـ ا» نـون «اسـت کـه    آن ـ  ذیرنـد پ را نمیآن پژوهشگرانه کدوم ـ   دیدگاهو  است
را  او سـپس ت؛ سـ ا »خشـم شدت ا ی هالک«مفهوم به » شیطی –شاط «آن  ۀریشو  زیادی

 یـا  انیـا انسـ   یـان که از جنّ اینز ا اعم عصیانگرو  سرکشی هر او به معن مشهورن طاشی
کمتـر در مـورد خلقـت وی،    . عارفـان  ]32، ص4، ج21[ند اگرفتهاشد، در نظر ب اندارانج

  ند. انظر کرده ۀابایش از سجده، ارائ توضیحو یا  رفتار چگونگی ۀبیشتر دربار بلکه
حسـی   ۀدسـت و معنوی و حسی  ۀدستدو  بهبندی، شیاطین را  دستهعربی در یک ابن

 ایـن میـان   ۀفاصل که اور استبر این بکند و  می تقسیمی و جنّی انانس ۀدستدو  به همرا 
 انـس  و جن شیاطین از یکی چون وقتی دارد؛ قرار انسان در که است معنوی شیطان دو،
 امـر یـا   - عینـاً  – گاهی سازد، می دور خدا از را او که کندمی القا را چیزی انسان قلب در

 کنـد،  االقـ  را عـام  امـری  اگـر  پس کند؛می القا را عام امری فقط گاهی و خاص ای مسئله
 هاآن به انسی یا جنی موجودات از یک هیچ که گشاید می اموری سوی به را راهی برایش

 اگـر  کـه  یابددرمی را اموری ها شبهه آن از و فهمد می را هاآن ،نفس اما ،ندارند دسترسی
 نفـس  بـرای  که وجوهی این. آموزد می آن از را گمراهی ،شیطان بگوید، سخن اش درباره
 –انـد  کـرده  تلقین او به جن یا انس شیطان ئاًابتدا که هایی همان یعنی - دشو می گشوده

عربـی،  ابـن  نظردر بر این اساس . ]279، ص4ق، ج 1405، 6[ دارند نام معنوی شیاطین
شـیطان و   آفـرینش ؛ بـه عبـارت دیگـر    وجـود اوسـت  از شـأنی  و انسان  نهادشیطان در 
لـی شـیطان ایـن اراده را در جهـت     و ،هانسـان و اراده بـود   آفـرینش زمان با  شیطنت، هم

   از ابلیس، به شیطان تغییر نام یافته است.در نتیجه و  رساندهفعلیت به رشد،  راهلف اخم
 آتـش، خـود   و آتش از شیطان غالب عنصر ، نه تنها چونبانو امین اصفهانی ۀبه عقید

 از شـتر بی لطـافتش  گردیده، خلق آتش جوهر و زبده وی از چون بلکه است، لطیف جسم
 حـس  چیزهـایی را  چنـین  خروج و دخول که طورهمان و هاستآن غیر و میکروب هوا،
. در ]234ص ،12 ، ج8[کنـیم   نمـي  حـس  نیـز  را شـیاطین  خـروج  و دخـول  کنـیم،  نمي

در  کلـی  نظـامی عبارتسـت از  کـه  -نوعی نگـاه بـه هسـتی    در حقیقت، در یک ساحت و 
گونه که قبل از خلقت است؛ همان رام و شیطان، مطیع -کلیت هستی سطح و ترین عالی
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 ۀآدم، در ساحت قدسی به عبادت مشغول بود؛ اما در سیر هستی وقتی این قوه، در مرتبـ 
الم اختیار معنا پیـدا  و ع جهتیابد و  می ظهور کمیت،در آنجا که -گیرد  تر قرار می پایین
 بانو امین اصفهانی .]31[د تواند در دو جهت متفاوت ظهور و بروز داشته باش می -دکن می

 ،انـد  کـرده  ذکـر  معرفـت  اهـل  اعاظم یبعض که گوید آنچه می (ره)به نقل از امام خمینی
نزد من از نظـر   سوائیه، ۀبه جنب عالم، جمیع از عبارتست شیطان حقیقت مبنی بر اینکه

 و حقیقـت  از یعـار  موهـوم  صورت یک از عبارت که- سوائیه ۀجنب زیرا نیست؛ معنا، تام
 بـه خـود   را انسـان  کـه  اسـت  ابلیس یهادام از -است هرگونه واقعیتی و تحقق از یخال

 کلیـه  ۀابلیسـی  حقیقـت  و یمثال تجرد یدارا یحقیقت ابلیس، خود وگرنه کند یم سرگرم
 کلیه ۀمجرد ۀعقلی حقیقت کهاست؛ چنان ابلیس کل همچنین و األبالسه رئیس که است
 آن اسـت؛  شـئون  و مظاهر از ملکیه ۀجزئی یها واهمه و است کل عقل است، اول آدم که

، 8؛ 230امـام خمینـی، ص  [ اسـت  یکل عقل مظاهر و شئون از جزئیه، عقول کههمچنان
گنابادی در توضیح چیستی شیطان و تفاوت آن با جـنّ، بـا بیـانی تمثیلـی،     . ]]1ص ،9 ج

قیقـی  وقتی چیزی در مقابل نفـوذ نـور ح  نماید که  شیطان را اینگونه به آتش تمثیل می
های نور، آتشی پنهان در داخـل یـا پشـت آن بـه وجـود      ایستد، به دلیل تمرکز اشعهمی
گردد که اگـر دور از خیـر و   آید که به همین دلیل، معادل آن، نفسی شرور آشکار می می

کـه از جسـم مسـتنیر فاصـله     –بین اسـت  گونه باشد، یا مانند نور آتشین پشت ذرهآتش
های آذرین است که به خیـر نزدیـک اسـت. در ایـن     در سنگیا مانند آتش مخفی  -دارد

گیـرد  دوم، جن فرض شده است؛ سپس نتیجـه مـی   ۀنخست، شیطان و گون ۀتمثیل، گون
که نور، همان آتش مخفی است و آتش، همان نوری است که مخفی یا ظاهر است؛ پـس  

یـاز نـدارد کـه    آیات و خبرهای دال بر خلقت شیطان و جن، نیازی به تأویل ندارد و نیز ن
ها را از فرشتگان فرض کنیم، چـون فرشـتگان از نـور، ولـی شـیاطین از آتـش خلـق        آن

 ،1 ، ج24اند؛ گرچه نوری مانند نور آتش دارند که ممزوج با چیزهای دیگری اسـت [  شده
ای عقالنی و تـدبیری در  هفعلیت تک. شیطنت در وجود انسان را به تک]646-645صص

هند که اگر در مواردی صورت گیرد، شیطنت است و اگر کـل  د جهت غیر حق نسبت می
د، خـود او تبـدیل بـه شـیطان انسـی      شیری و رویکرد انسان در مسیر غیر حق باگجهت
توانـد در درون انسـان نیـز     شیطان میپس به این ترتیب و با این دیدگاه، ؛ ]31[ود ش می

  ظهور و بروز داشته باشد.
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  خلقت انسان مختار زمانی ظهور شیطان با . هم1.  6
 یإنّ: «فرمود فرشتگان که استغراب و تعجب پاسخ در گنابادی معتقد است منظور خداوند

دانم و همچنین از کفر پنهان ابلیس که بر شما میاز آدم  چیزی من این است که ،»أعلم
-604صـص  ،1 ، ج24[ گـردد  ینمـ  نمایان ،جز با خلق آدم ،و اینمشتبه شده، خبر دارم 

 طـرد کـرده،   خداوندی بارگاهرا از  اوابلیس نبوده که  فعلورجوادی معتقد است . پ]605
ند تیره بافته بود ازلاو را از  اقبال فرشبوده و  مشخصاو از ازل  اقبالو  الهی تقدیربلکه 

و  شـمارند مـی  -وهم ۀقویعنی -سوم  ۀدست قوایو  مالئکهرا از  او یاعده. ]130، ص11[
ـ ا سـجده و  مـورد اطاعـت  کـه   بلندمرتبـه  ۀمالئکن از شیطا دارند که میبیان  نیسـت؛  ، دن

 طـرف از  .]133-132، صـص 11[ کنند می تلقی نیز واهمه نیروی معادلرا  همچنین وی
. در ]134، ص11[ شود مشاهده می اجماع هموجود شیطان انسی و جنّی در مورد دیگر 
 مالئکـی نـد  ا ظهار داشـته ا عرفا عضیشده که ب گفتهفخر رازی  وی، به نقل ازماهیت  باب

 خادمان نفس ناطقـه که  اندحرکتيو  امر شدند، همان قوای نباتي و حیواني سجدهکه به 
واهمه است کـه مُنـازع جـوهر عقـل اسـت       ۀو ابلیس که سجده نکرد، قوّ نددر بدن انسان

 ،فعـل  ،کـه قـوه  اسـت  در عالم طبیعت . توجه به این نکته ضروریست که ]146، ص11[
اسـت   عالم طبیعتهمین در نتیجه در  یابد؛ گونه موارد معنا میاینو  شرّ ،کمیت ،حرکت

 ،شیطان بـه ایـن معنـای خـاص    ، هم وجود دارد و به همین دلیل اراده و اختیار، مادهکه 
گونـه  ایـن ، بـاالتر در عـوالم  و  این عالم مـادی ورای  که دردر حالی یابد؛ ظهور بیرونی می
  . ]31[د معنا ندارصورت  نیست و به این

انسـان   بـه ایـن دلیـل کـه     از طرفیشود که  گفته، مشخص میتوجه به موارد پیش اب
دیگر  طرفو از  تام حقایق در درون خود استمراتب وجود است، جامع  تامکامل، جامع 
، هـا عـالم با آن  هماهنگ هایتبه صور گوناگون هایعالمحقایق، در  ۀهم به دلیل اینکه

در  درون انسـان و تمّثـل آن  وجود ایـن حقیقـت در    بین مغایرتی د،نابی می نمودو  تجلی
  .وجود نداردخارج عالم 

  
  . شیطان از شئون وجودی انسان کامل و انسان کامل، جامع تمام مراتب وجود2.  6

در جواب تحیر مالئکه فرمود: من از جامعیت و تمامیت انسـان  خداوند  گوید گنابادی می
 ،1 ، ج24خبریـد [ دانـم کـه شـما از آن بـی    چیزی می -دهکه تمام اضداد را تسخیر کر–

 صـفات  تمـام  قهر، و لطف صفت معتقد است که دو بانو امین اصفهانی .]605-604صص
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 لطـف  صـفت  از یا اینکه مگر نیست یصفت زیرا گردد؛ مي شامل را خداوند جالل و جمال
 لطـف  صـفت  از یناشـ  یـا  اینکه مگر نیست یمخلوق مخلوقات، از و قهر صفت از یا است
 مظهـر  شـیطان  و یتعـال حـق  لطـف  صـفت  مظهر ملک کههمچنان قهر؛ صفت از یا است

نیـز   و قهـر  و لطـف  صـفت  دو هر ۀنمایند و مظهر است که یآدم فقط اوست. قهرصفت 
 و حـق  لطـف  صـفت  ۀمخلوقـات، آینـ   یاست. بعضـ  آن در هر آنچه است و عالم ۀنمایند
اوسـت و بـه خـاطر     صفات و ذات ۀ، آینیآدم یول ؛او هستند قهر صفت ۀدیگر آین یبعض

عربـی معتقـد اسـت کـه     ابن .]169ص ،11 ج ،8[گردید  مالئکه مسجود ،جامعیت همین
 -ملکوت سفلی و قوای ارضی ۀیعنی از جمل -وهمیه است... او یک جن  ۀابلیس همان قو

 جزئـی  یمعان ادراک به تا ،یافته تربیت و تئنش آسمانی فرشتگان ظهور بین در است که
ـ   و به همین دلیل، در میان چهارپایان بی شود نایل عقلی افق و عقـل در   ۀشعور، بـه منزل

انسان است و امتناعش از سجده بر آدم، همانا گردن ننهـادن بـه عقـل و خـودداریش از     
آمـده   یخبـر  گویـد در  . گنابادی مـی ]27ص ،1 ج ق،1422، 5[های اوست  قبول حکمت

 گـل  از جـز  را او اسـت و خـدا   از آتش آفریده شـده، دروغ  این ادعای ابلیس که که است
 »داد قـرار  آتـش  شـما  یبـرا  سـبز  درخت از«فرموده  یتعال یخدا است؛ چرا که نیافریده

 گـل  از آن درخـت،  اصـل  و آفرید درخت آن و آتش آن از را ابلیس خداوند و ]80س: ی[
   ].246ص ،5 ، ج24[است 

وجودی انسان کامل است. از بیان گنابـادی در  این دالیل و قرائن، یعنی وی از شئون 
در مقابل ایجاد و جعل آدم، مبنـی   فرشتگان استغراب و خصوص پاسخ خداوند به تعجب

 ۀنسـبت بـه همـ    اسـت و  عـوالم  در که آنچه ۀهم به نسبت جامعیت وی و یبر گستردگ
و ، جامعیـت آدم  ]604ص ،1 ، ج24[سـاخته   خـود  مسخر را اضداد جمیع مراتب و اینکه

  دربرگرفتن تمام هستی، توسط وی هویداست. 
اش، تمـام  به دلیل مقامات دیگر آدم بلکه مقـام آسـمانی   گوید وی در جایی دیگر می

موجودات در احاطـه و   ۀاقسام فرشتگان و ممکنات، امر به سجده بر وی شدند؛ چون هم
، 24انـد [ نیالنـوع انسـا  ارباب، محاط و در تسخیر رب ۀالنوع خود هستند و هممطیع رب

 است یانسان نفس مرتبه ،1شده ینه درخت از منظور«گوید:  . همچنین می]592ص ،1 ج
 ها،آن فرزندان و ذریه و مار و ابلیس است. ... هبوط یآدم ۀمرتب و یحیوان مقام جامع که

 بـاال  با باشد، ابلیس مظاهر از ییک واهمه ۀقو یوقت زیرا است، آدم یپیرو به مقام از تنزّل

                                                                                                                             
  .است شده نهی آن به شدن نزدیک از کهحالی . در1
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 و یافت شرافت واهمه، ۀقو گاه هر و شود، یم واال نیز ابلیس واهمه، ۀقو شدن واال و تنرف
 هبـوط  واهمـه،  ۀقـو  هبوط .شود یم نایل شرافت همان به هم او درآمد، آدم استخدام به

 نفـس  زیـرا  رود، یم بین از اخبار اختالف بدانیم، یانسان نفس را درخت اگر .است ابلیس
 دارد را هـا فضیلت و نیک یهاصفت اقسام و ها دانه ها، میوه انواع که است یدرخت یانسان

 ۀهم حقیقت یول ندارند، وجود نفس در پست و یعین وجود به اگرچه ها، میوه و ها دانه و
 هـا  میوه و ها دانه به یگاه درخت، آن کردن معین این، بنابر .است موجود نفس در هاآن
-2صـص  ،2 ، ج24[» اسـت  نفس شئون و مراتب از یبرخ بیان اوصاف، و علوم به یگاه و
] نیز در مورد داسـتان سـجده نکـردن ابلـیس بـر      11]. وی در ترجمه و تفسیر [االعراف: 3

وی ایجادش  ۀواهم ۀکه قو- داند  آدم، ضمن اینکه این شورش را شورشی درونی در آدم می
 آدم یهـا  ذریّـه  زیرا کنید؛ سجده را آدم سپس به فرشتگان گفتیم که«گوید:  می - نماید می

 یصـفا  بـر  لطیفـه  آن آمـدن  فـرود  و بدن زمین به یآدم ۀلطیف نزول از بعد - السالمعلیه- 
 ماننـد  - اند نفس یسفال و علیا جهت دو دو، هر که-  نفس مروه بر حوّا آمدن فرود و نفسش

 آن بـه  کـه  شـود  یمـ  امـر  هسـتند  ذریه آن بر موکّل که مالئکه به و شوند مي ابوالبشر آدم
 ۀقـو « ییعنـ  ابلـیس  جـز  شـوند،  یم تسلیم و کنند یم سجده همه پس کنند؛ سجده لطیفه
 ۀوسـیل  بـه  را خـود  یاستعال و تسلط و یخودپسند شدت که مادام واهمه ۀقو ؛ زیرا»واهمه
 ایـن  و شود ینم او مطیع و انسان تسلیم نشکند، یقلب و یقالب عبادات و یشرع یها ریاضت

 اشـاره  اسـت،  شده تسلیم خودم دست به من، شیطان که: آله و هعلی اللّه یصل پیامبر ۀگفت
    ].245ص ،5 ، ج24» [کردیم ذکر ما که است یمعن همین به

 ،انسـان بـرای   -کـه در عرفـان اسـالمی مطـرح اسـت     چنـان آن –اگـر  توان گفت  می
 و» ون جامعک«یا تعابیری نظیر  -»صغیر  انسان«و  »انسان کبیر«نظیر  -دوگانه  تعبیرهایی

صـغیر  انسـان   در مورددر بحث ابلیس و شیطان همان چیزی که ، 1امثال آن قائل باشیم
قـرار  از انسـان صـغیر   بیـرون   انسان صـغیر،  اب انسان کبیرنسبت میان در  شود، ه میگفت
مـوارد   نای ،در انسان کامل وی قرار دارد. داخل انسان کبیر، در به نسبت خودو گیرد  می

که -کامل است ن انسان اهم ،انسان؛ یعنی نه تنها حقیقت این اساساً بر هم منطبق است
انسان «و ، عین هستی است وجود انسان کامل بلکه -دارد کل هستیاحاطه بر  یبه عبارت
ظهـور  در او  است که هستی مـادی و شـیطان بیرونـی هـم،    واسطه این به بودنش  »کامل

                                                                                                                             
عالم در موجود را به عنوان انسان و دیگري  هستیو  معناي عالم. یعنی یکی از این تعابیر دوگانه را به  1

  مادي در نظر بگیریم.



   381   عرفانی -بازتبیین ماهیت و خلقت ابلیس با رویکردی تفسیری

یـک از قـوا در سـاحت     ون هـیچ ایست کـه چـ   یابد. این موارد در انسان کامل، به گونه می
مانند شر و میل و  -تواند به سمت و سوهایی که نباید  انسان کامل، نمی ۀعصمت و مرتب

کشی کند، همگی در وی به صورت تسلیم شده مشاهده  زبانه -حرکت در مسیر غیر الهی
 (ص)این قوا تسلیمند. مؤید این بیان، آن اسـت کـه پیـامبر    ۀشود و در آن مرتبه، هم می

شخصی به ایشـان عـرض   احدی از شما نیست، مگر آنکه برایش شیطانی هست؛ «فرمود: 
؛ پس شیطان »شد 2وند علیه او کمکم کرد، پس تسلیمچطور؟ فرمود خدا 1کرد برای شما

در عـالم وجـود، هـم در درون     توانـد  مـی  -بسته به اینکه از چه ساحتی به وی بنگریم -
اشد. باید توجه داشت از آنجا که انسان کامل نیز، هم در بیرون وی وجود داشته ب انسان،
شیطان هم به تبـع   دارای جسم است،تشخص بیرونی و تعین مادی و طبیعی،  ۀدر مرتب

ران، زمـان و مکـانی، بـه    امـا در هـر دو   ،همین تعین مادی، دارای تعین و تشخص اسـت 
  .]31[یابد  ظهور می -جسمی و کالبدی ۀحتی به گون -ای  گونه

  
  گیری جهنتی. 7

استقالل، حـداقل   ۀگفته معلوم شد که در خصوص ابلیس و شیطان، از جنب از موارد پیش
نظران مشاهده کرد؛ یک گروه برای وی وجـود  توان میان صاحب کلی می ۀدو دسته عقید

توجـه بـه اینکـه کـالم خداونـد       بـا . نیست و گروه دیگر قائل استاز انسان قائل  مستقل
سـطوح   ۀمندي هم لزوم بهره همچنین ،بشر است آخرتدنیا و  رموز سعادتبیان متکفل 

فکر از   تهی بودنلزوم  ،ابلیسوجود در خصوص  آن تصریح و کتابعقل و معرفت از این 
یـک   شـود،  اً فرض مـی تقدیرآنچه که بر  نص ترجیحو  قرآن با رویاروییدر ها فرض پیش

  .استقالل دارد و دارای خارجدر  یوجود ابلیسکه  نتیجه این خواهد بود
طور که یابیم همان نگریم، درمی برخالف نظر فوق، وقتی با نگاه عرفانی به موضوع می

وابسته به وجود وی است، بـرای   وقابل تصور غیروجود عقل و اندیشه بدون وجود انسان، 
کـه بـروز و ظهـور    تـوان قائـل بـود؛ همچنـان     شیطان نیز وجودی مستقل از انسان نمـی 

  ن با خلقت انسانِ دارای اختیار شکل گرفت.  زما شیطان، هم
-دوگانـه   تعبیرهـایی  ،انسـان بـرای   -که در عرفان اسالمی مطرح استآنچنان –اگر 

و امثـال آن قائـل   » کـون جـامع  «یا تعـابیری نظیـر    -»صغیر  انسان«و  »انسان کبیر«نظیر 
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 شـود،  مـی  هگفتصغیر انسان  در مورددر بحث ابلیس و شیطان همان چیزی که ، 1باشیم
بـه  و گیـرد   قـرار مـی  از انسـان صـغیر   بیرون  انسان صغیر، اب انسان کبیرنسبت میان در 

را بـا  همین دلیل، در بعضی مواقع، آن وی قرار دارد؛ به داخل انسان کبیر، در نسبت خود
از «و  »بیـرون از «و در بعضی مواقـع بـا عنـاوین     »انسیشیطان «و  »شیطان جنی«عناوین 
موارد اساساً بر هم منطبق اسـت؛ یعنـی    نای ،در انسان کامل ولی کنند؛ میعبیر ت »درون

 کـل هسـتی  احاطه بر  یبه عبارتکه -کامل است ن انسان اهم ،انساننه تنها حقیقت این 
واسـطه  ایـن  بـه  بودنش  »انسان کامل«و ، عین هستی است وجود انسان کامل بلکه -دارد

یابـد. شـیطان در آن    ظهور میاوست که  در است که هستی مادی و شیطان بیرونی هم،
 سـطح و  تـرین  در عـالی  کلی نظامیعبارتست از که -ساحت و در آن نوع نگاه به هستی 

گونه که قبل از خلقت آدم، در ساحت قدسـی بـه   است؛ همان رام و مطیع -کلیت هستی
-یـرد  گ تر قرار مـی  پایین ۀعبادت مشغول بود؛ اما در سیر هستی وقتی این قوه، در مرتب

توانـد در دو جهـت    می -دکن الم اختیار معنا پیدا میو ع جهتیابد و  می ظهور که کمیت،
است در عالم طبیعت د. توجه به این نکته ضروریست که متفاوت ظهور و بروز داشته باش

عـالم  همین در نتیجه در  یابد؛ گونه موارد معنا میاینو  شرّ ،کمیت ،حرکت ،فعل ،که قوه
بـه ایـن   هـم  شـیطان  وجود دارد و به همین دلیل،  اراده و اختیار، مادهاست که  طبیعت

در عـوالم  و  ایـن عـالم مـادی   ورای  کـه در در حـالی  یابد؛ ظهور بیرونی می ،معنای خاص
 بـا  وقتـی داسـتان آدم  دلیل،  همینبه  .معنا نداردصورت  گونه نیست و به ایناین، باالتر
انگاری و بیان ما از این داسـتان اسـت؛ چـرا     جسمشود، متفاوت از ت بیان میخداوند بیان 

؛ امـا تصـور   حاضر است مراتب برایشتمام در آن،  ساحتی است کهاز و  ز باالکه بیان او ا
موضـوع  نسبت به این موضوع، این گونه است که  -که در حال نظاره از پایین هستیم-ما 

رخ داده  -عی و جسـمی بط ،تجسم عینی ۀگونبه یعنی -به شکل تصوری ما در این عالم 
یک از قوای مذکور در  ایست که چون هیچ گفته در انسان کامل، به گونه موارد پیش است.

مانند شر و -تواند به سمت و سوهایی که نباید  انسان کامل، نمی ۀساحت عصمت و مرتب
این قوا در وی و در آن مرتبه، به  ۀکشی کند، هم زبانه -میل و حرکت در مسیر غیر الهی

فرمـود:   (ص)شود. مؤید این بیـان، آن اسـت کـه پیـامبر     ورت تسلیم شده مشاهده میص
احدی از شما نیست، مگر آنکه برایش شیطانی هست؛ شخصـی بـه ایشـان عـرض کـرد      «
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-؛ پـس شـیطان   »شـد  2مچطور؟ فرمود خداوند علیه او کمکم کرد، پس تسلی 1شمابرای 
 انسـان، تواند هم در درون  لم وجود میدر عا -بسته به اینکه از چه ساحتی به وی بنگریم

هم در بیرون وی وجود داشته باشد. باید توجه داشت از آنجا کـه انسـان کامـل نیـز، در     
تشخص بیرونی و تعین مادی و طبیعی، دارای جسم است، شـیطان هـم بـه تبـع      ۀمرتب

همین تعین مادی، دارای تعین و تشخص اسـت امـا در هـر دوران، زمـان و مکـانی، بـه       
    یابد. ظهور می -جسمی و کالبدی ۀحتی به گون -ای  نهگو

شود، مشکل اصلی در درک حقیقی این موضـوع، آن اسـت    طور که مشاهده میهمان
ایـن مراتـب بـه صـورت جـامع و جمعـی نیسـت،         ۀهمـ  ۀکه وقتی ناظر، قادر به مشاهد

، متمسـک  اشمشاهده و کیفیت میزاننماید و به همان  ای از مراتب را مشاهده می گوشه
نماید. پس اظهـار نظـر در    کند و بقیه را نفی می را اصل، فرض میشود و در نتیجه آن می

این خصوص، بستگی به ساحتی دارد که ناظر از آنجا در حال نظاره است؛ مانند داسـتان  
فیلی در اتاقی تاریک که هر کس جایی از بدنش را لمس و پـس از خـروج از    ۀگون تمثیل

 ۀدر حقیقـت، همـ   کرد. را کلیت یک موجود فرضی ذهنی گزارش می اتاق، همان قسمت
گونه است؛ یعنی نتایج مشاهده و درک، بسته به اینکه نـاظر از چـه    مسائل هستی همین

کنــد،  ســطحی از معرفــت و شــناخت برخــوردار اســت و از چــه منظــری مشــاهده مــی 
تر و  یا کمی عمیق متفاوتست؛ بر اساس اینکه نگاه او از منظری بسیار سطحی و ظاهری،

شود. این ابعاد کـه سـطوح مختلفـی     تر باشد، نتایج متفاوت می عقالنی و یا کمی شهودی
ها و آن ۀهمگردد که روشن میشود،  دارد، با هم جمع و وقتی از ساحت باال مشاهده می

بینـد،   یک جمع واحد مـی  ۀگونمنظرها با هم متفاوتست. ناظر جامعی که کل را به  ۀهم
توان به مقام توحید رسید و اساسـاً   ل توحید و حقیقت است و بدون این نگاه نمیهمو اه

شـود. ایـن موضـوع، در     رویم، سردرگمی بیشتر مـی ب بدون این نگاه جامع، هر چه جلوتر 
شـود   مسائل هستی، به همین گونه و نیز به همین دلیل است کـه گفتـه مـی    ۀمورد هم

این توحید در هر ساحتی،  ؛توحید حقیقی است غایت و هدف در عرفان، توحید و نیل به
ظاهر و اظهار اینکه وجودی جـز او نیسـت، گـاهی     ۀیابد؛ گاهی در حد و مرتب معنایی می

در خصوص صفاتش، گاهی درخصوص اسمائش و گاهی در خصـوص افعـالش اسـت کـه     
هَ اِلّا بِاللهِ«عبارت  وَّ ولَ وَ ال قُ این مـوارد در حـد   شود. گاهی  خصوص بیان میاین در » ال حَ

الیقین است، گاهی در مقام مشاهده و گاهی هـم در مقـام تحقـق    بیان لفظی و حتی علم
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ـا  «فرماید:  این حقایق در انسان کامل، متحقق است. مثالً وقتی خداوند می ۀاست. هم وَ مَ
مَی مَیتَ وَ لَکِنَّ هللاَ رَ مَیتَ اِذ رَ د افعـالی،  ، یعنـی در انسـان کامـل، توحیـ    ]17: نفال[اال» رَ

در آن حالت، این فـرد،   ؛توحید صفاتی و... براساس قرب نوافل و قرب فرائض، تحقق دارد
 ءایـن قـوا و اعضـا    ۀدست خداوند و چشم و گوش و زبان اوست و هر فعلی که به واسـط 

ن هللا اسـت و ایـن      صادر می شود، از طرف اوست. او انسان کامل، یـد هللا، عـین هللا و اُذُ
توحید است. به بیانی که پیشـتر ارائـه شـد، شـیطان و مفهـوم آن نیـز،        مفهوم، حقیقت

، در سـاحت  توحید ای از تواند باشد. مرتبه این حقیقت نیست و نمی ۀچیزی خارج از دایر
دیگری از آن در ساحت عمـل اسـت کـه حقیقـت آن،      ۀنظر است که اقسامی دارد؛ مرتب

سـت؛ سـاحت دیگـر آن، دیـدن و     رسیدن به حقایق فوق است؛ ساحتی دیگر، دانسـتن ا 
اخیر، تحقق به مقام حقیقـت   ۀکه مرتب 1مشاهده و ساحت دیگرش رسیدن و تحقق است
یابـد و ایـن، همـان     الحقـائق ادامـه مـی   است و مراتبی دارد که تا رسیدن به مقام حقیقة

از یکـی   ،(ص)  توحید حقیقی است. این مراتب در بحث انسان کامل و حقیقـت محمـدی  
یکـی  «ای که به  مرتبه ،تا جز او ندیدن، سپس جز او نیافتن و نبودن و باالخره دانستن او

در آن  وکند  واحدیت، تحقق پیدا نمی ۀگردد، مطرح است و جز در مرتب تعبیر می» شدن
واحـد، نـور    بـا هـم،  یعنی خودشان  اند؛ وحدتکه دارای این  (ع)اند مرتبه، اولیاء محمدی

  . ]31[واحد و با او نیز واحدند 
که هیچ موضوعی خارج از حقیقت توحید و شئون انسان کامل نیسـت،  پس در حالی

  تواند خارج از شئون وجودی او باشد. موضوع شیطان نیز نمی
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