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(تاریخ دریافت مقاله - 2931/90/25 :تاریخ پذیرش مقاله)2931/93/90 :

چکیده
پژوهش و تحقیق در خصوص مسئلۀ ابلیس همواره برای متفکران ،اهمیت فوقالعادهای
داشته است و در این میان ،عارفان مسلمان با رویکرد تأویلی و برداشتهاایی بار پایاۀ
معرفت ذوقی و شهودی و با بیانی رمزی و شطحی جایگاه منحصر به فردی را به خاود
اختصاص دادهاند .رویکرد مبتنی بر قبول جبر و ارادۀ ازلی در شقاوت ابلیس و نافرمانی
او در سجده بر آدم(ع) ،رویکردی است که برخی عارفان اسالمی ،به ویژه پیروان مکتا
سُکر ،به جهت توجیه نافرمانی وی ،بدان پرداختهاند .از آنجاکه زایش اندیشه نمیتواناد
صرفاً مرهون تالش خالص نظری باشد و همواره از مبادی و عوامل برونمتنی نیز متأثر
است ،به نظر نویسنده دستکم میتوان چهار مبدأ برای شکلگیری این نظریه در میان
برخی عارفان اسالمی برشمرد که عبارتاند از .2 :اعتقاد به جبر اشعری .1 ،اعتقااد باه
وحدت شخصیۀ وجود .9 ،استفاده از ظواهر آیات .0 ،تمسک به برخی اخبار و روایاات.
در این مقاله با بیان نمونههایی از این رویکرد در آثار منثاور و منظاوم عارفاانی چاون
منصور حال،ج ،احمد ززالی ،عین القضات همدانی ،رشیدالدین میبدی و عطار نیشابوری،
به تبیین ریشهها و مبادی یادشده و سپس به نقد و بررسی آنها میپردازیم.

کلید واژهها :ابلیس ،تصوف ،جبر ،جبر اشعری ،شیطان ،عرفان.

 .1نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری دانشگاه معارف قمmeshkat2013@yahoo.com :

 .2استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی.
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مقدمه
یکی از بحثبرانگیزترین موضوعاتی که در عرصاۀ فلسافه و کاالم مطارس اسات ،مسائلۀ
شرور است از منظر فلسفی ،شرور مسئلۀ وجود شناختی است که فیلسوف باه بررسای و
کندوکاو پیرامون آن میپردازد و متکلم وجاود شار را از زاویاۀ نگااه کالمای ،موضاوعی
مرتبط با عدل الهی مینگرد.
نقش ابلیس در ارتباط با انسان از جمله مسائلی است که در حوزۀ معرفتی شارور در
خور بررسی است .به بیان شهرستانی در مقدمۀ کتاب ملل و نحل ،اولین شبهات کالمای
مطرس شده در عالم خلقت ،مربوط به هفت شبهۀ معروف ابلیس در تخاط با مالئکه است.
اختالفات و انحرافات فرقهای و کالمی از همین هفت شبهه نشأت میگیرد [ :10ص.]19
این مسئله در عرفان اسالمی با افق و رویکردی متفااوت باا مباحاث فلسافۀ کالمای
مورد توجه عارفان مسلمان قرارگرفت و ایشان در آثار منثور و منظاوم خاود باا رویکارد
خاص عرفانی بدان پرداختهاند .مسئلهای که دامناۀ آن ،باه ادبیاات و شاعر فارسای نیاز
رسیده ،به ویژه از قرن پنجم به بعد ،با آثار منظوم افرادی از جمله سنایی ززناوی (513
ه.ق) ،جاللالدین محمد بلخی ( 071ه.ق) ،شیخ فریدالدین عطار نیشاابوری ( 010ه.ق)،
شیخ محمود شبستری ( 719ه.ق)،و نورالدین عبادالرحمن جاامی ( 838ه.ق) جلاوهای
تازه به خود گرفته است.
«در میان انبوه صوفیان کوچک و بزرگ ،که در طول قری  29قارن تمادن اساالمی
انواع کلمات و عبارات رمزآمیز و شطحوار گفتهاند ،تنای چناد از برجساتگان و قلاههاای
تصوف هستند که به دفاع از وی [ابلیس] برخواستهاند» [ :07ص ]205-200و باا بیاانی
دوگانه ،از یک سو ا همنوا با شریعت مقدس اسالم ا تصاویرگر سایمای خباثات و کفار
ابلیس بوده و از سوی دیگر در تنزیه و توجیه نافرمانی او قلم فرسودهاند.
مطالعه و تتبع در رویکرد توجیهگاران نافرماانی ابلایس کاه زالبااً از مشاایخ مکتا
«سُکر» بوده و با عنوان «مدافعان ابلیس» یا «حامیان ابلیس» مشهورند ،نشان میدهد یکی
از شایعترین و مهمترین دفاعیات ایشان ،رویکردی مبتنی بر قبول جبار و ارادۀ ازلای در
شقاوت ابلیس و نافرمانی او در سجده بار آدم اسات ،باه گوناهای کاه شایطان را یاارای
مقاومت در برابر این اراده نبوده و نخواهد بود.
هر چند کشاکش میان ارادۀ مطلق خداوندی و آزادی و اختیاار انساان ،ناه فقاط در
مکات عرفانی ،بلکه در سراسر آموزههای اساالمی ،مسائلهای جادی اسات ،هادف ایان
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نوشتار آن است که با بیان نمونههایی از رویکرد جبر عرفانی در دفاع از ابلیس ،به تبیین
ریشههای شکلگیری ،خاستگاههای معرفتی و نقد و بررسی آن بپردازد.
معنای جبر

2

1

جبر در لغت معانی گوناگونی دارد و در اصاطالس متکلماان در نسابت میاان خداوناد و
بندگان تعریف شده و عبارت است از «تثبیت قضا و قدر؛ اِسناد فعل بنده به خدا و افاراط
در تفویض امور به خدای تعالی به گونهای که انسان همچون جماد تصور میشاود کاه از
خود اراده و اختیار ندارد» [ :21ص.]233
منصور حال،ج (993ه.ق) نخستین عارفی است که بی پاروا بااور جبار را در خصاوص
ابلیس مطرس ساخته و پس از او عارفانی چاون ،احماد ززالای( 519ه.ق) ،عاینالقضاات
همدانی ( 519ه.ق) ،رشیدالدین میبدی (نیمۀ اول قرن ششم) و عطاار نیشاابوری (010
ه.ق) آن را بسط و توسعه دادهاند .در ادامه برخی مشایخ صوفیه را از این منظار بررسای
میکنیم.
 .1منصور حالج
حسین بن منصور حال،ج ،یکی از جنجالیترین و بحث برانگیزترین عارفاان دورۀ اساالمی
است که با همۀ کوششهایی که خاورشناسانی چون لوئی ماساینیون 9و دیگار محققاان
برای شناخت شخصیت او به عمل آوردهاند ،هناوز هام سایمای حقیقایاش ،از بسایاری
جهات ،در هالهای از ابهام مانده است.
استاد عبدالحسین زرینکوب در این زمینه میگوید« :اخبارِ راجع باه حاال،ج و آرایای
که دربارۀ او اظهار شده است چنان زری و متناقض به نظر میآید که گااه ایان اندیشاه
به خاطر میرسد که شاید حال،ج بیش از یک تن بوده است و مگر احوال چند حال،ج باه
هم خلط شده است .به سب همین تناقضات شگفت است که بعضی او را به عرش اعلای
 .2به معنای شکسته بستن ،ترمیم کردن ،بینیااز کاردن فقیار ،الازام ،اکاراه و جازآن آماده اسات:0[ .
ص229؛  :20ص289؛  :93ص]1
 .1این واژه در اصطالس فیلسوفان و مادیون به معانی دیگری به کار میرود [ر.ک  :19 .ص .]157-150
 ،Louis Massignon .9استاد شهید مرتضی مطهری (ره) میگوید :در میان مستشارقان زربا ظااهراً
هیچ کس به اندازۀ ماسینیون دربارۀ حال،ج کار نکرده است [، :09ج،2ص.]050
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بردهاند و برخی ملحد و کافرش خواندهاند ،بعضی او را اهل سحر و شاعبده دانساتهاناد و
بعضی از اولیاء خدایش شمردهاند» [ :27ص .]01
از جمله رویکردهایی که حال،ج ،به جهت دفااع از ابلایس برمایگزیناد ،تأکیاد او بار
تقدیر ازلی و قسمت الهی در امتناع ابلیس از سجده بر آدم(ع) است؛ وی در طاسین االزل
و االلتباس میگوید« :حق سبحانه به او گفت‘ :اختیاار از آن مان اسات و ناه از آن تاو’.
ابلیس گفت‘ :همۀ اختیارات و از جمله اختیار من از آن توست .تو مارا اختیاار کاردهای.
ای بدیع! اگر مرا از سجود آدم منع کردی ،تو منعکننده هستی .اگر در ایان گفتاه خطاا
کردم ،مرا از خود مران .تو شنوایی .اگر بخواهی که او را سجده کنم ،من مطیع هساتم’»
[ :11ص.]215
در طاسین المشیّة نیز حال،ج این اندیشه را دنبال میکند و به نحو صریحتاری نشاان
میدهد که زنجیرهای از قضایای الهی ،ابلیس را در عدم ساجود بار آدم مجباور سااخته
است .او از زبان ابلیس مینویسد«:اگر میدانستم که سجده بر آدم ،مرا میرهاند ،هر آینه
سجده میکردم ،ولی دانستهام که وراء این دایره ،دایرههاست .با خود گفاتم :اگار از ایان
دایره نجات یابم ،چگونه از دایرۀ دوم و سوم و چهارم رهایی یابم» [ :11ص.]115
 .2احمد غزالی
مجدالدین ابوالفتوس احمد بن محمد بن محمد ززالای ،بارادر کوچاکتار ابوحاماد اماام
محمد ززالی است ،که با وجود تبحر در فقاه ،باه عزلات و انازوا رزبات دارد و زالبااً باه
سیاحت بالد ،خدمت به صوفیه و وعظ میپرداخته است [ :27ص.]72
ززالی ،صریحاً بر این نکته تأکید میکند که سراسر مسیر عشق ،جبر محاض اسات و
رکن اساسی در این مسیر ترک اختیار و تسلیم شدن در برابر مقدرات الهی اسات .وی از
جمله مدافعانی است که اعتقاد به تقدیر ازلی و قسمت الهی در امتناع ابلایس از ساجده
بر آدم در آثار او پررنگتر بوده و معتقد است که اصوالً اختیاار اماری حقیقای محساوب
2
نمیشود و به همین دلیل ترکی «پندار اختیار» را به کار میبرد.
وی در بیان ارادۀ ازلی در شقاوت ابلیس میگوید« :ساوگند باه جاان خاودم ،عنایات
ازلی اساس سعادت ابدی است ،و قلّت عنایت سرمدی هم اساس شقاوت ابادی اسات .و
« .2بالی عاشق در پندار اختیار است ،چون این معنی بدانست و نبود کار بارو آساانتار شاود زیارا کاه
نکوشد تا کاری به اختیار کند درو چیزی که در هیچ اختیار نیست» [ :97ص.]290
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تو نشانۀ آن دو وجهی .قبل از اینکه آدم خلق شاود و عصایان کناد ،قضاای پروردگااری
کشتی برگزیدگی را برای نجات او مهیا ساخته باود ‘ساپس پروردگاارش او را برگزیاد و
توبهاش را پذیرفت و او را هدایت کرد’ .و این پشتکننده (ابلیس) هم قبل از اینکه خلق
شود ،گمراهياش در مشیتاالهی ثبت شده بود .حکم آن دو چیست؟ آنها به نزد صاراف
قدر پیشآمدند و نقد حالشان را بر محک خداوندی کاه معصایت و طاعات باود عرضاه
داشتند .این پشتکننده (ابلیس) در مشیتاالهی بود که کبر ورزد و روانۀ جهنم شاود ،و
این خوشبخت (آدم) نیکو بود و روانۀ بهشت گردد» [ :97ص .]70
«ززالی داستان خلقت دو بنده توسط خدا را بازمیگوید که یکی را از ایشاان دوسات
دارد و نام او را جبرئیل و روسالقدس و روساالمین است و او نزدیاک وی محباوب مطااع
امین مکین است و دیگری را دشمن دارد ،نام او ابلیس است و او لعین است و مهلات ده
تا یوم دین است .پس راه راست باه جبرئیال ا علیاه الساالم ا حوالات فرماوده اسات و
گمراهی را به ابلیس حوالت کرده است و این همانند آن است که مَلک را چاون احتیاا،ج
به شرابدار و خاکروب باشد ،باید این دو را دو بنده باشد» [ :22ص.]152
در جای دیگر ،به بیان داستان نافرمانی ابلیس و آدم(ع) میپردازذ و هر دو را مشیت و
قسمت الهی میداند و بر این نکته تأکید میکند که شقاوت ابلایس و ساعادت آدم(ع) ،از
پیش تعیین شده است .وی در این باره میگوید« :آدم در بهشت در مسند جانشینی و بر
تخت برگزیدگی تکیه زده بود .وقتش به او گفت‘ :آیا گردنه (عقبه) را پیمودهای؟’ گفت:
‘نه’ .گفت‘ :پس نشستنت درست نیست ’.در پیش روی آدم و ابلایس گردناۀ معصایت
بود .تا،ج (کرامت) ابلیس گرفته شد و به آدم داده شد .هر دو گردناه (عقباه) معصایت را
پیمودند‘ .آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و از راه برفت’ .ابلیس گفت‘ :آیا از برای آنکاه
او را از گل آفریدی سجده کنم؟’ چون آدم و ابلیس گردنه را پیمودناد و باه سار گردناه
رسیدند ،برای آدم بامداد طلوع کرد ‘خداوند او را برگزیاد’ ،و ابلایس در تااریکی لعنات
خداوندی ش کرد .سپس خداوند آدم را برگزید .زی (خداوند) تحیّت گفت و ‘توبهاش
را قبول کرد’ .پس خورشید برگزیدگی برای او طلوع کرد .ابلیس به آدم گفت‘ :ما در راه
هر دو رفیق بودیم ،این جدایی از چیست ؟’ ...خدا گفت‘ :ما این طور قسامت کاردیم’»
[ ،97ص .]77
استاد دینانی ،در کتاب دفتر عقل و آیت عشق ،پس از بیان عقاید زرتشاتیان باساتان
دربارۀ هورمزد و اهریمن ،که آن را با عنوان عرفان مغانی معرفی میکند ،توجیاهگاران و
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مدافعان ابلیس ،بهویژه احمد ززالای ،را متاأثر از اندیشاههاای ایان مکتا دانساته [:1
ص ]999و پس از بیان مستنداتی از ترجمۀ کتابهای ایاران باساتان باه زباان عربای و
امکان مراجعۀ اندیشمندان اسالمی به این کتابها میگوید« :گزاف نیست اگر ادعا کنایم
که خواجه احمد ززالی نیز از جمله کسانی است که با این گونه آثار آشانایی داشاته و از
تقابل نور و ظلمت و ماجرای هورمزد و اهاریمن در تفسایر داساتان آدم و ابلایس بهاره
گرفته است» [ :1ص.]920
 .3رشیدالدین میبدی
ابوالفضل رشیدالدین میبدی از مؤلفان نیماۀ اول قارن ششام هجاری و صااح تفسایر
کشفاالسرار و عدةاالبرار است که البته بیش از آنکه در این جریان صاح نظر و اندیشه
باشد ،راوی سخنان عارفان و مشایخ بزرگ صوفیۀ پیش از خود ،چاون ذوالناون مصاری
( 159ه.ق) ،سهل بن عبدهللا تستری ( 189ه.ق) و بایزید بسطامی( 102ه.ق) است.
تفسیر وی ا آنگونه که خود در آزاز بیان داشته ا شرحی بر تفسیر اساتادش خواجاه
عبدهللا انصاری است ،و به مناسبت ،به نقل سخنان استاد نیز اهتماام ماینمایاد .وی در
خصوص مشیت ازلی در شقاوت ابلیس از قول استاد میگوید« :نیکوساخنی کاه آن پیار
طریقت (یعنی خواجه عبدهللا انصاری) گفت‘ :کار نه آن دارد که از کسی کسل آیاد و از
کسی عمل .کار آن دارد که ناشایسته آمد در ازل’ .آن مهتار مهجاوران کاه او را ابلایس
گویند ،چندین سال در کارگاه عمل بود .اهل ملکاوت هماه طبال دولات او مايزدناد و
ندانستند که در کارگاه ازل او را جاماۀ دیگرگاون بافتاهاناد .ایشاان در کارگااه عمال او
مقراضی و دیبا همیدیدند و از کارگاه ازل او را خود گلیم سیاه آمد :وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ»
[، :05ج ،7ص.]997
جهان بینی میبدی نیز همچون ززالی بر مبنای جبار اشاعری اسات کاه در آن خادا
هرچه خواهد می کند و هرچه خدا کناد ،نیکوسات؛ در ایان میاان بارای مخلوقاات جاز
نصیبی از قهر و مهر ازلی خداوند چیزی در میان نیست و گلیم کسی را که از روز ازل باا
تار و پود سیاه بافتند ،به آب زمزم و کوثر نیز سپید نمیتوان کرد .وی جهانبینی خود را
اینگونه آشکار میکند« :داروگیر و نواخت و سیاست و تا،ج و تارا،ج همه بهدست اوسات و
بهحکم اوست .یکی را در صدر عزت بنعت رفعت مینشاند .یکی را در صف نعال در عاین
مذلت میدارد .یکی را بر بساط لطف مینشاند .یکی را در زیر سایاط قهار مایآورد .آدم
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خاکی را از خاك مذلت برمیکشد و بهحکم افضال بر هامه همت مینهد .ابلیس مهجاور
را از عالم علوی درمیکشد و بر سر چهار سوی ارادت بیعلت از عقابین عقوبت میآویزد.
قومی را ميگوید‘ :فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ’ قومی را ميگوید‘ :قُالْ مُوتُاوا بِغَایْظِکُمْ’ .موسای
عمران چون بهطل آتش میشد ،شبانی بود با گلیم .چون بازآمد پیغاامبری باود کلایم.
بلعام باعور که با آن کوه برمیشد ولیّی بود بهحکم صورت .چون بازآمد سگی بود بهحکم
صفت ،او جلّ جالله اسرار ربوبیت خود جایی آشکار کند که عنقاء عقاول آنجاا پار وهام
نزند .ترازوی عدل در ید اوست و حکم عدل اوست» [، :05ج ،0ص.]150
وی حاصل طاعت چندین سالۀ ابلیس را تارا،جِ قلم مشیت حق دانسته و طوق لعنات
ابدی را که ظااهراً حاصال معصایت اوسات ،حکام قضاای الهای در روز ازل مایداناد و
میگوید« :از روی ظاهر زلتی آمد از آدم و معصیتی از ابلیس .آدم را گفتند گندم مخاور،
بخورد .ابلیس را گفتند سجده کن ،نکرد .اما سرمایۀ رد و قبول نه از کردار ایشان خاست
که از جریان قلم و قضایای قدم خاست .قلم از نتایج مشیت قدم در حق آدم باهساعادت
رفت هم از نهاد وی متمسکی پیدا آوردند و جنایت وی بهحکم عذر بوی حوالت کردناد.
گفتند‘ :فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً’ .و ابلیس را که قلم بهحکم مشیت قادم بارد و طارد او
رفت ،هم از نهاد وی کمینگاهی برساختند و جنایت وی بدو حوالت کردند .گفتند‘ :أَبا
وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ’ قالدهای از بهر لعنات برسااختند و بحکام ردّ ازل برجیاد
روزگار او بستند تا هر جوهری که از بوتۀ عمل وی برآمد ،در دست نقّاد علم نفایاه آماد،
عملش نفایه آمد ،عبادتش سب لعنت گشته ،طاعتش داعیاه رانادن شاده و از حقیقات
کار او این عبارت برون داده که :الحکم ال یکابد و االزل ال ینازع» [، :05ج ،8ص.]979
وی در جای دیگر به مقایسۀ میان مشیّت آدم(ع) و ابلیس پرداخته و هماه چیاز را از
جان قسمت الهی میداند« :قسمت الهی را مرد نیست و حکمای کاه در ازل کارد آن را
تغییر و تبدیل نیست .ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ .ابلیس مهجور را از آتش بیافریاد و در سادره
منتهی او را جای داد و مقربان حضرت بطال علمی بر وی فرستاد و صادهزار ساال او را
بر مقام خدمت بداشت .آنگه زنار لعنت بار میاان او بسات .آدم خااکی را از خااك تیاره
برکشید و ناکرده خدمت ،تاا،ج کرامات و اصاطفاء بار فارق وی نهااد .گفتناد‘ :ایان عاز
و منقبت آدم از کجا و آن ذل و نومیدی ابلیس چارا’ .گفات‘ :نَحْانُ قَسَامْنا بار قسامت
ما چون و چرا نیست و هر که چون و چارا گویاد او را بار درگااه ماا باار نیسات’» [:05
،ج ،3ص.]70

31

مجلۀ ادیان و عرفان ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931

در جای دیگر ،به نقل از سهل تستری ،در خصوص سیه گلیمای ابلایس ،ایان گوناه
میگوید« :سهل عبد اللَّه تستری گفت‘ :روزی بر ابلیس رسیدم .گفتم اعوذ باللّاه مناک’.
گفت‘ :یا سهل ،ان کنت تعوذ باللّه من فان اعوذ باللّه من اللَّه .یا سهل ،اگر تو میگویی
فریاد از دست شیطان ،من ميگویم فریاد از دست رحمان’ .گفتم یا ابلایس چارا ساجود
نکردی آدم را؟ گفت‘ :یا سهل ،بگذار مرا از این سخنان بیهوده .اگار باه حضارت راهای
باشد بگوی که این بیچاره را نميخواهی بهانه بر وی چه نهی؟ یا سهل ،همین ساعت بار
سر خاك آدم بودم هزار بار آنجا سجود بردم و خاك تربت وی بر دیده نهادم .به عاقبات
این ندا شنیدم ال تتع فلسنا نریدك’.
«پاایش تااو ره ای چنااان تباااه افتادساات

کااز وی همااه طاااعتی گناااه افتادساات

این قصه نه زان روی چون ماه افتاد است

کین رنگ گلایم ماا سایاه افتااده اسات

[، :05ج ،2ص]202
جریان جبرگرایی و دفاع از ابلیس بر مبنای مشیت ازلی و ارادۀ الهای در شاقاوت او،
جریانی گسترده در تفسیر میبدی است و او به هر بهانهای این مطل را بیان میدارد که
ابلیس ،کشتۀ تیغ حکمِ ازل 2است .از اینرو ،حکمی که پیش از خلقت او داده شاده و او
را خواسته یا ناخواسته به شقاوت ،نافرمانی و لعنت میکشاند.
«ابلیس مدبر هنوز سرباز نزده بود که تیر لعنت باهزهار قهار آب داده بودناد .ایان را
فرمودند که سجود کن ،نکرد و آن را فرمودند که گندم مخور ،بخورد .آدم را عاذر بنهااد
که وی در ازل دوست آمد و زلّت دوستان در حساب نیارند ...ابلیس را داغ لعنت بر نهااد
که در ازل دشمن آمد و طاعت دشمنان محسوب نبود» [، :05ج ،3ص.]011
 .4حکیم سنایی غزنوی

مجدود بن آدم سنایی ززنوی در قوت طبع و شیوایی بیان از عارفان کمنظیر بوده که در
گسترش آموزههای عارفانه مبدأ طریقتی است که بسیاری از عارفان چون عطاار ،مولاوی
و حافظ آن را پیمودهاند.

... .2پس لعن و طرد ابلیس نه به مقابلۀ جرمی است یا از آنک مراد وی مخالف مراد حق باود یاا موافاق
بود ،بلکه به سابقۀ ازل است و در ازل حکم کرد به شقاوت وى ،و او را براند از درگاه خاود .چناناک
خلق را گفت« :وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ» [، :05ج ،2ص.]250
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سیمای ابلیس در آثار سنایی ،به عنوان چهرۀ موجودی ملعون ،خناس و وسوساهگار
تصویر شده است که دشمن قسم خوردۀ بنیآدم بوده و کمر به هالکت ایشان باهوسایلۀ
حرص ،شهوت و تکبر بسته است [ :10ص.]290،153
اما آنچه سب شده تا کتابها و تذکرههای عرفانی ،حکیم سنایی را یکی از مادافعان
و توجیهگران نافرمانی ابلیس بشناسند و در کنار حال،ج ،ززالی و عاینالقضاات ،از او نیاز
یادکنند ،ززلی شورانگیز است که کهنترین دفاعنامه از زبان ابلیس نیز شناخته میشود.
سنایی در این ززل میگوید:
بااا او دلاام بااه مهاار و محب ات یگانااه بااود

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

آدم میاااان حلقاااۀ آن دام ،داناااه باااود

ماایخواساات تااا نشااانۀ لعناات کنااد ماارا

کرد آنچه خواسات ،آدم خااکی بهاناه باود

باااودم معلااام ملکاااوت انااادر آسااامان

امیااد ماان بااه خلااد باارین جاودانااه بااود

هفتصاادهزار سااال بااه طاعاات ببااودهام

وز طااااعتم هااازار هااازاران خزاناااه باااود

در لااوس خواناادهام کااه یک ای لعنت ای شااود

بودم گمان به هرکس و بر خود گمان نه بود

آدم ز خاااك بااود و ماان از نااور پاااك او

گفااتم یگانااه ماان بااوم و او یگانااه بااود

گویند ساالکان کاه نکاردی تاو ساجدهای

چون کردمی که با منش این در میانه باود

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

ای عاااقالن عشااق ماارا هاام گناااه نیساات

ره یااافتن بااه جانبشااان ب ایرضااا نااه بااود

[ :10ص]051
سنایی در این ززل در قال نظمای زیباا و ساتودنی ،از محبات و عشاق ابلایس باه
خداوند ،از مکر الهی در ازوا و از جبر الهی در شقاوت او سخن گفته است و این تفکر که
در آثار حال،ج ،ززالی و میبدی نیز به چشم میخورد ،در اینجا سنایی به زیبااترین بیاان،
تبیین کرده است.
از آنجا که برخی بزرگان ادب فارسی به جهت عدم هماهنگی این ززل با جهانبینای،
طرز تفکر و سبک خاص سنایی و نیز وجود آن ا باا انادکی تغییار ا در دیاوان خاقاانی
شیروانی (581ه.ق) در انتساب ززل مذکور به سنایی تردید کردهاند [ :07ص 255؛ :90
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ص 90-95؛  :29ص ،]37شاید باه راحتای نتاوان وی را در شامار مادافعان ابلایس باه
حساب آورد و با استناد به ززلای مشاکوک ،اندیشاههاای وی را در ایان حاوزه ،دنبالاۀ
اندیشههای حال،ج ،ززالی و میبدی دانست.
 .5عینالقضات همدانی
ابوالمعالی عبدهللا بن ابیبکر محمّد بن علی بن الحسن بان علای المیاانجی معاروف باه
عینالقضات همدانی از شاگردان احمد ززالی است کاه بار ریاضایات ،علاوم ادبای ،فقاه،
حدیث ،علم کالم ،فلسافه و تصاوف کاامالً مسالط باود و باه ساب عقایاد تاازه و آرای
تهورآمیزش ،مدتی در بغداد زندانی و پس از آن به همدان آورده و در سال  515ه.ق ،در
 93سالگی به دار آویخته شد .جسدش را در بوریا پیچیدند و باا نفات آتاش زدناد [:27
ص.]71
اگر حال،ج را مؤسس نظریاۀ تقادیس ابلایس بادانیم ،عاینالقضاات همادانی را بایاد
گسترشدهنده و مفسر بیهمتای این اندیشه و در مجموع تکرار شخصیت حال،ج بادانیم،
زیرا با اینکه در فاصلۀ حال،ج تا عینالقضات متفکران دیگری چون سنایی و احماد ززالای
به دفاع از ابلیس برخاستهاند ،هایچ کادام از نفاس گارم و قادرت بیاان و شایوۀ تقریار
عینالقضات و شوریدگی خاص او بر خوردار نبودهاند [ :07ص .]258
نگرش عینالقضات به نافرمانی ابلیس ،از نظر کالمی ،مبتنی بار جهاانبینای و جبار
اشعری اوست و این حقیقت در آثار او بسیار بازتاب دارد که سعادت و شاقاوت را ناه باه
کس و اختیار انسان بلکه به ارادۀ الهای مایداناد .وی در ایان بااره مایگویاد« :دریغاا
‘السعید من سعد فی بطن امّه’ هر که از ارادت خدا ساعید آماد ،از شاکم ماادر در دنیاا
سعید آمد؛ و هر که از ارادت حق شقی آمد ،از شکم مادر در دنیا شاقی آماد .و از بارای
این معنی بود که افعال خلق بر دو قسم آمد ،قسمی سب قربت آمد به خدا ‘إِلَیْهِ یَصْاعَدُ
الْکَلِمُ الطَّیِّ ُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه’ و قسمی سب بعد آمد و دوری که ‘وَ قَدِمْنا إِلا ماا
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا’ .آفرینندۀ ماا و آفریننادۀ عمال ماا اوسات ‘وَ اللَّاهُ
خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون’ .چنانکه میخواهد ،در راه بنده مینهد و میگوید‘ :هَلْ مِنْ خاالِقٍ
زَیْرُ اللَّه’» [ :95ص.]281
و در جای دیگر خداوند را فاعل حقیقتی شمرده و میگوید« :ای عزیاز ،هار کااری را
که با زیری منسوببینی بهجز از خدای تعالی آن مجاز میدان نه حقیقت؛ فاعل حقیقای،
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خدا را دان.آنجا که گفت‘ :قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْت’ این مجاز میدان؛ حقیقتش آن باشد
که ‘اللَّهُ یَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها’ .راه نمودن محمد مجاز میدان و گمراه کردن ابلیس،
همچنین مجاز میدان ‘یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ’ حقیقت میدان» [ :95ص-288
.]283
(ع)
بر اساس همین جهانبینای ،ابلایس در شاقاوت و آدم در نافرماانی مقهاور ساپهر
تقدیر و خداوند فاعال حقیقای در نافرماانی هار دو شاناخته شاده اسات .در ایان بااره
میگوید« :گیرم خلق را اضالل ،ابلیس کند؛ ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ مگر موسی از
بهر این گفت‘ :إِنْ هِيَ إِالَّ فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشاء’ دریغا گنااه ،خاود
همه از اوست .کسی را چه گناه باشد؟ ...خلق را هدایت باحمد حوالت کنند و ضاللت باه
2
ابلیس .پس چرا در حق ابوطال عم او با او خطاب کنند‘ :إِنَّکَ ال تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ’».
پیتر جی آون در توضیح جبرگرایی عینالقضات میگوید« :عاینالقضاات در توصایف
مسئولیت اخالقی ابلیس و محمد ،هیچ استثنایی قایل نیسات .او تأکیاد مایکناد تماام
اعمالی که ظاهراً حاصل انتخاب آزاد فردند و بنابراین به خودِ او نسابت داده مایشاوند،
باید در پرتو نقش خدا ا به عنوان علتالعلل نهایی ا مورد نظر قرارگیرند .آزادی ظااهری
فرد تنها استعاره است؛ فعل ،در واقعیتِ آن ،باید به خدا نسبت داده شود» [ :22ص.]971
 .6عطار نیشابوری
دیگر مدافع ابلیس که در باب گناه وی توجیهااتی آورده و او را تنزیاه ماینمایاد ،شایخ
فریدالدین عطار نیشابوری ،از شعرای نامدار و عارفان بزرگ قرن ششم است که به جهت
عدم شهرت در زمان حیات خود ،تاریخ دقیق و مدونی از سرگذشت او در دسات نیسات
[ :98ص.]32
وی در آثار خود عالوه بر حال،ج و ززالی از بسیاری بزرگان صوفیه چون ابوبکر شابلی
[ :90ص  ،]931ابوالعباس قصاب [ :90ص  ،]009ساهل بان عبادهللا تساتری [ :90ص
 ،]922جنید بغدادی [ :90ص  ،]010ابوحسین نوری [ :90ص  ]079و اباوبکر واساطی
[ :90ص  ]172در دفاع از ابلیس نقل قول مینماید.
 :95[ .2ص]283-288؛ ناگفته نماند که مسئلۀ عدم ایمان ابیطال که در سخن عاینالقضاات مطارس
شده ،مسئلهای است که عالمه طباطبایی و زال مفسران شیعه به شدت آن را ردمیکنناد، :3[ .ج،0
ص 170؛، :17ج ،20ص 81؛ ، :13ج ،0ص، ،000ج 7ص0؛ ، :01ج ،95ص.]251
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عطار نیز همچون دیگر مدافعان ابلیس ،معصیت وی را ناشی از مشیت حق میداند و
در آثار وی ،بارها ابلیس را با چهرهای گریان و ناالن از سرنوشت محتوم خویش میتاوان
مشاهده کرد [ :99ص.]220
ظاهراً در دیدگاه عطار ،راندگی ابلیس ،حکم ازلی باوده کاه بار عصایان وی سابقت
داشته ،و ابلیس خود پیش از عصایان ،نادانساته بار خاود لعنات مایکارده اسات [:92
ص.]102
هر چند جریان تنزیه و تقدیس ابلیس جریانی است که پیش از عطار در آثار مشاایخ
صوفیه که تاکنون نام بردیم ،وجود داشته و آنها پایهگذاران این سنت به شمار میآیند و
عطار نیز زالباً در آثار خود ناقل این جریان بوده و آن را از بیان دیگار عارفاان و مشاایخ
صوفیه روایت میکند ،ولی در این میان آثار او به جهت ارزشهای ادبی و جنبههای بیان
آهنگین و شعرگونه ،جایگاه ویژهای را در سنت تنزیۀ ابلیس به خود اختصاص داده است.
جریان جبرگرایای در دفااع از ابلایس خااص مشاایخ مکتا سُاکر نباوده و عرفاای
بسیار دیگری نیز در این خصوص مطالبی را بیان کردهاند .بارای مثاال ،خواجاه عبادهللا
انصاری هروي که از مشایخ بازرگ عرفاان در قارن پانجم هجاري اسات در ایانزمیناه
میگوید« :الهی! گفتی مکن و بران داشتی و فرمودی بکن و بگذاشتی .الهای اگار ابلایس
آدم را بدآموزی کرد ،گندم او را که روزی کرد؟ [ :99ص ...]110الهای گاوهر اصاطفا در
دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی ،و ایان دو جانس مخاالف را
با هم تو آمیختی .از روی ادب ،اگر بد کردیم بر ما مگیار کاه گارد فتناه تاو انگیختای»
[ :8ص.]07
شیخ ابوسعید ابوالخیر ( 009-957ه.ق) نیز در این خصوص که ابلایس مقهاور ارادۀ
خداوند بود و سجده نکردنش مشیت اوست ،میگوید« :شیخ گفت‘ :روز قیامت ابلایس را
به دیوان حاضر گردانند ’.گویند‘ :این همه خلق را تو از راه ببردی؟’ گویاد‘ :ناه ،ولکان
من دعوت کردم ایشان را ،مرا اجابت نبایستی کرد’ .گویند‘ :آن خود شد ،اکناون آدم را
سجدهای بیار تا برهی’ .دیوان به فریاد آیند که :سجده بیاار تاا ماا و تاو از ایان محنات
برهیم .او در گریستن ایستد و گوید‘ :اگر باه خواسات مان باودی مان ساجده روز اول
کردمی’» [ :5ص.]107
عراقی نیز که از شاعران و عارفان سدۀ هفتم هجری است در دیاوان خاود ایانگوناه
میسراید که:
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خود کرده رهنمایی آدم به سوی گنادم

ابلاایس بهاار تأدی ا اناادر میااان نهاااده

خود کرده هرچه کرده وانگه به این بهانه

هر لحظه جرم و عصیان بر این و آن نهاده

کس را در این میانه چون و چارا نزیباد

او را هم زی دان نهااده

هر کس نصی

اینگونه تعابیر در متون عرفانی اسالمی بسیار باه چشام مایخاورد و بارای رعایات
اختصار به همین مقدار بیان شده ،بسنده میکنیم.
خاستگاه نظریۀ جبر در شقاوت ابلیس و نقد آن

در خصوص پیدایش و زایش تفکرات باید توجاه داشات کاه شاکلگیاری یاک نظریاه،
همواره مرهون تالش خالص فکری ،استداللی یا حتای ذوقای نیسات ،بلکاه اندیشاه باه
صورت خودآگاه یاا ناخودآگااه ،متاأثر از مباادی و عوامال بارونمتنای ،از قبیال تاأثیر
فرهنگها و مکات حاکم بر پیشفرضها بوده و توجه صارف باه ریشاههاای معرفتای و
دالیال درونمتناای یااک اندیشاه ،صااورت صااحیحی از آن را پایش روی مااا بااه تصااویر
نمیکشد.
به نظر نویسنده ،دست کم میتوان چهار مبدأ برای شکلگیری این نظریاه در میاان
برخی عارفان اسالمی برشمردکه عبارتاند از:
 .2اعتقاد به جبر اشعری؛
 .1اعتقاد به وحدت شخصیۀ وجود؛
 .9استفاده از ظواهر آیات؛
 .0تمسک به برخی اخبار و روایات.
در ادامه ،به این چهار خاستگاه نظریۀ جبر در شقاوت ابلیس میپردازیم و آنها را نقد
و بررسی میکنیم.
 .1اعتقاد به جبر اشعری
از آنجاکه با نگرش ابتادایی و ساطحی باه قارآن کاریم درباارۀ مسائلۀ جبار و اختیاار،
رویکردی دوگانه به چشم میخورد که در پارهای موارد ،ناظر به جبر و در مواردی دیگار
ناظر به اختیار انسان است ،هر کدام از ملل و نحل اسالمی به فراخور جهانبینای خااص
خود ،آیات موافق را به استخدام درآورده و در زیر آن ،تأویل را پیشۀ خود ساختهاند.
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در این میان مکت اشعری ،به عنوان جریان زال و مکت رسمی کالمی در دستگاه
خالفت ،با اعتقاد به قدرت مطلق خداوناد ،جاایی بارای اختیاار و ارادۀ مخلوقاات بااقی
نگذاشته و در تعدیلشدهترین شکل این نظریه ،سهم انسان در ایان میاان جاز کسا و
اکتساب چیز دیگری نیست.
به گمان بسیاری ،اندیشۀ جبر ریشه در عقاید مشرکان پایش از اساالم دارد و مارو،ج
اصلی آن در سنت اسالمی ،حکام اموی ،بهویژه معاویۀ بن ابوسفیان است [ :19ص-158
 ]109تا جایی که ایشان بسیاری را به جهت مخالفت با این اندیشه ،دستوپاا مایبارد و
به قتل میرساند [، :09ج ،2ص.]970-975
در این میان ،تأثیر اندیشههای مکت اشعری در عارفان مسلمان به حدی اسات کاه
اگر کسی ادعا کند بسیاری از عرفاای معاروف و شاناخته شاده در زمارۀ ایان جماعات
قرارمیگیرند ،سخنی از روی گزاف نگفته است [، :1ج ،9ص.]938
با توجه به این رویکرد ،جای تعج نیست که در نظر عدهای از صوفیه ،ابلیس لعاین
مقهور ارادۀ الهی و زخمخوردۀ قهر ازل باشد! بنابراین ،تمام اشکاالتی که از سوی امامیاه
و معتزله در کت کالمی به مکت جبر اشاعره شده ،رویکرد جبرگرایی عرفاانی در دفااع
از ابلیس را نیز دربرمیگیرد.
 .1.1نقدهایی بر جبر اشعری
 .1ناسازگاری جبر با وجدان و حکم عقل؛ انسان وجداناً احساس مایکناد کاه در
هر حالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعال یاا تارك آزاد اسات [، :09ج ،0ص]099؛
ازاینرو قبول جبر اشعری مخالفت با وجدان و حکم ضروری عقل است.
 .2نفی شریعت و تکلیف؛ قرآن کریم اهداف اصلی بعثات انبیاا را تعلایم و تربیات
انسانها بیان میکند و با مجبور بودن انسان ،جایی برای شریعت و تکلیف باقی نمیماند
و این خالف اجماع تمامی انبیای الهی است.
 .3تسری عبث به فعل خداوند؛ در افعال انسانی خطا و عبث بسایار اسات و اگار
همۀ اینها فعل خداوند باشد ،الزمهاش ورود و تسری عبث و خطاا در افعاال خداونادی
است.
 .4لغویت عذاب و ثواب؛ اگر بنده موجِد افعالش نباشد ،نه سزاوار ثاواب اسات ،ناه
مستوج عقاب؛ و عقوبت وی به فعلی که خود دخلی در آن ندارد ،ظلم است.
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 .5مواجهه عملی با جبرگرایان؛ آخرین پاسخ شفابخشی که باید به آنها داده شاود
این است که از طریق عمل وارد شوند و در گفتار ،همان منطق خود او را پایش بگیرناد،
مثالً او را بزنند و بگویند این زدن فعل خداست نه من! و هر چه خدا کند نیکوست [:09
،ج 0ص.]092
 .2اعتقاد به وحدت شخصیۀ وجود
مهم ترین و اصليترین شاخصۀ عرفان اسالمی ،وحدت شخصایۀ وجاود اسات کاه دارای
تقریرهای مختلفی است و آثار بسیاری در این علم داشته است و بیان آن ،خود پژوهشی
جداگانه را میطلبد؛ اما به اختصار میتوان چنین گفت که بر اساس نظریۀ وحدت وجود
ا که میبایست ابنعربی را ساماندهنده و متکفل بیان نظری آن دانست ا هماۀ هساتي
در حقیقتی متعالي ،منحصر است که همان وجود حاق تعاالي باشاد ،و بقیاۀ موجاودات
تعینات و نِسَ و مجالی و مظاهر آن حقیقتاند که وجودي وراي آن ندارند .اگر باه ایان
تعینات ،مستقل و جدا از آن حقیقت یگانه نگااه شاود ،هماۀ آنهاا عادم محاضاناد و از
حقیقتي برخوردار نیستند و اگر به اعتبار آن حقیقت به آنها نگاه شود وجود دارناد [:28
ص ]30-79تا جایی که به بیان ابنعربی ،اثبات هرگونه هساتی در جنا هساتیِ حاق
شرک است« :فَمَن قالَ باالِشفاعِ کانَ مُشرِکاً» ،یعنی آنانکه وجود حاق و خلاق ،یاا وجاود
خدا و جهاان را باه عناوان دو وجاود مختلاف و دو حقیقات مساتقل اثباات مایکنناد
مشرکاند [ :0ص.]79
شبستري نیز در این باره ميگوید:
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
عدمهایی هستی نمایند که صورت مرأتی جمال حق یا سایهای از وجود حضرت باریاند،
پایهگذاران مکتبی است که در آن اختیار مخلوقات بهکلی انکاار شاده و هار چاه هسات
شئونات ،تجلیات و مظاهر آن وجود واحد است .در ایان نگااه اساسااً ابلیسای نیسات تاا
نافرمان و شقی باشد و هر چه هست خداست!
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 .1.2نقد دیدگاه وحدت شخصی
آموزۀ وحدت شخصی هر چند دارای تقریرهای متفاوتی است ولی باه شادت ماورد نقاد
متفکران قرارگرفته و به بیان برخی از ایشان این آموزه مخالفت قطعی با آموزههای ادیان
زیرمحرف دارد و با پذیرش آن ،معنای درستی برای ارسال رسل و انزال کت  ،به دسات
نمیآید [ :7ص.]099
استاد شهیدمرتضی مطهری که در اکثر اظهاراتش دربارۀ نظریۀ وحدت شخصای ،آن
را با اوصافی همچون «انکار بدیهی»« ،تکذی عقل و حس» و «سفسطه» توصیف و تقبایح
میکند ،2در نقد این نظریه میگوید« :امکان ندارد که واقعیت خار،ج ،واحد محض باشد و
ذهن به گزاف ماهیات کثیره از آن واحد حقیقای انتازاع نمایاد ،و اگار وجاود کاه تنهاا
حقیقت عینی است واحد محض بود ،تصورات مختلف حسی و عقلی ما گزاف و بال جهت
بود .پس قبول نظریۀ «وحادت وجاود» مساتلزم تکاذی عقال و حاس و انکاار یکای از
بدیهیترین بدیهیات است» [، :09ج ،0ص.]521
وی در جای دیگر میگوید« :الزمۀ نظریۀ عرفا این است که هیچ گونه کثرتی در متن
واقعیت نباشد .از نظر فالسفه این نظر قابل قباول نیسات ،زیارا هماانطورکاه بالبداهاه
میدانیم ‘واقعیتی هست’ و جهان برخالف نظار سوفساطاییان پاو انادر پاو نیسات،
میدانیم واقعیت دارای نوعی کثرت است و ماهیات گوناگون به تباع وجاود موجودناد و
این ماهیات عین یکدیگر نمیباشند و ممکن نیست وجودی که هایچ ناوع کثرتای در او
نیست منشأ انتزاع ماهیات گوناگون باشد» [، :09ج ،5ص.]123
در باب وحدت وجود دیدگاههایی مطرس شده است که برای اطالع بیشتر میتوان باه
گزیدۀ مجلۀ معارف دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران مراجعه کرد .آیت هللا رفیعی قزوینای
تقریرات مختلفی را از این نظریه ارائه داده اند و آنچه مردود است وحدت به نحاو حلاول
است اما وحدت به معنای کثرت تعینات و مرائی و مظاهر و مجالی مورد پذیرش بسیاری
از فیلسوفان به ویژه حکیم صدرالمتالهین و عرفاسات و فقیهاانی چاون آیاتهللا رفیعای
قزوینی و امام خمینی نیز این دیدگاه را قبول دارند.
ولی نکتۀ اساسی آن است که این رویکرد به همان اندازه که ناافی تفاویض و اختیاار
مخلوقات است و در انکار آن میکوشد ،به همان اندازه نیز جریاان جبار را نفای کارده و
 .2موضع استاد شهید در این باره یکسان نیست .رجوع شود به[ :25ص07-98؛ ، :09ج 0ص170-179؛
،ج 3ص.]097
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منکر آن نیز به حساب میآید ،چرا که مخلوقی را به موضوعیت نمیشناساد تاا جبار یاا
تفویض را بر او حمل کند.
آیتهللا جوادی آملی در توضیح این مطل میگوید ...« :اگر دربارۀ موجودي که هیچ
بهره اي از حقیقت وجود ندارد گفته شود :این موجود ناه مجباور اسات و ناه مختاار ،در
حقیقت سالبه به انتفاي موضوع است ،زیرا حقیقتاً موضوعي به نام انسان وجود ندارد کاه
بخواهیم جبر یا تفویض را از وي سل کنیم» [ :23ص.]290
 .3استفاده از ظواهر آیات
قرآن کریم حقیقتی ذومرات است که هر کس به میزان علم ،استعداد و ظرفیت وجودی

خود از آن بهرهمند میگردد؛ حقیقتی که در عین داشتن ساختاری ساده و قابل فهام«،وَ
لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ» (قمر )27/دارای نکات ،دقایق و ظرایف بسیاری است و همین
سب میشود تا بهرۀ همگان از این خوان گسترده به یک اندازه نباشد« .باه قادر داناش
خود هر کسی کند ادراک».

امام صادق(ع) میفرماید« :کتاب هللا علی اربعه اشیاء علی العبارة و االشاارة و اللطاایف

و الحایق فالعبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطایف لالولیاء و الحقاایق لالنبیااء ».کتااب
خداوند دارای چهار الیه و ساحت است .2 :عبارت؛  .1اشاره؛  .9لطایف؛  .0حقایق .ظااهر
و عبارت برای عوام است و اشارات برای خواص و لطایف و ریزبینیها و رموز برای اولیاا و
حقایق و بطون اصلی آن برای انبیاست [، :01ج ،83ص.]29
از اینرو ،هر یک از اندیشمندان اسالمی با رویکردی متناسا باا منظوماه و سااحت
فکری خود ،به تبیین مرادات آیات قرآن کاریم پرداختاه و از رهگاذر تفااوت در روش و
ابزار معرفتی در فهم قرآن کریم ،تفاوت در نتیجه را نیز رقم زدهاند.
از جمله آیاتی که مدافعان ابلیس در توجیه نظریۀ جبری خود بدان تمسک کردهاناد،
آیاتی است که در آنها ،ابلیس به صراحت ،امر ازوا و گمراهی خود را منسوب به خداوناد
دانسته و از منظر صوفی ،اینگونه «اعتراض میکند که او چیازی نیسات مگار  ...ابازاری
فاقد قدرت ،فرعی بر خدایی که ارادهاش بر هماۀ آنچاه کاه در وجاود مایآیاد ،فرماان
میراند» [ :22ص.]159
از جملۀ آنها این آیات شریفه است:
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 .2قالَ فَبِما أَزْوَیْتَني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْاتَقیمَ (اعاراف .)20/گفات« :پاس باه
سب آنکه مرا به بیراهه افکندی ،من هم برای [فریفتن] آنان حتماً بر سر راه راسات تاو
خواهم نشست».
 .1قالَ رَبِّ بِما أَزْوَیْتَني لَأُزَیِّنَنَّ لَهُامْ فِاي الْاأَرْضِ وَ لَاأُزْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعاین (حجار.)93 /
گفت« :پروردگارا ،به سب آنکه مرا گماراه سااختی ،مان [هام گناهانشاان را] در زماین
برایشان میآرایم و همه را گمراه خواهم ساخت».
ایشان برای تأیید مطل خود آیات دیگری را نیز ضمیمه کردهاند کاه مهامتارین آن

آیۀ مبارکۀ سورۀ هود است که از زبان حضرت نوس(ع) بیان شده که فرمود:

وَ ال یَنْفَعُکُمْ نُصْحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یُغْاوِیَکُمْ هُاوَ رَبُّکُامْ وَ
إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (هود ) 90 /و اگر بخواهم شما را اندرز دهم ،اندرز دادنم شما را سود ندهاد.
اگر خدای بخواهد که شما را (به کفرتان عقوبت کناد و) باه راه هالکات افکناد ،اوسات
پروردگار شما و به او بازگردانده میشوید.
نتیجه آنکه ابلیس نیز دستبستۀ مکر و ازوای الهی است و اساساً ایان خداسات کاه
ازواگر است و دیگران نه تاب مقاومت در برابر ارادۀ او را دارند و نه هیچگاه ایمن از مکار
الهیاند.
«گویند :چون ابلیس را لَعنهُ هللا این چنین حاال پایشآماد ،جبرئیال و مکائیال باه
روزگار دراز میگریستند .خدای عزوجل وحی کرد با ایشان کاه چاه چیاز باه گریساتن
آورده است شما را؟ گفتند :بار خدایا از مکر تو ایمن نداریم .خداوند تعالی گفات :چناین
باشید از مکر من ایمن نباشید» [ :20ص.]230
 .1.3نقد استفاده از ظواهر آیات
جوابی که مفسران به این گونه برداشتهای سطحی از آیات قرآن دادهاند این است که:
 .2دو آیۀ نخست ،کالم ابلیس است و کالم ابلیس حجیت ندارد؟
 .1صدر و ذیل آیۀ  93سورۀ مبارکۀ حجر که در آن ابلیس ،یکجا ازاوا را باه خداوناد
نسبت داده «بِما أَزْوَیْتَني» و بار دیگر به خود «لَأُزْوِیَنَّهُمْ» ،نشاندهندۀ آن است که او خود
نیز در این مسئله متحیر است که آیا ابلیس خود میتواند نقش ازاواگری داشاته باشاد؟
زیرا در قسمت آخر آیه ازوا را به خود نسبت میدهد.
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 .9خداوند در آیات دیگر ،2ازوا را به صراحت به کفار نسابت داده و مایفرمایاد :قاالَ
الَّذینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُالءِ الَّذینَ أَزْوَیْنا أَزْوَیْناهُمْ کَما زَوَیْنا تَبَرَّأْنا إِلَیْکَ ماا کاانُوا
إِیَّانا یَعْبُدُونَ (قصص.)09/
 .0مفسران احتماالت دیگری را نیز در معنای کلماۀ «ازاوا» بیاان کاردهاناد .ازجملاه
طبرسی در دو تفسیر خود ،درباارۀ معناای ازاوا پانج احتماال را آورده اسات [، :13ج،3
ص ]00که از جملۀ این احتماالت ،ایجاد زمینههای امتحان از سوی خداوناد [، :18ج،29
ص ]909و ناامید ساختن ابلیس از رحمت اوست [، :13ج ،29ص.]283
 .5حتی اگر بپذیریم این ازوا از ناحیۀ خداوند است ،میبایست آن را ازوای کیفاری و
مجازاتی دانست نه ابتدایی؛ که در اصل ،اثر وضعی عمل اشتباه شخص به حساب میآیاد
و خود اینگونه اضالل را برای خود رقم زده است.
عالمه طباطبایی(ره) در این زمینه میگوید« :مقصود از این ازاوا  ...آن ازاوایی اسات
که خودش برای خود پسندید ،پس اضالل خدای تعالی درباره او اضالل ابتادایی نیسات،
بلکه اضالل مجازاتی است که مکرر گفتاهایام جاائز اسات و هایچ اشاکالی نادارد ،و باه
همین جهت بود که خادای تعاالی هام آن را انکاار نکارد و در آیاۀ ‘یُضِالُّ بِاهِ کَثِیاراً وَ
یَهْدِي بِهِ کَثِیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِینَ’  ...به آن اعتراف و تصاریح نماوده اسات» [:17
،ج ،21ص .]198
 .0آنچه از آیات قرآن بهدست میآید این است که کفر ابلیس ،کفار جهال نباود ،تاا
نداند و مورد ازوا واقع شود ،بلکه کفری از سر جهد ،بیادبی و استکبار بود.
«قرآن کریم که میزان حق و فصل و فیصل خطاب است ،شیطان را نکوهش میکناد
که فعل را مطلقاً به حق تعالی اسناد داده و گفته است« :رَبِّ بِما أَزْوَیْتَنِي ».ولای در آداب
عباداللّه که همواره و در همه حال به نور علم و یقین ادب معاللّه داشتند ،فرماود کاه آن
عباداللّه مکرم گفتهاند« :رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» « ،وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْافِینِ»« ،و أَنِّاي مَسَّانِيَ
الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» [ :12ص.]39
موالنا جاللالدین رومی نیز به شدت از برداشت صوفیه از آیات یادشده را انتقاد قارار
میکند و میگوید:

 .2رجوع شود به آیات :الشعراء  ،33/األنعام ،208/الزخرف19/
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از پاادر آمااوز ای روشاانجبااین

ربنا گفت و ظلمنا پیش از ایان

نه چو ابلیسی که بحث آزاز کرد

که بدم من سرخرو کاردیم زرد

رنگرنگ توسات صابازم تاوئی

اصل جرم و آفت و دازام تاوئی

ه این بخااوان رب بمااا ازااویتنی

تا نگردی جبری و کج کامتنای

بر درخت جبار تاا کای برجهای

اختی اار خااویش را یکسااو نه ای

همچااو آن ابلاایس و ذریااات او

با خدا در جنگ و انادر گفتگاو
[ :00ص]911

نتیجه آنکه ،ازوای ابلیس توسط خداوند که در کالم او آمده ،به هیچ وجاه دلیال بار
جبر در شقاوت ابلیس نیست.
 .4تمسک به برخی اخبار و روایات
روایااات ،دومااین مصاادر نظااری باارای شااناخت نقلاای دیاان بااه حساااب ماایآیااد و در
معرفتشناسی دینی اهمیت بسیار دارد.
عارفان مسلمان ،حدیث را همچون قرآن کریم ،دارای ظاهر و بااطن مایدانناد [:19
،ج 2ص ]208و برخی از ایشان نیز حدیثی را معتبر میدانند که بدون واسطه و مستقیماً
از طریق کشف و شهود به ایشان رسیده باشد [، :9ج ،2ص.]199
ولی در این میان ،استفادۀ عارفان اسالمی خصوصاً پارورشیافتگاان مکتا عاماه ،از
احادیث ضعیف یا متشابه برای بیان مقاصد خود بسیار شاایع اسات 2و در کتبای کاه در
نقد عرفان ،از سوی محدثان و فقیهان نوشته شده ،باه احادیاث بسایاری از ایان دسات
اشاره شده که پارهای از این روایات ،نه در منابع روایی شیعه و نه حتی در مناابع روایای
اهل سنت وجود نداشته و از ساختههای صوفیه معرفی شاده اسات [ :29ص290-292؛
 :00ص.]292
عاالوه بار آن ،در مناابع روایای معتبار در میاان اهال سانت ،روایاات بسایاری نیاز
وجود دارد کاه مبلاغ دیادگاه جبار باوده و باه صاراحت ،ساعادت و شاقاوت را حاصال
 .2که از جمله میتوان به روایت «خلقهللا تعالی االرواس و المالئکة من نور العزّة ،و خلق الجاانّ مان ناار
العزّة» [، :15ج ،0ص .]199این روایت از طریق عایشه از رسول خدا(ص) نقل شده و در منابع معتبار و
زیرمعتبر شیعی وجود ندارد .عینالقضات همدانی از آن در قول باه «ناور سایاه» باودن ابلایس [:95
ص ]122 ،207و میبدی از آن در «عزیز» بودن وی بهره برده است [، :05ج ،5ص.]921
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سرنوشت ازلی و محتوم انسان میداند 2و همین اخبار دستاویز خاوبی بارای اعتقااد باه
اندیشۀ جبر در میان برخای اندیشامندان اساالمی ،همچناین برخای عارفاان مسالمان
شده است.
این در حالی است که پرورشیافتگان مکت اهل بیات(ع) ،باه جهات پاایبنادی باه

روایات و سنت صحیحۀ معصومان(ع) که از نظر ایشان ،مفسران حقیقی قرآن کاریماناد و
معیار و میزان حقیقت دین نبوی(ص) به حساب میآیند ،و با ارجااع روایاات متشاابه باه

محکمات ،مصون از افراطها و تفریطهای معرفتی به طریق عقل و عدل قادم گذاشاته و
با جمع میان آیات و روایات موافاق و مخاالف جبار ،در ایان مسائله ،موضاع «امار باین

االمرین» 1را برگزیدهاند ،با وجود این ،ایشان نه از توحیاد افعاالی خداوناد زافال شاده و

نه خود و هایچ موجاود مختاار دیگاری را دساتبساتۀ ارادۀ ازلای خداوناد نمایدانناد؛
رویکردی که نه نتایج فاسد جبر محض را داشته و نه محذوریتهای تفویض محض را به
دنبال دارد.

نتیجهگیری
این نکته را نباید از نظر دور داشت کاه رویکارد زالا عرفاان اساالمی ،درباارۀ مسائلۀ
ابلیس ،رویکردی موافق ،همسو و قابل تطبیق با ظواهر شریعت و آموزههای قارآن کاریم
بوده و اجماع عارفان مسلمان همواره بر ملعون ،مطارود و مهجاور باودن ابلایس اساتوار
است تا آنجا که حتی مدافعان ابلیس هم در برخورد با این مسئله ،نگااه دوگاناه دارناد و
در عین آنکه مبادرت به تنزیۀ ابلیس و توجیه نافرمانی وی نمودهاند ،با رویکردی ظااهراً
متناقض ،ابلیس را هالککننده ،رهزن ،عامل شقاوت ،خبیث ،متکبر و ناسپاس دانستهاند
که عبادت سالیان خود را به جهت عج و زرور ،باا لعان و طارد ابادی از درگااه الهای
 .2صااحیح بخاااری، ،ج ،8ص 211و 19؛ صااحیح مساالم، ،ج ،8ص 05و شاارسالنااووی، ،ج ،20ص239؛
جامعاالصول، ،ج ،29کتابالقدر ،الحدیث  ،7555ص.525-529
 .1مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِکَ رَجُلٌ رَأَیْتَهُ عَلَ
مَعْصِیَةٍ فَنَهَیْتَهُ فَلَمْ یَنْتَهِ فَتَرَکْتَهُ فَفَعَلَ تِلْکَ الْمَعْصِیَةَ ا فَلَیْسَ حَیْثُ لَمْ یَقْبَلْ مِنْکَ فَتَرَکْتَهُ کُنْاتَ أَنْاتَ
الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِیَةِ، ،09[ .ج ،2ص]209
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معاوضه کرده است .2البته بررسی چرایی این رویکارد دوگاناه ،خاود نیازمناد پژوهشای
مستقل است.
اما ،همانطور که در این نوشتار نیز بیان شد ،منادیان نظریۀ جبر در شقاوت ابلایس،
که در آثار منثور و منظوم خود ،به زیبااترین عباارات آن را پارورش دادهاناد ،باه شادت
تحت تأثیر خواستگاههای برونمتنی و مکات حاکم در زمان حیات خود باوده و حاداقل
میتوان چهار مبدأ را برای شکلگیری این نظریه برشمرد .2 :اعتقاد به جبار اشاعری.1 ،
اعتقاد به وحدت شخصیۀ وجود .9 ،استفاده از ظواهر آیات .0 ،تمسک به برخای اخباار و
روایات.
با نگاهی دقیقتر ،آشکار میشود که هر چهار مبدأ ،باه فضاای فکاری اندیشاۀ اهال
سنت مرتبط بوده و خواستگاه آنها در جایی است که سیرۀ خلف صالح رسول اکرم(ص) به
کلی مطرود شده و دست التماس اندیشه از دامان پاک اهل بیت(ع) کوتاه مانده است.
از اینرو ،به درستی میتوان به این نتیجه نیز رسید که جریان عرفان در سنت حقاۀ
شیعی ،به برکت مصباس منیر اهل بیت(ع) هیچگاه تحت تاأثیر انگیازه هاا و اندیشاه هاای
زالبی چون جریان جبرگرایی اشعری ،اعتقاد به وحدت شخصی وجود ،تأویال و تمساک
باه برخاای ظااواهر آیااات و روایاات ،در قباول جباار در شااقاوت ابلاایس نبااوده و عارفااان
پرورشیافتۀ مکت اهل بیت(ع) همواره همصدا با آیات قرآن کریم ،استکبار و سوء اختیار
ابلیس را فریاد کردهاند.
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