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چکیده :یکی از موضوعاتی که همواره در عرفان اسالمی محل برخورد آراء
مختلف بوده است ،مسئله شیطان و نافرمانی وی از امر خداوند مبنی بر سجده بر
آدم است؛ تا جایی که گروهی از بزرگان عرفان همچون حالج ،احمد غزالی،
عینالقضات همدانی ،خرقانی و دیگران به دفاع از شیطان پرداخته و نافرمانی وی را
ناشی از دو امر تقدیر الهی و عشق راستین شیطان به معشوق ازلی میدانند .از همین
رهگذر ،این مسئله در آثار عطار نیز ـ به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین
عارفان مسلمان ـ نمود ویژهای یافته است .از طرفی در برخی از آثار وی از شیطان به
بدی یاد شده و از طرفی ،در دیگر آثارش در کنار این مسئله از دو امر فوق ،یعنی
تقدیر الهی و عشق شیطان به خداوند یاد شده است .به طوری که از مجموع این
سخنا ِن متناقضنما ،سیمای کام ً
ی از شیطان در برابر خواننده قرار میگیرد.
ال دوگانها 
این مقاله ،بدون هیچگونه سوگیری خاص ،در صدد است که این اندیشه را در سیر
تحوالت روحی عطار و با تکیه بر آثار او بررسی نماید.
کلیدواژهها :شیطان ،عرفان ،عطار ،عشق ،تقدیر
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«دین» به عنوان عنصری که در باور بسیاری از اندیشمندان موجبات به وجود آمدن تمدن را
فراهم کرده است ،از دو عنصر خیر و شر یاد کرده است که همواره هدایت یا ضاللت دنیوی و
اُخروی آدمی بدانها بازبسته است .در دین اسالم نیروی خیر ،اهلل یا خداوند و نیروی شر ،ابلیس
یا شیطان نامیده میشود که به وجود آمدن آن نیز به امر و مشیت خداوند باری تعالی بوده است.
از نگاه اسالم ،شیطان در هنگام خلقت آدم(ع) به موجب نافرمانی از امر خداوند مبنی بر سجده
کردن بر آدم ،عذاب جاودانی پروردگار را به جان خویش میخرد و از کافران میشود.
از همان سدههای نخستین پس از نزول قرآن در میان مسلمانان شبهههای گوناگونی درباره
پارهای از آیات قرآن و احکامشان وجود داشت که موجب پدید آمدن اختالفات کالمی مهمی
شد .از جمله مهمترین این مباحث مسئله شیطان بود که به نوبۀ خود جزئی از همان مبحث جبر
یا اختیار به حساب میآمد .اینکه آیا شیطان به اختیار خود نافرمانی کرد یا خواست و ارادۀ
خداوند او را به این کار وادار ساخت؟ اینکه در خلقت شیطان چه حکمت بود و ...در متو ن
ادب عرفانی زبان فارسی دیدگاههای گوناگونی راجع به نافرمانی ابلیس از فرمان الهی مطرح
شده است .صرفنظر از نگاهِ اخالقي به ماجراي ابليس ،كه هم صوفيه و هم متشرعه آدمي را از
دسيسههاي او برحذر ميدارند ،مسئله نافرماني وي در ام ِر سجده بر آدم(ع) ،همواره موضوع بحث
گروهي از عارفان مسلمان بوده است .بيشتر ماجراهايي كه در قرآن و احاديث دربارة ابليس نقل
شده است ،به نسبت ابليس با آدم ناظر است و جنبة اخالقي دارد و مراد از آنها ،آگاهي دادن و
برحذر داشتن فرزندان آدم از مكر و فريب اوست .از همين رو در تفاسير ،كتب عرفاني و ادبيات
صوفيه ،تعليمات بسياري وجود دارد كه آدمي را از پيروي فرمان ابليس باز ميدارد .صوفيان نيز
ِ
نسبت وي با انسان بررسي ميكنند ،از محدوده اخالقي خارج نميشوند و
وقتي ابليس را از نظر
حتي لعنت فرستادن به او را واجب ميدانند ،چنان كه عينالقضات تصريح ميكند كه جز لعنت،
چيز ديگري نميتوان نصيب ابليس كرد (عینالقضات ،1377 ،ج.)98-97 :1
اما جمعی از بزرگان تصوف و اکابر عرفا ،خرق اجماع کرده و در درون این ملعونی و
مهجوری ،مقام واال و برجستهای برای ابلیس یافتهاند و بر خالف اهل شریعت به دفاع از ابلیس
پرداخت ه و سعی کردهاند گناهش ،یعنی همان سجده نکردن بر آدم را توجیه کنند .این گروه از
عارفان ،از ابلیس به عنوان پاکبازترین عاشق که سجده به جز معشوق را روا ندانست و پاسبان
درگاه حق و سرور مهجوران شد ،یاد کردهاند .برخی از صوفیه درباره موجودی که از دیدگاه
ی دیگر اندیشیدهاند .در بعضی از متون به توجی ه عصیان
قرآن مطرود و ملعون است ،به گونها 
ابلیس پرداخته و در بعضی دیگر از او دفا ع کردهاند و عناوینی درباره او به کار بردهاند که با ظاهر

قرآنکریم و روایات همخوانی و تطبیق ندارد.
اما سؤالی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که با توجه به آراء و
دیدگاههای به ظاهر دوگانه عطار در آثارش ،جایگاه وی در میان این گروه از عارفان کجاست
و او در زمره عرفای مخالف ابلیس قرار میگیرد یا از ستایشگران ابلیس است؟
پیشینه تحقیق
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در سده اخیر تحقیقات گستردهای در حوز ه ابلیس شناسی صورت گرفته است .در این میان
برخی از پژوهشها نیز به طور مستقل به بررسی آراء عطار در زمینه ابلیس پرداختهاند که از آن
میان میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
 ابلیس در کسوت حکمت و عرفان (علی دشتی)1352 :؛ چهره ابلیس در آثار عطار (سهیال صارمی)1373 :؛ دفاع صوفیه از ابلیس (علی خادم علما :بیتا)؛ ابلیس در جهانبینی عطار (ابراهیم ابراهیم تبار)1394 :؛ اصل سنخیت در عرفان و همانندسازی در روانشناسی با گذری بر اندیشه عطار و مولوی(انزابی نژاد و حجازی)1384 :؛
 ابلیس در شعر اقبال الهوری و عطار (پروین دخت مشهور)1390 :؛ دفاع از ابلیس نزد برخی از اکابر صوفیان (جاویدانه)1389 :؛ گفتگوی عرفا و ابلیس (حجازی و افرا فر.)1390 :اما هیچیک از پژوهشهای مذکور سیر این اندیشه را بر اساس خطوط تاریخی سرایش
کتابهای عطار پینگرفتهاند؛ به طور مثال ،نشان ندادهاند که دیدگاه عطار در آثار اولیهاش چه
تفاوتی با دیدگاه وی در آثار متأخرتر وی دارد .این پژوهش میکوشد سیر دگرگونی دیدگاه
عطار نسبت به ابلیس را بر اساس آثار او با رسم نمودار نشان دهد.
 .1سیمای ابلیس در قرآن

ابلیس در قرآن کریم به معنی موجود خاصی است که از درگاه خداوند رانده شده است .این
واژه گاه معادل شیطان به معنی عام به کار رفته است .هر چند کلمه شیطان نیز در قرآن گاه به
معنی ابلیس آمده است .ابلیس به سبب اطاعت نکردن امر خدا از روی استکبار ،مردود و مطرود
مقام قرب الهی است و تا قیامت سعی در گمراه کردن انسانها خواهد کرد .از این رو« ،عد ٌّو
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مبین» نامیده شده است (بقره /206 ،168 :مائده )12 :و نیز «عد ّواهلل» خوانده شده است و یکی از
صفات او «رجیم» است (حجر /34 ،17 :نحل.)98 ،16 :
در قرآن کریم واژه ابلیس  11بار و شیطان به صورت مفرد آن 70 ،بار به کار رفته و در تمام
این موارد از او به عنوان موجودی دارای اختیار ،گمراه کننده و مایه ضاللت آدمی یاد شده است
که از فرمان حضرت حق مبنی بر سجده کردن بر آدم سرپیچی کرده و به همین سبب مورد لعن
و نفرین دائمی خداوند قرار گرفته است .در سورۀ مبارکۀ اعراف آیات  10تا  17این داستان به
صورت نسبتاً مفصل بیان شده است:
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يس ل َ ْم
« َو ل َ َق ْد خَ لَ ْقنَا ُك ْم ث ُ َّم َص َّو ْرن َا ُك ْم ث ُ َّم قُلْنَا لِل ْ َمآلئ ِ َک ِة ا ْس ُجدُوا ْ آل َد َم فَ َس َجدُوا ْ إِالَّ إِبْل ِ َ
ك أَالَّ تَ ْس ُجدَ إِ ْذ أَ َم ْرت َ
ال َما َمنَ َع َ
ُك قَ َ
يَ ُكن مِّ َن ال َّسا ِج ِدين* قَ َ
ال أَنَاْ خَ ي ْ ٌر مِّن ْ ُه خَ لَ ْقتَنِي
ك أَن تَتَ َكب َّ َر فِي َها فَاخ ُْر ْج إِن َّ َ
ال فَا ْهب ِْط مِن ْ َها فَ َما يَ ُكو ُن ل َ َ
مِن نَّا ٍر َوخَ لَ ْقتَ ُه مِن ِطينٍ *قَ َ
ك
ال إِن َّ َ
ِين* قَ َ
ال فَ َأن ِظ ْرنِي إِلَى يَ ْو ِم يُب ْ َعث ُونَ* قَ َ
ِين * قَ َ
ال فَب ِ َما
مِ َن َّ
الصا ِغر َ
ك مِ َن ال ُمن َظر َ
أَ ْغ َويْتَنِي َألق ْ ُعدَ َّن ل َ ُه ْم ِص َرا َط َ
يم *ث ُ َّم آلتِيَن َّ ُهم مِّن بَيْنِ أَي ْ ِدي ِه ْم َومِ ْن خَ ل ْ ِف ِه ْم
ك ال ْ ُم ْستَ ِق َ
ِين* قَ َ
ال اخ ُْر ْج مِن ْ َها َم ْذ ُؤو ًما
َو َع ْن أَي ْ َمان ِ ِه ْم َو َعن َش َمآئِل ِ ِه ْم َو َال ت َِج ُد أَ ْكث ََر ُه ْم شَا ِكر َ
ك مِن ْ ُه ْم َألمْأل َّن َج َهن ََّم مِ ُ
مَّد ُْحو ًرا ل َّ َمن تَب ِ َع َ
ين*» ؛ «و شما را بيافريديم ،و
نك ْم أَ ْج َم ِع َ
صورت بخشيديم ،آنگاه به فرشتگان گفتيم :آدم را سجده کنيد ،همه جز ابليس
سجده کردند و ابليس در شمار سجده کنندگان نبود*خدا گفت :وقتی تو را به
سجده فرمان دادم ،چه چيز تو را از آن بازداشت؟ گفت :من از او بهترم ،مرا
از آتش آفريدهای و او را از گل*گفت :از اين مقام فرو شو تو را چه رسد که
در آن گردنکشی کنی؟ بيرون رو که تو از خوارشدگانی *گفت :مرا تا روز
قيامت که زنده میشوند مهلت ده*گفت :تو از مهلت يافتگانی*گفت :حال که
مرا نوميد ساختهای ،من هم ايشان را از راه راست تو منحرف میکنم* آنگاه
از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آنها میتازم و بيشترينشان ،را ناسپاس
خواهی يافت* گفت :از اينجا بيرون شو منفور و مطرود ،از کسانی که پيروی تو
گزينند و از همۀ شما جهنم را خواهم انباشت*»

بنا بر روایات اسالمی عزازیل(ابلیس) فرشته مقربی بود که طاعت هفتصد هزارسالهاش در
آستان حضرت حق سبب خودبینی و گمراهی او شد (یاحقی .)64-61 :1375 ،بسیاری از مفسران
برآنند که واژه ابلیس از ریشه عربی بلس و مصدر ابالس (ابلس ،یلبس ،ابالس) گرفته شده که
به معنای ناامید میباشد (قرشی :1377 ،ج .)127 :1واژه ابلیس بنا به اجماع ،لغتی یونانی است که

از لفظ  Diabolosبه معنی ک ّذاب و ن ّمام اخذ شده (معین ،1362 ،ج .)83 :1همچنین ،واژه شیطان
را نیز غالب مفسران از صیغه مبالغه از ریشه ش ََط َن(دور شد) ،به معنای کسی میدانند که بسیار از
خیر دور شده است .ابلیس نام اختصاصی ابوالشیاطین میباشد؛ اگرچه شیطان اسم جنس و به
قول مفسران «نامی است است از جن و انس هر ناپاک را» (میبدی ،1361 ،ج.)100 :2
 .2پیشینه اندیشه حمایت از ابلیس

ای عزیز! هر کاری که با غیری منسوب بینی ،بجز از خدای تعالی ،آن مجاز
میدان نه حقیقت .فاعل حقیقی خدای را دان .راه نمودن محمد(ص) مجاز میدان
و گمراه کردن ابلیس ـ همچنین ـ مجاز میدانِ .
«یض ُّل َم ْن یَشا ُء و یَ ْهدی َم ْن
یَشا ُء» حقیقت میدان .گیرم که خلق را اضالل ،ابلیس کند ،ابلیس را بدین
صنعت که آفرید؟ (همان.)189 -188 :

در تاریخ تصوف ،موضوع ستایش از ابلیس با حالج آغاز میشود و علتش این است که او نخستین
کسی است که بیپروا و آشکارا به دفاع از ابلیس پرداخته است .حالج در عالم وجود ،عارفتر از
ابلیس نمیشناسد و معتقد است در آسمان موحدی همانند ابلیس نیست (حالج .)42 :1913 ،او معتقد
است که ابلیس خود میداند گرفتار تقدیر ازلی است و از آن گریزی نیست و اگر اطمینان داشت که با
سجده بر آدم نجات خواهد یافت ،هر آینه به سجده میپرداخت (همان.)56 :
(ع)
احمد غزالی پس از حالج ،از مدافعان شاخص ابلیس است .او در داستان مالقات موسی
و ابلیس ،ابلیس را رهین عشق و شوق الهی میداند و اعتقاد به تقدیر ازلی و قسمت الهی در
امتناع سجده وی بر آدم در اظهارات او پررنگتر است .در اقوال عرفایی چون ابوالحسن خرقانی
و ابوالقاسم گرگانی نیز رگههای ستایش از ابلیس به چشم میخورد .خرقانی از حقشناسی و
عبرتآموزی ابلیس یاد میکند و ابوالقاسم گرگانی او را سرور مهجوران و خواجۀ خواجگان
مینامد (عطار ،1346 ،ج.)17 :1
عینالقضات همدانی از شاگردان و مریدان احمد غزالی است و در باب ابلیس بسیار متأثر

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

ن بار به «بشّار بن برد» (متوفی به سال  95هجری) شاعر نابینای عرب
دفاع از ابلیس را نخستی 
ایرانیاألصل نسبت میدهند .هرچند در اشعار وی عمل نافرمانی ابلیس تنها به خاطر جنسیت
آتشین او و برتری ذاتی آتش برخاک بوده نه امر آزمایش الهی (بغدادی .)29 :1367 ،عینالقضات
همدانی در تمهیدات خود ،حسن بصری( 21ـ  110ه.ق) را نخستین مدافع ابلیس معرفی میکند
(عینالقضات ،1341 ،ج )211 :1و خود نیز در دفاع از وی میگوید:
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از استاد خویش ،اما گستاختر و بیپرواتر است و عالوه بر اینکه عقایدش را با صراحت بیشتری
ابراز میکند ،سوز کالمش هم بیشتر از غزالی است .در نظر عینالقضات ،ابلیس کسی است که
صد و بیست و چهار هزار نبی ،زخم او خوردهاند و صد هزار سلطان کمر خدمت او بستهاند
(عینالقضات.)97 :1341 ،
سنایی غزنوی از دیگر مدافعان ابلیس است .وی در یکی از غزلهای خود ،از زبان ابليس
شكوه سر ميدهد و حكايت مهجوري او را كه روزي معلّم ملكوت بود و اكنون هدف لعنت
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خدا قرار گرفته است ،به زبان و تصويري زيبا بيان ميكند (سنایی.)871 :1362،
ابوالفضل رشيدالدين ميبدي نيز در برداشتهاي عرفاني خود از آيات قرآني ،در بسياري از
موارد از ابليس دفاع نموده و از مشايخ بزرگ صوفیه داستانهايي در اين باره نقل كرده است؛
از آن جمله است« :ذوالنون مصری»« ،سهل عبداهلل تستری»« ،بایزید بسطامی» و( ...میبدی،
 ،1361ج.)161 :1
میبدی دربارة گناه ابليس ،جريان تقدير الهي را دخيل ميداند و بر اين باور است كه به ظاهر
لغزشي از آدم و نيز معصيتي از ابليس سر زد .به آدم گفتند :گندم مخور و به ابليس هم گفتند:
آدم را سجده كن؛ اما وي سجده نكرد .همچنين به اعتقاد وي ،سرمايۀ ر ّد و قبول ابليس به واسطة
اعمال و كردار او نبود؛ بلكه از جريان قلم تقدير الهي بود .قلم تقدير طبق مشيت پروردگار در
متمسكي پديد آوردند و گناه او را
حق آدم رقم سعادت زد .به اين معني كه از نهاد خود ويّ ،
به حكم عذر ،به وي نسبت دادند و از نهاد ابليس نيز كه قلم مشيت ،به ر ّد او رقم زد ،كمينگاهي
ساختند و آن معصيت را به وي حواله كردند (همان ،ج.)373 :8
اما در میان کسانی که از ابلیس دفاع کردهاند ،دیدگا ه مولوی در جلوههای متفاوتی ظهور
میکند .در این باب ،او گاهی چون اهل شریعت میاندیشد و بر او میتازد و گاهی چون
صوفیان مدافع ابلیس در صدد توجیه اعمال وی برمیآید .مولوی در حکایت «بیدار کردن
ابلیس معاویه را »...در دفتر دوم مثنوی در دفاع از امتناع ابلیس در سجده بر آدم عقایدی دارد
که دربردارندۀ نظریات حالج ،غزالی ،عینالقضات و سنایی است .او در جایی علت عدم سجده
ابلیس را عشق مفرطش نسبت به خدا و ح ّد ناشی از عشق میداند و در جایی دیگر ابلیس را
مقهور اراده الهی قلمداد میکند.
عطار نیشابوری نیز از جمله شاعران عارفی است که اگرچه در بعضی از آثارش از شیطان
به بدی یاد میکند ،اما در برخی دیگر از آثارش ،به دفاع از ابلیس پرداخته است .از این رو
میتوانیم او را در زمره مدافعان و ستایشگران ابلیس به شمار آوریم.

در یک نگاه کلی ،نظر صوفیان پیرامون مسئله شیطان را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
نخست گروه صوفیان خائف که عدول از حکم ظاهری قرآن را جایز نمیشمردند و با توجه به
این آیات ،شیطان را کافر و گمراه و مستحق لعنت خداوند میدانستند .دسته دوم صوفیان پیرو
مکتب ُسکر که شیطان را عاشق و َسرور موحدان میدانند و نافرمانی وی را ناشی از دو امر ابتال و
عشق واقعی نسبت به پروردگار محسوب میدارند .اما دسته سوم گروهی هستند که در آثارشان
گاه همانند دسته اول شیطان را گمراه و کافر دانسته و گاه همانند گروه دوم او را عاشقی مهجور

میدانند و نگارندگان آنان را صوفیان مکتب «خوف و رجا» مینامند؛ شایان ذکر است که از
نظر کالمی ،نگاه هرکدام از این سه گروه درباره ابلیس ،با مکتبهای کالمی متفاوت از هم
همخوانی دارد .بدین ترتیب که گروه نخستین با فرقۀ کالمی معتزله ،گروه دوم با فرقۀ کالمی
اشاعره و در نهایت گروه سوم با فرقۀ کالمی امر بین االمرین.

فعل ماضی «کان» در آیۀ « َوإ ِ ْذ قُلْنَا لِل ْ َم َ
يس أَبَى َو ا ْستَ ْكبَ َر َو َكانَ
الئ ِ َك ِة ا ْس ُجدُوا ْ آل َد َم فَ َس َجدُوا ْ إِال َّ إِبْل ِ َ
ِين» (بقره )34 :اشاره دارد که شیطان قبل از این پیشامد نیز به قول بعضی از مفسران در
مِ َن ال ْ َكافِر َ
علم خدا از جمله کافران بود (میبدی ،1361 ،ج .)113 :1به نظر میرسد ،آراء صوفیا ِن مکتب سهو
در این مسئله از نظر کالمی نزدیک به مکتب اختیار میباشند .آنان اطاعت بیچون و چرا از
خداوند را الزم میشمارند و از داستان آفرینش آدم و نافرمانی ابلیس از خداوند اینگونه نتیجه
میگیرند که اطاعت بیچون و چرا از خداوند الزم است و لعنت جاودانی خداوند بر ابلیس به
دلیل نافرمانی و کبر وی بوده است ،به همین دلیل مستحق این جزا است.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در این زمینه میفرمایند:

آنچه مالئكه اظهار بدارند ،و آنچه پنهان كنند ،دو قسم از غيب نسبى است .از
اين جمله بر مىآيد كه ابليس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم و سجده
مالئكه،كافر بوده است (چون فرموده« :كانَ مِ َن الكافِرِينِ » از كافرين بود) و
سجده نكردن و مخالفت ظاهريش ،ناشى از مخالفتى بوده كه در باطن ،مكتوم
داشته است (طباطبایی ،بیتا ،ج.)183 :1

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

 .3صوفیان مکتب سهو (خوف)

حاتم اصم یکی از یاران را اینگونه پند میدهد:

غره مشو که هیچ جای بهتر از بهشت نیست .آدم دید آنچه
به خانه و باغ آراسته ّ
غره مشو که بلعم با چندان کرامت و با
دید دیگر به بسیاری کرامت و عبادت ّ
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نام بزرگ خدای که او را داده بود ،دید آنچه دید؛ خدای تعالی گفت« :فَ َمثَل ُه
َک َمثلِ َ
الک ِ
غره مشو ،که ابلیس با آن همه طاعت دید،
لب»؛ دیگر به بسیاری عمل ّ
آنچه دید (عطار.)150 :1346،

سری سقطی نیز به دوستان خود اینگونه میگوید:

هر معصیت که از سبب شهوت بود ،امید توان داشت به آمرزش آن و هر معصیت
که آن به سبب کبر بود امید نتوان داشت به آمرزش آن ،زیرا که معصیت ابلیس
از کبر بود و زلّت آدم از شهوت (همان.)165 :
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جنید نیز نقل میکند که:
خواستم تا ابلیس راببینم .بر در مسجد ایستاده بودم .پیری دیدم که از دور میآمد .چون
او را بدیدم وحشتی در من پدید آمد .گفتم تو کیستی؟ گفت :آرزوی تو .گفتم :یا
ملعون چه چیز تو را از سجده آدم بازداشت؟ گفت :یا جنید تو را چه صورت میبندد
که من غیر او را سجده کنم؟ جنید گفت :من متحیر شدم در سخن او .به سرم ندا آمد
که بگوی که دروغ میگوئی که اگرتو بنده بودتی امر او را منقاد بودی و از امر او
بیرون نیامدتی و به نهی تقرب نکردی .ابلیس چون این بشنید بانگی کرد و گفت :ای
جنید ،باهلل که مرا سوختی و ناپدید شد (همان.)187 :
ُ
 .4صوفیان مکتب سکر

گمان میرود که صوفیان این دسته درباره مسئله شیطان و نافرمانیش به مکتب کالمی جبر
نزدیکتر باشند .در باور صوفیان پیرو مکتب ُسکر که همواره بنیاد و محور هستی را بر «آشتی
اضداد» میدانند ،امر شدن شیطان به سجده تنها نوعی «آزمایش» بود نه یک فرمان .ازطرفی،
آنان معتقدند که اراده و تقدیر الهی او را از سجده کردن منع کرده است .از همین رهگذر باید
ن اشعری درباره صفت مرید ،از
یادآور شویم که یکی از مهمترین بحثهای کالمی ابوالحس 
صفات الهی است.
اشعری پس از آنکه اراده را به عنوان یکی از صفات ذات برای خداوند ثابت میکند ،به
ت است از حدود و گسترۀ اراده .وی اراده را
ل مربوط به آن میپردازد .نخستین مسئله عبار 
مسائ 
به صورت مطلق ثابت میداند و میگوید:

خداوند تعالی اراده کنندۀ هر چیزی است ک ه امکان دارد اراده به آن تعلق گیرد.
وی این اراد ه را به هیچ حد و ضابطهای محدود و مشروط نکرد ه است .همچنین
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از دیدگاه او ثابت شده است ک ه خداوند متعال هر شیء حادثی را آفریده و جایز
ت در حوزه سلطنت او چیزی
نیست آنچه را اراده نکرده خلق کند .محال اس 
وجود داشته باشد که او آن را در پیدایش و خلقت یا افعالش اراده نکرد ه باشد

(اشعری به نقل از اژهای.)15 :1378 ،
ب مستقلی را با عنوان باب الکالم
همچنین اشعری در کتاب اإلبانة عن أصول الدیانة با 
فی االرادة آورده و در آنجا چنین میگوید:

با توجه به اینگونه افکار است که شماری از بزرگان طریقت صوفیه به دفاع از ابلیس
پرداخته و به همین سبب به حامیان ابلیس مشهور میباشند.
سهل عبداهلل تستری گفت:

روزی بر ابلیس رسیدم گفتم اَعو ُذ ب ِاهلل ِ مِن َ
نت تَعو ُذ ب ِاهلل ِ
ْک .گفت« :یا َس ُ
هل إ ْن ُک َ
مِن ّی فَاِن ِّی اَعو ُذ ب ِاهلل ِ مِ َن اهلل .یا سهل اگر تو میگویی فریاد از دست شیطان ،من
میگویم فریاد از دست رحمان» .گفتم :یا ابلیس چرا سجود نکردی آدم را؟
گفت :یا سهل بگذار مرا از این سخنان بیهوده ،اگر به حضرت راهی باشد،
بگوی که این بیچاره را نمیخواهی بهانه بر وی چه نهی؟ یا سهل! همین ساعت
ت وی بر دیده
ک آدم بودم .هزار بار آنجا سجود بردم و خاک ترب 
بر سر خا 
ب فَلَ ْسنا ن ُرید َ
ُک»
نهادم به عاقبت این ندا شنیدم« :ال تَ ِع ْ

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

اگر شما (معتزله) مدعی آن هستید که خداوند عزوجل در حوزه سلطنت خود
کفر و عصیانی را اراده نکرده است ،بلکه به وجود میآید و همچنین وی(خدا)
ن
خواسته است که مردم هم ه ایمان آورند ،اما آنان ایمان نیاوردهاند .این سخ 
و عقیدۀ شما مستلزم آن است که بیشتر چیزهایی را که خداوند خواسته است،
ق نپذیرد ،و بیشتر چیزهایی را که وی خواهان آ ن بوده است
موجود شود ،تحق 
که به وجود نیاید ،موجود شد .زیرا کفری که موجود میشود ـ و از دیدگاه
شما هما ن چیزی است که خداوند آن را نمیخواهد ـ بیشتر از ایمانی است
ت
که موجود میشود و او نیز آن را میخواهد .پس بیشتر آنچه او خواسته اس 
(ایمان) که موجود شود ،اما موجود نمیشود .در حالی که چنین سخنی انکار
عقیدهای است ک ه همه مسلمانان بر آن اجماع دارند مبتنی بر این ک ه خداوند هر
ت موجود میشود و آنچه را نمیخواهد،
چه به وجود آمدنش را خواسته اس 
موجود نمیشود (همان.)17 :
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ت
پـیـش تـو رهـی چـنـان تـبـاه افتاده اس 

کـز وی هـمـه طـاعـتـی گـناه افتاده است

ت
این قصه نه زان ز وی چون ماه افتاده اس 

کــیـن رنـگ گـلـیـم مـا سیاه افتاده است

 .5صوفیان مکتب خوف و رجا

(میبدی ،1361 ،ج.)160-161 :1

تا اینجا معلوم شد که عارفان یا برعلیه شیطان بودند یا مدافع وی؛ اما گروه دیگری از این بزرگان
که از جمله آنها باید به سنایی ،عطار و موالنا اشاره کرد ،پیرامون موضوع ابلیس موضعی کام ً
ال
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روشن نگرفتهاند و ابلیس در آثار آنان سیمایی دوگانه دارد .به نظر میرسد که علت این امر
را باید در دو چیز جستجو کرد :نخست شیوه کالمی آنان پیرامون این قضیه و دیگر وضعیت
اجتماعی دوران آنها .آنان پیرامون موضوع شیطان همواره در کنار مسئله عشق و خواست الهی
از اختیار خود شیطان در سرپیچی از امر حضرت حق غافل نبودهاند و نظر مبتنی بر شرع را
نیز رعایت کردهاند؛ طوری که دیدگاه آنان را پیرامون این مسئله میتوان به نوعی دیدگاه
بیناألمرین نامگذاری کرد .به نظر نمیرسد که نظر این عارفان درباره ابلیس برخواسته از
ناخودآگاهشان باشد ،بلکه باید این موضوع را در شیوه نگرش کالمی آنان جستجو نمود.
همچنان که در دیدگاه کالمی موالنا درباره اختیا ِر انسان دیده میشود« ،وی همواره در ضمن
ر ّد شبهات متکلمان ،کوشیده است در عین حفظ قدرت مطلقه الهی ،اختیار را نیز برای آدمی
نگه دارد و آن جبر منفور و اختیارکش اشاعره را قدری تعدیل و تلطیف کند و وظیفه بندگان را
نسبت به خالق خویش روشن گرداند (نیکوبخت .)159 :1381 ،او درباره ابلیس نیز همین موضع را
رعایت کرده است و ابتدا در اشعار بسیاری به نکوهش ابلیس میپردازد؛ اما در پارهای دیگر از
سرودههای خود دیدگاه دیگری دارد که به صوفیان مکتب ُسکر نزدیکتر است.
موالنا در یکی از قصههای مثنوی  -ابلیس و معاویه  -که حدود دویست بیت است ،تمامی
عناصر دفاعیه ابلیس را که پیشتر به وسیله افرادی مانند حالّج و عینالقضات طرح شده بود،
گنجانده است .هرچند مضمون داستان با هدف آشنایی خواننده با تلبیسهای ابلیس و شکست
وی پیریزی شده ،ولی به نظر نمیآید که منطق خواننده نیز به چنین مقصدی برسد:
گـفـت مـا اول فـرشـتـه بودهایم

راه طـاعـت را بـه جان پیمودهایم

پــیــشــۀ اول کـجـا از دل رود

مِــهـر اول کـی ز دل بیرون شود

مـاهـم از مـستان این مِی بودهایم

عــاشــقـان درگـه وی بـودهایـم

نـاف مـا بـر مِـهـر او بـبـریدهاند

عـشـق او در جـان مـا کـاریدهاند

ای بـسـا کـز وی نوازش دیدهایم

در گـلسـتـان رضـا گـردیـدهایـم

خوی کان با شیر رفت اندر وجود

کـی تـوان آن را ز مـردم واگشود

		

(موالنا ،1379 ،ج)119 :2

البته برخی از بزرگان از قبیل دکتر سروش این سخنان را سخن خود مولوی میدانند که او
ناخودآگاه در فراق (شمس یا خداوند) بیان کرده است (سروش.)270 :1379 ،
 .6ابلیس در اشعار عطار

نسبت به ابلیس در مثنویهای چهارگانهاش میپردازیم.

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

یکی از دشواریهای اشعار کالسیک این است که این اشعار معموالً دارای تاریخ ُسرایش نیستند
و از همین جهت ،دریافت روند و سیر تحوالت شعری یا روحانی این شاعران با توجه به تاریخ
سرودههایشان دشوار مینماید .از ميان انبوه آثاري كه به عطار نسبت دادهاند ،كتابهايي كه
در انتساب آنها جاي ترديد نيست ،عبارتاند از :ديوان اشعار ،مختارنامه (مجموعة رباعيات)،
مثنويهاي اسرارنامه ،الهينامه ،منطقالطير ،مصيبتنامه و نيز اثر منثور او تذكرةاالوليا.
دربارة تقدّم و تأخّ ر زماني آثار عطار اختالف نظر وجود دارد .دربارة ترتيب زماني سرودن
مثنويهاي چهارگانة عطار ،فروزانفر نظر داده است كه تنها از روي حدس و گمان ميتوان
ترتيب منطقالطير ،مصيبتنامه ،الهينامه و اسرارنامه را پذيرفت (فروزانفر ،بیتا.)77 :
شفيعي كدكني با مسلّم شمردن اين كه مقدمه مختارنامه از آ ِن عطار است و خسرونامه همان
نام قديمي الهينامه است ،به دليل ترتيب يكسان ذكر آثار در دو موضع از اين مقدمه ،ترتيب
زماني تصنيف مثنويها را از اين قرار ميداند :الهينامه ،اسرارنامه ،منطقالطير و مصيبتنامه
(مقدمۀ مختارنامه :سی و چهار).
از سخنان استاد زرينكوب بر ميآيد كه او ترتيب اسرارنامه ،الهينامه ،مصيبتنامه و منطقالطير
را ترجيح ميدهد (زرینکوب .)69: 1378 ،ريتر دربارة ترتيب آنها سخني نگفته است؛ اما از آنها به
ترتيب اسرارنامه ،الهينامه ،منطقالطير و مصيبتنامه نام برده است (ریتر ،1374 ،ج.)2 :1
با توجه به نظر صاحبنظران درباره تقدم و تأخر آثار عطار كه پيش از اين گفته شد ،به نظر
میرسد عطار ابتدا مثنوي اسرارنامه را كه حاوي داستان جامعي نيست به تقليد از حديقةالحقيقة
سنائي و مخزناألسرار نظامي سروده است .بعد از اسرارنامه ،الهينامه ،منطقالطير و مصيبتنامه
را ميتوان بيان و نمايش يك دوره سلوك عرفاني شمرد كه از مراحل شريعت و طريقت
ميگذرد و در عوالم رازناک حقيقت شناور ميشود .در ادامه این ُجستار ،به تبیین دیدگاه عطار
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 .6-1اسرارنامه

در اسرارنامه ،واژه شیطان  3بار و واژه ابلیس  7بار به کار رفته است .سیمای ابلیس در اسرارنامه

سیمایی کام ً
ال زاهدانه و مطابق شرع است .موجودی که به خاطر کبر و غرور ،از فرمان حق مبنی
بر سجده بر آدم سرپیچی کرده و به همین سبب مورد لعنت خداوند قرار گرفته است و حال
رهزن دین و دل مؤمنین و افراد صالح است:
ریــا و عــجــب کــوه آتــشــیـن است

نــمــیدانــی کـه کـوه دوزخ ایــن است

اگــر تــو طــاعــت ابــلــیــس کـردی

چـو عـجـب آری در آن ابـلـیـس گـردی

چو عجب آری تو ،گر طاعت جهانی است

مــثــال آتــشــی در پــنــبـه دانی است
( اسرارنامه)140 :1386 ،

در نزد عارفان ،هیچ گناهی زشتتر از عجب و غرور نیست؛ به همین سبب آنان همواره
سالک را از غرور ناشی از عبادت برحذر میدارند و به آنان یادآور میشوند که خداوند به سبب
استغنای خود ،طاعات چندین هزاران ساله شیطان را بر باد داده است:
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ببین چندین هزارن سال کابلیس

نبودش کار جز تسبیح و تقدیس

هـمـه طـاعـات او بر هم نهادند

ز اسـتـغـنـای خـود بر باد دادند
(همان)97 :

از آنجایی که پیران ،مظاهر وجود خداوند بر روی زمیناند ،شیطان از ایشان همواره در زحمت
است .عطار نقل میکند که عالِمی در مسجدی خفته بود و جاهلی هم مشغول گزاردن نماز شد .در
همین حین یکی ابلیس را میبیند که در آنجا ایستاده است .از او سبب این حضورش را میپرسد:
لعین گفتا همی خواهم هم اکنون

که جـاهـل را بـرم از راه بـیـرون

ولـیـکن زان ندارم طاقت و تاب

که میترسم از آن دانای در خواب

گـر آن دانـا نـبـودی پـای بستم

چو مـومـی بـود آن دانـا به دستم
(همان)137 :

به نظر میرسد که ُسرایش اسرارنامه مربوط به ابتدای سلوک عطار باشد ،دورانی که عطار
دلبستگی بیشتری به شریعت دارد؛ به همین سبب در آن هیچگونه نشانی از دفاع از ابلیس وجود
ندارد .از طرفی اگر داستان دیدار موالنا  -که در آن زمان کودکی بیش نبوده  -و عطار و اینکه
در این زمان ،عطار کتاب اسرارنامه خود را به موالنا هدیه میدهد صحت داشته باشد باید گفت
که عطار ظرفیت وجودی موالنا را که در آن زمان نوجوان چهارده سالهای بیش نبود ،در نظر

داشته و اسرارنامه را که مطابقت بیشتری با شرع دارد به وی هدیه میکند (زرینکوب.)50 :1388 ،
 .6-2منطقالطیر

در کتاب منطقالطیر ،واژه شیطان  3بار و واژه ابلیس  14بار به کار رفته است .در این کتاب نیز
همانند اسرارنامه چهره و سیمایی که از ابلیس ترسیم شده ،سیمایی است که تقریباً با شریعت
هم خوانی دارد از همین رو شیطان موجودی است رانده شده از درگاه حق که رهزن دل و دین
سالکان راه خداست .از طرفی این چهره ،روایتگر عارفی متمایل به شریعت است؛ عارفی که
دیدگاه و جهتگیری فکریش درباره ابلیس مبتنی بر همان ظاهر قرآن و شریعت است:

		
وان یـکـی کـز سـجـده حـق سـربتافت

مسخ و ملعون گشت و آن سِ ر در نیافت

		
چـون سـیـه رو گـشت گفت ای بینیاز

ضــایــعـم مـگـذار و کـار مـن بـسـاز

		
حــق تـعـالـی گـفـت ای مـلـعـون راه

هـم خـلـیـفـهسـت آدم و هـم پـادشاه

		
بـــاش چــشــمـاروی او امــروز تــو

بـعـد از ایـن فـردا سـپـنـدش سـوز تو
(منطقالطیر)238 :1388 ،

عطار از عمر بن عثمان ّ
مکی (استاد حالج) نقل میکند که فرجام بد ابلیس ناشی از آگاهی
یافتن وی بر ضمیر انسان بود .زمانی که خداوند این جان پاک را در این تن خاکی آدم میدمید،
خواست که هیچیک از مالئک از جان آدم خبر نداشته باشند و به ایشان فرمان داد تا بر وی
سجده کنند .همگی اینچنین کردند ،مگر ابلیس که میدانست آدم تنها این جان خاکی نیست
و به خاطر اینکه از ِس ّر وجودی آدم آگاه شود ،از سجده کردن سرباز زد و به همین خاطر از ِس ّر
آن آگاه شد .آنگاه از جانب خداوند خطاب آمد:

		
گـنـج چون دیدی که بنهادم نهان

بـکـشمت تـا بر نگویی در جهان

زانکـه انـدر خـفیه بیرون از سپاه

هـرکـجـا گـنجی که بنهد پادشاه

بیشکی بر چشم آنکس کان نهد		

بکشد او را و خطش بر جان نهد

		
نـبـ َّرم سـر ز تن این دم تو را
ور ُ

ایـن سخن باشد همه عالم تو را

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

		
گــفــت ای آدم تــو بــحـر جود باش

سـاجـدنـد آن جـمـلـه تو مسجود باش

(همان)238 ،

در اینجا شیطان از خداوند مهلت خواسته و خداوند نیز طوق لعنت ابدی را در گردن وی
میاندازد و او را امان میدهد:
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بعد از آن ابلیس گفت :آن گنج پاک

چون مرا روشن شد از لعنت چه باک

لـعـنـت آن تـوسـت رحمت آن تو

بـنـده آن تـوسـت قسمت آن توست

گر مرا لعن است قسمت باک نیست

زهـر هـم بـایـد ،هـمه تریاک نیست

چـون بـدیدم خلق را رحمت طلب

لــعـنـتـت بـرداشـتـم مـن بـیادب

لعنتت را همچو رحمت بنده نیست

بنده لـعـنـت مـنـم کافکنده نیست
(همان)238 ،

اما عطار در ادامه میگوید که اگر واقعاً طالب خداوندی باید در خواسته خود همچون
ابلیس باشی و از خطرات راه نترسی که همین نکته ،تنها دیدگاه مثبت و حائز اهمیتی است که
عطار در منطقالطیر نسبت به شیطان و عملکردش دارد و «عالم سوزی» او را میستاید:

ایـنـچـنـین بـایـد طـلـب گر طالبی

تـو نـهای طـالـب بـه مـعـنی غالبی

گـر نمییابی تـو او را روز و شـب

نیست او گم ،هست نقصان در طلب
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(همان )381-382
 .6-3مصیبتنامه

در مصیبتنامه 8 ،بار واژه شیطان و  27مورد واژه ابلیس به کار رفته است .به نظر میرسد که در
میان آثار عطار ،مصیبتنامه پل فکری میان شریعت و طریقت محسوب میشود که در آن شاعر
آرام آرام از شریعت به طریقت گذر میکند و داستان ابلیس به عنوان نمود روشنی از این گذار
میباشد .نوع نگاه به ابلیس در ابتدای کتاب همان نگاه زاهدانه است که ابلیس به خاطر کبر و
نازش به اصل آتشین خود از امر حق رویگردان میشود:

		
آن نـدیـدی تـو که ابلیس لعین

زآتـشـی نـنـهاد رویی بر زمین

		
گـفـت مـن از آتش افروزندهام

سجده نکنم زانکه من سوزندهام

					

(مصیبتنامه)126 :1388 ،

		
جهد کن ای از رعونت راهبین

تـا نـگردی همچو ابلیس لعین

		
از مـالیـک بوده شیطانی شوی

ز اهرمن گردی و هامانی شوی

							

(همان)128 :

در ابتدای مصیبتنامه ،عطار همانند دیگر عارفان ابلیس را مظهر دنیاداری میداند .از همین
رو او را صاحب اقطاع دنیا معرفی میکند .و به همین سبب در حکایتی ،خشتی را که حضرت
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عیسی زیر سر نهاده است ،از وی طلب میکند:

جــمــلــه دنـیـا چـو اقـطـاع مـن است

						

آن من ،این روشن است
هـست آن خشت ِ
(همان)135 :

ن پس ،ابلیس موعظهگری است که مردمان را از عجب و خودپرستی برحذر میدارد
اما از ای 
و سرنوشت خود را به عنوان کسی که به موجب خودبینی و خودپرستیش از لطف حق تعالی
محروم شده مطرح میکند .عطار نقل میکند که روزی ابلیس مشتی خاک را برگرفته و به نزد
فرعون میرود و آن را به مشتی گوهر تبدیل میکند .بعد از این از او میخواهد که همین کار
را انجام دهد و او اظهار عجز و ناتوانی میکند .پس ابلیس به او میگوید تو که از انجام چنین
کاری ناتوانی چگونه دعوی خداوندی میکنی؟

		
پـس زبان بگشاد ابلیس لعین

گفت تو با سر و ریشی چنین

		
زشـتـم آید گر گدایی میکنی

از چه دعوی خدایی میکنی؟

در جایی دیگر عطار نقل میکند که سالکی به پیش شیطان رفته و شروع به شماتت و
سرزنش وی میکند که هفتصد هزاران سال عبادتت را به یک نافرمانی بر باد دادی و  ...؛ حال
که دنیا نصیبت شده است ،مرا از کار خویش آگاه کن و اگر راهی به سوی یافتن گنج داری
مرا از آن با خبر ساز؛ ابلیس از سخنان وی اندوهگین میشود و زبان به شکوه میگرداند که:

		
در دو عــالــم از سـر تـا بـه پـای

هـیـچ جـایی تا نکردم سجده جای

		
بـس کـه بـر ابـلـیس لعنت کردمی

خـویـشـتـن را شکر نعمت کردمی

مـن چـه دانـستم که این بد میکنم		

روز تـا شـب لـعـنـت خود میکنم

نـاگـهـی سـیـالب محنت در رسید		

پـس شـبـیـخـون ز لعنت در رسید

صـد هـزاران سـالـه اعمالم ،که بود		

در عـزازیـلـی پـر و بـالـم کـه بود

جـمـلـه را سـیالب لعنت پیش کرد		

تا مرا هم مسخ و هم بیخویش کرد

الجـرم مـلـعـون و نـافـرمـان شدم		

گـر فـرشـتـ ه بـودهام شـیـطان شدم

پس سالک را اینگونه پند میدهد:

		
صـد جـهـان رحمت چرا بگذاشتی

راه لـعـنـت بـیخـبـر بـرداشــتـی

مـن ز لـعـنت دارم الحق دور باش		

تـو نـداری تـاب لـعـنت دور باش

						

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

							

(همان)278 :

(همان)333 :
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از این جاست که درکنار این شخصیت موعظه کنندهای که از شیطان آفریده شده،
شخصیت عاشقی نیز از وی شکل میگیرد که تاب ندارد کسی غیر از او صورت محبوب
راستین (خداوند) را ببیند .در همین حکایت ،سالک قصۀ دیدارش با ابلیس را به نزد پیرش
میبرد و پیر نیز اینگونه میگوید:
		
پـیـر گـفـتش که هست ابلیس دژم

عـالـم رشـک و مـنـی سـر تا قدم

		
زانـکـه گـفتندش که ای افتاده دور

چون شدی در غایت دوری صبور؟

		
گـفـت دور استادهام تیغی به دست

بـاز مـیرانم از آن در هرکه هست

		
تـا نـگـردد گـرد آن در هـیـچکس

در هـمـه عـالـم مـرا ایـن کار بس

		
تـا نـهـادسـتـم قـدم در کـوی یار

نـنـگـرسـتم هیچ سو جز سوی یار

		
سـر معنی همنفس
چـون شـدم بـا ّ

نـنـگـرم هـرگـز سر مویی به کس
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(همان)334 :

پس از این ،شخصیت عاشق ابلیس در داستانها پررنگتر میشود و در مقابل ،سیمای
زاهدانه وی رنگ میبازد .در حکایتی ،مردی از بزرگان از ابلیس دلیل سجده نکردنش را
میپرسد و او درجواب با آوردن تمثیلی میگوید که روزی صوفیای با دیدن دختر پادشاهی
دست از جان شسته و عاشقش میشود .دختر از این موضوع آگاهی یافته و صدق او را در اظهار
عشقش میسنجد؛ به صوفی میگوید« :زیبایی من در برابر زیبایی خواهرم چیزی نیست و اگر
حرفم را باور نداری به پشت سرت نگاه کن ».صوفی برمیگردد تا خواهر او را مشاهده کند.
دختر به او میگوید اگر تو در این کار صادق بودی هرگز به کسی غیر از من نمیپرداختی:
		
گفت اگر عاشق بدی یک ذره او

		
صـوفـی پـخـته نبود او خام بود

غره او
کی شدی هرگز به غیری ّ

مـرد دم بـود و او مـرغ دام بـود
(همان)335 :

با این تمثیل ،عطار اظهار میدارد که فرشتگان دیگر در عشق حضرت حق ناتمام و ناپخته
بودند و تنها کسی که عاشق راستین خداوند بود ،همانا شیطان بود که سر از سجده به غیر از
خداوند برداشت .در اینجا یادآوری این نکته ضروی است که عطار و دیگر عارفان از این دست،
از آنجا که تجربه تلخ کشته شدن حالج و عین القضات (به خاطر بیپرواییهایشان در اظهار
اینگونه عقاید) را پیش چشم دارند ،هیچگاه ترک شریعت نمیکنند و همواره در کنار سیمای
عاشق ابلیس ،سیمایی از شیطان را که با ظاهر شریعت نیز همخوانی داشته باشد ،مجسم میکنند.

 .6-4الهینامه

در الهینامه 18 ،مورد واژه شیطان و  31مورد واژه ابلیس مشاهده شد .بیشترین دفاعیههای
عطار از ابلیس در الهینامه بیان شدهاست و از این حیث میتوان گفت که عطار در این منظومه
گرایش بیشتری به عارفانی چون حالج و عینالقضات همدانی پیدا کرد ه است .به نظر میرسد،
از آنجا که الهینامه جزء آخرین آثار عطار است و مربوط به دوران پایانی حیات اوست ،ستایش
و دفاع از ابلیس ،به دوران کمال و پختگی روحانی عطار مربوط میشود .از طرفی همانطور
که گفته شد ،عطار همواره در کنار این سیمای عاشقانه ابلیس ،از آن صورتی که ظاهر قرآن و
شریعت برای او عنوان کرده است ،غافل نمانده است.
ابلیس مطابق با شریعت در الهینامه
 .6-4-1سیمای
ِ

پسر هریک تو را صاحب قرانی است

که اندر نهج خود هریک جهانی است

یـکی نفس است در محسوس جایش

یـکـی شـیـطانست در موهوم جایش

							

(عطار )129 :1387

عطار در حکایت «بچه ابلیس با آدم و حوا» درباره چگونگی به وجود آمدن این شیطان
درونی از زبان حکیم ترمذی نقل میکند که بعد از توبه کردن آدم و حوا و هبوط آنها در زمین،
روزی آدم بخاطر کاری از خانه بیرون میشود و در همین زمان ،ابلیس نیز یکی از بچههای
خود را به نام خَ ن ّاس به نزد حوا میبرد و از وی میخواهد که بچه او را نزد خود نگه دارد تا در
موقعیت مناسب او را بازپسگیرد؛ زمانی که آدم برمیگردد و از ماجرا آگاه میشود حوا را مورد
شماتت قرار میدهد و آن بچه را پاره پاره میکند .ابلیس بازمیگردد و وقتی از موضوع آگاهی
مییابد ،خن ّاس را دوباره به حالت اول درمیآورد و به نزد حوا میبرد .این ماجرا چند بار تکرار
میشود تا اینکه در نهایت آدم خن ّاس را میکشد و از او غذایی درست میکند و خود و حوا از آن
میخورند؛ همینکه ابلیس دوباره بازمیگردد و خن ّاس را صدا میزند و صدای بچه را از درون
سینهاش آن دو میشنود شادمان میشود و میگوید:

		
مـرا مــقـصـود آن بودهاست مادام

کــــه گـــیــرم در درون آدم آرام

		
چـو خـود را بـادرون او فـگـنــدم

شــود فــرزنــد آدم مـسـتـمـنـدم

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

ت نیز خود بر دو گونه میباشد .یک شیطان بیرونی (که
در الهینامه سیمای ابلیس ِمطابق شریع 
با عنوان ابلیس معرفی شد) و یک شیطان درونی .عطار از آن بخش از وجود انسان که همواره
گرد موهومات میگردد با عنوان شیطان یاد کرده است:
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گـهـی در سـیـنـه مـردم ز خـنـاس

نـهـم صـد دام رسـوایـی ز خـناس

		
گـهی از بهر طاعت خوانمش خاص

وز آن طاعت ریا خواهم نه اخالص

		
هــزاران جـادویـی دارم دگـرگـون

کــه مــردم را بــرم از راه بـیـرون
(همان)211-210 :

ذين
در کتاب المیزا 
ن بنا به نقل از امالی صدوق از امام صادق(ع) روایت کرده که وقتی آیۀ « َو ال َّ َ
َ
َّ
إ ِذا فَ َعلُوا فَ ِ
احشَ ًة أَ ْو َظلَ ُموا أن ْ ُف َس ُه ْم َذ َك ُروا الل َ فَا ْستَ ْغ َف ُروا ل ِ ُذن ُوب ِ ِهم» (آل عمران)135 :؛ «کسانی که وقتی
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کار زشتی مرتکب میشوند و یا به خود ستم میکنند به یاد خدا میافتند و از گناهان خود استغفار
میکنند ».نازل شد ،ابلیس به باالی کوهی در مکه رفت که آن را کوه «ثویر» مینامند و به بلندترین
آوازش عفریتهای خود را صدا زد ،همه نزدش جمع شدند ،پرسیدند :ای بزرگ ما مگر چه شده
که ما را نزد خود خواندی؟ گفت :این آیه نازل شده ،کدام یک از شما است که اثر آن را خنثی
سازد؟ عفریتی از شیطانها برخاست و گفت :من از فالن راه آن را خنثی میکنم ،شیطان گفت:
نه این کار از تو برنمیآید ،عفریتی دیگر برخاست و مثل راهی را گفت که اولی گفته بود و مثل
آن پاسخ را شنید .وسواس خناس گفت :این کار را به من واگذار ،پرسید از چه راهی آن را خنثی
خواهی کرد؟ گفت :به آنان وعده میدهم ،آرزومندشان میکنم تا مرتکب خطا و گناه شوند وقتی
در گناه واقع شدند ،استغفار را از یادشان میبرم ،شیطان گفت :آری تو به درد این کار میخوری و
او را تا روز قیامت موکل بر این مأموریت کرد (طباطبایی ،بیتا :ج.)910 :20
عطار در الهینامه از زبان آن پدر به پسری که طالب علم جادو میباشد ،اینگونه میگوید:
		
چـو شـیـطـان در درونت رخت بنهاد

بـه سـلـطـانـی نشست و تخت بنهاد

		
تـو را در جـادویـی هـمـت قوی کرد

هــمــه گـیـتـی بـرآورده بـه هـم در

		
بـه هـر کـنـجـی دلی در خواب کرده

بـه هـر جـایـی گـلی در کار کرده ترا

		
تــو را ره مــیزنــد و درد ایـن کـار

دو چشمت همچو ابری گشت خونبار

		
گــر آدم در یــک دانـه نـگـریـسـت

بـه سیـصـد سال میبایست بگریست

		
بـبـیـن کـابلیس را در لعن و در شک

زدیده چـنـد بـایـد ریـخـتـن اشـک

							

(همان)168 :

در داستان سرپاتک هندی ،پریزادی که از درون سینه سرپاتک بیرون میآید خطاب به
او اینگونه میگوید:
پـری گـفـتـش اگـر امـاره بـاشم		

بتر از خوک و سگ صد پاره باشم

ولـی وقـتـی کـه گـردم مـطـمئنه		

مـبـادا هـیـچـکـس را ایـن مـظنه

کـنـون نـفـس تـوأم من ای یگانه		

خـطـاب إرجِ ـعـیـم آیـد زدرگـاه

مـرا امـاره خـوانـنـد اهـل ایـمان		

مـگـر شـیـطـان من گردد مسلمان

							
و در ادامه عطار میگوید:

اگـر شیطان مسلمان گردد اینجا

(همان)168 :

همه کاری به سامان گردد اینجا

							

(همان)168 :

 .6-4-2سیمای عاشقانه ابلیس در الهینامه

		
که این قصه نه زان روی چو ماه است

ولـی رنـگ گـلـیـم مـن سـیـاه است

		
نـمـیخـواهـنـد طـاعت کردن از من

کــنــنـد آنـگـه گـنـه در گـردن مـن

						

(عطار )212 :1387

عطار در داستان سلطان محمود و ایاز نقل میکند که ایاز مقصودش را از بوسیدن پای
محمود این میداند که روی محمود را همهکس میبیند ،ولی کسی توفیق بوسیدن پای او را
ندارد؛ وی بیان میکند که ماجرای شیطان نیز همین حال را دارد و دلیل اینکه او قهر خداوند را
برمیگزیند این است که این کار به اخالص نزدیکتر است:
		
بـسـی مـیدیـد لـطـفـش را خـریدار

ولــی او بــود قــهـرش را خـریـدار

		
چـو تـنـهـا قـهـر حـق را طـالب آمد

بـه تـنـهـا بـر بـسـی کـس غالب آمد

		
چـو در وجـه حـقـیـقـی مـتـهـم شد

کـمـر بـسـت او و حـالـی با قدم شد

		
چـو لـعـنـت خـلـعـت درگـاه او بود

چـو زان درگـاه بـود او را نـکـو بـود

		
بـدان لـعـنـت حـریـف مرد و زن شد

بـسـی خـلـق جـهـان را راهـزن شـد

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

بیشترین دفاعیههای عطار از ابلیس در الهینامه بیان شدهاست .در نگاه عاشقانه عطار در این
منظومه که وام گرفته از اندیشههای حالج و عین القضات و ...است ،گناه شیطان به کسب و
اختیار نبوده و به قضا و قدر و خواست و مشیت خداوند نسبت داده میشود .در حکایت «زاری
کردن ابلیس» ،عطار از زبان یکی از بزرگان عرفان نقل میکند که در بادیه دو جوی آب سیاه
دیدم و کنجکاوی مرا برانگیخت تا بدانم سرچشمه این آب از کجاست .در پی آن روان شدم
و در نهایت به سنگی رسیدم که شیطان بر باالی آن مشغول زاری کردن بود و این دو جوی
آب نیز از دیدگان وی سرچشمه میگرفت .چشمانش به سان ابر بهار خون ریز بود و پیوسته
این سخنان را با خود زمزمه میکرد:

41

		
از آن لـعـنـت گـرش قـوتـی نـبـودی

کـجـا بـا خـلـق ایـن قـوت نـمودی

		
چو آن لعنت خوشش آمد امان خواست

بـه جان بگزید ،عمر جاودان خواست

		
کـه بـا خـلـعـت چـو بـسـتانند نازش

بـــدان نــازش بــود عـمـر درازش

		
نـیـامـد بـر کـسـی لـعـنـت پـدیــدار

کــه او شـد طـوق لعـنت را خریدار

		
ز حــق آن لــعـنـتـش پـر بـرگ آمـد

اگــرچــه دیــگــران را مرگ آمــد

						

(همان)215 :

در حکایت یوسف و برادرش بنیامین ،عطار دلیل اصلی اینکه یوسف آن صاع را در جوال
گندم بنیامین گذاشت و او را به دزدی متهم کرد ،در عشقی میداند که یوسف به بنیامین داشته
است .او از این تمثیل نتیجه میگیرد که راز نافرمانی ابلیس نیز در عشقی است که خداوند به وی
داشته است و این لعنت نیز در اصل صاعی است در جوال شیطان:
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چنین گفت آن بزرگ دین که مطلق

هـمـیـن رفـتـ ه است با ابلیس حق

بـرانـدش از بـر و از بـهـر این راز		

بـه لـعـنـت کـردش از آفـاق ممتاز

						

(همان)212 :

و در ادامه بیان میدارد که خداوند این کار را به این خاطر کرد که شیطان را از چشم (یا رشک)
مردمان عامه در امان بدارد:

از آن از قهر خویشش جامه پوشید

کـه در قـهرش زچشم عامه پوشید

بـدیـن درگـاه استادهاست پیوست

گـرفـتـه حـربهای از قهر در دست

نـخـسـتـیـن تا أعوذی زو نخوانی

قــدم نــتــوان نـهـادن در الـهـی

(همان)212 :
و در نهایت میگوید که خداوند محک مردان راه خود را دست شیطان نهاده است:
ّ
		
مـحـک نـقـد مردان در کف اوست

زمشرق تا به مغرب در صف اوست

		
کـسـی کـانـجـا بـرد نـقـدی نبهره

خـورد در حـال از ابـلـیـس َدهـره

							

(همان)212 :

عطار در ادامه همین داستان از زبان پدری که پسران را موعظه میکند بیان میدارد که باید
از ابلیس مردی و ثبات قدم در عشق حق آموخت:

		
یـقـیـن میدان که میرانی که هستند

که صد تن را چو تو گردن شکستند

		
گــدای دیــو چــون تــو بــاشـد

مـسـلـمـانـی کـجـا راه تـو بـاشـد

		
دمـی ابـلیس خالی نیست زین سوز

ز ابـلـیـس لـعـیـن مـردی درآمـوز

		
چـو در مـیـدان مـعـنـی مـرد آمـد

هـمـه چـیـزش زحق در خورد آمد

							

(همان)212 :

حکایت «پسر صاحب جمال و عاشق شوریده حال» نیز یکی دیگر از ناوردگاههایی است

		
چـو حـق ابلیس را ملعون همیخواست

همان چیز او ز حق افزون همیخواست

		
چـو حـق بـی واسـطه با او سخن گفت

بـرای آن هـمـه از خـویـشـتـن گـفت

		
سـجـد» قـال «لـاغیر»
بـدو گـفـتـنـد «ا ُ ُ

بـرو خـوانـدنـد «اخسوا» قال «ال ضَ یر»

		
اگــر چــه لــعــنــتـی از پـی در آرم

بـه پـیـش غـیـر او سـر کــی در آرم؟

		
بـه غـیـری گـر مـرا بـودی نـگـاهـی

نـبـودی حـکـمـم از مـه تـا بـه ماهی

							

(همان)215 -214 :

در داستان «سلطان محمود و ایاز در هنگام وفات» سلطان محمود هنگام جان دادن ایاز را
چ وقت بنده کسی نشود و ایاز
سوگند میدهد که وقتی من رخت از این جهان بستم دیگر هی 
در جواب میگوید که اگر من مردارخوار بودم کسی مثل محمود را شکار نمیکردم .پس
اکنون که چون محمودی را به تار مویی اسیر میکنم هرگز نمیتوانم جز او نزد کسی بندگی
کنم .عطار نیز از این تمثیل چنین برداشتی دارد که ِ
لعنت یا ِر گزیده ،هزاران مرتبه از روی سوی
ِ
شراب صافی هزاران ساله را
دیگری آوردن بهتر است و وفاردا ِر راستین به یک ُدرد ناچیز،
فراموش نمیکند:

		
در آن سـاعـت کـه مـلعون گشت ابلیس

زبـان بـگـشـاد در تـسـبـیـح و تـقدیس

		
کـه لـعـنـت خـوشتر آید از تو صد بار

کــه سـر پـیـچـیدن از تـو سـوی اغـیـار

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

که عطار در دفاع از ابلیس سخن میراند؛ او نقل میکند که در روزی بارانی ،جوانی عاشق
زیبارویی صاحب جمال میشود .همگان از شدت باران به خیمهها پناه میبرند .از قضا این جوان
با آن زیبا رو در یک خیمه وارد میشوند .جملگی مردمان دعا میکنند که باران زودتر بند بیاید؛
ولی جوان از فرط شادی دیدن روی آن صاحب جمال ،آرزو میکند که باران تا روز قیامت
ادامه داشته باشد تا بتواند بیشتر از روی او مستفیض شود .عطار از این داستان اینگونه نتیجه
میگیرد که لعنت و عذابی که مایه ترس و زحمت دیگران است ،برای ابلیس که عاشق خداوند
است مایه خوشحالی و خوشوقتی است .مهم اینکه حتی همین لعنت نیز خواست معشوق است:
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بــه زخـمـی گـر سـگی از در شود دور

بــود از اســتــخــوان پـیـوسـته مهجور

		
چـه مـیگـویـم کـه چون لعنت شنید او

از آن لــعــنـت هـمـه گـویـنـده دیـد او

		
کـسـی صـافـی هـزاران سـال خــورده

نــه انــدک جــام مــالــامــال خــورده

		
بــه یــک دردی که در آخر کـند نـوش

کـجـا آن صـافهــا گــردد فــرامــوش

		
اگــر چــه دردی لــعـنـت چـشـیـد او

در آن لــعــنـت بـجـز سـاقـی نـدیـد او

		
چــو در صـافـی هـزاران سـال آن دیـد

کـجـا دردی غــیـــر آن تـــوان دیـــد؟

		
از آن درگــه چــو لـعـنـت قِسم او بود

وزان حـضـرت چـو مـلـعـون اسم او بود

ندید او آنکه زشت است این و نیکوست

ولــی ایــن دیـد کـایـن از درگـه اوسـت

		
چـو لـعـنـت بـود تـشـریـفـش ز درگاه

بـه جـان پـذرفـت و شـد افـسـانـه کوتاه
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( الهینامه)216 :1387،

داستان «آنکه دستش بریدند» شرح حال دزدی است که به سبب دزدی دست بریدند و او دم
نزد و دستش را برداشت و راهش را در پیش گرفت و رفت .از او سبب این خاموشی و ننالیدن را
میپرسند و او در جواب نام دوستی را که بر دستش حک کردهاند ،دلیل این کار عنوان میکند.
عطار از این تمثیل نیز اینگونه نتیجه میگیرد که سجده نکردن ابلیس به سبب رازدانیش بود و
در ادامه ،عنوان میکند که رهزنی ابلیس نیز به این سبب است که دریغش آمد که کسی جز او
آن جمال و آن درگاه را ببیند و نظر بر روی محبوب بیفکند:
چـو ابـلـیس لعین اسرار دان بود		

اگـر سجده نمیکرد او از آن بود

		
زخلق و خود دریغش آمد آن راز

نکرد آن سجده را دعوی گر آغاز

		
کـه تـا هـم او و هم خلق جهان

نـبـیـنـنـد آن در و آن آستان هم

		
کـه تـا نوری از آن در پـرد ه ع ّز

نـگـردد در نـظـر آلـوده هـرگـز

						

(همان)216-217 :

ابلیس لعنت را همچون تیری میداند که بر دل مینشیند و عاشق راستین را آنکسی میداند
که به جای دیدن تیر نظر بر روی محبوب میدارد نه بر تیر ،و به همین سبب در جواب کسی که
دلیل به جان پذرفتن لعنت را از او میپرسد ،اینگونه میگوید:

		
کـسی پرسـیـد از ابـلیس که ای شوم

چو مـلـعـونی خویشت گشت معلوم

		
چـرا لـعـنـت چـنـیـن بر جان نهادی

چو گـنـجـی در دلـش پـنهان نهادی

		
چنین گفت او که :لعنت تیر شاه است

ولـی اول نـظـر بـر جـایـگـاه است

		
نــظــر بــایــد در اول بـر نـشـانـه

کـه تـا تـیـر از کـمـان گـردد روانه

		
تـو ایـن سـاعت از آن تیری خبر دار

نـظـر گـر چـشـم داری بـر نظر دار

					

(همان)217 :

عطار درباره شبلی قصهای را نقل میکند که به موجب آن شبلی را به خاطر وجد و شوری
که از خود بروز داد در بند کردند .روزی گروهی از دوستانش برای مالقات وی راهی زندان
میشوند .زمانی که شبلی آنان را میبیند از آنان میپرسد که شما چه کسی هستید؟ آنان میگویند
که ما از دوستان تو هستیم .شبلی برای امتحان آنان به سویشان سنگپرانی میکند و همه برای در

		
چو زخم دوست دید ابلیس نگریخت

ولـی از زخـم او صـد مـرهم آمـیخت

		
بـه جـان بـپذیرد هر زخمی کـه او زد

کـه گـر او زخـم بـر جان زد نـکو زد

		
اگـر یـک ذره آمـد عـشـق پــدیـدار

بـه صـد جـان زخم را گردی خریـدار

		
تـو پـنداری که زخمش را یگانهسـت

هـزاران سـالـه طـاعـت نرخ آن اسـت

		
هـزاران سـالـه گـرچـه طاعتش بـود

بـهـای لـعـنـت یـک سـاعـتـش بـود

		
عــزیــزا قــصـه ابـلـیـس بــشـنـو

زمـانـی تـرک کـن تـلـبـیـس بـشـنو

		
گـر ایـن مـردی تـو را بـودی زمانی

ز تــو زنـده شـدی هـر دم جـهـانـی

		
اگـر چـه رانـده و مـلعون شاه است

هـمـیـشـه در حـضـور پـادشاه است

		
چـه لعنت میکنی او را شـب و روز

از او بــاری مــســلـمـانـی درآمـوز

							

(همان)218 :

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

امان ماندن از از سنگهای آنان به گوشهای فرار میکنند؛ سپس شبلی به ایشان میگوید :اگر
شما به راستی در دوستی صادق بودید ،هیچگاه از زخم زدن دوست فرار نمیکردید .در ادامه
عطار از این داستان نتیجه میگیرد که ابلیس عاشقی صادق است که خریدار زخم دوست شد و
این توفیق را دارد که همیشه در حضور پادشاه باشد .پس بهتر است از او مسلمانی واقعی را یاد
بگیریم ،نه شب و و روز او را لعنت کنیم:

عطار در داستا ن «موسی(ع) در کوه طور با ابلیس» از زبان ابلیس دلیل سجده نکردن وی را بی
اختیار بودن در این ماجرا یا به تعبیری همان خواست و مشیت خدا میداند:

		
اگــر بــودی بـرآن سـجـده مـرا راه

حــکـیـمـی بـودمـی در راه آگـاه

		
ولی چون حق تعالی اینچنین خواست

چه کژ گویم نیامد جز چنین راست

							

(همان)218 :
45

در حکایت ابلیس اینگونه میگوید:

		
یـکـی پـرسـید از ابلیس که ای شوم

چـو ابـلـیسی خویشت گشت معلوم

		
چـرا لـعـنـت چـنـین در جان نهادی

چـو گـنـجـی در دلـش پنهان نهادی

		
چنین گفت او که لعنت تیر شاه است

ولـی اول نـظـر بـر جـایـگـاه است

							

(همان)217 :

نتیجه
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فرجام سخن اینکه ،در موضعگیری عطار نسبت به ابلیس ،اگر در برخی آثار او شریعت مآبیهای
امثال محمد غزالی به نحوی وجود دارد ،در بعضی دیگر از آثارش شطاحیهای احمد غزالی و
حالج هم دیده میشود؛ بدین معنی که ابلیس در آثار عطار سیمایی متفاوت و دو سویه دارد .از
سویی شخصیتی شرور و شوم است که کمر به ویرانی آرمان الهی بسته است و کار او وسوسه
است و تنها با هدایت و ارشاد پیر راهدان میتوان از وسوسههای او در امان بود و این همان نگاه
تمرد و تكبّر شناخته
منفي و مرسومي است كه همگان دارند و ديدگاهي كه ابليس را نمونۀ بارز ّ
و ملعون و مطرود ابديش ميداند .این گونه نگاه به ابلیس مبتنی بر شرع و همسو با آیات و
آموزههای دینی است.
نگاه دیگر به ابلیس در آثار عطار ،بسیار شگفتیآفرین است و با آنچه در آثار عارفانی چون
عینالقضات و حالج آمده است ،شباهت دارد .از این دیدگاه ،نگاه عطار ،عارفانه و توأم با
رأفت و رحمت است كه حالجوار ،فرمان شكني ابليس را توجيه به احسن نموده و او را عاشقي
سرسپرده معرفي ميكند كه جز معشوق نميشناسد و جز بر معشوق نماز نمیگزارد و لعنت
ِ
ابلیس عطار ،تنبيه الهي را ترفندي براي نزديكي بيشتر
معشوق را هم دال بر عنايتش ميداند.
و پيوندي عميقتر با پروردگار ميداند .در این دیدگاه ،عطار با شرح صدري صرفاً خدايي و
رحمتي آسمانی  -كه شامل خاص و عام ميگردد  -به معرفي ابليس ميپردازد و بيشتر به حسن
سابقه و عشق بیبديلش به پروردگار توجه دارد تا به نافرماني او ،و در دل ،آرزوي نهاني براي
بخشش و بازپذيري اين عاشق سرکش دارد.
در پایان ،شایان ذکر است از نظر اجتماعی نیز این نکته دور از ذهن نیست که عرفایی
چون عطار که در آثارشان سیمایی دوگانه از ابلیس ارائه دادهاند ،تجربه تلخ کشته شدن حالج
و عینالقضات را پیش چشم داشتهاند؛ به همین جهت ،در گفتن بسیاری از دقیقههای ظریف
عرفانی ـ از جمله موضوع ابلیس ـ جانب شرع را رعایت کردهاند و این نکته را نیز شاید بتوان
یکی دیگر از دالیل وجود سیمای دوگانه ابلیس در آثار این بزرگان عنوان کرد.

بر اساس بررسی و مطالعۀ مثنویهای چهارگانۀ عطار ،بیشترین دفاع و ستایش از ابلیس در
الهینامه و مصیبتنامه مشاهده میشود .بسامد دفاع از ابلیس در مثنویهای چهارگانۀ عطار ،در
نمودار ستونی زیر ،نمایش داده شده است.

 -قرآن کریم.

 -بینا ،)1936( .اخبارحالج ،تصحیح لویی ماسینیون و کراوس ،کتابخانه الروس.

 -بغدادی ،عبدالقاهر ،)1367( .الفرق بین الفرق ،ترجمه دکتر محمد جواد مشکور ،تهران :کتاب

فروشی اشراقی.

 -حالج ،حسینبن منصور ،)1913( .الطواسین ،به اهتمام لویی ماسینیون ،پاریس.

ن عطار نیشابوری،
خ فریدالدی 
ل شی 
ی در آراء و احوا 
ی جان :سیر 
 ریتر ،هلموت ،)1374( .دریا 

ق بایبردی،تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.
ی و مهر آفا 
بخوی 
س زریا 
ترجمه عبا 

 -زرینکوب ،عبدالحسین ،)1388( .پلهپله تا مالقات خدا ،تهران :انتشارات علمی.

ی کتابها و
ی و اندیش ه عطار ،کتابشناس 
ل سیمرغ :دربار ه زندگ 
ی با 
 -ـــــــــــــــ  ،)۱۳۷۸( .صدا 

نکوب ،عنایتالل ه مجیدی  ،تهران :سخن.
ن زری 
ت دکتر عبد الحسی 
مقاال 

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

منابع

 -سروش ،عبدالکریم ،)1379( .قمار عاشقانه ،تهران :انتشارات صراط.

 -سنايي ،مجدود بن آدم ،)1362( .ديوان ،به اهتمام مدرس رضوي ،چاپ سوم ،تهران :کتابخانه سنايي.
 -فروزانفر ،بديعالزمان( .بيتا) ،شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريد الدين عطار نيشابوري،

تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 طباطبایی ،محمدجواد( .بیتا) ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،قم :دارالعلم. -عطار ،فریدالدین ،)1346( .تذکرةاالولیاء ،به تصحیح دکتر محمد استعالمی ،تهران :زوار.
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 -ـــــــــــــــ  ،)1387( .الهینامه ،به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.

 -ـــــــــــــــ  ،)1386( .اسرارنامه ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.

 -ـــــــــــــــ 1388( .الف) ،منطق الطیر ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی،

تهران :سخن.

ح و مقدم ه از محمدرضا شفیعیکدکنی،
صحی 
ت (مختارنامه) ،ت 
 -ـــــــــــــــ ،)1358( .مجموع ه رباعیا 

تهران :توس.

ـــــــــــــــ1388(.ب)،مصیبتنامه،مقدمه،تصحیحوتعلیقاتمحمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:سخن. -عینالقضات همدانی ،)1341( .تمهیدات ،به تصحیح عفیف عسیران ،تهران :منوچهری.

 ـــــــــــــــ  ،)1377( .نامههای عینالقضات ،با مقدمه و تصحيح و تعليق علينقي منزوی ،تهران :اساطير.ی بنابی ،علیاکبر ،)1377( .احسن الحدیث ،دوازده جلدی ،تهران :بنیاد بعثت ،مرکز چاپ و نشر.
 -قرش 

 -معین ،محمد ،)1362( .حاشیه برهان قاطع ،محمدحسین بن خلف تبریزی ،تهران :امیرکبیر.

 موالنا ،جاللالدین محمد ،)1379( .مثنوی ،به تصحیح دکتر محمد استعالمی ،تهران :سخن.پژوهشهای عرفانی  /سال اول  /شماره اول  /بهار و تابستان 1397
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ی اصغر
 -میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ،)1361( .کشفاالسرار و عدّ ُة االبرار ،به سعی و اهتمام عل 

حکمت ،چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر.

 -ياح ّقي ،مح ّمدجعفر ،)1375( .فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادب ّيات فارسي ،چاپ دوم،

تهران :انتشارات سروش.
مقاالت و مجالت

 -اژهای ،تقی« ،)1378( .ابلیس در جهانبینی تصوف» ،کیهان فرهنگی ،شمارۀ  :151صص.17 -15

 -نیکوبخت ،ناصر« ،)1381( .بررسی دیدگاه موالنا در کشف راز قضا و قدر» ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات

و علوم انسانی دانشگاه تهران :صص .160 -137

