فصلنامه ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س  11ـ ش  00ـ پاییز ( 20از صفحه  11تا )55


ابلیسدرجهانبینيعطار 

دکتر ابراهیم ابراهیمتبار
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

چکیده
در ادبیات ملل اسالمی درباره ابلیس و طرد یا دفـا از او ،بـه تلـویو و تصـریو ،سـخنان بسـیار
زیادی گفته شده است .برخی از عارفان نامی ایران ،در خصوص اهمیّت بنیـادین ایـن شخصـیت
مهم قرآنی ،حقایق زیادی را در آثارشان آشکار کردهاند .عطّار ،یکی از برجستگان بادیـه سـلو،،
در باب تمرّد و تقرّب ابلیس در مقابل درگاه حضرت عزّت ،نظریـاتی متنـاق

در آثـارش بیـان

کرده است؛ وی گاهی ابلیس را ابزار خداوند دانسته که همه اعمال او براساس قضا و قـدر بـوده
است .در این تصویر ،عطار هیچ تقصیری را بر ابلیس وارد ندانسته و او را در کسوت یك قربانی
اندوهبار نمایش داده است که رازی شایسته را جستوجو میکنـد و گـاهی ابلـیس را بـه علـت
طغیان علیه مشیت الهی محکوم کرده و او را دشمن نفرتانگیز خداوند دانسته است .نگارنـده در
این مقاله ،به روش تحلیلی و توصیفی ،به نقد و بررسی جهانبینی عطار در باب ابلـیس پرداختـه
است.
کلیدواژهها :عرفان ،خدا ،ابلیس ،عطار ،دنیا.
تاریخ دریافت مقاله1520/03/93 :
تاریخ پذیرش مقاله1520/06/90 :
Email: ebrahimtabar@baboliau.ac.ir
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مقدمه
مسأله ابلیس از دل کالم وحی ،قرآن مجید ،نشأت میگیرد .امتنا او از سـجده بـر
آدم و تمرّد در برابر فرمان الهی و متعاقب آن ،اغوا کردن آدم و حوا ،زمینـه خـرو
هر سه را از بهشت فراهم کرد .تمرّد ابلیس یا تقرّب او در پیشگاه خداوند به یکـی
از محوریترین و مخاطره آمیزترین مضامین در تاریخ تصوف اسالمی تبـدیل شـده
است؛ از این رو ،نویسندگان و عارفان نامی در خصوص اهمیّت ایـن حادثـه مهـمّ
دینی که از عهد خلقت آدم ،ابوالبشر شرو شده بود و با سقوط آدم به کره خـاکی
ادامه یافت ،اقاویل متعدّد و تأویلهای گوناگون مطرح کردهاند .بهیقـین ،مـیتـوان
ادعا کرد که کمتر اثری را میتوان یافت که از نام ابلیس خالی مانده باشد.
مسأله دفا از ابلیس یا طرد او ،نظریات متفاوت را در پـی داشـته و سـبب شـده
است تا گروههای خاصی از صوفیه در طول تاریخ شکل بگیرند؛ ازجمله گروهی از
صوفیان به دفا از ابلیس پرداختهاند و از او درجایگاه موّحد و بزرگتـرین قربـانی
جانبداری کردهاند که این مسأله البته زمینه را برای نقل جمالت و عبارات رنگین و
رمزآلود و گاهی شطو آمیز در طول سیزده قرن تمدن اسالمی فراهم آورده و در پی
آن ،سؤاالت زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است؛ ازجمله اینکه آیا ابلـیس
به خاطر توحید ،از سجده در مقابل آدم سرپیچی کرد و طوق لعنت دائمی حضرت
دوست را به جان خرید یا خیر .در مقابل ،گروهی دیگر از علمـا امتنـا ابلـیس از
سجده را با تکیه بر قیاسات عقلی که منتج به رنج عظیم گردید ،ناشی از غرور( )1او
دانستهاند .آرای این گروه همان تلقی اهل شریعت است .گروه سوم در باب ابلیس
سکوت کرده و دل به تقدیر سپردهاند.
بنا بر بررسیهای انجامشده در آثار عطار میتوان ادّعـا کـرد کـه نظریـات شـیخ
نیشابور در باب دفا از ابلیس بهصراحت ،بیان نشده است؛ «هرچند دفاعیّه عطار از
ابلیس از طراوت و تازگی خاصی برخوردار است»( ،نیکلسـون  )160 :1511همچنـان
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در آثارش ،تضادها و تناق

ها در باب ابلیس آشکارتر میگردد .عطـار در منظومـه

تذكرةاالولیا ،مثل سایر مدافعان ابلیس ،از ابلیس بـه

الهینامه (بهویژه مقاله هشتم) و
عنوان موحّدی مقرّب نام میبرد و از سویی ،در سایر آثارش مطابق با طریقـه اهـل
شریعت ،ابلیس را عاصی و نافرمان معرفی میکند .با این وصف ،دوگانگی در نظـر
عطار دیده میشود .وی با اینکه فتوّت ابلیس را می سـتاید کـه توحیـد خداونـد را
حفظ کرده است و او را از پاکبازترین عاشقان و پاسبان ویژه حضرت حق و سرور
مهجوران عالم می داند ،از جهاتی دیگر ،عصیان او در برابـر فرمـان الهـی را شـنی
میداند و او را محکوم می کند؛ چراکه او مردود بارگاه الهی است و مـورد طعـن و
لعن دائم .با این اوصاف ،ابهام در نظریه عطار همچنان باقی است .اگرچه در دفاعیّه
او شیوه اهل طریقت آشـکار اسـت ،در بخـش دیگـری از آثـارش ،رنـي و بـوی
شریعت احساس میشود .در پژوهش حاضر ،به تبیین و تفسیر جهانبینی عطـار در
باب ابلیس پرداخته میشود ،اما پیش از آن ،به طور مختصر ،بـه موضـو ابلـیس و
جایگاه او در آثار صوفیه اشاره میکنیم.

ابلیس در نگاه صوفیان
یکی از مهمترین مسائل نزد گروهی از صوفیان و عارفان ،مسأله ابلیس و دفا از او
است .این گروه از صوفیان ،نافرمانی ابلیس را نوعی عبادت و فرمانبرداری از خـدا
ذکر میکنند و او را نمونه موحد جهان میدانند .آنها ابلـیس را سـتایش مـیکننـد؛
چراکه در «درون ملعونی و مهجوری وی ،مقام واال و برجستهای برای او یافتهاند».
(نیکلســون  )103 :1511حــال در ر س مــدافعان ابلــیس قــرار دارد .وی در کتــاب
الطواسین ،دالئلی را برای توجیه تمرّد ابلیس از فرمـان الهـی آورده و بعـد از ذکـر
دیدگاه خود ،او را ستایش کرده اسـت« .حـال از آن جهـت کـه ابلـیس ،توحیـد
خداوند را حفظ کرده است ،او را میستاید و از آن جهت که در برابر فرمـان الهـی

 / 10فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوررهشناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابراهیم ابراهیمتبار

سرپیچی کرده است ،او را محکوم میکند( ».نیکلسون  )62 :1511بـه تعبیـر سـادهتـر،
برای حال «ابلیس هم شیطان است و هـم یـك قربـانی ترا یـك مطـرود ،امـا در
اخالص عاشقانه کامل و تمامعیار ،اغواگر و معلم( ».آون )61 :1520

بعد از حال  ،تمامی آنچه صوفیان متأخّر از ابلیس عرضه کـردهانـد ،برگرفتـه از
اندیشه حال است؛ ازجمله احمد غزالی که «ابلیس را در کسوت شهید غـمانگیـز
عشق می بیند که ازخودگذشتگی قاط وی سـرانجام بـه اعـاده حیثیـت وی منجـر
میگردد( ».همان )60 :میراث معنوی غزالی در وجود یکی از شاگردان جـوان او بـه
نام عین القضات همدانی ،به حیات خویش ادامه میدهد .عینالقضـات کمـی پـا را
فراتر میگذارد .شجاعت و شوریدگی وی سبب میشود تـا از بیـان حقـایق بـاکی
نداشته باشـد .صـراحت گفتـار او از همـه صـوفیان بیشـتر اسـت .تصـاویری کـه
عینالقضات از ابلیس نشان میدهد ،نسبت به تصاویر حـال در مرحلـه دوّم قـرار
مــیگیــرد ،لــیکن در صــراحت بیــان ،در مقــام اول اســت .ابلــیس از دیــدگاه وی،
«شخصیت منفی نیست .اگر به باطن شریعت و حقیقت نگاه کنید ،او سرور عاشقان
ح ـقّ اســت و بعــد از حضــرت محمّــد(ص) بلنــدترین مقــام روحــانی را دارد».
(عینالقضات همدانی  )116 :1 ،1555همچنین وی اضالل ابلیس را به آفریدگار نسبت
میدهد و میگوید:
خـــدایا ایـــن بـــال و فتنـــه از توســـت

ولیکن

کس

نمییارد

چخیدن
(همان)111 :

سنایی ،شاعر معاصر عینالقضات ،با بهرهگیـری از حکایـات و ضـربالمثـلهـا،
عمده حکایتهای درباره ابلیس را با نگاهی شاعرانه بسط میدهد .مـیتـوان ادعـا
کرد که «در ادبیات فارسی ،نخستین دفاعیّه ابلیس ،که شاید زیباترین آنها نیز باشد،
از سنایی غزنوی است( ».نیکلسون  )62 :1511غزلی که با این بیت آغاز میشود:
بــا او دلــم بــه مهــر و مــودّت یگانــه بــود

سیمرغ عشق را با دل من آشیانه بود
(سنایی غزنوی )151 :1513

نمونهای از دفاعیات او است.
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همانطور که مالحظه میشود ،اغلب صوفیان از ایمان ،صدق ،وفاداری ،و عشـق
ابلیس به خدا سخن گفته و او را ستودهاند .اگرچه هر یك از آنها ،دفاعیّـه خاصّـی
برای ابلیس بیان نموده و به جنبه عاشقانه رفتـار او توجـه کـردهانـد ،مطالـب آنهـا
«همگی تکرار سخنان پیشینیان است و هیچ تازگی و طراوت سخنان عـینالقضـات
را ندارد اِلّا سخنان عطار و موالنا( ».نیکلسون )136 :1511

ابلیس در جهانبینی عطار
مطالبی که در آثار عارفان و شاعران نامی ایران درباره ابلیس و شیطان آمده اسـت،
مبتنی بر آیات قرآن کریم و احادیث و اقوال بزرگان است .میتوان اذعان کـرد کـه
همه دفاعیّاتی که در باب ابلیس بیان شده اسـت ،برگرفتـه از اندیشـههـای حـال
است ،امّا مضمونهایی که درباره ابلیس در مثنویهای عطار دیده میشود ،اگرچه با
تناق

همراه است ،بسیار گسترده تر از آثار دیگر شاعران است .بدیهی اسـت کـار

عطار را نباید دنباله سنت صوفیان گذشته دانست .او در نقل حکایات بسیار ماهرانه
عمل کرده است؛ بهطوری که میتوان گفت هر حکایت از یك طرح کلی برخوردار
است و تمام اشارات پیرامون ماجرای ابلیس را دربـرمـیگیـرد؛ از هشـیارانهتـرین
نکوهشها که او را اغواگری مکّـار مـینامـد تـا وصـف ابلـیس در قالـب قربـانی
اندوهناکی که در آرزوی اعاده حیثیت خویش است.
«در آثار عطار ،ابلیس دو چهره دارد :یك چهره ابلیس همان ملعون متمـرّد اسـت کـه
مظهر نفسپرستی است و با نفس و عالیق نفسانی و تعلّقـات دنیـوی ارتبـاط دارد و
این تصویری است که از ظاهر شریعت مایه گرفته است؛ امّا چهره دیگر او ،چهـرهای
مقبول است که با نظرگـاههـای حـال و عـینالقضـات و بعضـی دیگـر از متصـوّقه
سازگاری دارد( ».پورنامداریان )153 :1553
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به تعبیر سادهتر ،عطار در تفسیر ماجرای ابلیس همزمان به شریعت و طریقت توجّه
دارد و شاید این دو دیدگاه متناق

برای دو گروه از خـواص و عـوام باشـد .وی

تأکید میکند که از سرنوشت ابلیس باید پند گرفت و از وساوس او اجتنـاب کـرد؛
چراکه ابلیس مظهر همه پلیدیها و بدیها و دشمن آشکار و سوگندخورده انسـان
است و همه جا ،دام در راه انسان میگسترد و تا زمانی که انسـان را از راه صـواب
منحرف نسازد ،به تالش خود ادامه میدهد ،اما در برابر بندگان مخلص خدا ،عاجز
و ناتوان است و از ذکر الحول و «قل عوذ» میترسد .عطار سجده نکردن ابلیس و
نافرمانی او را ناشی از دو چیز میداند :اول غرور شخصـی؛ دوّم دانسـتن راز الهـی
درباره خلقت آدم.

()9

غرور از مهمترین دالیلی است که سبب طرد ابلیس از درگاه حق گردیـد .کبـر و
غرور چنان وجود ابلیس را پر کرد که خدا را فراموش کرد و به خود بالیـد .عطـار
در منطقالطیر در ماجرای دیدار موسی با ابلیس ،به همین نکته اشاره میکند:
حــق تعــالی گفــت بــا موســی بــه راز

کـــاخر از ابلـــیس رمـــزی جـــوی بـــاز...

گفــت :دایــم یــاد دار ایــن یــك ســخن

«مــن» مگــو تــا تــو نگــردی همچــو مــن
(عطار نیشابوری )165 :1563

عطار غرور را سبب گـم شـدن متکبّـر در خـود و دور شـدن او از معرفـت الهـی
میداند .به عقیده او ،غرور ناشی از چیرگی نفس بر جان و روح آدمی است(.همان)

کبر و غرور سبب اعتماد به نفس میگردد و فرد را وادار میکند تا علـل و اسـباب
جهان را نادیده بگیرد؛ مثل بلعام باعور که به سبب اعتمـاد کورکورانـه بـه عقـل و
عبادت تعصبآلودش نکوهش شد .عطار همچنین معتقد است که ریا و عجـب دو
کوه آتشینی هستند که دامن ابلیس را گرفتند و او را بر آن داشتند تا خـود را برتـر
بداند1516( .الف)1563 :
از مایــه بیچــارگی قطمیــر مــردم مــیشــود

ماخولیای مهتـری سـي مـی کنـد بلعـام را
(سعدی شیرازی )100 :1563
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عطار علّت دوّم سجده نکردن ابلیس بر آدم را «رازدانی» وی میداند« .ابلیس گرد
جمله قالب آدم برآمد .هر چیزی را بدید ،از او اثری دانست که چیست ،امـا چـون
به دل رسید ،آن را بر مثال کوشکی یافت بیبام و در  ...هرچند کوشید ،راه نیافـت.
با خود گفت :کار مشکل اینجا اسـت( ».رازی  )55 :1563وقتـی خداونـد روح را در
کالبد آدم دمید ،آدم در نزد خدا حاضر شد .در این زمان ،خدا بـه فرشـتگان فرمـان
داد تا سجده برند .خداوند میخواست با سجده فرشتگان ،از آگـاهی ابلـیس از راز
وجودی آدم جلوگیری کند ،اما عشق بیحدّ و حصر ابلیس به خداوند سبب گردید
تا وی از سجده امتنا ورزد و این فرصتی طالیی بود که ابلیس بهدست آورد تا بـه
آن معرفت الهی که در دل آدم نهاده شده بود ،پی ببرد .ایـن تمـرّد اگرچـه او را از
تقرّب دور کرد ،او را به معرفت حقیقی رساند و همین امر ،مان سـجده او بـر آدم
گردید:

()5

چـــو ابلـــیس لعـــین اســـراردان بـــود

اگـــر ســـجده نمـــیکـــرد او از آن بـــود

ز خلـــق خـــود دریغـــش آمـــد آن راز

نکـــرد آن ســـجده دعـــوی کـــرد آغـــاز
(عطار نیشابوری )150 :1561

ابلیس «هفتصدهزارسال عبادت» (سنایی غزنـوی  )939 :1513را بـه خـاطر «غـرور» و
«رازدانی» از دست داد و در عوض ،طوق لعنت را به جان خریـد و تـا آخـر عمـر
کذّاب ماند:
نـــام تـــو کـــذّاب خواهـــد زد رقـــم

تا

تا

بمانی

قیامت

متهم

(عطار نیشابوری )119 :1563

وقتی ابلیس به گنجی که خدا در دل آدم تعبیه کرده بود ،معرفت یافـت ،در مقابـل
آدم سجده نکرد و عواقب سرکشیاش را به جان پذیرفت:
بعــد از ایــن ابلــیس گفــت آن گــنج پــا،

چون مرا روشن شـد از لعنـت چـه بـا،

لعنـــت آنس تســـت و رحمـــت آنس تـــو

بنــــده آنس تســــت ،قســــمت آنس تــــو
(همان)119 :
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به تعبیر زیباتر« ،ابلیس با دو صدا روبهرو بود؛ یکی او را بـه سـجده مـیخوانـد و
دیگری در نهان ،او را از این کـار بـازمیداشـت( ».عـینالقضـات همـدانی )112 :1550

ابلیس به صدای دل گوش داد و این نشان همان عشق بیحدّ و حصـر او بـه خـدا
بود.

ابلیس عاشق مهجور
عطار ابلیس را عاشقی صادق می بیند و «زوایای پنهانی وجود ابلـیس را بـا محـور
قرار دادن عشق کاویده است( ».اسدالهی  )11 :1511او سر باز زدن ابلیس از سجده را
به قدرت مطلق الهی وابسته میداند .به عقیده وی ،ابلـیس در آن حالـت ،مغلـوب
قضا و قدر شده بود و مشیت الهی به سـجده کـردن او تعلّـق نگرفـت .در داسـتان
«مالقات ابلیس با موسی( )» که در مسیر کوه طور اتفاق افتاد ،موسی( ) از دالیـل
سجده نکردن او پرسید .ابلیس گفت :من قدرت نداشتم .اراده حق بر هر چه تعلّـق
گیرد ،نافذ است .اگر میخواست ،مرا بـه سـجده وادار مـیکـرد و مثـل تـو کلـیم
میشدم:
اگـــر بـــودی بـــر آن ســـجده مـــرا راه

کلیمـــی بـــودمی همچـــون تـــو آنگـــاه

ولی چون حق تعالی ایـن چنـین خواسـت

چــه کــژ گــویم نیامــد جــز چنــین راســت
(عطار نیشابوری )151 :1561

بدیهی است که افعال خدا در محدوده فهم آدمی نمیگنجد ،مگر آنکه خـدا اراده
کند« :ما مِنْ دابَّةٍ اِلّا هوَ ءاخِذٌ بِناصِيَتها»(هود )36 /عطار در ابیات فوق به این آیه اشاره
دارد که هیچ عملی از نفوذ کامل خداوند متعال خار نیسـت .وی در آثـارش ،بـه
سابقه عشق و به غیرت عاشقی ابلیس اشاره میکند و میگوید که ابلـیس سـالهـا
جام صافی توحید را مردانه نوش کرد و در عشق ،گوی سبقت از فرشتگان ربود.
«به یك دردی که در آخرین دور نوشید ،هرگز صافی نخست و صـفوت او ،ایـن را از
یاد نمیبرد .او نظر بر باده و جام نداشت و مست عشوههای ساقی بود و صـافی درد از
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دست او میگرفت و مستانه عشق میورزید و عشق الابـالی پـروای غیـر در وجـودش
بهجا نگذاشت( ».فروزانفر )156 :1550

وی حکایت «شور عشق شبلی» را برای بهتر نشان دادن عشق ابلیس به خداونـد
روایت میکند .بنا بر این حکایت ،شبلی به تهمـت جنـون در بنـد شـد .جمعـی از
شاگردان او به عیادتش رفتند .شبلی از آنها پرسید :کیسـتید گفتنـد :یـاران .شـبلی
سني پرتاب کرد .آنها فرار کردند .شبلی گفت :زهی دوستان دروغزن که بـا زخـم
سنگی گریختند و تحمّل اند ،جفـا را ندارنـد( .عطـار نیشـابوری  ،1561مقالـه هشـتم،

حکایت  )19درحالیکه ابلیس هم جفای دوری یار را تحمل کرد و هم طـوق لعنـت
را و این همان عشق واقعی است.
«این دیوانه (ابلیس) خدا را دوست داشت .محك محبت دانی که چه آمد یکـی بـال و
قهر ،و دیگر مالمت و مذلّت؛ گفتند اگر دعوی عشق ما میکنی ،نشانی باید .محك بـال
و قهر و مالمت و مذلّت بر وی عرضه کردند ،قبول کرد که نشان عاشق صادق اسـت».
(عینالقضات همدانی )991 :1550

ابلیس؛ قاطع طریق
ابلیس بعد از خرو از درگاه حق قسم یـاد کـرد تـا فرزنـدان آدم را گمـراه کنـد.
(اعراف )16 /عطار به سالکان طریق تأکید میکند که ابلیسس راهزن در کسوت رفیـق،
همدم سالك میشود و در کمین او مینشیند .او به هر بهانـهای بـه انسـان نزدیـك
می شود؛ بهویژه زمانی که دل سالك از یاد خدا غافل بماند ،شیطان بالفاصله در آن
نفوذ میکند .اگر سالکی سهلانگاری کند و از ترفندهای شیطان غافل بماند ،نسبت
دادن غفلت های خود به شیطان حماقت مح

است؛ چراکه «با نگاه کردن به آیینه

میتوان دشمن حقیقی را شناخت( ».عطار نیشـابوری  )555 :1559عطـار سـالکان را از
دامهای رنگین ابلیس بر حذر میدارد تـا در ورطـه گمراهـی نیفتنـد .وی دامهـای
ابلیس را با استناد به قرآن کریم متعدّد میداند.
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خداوند در قرآن کریم ،بارها به انسان هشدار داده و تأکید کرده است کـه ابلـیس
از راه غفلت و فراموشی مؤمنان (انعـام61 /؛ یوسـف09 /؛ کهـف65 /؛ مـریم ،)12 /یـا بـا
ایجاد تفرقه و نزا در میان آنان و با طرح نقشـههـای متناسـب و دلفریـب کـه بـر
اساس عقل ظاهری ،منطقی به نظر مـیرسـد( ،اعـراف900 /؛ یوسـف100 /؛ نجـم15 /؛

فُصِلت )56 /یا با وسوسههای دیگر (اعـراف90 /؛ طـه )190 /آنهـا را فریـب مـیدهـد و
گمراه می کند .امیال و غرایز آدمی مهارنشدنی است و منبعـی نامحـدود در اختیـار
ابلیس قرار میدهد و زمینه را مساعد میکند تا ابلیس کیدهایی تازه از خـود نشـان
دهد .خدواند هشدار میدهد که نفس مهمترین جاسوس شـیطان در وجـود آدمـی
اســت و شــیطان از آن ســودهای زیــادی مــیبــرد و ابزارهــای خــود را براســاس
خواستههای آن متنوّ میکند تا انسان را در دامهای خود گرفتار نماید:
عشــــوة ابلــــیس از تلبــــیس تســــت

در تـــو یـــكیـــك آرزو ابلـــیس تســـت

گـــر کنـــی یـــك آرزوی خـــود تمـــام

در تـــو صـــد ابلـــیس زایـــد والســـالم
(عطار نیشابوری )115 :1563

وعدههای شیطان با وجود پوچ بودن ،چون بـا ترفنـدهای زیبـا و فریبنـده آمیختـه
است ،پذیرفته میشود« :يَعِدُهُم و يُمَنّيهِم و ما يَعِدُهُمُ الشيطانُ اِلّا غُروراً(».نسا)190 /

()0

یکی از مهمترین دامها دنیا است .دنیا مرکز ابزارهای شیطان محسوب مـیشـود،
پیوند ابلیس و دنیا ناگسستنی است؛ تا جاییکه گاهی این دو یکی دانسته میشوند:
«دنیــا هماننــد ابلــیس اســت( ».آون  )900 :1520در بــاب مــذمّت دنیــا ،کتــابهــای
بیشماری نوشتهاند .عطار نیز در تمامی آثارش ،دنیا را نکوهش میکنـد و مـردم را
از تعلّق خاطر به آن برحذر میدارد .وی تصاویر متعدّدی در بیان بـیارزشـی دنیـا
طرح میکند؛( )3چراکه « مال و منال دنیـا در برابـر آن جهـان و آنچـه انسـان در آن
خواهد دید ،بیاهمیّت است( ».ریتر )55 :1555
هســـت دنیـــا گنـــدهپیـــری گو پشـــت

صد هزاران شوی هر روزی بکشت
(عطار نیشابوری 1516ب)550 :
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وی به سالکان هشدار میدهد که دنیا اقطا ابلیس است و ابلیس دامهـایی در دنیـا
در کمین پارسایان و زاهدان نهاده است .دنیا «بیش از هر چیز ،مانعی برای سعادت
عقبی است( ».ریتر )50 :1555
گلخـــن دنیـــا کـــه زنـــدان آمدســـت

ســـربهســـر اقطـــا شـــیطان آمدســـت
(عطار نیشابوری )115 :1563

بـــدان کاقطـــا ابلـــیس اســـت دنیـــا

()6

ســـرای مکـــر و تلبـــیس اســـت دنیـــا

(1516الف)101 :

او تأکید می کند که باید همچون شیری از دنیا چشم پوشید و سي نفس مردمخوار
را در آتش زهد و پرهیزگاری سوزاند تا ریشه همه دلبستگیهـا خشـکیده شـود و
وسوسههای ابلیس در درون سالك سُست گردد« .حاتم گفت که هر روزی بامـداد،
ابلیس مرا وسوسه کند که امروز چه خوری گویم :مرگ .گوید چه پوشی گـویم:
کفن .گوید کجا باشی گویم :در گور .گوید :چه ناخوشی مردی تو! مرا بگـذارد و
برود)922 :1559( ».

وسوسه هایی که عطار از آنها سخن می گوید ،همه ریشه در نفـس آدمـی دارنـد.
نفس دومین ابزار شیطان و خطرنا،ترین آنها است .میتوان گفت یکی از مهمتّرین
موضوعاتی که عطار بدان توجه کرده و مـیتـوان آن را جـزو کلیـدوا گان آثـارش
دانست ،مسأله نفس است که بدترین دشمن آدمی و رابط ابلیس در وجـود انسـان
به شمار میرود .در نظر عطار ،نفس بزرگترین سدّ و مان کمال سـالکان طریقـت
است .نه تنها سالکان باید تمـام هـمّ خـویش را مصـروف جـدال بـا ایـن دشـمن
پنهان ستیز نمایند ،بلکه استادان طریقت هم باید مواظب هجوم سـي نفـس باشـند.
ماجرای «شیخ صنعان» و گرفتاری او در دست نفس ،بلندترین داستان منطقالطیر را
به خود اختصاص داده است .جدال عیسی( ) با ابلیس نمونـهای دیگـر از دخالـت
نفس است؛ (عطار نیشابوری 1516ب )11-65 :پس مبارزه با این دشمن پنهانی ضروری
است« .اَعْدَی عَدُوَّ َ،نفسُك الّتی بینَ جَنبیك( ».هجویری  )510 :1515اهل طریقت به
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تأسی از قرآن کریم و احادیث نبوی که دو منب مهم به شـمار مـیرونـد ،در بـاب
نفس بسیار سخن گفتهاند.

()5

در قرآن کریم سه گونه مختلف نفس به تصویر کشیده شـده اسـت :نفـس امّـاره
(یوسف ،)35 /نفس لوّامه (قیامه ،)9 /و نفس مطمئنه(.فجر )95 /صـوفیان نیـز براسـاس
تعلیمات قرآنی ،دو تعبیر از نفس بـه دسـت دادهانـد :اول بـه معنـی حقیقـت ذات
انسانی؛ دوم به معنی جمی قوای شیطانی از قبیل غضب ،شـهوت ،حقـد و حسـد،
طم و( . ...ر .، .عطار نیشابوری  )962 :1563عطار و مولوی در آثارشان به نفس امّاره
و در معنی دوم ،یعنی سرچشمه همه بدیها و پلیدیها بسیار پرداختهانـد و تأکیـد
کردهاند که باید برای سرکوبی این دشمن درونی اقدام کرد .عطار معتقد است:
نفــس تــو هــم احــول وهــم اعــور اســت

هم سي و هـم کاهـل و هـم کـافر اسـت

بــا وجــود نفــس بــودن نــاخوش اســت

زانکــه نفســت دوزخــی پــر آتــش ســت
(همان)102 :

از دیدگاه وی ،نفس «چندمنظوره ترین سالح شیطان است و بهترین سالح آن دنیـا
است» (آون  )515 :1520نفس بزرگ ترین متحّد اصلی شیطان در وجود آدمـی اسـت
که با پرداختن به لذّات جسمانی و امیال و غرایز دنیوی بهخوبی رشد میکند .نفس
رقیبی ضعیف و یا حریفی فرمان بردار نیست .بسیار کسانی که بـه دنبـال نفـس راه
میافتند ،خیلی دیر درمییابند که اسیر اهرمن هستند.
نفسم ،اسیر اهرمنم
متاب
(عطار نیشابوری )901 :1569

اگــــر موافــــق طــــبعم ،نــــدیم ابلیســــم

وگر

بگـــذار از شـــیطان نفـــس شـــوم خـــویش

بر تو چون کژدم زند این جای نیش
(همان)555 :

عطار نفس را به سي تشبیه میکند که بر سر راه انسـان مترّصـد مـیمانـد تـا از
غفلت او استفاده کند و او را فریب دهد:
نفس پلیدت سگی است لیـك سـي شـیرگیر

این سر سي بازبُر همچو سر گوسپند
(همان)905 :
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چــــرا خــــواهی حریــــف دیــــو بــــودن

ز

نفس

سيصفت کالیو بودن
(عطار نیشابوری )20 :1561

ترکیب «سي نفس» در آثار عطار ،مثل آثار سایر شعرای پارسیگوی ،فراوان به کار
رفته است )1(.با این توصیف ،نفس مهمترین وسیله آشنایی انسان با شـیطان اسـت.
عطار راه جلوگیری از وسوسه ابلیس را کشتن نفس می داند .باید سالك نفس خود
را «که هاروت بابل وجود است و هر لحظه نقش دیگر زند»( ،کاشـانی  )15 :1553در
حیات زاهدانه و تر ،از دنیا ،تسلیم نماید تا ریشه تعلّقات خشك گردد و وسوسه
رونقی نداشته باشد؛ به تعبیر دیگـر« ،گرسـنه داشـتن نفـس مـان روی آوردن بـه
شهوات اسـت و بایـد بـا تسـبیو گفـتن و قـرآن خوانـدن ،روز زاهـد پـر شـود».
(پورنامداریان  )0 :1553عطار عالوه بر آن ،از خدا نیـز درخواسـت کمـك مـیکنـد و
میگوید:
نفــس مــن بگرفــت ،ســر تــا پــای مــن

گــر نگیــری دســت مــن ،ای وای مــن
(عطار نیشابوری )0 :1563

ابلیس در وجود آدمی
عطار بر این باور است که پرخوری و شکمپرستی فرصت ورود شیطان بـه جسـم
آدمی را فراهم میکند .با این کار ،فرد بـهکلـی در دام نفـس مـیافتـد و سـرانجام،
شرافت انسانی و ارزش معنوی خود را بر بـاد خواهـد داد .در آن صـورت ،جسـم
فربهتر و روح الغرتر میگردد .وی حکایت مواجهه ابلیس و خنّاس بـا آدم و حـوا
را در داستانی که بـه محمّـد ترمـذی نسـبت داده اسـت ،مـیآورد کـه ابلـیس بـا
لطایفالحیل ،خنّاس را به جسم آدم وارد کرد و آن تبدیل به گوشت و خون شد:
«روزی آدم پی کاری رفت .ابلیس بیامد و خنّاس را پیش حوا آورد و گفت :مرا مهمـی
پیش آمده است .بچه مرا نگه دار تا بازآیم ...آدم بازآمد .خنّاس را بکشت و قلیه کرد و
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یك نیمه بخورد و یك نیمه به حوا داد ...ابلیس گفت مقصودم حاصل شد .در سینه آدم
مقام گرفتم( ».عطار نیشابوری )392 :1559
شـــــــود فرزنـــــــد آدم مســـــــتمندم
چـــــو خـــــود را در درون او فکنـــــدم
()191 :1561

همه صوفیان معتقدند که ابلیس در درون خود انسان جای دارد و قلب آدمی عرصه
کارزار بین حقیقت و شیطان است.
عطار ابزارهای دیگر شیطان را حرص و حسد میداند که ریشه تمامی ناکامیهـا
و بدبختیهای آدمی است .این صفات ذمیمه زمینه را بـرای ورود ابلـیس بـه درون
آدمی هموار میکنند .حرص به مال ،مقام ،شهرت و مهمتر از همه ،دنیا بـه خـودی
خود ،حاصل نمیگردد؛ از این رو ،طم را «دروازه دنیا و مدخل ورودی آن معرفی
کردهاند( ».آون )906 :1520
شَـــره دنیـــا ســـرت بُـــرّد بـــه هیچـــی

سر از پیش خدا تا چند پیچی
(عطار نیشابوری 1516الف)106 :

عطار در الهینامه در حکایت مرد حریص و ملكالمـوت نیـز حـرص را نکـوهش
میکند و آن را ابزار شیطان میداند:
کنــون ایــن حــرص باشــد گــر بــدانی

که

او

را

بندة

بسته میانی
()122 :1561

ابلیس؛ مشاور در کارهای خیر
یکی از مهمترین و شنی ترین کارهای ابلیس دخالت در امور خیر و ظاهر شدن در
نقش پیر و مشاور است .او بهویژه در امور شریعت ،چنان جلوه میکنـد کـه گویـا
تمامی علوم زمانه را می دانـد؛ از ایـن رو ،عطـار بـه سـالك هشـدار مـیدهـد کـه
شیخنماها و ابلیسان آدمروی و قاطعان طریق زیاد هستند و وی برای در امان ماندن
از آنان ،باید دست در حلقه پیری بزند تا به کمال برسد.
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«ماجرای حضور شیطان در نزد معاویـه و بیـدار کـردن وی بـرای نمـاز ،نشـانهای از
حیلههای شیطان در امور شریعت است .ابلیس به بالین معاویـه مـیرود و او را بـرای
برپایی نماز صبو بیدار میکند تا معاویه بـهموقـ  ،بـه نمـاز صـبو برسـد و از سـوز
حسرت و ندامت نرسیدن به نماز مغبون بماند .به تعبیر مولوی ،او با برپـایی نمـاز از
سوز درون و حسرت اندوه از فوت نماز محروم شده است؛ سوزی که از دههـا نمـاز
باالتر است( )2(».زمانی )601 :9 ،1553
مـــن تـــو را بیـــدار کـــردم از نهیـــب

تـــا نســـوزاند چنـــان آهـــی حجیـــب...

مـــن حســـودم از حســـد کـــردم چنـــین

مــن عــدوم کــار مــن مکرســت و کــین
(مولوی بلخی )9513-9515 /9/1521

ترفند پیچیده ابلیس و برخورد روانشناسـانه او بـا هـر طیـف و گـروه و تنظـیم
حمالت مکارانه براساس میزان خرد افراد بسـیار شـگفتانگیـز اسـت .گویـا او در
تمامی اصول و احکام معنوی و فقهـی تبحـر ویـژه دارد .او «هفـتصـد درجـه در
معرفت سخن میگوید( ».عطار نیشابوری  )625 :1559تغییر امـور خیـر بـه شـر و یـا
برعکس آن ،از شگردهای دیرینه ابلیس است:
صـــد هـــزار ابلـــیس الحـــولآر بـــین

آدمـــــا ابلـــــیس را در مـــــار بـــــین

دم دهــد گویــد تــرا ای جــان و دوســت

تــا چــو قصــابی کشــد از دوســت پوســت
(مولوی بلخی)931-935/9/1521

از این دست ترفندها می توان به داستان برصیصای عابد و بلعام باعور اشـاره کـرد.
عطار مریدان بیتجربه را به دانش کافی مجهز میکند تـا قـادر باشـند چهـرههـای
گوناگون ابلیس را بشناسند و با آن مقابله کنند و به ریا گرفتار نشوند:
گهــی از بهــر طاعــت خــوانمش خــاص

وزان طاعــت ریــا خــواهم نــه اخــالص
(عطار نیشابوری )191 :1561
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ابلیس؛ حاجب بارگاه
از جمله دفاعیّات عطار از ابلیس این است که او را حاجب بارگاه الهـی مـیدانـد.
وظیفه حاجب آن است که مان رسیدن انسانهـای غافـل و کـملیاقـت بـه درگـاه
خداوند شود و بی ادبان را از درگاه حق براند .در عوض ،مردان شایسته را بـه نـزد
خدا ببرد .درحقیقت ،او محك قبول و ردّ طاعت و معیار درستی و نادرستی اسـت،
سره را از ناسره تشخیص میدهد ،نقّادی دلسوختگان بارگاه بـه عهـده او اسـت و
بدون اجازه او کسی حق ورود به بارگاه را ندارد:
نخســــتین تــــا اعــــوذی زو نخــــواهی

قـــــدم نتـــــوان نهـــــادن در الهـــــی

محـ ـكّ نقـــد مـــردان در کـــف اوســـت

زمشــرق تابــه مغــرب در صــف اوســت
(عطار نیشابوری )150 :1561

تــــا بــــدین دام و رَسَــــنهــــای هــــوا

مــــردِ تــــو گــــردد ز نــــامردان جــــدا
(مولوی بلخی)230/3/1521

عطار به جایگاه ابلیس در نزد خدا و سابقه وی که با فرشتگان مصاحبت میکرد،
اشاره میکند .به تعبیری« ،بقایای کمال معنوی و نشانههای مردانگی پیشین در
ابلیس وجود دارد»؛ (آون  )502 :1520از این رو ،به رحمت حق امیدوار است .اگرچه
ابلیس بیرون بارگاه حق است ،همچون سي دربان مواظب است تا بیگانه وارد
بارگاه نشود:
گفــت :دور اســتادهام تیغــی بــه دســت

بـــازمیرانـــم از آن در هـــر کـــه هســـت

تـــا نگـــردد گِـــرد آن در هـــیچ کـــس

در همـــه عـــالم مـــرا ایـــن کـــار بـــس
(عطار نیشابوری 1516ب)90 :

عطار همچنین در دفا از ابلیس و حفظ سالك از کمند غرور ،تحقیر ابلیس و
مضحکه کردن او را نمیپذیرد؛ از این رو ،میگوید« :ابلیس کشته خداوند است.
جوانمردی نبود کشته خداوند خویش را سني انداختن )605 :1559( ».اینکه
شخصی گناه خود را بر گردن ابلیس بیندازد و به او لعن بفرستد ،نادرست است.
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در مثنوی داستان عجوزهای که برای توجیه کارش ،اوراق مصحف را بر خود
میبست و این کار اعتراض ابلیس را در پی داشت ،در راستای همین مضمون
است( .ر .،.مولوی بلخی )1510-1561/6/1521

لعنت؛ تیر شاه
عطار معتقد است که لعنت نشان لیاقت اسـت .دریافـت لعنـت از درگـاه خداونـد
نصیب هر کس نمی گردد .بدین مناسبت ،طـوق لعـن الهـی را کـه نصـیب ابلـیس
گردید ،طوق افتخار میداند؛ زیرا لعنت نشان حـق داشـت و ابلـیس آن را بـر سـر
چشم نهاد:
ندید او آن کـه زشتسـت ایـن و نیکوسـت

ولــی ایــن دیــد کــان از درگــه اوســت
(عطار نیشابوری )59 :1561

ابلیس می گوید لعنت چون تیر شاه است و شاه تیر از کمان رها نمیکند ،مگر آنکه
اوّل چند بار نظر بر هدف گمارد .من عاشق آن نظر هستم:
چنین گفـت او کـه لعنـت تیـر شـاه اسـت

ولـــی اول نظـــر بـــر جایگـــاه اســـت
(همان)153 :

عطار در تفسیر این موضو  ،حکایت محمود و ایاز را میآورد که ایاز شب تا
روز ،پای محمود را میمالید و میبوسید .محمود گفت :تو را با پای چه کار است
صورت را نمیبوسی  ...گفت :روی شاه را همه میبینند و میبوسند ،لیکن پای را
کمتر کس بوسه میدهد .من در عاشقی میخواهم فرد باشم( .همان :مقاله هشتم،

حکایت چهار) ابلیس نیز به این دلیل طالب قهر آمد و لطف را خریدار نشد که
طالبان لطف بسیارند .هیچ کس جویان قهر و جفای معشوق نیست؛ بنابراین ،ابلیس
چیزی را خوش داشت که دیگران ناخوش میداشتند .با این همه لعنت ،ابلیس

 / 91فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوررهشناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابراهیم ابراهیمتبار

هرگز مقام شکر و رضا را از دست نداد و زبان به تقدیس گشود و این از
نشانههای عشق بیحدّ او است:
که لعنـت خـوشتـر آیـد از تـو صـد بـار

کــه ســر پیچیــدن از تــو ســوی اغیــار
(عطار نیشابوری )150 :1561

توبه ابلیس
عطار با سایر عرفای صوفیمشرب ،در باب فرجام کار ابلیس همعقیده است .توبـه
ابلیس هرگز مورد پذیرش حضرت حق قرار نخواهد گرفت .با وجود کرامت حـق،
ابلیس ذاتاً بداندیش و سرشار از کبر است .حتی قدرت و شکوه گذشته وی نیز بـه
سبب غرور بیحد ،از دست رفت .به گفته سری سقطی« ،هر معصیتی که سبب کبر
بود ،امید نتوان داشت بـه آمـرزش آن( ».آون  )925 :1520عـالوه بـر ایـن ،او بـرای
نابودی بشر و انتقام از آدم ،کمر همّت بسته است و در این راه ،از هـیچ وسـیلهای
حتی اعمال خیر ،غافل نیست .با این اوصاف ،حتی شفاعت عرفای مقرّب ،کـه بـه
مدار کمال دست یافتهاند نیز نزد خدا برای ابلیس فاقد ارزش خواهد بـود .وقتـی
بایزید به رحمت حق نائل آمد و در خلسه عرفانی به مقام قرب رسـید ،صـدایی از
غیب برآمد که بخواه« .گفت مرا خواست نیسـت .وقتـی بـا اصـرار روبـهرو شـد،
رحمت همه خالیق را خواست .پس گفت :بر ابلیس رحمت کن .گفتند :گسـتاخی
کردی .او از آتش است ...تو جهد کن خود را بدان نیـاری»؛ (عطـار نیشـابوری :1559
 )115بنابراین ،گناه ابلیس در ذات او قرار دارد و امید بـه توبـه وی نیسـت .حکـم
خداوند درباره ابلیس قطعی است و فسخناپذیر.

نتیجه
در بررسی آثار عطار این نتیجه حاصل شد که ماجرای ابلیس ،از عزّت تا ذلّت و از
تقرّب تا تمرّد ،با نقشمایهها و تناقصها و تصـاویر گونـاگون ،در آثـار او متجلّـی
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شده است و به طور صریو ،نمی تـوان بـه نظـر روشـنی دربـاره دیـدگاه عطـار در
خصوص ابلیس دست یافت؛ چراکه او از یك سو ،مالحظه شریعت دارد و از دیگر
سو ،مالحظه طریقت .بر این اساس ،سخنان عطار درباره ابلیس را مـیتـوان در دو
دسته طبقهبندی نمود :در دسته اول ،هشیارانهترین نکـوهشهـا دیـده مـیشـود .او
ابلیس را حیلهگر فریبکار مینامد و با عبارت نفس سيصفت او را توصیف میکند
که با دامهایی از قبیل دنیا ،نفس ،خشم ،و طم به شکار آدمی میپردازد .او ابلـیس
را عاشق اغواگر نکوهیده می داند که ذاتاً بداندیش است و برای نابودی بشر فعالّانه
دسیسهچینی میکند و در این راه ،از هر وسیله حتی اعمال خیـر بهـره مـیبـرد .بـا
توجه به اینکه گناه ابلیس در ذات و سرشـت وی قـرار دارد ،امیـد توبـه نیسـت و
حکم خداوند در باب طرد و نپذیرفتن توبه او قطعی و فسخناپذیر است؛ از این رو،
شیخ نیشابور به سالك هشدار می دهد که به هر قیمتـی بایـد از نزدیـك شـدن بـه
ابلیس اجتناب کرد و در مقابل او ،به طور مستمر و بیامان هشیار بود.
در دسته دوم سخنان ،وی ابلیس را در کسـوت یـك قربـانی انـدوهنا ،کـه در
آرزوی اعاده حیثیت خود است ،نشان میدهد .او حاجب بارگاه الهی اسـت .طـوق
لعنت برای او ،طوق افتخار اسـت .اگرچـه از تقـرّب دور افتـاده اسـت ،در پشـت
دربهای انتظار مالقات خدا می ایستد تا لطف خدا او را دریابد .او معیار آزمـایش
آدمیان است.
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