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 بررسی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف ابلیس 

 (االسرار میبدی القضات همدانی و کشف های عین در تمهیدات و نامه)

 سمیه پیری

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

از منظری متفاوت با  -موجود مطرودِ درگاه الهی -یسنقش ابلیس در متون عرفانی برجسته و پررنگ است؛ در این متون، به ابل

شریعت نگریسته شده و نظریّات متناقضی در این خصوص ارائه شده است؛ برخی از عارفان، ابلیس را در خلوص، عبودیّت، و گزاردِ 

ایشان بر این باورند . و نیستکشند تا جایی که کسی را یارای رقابت و برابری با اکاری به احسنِ وجه، به درجات متعالی برمی خویش

نگاه متفاوت . ، حوادثی رخ داد و ابلیس از جایگاه پیشین خویش، هبوط کرد و رانده و ملعون گشت(ع)زمان با آفرینش آدم که هم

ین ای دیگر توجیه نموده و برای او در ا عرفا به حوادثِ رخ داده در این جریان، سبب گشت تا ایشان مدحوریِ ابلیس را به گونه

، مقامی شایسته و برجسته بیابند و او را با القاب، عناوین و اوصافی مورد خطاب قرار دهند که از موجودی سرکش  ملعونی و مطرودی

او موجودی . شود نادیده انگاشته ( ع)گردد و گناه وی در امتناع از سجده بر آدم به موجودی مطیع و ارزشمند در ساختار هستی بدل 

احمد )الموحّدین است  ، رئیس(بن منصور حلّاج حسین)بیند  وند با رسالتی خاص، غیر از خداوند معبودی را نمیاست، آفریدة خدا

و خداوند مأموریت ضاللت بشر را بر عهدة او نهاده است و او جز انجام وظیفه کاری ندارد ( سنایی)باختۀ خداست  ، عاشق پاک(غزّالی

ای و شیوة تحلیلی با ارزیابی و تحلیل القاب، عناوین و اوصاف  ا با روش مطالعۀ کتابخانهدر این پژوهش بر آنیم ت(. القضات عین)

میبدی، به چرایی نسبت دادن برخی عناوین به ابلیس  االسرار کشفو های او  نامه  مجموعهالقضات همدانی،  عین تمهیداتابلیس در 

 .مندان به متون عرفانی بگسترانیم قههای جدیدی را در برابر دیدِ عالبپردازیم و به قدر وسع، افق

 .االسرار ابلیس، تمهیدات، جبر، عشق، عناوین و القاب، کشف :ها کلیدواژه

 مقدّمه

ها بیانگر بعادی از ابعااد وجاودی ایان موجاود       و احادیث از شیطان با اسامی مختلفی یاد شده است که هر کدام از آن قرآندر آیات 

  (.392: 4956شریفی، ) «بود« عزازیل»کشی کند، که نافرمانی و گردنن سالمی، نام ابلیس پیش از آبنا بر روایات ا» .نادیدنی است

که مرتکب معصیّت شود، ملکی از مالیکه بود و اسم او عزازیل،  ابلیس پیش از این که کنندمجاهد و طاووس از ابن عباس روایت می

در میان مالیکه از لحاظ اجتهاد و علم کسی . نامیدندها را جن می ودند که آناز ساکنان زمین بود و ساکنان زمین از جنس مالیکه ب

پس چون بر خداوند تکبّر ورزید و از سجده بر آدم سرباز زد و عصیان خداوند نمود، پروردگار او را لعنت کرد و . رسید او نمیۀ به پای

ماده یبَلِس و إبالس،  از ای مفرد کلمه است؛ ابلیسمشهور شیطان، های  ماز دیگر نا(. 494 -492/ 44، ج4969بحار، . )..ابلیس نامید

لیه ع)آمده که جز دو مورد بقیه مربوط به خلقت آدم  قرآنبه صورت مفرد، یازده بار در  کلمه،این  .جمع أبالیس و أبالسه دارای دو

سُمِّیَ ابلیس لِأنّه أبلَسَ مِن رحمه اهلل عزّ و »: اند در باب وجه تسمیۀ شیطان به ابلیس، فرموده( علیه السالم)امام رضا  .است( السالم

گفتنی است که در  .، ابلیس، ابلیس نامیده شد چرا که از رحمت خداوند عزّ و جلّ ناامید گردید(493: معانی االخبار صدوق)« جلّ

دیگر ابلیس بوده، اما تنها شهرت  هایم بر نامّیاد شده است که ظاهراً مقد« حارث»از اسم دیگر شیطان یعنی پایان همین حدیث 

شیاطین است، همو که بر آدم سجده نکرد ۀ ابلیس اسم خاصّی است برای شیطان که در حقیقت رئیسِ همبه هر حال  .روایی دارد

به م کری قرآنچنین در  هم. کار و مُتمرّدِ از فرمان خداموجودی است زنده، باشعور، مکلّف، فریب او (.435: 4956وفایی بصیر، )

نّاس لّ و خَمُضِعدوّ، ، ، وسواس(مارد)ریدمَ رجیم،تناسب عملکرد ابلیس برای او صفاتی بر شمرده شده است؛ صفاتی چون 

  .(21: 4956برهانیان،)

برخی از عارفان قایل به نوعی زندگی خاص و ( ع)او در امتناع از فرمان سجده بر آدمۀ در مورد چرایی عصیان ابلیس و سعی بر تبرئ

رسد گروهی از  به نظر می. ها و اساطیری در این باره نقل گردیده است فاوت برای وی پیش از صدور فرمان سجده هستند و افسانهمت

در مورد زندگی ابلیس و چگونگی آن نظریّات متفاوتی مطرح . اند مدافعان ابلیس برای توجیه نافرمانی او، از این سخنان بهره جسته
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 -زیرین زمین ساکن بودۀ آن زمان که در الی-ترین سطح باره نقل شده است که زندگی ابلیس از پایین اینشده است، دو اسطوره در 

زیرین ۀ اوّل، خداوند پس از آفرینش ابلیس، او را در طبقة در اسطور. شود به تصویر کشیده می -صعود به عرش-تا باالترین آن

خویش، توانست از زمین هفتم به ۀ روزی و طوالنی و بی وقف های شبانه تعبادۀ ابلیس به واسط. دهد قرار می -زمین هفتم-زمین

برد که برای رسیدن به  در این آسمان، ابلیس پی می. برسد -آسمان اوّل-آسمانۀ جا به نخستین طبق زمین اوّل صعود کند و از آن

ها مستلزم عبادتی است هزار ساله،  این آسمان گذشتن از. ها عبور نماید عرش، هنوز شش آسمان دیگر باقی مانده است و باید از آن

صعود ابلیس بدین ة دومین اسطور (.36: 4931آون، )که ابلیس سالیانی بس طوالنی عابدِ معبود بود تا به عرش خداوندی رسید 

 :گونه است که

اکنون . شوند ند و صاحب فرزند میک ها غلبه می هوی و هوس بر آن. کند ها را به زمین منتقل می خداوند پس از آفرینش جنّیان، آن 

خداوند به . شان یکسره صرف تعقیب امور ممنوعه است شان موجوداتی آزمند، حسود و ستیزه جویند که حیات جنیّان و فرزندان

در . زندور دارد امّا جنّیان امتناع می شان گسیل می رحمت خویش و به امید روی گردانی آنان از شر، رسوالن و پیامبرانی برایۀ واسط

سنخانِ خویش  او که قادر به تحمّل فسادِ هم. کند که عزازیل نام دارد شکن و جفاکار، زاهدی مشهور زندگی می میان این جمعِ پیمان

جا، جدا از شرور جهان، عزازیل زندگی خویش را  در این. کند ای بنا می جا صومعه گیرد و در آن نیست، در یک کوه مرتفع کناره می

کنند که او را  شوند و از پروردگار استدعا می به زودی فرشتگان آسمان اوّل متوجّه او می. بادت خدا اختصاص داده استیکسره به ع

کشد و عزازیل در عبادت خدا، از  خداوند او را باال می. ءالدنیا برکشد، چنان که اینان بتوانند در دیدرس او شادی نمایند به سما

خواهند به عزازیل اجازه دهد که  فرشتگان آسمان دوم، متحیّر از پارساییِ او، از خدا می. گیرد ی میهمسایگانش در آسمان اوّل پیش

و بدین ترتیب، عزازیل . گیرد قطارانش پیشی می در اخالص و سرسپردگی از هم. رود او دوباره باال می. در میان آنان زندگی کند

با گذشت زمان، عزازیل به یارِ غار حامالنِ عرش و . برد ا تا عرش خویش باال میکه خداوند او ر رود تا این آسمان به آسمان پیش می

هاست که محافظت از خزائن  او چنان مورد احترام آن. کنند گردد که بی وقفه بر باالی عرش پرواز می سانی بدل می  موجودات فرشته

کند،  ها پرواز می که عزازیل در آسمان هنگامی. بخشند به او میاش،  داری کنند و کلید بهشت را، به پاس امانت عرش را بدو واگذار می

 (.36-36: 4931آون، )کنندگان  آه نگهبانانِ عبادت! الجنّه آه خازن»:زنند فرشتگانِ میزبان در بهت و حیرت فریاد می

چی و نگهبان خزانه ن، خزاننگهبا»گونه آورده شده است،  خازن اینة ذیل واژ. خازن بهشت بوده است( ع)ابلیس پیش از خلقت آدم

کند که ابلیس پیش از القضات بیان میعارفی چون عین(. ، ذیل واژه4923دهخدا،)« مالة از لطایف، ذخیره کننده و حفظ کنند

 کند که چون ابلیس از افراد مورد اطمینان خداوند بود، ایناست، درواقع او  به این نکته اشاره می رانده شدن، خازن بهشت بوده

شود که مورد اطمینان و اعتماد  دار انتخاب میکه امروزه هم، کسی به عنوان نگهبان و خزینهچنان. استمسئولیّت به او محوّل شده

خطیرِ نگهبانی از بهشت را ۀ اش، وظیف داری است که خداوند به پاس امانتای به خداوند نزدیک بودهدر نگاه او، ابلیس به اندازه. باشد

 .دهد است و بُعد دوم زندگی ابلیس این نکته را به خوبی نشان می به او داده

در متون عرفانی، تأثیرپذیریِ برخی از عرفا از زندگی اساطیری ابلیس، سبب گشته است تا کسانی به دفاع از ابلیس و تمرّدِ وی در 

که هنگامی که سخن از چیستی و ماهیّت  چنان. بپردازند و در تاریخ تصوّف به مدافعان ابلیس، شهره گردند( ع)فرمان سجده بر آم

تواند مأخوذ از این زندگی اساطیریِ  داند و نور خواندن ابلیس، می القضات، ابلیس را به لحاظ ماهیّتی نور می شود، عین ابلیس می

 .سان گشته است شتهنشینی و مجاورت با فرشتگان، نورانیّت ایشان به او نیز سرایت داده شده و فر ابلیس باشد که به دلیل هم

در بررسی چرایی نسبت دادن برخی القاب و عناوین، به ابلیس، نباید این نکته را دور از نظر داشت که بسیاری از مدافعان ابلیس، به 

، (ع)قضا و قدر الهی در فرمان سجده بر آدمۀ زندگی او پیش از رانده شدن، جایگاه وی نزد خداوند، علم و دانایی او، نقش برجست

جبر ابلیس در عدم سجده، وجه آزمون پذیری این سجده، سرنوشت او پس از عصیان و در نهایت اجحافی که در حق او شد، توجّه 

آن هنگام که ابلیس گوی سبقت را در عبادت و عشق از تمام -ایشان در بیانات خویش، وجه عابدی و عاشقی ابلیس را. اند داشته

همین مسایل سبب شده ستایند،  می(ع)انند، به همین سبب او را در جریان عدم سجده بر آدم د تر می برجسته-رباید ملکوتیان می

القضات به وجهی مثبت بدل و ها، عناوینی که تقریباً بار معناییِ منفی دارد، در نگاه کسانی چون عیناست که در برخی قسمت

عابدِ معبود، عاشق -یس را، باید در این دو وجه شخصیّتی ابلیسبسیاری از عناوین و القاب مثبتِ ابلۀ بنابراین ریش. توجیه شوند
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مطرح ( ع)های آغازینی که دفاع از تمرّد ابلیس در فرمان سجده بر آدم در سده. عرفا دانستۀ و برخی تفکّرات رایج در جامع -راستین

تأثیر نبوده  ندان در گسترش این تفکّر بیاندیشمۀ آن روزگار و به تبع آن در اندیشۀ گردد؛ نفوذ برخی احکام کالمی در جامع می

ناهمگون بودن امر و  -2اعتقاد به جبر و تقدیر براساس علم ازلی خداوند، نه اختیار مخلوق، »رواج و گسترش احکامی چون . است

به رواج و ( 66: 4966خادم علما، )« جواز تکلیف ما ال یطاق از جانب خداوند بر مخلوق مجبور -9مشیّت الهی از هم و گاه مغایرت، 

 . گسترش این اندیشه در بین جماعتی از صوفیّان دامن زده است

. میبدی برگزیده شده است االسرار کشفالقضات همدانی و  عین های نامه  مجموعهو  تمهیدات در این پژوهش از میان متون عرفانی،

مدافعان ابلیس ة ا هم اتّفاق نظر دارند و گاهاً در زمرب(ع)چرا که نویسندگان این متون در جریان امتناع ابلیس از سجده بر آدم

چرا که نگاه میبدی به ابلیس همیشه . تر است القضات بارزتر و برجسته عینۀ گرچه این مشخصه در آثار و اندیش. شوند محسوب می

در رابطه با عصیان ابلیس  کریم است، با این حال هر دوقرآن حاکی از ستایش و تمجید نیست و در برخی موارد همسو با تعالیم 

القضات و میبدی هر آن کجا که احساس نمایند افکار و مشرب عرفانی  از طرفی دیگر عین. جبرگرایی هستندۀ قایل به نوعی اندیش

و  در رابطه با ابلیس. اند خویش پرداختهۀ باشد، به تأویل ذوقی آیات، طبق دیدگاه عارفان ایشان مغایر با برخی آیات و احادیث می

القضات صرفاً به  البتّه باید اشاره نمود که عین. هایی دارد ، نگاه این دو نویسنده همانندی(ع)چرایی تمرّد وی از فرمان سجده بر آدم

دفاع از ابلیس و سرکشی او، جسارت و شجاعت بیشتری دارد و با بی پروایی ۀ وی در مسئل. القاب و عناوین مثبت پرداخته است

 :تمهیدات او. کند رح میعقاید خویش را مط

عالوه بر آن . است و زبان قاضی در آن برای اقناع مخاطبان ساده و قابل فهم است( ه 323-132)القضاتترین کتاب عینعرفانی

 ها را با استناد به تر آنتر سخن و آوردن تشبیهات و کنایات فراوانی که بیشمستند ساختن کالم به آیات و احادیث برای تأثیر بیش

 (.35: 4931عرب، )توان آن را نوعی شعر منثور نامید  رو، میساخته، به کتاب رنگی شعرگونه داده است؛ از اینقرآن آیات 

کند، در این مقاله بر آنیم تا  یاد می... وجود، خال بر جمال ازل، سرور مهجوران، غیور مملکت وۀ یگان»القضات از ابلیس با عنوان عین

 .یی نسبت دادن این القاب و عناوین به ابلیس بپردازیمدر این متون، به چرا

 وجودة یگان

فقط اوست . همتاستدر نگاه او، ابلیس در عابدی و عاشقی خود یگانه و بی. کند یاد می« وجودۀ یگان»القضات از ابلیس به عنوان  عین

نداشته است و حاضر نشد، بر کسی جز معشوق که وفاداری خویش به معشوق را به جا آورده و هیچ گاه سر از آستان حضرت حق بر 

داند، چرا که فرشتگان به انسان خاکی نظر افکنده و بر او  القضات، ابلیس را برتر از فرشتگان می در این عنوان، عین. نظر بیفکند

. اثبات کردو بدین ترتیب عاشقی خویش را به معشوق . که ابلیس فقط روی به جانب معشوق داشت و بسحال آن. سجده کردند

های طوالنی ابلیس و عشق او نسبت به محبوب ازلی  القضات، به عبادت در این عنوان، عین. نظیر و یگانه است پس ابلیس وجودی بی

 .توجّه دارد

 خالِ بر جمال ازل، زلف شاهد 

ه کنار گونه و روی گوش زلف دسته مویی است ک». است« زلف شاهد»و « خالِ بر جمال ازل»از عناوین مثبت ابلیس در تمهیدات 

انگیز  در شعر غنایی فارسی، بلندی، سیاهی و پیچ و شکن به خصوص تاب سر زلف معشوق، صور خیال و مضامین دل. پوشاند را می

عینیّت و هویّت را گویند که کسی را بدان راه نیست و »از طرفی دیگر زلف نزد صوفیّه (. 351: 4962متّحدین، )« بسیار آفریده است

توان گفت، زلف نامیدن ابلیس در متون عرفانی،  پس می(. 354: همان)« ی بر شیطان اطالق شود و گاهی به معنی قرب آیدگاه

موجّه جلوه دادن مضامین غنایی در تجسّم »گویی قصد متصوّفه از به کار بردن چنین تعبیراتی. بیانگر قرب او به محبوب الهی است

دهد، خاصّی میة چون وجود خال و زلف معموالً به چهره حسن و جلو(. 354: 4962حدین، متّ)« عشق الهی بر معشوق زمینی است

کند که در عین سیاهی موجب زیبایی و جا که نگرشی مثبت به ابلیس دارد، از او به عنوان خال و زلف یاد میالقضات از آن و عین

گویی بدون این خال و زلف، محبوب زیبایی چندانی . زم استجمال محبوب شده و وجود این خال و زلف به عنوان لوازم زیبایی ال

توان دیدگاه او نسبت به ماهیّت ابلیس را  به ابلیس می« زلف»و « خال»القضات برای نسبت دادن عنوان  عین از دیگر دالیل .ندارد
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القضات  عین. والً سیاه رنگ هستندکند، ابلیس به لحاظ ماهُوی نوری سیاه است و خال و زلف نیز معم برشمرد، چرا که او بیان می

 . شود، دوچندان شده استگوید، زیباییِ جمالِ محبوب با وجود ابلیس که زلف و خال او محسوب میمی
خویش، ابلیس را در مقابل او قرار ۀ کند و با توجّه  به اصل تضادّ اندیش یاد می« خدّ»به عنوان( ص)القضات از حضرت محمّد عین

در مقابلِ رخِ سپید . پس زلف نیز در کنار خدّ و خال جلوه و نمود دارد. داند ر یک را مستلزم وجود دیگری میدهد و شناخت ه می

« تجلّی جاللی و نمودار قهر الهی»است از زلف به عنوان( 354: 4962متّحدین، )« تجلّی جمالی و صفت لطف حق تعالی»که مظهر

چون از صفات لطف و رحمانیّت خداوند ( ص)به این مسئله است که حضرت محمّد القضات ناظر در واقع عین. یاد شده است( همان)

تعبیر شده « زلف»شود، از او به  در مقابل، ابلیس چون از جبّاریت و قهر خداوند ناشی می. باشد شود، بنابراین او خدّ می ناشی می

« زلف»القضات از ابلیس با عنوان رود و بدین سبب عین به شمار می( 353: 4962متّحدین، )« رمزی از کفر»با این وجود، زلف. است

البّتّه باید بیان کرد که گرچه . گیرد قرار می( ص)شمرد که در مقابل ایمان محمّد او بر میۀ کند که گاهاً کفر را خلعت و نحف یاد می

لّی معرفت حقیقی است، در واقع جمال حق و تجة مجاورت با روی که خود رمزی از جلوۀ به واسط»زلف، نمادی است از کفر امّا 

دار،  گاهی زلف را در مقام حاجب و پرده»البتّه در شعر شاعران(. 331: 4962متّحدین، )« نشان از راه دراز و پر پیچ و خم عشق دارد

دار درگاه  دهحاجب و پر»القضات بارها از ابلیس با عنوان جا که عین و از آن. (461: 4959قلیزاده، )« اند شخصیّت و صورت بخشیده

حاجب، محافظت و ۀ طور که وظیف همان. کاریِ ابلیس اشاره داشته باشد تواند به این خویش می« زلف»کند، تعبیر یاد می« الهی

باشد، ابلیس نیز به عنوان زلفِ شاهد، مانع از  حراست از بارگاه حُسن و جمال و جالل پادشاه و ممانعت از ورود اغیار به بارگاه وی می

های طالبان و عاشقان محبوب، شوق و هیجان ایجاد  او، درون دلة ر شدن جمالِ رخِ معشوق شده  و با سایه افکندن بر چهرنمودا

. نماید تر می شود و به این طریق، بازار حسن و جمال معشوق را گرم نموده و باعث تشدید میل و رغبتِ ایشان به محبوب می

پس در این عنوان، زلف در معنای . داند بان چنین آستانی، حاکی از عظمت مقام وی میالقضات حضور ابلیس را به عنوان در عین

در عرفان نماد کثرت نیز است که در این معنای نمادینِ « زلف»از طرفی دیگر . تواند داشته باشد دار  نمود بهنری می حاجب و پرده

ۀ های طوالنی و شبانه روزیِ خویش، توانست از مرتب عبادتعزازیلی نرسیده است ولی به مدد ۀ زلف، گویی ابلیس هنوز به مرتب

تا وقتی که کثرت در »آورد و در عرفان کثرت به وحدت برسد، چرا که او شایستگی حضور در خلوت و محرمیّت الهی را به دست می

ن از حجاب بیگانگی و غیرت وحدت فانی نگردد، قابلیّت خلوت  و محرمیّت نیابد، زیرا محرمیّت، خلوت و گستاخی مستلزم عاری شد

کند، که این عنوان  یاد می« خال بر جمال ازل»القضات گاهی از ابلیس با عنوان به همین سبب عین(. 465: 4959قلیزاده، )« است

ابلیس عاشق در وجود معشوق فانی . باشد نمادی از وحدت می« خال»چرا که در عرفان. بیانگر وحدتِ وجودی ابلیس و محبوب است

القضات از آن با عنوان ویژگیِ عشق  رسد و این وحدت وجودیِ عاشق و معشوق، همان است که عین است و به نوعی وحدت میشده 

 . کند یاد می

 سرورِ مهجوران

از جانب خداوند صادر شد، ابلیس که عاشق خداوند بود، نتوانست به غیر محبوب بر کسی ( ع)که فرمان سجده بر آدم هنگامی 

داند، را خواست معشوق مینالد ولی چون آنابلیس پس از جدایی از این فراق و درد می. نابراین از درگاه الهی رانده شدب. سجده کند

القضات ابلیس چون عاشق بود،  از نظر عین. در طریقت عشق، مهجوری بهره و نصیب عاشق است. از آن خرسند و خوشنود است

این . کندیاد می« سرور تمام مهجوران و عاشقان»ز ابوالقاسم کرگان از ابلیس به عنوان القضات به نقل اعین. بنابراین مهجور شد

گر این است که ابلیس، چون عاشقی خود را به نهایت رسانده است، سرور عاشقان نامیده شده است و در عشق، کسی را عنوان بیان

 .گان استیارای رقابت با وی نیست و در کوی عاشقان، مقام ابلیس برتر از هم

 غیور مملکت

گوناه کاه هنگاام صادور     بیند، هماان  دهد که وی، غیر را بر درگاه الهی نمیالقضات بدان سبب این عنوان را به ابلیس نسبت میعین

پَزی از دیگر صفات عاشق است، ابلیسِ عاشق و غیور اجاازه   غیوری و غیرت. ، نتوانست غیراز محبوب را ببیند(ع)فرمان سجده بر آدم

 .غیرت وی سبب شده است که محبوب را تنها برای خود بخواهد و بس. دهد تا هر ناالیق و ناشایستی به محبوبش نزدیک شود ینم

 خواجگانة خواج
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شاید بتاوان گفات ایان عناوان     . پرستید ابلیس در دورانی که عزازیل نام داشت، مُحبّ و مقرّب درگاه محبوب بود و او را عاشقانه می 

گوناه کاه   هایی اشاره داشته باشد که ابلیس عاشق و عابدی منحصر به فارد باود و جاز او هایچ کاس خداوناد را آن      التواند به سمی

پیداست که با این عنوان ابلیس از یک موجود مطرود و مدحور به یک موجود مثبت و ارزشمند ارتقاا  . کردشایسته بود، پرستش نمی

هایی که از زندگی ابلیس پیش از عصایان نقال    قضات در این عنوان، به اساطیر و داستانال گویی عین .یابد که بر همه برتری داردمی

ای در اعمااق زماین باه     های طوالنی و زهد خویش توانست از مرتباه  ای دارد، آن هنگام که ابلیس به مدد عبادت گردیده است، اشاره

ۀ ت را از تمام ملکوتیان برباید و به این ترتیاب، خواجا  عرش خداوندی صعود کند و به سبب آن همه طاعات، در عرش نیز گوی سبق

 .همگان گردد

 مملکتة شحن

مملکت است که ۀ تو چه دانی که ابلیس کیست؟ شحن»کند، مملکت یاد میۀ یازدهم از ابلیس به عنوان شحنۀ القضات در نامعین

« و ال نبی اال تمنی القی الشیطان فی امنیه و ما ارسلنا من قبلک من رسول»صد و بیست و چهار هزار نبی زخم او خورده اند

مردی که او را پادشاه برای ضبط کارها و سیاست »:گونه آورده شده استاین« شحنه»یذیل واژه (.36/ 4، ج4966القضات  عین)

. نسبتاً مهممقامی . مملکت استۀ گوید، ابلیس داروغه و شحنالقضات می عین(. ، ذیل واژه4923دهخدا، )« مردم در شهرنصب کند

القضات، خداوند این امتیاز مثبت را به ابلیس عطا که این سمت را چه کسی به ابلیس داده است؟ باید گفت، در نگاه عین امّا در این

ها یعنی جز ابلیس، کاردان و الیقی نبود که به امورات مملکت و مجازات برخی انسان. فرموده و او را به عنوان شحنه برگزیده است

ابلیس است که . دهد، خداوند به ابلیس مسئولیّت رسیدگی به برخی امورات را می(ع)شاید بتوان گفت، پس از آفرینش آدم. ازدبپرد

ابلیس، مجازات و ۀ چه این آدمِ خاکی، مرتکب خطایی شود، به وسیلدهد و چنانورود به درگاه الهی را نمیة به برخی از آدمیان اجاز

در باب چرایی محوّل . ا ابلیس به عنوان یک واسطه برای عقوبت برخی آدمیان در نظر گرفته شده استجدر این. شودتنبیه می

القضات بر این باور است که محبوب به کفایت و کاردانی عاشقِ خود ایمان دارد و چنین  ای به ابلیس، عین نمودن چنین وظیفه

گویی . اند داند که انبیای الهی زخم و آسیب وی را چشیدهقهّاری میۀ نالقضات، ابلیس را شح عین. نهد ای را بر دوش او میوظیفه

های گریشاید بتوان از زخم ابلیس، چاره. القضات، حتّی انبیای الهی را در خلوص و عبودیّت آزموده است عینۀ ابلیسِ قهّار، در اندیش

 .را ایراد کرد( ع)وی در مقابل انبیا 

 مسکین

« مسکین»هشتاد و سوم از ابلیس با عنوانۀ القضات در نامعین. ه در متونِ مورد بحث، بسامد باالیی دارداز عناوین و اوصافی است ک

از . یک دستور دوسویه بود( ع)تواند ناظر به این مسئله باشد که فرمان سجده بر آدم می« مسکین»کند، گزینش صفتی چون یاد می

ها گفته شد، سجده کن و از طرف دیگر در عالم غیب و عالمی نهان از فرشتهیک طرف به ابلیس به صورت آشکار و در حضور سایر 

سجده ( ع)دیگران، فرمان ظاهری خداوند را شنیدند و بر آدم . شود، جز محبوب بر کسی سجده نکند عالم فرشتگان به او گفته می

امتناع ( ع)شنود و از سجده بر آدم جده نشود، میکه بر کسی جز او س که ابلیس فرمان غیبی خداوند را، مبنی بر این بردند؛ حال آن

خواند، شاید بدان جهت که به فرمانی که در غیب داده شد، عمل نمود ولی باز هم  می« مسکین»القضات ابلیس را  عین. ورزد می

القضات اید عینش. شودداند، پذیرای آن می معشوق میۀ در نهایت ابلیس چون این لعنت را خلعت و تحف. لعنتِ دوست نصیبش شد

تواند  چنین این عنوان می هم. بیان کند( ع)خواهد، مظلومیّت ابلیس را در جریان فرمان سجده بر آدمبا به کارگیری این صفت می

اگر چه خداوند امر به اجتناب از نواهی و اطاعت از معارف دارد ولی گاه عصر عرفا باشد که ۀ مأخوذ از این تفکّر و حکم کالمیِ جامع

. از قبل مقدّر و محتوم است که بنده در برابر تقدیر الهی چگونه باید رفتار کند. او با امر و مشیّت الهی همگون نیستۀ ن خواستای

ابلیس اگر چه بر او امر شد که بر آدم سجده کند ولی در مشیّت الهی مقدّر شده بود که سجده نکند و مورد بازخواست قرار بگیرد 

خواست که امرش مورد غفلت قرار  او مغایر بود، میة جا که امر پروردگار، آشکارا با اراد از آن»در واقع (. 66: 4966خادم علما، )

خدا را دریابد ۀ کند که از میان تمام موجودات آسمانی، تنها او از چنان بصیرتی برخوردار بود که ترفند مکاّران ابلیس تأکید می. بگیرد

 (.233-261: 4931آون، )« گذاردو آزمایش را با موفقیّت پشت سر 

 شاه حبش
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القضات، یاد کرده است، چون در نگاه عین« دار الّا اهلل، زلف شاهدشاه حبش، پرده»از ابلیس با عنوان  تمهیدات القضات درعین

حبش، مردمی سیاه و که مردم به اعتبار این. دهدمورد خطاب قرار می« شاه حبش»ابلیس، نوری سیاه است، بنابراین او را با عنوان 

مقام ابلیس « شاه»گزینش لفظ . باشد، این عنوان به وی داده شده استتیره پوست هستند و ابلیس هم نسبت به نور الهی سیاه می

چرا که شاه، کسی است که بر . ابلیس بر آدمیان استۀ القضات در این عنوان، ناظر به سلطشاید بتوان گفت عین. دهدرا ارتقا می

از طرفی . های بارز شاه، چیرگی و تسلّط وی است که ابلیس نیز دارای این ویژگی است از ویژگی. سرزمین خود تسلّط داردافراد 

ای پنهانی به سوگند ابلیس بعد از رانده شدن دارد که او القضات اشاره گونه تعبیر کرد که شاید عین توان این عنوان را این دیگر می

چه این تعبیر هم  چنان. چون شاه، مسلّط است پس او هم. فریبداند، میکسانی را که عاشقی نیاموخته الخصوص تمامی آدمیان، علی

 .ای مثبت توجیه شده است القضات به گونه مدّنظر باشد، در نگاه عین

 دار الّا اهللپرده

ت حراست از امور ارزشمند به ابلیس داده مسئولیّ. داند، جز وجود خداوندالقضات، ابلیس را نگهبان و دربان همه چیز میگویی عین 

. کند، ابلیس قطعاً الیق و کاردان بوده که این سمت به وی داده شده استاین عنوان، عظمتِ مقام ابلیس را بیان می. شده است

ه عنوان نگاهبان کند، آن هنگام که خداوند او را ب اش اشاره می ای از زندگی قاضی در این عنوان به عظمت و حرمت ابلیس در برهه

 .گزیند بهشت و خزائنش بر می

 غالمِ صفتِ قهر

دانی که پاسبان حضرت کیست؟ غالمِ صفتِ قهر »کند، یاد می« پاسبان حضرت، غالم صفتِ قهر»القضات از ابلیس با عنوان عین

شت ابلیس پس از نافرمانی دارد؛ ای به سرنواین صفت اشاره(. 61-63: 4953القضات،  عین) «است که قدِّ الف دارد که ابلیس است

ابلیس پذیرفته است که . کندالقضات با این صفت، خرسندی ابلیس را پس از رانده شدن بیان میعین. که از درگاه الهی رانده شداین

نزد برخی از  او از این مقهوری سربلند است، قد و قامتی چون الف دارد و به سبب شکیبایی بر این مصیبت،. مورد قهرِ خداوند باشد

القضات در گزینش این صفت و همانند کردن قامت ابلیس به الف، به استواری و ثبات ابلیس در عشق عین. شود  مدافعان ستوده می

تواند متأثّر از  این عنوان می از طرفی دیگر.نیز توجّه داشته است که حتّی با وجود رانده شدن از درگاه خداوند، باز هم سربلند است

تواند بر  یعنی خداوند می. باشد( 66: 4966خادم علما، )« جواز تکلیف ما ال یطاق از جانب خداوند بر مخلوق مجبور»المیِحکم ک

پس با این . بنده تکلیفی قرار دهد که خارج از توان او باشد، و بی ادبی بنده بر آن حکم خداوند، نوعی بی ادبی به ساحت اوست

« از فرمان سجده بر آدم رقم خورده بود امّا خداوند بر خالف توان وی، او را امر به سجده نمودابلیس گرچه برایش امتناع »وجود

 (.66: 4966خادم علما، )

 پاسبان حضرت

گوید این مقام را کند که میالقضات از زبان ابلیس بیتی را نقل میعین. از عناوین و القاب مثبت ابلیس نزد برخی از عارفان است

گوید که جز خود کسی را به بارگاه من راه ابلیس چون عاشقی پخته و غیور است، محبوب به او می. طا کرده استمعشوق به وی ع

تواناییِ ابلیس در شناخت ة این صفت نشان دهند. کس را که خواهان من نیست، از درگاهم برانمده و مانع ورود اغیار شو و هرآن

القضات، ابلیس پس از رانده شدن، باز در واقع در نگاه عین. ا بر دوش او نهاده استکه خداوند چنین مسئولیّتی ر. خوب و بد است

هم برای محبوب عزیز است که پاسبان درگاه وی شده است، چرا که اعطای سِمت بدو حتّی پس از نافرمانی، حاکی از توجّه و 

 .عنایت محبوب به اوست

 عاشق دیوانه

گونه تعریف شده است، عشق این نامه در لغت. دهد برخی دیگر از عرفا به ابلیس نسبت می القضات و از عناوین مثبتی است که عین

و آن به معنی افراط است در حُب از روی عفاف و یا فسق، گویند اشتقاق آن از عَشَقه است به معنی لبالب که بر « عَشَقَ»از مصدر »

دهخدا، )« هر دلی طاری شود، صاحبش را خشک و زرد کندهمین حالت عشق است بر . باشد پیچد و مالزم آن می درخت می

در عُرف، عشق، بالیی است که عاشق و معشوق ازو برحذرند با »: گویدالقضات در بیان عشق می که خود عینچنان(. ، ذیل واژه4923

ز عاشق بود و در نهایت این ابلیس نی (.96-96: 4956القضات، عین)« هر که پیوندد او را از مقام تاجداری بر خاک خواری اندازد
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هایی است، از وجود عاشق هر چیزی جز القضات، عشق دارای ویژگی در نگاه عین. ای پایین تنزّل داد واال به مرتبهۀ عشق او را از مرتب

از خود را بیند و هنگامی که به معشوق نگاه کند، ب ای که عاشق چون به خود بنگرد، معشوق را میکند، به گونهمعشوق را پاک می

عشق در نهایت معشوق . ای که خداوند را دوست داشت عاشقِ دیوانه .ابلیس گرفتار بالی عشق شد (.9: 4956القضات، عین)بیند می

عشق و محبّت او با بال و قهر و . دید ابلیس نیز از این عشق، دیوانه شد تا جایی که جز معشوق کسی را نمی. کشاند را به جنون می

 .پرداخت-دوری از محبوب-و  ابلیس بهایِ گزافِ عشق خویش راه شد فراق، سنجید

 داعی

 :کندنیز یاد می« داعی، دربان حضرت»القضات از ابلیس با عنوان عین

ابلایس را باه   . کناد بادو  کند از او، و مصطفی دعوت مای هر کس در این معنی راه نبرد، ابلیس داعی است در راه؛ و لیکن دعوت می 

  :کن گانگان از حضرت ما باز دار، و این ندا میتو عاشق مایی، غیرت بر درگاه ما و بی :عزّت فرو داشتند و گفتنددربانی حضرت 

 ماعشوق، مرا گفات نشاین بر در مان           ماگذار درون آن که نادارد سار مان

 خود باش        این، درخور کس نیست مگردرخورمنبی: آن کس که مرا خواهد گو

 (. 225-223 :4953القضات،  نعی)

-یااد مای  ( ص)برد و از او در کنار حضرت محمّدمقام ابلیس را تا حدّ مقام انبیای الهی باال می. خواندالقضات ابلیس را داعی میعین

ت کند، ابلیس هم داعی است، منتهاا دعاوت او باا دعاو    همگان را به سوی خداوند دعوت می( ص)گونه که حضرت محمّد همان. کند

خواهاد   او محبوب را تنها برای خود می. خواندکند از او، یعنی ابلیس به سوی غیرِ خدا فرا میابلیس دعوت می. متفاوت است( ع)انبیا

القضاات در   عاین . کناد که دیگران را به سوی خداوند بخواند، آنان را به سویی غیر از سوی خدا دعوت میبنابراین به جای این. و بس

شاید هم بتوان وجه منفی این عنوان را در نظار  . پذیرد، توجّه داردکه عاشق رقیب نمیحسادت ابلیس، عاشقی او و ایناین عنوان به 

آن ۀ القضات ریشا  که عین باز هم این تعبیرِ منفی، هنگامی. کند، آدمیان را از خدا دور کندگرفت که ابلیس بعد رانده شدن سعی می

گوید، این آدمی، باعث شد، من از محباوب دور شاوم، پاس او را از     ابلیس می. مثبت بدل گشته است یابد، به تعبیری را در عشق می

 .گردانم و محبوب فقط آنِ منست محبوب دور می

صرفاً به القاب و عناوین مثبت ابلیس نپرداخته است و عناوینی را کاه باار    االسرار کشفالقضات همدانی، میبدی در  در مقایسه با عین

 :تفسیر او. کند منفی دارد، بیان می معنایی

وی در نوبت اوّل باا رعایات اختصاار و دقّات و امانات      . مجلس است و هر مجلس در سه نوبت تقسیم شده است 113مجموعاً دارای 

دیث و گفتاار  مفسّرانِ اهل سنّت، با تکیه بر احاۀ کامل، آیات را به فارسی روان ترجمه کرده است؛ در نوبت دوم، آیات را به روش عامّ

صحابه و مفسّران پیش از خود تفسیر کرده است و در نوبت سوم، با الهام از تفسیر خواجه عبداهلل انصاری به بیان تأویالت صاوفیّانه و  

عارفانه پرداخته و با نقل سخنان پیر هرات و دیگر پیران و مرشدان صوفیّه و با انشایی بسایار زیباا و آوردن اشاعار عربای و فارسای،      

 (.93: 4931خیاطیّان، )انگیز فراهم ساخته است ثری دلا

 .بسامد نسبتاً باالیی را به خود اختصاص داده است« مهجور»و « مسکین»االسرار میبدی از میان عناوین و اوصاف ابلیس،  در کشف

 مسکین

 :قرار گرفته است مورد خطاب« ای مسکین»کند که در آن ابلیس با عنوان میبدی از ذوالنّون مصری سخنی نقل می

گفتم یا مسکین بعد از بیزاری و لعنت، ایان  . ذوالنّون مصری گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت

 .همه عبادت چیست؟گفت یا ذاالنّون اگر من از بندگی معزولم او از خداوندی معزول نیست

 و   ز حدیث ما به شهر من و ت پر شد  /  شد ای نگار دهر مان و تاوشوریده 

 (. 92: 4953نژاد،  انزابی) هجر آمد و گفت و گوی بهر من و تو/  ون قسمت وصل کرده آمد به ازلچ

ای به سرنوشت ابلیس پس از نافرمانی دارد و بدان سبب به ابلیس نسبت داده شده اسات کاه    در این عبارت اشاره« مسکین»عنوان 

ذوالنّون در ایان  . ابلیسِ مدحور، محبوب را که ندارد، در واقع هیچ ندارد. مسکینی است که هیچ ندارد وی پس از رانده شدن همانند
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مظلاومی کاه گرفتاار یاک     . به نوعی در این خطاب، یک حالت مظلومیّت نهفته است. آمیز به ابلیس داردعنوان گویی یک نگاه ترحّم

 .ظلم و ناحقّی شده است

ای شااید میبادی اشااره   . دهاد را نسبت مای « مهجور، مهجور لعین، مهجور مملکت»ر به ابلیس، صفتِ میبدی از میان عناوین، بیشت

در . مهجاوری ابلایس یعنای عاشاقی او    . آشکار به عاشقی ابلیس نداشته باشد ولی با این حال به طوری ضمنی بدان پرداختاه اسات  

-چنین در جایی دیگار مای   هم. د، دور افتاد و مهجور شدابلیس چون عاشق بو. شودمذهب عشق، مهجوری و دوری نصیبِ عاشق می

تواند این باشاد   می(. 3/66،ج 4964میبدی، )«ابلیسِ مهجور را از آتش بیافرید»ۀ توان گفت تعبیر میبدی از مهجوری ابلیس در جمل

های آغازین که دفااع   در سدهطور که پیش از این گفته شد،  همان. که قبل از آفرینش ابلیس، این مهجوری برای وی رقم خورده بود

ایان احکاام، شایوع    ۀ برخی متصوّفه نمود پیدا کرد، برخی احکام کالمی به این مسائله دامان زد، از جملا   ۀ از تمرّد ابلیس در اندیش

صادق   خداوند بود، در رابطه با ابلیس و فرمان سجده نیز این موضوعة جبرگرایی و عدم اختیار مخلوق در برابر خواست و ارادۀ اندیش

ای که انسان از خود هیچ اختیاری ندارد، و همه چیز از پیش مقدّر شده است، ماجرای ابلیس و سرنوشت وی نیاز   در جامعه. کند می

میبدی قایل به جبر ابلیس است، بنابراین در ازل که ابلایس هناوز   . شود که او نیز قربانی قضای الهی شده است گونه استنباط می این

. جا قایل به ناوعی مظلومیّات بارای ابلایس اسات     شاید بتوان گفت میبدی هم در این. نصیبِ او مهجوری آمده بود آفریده نشده بود،

عبارت، یاک   با این حال این عنوان در این. ای نبود و حقِّ اعتراض نداشتکه این دوری مقدّر شده بود و ابلیس در این میان کاره این

 . عنوان مثبت است

 مهجور لعین

هم جادا ماناد و دور شاد، هام     . کند یاد می« لعین»به ابلیس، از او با عنوان « مهجوری»ی دیگر میبدی عالوه بر نسبت دادن در جای

-توان گفت این خطاب، تا حدّی منفی است و ابلیس با این عنوان نکوهش میمی. لعنت شد و از رحمت حق تعالی بی نصیب گردید

یازاتِ مثبت آدم را ندید و فقظ به ظاهر وی اکتفا کرد، به همین سبب برخی او را یک چشام  شود، چرا که در این عبارت، ابلیس امت

صورت دید صفت ندید، ظاهر دید و باطن ندیاد، هرگاز بار آتاش مهار      ، آن مهجور لعین ابلیس، ازآدم گل دید دل ندید»اند،  دانسته

 (.5/411، ج 4964االسرار، کشف)« نتوان نهاد، مهر بر خاک توان نهاد که خاک مهر گیر است نه آتش

 ابلیس نومید، ای بدبخت

باه  « اباالس »لغویون عرب آن را از مادّه »بیان شده است که « ابلیس»یذیل واژه .دهدرا به ابلیس نسبت می« نومید»میبدی صفت 

م باه وی نسابت داده شاد و    ابلیس چون از رحمتِ حق ناامید شد، این نا(. 2/263، ج4923دهخدا، )« اندمعنای نومید کردن دانسته

 .میبدی نیز این صفت را همراه با نام ابلیس ذکر کرده است

دانسات، از جاناب   ( ع)سجده نکرد و به لحاظِ ماهیّت وجودی خود را برتر از آدم( ع)که بر آدم کند ابلیس پس از آنمیبدی بیان می

کناد و از عنااوین    شقاوت ابلیس را بعد از رانده شدن بیان می مورد خطاب قرار گرفت که این عنوان،« ای بدبخت»ملکوتیان با عنوان

شااید هام   . گونه مورد خطاب قرار گرفتاه اسات  گویی با نافرمانیِ ابلیس، روزگارِ وی سیاه و تباه شده است که این. منفی ابلیس است

ازدسات رفاتن موقعیّات    سجده کاه باعاث   تدبیری ابلیس در برابر فرمان  ثبت است و نویسنده به نوعی از بیبتوان گفت این عنوان م

 .دهد را مورد خطاب قرار میوبا لحنی تند اعالی او شد،به ستوه آمده و

 قهر ازلة زخم رسید

این عنوان بدان سبب به ابلیس نسبت داده شاده اسات کاه از هماان     . کندیاد می« قهرِ ازلة زخم رسید»میبدی از ابلیس با عنوان 

طور که پیش از این بیان شد، میبدی چون قایل به  همان. ، مورد قهر خداوند قرار گرفت(ع)خلقت آدمآغاز، قبل از پیدایش خویش و 

باشد، بنابراین اختیار را از وی سلب نموده و معتقاد اسات قبال از نافرماانیِ     جبرگرایی در رابطه با ابلیس و سرنوشت وی میۀ اندیش

 .کند ای مثبت و مطیع تبدیل میمنفی ابلیس را به چهرهة عنوان تا حدّی چهر این. ابلیس، برای وی دوری و ملعونی مقدّر شده بود

 دار درگاهِ قرآنپرده

در نگاه میبدی این عناوان بارای ابلایس، خلعات و تشاریفی از      . دهداز عناوین و صفات مثبتی است که میبدی به ابلیس نسبت می

چه وی اجاازه دهاد،   کند، باید نخست از کوی ابلیس گذر کند و چنان هرکس که بخواهد، کالم خداوند را تالوت. جانب خداوند است
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باا ایان عناوان، مقاام     . استقرآن دار درگاه  ابلیس از این سِمَت خرسند است، چون تا قیامت او پرده. خواهد شد قرآنقادر به تالوت 

هاای عارفاان    گرایی ان به ابلیس، به برخی تأویلشاید بتوان در رابطه با چرایی نسبت دادن این عنو. گرددابلیس برجسته و ممتاز می

، از شرّ ابلیس به او پناه برده شود، برخای از  قرآناشاره کرد و این نکته را بیان نمود که چون خداوند فرموده است که پیش از تالوت 

اناد کاه    گونه تأویال نماوده   ین، این سخن خداوند را اعارفان برای همسو کردن افکار و مشرب عرفانی خویش با ظاهر آیات و احادیث

منظور از شرِّ ابلیس، ترفندهای او برای سنجشِ خلوصِ بندگان است و چون ابلیس ممیّز خوب و باد و پاسابان درگااه الهای اسات،      

« دار درگااه قارآن   پارده »در ایان صاورت ابلایس    . دهد ورود به بارگاه و ساحت مقدّس معشوق را نمیة بنابراین به هر ناشایستی اجاز

 . است

 گیری نتیجه

مداران، خودخواهی، غرور و خودساتایی اوسات ولای از نگااه      گر چه سرچشمه و منشأ عصیان و تمرّد ابلیس از منظر بسیاری از دین

او پس از امتناع از فرمان سجده، همانند عاشقی پاکباختاه  . این عمل ابلیس را باید در عشق جست و بسۀ برخی از عارفان، سرچشم

قضاا  ۀ نقش برجست. شود مه جا رانده شده است و به سبب شکیبایی بر این مصیبت، در نگاه مدافعان خویش ستوده میاست که از ه

و دوسویه بودن امر سجده، سبب شده است تا اختیاار از ابلایس سااقط شاود و گنااه وی در      ( ع)و قدر الهی در جریان سجده بر آدم

ای اسات کاه گروهای از     بات قدم و استواری ابلیس در عشق به محبوب ازلی به انادازه ث. امتناع از فرمان سجده، نادیده انگاشته شود

دهاد و شاأن او را از    القضات همدانی او را با القاب و عناوینی باس محتارم و ارجمناد ماورد خطااب قارار مای        مدافعان از جمله عین

در ماورد چرایای نسابت    . رقابت و برابری باا وی نیسات  ای که کس را یارای  دهند به گونه موجودی مدحور به عاشقی یگانه ارتقا می

میبادی نیاز   . جبرگرایی جستۀ دادن القاب و عناوین مثبت به ابلیس در این متون، باید منشأ را در وجه عاشقی و عابدی او و اندیش

وی ۀ ، با ایان حاال اندیشا   دهد القضات عمل نموده و ابلیس را با عناوینی مثبت مورد خطاب قرار می ها هم چون عین در برخی زمینه

 .کند ستایش محض نیست و به عناوین منفی ابلیس نیز اشاره می
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