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  شيطان و ابليستفاوت يا همساني 

*مهدي ممتحن    23/4/91: تاريخ دريافت
  

    **زينب ترابي           17/9/91: تاريخ پذيرش
  چكيده

، و ترين مانع بشـريت بـراي رسـيدن بـه كمـال     آدم و حوا،  بزرگ شيطان فرينبنده
قيامت  است كه در همه قرون و اعصار از بدو آفرينش آدم ابوالبشر تا قيامموجودي 

هـا را  انسان كه به عزت الهي سوگند ياد كرده پي اغوا و اغفال نوع بشر بوده؛ و در
، اي را در بر دارد و هر موجود مـوذي واژه شيطان مفاهيم گسترده اصل. گمراه كند

متون متفاوت از اين موجـود بـا تعـابير     شود، اما درسركش و طغيانگر را شامل مي
 .كـاربرد بيشـتري داشـته اسـت    » ابلـيس «ز آن ميان واژه مختلفي ياد شده كه از ا

ايـن دو   خواهد شد، بررسي معناشـناختي در اين جستار بدان پرداخته  موضوعي كه
شـيطان و ابلـيس از منظـر     بـودن دو واژه بودن يا متفاوتيكسان نيز تبيينو  واژه،

  .استآيات و روايات 
  

    ).ع(، خلقت انسان، آدمابليس، شيطان، قرآن كريم :هاكليدواژه
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  قدمه        م
در  د و از روح خـويش سـاني آفرينش آدم به پايان ر خداوند گاه كهآن دم حيات بشريدر سپيده

لـيكن در ايـن   . ه كننـد نظير سـجد بي آفريدهامر كرد تا بر اين كالبد وي دميد، فرشتگان مقرب را 
ـ ، مالهي يكي از مقربان درگاه ميان غلبه حسادت بر جان  هدوجب شد وي آدمي را اليق سجده ندي
تـرين نماينـده شـر در    بزرگ. رانده شودواسطه اين تمرّد، از درگاه  و به ،و از فرمان الهي سر بتابد

از بهشـت   عن خدا به او و طردشدنشيدگار خود و لقرآن، ابليس است كه نافرماني او نسبت به آفر
اصلي  و همين عصيان و طرد است كه هسته ،ها در ضمن آيات متعدد به شرح آمده استو آسمان

رساندن به كردن آدمي و آسيبحد ارواح خبيثه را براي گمراهمصدر شرّ را به وجود آورده و سپاه بي
  ).51: 1351عيوضي، (او برانگيخته است

شدن وي از درگـاه الهـي و در   وط به خلقت شيطان، تمرّد و راندههاي مرباساس داستان       
يفه قـرآن كـريم   هاي وي بر ضد انسان، در مجموع متأثر از آيات شـر و وسوسه آفرينيپي آن، شرّ

كرده و در ايـن جهـان   او سهيم شيطان، انسان را در سرنوشت  از بدو آفرينش كتاب آسماني. است
ر قـرآن  البته مطـالبي كـه خداونـد د    دانسته است؛افعال و افكار و نيات انسان حاضر  در همه او را

هـاي قرآنـي، بعـدها    مجمل است، ولي اين موضوع مانند ساير داستان درباره شيطان بيان فرموده
هـاي قـديمي، بسـط و    به كمك احاديث و داسـتان  دثان و مفسران و متفكران اسالميتوسط مح
و معـارف  ها و عقايـد دربـاره شـيطان در فرهنـگ     اي از داستانه و در نتيجه مجموعهتفصيل يافت

  ).153: 1364پورجوادي، (اسالمي به وجود آمده است
صـيت  فلسفه وجودي شيطان بايد گفت وجود شيطاني كه انسان را بـه شـر و مع   در بحث     

از ايـن   بشري است و القائاتش مصالحي در بر دارد؛ زيرا انسـان عمومـاً   دعوت كند، از اركان نظام
د، ايـن اسـت كـه    ه بايد در اين خصوص بدان توجـه كـر  مطلب مهمي ك. شودطريق آزمايش مي

پس از تمرّد و طغيان از شيطان از آغاز خلقتش مغبوض و به عنوان شيطان آفريده نشده بود، بلكه 
انده شد و خود را بدنام كـرد و بـدين جهـت كـه همـواره فسـاد و       از درگاه رحمت حق ر امر الهي

  ).39: 1382خداكرمي، (آيد، مشهور به شيطان گرديدشرارت از او به وجود مي
: فرمايـد مـي  اي اجمالي به پيدايش ابلـيس اشارهضمن  در خطبه قاصعه )ع(علي اميرالمؤمنين 

ش را به چيزهايي بيازمايـد كـه راز و ريشـه    بندگان خوي ر، آزمايشي بود از جانب خداوند تااين كا«
توانسـت  شان را تكميل سازد؛ زيرا خداوند مـي آن را ندانند و از اين رهگذر مراحل و شرايط بندگي

ها را مبهـوت سـازد و جـايي بـراي تكبـر ابلـيس       ها را خيره و دلآدم را از نوري بيافريند كه ديده
، )ابلـيس (شيطاني كه بر آدم سجده نكـرد  ماهيت درمورد). 231: 1ج ،1379حسيني دشتي،(نگذارد
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ر و مستكبر بود كه به وي موجودي متكب توان به قطع و يقين نظر داد؛ ليكن آنچه مسلم استنمي
از آن پـس  . از انجام فرمان الهي سر باز زد و از بهشت رانده شد» تين«بر » نار«دانستن دليل برتر

گونه آدم بست و در اين راه از هيچتباهي و اغواي بني عنوان موجودي شرير كمر به بود كه وي به
  .    تالشي دريغ نكرد

  
  شناسي ابليسواژه
   ابليس در لغت .أ

نام خاص موجودي است زنده و مكلّف كه به دليل تمرّد از فرمان خداوند، از درگاه الهي  ابليس
 بـه معنـاي يـأس، حـزن و     »سلب« اي عربـي و مشـتق از ريشـه   برخـي آن را واژه . رانده شـد 
به هـر حـال   . اندآميز كه از شدت نااميدي باشد دانستهراضو برخي به معناي گريه اعت درماندگي،

ابلـيس يكـي از   «). 184: 1386محمـدي رحيمـي،   (نااميدي از رحمت خداست وجه تسميه ابليس،
ز زد، اين واژه يـازده  بر آدم سر با است كه از امر الهي در سجده ترين موجودات مجرد و غيبيمهم
شـياطين  نيز به عنوان اسم عام بـراي  . است موارد اسم خاص در قرآن به كار رفته كه در همه بار

 20/اعراف و 36/بقره(ترادف با ابليس به كار رفته استاست و در قرآن، گاه كلمه شيطان در مقام 
انـد كـه بيشـتر    رعربـي دانسـته  ابليس را بيگانه و غي شناسان واژهاكثر مفسران و لغت ).120/طه و

هـاي دخيـل در   واژه"در  آرتـور جفـري  ي بر طبق نوشته اند؛عقيدهغربي نيز با ايشان هم محققان
بـراي ابلـيس چنـد    . است )(Diabolosديابلوس شده واژهاين واژه صورت تحريف "قرآن مجيد

بودوجانـه، ابـوالجن، ابـوقتره،    ابوخالف، ابـومرّه، ابـوگُرداس، ا  : مانند. اندكنيه و لقب هم ذكر كرده
  ).      1377:116خرمشاهي، ...(، خنّاس و)لبيني نام دختر ابليس(ابولُبيني

، و در تفسـير  »اهللارحمـة يس، نوميد است؛ يعني ابلـس مـن   معني ابل«: االسرار آمدهدر كشف
و محمد جرير در اين لفظ خالف كردند، اعني ابليس كه مشتق است يا غيرمشتق «: ابوالفتوح آمده

و درست آن است كه مشـتق نيسـت؛ بـل اعجمـي اسـت      ... ن ابلس إذا يئسمشتق است م: گفت
و مشتق از  گروهي واژه ابليس را عربي. »الينصرف و سبب منع صرف او عجميت است و علميت

، انـد آن را از مصدر ابالس دانسته كهو گروهي ديگر با آن دانند؛مي) سلب از ماده( مصدر ابالس
هـم خـودداري    دانسـتن آن عجمـي  هاي خود و ابراز تمايل بـه هولي از اظهار ترديد در صحت گفت

  ). 436و435: 1345عيوضي، (كنندنمي
كبـر و غـرور، خداونـد او را     اي است كه به واسطهنام فرشته »ديو«معتقد است  ناسايرجان ب
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و به وادي ضـاللت   د آدم را اغوا كردهكنند اوالش ميو او و يارانش همواره كوش ،طرد و رجم كرد
التـين  » ديـابولوس « عربي همان ابليس و مشتق از كلمهاعتقاد وي، ديو به به. و گمراهي بيندازند

  ).729: 1385ناس، باير(استزردشتي  »ساتان«ا همان شيطان، تحريفي از ي
  
   ابليس در اصطالح.ب

تنهـا دشـمني   نشان نيست؛ بنابراين نـه  از نام ونفسي است و اثر عالم جبروت همه پاكي و بي
ترتّـب و  . نيست هم) عزازيل، ابليس و شيطان(جا تعدد اسماءابليس با آدم منتفي است، بلكه در آن

كه نام عزازيـل بـه ابلـيس مبـدل     در اين عالم بود . مراتب و تسميه در عالم ملكوت است پيدايش
له خلقت آدم، سجود مالئكـه  م است؛ زيرا مسئمربوط به همين عالابليس با خداوند نيز  شد، نسبت

   .افتاده استاق آدم، همه در بهشت اتف ابليس و اغواي و نافرماني ابليس، اولين خدعه
مربوط به عالم ملكوت است، نسبت ابليس با آدم نيـز از   ين گرچه نسبت ابليس با خداوندبنابرا
طبـق شـواهد،   ). 159: 1364پورجـوادي،  (شـود يشود و بعد به دنيا كشـيده مـ  عالم آغاز مي همان

صـيت  اسم ابليس پـيش از مع «. ابليس تا پيش از خلقت آدم، عزازيل نام داشت و معلم مالئكه بود
لعنـت كـرد و نـامش را بگردانيـد و      خداي تعـالي او را برانـد و   چون معصيت كرد. بود» عزازيل«
 »ابوكردوس«كنيه وي پيش از معصيت. بود» حارث«اند نام او به عربي نام كرد، و گفته» ابليس«

  ). 54و53: 1351عيوضي، (»بدل شد» ابومرّه«از معصيت به نام يكي از فرزندانشبود و پس 
آيات نام اصلي ابليس، حارث بوده كه به دليل عبادت طـوالني او را عزازيـل، يعنـي    در برخي 

از امتنـاع از سـجده و   و پـس   وي پس از عجب، ابليس ناميـده شـده  . كردندعزيز خدا، خطاب مي
متكون و المتكوز ضريس، سرحوب، ال: هاي ديگر اونام. شدن از درگاه الهي شيطان نام گرفترانده
  ).185: 1386محمدي رحيمي، (است

  
  واژه شناسي شيطان

   تشيطان در لغ.أ
ابليس نام شيطان است و شيطان نام كلي  در قرآن. ان، ديو و اهريمن گوينددر فارسي به شيط

خوانند هاي ناشايست فرا ميها و خواهشها را اغوا كرده و به بديبراي موجوداتي است كه انسان
بـه  » نطش« شـيطان از مـاده  «). 1349: 1377، 2خرمشـاهي،ج (گرداننـد تا آنان را از راه خدا بـاز 

دعبه معناي كسي كه از حق به دور اسـت و   »شاطن«. باشددوري و مخالفت در نيت مي: معناي ب
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ان بـه  به عبارت ديگر شيط). 1725: 5ق، ج1419جوهري، (ه معناي خبيث و پست نيز آمده استب
رو از اين. شودگفته مي -اعم از انسان و حيوان -كننده، طاغي و سركشهر موجود موذي، منحرف
  : است انسان موذي نيز اطالق شده كلمه شيطان در قرآن، به

﴿ َ ِ عَ جَ  وكذل ً دوَّ عَ  بيٍّ نَ  كل لنا ل نَ ش ا   ﴾ن و الجِ  نسِ ال ياط
هـاي انسـاني و يـا جـن قـرار      گونه ما براي هر پيامبري، دشمني از شـيطان بدين«

  ). 1:89ق،ج1406طبرسي، (»داديم
و شيطان  بعد بعداً؛: مأخوذ از شطن، شطونا است؛ يعني -اصطالح كالمي و عرفاني -شيطان«

هلك هالكـاً   :أي كه مأخوذ است از شاط يشيط شيطاً و گفته شده ،گويند از جهت دوري او از خدا
صـارفه اسـت كـه    انـد شـيطان، نـار غير   و گفته ؛و ممزوج با ظلمات كفر است ،و آن نار غيرصارفه

  .)ذيل ماده شيطان: 1379، 2دي، جسجا(»آدم استممزوج با ظلمات، و جاري مجراي خون بني
بـر   »طيش«يـا  » نطش«ژه شـيطان را از يكـي از دو مـاده     لغت و تفسير اسالمي، وا ائمه

» نطش«ي تمايل اغلب آنان به اشتقاق ايـن واژه از مـاده   ول اند؛هاي فيعال يا فعالن دانستهنوز
  ).438: 1345عيوضي، (بيشتر است

  
   شيطان در اصطالح.ب

يافته تا قيامـت و رهـزن   ، مهلتانسان خوردهالهي، دشمن آشكار و قسم بينيشيطان در جهان
بوده و در نهايت استتار بـه  ) خّناس(گري سخت پنهانايمان و اعتقاد معرفي شده است كه وسوسه

: 1372عزيـزي،  (ندنشـي دادن فرصت، منتظر فرصت دوباره ميزند و بدون از دستانسان ضربه مي
16 .(  

منبـع شـرارت    شود؛ يعني موجودي كـه دارد كه به صورت صفت ذكر ميمعناي عامي شيطان 
مقصود از  استعمال شيطان با الف و الم عهد، يعني . شوداطالق ميگاهي شيطان بر ابليس . است

 .نيست، بلكه ابليس اسم خاص است شيطان معيني كه معهود است وگرنه لفظ شيطان اسم خاص
  : فرمايدم ميقرآن ه بينيم؛موجود را نميما اين 

َّ إ﴿ ُ كُ را يَ ن ُ و و قَ م     )27/اعراف(﴾مُونَ رَ لا تَ  يثُ ن حَ مِ  ُ بيل
-هـا را نمـي  كـه شـما آن  جاييبينند از اش شما را ميكه شيطان و قبيلهدرستيبه«

   .»بينيد
 كند، تنهاعقلي وجود شيطان را اثبات مي يبرهان ك شيطان تجربه حسي داريم و نهما نه از در
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اگر انبيا نفرموده بودند كه چيزي بـه نـام ابلـيس وجـود دارد و شـيطاني      . شناختش وحي استراه 
كـه  هي براي اثبـاتش نداشـتيم؛ مگـر ايـن    كند، هيچ راهايي ايجاد ميهست كه در انسان وسوسه

: 1387مصـباح يـزدي،   (»كسي از اولياي خدا باشد و ببيند يا كسي كه خـودش از شـياطين باشـد   
  ). 96و95

اين مفهوم در مورد جن، انسان، حيـوان  . راست است شيطان انحراف از راه حق و اصلي معناي
ولي اگر به صورت مطلق به كار رود، شيطان جنّـي، سـپس شـيطان    . كندو غير آن تحقق پيدا مي

شـيطان   به هـر صـورت  . شوداز آن فهميده ميانساني و در مرحله سوم، شيطان به معناي حيواني 
سوگند خورده است، مصـداق كامـل    هاكردن انسانج اين واژه است و به گمراهايجنّي كه معناي ر

ابلـيس، شـيطان بـزرگ و    . اسـت شدن از مسـير اطاعـت پروردگـار    مفهوم انحراف از حق و خارج
  ).59: 1388دانش، (»دراج حضرت آدم و حوا از بهشت شب اخشده از آتش است كه مسبآفريده
  

  ات و رواياتسيماي ابليس و شيطان در آي
دارد، امـا  تسويف، اغوا و اضالل  قرآن خصايلي مختص به خود از قبيلگرچه ابليس بر اساس 

هـر فـردي كـه     در واقـع . واند عموميت داشته باشدتصفتي است كه در ساير افراد نيز مي شيطنت
براي ديگران شرآفريني كند و آنان را از حركت در مسير كمال و سعادت منحرف سازد، شيطنت از 

  .وي سر زده و مطابق ميل شيطان عمل كرده است
بيشتر اديان و مذاهب نيز به وجود شيطان در نظام آفرينش اذعان دارند و  عالوه بر قرآن كريم

 الهـى  اديانهمگان بوده و  اتفاق مورد است، سعادت به تيابيدس بزرگ مانع ابليس نكته كه اين
   .اندها را به دوري از وي تحريض كردهانسان
هايي در اديان الهي، مخصوصا يهوديـت، مسـيحيت، اسـالم و    وجود ابليس با تفاوتاعتقاد به«
 زرتشـتيان، ابلـيس را  ). 1377:116خرمشـاهي، (»ين زردشت و ماني كمـابيش واجـب اسـت   نيز آي

نقطـه اصـلي و پايـه    « ؛)186: 1386محمدي رحيمي، (نامنديم) Angra maienyo(نكرمينيو
 و ميدان نبرد كه نفس و ضمير هر فرد آدميزاد،اين قاعده است  ت براساسي اخالق در آيين زردش

نزاع دائمي بين خير و شر است و سينه آدمي تنوري اسـت كـه آتـش ايـن جنـگ همـواره در آن       
روزي كه اهورامزدا آدمي را بيافريد، او را آزادي عمل عطا كرد كـه مـابين دو راه   . باشدمشتعل مي

بـا آنكـه اهـورامزدا در    «). 461: 1385باير نـاس،  (»خطا و صواب هر يك را بخواهد، انتخاب كند
ابر هر نيكـي يـك   ذلك زردشت معتقد است كه در برعرض جالل خود هيچ ضد و ندي ندارد، مع

بـر آن اسـت كـه ايـن ضـديت و       زردشـت  ز فحواي كتاب گاتها مشهود استبدي موجود است، ا
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همچنين جايي ديگـر  . ز ابتداي خلقت وجود داشته استبدي و نيكي هم ا دوگانگي بين دو عنصر
تا آخرين روز، نه در جهان كنش و گويش و منش، و نه در عالم ارواح و اجسام، مـا دو روان  : گويد

از اين قرار هـم از روز آغـاز جهـان كـه روان نيـك و طـاهر از       . با يكديگر هماهنگ نخواهيم شد
روان پليـد همـان   ايـن  . رو گرديـد اهورامزدا تراوش كرد، با معاندت و تباين روح ناپاك و پليد روبه

  ). 461و  460: همان(»بعد به نام شيطان ملقّب شد است كه در ازمنه
هـاي متعـددي بـه    قرآن كريم در سـوره  ؟هآيا شيطان از اساس وجود خارجي دارد يا ن اما      

گري، چون وسوسههايي و ويژگي ،وجود شيطان بزرگي به نام ابليس و برخي شياطين اشاره داشته
و نوعي پديـده  ي خارجي موجود ابليس به عنوان مسلماً. اغوا و اضالل را براي آنان برشمرده است

عام گرفتيم و در واقع روي عمـل   يمفهوم جايي كه شيطان رامخلوق وجود داشته است اما از آن و
مـادي   از پديـده  يشيطان ديگري كـه وجـود مسـتقل    شيطاني تكيه كرديم، غير از ابليسو صفت 

   .»تواند وجود داشته باشداشد، نميب
گر، عـدو،  ، وسوسهت اين موجود شرير، از صفاتي چون رجيم، مريدقرآن كريم براي شناخ      

رجيم به معناي مطرود است و منظـور از شـيطان رجـيم، موجـودي     . مضلّ و خنّاس نام برده است
هـايي  ريـد، پريـان يـا انسـان    منظور از شـيطان م . رانده شده استاست كه از درگاه خداوند دور و 

ه و كسي است كه از هرگونه خير و سـعادت بـه دور بـود    مريد. باشندكه از خيرات بري ميهستند 
  . اين صفت در شيطان، هميشگي و مستمر است كش، متمرد و ظالم است،شخصي سر

شيطانِ مريد داللت بر آن دارد كه وي انواع و اقسام و فنـوني از ضـاللت   : آمده "الميزان"در 
انـد و در هـر مسـيري شـيطاني از قبيـل ابلـيس و فرزنـدانش و        هاي باطل مختلـف دارد؛ زيرا راه

شان نيز همـواره از  كنند و اولياي گمراهكه به سوي ضاللت دعوت مي ،هستند شياطيني از آدميان
  ).20: 1386برهانيان، (كنندآنان تقليد و تبعيت مي

در تفسيري از آيه : ن استشياطي آيد، ابليس سركرده همهت شريفه برميگونه كه از آياآن      
مـورد بخشـايش گناهـان از     يـن آيـه در  وقتي ا: آمده صافيعمران، به نقل از تفسير آل سوره135

زحمـات   با توبه انسان، همـه : رانش را جمع كرد و گفتسوي خداوند نازل شد، ابليس با فريادي يا
هرگاه كسي تصميم به توبه گرفت، او را گرفتار آرزوهـا و  : يكي از شياطين گفت. شودما ناكام مي

هم خدا و هم شيطان وعده . ونه ابليس راضي شدگو اين كنم تا توبه را به تأخير اندازد؛ها ميوعده
هـاي شـيطان دروغ و   و وعـده ) 47/حج(﴾ہعـدَ وَ  اهللاُ  و لن يخلـفَ ﴿هاي الهي راست اند؛ اما وعدهداده

گـر شـياطين متفـاوت    آيد كه ابليس با دياز تفسير اين آيه برمي). 290: 1390قرائتي، (فريب است
  .هاستآن بوده و سركرده
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به همين دليـل انسـان   . شيطاني و القائات نفساني شباهت نزديكي وجود داردهاي بين وسوسه
و فرار انديشي پندارد و بدون چارههاي شيطاني را با توجيهات عقالني خود يكي ميمعموال وسوسه

 شيطان، از خود انسـان و از نفـس او  «. شودار ميشيطاني در دام مكر شيطان گرفت هايهوساز وس
-مـي   يش را تدبير عقل و توجيـه انديشـه  هاين است كه انسان القائات و وسوسههم. كندآغاز مي
  . فرت بورزدها نهاي خويش سوءظن و نسبت به آنو كيست كه به انديشه ،انگارد

گذاري بر روي هاي بارز شيطان، سرمايهبدين ترتيب بر اساس قرآن كريم يكي ديگر از ويژگي
  .كننده استير بوده و تحريضپذنفس انسان است كه به شدت آسيب

. اندخواند، دانستهاي ابليس را همان نيروي دروني غرايز انسان كه او را به سوي شر فراميعده
كنـد كـه   نفس اماره معرفي مي وجودي حقيقي، نه پنداري و نهتعابير قرآن، ابليس را به صراحت م

خوانـد؛ از  ن را به شـر و گنـاه فرامـي   نه به صورت استقاللي، بلكه در حيطه حاكميت خداوند، آدميا
 .شـود نظام عالم انساني شمرده ميخواند، از اركان رو وجود شيطان كه به شر و معصيت فرامياين
طـور  شود كـه خداونـد، ابلـيس را بـه    ه مياستفاد) 117/طه(﴾لزوجـ ...لنا يا آدمُ فقُ ﴿اتي ماننداز آي

ّـُ﴿ماننـد  مشخص و روشن بـه آدم و حـوا شناسـاند، و از آيـاتي     و ) 120/طـه (﴾الحفـد ...ـل ادل
نان مُ  ...مامَ قاسَ ﴿ گـوي آدم و ابلـيس را گـزارش    وكه گفت) 1:131الميزان، ج()21/اعراف(﴾صبح
چنين به تصـريح قـرآن،   هم. خاطبي آشنا براي آدم بوده استآيد كه ابليس مكند، به دست ميمي

برخـوردار  ) 95و64/اسـرا (سـواره و پيـاده   و لشـكريان ) 19/مجادله(، حزب)50/كهف(ابليس از ذريه
         .»است

كتب ديني، احاديث معتبر و روايات اسالمي نيز تا حد زيادي به شناساندن سـيماي شـيطان و   
هاي پنـدآموز، مكـر ابلـيس و دشـمني     يث، نكته، و حكايتصفات شيطاني پرداخته و در قالب حد

از كشتي فـرو آمـد،    )ع(حضرت نوحچون : فرمود )ع(قامام صاد«. انداو با انسان را نمايانده ديرينه
تر از تو بر من نيست؛ اين تبهكاران را در درگـاه  منتهيچ مردي بزرگ: ابليس نزدش رفت و گفت

و خـواهي كـه تـو را د   آيـا نمـي  . آنان آسوده ساختي ]گمراه ساختن[خداوند نفرين كردي و مرا از 
مرا از بهشـت بيـرون   (ت كه با من كرد آنچه كردحسد چيزي اس خصلت بياموزم؟ از حسد بپرهيز،

ابن بابويـه،  (»)آدم را به زمين فرو افكند(آنچه كرد خواهي پرهيز كن كه با آدم كردو از زياده) كرد
1384 :87 .(  
فصلي از باب سوم را به شناخت انـواع خـواطر اختصـاص داده و     "الهدايهمصباح"در  كاشاني 

اطر شيطاني آن است كه داعي بود با مناهي يا مكـاره؛ زيـرا كـه    خ«: درمورد خاطر شيطاني آورده
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بنـدد،  شيطان در مبدأ حال به معصيت فرمايد و چون بيند كه بدين وجه اغوا و اضالل صورت نمي
كه شرعا مكروه است، وسوسه كنـد، و در خبـر اسـت     به عين طاعت و ازاغت قلب به جانب افراط

  ). 72: 1387كاشاني، (»ه الولَهانطانا يقالُ لإنَّ للوضوء شَي«كه 
خاطر شيطاني به نور ذكر منقطع شود؛ اگرچه ممكن است به نوعي ديگر درآيـد و خواهـد كـه    

إنَّ الشَيطان جاثم علي قلـب ابـن   «: كه در حديث آمده استكند؛ چنانبنده را غافل گرداند و اغوا 
و مراد شيطان، اغواست به هـر   »قلبه فحدثَه و منّاهالتقم آدم فاذاهللا تعالي خَنَس و تولّي و اذا غَفَلَ 

ويژگي اغوا و اضـالل شـيطان در   ). 73: همان(»وجه كه صورت بندد، نه مطالبت امري مخصوص
  : قرآن كريم نيز به صراحت بيان شده است

ُ ُ دُ عِ يَ ﴿ ِن مَ م و ي ً ا غُ لّ إ يطانُ م الشَّ ُ عدُ م و ما يَ ي    )120/ءنسا(﴾رورا
اي افكند و شيطان جز فريـب، وعـده  دهد و ايشان را در آرزو ميوعده ميبه آنان «

  .»دهدبه آنان نمي
در باب دشمني شيطان با انسان در قرآن كريم آمده كه شياطين جني تا زمـاني كـه موافقـان    

  : در اين مورد خداوند فرموده است. كنندخود را وارد جهنم نمايند، به آنان خدمت مي
َّ فَ  و دُ م عَ لكُ  نَ يطاالشَّ  نَّ إ﴿ ً وّ دُ عَ  ذوہُ خِ ات    )6/فاطر(﴾ا
  .»كه شيطان دشمن شماست، شما او را دشمن بداريددرستيبه«

 )ع(امـام سـجاد  : نيز از دشمني شيطان با انسان سخن گفته شـده  )ع(امام سجاد "صحيفه"در 
هم انـا نعـوذ   اللّ«: فرمودبرد و در دعاهايش ميو مكر شيطان به خدا پناه ميهمواره از شر دشمني 

هاي شيطان انگيزيبريم از فتنه؛ بارخدايا به تو پناه مي...بك من نزعات الشيطان الرجيم و كيده و
هـا و فريـب او و   رانده شده، و از حيله و مكرهاي گوناگونش، و از تكيه كردن بـه آرزوهـا و وعـده   

سـپاهش را  ... دان زنـدگي مـا بـران   بارخدايا به قدرت عبادتـت او را از ميـ  ... هايشدرافتادن به دام
انصـاريان،  (»اش را به خاك بمالبشكن، و مكرش را باطل ساز و پناهگاهش را ويران كن و بيني

1377 :100-103 .(  
كنم شما را بـه پـروا   سفارش مي«: دانفرموده ايدر خطبه )ع(امام عليدر اين مورد 
هـا راه  شيطاني كـه پنهـان در سـينه    يي كه شما را پرهيز داد از دشمنياز خدا؛ خدا

هـاي دروغـين   ت است؛ وعدهگمراه و پس. گويدها راز مييابد و آهسته در گوشمي
  ). 97: 1383دشتي، (»گذاردها به انتظار ميرا در آرزوي آن داده و شما

فانّمـا  «: شيطان و ابليس ياد شـده كه از هر دو واژه نيز ضمن اين» قاصعه«چنين در خطبه هم
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كم و بـين  و اتخذواالتواضـع مسـلحه بيـن   ... كون الحميه تكون في المسلم من خطرات الشـيطان ت
  : شيطان آمده هشدار نسبت به دشمني ، در ادامه»عدوكم ابليس و جنوده

اي بندگان خدا، از دشمن خدا پرهيز كنيد، مبادا شما را به بيماري خود مبتال سازد «
ورد و با لشكرهاي پياده و سواره خود بر شـما  رآو با نداي خود شما را به حركت د«
كمان گذارده  خطرناكي براي شكار شما بر چلّه شيطان تير! به جانم سوگند .بتازد«
شيطان، . مكان شما را هدف قرار داده استترين و تا حد توان كشيده و از نزديك«
ي دنيـاي  افروزتـرين فـرد بـرا   بـارترين و آتـش  داري و زياندين ترين مانعبزرگ«
      ).273: همان(شماست«

  
  تفاوت ابليس و شيطانآراي مبتني بر يكساني يا 

بـودن دو واژه ابلـيس و شـيطان    بودن يا متفاوتنظراتي كه در مورد يكساناز ميان تمام نقطه
آرايي كـه بـه صـراحت ابلـيس و      توان نظريات مختلف را به دو بخش تقسيم كرد؛وجود دارد، مي

داننـد و و  به موارد خاصي مـي  ها را مشروطبودن آنجود متفاوت دانسته و يكساندو مو شيطان را
در اين مجال پيرامون برخي نظريات در هـر  . بودن اين دو موجودقسم دوم آراي مبتني بر يكسان

يطان و ابلـيس در پـي   دو مورد پرداخته خواهد شد و برداشت نهايي در باب يكساني يا تفـاوت شـ  
  .خواهد آمد

نمايد، ايـن اسـت كـه آيـا هـر دو      اي كه در مورد دو واژه شيطان و ابليس رخ ميلهاولين مسئ
ديگر دارند؟ اگر هر دو عينا نام يك موجودند، هايي با يكاند يا تفاوتد مربوطبه يك موجو مشتركاً

كـدام  تر از ابليس است؛ و اگر تفاوتي دارنـد، آن تفـاوت   پس به چه دليل فراواني نام شيطان بيش
مربـوط بـه جريـان     كار رفته، نُه آيـه دقيقـاً  ها كلمه ابليس بهاي كه در آناز ميان يازده آيه؟ است

  ). 22: 1382ديباچي، (»نكردن ابليس بر او و سرپيچي از فرمان خداستخلقت آدم و سجده
لهـي  كه وقتي سخن از خدا و دستورات ااول اين: شوددو نكته استنباط مي از بررسي اين آيات

ابليس به عنوان مخالف، كافر و فاسق در برابـر فـرامين الهـي     آيد؛براي سجده به آدم به ميان مي
باشد، سر و كـار   اما هرگاه سخن از انسان يا آدم و امكان فريب او از سوي ابليس. كندعصيان مي

يـاد شـده    به عبارتي يك موجود شرير است كه بـا دو نـام يـا دو ويژگـي از او      ما با شيطان است،
 انسان به ميدان آيد ابليس است و هرگاه با ويژگي فريبهرگاه با صفت عصيان ظاهر شود، : است

كه گويا ماهيت شيطان يا فرهنگ شيطاني با نـوعي گـرايشِ درونـي    نكته ديگر آن. شيطان است
د    شود، نـام يـا ماهيـت شـيطان بـه خـو      انسان سازگاري دارد كه ابليس هرگاه مواجه با انسان مي
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موجودي است از جنس جـن كـه    گونه انديشيد كه ابليس، نام خاصتوان اينگيرد؛ بنابراين ميمي
  . در جريان خلقت آدمي، نسبت به خداوند كافر شد

رو خودش نيـز شـيطان   در واقع ابليس با فريفتن آدم و حوا فرهنگ شيطاني را بنا نهاد و از اين
. پذيرفتنـد  و انس كه به ابليس اقتدا كردنـد  شماري از جناين فرهنگ را موجودات بي. نام گرفت

توان گفـت  پس مي. اندشدهخوانده ) 112/انعام(»شياطين االنس و الجن«اين عده در قرآن به نام 
ها نقطـه  هاي كفر آنوداتي است كه ويژگياست اما شيطان نام عمومي موج يموجود خاص ابليس

توانند فرزندان و نسـل آن ابلـيس باشـند يـا     شياطين مياين . هاستماهيت آن مشترك و سازنده
  . اندماهيت شيطاني پيدا كرده افرادي از ميان جن و انس كه

س امـاره كـه در   همان نف(له مهم ديگر ربط و همبستگي بين شيطان و نفس انساني استمسئ
هـا و  گرايشجني و ابليس با  ؛ به عبارت ديگر نوعي سنخيت بين كار شياطين)قرآن نيز ذكر شده

هـا     كننـد و همبسـتگي آن  ديگـر را تقويـت مـي   كه هر دو يك ،هاي نفس اماره وجود داردويژگي
اين نوع ربط و همبستگي گاهي در قرآن با فعـل واحـدي   . ترين دشمن كماالت انساني استمهم

و . شودكه هم به شيطان نسبت داده شده است و هم به نفس اماره، گوشزد مي لَ بـه  مثال فعل سـ
  :معني آراستن كارها در نظر آدمي از اين نمونه است

َ أم و لَ  لَ وَّ سَ  يطانُ الشَّ ﴿    )25/محمد(﴾مي لَ م
شـان  دراز فريـب ي آمال و آرزوهاو به  گر ساختجلوه شانرا در نظر كفرشيطان «
  .»داد
ً أم كُ سُ فُ أم ت لكُ لَ وَّ ل سَ بَ ﴿    )83/يوسف(﴾مرا
  .»جلوه نموده استشما  بر نفسچيزي از اوهام عالم بلكه «

توان گفت دليل فراواني كلمه شيطان نسبت به ابليس همين موضوع است؛ يعني سـنخيت  مي
  ). 24: 1382ديباچي، (باالي شيطان با نفس اماره

آن اسـت كـه گـزينش     حايز اهميت در انتخاب دو واژه ابليس و شيطان در قـرآن كـريم   نكته
 اي را بـراي رسـاندن مقصـود    يچ واژهتـوان هـ  اي است كه نمي آيات شريفه قرآن به گونه الفاظ در

شـيطان در ميـان    مي كه بناست سخن از مكر و وسوسـه هنگا. اي ديگر نمودجايگزين واژه ،بهتر
ورزي كند و اغواگري و كينـه ويرسازي ميباشد، واژگاني به كار گرفته شده كه به بهترين وجه تص

هرگاه بناست كه آهنگ تلبيس ابليس و تكبر و غـرور وي از  كند و شيطان را به وضوح نمايان مي
شده كه كبر و سركشي ابليس را به روشني تصوير ات به گوش برسد، واژگاني استعمالالي آيالبه
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  .كندمي
ي آدميـان نبـود؛ از ايـن رو فرزنـدان و     بديهي است كه ابليس به تنهايي قادر به اضالل همـه 

شدند و پيوسته براي اغـرا و تحـريص   كه لشكريان او محسوب مي ياراني براي خود به وجود آورد
هـر يـك از اعضـاي ايـن     . آدميان به سرپيچي از اوامر خدا و ارتكاب به گناه در كار خواهنـد بـود  

امـا شـيطان اسـم    . ابليس نام اختصاصي ابوالشـياطين اسـت  . نام دارد "شيطان"نيروي عظيم شرّ 
االسـرار  به نقـل از كشـف  ("از جن و انس هر ناپاك را نامي است"جنس است و به قول مفسران 

  . از اين لحاظ اطالق لفظ شيطان بر ابليس نيز رواست). ميبدي
در آياتي كه از وسوسه ابليس بـه آدم بـراي    است؛ قرآن براي لفظ شيطان اهميتي خاص قايل

ايـن مـورد    بالخالف ابليس است، ولي در كه موسوسممنوعه سخن رفته، با آنخوردن از شجره 
تخصيص امـر اضـالل بـه لفـظ     استعمال به طور واضح، نماينده  نيز لفظ شيطان آمده است و اين

هاي ابليس و شـيطان در قـرآن ايـن    يك مقايسه اجمالي در نسبت استعمال واژه. باشدشيطان مي
عـون  ترين مظهر شرّ و ابوالشياطين و دشـمن و مل ابليس كه بزرگ: دهدمعني را آشكارتر نشان مي

اد و هفت بـار  كه لفظ شيطان اعم از مفرد و جمع، هشتخداست، فقط يازده بار ذكر شده و حال آن
اب از بدكرداري شياطين سخن رفته و بر لزوم اجتن بازي ودر اين آيات از نيرنگ. به كار رفته است

  ).52: 1351عيوضي، (ها تأكيد شده استوساوس آن
روايات با  ورد مترادف با ابليس ذكر شده، ليكن از نظر قرآن كه در بسياري از مواشيطان با اين

آن نيروهـا و موجـوداتي    توان شيطان را شامل همها كه ميبدين معن. ابليس به كلي متفاوت است
دارند و يا بـه نحـوي از انحـاء در انسـان ايجـاد بيمـاري و       دانست كه انسان را به انجام گناه وامي

هـا از  تـوان يافـت كـه در آن   د حتي بسياري از روايات اسالمي را ميدر اين مور. نمايندمرض مي
ني را نيز بـه  هاي عفوايجاد بيماري شيطان نام برده شده است، و زا به عنوانهاي بيماريميكروب

ها، موجودات شيطان. اندهدانستباكتري، انگل، قارچ، و ويروس  شياطيني به نام نوعي ناشي از غلبه
) گناهان(هاي روحيآميز خود باعث ايجاد بيماريهاي شيطنتتنها با وسوسهنه ي هستند كهبسيار

) هاي عفـوني مانند انواع بيماري(هاي جسميشوند، بلكه بيماريمي) وسواس(هاي روانيو بيماري
ان بسـيار متعـدد ابلـيس    به هر تقدير شايد بتوان شياطين را به عنوان لشكري. كنندرا نيز ايجاد مي

   .تلقي كرد
كند؛ زيرا براي جامعه و را شيطان خطاب مي معاويههايش، نيز در يكي از نامه )ع(حضرت علي

. گشـت ها ميانسان راه تكامل و رشد و حركت خداگونه آفريد و سدهاي موحد شر ميبراي انسان
 از كـوزه «: نقـل شـده كـه    مثال از امامان معصـوم . ، شيطان گفته شدههايا در روايتي به ميكروب
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  . »شكسته آب نخوريد؛ زيرا كه شيطان در آن است
آدم خلقت جا كه از آن آندر قر .شباهت دارندجهاتي البته از  بين ابليس و شيطان فرق است و

تـر  تر و عموميليله كجا كه مسئ، و آنشودبه كار برده مي يا خالفت آدم مطرح است، واژه ابليس
ن است كه در برابـر  بنابراين ابليس هما. دشواستعمال ميآدم مطرح است، شيطان در رابطه با بني

ت و همـواره در برابـر   اس »شرآفرين«عامي به مفهوم صفت  اننكرد، اما شيط آدم ايستاد و سجده
  . دهدخالفت و خصومت ادامه ميآدم ايستاده و به مانسان و بني

گيري هماننـد هـم   وضعو در م ،كه گفتيم از جهاتي يكي هستند بدين معناست كه در عملاين
). 29و 28: همـان (»امـا هـر شـيطاني ابلـيس نيسـت     . شان يكي استو اساسا عملكنند عمل مي

خـاطر وجـود فسـاد و شـرارت     اطالق لفظ شيطان بر ابليس را به "نمونه"و  "الميزان"تفسيرهاي 
هـا   تـرين آن لدر نتيجه لفظ شيطان، مصاديق فراواني دارد كه يكي از كام. دانندفراوان در وي مي

است كـه شـامل نخسـتين شـيطان و      )اسم عام(به اين ترتيب شيطان اسم جنس. باشدابليس مي
) ع(شود، ولي ابليس اسم خاص اسـت و اشـاره بـه همـان شـيطان اغـواگر آدم      ميها همه شيطان

  ).99و 98: 1390طالبي چاري، (دارد
ش را ثابت كه خلقت وي از آتآنتوان گفت بررسي سيماي ابليس در قرآن كريم، عالوه بر مي

لشـكريان و سـپاهي بـه     ،دهد كه ابليس از جنيان بوده و ذريـه نشان مي كند، از منظري ديگرمي
 ...افتتخذونـ«، )50/كهـف (»كـان مـن الجـن« :صورت پياده و سواره دارد و عامـل انحـراف اسـت   

ــعرا(»و جنــــود ابلــــيس اجمعــــون«، )50/كهــــف(»عــــدو م «، )95/شــ ــــي ــــ و واجلــــب عل بخيل
  ).64/اسرا(»رجل

از اين منظر كه ابليس،  اند،توان اين نكته را كه ابليس و شيطان دو موجود متفاوتبنابراين مي
شـان  ، و تفاوت يا همسانيترين شيطان است، مورد تأييد قرار دادشيطان بزرگ يا به عبارتي بزرگ

و شـاگردان   گان ابلـيس ، سرسـپرد پياده و سواره يا كوچـك و بـزرگ   را از اين ديدگاه كه شياطين
  .تأييد نمود مكتب اويند

شيطان از اين جهت ابليس ناميده شد كـه از رحمـت   «: روايت شده كه فرمود )ع(مام رضاااز «
: 1388دانش، (»نصيب گرديد؛ زيرا اين كلمه به معناي محروم و مأيوس از رحمت خداستخدا بي

حتي يموتوا؛ هيچ كس نيست كـه مـرگش   ... من أحدما «: نقل شده است )ع(امام صادقاز «). 60
دهـد كـه او را بـه كفـر بكشـانند و در      هاي خود دستور ميفرا رسد، مگر اين كه ابليس به شيطان

افرادي در حال مرگ بوديد،  كه نزدپس زماني. كه جانش بيرون آيددينش ايجاد ترديد كنند تا اين
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 "استخد به راستي فرستاده )ص(محمديست و انه نخدايي جز خداي يگبر اين را كه دادن گواهي
ر به كـار  واژه شيطان در قرآن روي هم رفته در مفاهيم زي). 63: همان(»بميردبه او تلقين كنيد تا 

ارواح خبيثه اعم از شـياطين جـن و انـس و     ،فرزندان و سپاهان ابليس مترادف ابليس،: رفته است
انسان و اضالل او در كارند يا ديواني كه در خـدمت   وسهرئي، مانند شياطيني كه به وسمرئي و نام

و رؤسـا و اكـابر    يازنـد، كردن ديگـران دسـت مـي   بودند و يا آدمياني كه به گمراه حضرت سليمان
  ).53: 1351عيوضي، (»مخالفان قرآن و اسالم

نشـده و هـر دو را در حكـم يـك     برخي محققان نيز تفاوت خاصي بين ابليس و شيطان قايل 
شود كه مشخص مي »...فسجدوا اال ابليس«سوره كهف  50از مالحظه آيه : دانندواحد مي موجود

 »بلس« لفظ ابليس از ماده. از آتش آفريده شدهشيطان همان ابليس بوده و با هم تفاوتي ندارند و 
  :ير توجه فرماييدز به آيه. به معناي سكوت و يأس است

ُ  ةُ اعَ السَّ  قومُ َ  و يومَ ﴿ ِ ي    )12/روم(﴾مونَ جرِ المُ  سُ بل
   .»شوندن مأيوس ميروز قيامت مجرما در«

و بـه شـيطان    اسـت، در هر دو آيه و آيات ديگري كه لفظ ابليس به كار رفته، به معناي يأس 
فـاخرج  «مت و عنايت خداوندي است كه خطـاب  اطالق شده، به اعتبار يأس وي از رحهم ابليس 

  ). 9: تاغروي، بي(و رحمت خداوند متعال دارد از عنايتداللت بر دور بودن او  »انك رجيم
شيطان، . واژه شيطان به صورت مفرد هفتاد بار در قرآن و جمع آن هجده بار به كار رفته است

در بسياري از موارد . كار استاسم جنس است و نامي فراگير براي هر موجود شرير، متمرد و فريب
برآينـد   .مصداق بارز آن همان ابليس است كم، بر اساس گفته مفسران مقصود از شيطان يا دست

اي كـه قرينـه  ها بر آن است كه مقصود  از مفرد معرفه شيطان، همان ابليس است؛ مگر آنكاوش
). 185: 1386محمـدي رحيمـي،   (»برخالف آن باشد و مقصود از مفرد نكره نيز همان ابليس است

است كه خداي تعـالي در قـرآن گـاهي بـا      )ع(حضرت آدمابليس اسم خاص همان شيطان اغواگر 
بـر  از جمله آيـاتي كـه بـه خـوبي داللـت      . كندعنوان ابليس و گاه با عنوان شيطان از او تعبير مي

  ). 104و96: 1381قاسمي، (است ءسوره اسرا 65-61، آيات يكساني شيطان و ابليس دارد
و مطالبي كه خداونـد متعـال    كه لفظ ابليس به كار رفته و قضايا غور و بررسي در آيات الهي«

جميـع مالئكـه بـر     تعالي در خصوص سـجده فرموده و تمرّد ابليس از فرمان حق )ع(آدمدر خلقت 
ها آمده و تطبيق همان مطالب با آياتي كه لفظ شيطان در آن ،، و ابا و استكبار ابليس از سجدهآدم

شـيطان   كهمفهوم است اين بيانگر  ،ي تاريخي درباره خلقت آدم ابوالبشر استحقيقت گوياي و عيناً
 رجيم و دور از عنايت و لطف حـق و ابليس همان شيطان  ،رحمت حق بودههمان ابليس مطرود از 
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ديگر ندارند؛ پس ناگزير بايد اذعان ظر وجود و خصوصيات و شرايط با يكهيچ تفاوتي از ن .باشدمي
بـه عنـوان   . خصوصيت يكسان اسـت نمود كه شيطان همان ابليس بوده و از نظر معنا و مفهوم و 

  :خوانيمدر آيات قرآني مي مثال درخصوص اغواي شيطان
َّ زَ ف﴿ اعَ  يطانُ ما الشَّ ُل    )35/بقره(﴾ ...ن
   .»ها را از آنجا كه بودند بيرون كردآنشيطان آدم و حوا را به لغزش واداشت و «
َّ  نَّ إ﴿ َّ تَ  ذينَ ال   ) 155/مرانعآل(﴾ ...الشيطان ...منكُ وا مِ ول

همين معاني و خصوصـيات  . باعث لغزش و شكست مسلمانان در غزوه احد، شيطان بوده است
  : شودميمشاهده  نيزدر قرآن كاربرد لفظ ابليس  را در

ِلَ عَ  قَ دَّ د صَ قَ و لَ ﴿ ُ  بليسُ إم ي َّ ن    )20/سبأ(﴾ظَ
   .»ها باورانيدآن بليس ظن و گمان و فكر خود را برهر آينه ا«

در اين آيات نيز فريب شيطان در خصوص آدم و حوا داشتيم و است كه در لفظ اين همان اغوا 
درجهت استكبار و غرور در خصوص شـيطان، آيـات    كنيم؛را مشاهده مي قوم سبا به وسيله ابليس

صبرواي﴿: كنيممتعددي در قرآن مجيد مشاهده مي  بـاره همـين معنـا در  ). 44/مـريم (﴾ ...ا ابت لا
قال يا  ...﴿: ؛ يا در سوره حجر)76/ص(﴾ ...قال يا ابليس«: ابليس در قرآن مجيد مشهود است كلمه
غرور و استكبار و خودبيني و خودبرتري را براي عدم امتثال فرمان خداونـد،  ) 33و32/حجر(﴾ابليس

ظهـور  بنابراين ) 74/ص(﴾ ...فسـجدالملاÒك﴿: انيمخودر سوره ص باز مي. آورددليل و علت مي
بشـر كـه در    عداوت شيطان با ابناء واضح است و )ع(آدمابليس به  ستكبار و غرور در عدم سجدها

د كه ده، حاكي از اين عداوت بين و ظاهر شيطان با انسان است، نشان ميشودآغاز مي اول خلقت
لفظ شيطان و معاني حاصله از اعمال و عملكرد آن در مقايسه بـا لفـظ ابلـيس در آيـات      مالحظه

  . رآني، همان معاني و اعمالي است كه در لفظ ابليس در قرآن منظور و مقصود استق
نمايد كه شيطان و ابليس بـا  اين معنا را حاصل مي آيات الهي در قرآن مجيد، مطالعه و غور در

هر . كه دو كلمه و دو لفظ جدا از هم بوده، ليكن در معنا و مفهوم و خصوصيات يكسان هستنداين
انحـراف او از   عداوت و دشمني بـا انسـان و   ي از رحمت خدا،معنا اشاره دارند و آن دوردو به يك 

: تـا غروي، بي(»ها و خصوصيات هر دو لفظ، منظور و مقصود استاز ويژگي صراط مستقيم خدايي
9-13.(  

هـا  دانسـتن آن بودن ابليس و شيطان، يا جدابندي نظريات موافق با يكسانترتيب در جمعبدين
گوييم دايره اسالم بسيار فراتر از گونه كه در بحث از تفاوت بين ايمان و اسالم ميهمان گفت بايد
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توان گفت هر مؤمني مسلمان است، اما هر مسـلماني مـؤمن نيسـت؛ زيـرا     دايره ايمان است و مي
اسـت،  ي ايمـان  تر از دايرهي مسلماني بسيار بزرگگيرد اما دايرهي اسالم جاي ميايمان در دايره

توان از همين زاويه بررسي كرد؛ بـدين معنـا   ي ميان ابليس و شيطان را ميدر اين مورد نيز رابطه
تـوان ابلـيس   شياطين و ابوالشياطين دانست، اما هر شيطاني را نمـي  توان سركردهه ابليس را ميك

بر آدم از بهشـت  نكردن كه با تمرد از فرمان الهي و سجدهدانست؛ زيرا تنها يك ابليس وجود دارد 
مـو بـود كـه    و ه ،آدم و حوا و خروج آنان از بهشت گرديـد ده شده، و همو بود كه موجب فريب ران

اما هر موجودي، اعم . ترين سوگندها را بر زبان جاري ساختساختن بندگان خدا، غليظبراي گمراه
گان خـدا را از مسـير   از جن و انس، كه سد راه رسيدن انسان به كمال و نيل به سعادت باشد و بند

شياطين بـراي خـود سرسـپردگاني     ان است و ابليس به عنوان سركردهدرست منحرف سازد، شيط
  .  شان مقابله با حزب خداستدهند و هدفدارد كه حزب او را تشكيل مي

  
  بحث نتيجه

هاسـت،  انسـان  و دشمن قسم خورده حضرت آدمهرگاه واژه شيطان را از اين منظر كه اغواگر 
كه لفظ شـيطان متـرادف    نتيجه گرفتتوان بررسي كنيم، مراد از شيطان همان ابليس است و مي

ابليس بوده و در واقع ابليس، همان شيطان بزرگ است و اين دو واژه به يك موجـود تعلـق دارد؛   
ليكن هرگاه شيطان از اين جنبه كه موجودي مـوذي و اغـواگر اسـت، بررسـي شـود بايـد گفـت        

شـيطان  (يافتگان مكتب ابليسنظر هستند كه شاگردان و تربيت انسي بسياري مد شياطين جني و
توان به دو موجود جـدا منتسـب   دو واژه شيطان و ابليس را مي ايچنين زاويه و از اند؛بوده) بزرگ

برنـد،  مـي فرمـان  ) ابلـيس (از ابوالشياطين با اين حساب، شياطين كوچك و بزرگ كه همگي. دكر
همانـا   كننـد كـه  و يك هـدف را دنبـال مـي    د مشتركي دارند و هر دو يك مسيراهداف و عملكر
  .گمراهي، سقوط و نابودي است به ورطهها كشانيدن انسان

ها كاربرد دارد؛ كه مفهوم شيطان در مورد جن، انسان، حيوان و حتي ميكروببرداشت ديگر آن
ش و از جنيان، كه به دليل تمـرّد  كه واژه ابليس مصداق كامل شيطاني است از جنس آتدر صورتي

هـايي را  قرآن كريم همه انسان .از فرمان الهي در سجده بر آدم، مطرود درگاه حق واقع شده است
نهند، حزب شيطان ناميـده  شوند و بر توالي شيطان گردن ميكه تحت استيالي شيطان واقع مي

  .قرار داده استمورد تكريم » مفلحون«در مقابل حزب اهللا را با عنوان . است
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