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 گوي عرفا و ابليسو گفت

  *رضا حجازي سيدعلي
  **مريم افرافر

  چكيده
 1و هشـت  مجمـوع سـي   در. ي عارفان با ابليس پرداخته اسـت وگو  گفتاين مقاله به 

گونـاگون  از جهـات  را  هـا  آنات عرفاني انتخـاب شـده كـه    از متون ادبي وگو  گفت
 يا دوطرفه طرفه يك،  ة سخنآغازكنند همچون تصوير ابليس، زمان و مكان، جمالت،

 مانندعناصر داستان و  ،عارفان آشنابودن او برايها در ديدار با ابليس، وگو  گفتبودن 
  . شده استصورت آماري داده  بهچند مورد  يجةنت. ايم كردهبررسي  آن

  .، عناصر داستانوگو  گفتابليس، عارف،  :ها واژه كليد

  مقدمه
نـام   ي بـه ا فرقـه حضور ابليس در ادبيات عرفاني بسيار تأثيرگذار و پررنگ است تا بـدانجا كـه   

ة همـ يشينة اسـاطيري و دينـي شـيطان در    پبا توجه به . وجود آمده است به عرفانپرستي  شيطان
ترديد بررسـي و پـژوهش در تعامـل ابلـيس بـا عـارف        عرفاني، بي اديان و متون خداشناسي و

شـود،   يمـ يي كه به متون عرفـاني مربـوط   ها پژوهشها و  يبررسي به ا تازهانداز  تواند چشم يم
ترتيـب جايگـاه درخشـان و ممتـاز ابلـيس و       ايـن  دست دهد و به براي پژوهشگر و خواننده به

  .شود يمتجارب عرفاني بهتر تبيين  ديگر بر ا و ازسويسو بر متون عرفاني م تأثيرگذاري او ازيك
ي او با عارفـان در برخـي   وگو  گفتابليس، تعامل و  )ها و نمودها يلتمثتصويرها، (تعريف 
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  كارشناس ارشد ادبيات فارسي **

 30/4/90 :پذيرش، تاريخ  18/2/90 :تاريخ دريافت
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  عرفا و ابليس 
 شق خيزد نه از جحودعزآن حسد ا  دترك سجده از حسد گيرم كـه بـو
 گفت بازي كن چـه دانـم درفـزود     دوچونك بر نطعش جز اين بازي نب

ــداختم    آن يكي بـازي كـه بـد مـن بـاختم ــال انـ ــتن را در بـ  خويشـ
ــ  ــم م ــال ه ــذات اوچشــميدر ب ــات او    ل ــم م ــات اوي ــم م ــات اوي  م

  )ويمول( 

  تصوير ابليس 
بيند و او را  يمعارف خود ابليس را  ،درصد 57/81مورد آن، يعني  31، در وگو  گفت 38از بين 

شـكل و   به ظاهر ابليس و اينكـه بـه چـه    پردازد؛ ولي راجع يم وگو  گفت شناسد و با وي به يم
نقـل  «: گويد كه او را برهنه ديـده  يمبار جنيد  ميان نيامده است، تنها يك هيئتي است، سخني به
عطـار،  (» ...جسـت   يمـ نه كه بر گردن مـردم  رفت، ابليس را ديد بره يماست كه روزي جنيد 

. كنـد  يمـ ة او كفايـت  برهنـ دهد و به همين ظاهرِ  ينم، ولي بيشتر از اين توضيح )484: 1381
ة دهنـد  و نشـان  ارد و با عفت و حيا ناسازگار استبرهنگي ابليس خود داللت بر امري قبيح د

  . پليدي و خبث باطن او است
  : شود يمصورت پيري ظاهر  ابليس به ددرص 52/10مورد، يعني  چهاردر 

ــ ببيـنم،    ـ عليـه اللعنـه   وقتي آرزو خواستم كه ابليس را: آيد كه گفت يم) جنيد(و از وي 
روزي بر در مسجد ايستاده بودم، پيري آمد از دور روي بـه مـن آورده چـون او را بديـدم     

اي پيـر، كـه چشـمم      يسـتي كتو : چون به نزديك من آمد، گفتم. وحشتي اندر دلم اثر كرد
من : دارد از هيبت؟ گفت ينمي تو  يشهانددارد از وحشت، و دل طاقت  ينمطاقت روي تو 

  ).199: 1386هجويري، (را آرزوي روي من است و آنم كه ت

صورت پير از آن جهت است كه ظاهرِ شخصي ناصح و خردمند را  شايد تمثيل ابليس به
بـه دام   تـر  سـخت خصوص عرفا كـه   و به( ها انسانبه خود بگيرد و از اين طريق بتواند در 

  . كه همانا فريب آدميان است، دست يابد ش،نفوذ كند و به اهداف) افتند يم
: شـود  يمـ منظـر ظـاهر    صورت شخصي كريـه  ابليس بهموارد،  درصد 63/2 ، يعنييك مورد

ـبي در خلـوت خـود بـودم، ناگـاه ديـوار بشـ       «: ـ گويد كه ـ عمر نام يكي از مشايخ« كافت و ش
خـواهي   براي نيـك  ام آمدهابليس، : كيستي تو؟ گفت: وي را گفتم. المنظر بيرون آمد شخصي كريه

  ). 512: 1370جامي، (» ...تو 
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شود، از پليدي و پلشتي او حكايت  يمالمنظر ظاهر  صورت شخصي كريه اينكه ابليس به
يد بتوان اين را ناشي از رماند و شا و عارف را مي شود ميباعث انزجار  اش چهرهكند كه  يم

بينـد و همـين باعـث     يمـ بصيرت عارف دانست كه پليدي ابليس را در ظـاهرش، آشـكارا   
  . دشوشود كه از او منزجر  يم

صـورت   بـار او را بـه   بيند، يك يمي مختلف ها شكلجنيد عارفي است كه ابليس را در 
و وقتـي ديگـر   ) 484: انهم(بيند  يم، زماني او را برهنه )286: 1381 عطار،(شخصي هايل 

نقل است كه گفت خواستم تـا ابلـيس را ببيـنم بـر در مسـجد      «: صورت پيري دهشتناك به
: آمد چون او را ديدم وحشتي درمن پديد آمد، گفـتم  يمايستاده بودم، پيري ديدم كه از دور 

» ...داشـت؟  ة آدم بـاز سـجد گفتم يا ملعون چه چيـز تـو را از   . آرزوي تو: تو كيستي؟ گفت
  ). 371: همان(

تعالي كه باعث رميدگي  خاطر دوري اوست از حق اين دهشتناكي و شكل هايل ابليس به
كند و نيـز ممكـن اسـت     يمشود و پليدي باطنش را بر پاكان آشكار و ظاهر  يمآدميان پاك 

اندازد آنان را وادار به تسليم  يمناشي از قدرت ابليس باشد كه با وحشتي كه در دل بندگان 
البته اين احتمال ضعيف است زيرا، ابليس برآدميان تسلط كامل ندارد و تنها كار ابليس  .كند

  . است ونه بيشتر) به باطل(دعوت 
يابد و در بـاقي   يمصورت پيرو شخصي هايل تمثل  موارد به درصد 78/5دركل، ابليس 

  : ميان نيست موارد سخني از تمثل در
ــ  ســالك آمــد پــيشِ شــيطان رجــيم ــردگفت ــيم ي م ــن و رح  ود رحم
ــدگان ــدايِ خوانـ  وي در آخــر، پيشــوايِ رانــدگان    اي در اول، مقتـ
 وي به يك ترك ادب ملعون شـده   اي به يـك بيحرمتـي مفتـون شـده

  )333:1385، عطار(

  و تعامل ابليس و عرفا وگو  گفت
ف انجـام  طرفه است و مناظرة بين ابليس و عار ها دووگو  گفت ،درصد 94/87يعني  د،مور 30
گفتن با ابليس براي افراد خاصي نظير عارفـان   ة اين واقعيت است كه سخنكنند شود و بيان يم

رو شدن با او را  ها، قدرت روبه يآلودگية نفس از تزكچراكه، آنان با  استو اولياي خدا ممكن 
 وگـو   گفـت ه و خورند، بلكه با او به منـاظر  ينمتنها فريب وي را  كه نه اند مقاومدارند و آنچنان 

گويند و از او سـؤال   يمكنند، گاه با او به خشم سخن  يمپردازند، او را نصيحت و سرزنش  يم
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دهـد و گـاه نصيحتشـان     يمـ كند، به آنـان خبـر    يمكنند؛ ابليس نيز از آنان سؤال  يمو پرسش 
  : آوريم يمدراشعار زير و ابليس را ) ص( ة پيامبر اعظممناظربراي نمونه . كند يم

ــامرا ــدرِ انــ ــيد و صــ ــالم    ه دادش ســ ــيد را س ــرد س ــد، ك ــون درآم  چ
 »اين كه تو رفتي سـوي معـراج دوش    دانـم كـه نوشـت بـادنوشيم«گفت

 »ديدي عـرشِ رب العـالمين؟  «:گفت  »رفــتم، اي لعــين«ســيدش گفتــا كــه
ــ  ديدم عرش و كرسـي و فلـك«گفت ــك  جملـ ــات ملـ ــرار و آيـ  »ة اسـ
 »ديــدم، عــالم ِ نــور ونواســت«گفــت  »ت راست؟ديدي عرش را از دس«گفت
ــياه؟    ديــدي بــر چــپ عــرش الــه«گفــت ــاني سـ ــر، بيابـ ــي منكـ  »واديـ
ــت ــن«گف ــود از راه م ــدم، دور ب  بود آن دشت، مجلس گاه مـن «گفت  »دي
 »!آن علَم، آنِ من اسـت، اي رهنمـون    ديــدي آن علَــم را ســرنگون؟«گفــت
ــته را    ؟ديــدي منبــر بشكســته را«گفــت ــن دل خس ــود اي ــاده ب  حــق نه

ــي ــود مجلـــس گفتمـ ــرم آن بـ  »خويش را زر، خلق را مـس گفتمـي    منبـ
  )337و  336: همان(

، تنها ا بليس بـا عـارف سـخن    ها نمونهاز شواهد و  درصد 05/21در هشت مورد يعني 
، گـاه  )هـا عـارف حاضـر اسـت    وگو  گفـت البته در تمـامي  (گويد و عارف حضور دارد  يم
كنـد و از   يمشود و او را نصيحت  يمخواهد عارف را بفريبد و گاه در مقام ناصح ظاهر  يم

شـفيعي   ←: (آگاهانـد  دارد و او را از عواقب دنياپرستي و حسد و طمع مي يمدنيا بر حذر 
  ).393: 1383؛ سنايي، 361: 1384كدكني، 

 مرد من نيست آن كه دنيا دشمن است  گفت دنيا جملـه اقطـاع مـن اسـت
ــن ــزم راه ك ــه ع ــو او را ك ــو بگ ــن    ت ــاه ك ــن كوت ــاي م ــت از دني  دس

 زانكه در دنياي من زد چنگ سخت  كنم آهنـگ سـختيممن به دينش
ــا او هــيچ كــارم والســالم   هر كه بيـرون شـد ز اقطـاعم تمـام  نيســت ب

  )323:1383، عطار(

  وگو  گفتآغازگر 
از  عاجزترخود را دربرابر عرفا او گويا . كند يمرا آغاز  وگو  گفتموارد ابليس  درصد 50در 
بيند كه هميشه آغازگر باشد؛ بنابراين، در بسياري موارد فرصـت را ابتـدا بـه عـارف      يمآن 
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دادن توانايي و برتـري خـود بـر     يي خود آغازگر است و اين براي نشانها زمانا امدهد؛  يم
ني در او زنده است و هنوز هـم  بي عارف است تا بگويد همچنان غرور ناشي از تكبر و خود

  :داند يمخود را از انسان خاكي باالتر 
: نـوح گفـت   .»يا نوح، از من چيـزي پـرس  « :ابليس روزي نوح را، صلوات اهللا عليه، گفت

  )361:1384شفيعي كدكني، ... (» عيب باشد«

ليس حكايت كنند از ابوسعيد خزاز كه او گفت اب«: خواهد از خود دفاع كند يمزماني نيز 
گرفتم كه او را بزنم مرا گفت من از عصاي شما نترسـم، مـن از    را در خواب ديدم، عصا بر

كه در اينجا ابليس براي رهايي از خشم عـارف  ). 720: 1361قشيري، (» نور دل شما ترسم
پردازد؛ هرچندكـه در ايـن حكايـت عـارف آغـازگر       يمگفتن  كند و به سخن يمدستي  پيش

  .كند يمرا آغاز  وگو  گفتبا زبانِ رفتار خود واقع  و در استتعامل 
گفـتن   گرند و عارف است كه سخن ها، عرفا آغازوگو  گفت درصد 50يعني  ،دمور 19در 

خـاطر   آغازد كه نشانگر شناسايي ابلـيس توسـط عـارف اسـت كـه او را شـناخته و بـه        يم
ت سركشـي و  به او هميشه در ذهـن داشـته، از علـ    جهت سؤاالتي كه راجع كنجكاوي و به

ت علـ  خـاطر شـرارتي كـه دارد و بـه     بـه  كند و يـا او را  يمخدا پرسش دربرابر عصيان وي 
خوانـد تـا سـؤاالت     يم كند؛ گاه او را فرا يمكردن آدميان سرزنش  اش و براي گمراه ينافرمان

  : ديگري از او بپرسد، زيرا علم ابليس بسيار است و ساليان سال معلم مالئكه بوده است
كردم چـون آن قـوم    بند به همتشابليس را ديدم در ميان قومي ) سهل تستري(و گفت 

برفتند گفتم رها نكنم بيا در توحيد سخن بگوي گفـت ابلـيس درميـان آمـد و فصـلي      
» بگفت در توحيد كه اگر عارفان وقت حاضر بودندي همه انگشت به دندان گرفتنـدي 

  ). 269: 1381عطار، (

  
  هاوگو  گفتزمان 
ها در بيشتر موارد نامشخص است؛ مواردي كه زمان معلوم است، اكثـراً لحظـات   وگـو   گفتزمان 

ي كـه عـارف از   ا لحظـه كه زمان خلوت و عبادت و تهجد اسـت و يـا    است معنوي مانند شب
  : پندارد خالص شده و شيطان را بر او دستي نيست يمو در آن لحظه  شود  يممناجات با حق باز 
: گفت» ؟از كجامي آيي«: ابليس به موسي گفت. گرديد يماجات باز كه موسي از من اند گفته

موسـي  » شنيدي كـالم مـن بـود؟    يمپنداشتي كه آنچه  يم«: ابليس گفت .»از مناجات حق«
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اين ملعون را از پيش ! اي موسي«تعالي بدو ندا فرمود كه  حق. عظيم متغير شد و تند گشت
  ). 275: 1385قلي، ب(» ستا او با صديقان اين 2خود بران كه دأب

جان خود را در راه خدا و دينش فدا كنند،  اند آمدهة جهاد كه افراد خالصانه لحظو يا در 
ظهور او در آنجـا  . رود ينمشود، جايي كه گمان حضور او  يمابليس در ميدان جنگ حاضر 

  : محكي است براي آزمودن خلوص مجاهدان
با جمعي از متصوفه  ـ  قدس اهللا روحه العزيز ـ  كه يكي از مشايخ در عهد شيخ ما اند آورده

... ابلـيس را ديـد آنجـا    . رفـت  يمروزي در آن دارالحرب . به غزا رفته بود، به واليت روم
  ). 275: 1385محمد بن منور، (

عـارفي كـه تـا    . شود يمكه بسيار حساس است، ابليس حاضر  گ،ة مرلحظهمچنين در 
يلة ابلـيس آزمـوده   وسـ  زيسته، در دقـايق آخـر بـه    با ايمانو واپسين لحظات عمر خالصانه 

طريقـي زحمـات    شود و اين موجود پليد حتي تا آخرين لحظه نيز اميد دارد كه بتواند از يم
  : ة عارف را از بين ببردمخلصانزندگي باايمان و 

ة شهدا بود و درجنزديك آمد از آن زخم كه گفتم كه در ) امام احمد حنبل(و چون وفاتش 
ي پدر اين چـه  گفتگفت نه هنوز، پسرش  يمكرد و به زبان  يمالت به دست اشاره در آن ح

ة آن جملـ مددي كـن از   به دعاست؟ ا وقت جواب حاليست؟ گفت وقتي با خطر است چه
يكي ابليس است در برابـر ايسـتاده و    3الشمال قعيد اليمين و عن اند عن ينبالحاضران كه بر 

گـويم نـه    يمـ ويد اي احمدجان بردي از دست من، مـن  گ يمريزد و  يمخاك ادبار بر سر 
  .)225: 1381عطار، (هنوز، نه هنوز تا يك نفس مانده است جاي خطر است نه جاي امن 

زمان نامشخص است، شـايد از ايـن جهـت كـه عـارف در زمـان        بيشتر موارددر ولي 
د كه از زمان بين ينمپس ضروري  4كند و براي او شب و روز مطرح نيست، يمزماني سير  بي

  : ميان آورد ها سخن بهوگو  گفت
يكي أنا تو گفتي و يكي : بردار كردند، ابليس بيامد و گفت) حالج(است كه چون او را   نقل

تو أنا بدر خود : ست كه از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت؛ حالج گفتا من چون
كه ديدي و شنيدي تـا بـداني    نانو را نه چمرا رحمت آمد و ت. بردي، من از خود دور كردم

  ).518: همان(غايت نيكوست  كردن به خود دور كردن نه نيكوست و مني از كه مني
  

  هاوگو  گفتمكان 
شـود،   يمـ ، ابليس در اماكن مقدس بـر عـارف ظـاهر    درصد 57/31دوازده مورد، يعني در 
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د را در آنجا پـاك و  خو رود و آدمي با اين گمان ينميي كه گمان حضور ابليس در آن ها مكان
پندارد، غافل از اينكه دنيا سراسر اقطاع ابليس است، چه آنجا كه با نام مكان  يممصون از خطا 

مقدس ساخته شده و چه غير آن؛ تنها جايي كه ابليس را بدانجا راهي نيست، مكـاني مـاوراي   
صـومعه و  شـيطان در  . كننـد  يمـ او را رجـم  ) 10/صـافات (» شهاب ثاقب«اين دنياست كه با 

شـبي  : جنيـد گفـت  «: شـود  يمخلوت، در راه حج، در راه جهاد اصغر، ناگاه بر عارف پديدار 
خفته بودم بيدار شدم سر من تقاضا كرد كه به مسجد شو نيزيه رو پس برفتم شخصـي ديـدم   

سـزا   اگـر خـداي را بـه   : گفـت . آري: ترسي؟ گفتم يميا جنيد از من : هايل بترسيدم مرا گفت
   ).287: 1381عطار، (» ... ابليس : تو كيستي؟ گفت: گفتم. جز از وي نترسيدياي  بشناخته

  :شود يمظاهر ) ع(در راه طور بر حضرت موسي 
ــيش او رســيد ابلــيس از دور   رفت بـر طـوريمشبي موسي مگر ــه پ  ب

  )219: 1387عطار، (

دانند كه  يما ، از او غافل نيستند، زيرهستندعرفا كه داراي روشني ديده و بصيرت باطن 
غافل نيست، پس آگاهانه و با استعانت از خداوند عزوجـل، خـود را از كيـد     ها آناو نيز از 
  . رمد يم ها آنميدانه از رهانند و او نو يمومكر او 

ها در خواب است، ابليس از اين نكته غافل است كه چشم عارف وگو  گفتهفت مورد 
  : تي نائل آيدتواند به موفقي ينمين در خواب هم خوابد ولي، قلب او بيدار است، بنابرا يم

از ابوالحارث االوالسي حكايت كنند كه گفت ابليس را به خواب ديدم، در اوالس، بر بامي 
و جماعتي بردست راست او و جماعتي بر دست چپ او و من بر بام ديگري بودم و ايشان 

يد ايشان آوازها بركشـيدند مـن   اشتند، گروهي از ايشان گفتند بگويي نيكو پوشيده دها جام
چنان شدم كه خواستم خويشتن از آن بام بيفكنم از خوشي آواز ايشان پس گفـت رقـص   

نبود پس ابليس مرا گفت يا اباالحارث  تر خوشكنند ايشان رقص كردند كه از آن نيكوتر و 
  ). 620: 1361قشيري، (هيچ چيز نيافتم كه بدان بها نه نزديك شما آيم مگر اين 

حال تو بـا  : ابليس را به خواب ديدم، از وي پرسيدم كه: اهللا شنيدم كه گفت ز يكي از اولياءا
  ). 538:1386 جامي... (شيخ ابومدين كه امام است در توحيد و توكل، چون است؟

: 1370جـامي،   ←(ي عادي و معمولي چـون كوچـه   ها مكانمورد در  38پنج مورد از 
  :است مانند آن، صحرا، شهر مرو و )250

 شــد بــه صــحرا بــرون شــبي ناگــاه  اهللاكــــه روحامخوانــــدهدر اثــــر
 ي خوابگــه شــتاب گرفــتبــه ســو  ساعتي چون برفت خـواب گرفـت
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 خواب را جفت گشت و بيش نتاخت  سنگي افكنـده ديـد بـالش سـاخت
ــدار ــد بي ــت و زود ش ــاعتي خف  ديــــد ابلــــيس را در آن هنجــــار  س

ــ ــدهيگفتـ ــونارانـ ــرم  ب  ي ســـگ ملعـ ــدي ب ــار آم ــه فســونچــه ك  ب
  )393ـ  392: 1383سنايي، (

  : كند يم وگو  گفتبيند و با او  يمابوعلي دقاق ابليس را در مرو 
خلعتـي   :لعين چه بوده است؟ گفت: يگفتم. كرد يمدر مرو ابليس را ديدم كه خاك بر سر 

ـ   يمـ اسـت تـا منتظـر آن بـودم ودر آرزوي آن       هزار سـال كه هفتصد رِ پسـر  سـوختم در ب
  ). 561:1381، عطار(فروشي انداختند  آرد

هـا  وگـو   گفـت ي به جـاي  ا اشارهها در مكاني نامشخص است و وگو  گفتسيزده مورد از 
مكاني زنـدگي   او در بي ،زيرا باشد تعلقي عارف به دنيا نشده است، اين نيز شايد ناشي از بي

ن اسـت و وراي زمـان و مكـان    زماني، عارف فـارغ از زمـان و مكـا    كند، چنانچه در بي يم
كه مكان  آنجاها. ها كامالً روشن باشد وگو  گفتبرد، پس نيازي نيست مكان و زمان  يم سر به

امـا در مـوارد    ،اشـاره شـد   هـا  آنتر بـه   مشخص است براي منظوري خاص است كه پيش
  :بسياري از مكان سخني نرفته است

تش بند كردم چون آن قوم هم گفت به ابليس را ديدم در ميان قومي) سهل تستري(و گفت 
  ).269: همان... (برفتند گفتم رها نكنم 

ــه   غافلي شد پـيش آن صـاحب چلـه ــياري گلـ ــرد از ابلـــيس بسـ  كـ
ــت ــيس راه«گف ــم زد از تلب  »كرد ديـن بـرمن بـه طـراري تبـاه       ابليس

ــرد گفــتش ــز«م  آمده بد، پـيش از ايـن ابلـيس نيـز      اي جــوانمرد عزي
ــود از ــتكي ب ــودمش ــو و آزرده ب  خاك از ظلم تو بر سـر كـرده بـود     ت

  )323: 1383عطار،(
  

  شناسند  يمعرفا ابليس را 
شناسد و اين از  يمبيند او را  يمعارف زماني كه ابليس را ، درصد 21/84يعني  د،مور 32در 

يدة بصير عارف حكايت دارد كه توانسته با گذر از خويش شيطان را بشناسـد  دروح بلند و 
ابليس ظاهري و خصوصياتي دارد كه بر عارفان شناخته شـده   اًاز مكر او برهد؛ البته حتم و

  : دهند يماو را هرجا و در هر لباسي تشخيص  ن،است و بنابراي
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ــال     بامـــدادي رفـــت ابلـــيس لعـــين ــي العـ ــاه نبـ ــه درگـ ــا بـ  نميتـ
ــوژرو   هم زسلمان، هم ز حيدر، بار خواست ــد ك ــر نيام ــت  5ب ــار راس  را ك

 گــو بــرو كــو را بــرِ مــن كــار نيســت  ار نيســتاو را بــ«ت پيغــامبر كــهگفــ
ــن ــرد م ــون م ــيس ملع ــود ابل ــي ب ــن      ك ــرد م ــز گ ــد هرگ ــد دي ــا توان  ي

  )336: 1385عطار، (

عيـب  «: نـوح گفـت  . »يا نوح از من چيزي پـرس «: اهللا عليه، گفت ابليس روزي نوح را، صلوات
  ). 361: 1384شفيعي كدكني، ... (» غدر نتواند كردن  بشنو آنچه بگويد، با تو«فرمان آمد . »باشد

و شـايد ايـن   ) درصـد  78/15شش مورد يعني (شناسند  ينمگاه هم برخي عارفان او را 
نشناختن ابليس ناشي از اين باشد كه عارف هنوز كامالً خالص نشـده و در دلـش كمـي از    

  : كند يمگونه ايجاب  تعلقات دنيايي باقي است و يا حكمت الهي اين
. ــ ببيـنم   ـ عليـه اللعنـه   وقتي آرزو خواستم كه ابليس را: آيد كه گفت يم) جنيد(و از وي 

چـون و را بديـدم   . روزي بر در مسجد استاده بودم، پيري آمد از دور روي بـه مـن آورده  
اي پيـر، كـه چشـم      يسـتي كتـو  «: گفتم چون به نزديك من آمد،. وحشتي اندر دلم اثر كرد

من آنم «: دارد از هيبت؟ گفت ينميشة تو انددارد از وحشت، دل طاقت  ينمطاقت روي تو 
   .)199: 1386هجويري، (» را آرزوي روي من استو كه ت

ناگاه ديوار بشكافت و . شبي در خلوت خود بودم«: ـ گويد كه ـ عمر نام يكي از مشايخ
بـراي   ام دهآمـ ابلـيس،  : كيسـتي تـو؟ گفـت   : وي را گفـتم . المنظر بيرون آمد شخصي كريه

  ). 521: 1386جامي، (» . ...خواهي تو نيك

  .تواند به هدفش نائل آيد ينمشناسند و بنابراين، ابليس  يمدركل، اكثر موارد عارفان او را 
  

  هاوگو  گفتجمالت 
آن  غ،كالم هرگاه قابل اتصاف به صدق و كذب باشد، يعني بتوان گفت راست است يا درو

آن را انشايي  و هرگاه متصف به صدق و كذب نباشد) 23: 1386رجايي، (را خبري گويند 
  ).24: همان(نامند  يم

جمله خبري است، البته اكثـر ايـن جمـالت     201گويد،  يمجمله كه ابليس  270از بين 
 بـة جنخواهد با خبرهـايي كـه    يمابليس . خبري در درون خود معناي انشايي به همراه دارد

گذارد، در دل عارفان نفوذ كند و آنان را بـا   يمطف تأثير انشايي دارد و بر احساسات و عوا
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ي ابوالحسين نـوري  ها گفتهتوان از  يمه ك ي به شگفت و اعجاب وادارد چنانا تازهخبرهاي 
  : برد راجع به ابليس به اين مطلب پي

گريستند چون آن كس برفت نوري  يماست كه نوري با يكي نشسته بود و هر دو زار   نقل
ابلـيس بـود   : گفـت . ران كرد و گفت دانستيد كه آن شخص كه بود؟ گفتنـد نـه  يابه روي 

ناليـد و   يمـ گفـت و از درد فـراق    يمة روزگار خود افسانكرد و  يمحكايت خدمات خود 
   .)406: 1381عطار، ( گريستم يمگريست، من نيز  يمكه ديديد  چنان

جمـالت انشـايي    در حكايت زير كامالً روشن است كه جمالت خبري ابليس بـيش از 
  : اوست

: موسي گفت. »هم رسيدند ة طور بهعقبـ با ابليس در  ـ صلوات اهللا عليه موسي«: حسين گويد
دعوي من به معبود واحد، و اگر سجود كردم آدمي را، «: گفت» را از سجود؟و چه منع كرد ت«

و مـرا نـدا كردنـد    . يبنگريد» أنظر الجبل«: را ندا كردند يكبار گفتندو مثل تو بودمي، زيرا كه ت
: گفـت » امر بگذاشـتي؟ «: گفت» .دعوي من معني مرا. ، سجود نكردم»اسجد آلدم«هزار بار كه 

آن تلبـيس  ! اي موسـي «: گفـت » .جرم صورتت بگرديد ال«: موسي گفت» .آن ابتال بود، نه امر«
است  حال را معول بر آن نيست زيرا كه بگردد، ليكن معرفت صحيح. بود، و اين ابليس است

: گفـت » اكنون ياد كني او را؟«: موسي گفت» .چنانكه بود؛ نگرديد، و اگر چه شخصي بگرديد
سـت،  ا تر يصافخدمت من اكنون ... ياد ياد نكند، من مذكورم و او مذكور است ! اي موسي «

تر است، زيرا كه من او را خدمت كـردم   يلجلاست، ذكر من اكنون  تر خوشوقت من اكنون 
طمع از ميانه برداشتم، منع و دفـع و  . كنم او را حظ او را يمرا، و اكنون خدمت در قدم حظ م

تنها گردانيد مرا، چون براند مرا تا با ديگران نياميزم، منع كرد مرا از اغيـار  . ضر و نفع برخاست
. غريب گردانيد مرا خدمت مرا. حيران كرد مرا غربت مرا. متغير كرد مرا حيرت مرا. غيرت مرا

  ). 382 ـ 381: 1382ي، بقل... (كرد مرا صحبت مرا  حرام

 درصـد  2تعداد جمالت انشايي و خبري عارف تقريباً برابر است و تنها جمالت خبري 
بيشتر از جمالت انشايي است، او با جمالت انشايي احساسات و عواطف درونـي خـود را   

و ) دهد يمانزجار از او را نشان يي كه نهايت ها واژهكردن ابليس را با  ندا(كند  يمبهتر بازگو 
بسـياري از ايـن جمـالت     .تواند ديدگاه و احساسش را نسبت به ابليس بهتر بيـان كنـد   يم

دهد، پرسش از ابليس كه زماني معلم مالئكه بـوده و   يمانشايي را جمالت پرسشي تشكيل 
 ماننـد آن ت عصيانش و اي آنان را نسبت به خود و عله يكنجكاوتواند  يمعالمي است كه 

گفته، بپرسند، اينك  يمكه آن روزگار به مالئكه  و،توانند از دانش ا يمپاسخ دهد و همچنين 
  : ها پرسشدو نمونه ازاين 
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ــيد ابلـــيس از دور   رفـت بـر طـوريمـ شبي موسـي مگـر  بـــه پـــيش او رسـ
 »چـــرا ســـجده نكـــردي پـــيش آدم؟  اي همـه دم«چنين گفت آن لعين را كه

ــت ــنش گف ــرتاي م«لعي ــولِ حض  شـــدم بـــي علتـــي معلـــولِ قـــدرت  قب
ــاه     اگــر بــودي بــر آن ســجده مــرا راه ــو آنگ ــون ت ــودمي همچ ــي ب  كليم
 »چه گژگويم نيامد جـز چنـين راسـت     ولي چون حق تعالي اين چنين خواست

ــد؟   اي افتـــاده در بنـــد«كلـــيمش گفـــت ــاد خداونـ ــرا يـ ــز تـ ــود هرگـ  »بـ
ــت ــنش گف ــاني«لعي ــن مهرب ــون م ــ  چ ــاني؟ فراموشـ ــز زمـ ــد هرگـ  ش كنـ

 »مــرا مهــرش درون ســينه بــيش اســت  كه همچو نانك او را كينـه بـيش اسـت
  )219: 1386عطار، (

نقل است كه از اكابر طريقت يكي گفت در روم بودم در جمعيتي، ناگاه ابليس را ديدم كـه  
يـن  ا :را چه رسـيده اسـت؟ گفـت   و ست؟ و تا لعين اين چه حالي :يگفتم. از هوا در افتاد

افتادم و نزديـك بـود   من از بيم بانگ او اينجا . تَنَحنُحي كرد 6ساعت محمد اسلم در متوضا
   .)249: 1381عطار، (آيم كه از پاي در

بـه   جمالت خبري عرفا در دل خود، جمـالت انشـايي را بـه همـراه دارد، آنـان راجـع      
: گويـد  يمـ يس حسين حالج به ابلـ . دهند يمخبري  مانند آنموقعيت خود، وضع ابليس و 

شناسد، اثرش  ينماگر او را ... ت بيفتادمي وي خويش رجوع كردمي، از بساط فتواگر از دع«
مـن ابلـيس و    صاحب من و استاد. بودم پيوسته به حق حق: »الحق ناا«. من آن اثرم. بشناسند

فرعـون را بـه دريـا غـرق     . به آتش بترسانيدند ابليس را، از دعوي باز نگشت. فرعون است
  ). 288: 1382بقلي، (» ...نشد و  دند، و از پي دعوي بازنگشت، و به وسايط مقركر

تا بـا دادن خبـري،   هدف او آن است كل، جمالت خبري ابليس بيشتر از عرفا است؛ رد
گذارد، بهتر بتواند به اغراض خويش نائل آيد، زيـرا   يمآن هم خبري كه بر احساسات تأثير 

دچـار  كـم   شود آدمي آن را راست پندارد و يا دسـت  يمباعث ي است كه ا گونهخبر ذاتاً به 
ي باذكاوت را براي ها انسانهرچندكه ناراست باشد، حتي خبر شود، و درگيري ذهني شبهه 

اما در جمالت عرفا چندان تفاوتي بـين جمـالت خبـري و     .دهد يماندكي تحت تأثير قرار 
كه جمالت انشـايي را تشـكيل   (پرسند  يمانشائي نيست، زيرا عارفان بيشتر از ابليس سؤال 

كننـد   يمـ نظـر   به خود ابليس اظهار دهند و يا راجع يمو يا به سؤاالت ابليس پاسخ ) دهد يم
  ).شود يمشامل جمالت خبري (
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  عناصر داستان
شـود كـه    يمـ و به آثاري گفته ) 23: تا ميرصادقي، بي(ند ا حكايت و قصه تقريباً مترادف هم

تأكيـد بـر حـوادث     ها آنو در ) 24: همان(چربد بديگرشان  هاي هجنبر ب ها آنة خالقانة جنب
را شكل  ها آنها است و حوادث ركن اساسي  يتشخصالعاده بيشتر از تحول و تكوين  خارق

ة گفتار مدد نحوجاي اينكه مطلبي را با جدل بيان كنند از اين  در گذشته به). همان(دهند  يم
زمـان و مكـان   نـه  در قصه ). 71: همان(كردند  يمبيان تقيم مس ناگرفتند و منظور خود را  يم

شـكلي سـاده و ابتـدايي و     هـا  قصه. ستاتوصيفات جزئي و دقيق نه و است خيلي روشن 
نزديـك بـه زبـان گفتـار و محـاوره و پـر از        هـا  آن؛ زبـان اغلـب   دارنـد  ساختماني روايتي

 ها قصه). همان(ي اديبانه است هاي عاميانه و خالي از بيان المثل اصطالحات و لغات و ضرب
كردن شرح احوال و ذكر مقامات  بازگو ها آنشده كه يكي از  يممنظورهاي مختلفي نوشته  به

حكايات ما در ايـن بخـش جـزء ايـن     ) (27: همان(عارفان و بزرگان ديني و مذهبي است 
مكان، و  ي كلي، ايستايي زمانها نمونهگرايي،  مطلق ها قصهة عمدخصوصيات  .)استدسته 

 اسـت يافتگي حوادث و كهنگي  آوري، استقالل ، نقش سرنوشت، شگفتها قهرمانهمساني 
و ) 110: همـان ) (اپيـزود (انـد   حوادث تقريباً از هـم مسـتقل   ها قصهدر ). 107ـ  97: همان(
بينيم كه گاه يك  يمي قديمي ها قصهدر ). 71: همان(نتيجه طرح و پيرنگي ضعيف دارند  در

و ) 110: همان(ي ديگر نيز آمده و تنها كمي تغيير كرده ها قصهاي مختلف در موضوع به انح
گويد يك قصه داراي يـك   يمارسطو . خورد يمچشم  كمتر به ها آنخالقيت نويسنده نيز در 

 هـا وگـو   گفـت كه در اين  صورتي در). 240: 1369يونسي، ( استآغاز، يك ميانه و يك پايان 
  .يابد يميك خط ممتد است كه گاه كمي نوسان  چنين چيزي وجود ندارد و تنها

و در آن تبعيـت از  ) 54: 1369فورسـتر،  (زنـد   يمدر داستان نويسنده به خلق اثر دست 
، توالي حوادث وجود دارد و گاه حوادث غيـر منتظـره رخ   )33: همان( استزمان ضروري 

 انـد  مـرتبط  هـم  اين حوادث با يك سـري روابـط علـي و معلـولي بـه      .)92: همان(دهد  يم
فورسـتر،  (گوينـد   يمـ كه بـه آن طـرح   ). 102و  92: 1369؛ فورستر، 212: 1369يونسي، (

وجود دارد و ايـن   ،هم ابرو شدن دو نيرو و جبهه  در داستان جدال، يعني روبه). 92: 1369
داستان داراي كششـي خـاص   ). 192: 1369يونسي، (آيد  ينموجود  جدال جدا از حادثه به

كشاند و خواننده پيوسته در پي اين است كه ببيند چـه   يمدنبال خود  ده را بهاست كه خوانن
. البته در قصه هم تا حدي اين ويژگـي وجـود دارد   .)33: 1369فورستر، (پيش خواهد آمد 

كـامالً روشـن اسـت و زمينـه بـه      ) 229: همان(در داستان زمينه يعني دو بعد زمان و مكان 
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دكه چن هر ،داستاندر  .كند يمخوب عمل ) 305: همان(ت يفة خود كه همانا توصيف اسوظ
و بـه  ) 102و  92: 1369سـتر،  فور(ا ايـن تخـيالت منطقـي    پردازي نويسنده است، ام خيال
ا در قصـه ايـن   امـ  .شود كه با عقل سازگاري دارد يمي بيان ا گونه ت نزديك است و بهواقعي

خواننـده   و )71: ميرصادقي، بيتا(ارد العاده بر آن غلبه د ة خارقجنبرنگ است و  واقعيت كم
ا، در داسـتان حـوادث مسلسـل هسـتند امـ      .اسـت رو  نكردني روبه معقول و باور با متني غير

 هـا  قصـه حـاكم اسـت، و ايـن در     هـا  آنت و معلـول بـر   ة علـ رابطكه دارند منطقي  ينظم
يـك از   ردر داسـتان هـ  . انـد  يگـري دهركـدام مسـتقل از    ها حادثه كه در آن است تر رنگ كم

گوينـد كـه    يمها با توجه به شأن و منزلتي كه دارند، با زبان و لحن خاصي سخن  يتشخص
ـ قصـه و داسـتان فرهنـگ    . برد ها پي يتشخصتوان از روي آن به روحيه و ويژگي  يم ة زمان

  ).110: همان(دهند  يمنويسنده را نشان 
كه بين عارف و ابليس صـورت گرفتـه، بيشـتر حالـت منـاظره       ي مذكورهاوگو  گفتدر 

داد، تنهـا چنـد مـورد از ايـن      هـا  آنتوان نام حكايت را نيز بـه   ينمشود و حتي  يممشاهده 
ي قـديمي را  هـا  قصههاي  يژگيوتوان برخي از  يمشود و  يمها به حكايت نزديك وگو  گفت
كـه بـراي بيـان     ي،ي قديمها قصهري از چون بسياهمها وگو  گفتاين . مشاهده كرد هاآندر 

و ) همان(نكته و پندي است  بردارندة ، در)71: همان(شده  يممطلب ومنظور خاصي نوشته 
. و حكايت آورده است وگو  گفتگذاري و تأكيد بيشتر مطلب را در قالب  نويسنده براي تأثير

گوينـد،   يمـ س با هم سخن دهد، تنها عارف و ابلي ينمي رخ ا حادثهها غالباً  يتحكادر اين 
كنند، امر و نهي  يمدهند، نصيحت  يمگويد، از چيزي خبر  يمپرسد و ديگري پاسخ  يميكي 

گويد و آن ديگري شنونده است؛ اينك براي  يمگاه هم تنها يكي سخن . مانند آنكنند و  يم
  : پردازيم يمنمونه به چند مورد از اين مناظرات 

  : مناظرة ابليس و حامد لفاف
است كه حامد لفاف گفت كه هر روزي بامـداد ابلـيس وسوسـه كندكـه امـروز چـه         نقل«

گويـد  . به گـور گويد كجا باشي؟ گويم . گويد چه پوشي؟ گويم كفن. خوري؟ گويم مرگ
  )258: 1381عطار، (».مرا ماند و رفت. ناخوش مردي

  :ة ابليس و ابوعلي دقاقمناظر
ي لعين چه بوده گفتم. كرد يدم كه خاك بر سر ميعلي دقاق گفت كه در مرو ابليس را د ابو

سوختم  يماست؟ گفت خلعتي كه هفتصدهزار سال است تا منتظر آن بودم و در آرزوي آن 
  ).561:همان(در برِ پسر آردفروشي انداختند 
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  ):ع( ابليس و عيسي مناظرة
ــر ــدهدر اثــ ــه روح اهللامخوانــ ــه صــحراشــد  كــ ــاه  ب ــرون شــبي ناگ  ب

ــو  رفـت خـواب گرفـتساعتي چـون ب  ــه س ــت ب ــتاب گرف ــه ش  ي خوابگ
 خواب را جفت گشت و بيش نتاخت  ســنگي افكنــده ديــد بــالش ســاخت
ــار   ســاعتي خفــت و زود شــد بيــدار ــيس را در آن هنجــ ــد ابلــ  ديــ

ــرم     ي ســـگ ملعـــونارانـــدهايگفـــت ــدي ب ــار آم ــه ك ــون بچ ــه فس  ب
 ن مأوي اسـت مر تو را كي در آن مكا  جايگاهي كه عصـمت عيسـي اسـت
ــو زحمــت آوردي ــن ت ــر م ــرفي كـــــردي  گفــت ب ــرايم تصـــ  در ســـ
ــي ــه كن ــف از چ ــر تكل ــن آخ ــا م  در ســـرايم تصـــرف از چـــه كنـــي  ب
ــا همــه ســراي مــن اســت  جاي تو نيست ملك و جاي من است  ملــك دني

ــو  چـون گيـريبـه غصـبملكت مـن ــه عصــمتت ــري  ب ــون گي ــرا زب  م
ــت آوردم ــه زحم ــو چ ــر ت ــت ب ــردم قصــد م  گف ــه كــي ك  لكــت بگــو ك
 نـه ز دنياسـت چـون گرفتـي سسـت       گفت كين سنگ را كـه بـالش تسـت
 شخص ابلـيس زان سـبب بگـداخت     عيســي آن ســنگ را ســبك بنــداخت
ــدي ــرا ران ــتي و م ــود رس ــت خ  هــــر دوانــــرا ز بنــــد برهانــــدي  گف
ــار ــرا نباشــد ك ــن پــس م ــو زي ــا ت ــو رو   ب ــن ت ــنملكــت م ــه م  بگــذارب

  ) 393و  392: 1383سنايي، (
و جـدال لفظـي هـيچ امـر      وگـو   گفـت شود، در اين مناظرات به جز  يمكه مشاهده  چنان

ة اول و منـاظر در . شود يمديگري وجود ندارد و تعامل عارفان تنها به تعامل كالمي محدود 
 تـوان  يم تواند به انسان نزديك شود و يمسوم بحث بر سر دنيا است كه ابليس از آن طريق 

كردن آن ابليس را دور ساخت، چنانكه حامد لفاف با زهـد و   ون كردن حب دنيا و رهابا بير
. ترك دنيا او را از خود نااميد ساخته و باعث شد كه ابليس به او بگويد ناخوش مردي مـرا 

اندكي از دنيا بهره ببرد، به محـض اينكـه   ) ع( ة سوم ابليس كه منتظر است تا عيسيمناظردر 
كـه از بنـدگان معصـوم خـدا اسـت،       ،سنگ را بالش خود سـاخته بـه او   )ع( بيند عيسي يم

گويـد سراسـر    مي) ع( ابليس به عيسي. شود يم هم با ها آنة مناظرشده و همين باعث  نزديك
شوم، پـس حضـرت مسـيح بـا      يمآنِ من است و هركه از آن بهره ببرد به او نزديك  دنيا از

گويـد كـه از ايـن بـه بعـد مـرا بـا تـو          يمـ يس كند و ابل يمافكندن سنگ ابليس را متواري 
آميز علت  ، عارف با لحني توهيناستكه بسيار هم كوتاه  ،ة دوممناظردر . كاري نيست   هيچ
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پاسـخ ابلـيس   . دهـد  يمـ پرسد و ابليس پاسـخ   يمكردن و خاك بر سر ريختن ابليس را  البه
همـه   بـاوجود ايـن   اينكـه ز دهد و ا يمآدم نشان به ينة او را كي است كه حسادت و ا گونه به

  . سال عبادت خداوند خلعت خود را به او نداده خشمگين است
ي عارفان با وگو  گفتدهد كه در  يمنشان  ،شدنمونه ذكر  از بابكه  ،اين سه مناظره

پردازي و عناصر داستان تقريبـاً   و از قصه و داستانهستيم ة طرفين مناظرابليس ما شاهد 
داد، زيـرا در   هـا  آنتوان نام داستان و يا قصه را بـه   ينمين جهت از ا. اثري وجود ندارد

ي رخ ا حادثـه يجة آن باشد و اگر نتدهد كه خواننده منتظر  ينماين مناظرات حوادثي رخ 
در قصـه  . تـر از قصـه اسـت    يفضعپيرنگ آن بسيار و  بسيار ساده است اي هحادثدهد، 

ها نيز شاهد چنين وگو  گفتو در اين تر است،  برخالف داستان خالقيت نويسنده كمرنگ
هـا  وگـو   گفتدر اكثر اين . شود يمتر  يكنزدحدي به قصه  و از اين جهت تاهستيم امري 

؛ 371: 1381عطـار،   ←(پرسد  يمبه علت سجده نكردن او بر آدم  عارف از ابليس راجع
يي هـا  پاسـخ و او نيز تقريباً ) 199: 1387؛ عطار، 381: 1382ي، قلب؛ 199: 1386جالبي، 

در ايـن  . هسـتند آفرينـي   جاي خلـق اثـر بـاز    ها به يتحكاحقيقت اين  در. دهد يممشابه 
  توصـيفي   اًي كلـي اسـت و تقريبـ   ا اشـاره اگر به زمان و مكان اشـاره شـده،    هاوگو  گفت

  .وجود ندارد
: 1369يونسـي،  (كه عبارت از محـل و زمـان و فضاسـت     ،هاوگـو   گفتبخش افقي اين 

  ). همان( ستها ر از بخش عمودي آن است كه شامل اعمال و شخصيتت يفضع ،)272
يكـي از ايـن    مـثالً در . هسـتيم العـاده بـودن    ة خارقجنبدر اين مناظرات نيز گاه شاهد 

  :لعاده بودن روشن است ا خارقة جنبآمده، اين  اسرارالتوحيدكه در  ،هاوگو  گفت
يز با جمعي از متصوفه بر غزا رفتـه بـود، بـه    العز اهللا روحه كه يكي از مشايخ ما قدس اند آورده

اي ملعون اينجـا چـه   «: ابليس را ديد آنجا گفت. رفت يمروزي در آن دارالحرب . واليت روم
اختيـار   مـن اينجـا بـي   «: گفـت » كني كه دل تو از اين جماعت كه اينجا هستند فارغ است يم

در رفتم شيخ ابوسعيد بلخيـر از   گذشتم يمبه ميهنه «: گفت» گونه؟ چه«: گفت» ام افتادهخويش 
  ).275: 1385محمد بن منور، (شد در راه عطسش آمد مرا اينجا افكند  يممسجد با سراي 

عـادي و   غيـر  يالبته اينكه يكي از مشايخ بتوانـد بـا ابلـيس مسـتقيماً سـخن بگويـد، امـر       
يهنـه بـه روم   ابوسـعيد از م  ةعطسآور ديگر افتادن شيطان بر اثر  ة شگفتنكت؛ است آور اعجاب
از اين جهت نيز ايـن  . در دو سه مورد از اين مناظرات، تنها يكي دو حادثه وجود دارد .است
داراي پيرنگـي   هـا  قصـه دليل، اين مناظرات چون  همين تر است و به يهشبها به قصه وگو  گفت
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هستند ها تقريباً ايستا  يتشخصدهد،  ينمة چنداني رخ حادثعلت اينكه   و بهاند  بسيار ضعيف
نيز جدالي لفظي  ها آنتنها دو شخصيت داريم كه جدال  هاوگو  گفتدر  .يابند ينمو دگرگوني 
؛ تنها در يـك  شودي وجود ندارد كه منجر به جدال ا حادثهكه  است براي اينهم   است و آن

اينك حكايتي كه در آن  .)250: 1370جامي،  ←(انجامد  مورد جدال، به درگيري فيزيكي مي
  : ي فيزيكي روي داده استدرگير

بر بام خانه نشسـته بـودم، ابلـيس را    : عبداهللا خفيف گفته كه از ابوالضحاك شنيدم كه شيخ ابو
كني؟ پاي از زمين برداشت و بـه   يماينجا چه ! اي ملعون: گفتم. گذشت يمديدم كه در كوچه 

وقتـي  . گذشـت  ها سالآن  سليي بر وي زدم و وي را بينداختم، و از. در هم افتاديم. آمد بام بر
از . مرا اتفاق حج افتاد چون بازگشتم، به جويي رسيدم كه پل نبسته بودند، و آبـي عظـيم بـود   

تـر از   يفضـع با خود گفتم من . ناگاه پيري ضعيف ديدم كه به آب درآمد. گذشتن عاجز شدم
پير پـاي خـود   چون به ميان آب رسيديم، آن . آمدم خاستم و بر عقب وي در بر. اين پير نيستم

آب بر من غلبـه كـرد، غـرق شـدم و     . من در ميان آب ماندم. كنار جوي نهاد و بيرون رفت بر
ـ اعانت كرد  ـ تعالي تا آن زمان كه خداي. برد يمگردانيد و  يمي من تر شد، و مرا آب ها جامه

مـرا   ــ  ليتعـا  ــ  چون خداي. كرد يمة من نظارآن پير ايستاده بود و . و مرا آب بركنار انداخت
چون ديدي يا اباالضحاك، توبه كـردي كـه ديگـر مـرا     : نجات داد و بيرون آمدم، آن پير گفت

  ).250: 1370جامي، (سلي نزني؟ 

ديـده   هـا  آنبين يكي است و هيچ تفاوتي ) ابليس و عارف( ها آندر اين مناظرات لحن 
و جايگـاه  تـوان بـه شـأن     ينمـ هـا   يتشخصـ كـه از روي لحـن    ها قصهشود، همچون  ينم

دهـد،   ينمـ ي رخ ا حادثـه چون تقريباً هـيچ اتفـاق و    هاوگو  گفتدر اين  .برد ها پي يتشخص
  .وجود نداردشدن گره نيز  افكني و باز ة اوج، گرهنقطپيچيدگي و 

در اين مناظرات از توصيفات خبري نيست، نه توصيف زمان، نـه توصـيف مكـان، نـه     
و نـوع هسـتند، بـه     7دو تيپ) عارف و ابليس(ها  يتشخصكه  آنجا از. ها يتشخصتوصيف 

يابد و چنين  يم دو را در ها و خصوصيات آن يژگيوبيند،  يمرا  ها آننام خواننده محض اينكه 
ببـرد، زيـرا    پـي  ها آنها به ويژگي  يتشخصبا خواندن جزئيات و وصف خواننده نيست كه 
  . نشده، نه وصف جسمي و نه روحي ها آنوصفي از 
ميرصـادقي،  ( هـا  يتشخصـ ها ساده و دراصل زبان نويسنده است نه زبان گوو  گفتزبان 

توان بـه آداب و   ينمها وگو  گفتبا خواندن اين . خيال است خالي از صورزباني و ) 103 :بيتا
خيال  چند ساده و خالي از صور هر هاوگو  گفتاما زبان اين . برد زمان پي  رسوم و فرهنگ آن

كنند واژگاني ادبي  يمها سعي  يتحكانويسندگان اين . استي است داراي فصاحت و زيباي
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كامالً رعايت شده و دركل داراي زبـاني   ها آنو آهنگين را براي مناظرات برگزينند، نحو در 
  . كند يمفاخر و دلنشين است كه خود اين زبان زيبا خواننده را براي خواندن مطلب جذب 

شود، تقريباً  يمي قديمي نزديك ها قصهبه  كه كمي د،اين مناظرات جز چند مور ،دركل
ـ دار وگـو   گفـت و تنها حالت مناظره و هستند هاي قصه وحكايت  خالي از ويژگي اينـك  . دن

پـردازيم كـه شـباهتي بـه      يمـ هاي چند نمونه از ايـن منـاظرات    يژگيوبررسي عناصر و  به
  : دني قديمي دارها قصه

بر بام خانه نشسته بودم، ابليس را : شنيدم كه شيخ ابو عبداهللا خفيف گفته كه از ابوالضحاك
كني ؟ پاي از زمين برداشت و  يماينجا چه ! اي ملعون : گفتم. گذشت يمديدم كه در كوچه 

. گذشـت  هـا  سـال سليي بر وي زدم و وي را بينداختم و از آن . به بام بر آمد در هم افتاديم
دم كه پل نبسته بودند، و آبي عظـيم  وقتي مرا اتفاق حج افتاد چون بازگشتم، به جويي رسي

بـا خـود گفـتم مـن     . ناگاه پيري ضعيف ديدم كه به آب درآمد. از گذشتن عاجز شدم. بود
چون به ميان آب رسيديم، آن . برخاستم و بر عقب وي در آمدم. تر از اين پير نيستم يفضع

من غلبـه كـرد،    برآب . ميان آب ماندم من در. كنار جوي نهاد و بيرون رفت پير پاي خود بر
 ــ  تا آن زمان كـه خـداي  . برد يمگردانيد و  يمي من تر شد، و مرا آب ها جامهغرق شدم و 

چـون  . كرد يممن  ةنظارآن پير ايستاده بود و . اعانت كرد و مرا آب بركنار انداخت ـ تعالي
توبـه   چون ديدي يا اباالضحاك،: مرا نجات داد و بيرون آمدم، آن پير گفت ـ تعالي ـ خداي

  ) 250: 1370،جامي(كردي كه ديگر مرا سلي نزني؟ 

ها دو تيپ و نوع هستند، يكي ابوالضحاك عارف و ديگري ابليس  يتشخص تدر اين حكاي
شـدن عـارف شـد،     ميان نيامده است؛ فقط ازآنجاكه ابليس باعـث غـرق   يك وصفي به از هيچ هك
  . برد با انسان دارد پي و عداوتي كهاو به صفت روحي و پليدي و شرارت توان  يم

همين اندازه بسنده شده كه عارف بر بام خانـه    ميان آمده و به از زمان و مكان اندكي سخن به
  . رود يمدهد و از كوچه بر بام  يمنشسته است و ابليس در كوچه، سپس ابليس تغيير مكان 

الضـحاك از  شده كه وقت بازگشت ابوبه زمان ي كلي ا اشارهدوم اين حكايت  ةواقعدر 
  . و مكان كنار جوي آب است استسفر حج 

ي كه در اين حكايـت رخ داده از نظـم   ا حادثهطرح اين حكايت ضعيف است، زيرا دو 
علي و معلولي برقرار اسـت، عـارف    ةرابطدو حادثه  ؛ البته بين اينيستندنچنداني برخوردار 

زدن او  كردن عارف سـيلي  غرقعلت . كند يمابليس را سيلي زده، درنتيجه ابليس او را غرق 
دليـل   اول عارف بي ةحادثدر . يستندنتك حوادث داراي نظم منطقي  ا تكبر ابليس است، ام

حـوادث  . هـيچ جـدالي   كند، بي يمدوم ابليس او را غرق  ةحادثزند و در  يمابليس را سيلي 
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افتـد و سـپس    يمداراي كشش خاصي نيستند كه ما به دنبال اين باشيم تا بدانيم، چه اتفاقي 
ي روي ا مناقشـه ي رخ خواهد داد، زيرا تسلسل حوادث وجود ندارد و جـدال و  ا حادثهچه 

  . گشايي نيز وجود ندارد اوج و گره و گره ةنقطنداده كه بخواهيم بعدش را بدانيم، بنابراين 
فضاسازي در اين حكايـت چنـدان قـوي نيسـت، زيـرا توصـيفي از زمـان و مكـان و         

براي فضاسازي خـوب نيـاز اسـت تمـام اجـزا و      . است يت قصه نشدهها و موقع يتشخص
كه از توصيف در اين  حالي ، درشوندجزء توصيف  به اعم از مادي و معنوي، جزء ،ها يتموقع

 كـه مخاطـب   طـوري  رنـگ اسـت، بـه    نتيجه فضاسازي بسيار كم حكايت خبري نيست و در
  .داشته باشدسازي ضعيفي از اين حكايت  تصوير تواند يم

ندايي خشن  ةجملو با يك ) كني؟ يماينجا چه ! اي ملعون(لحن عارف تند و خشن است 
تـر   يـم مالاما لحـن ابلـيس   . دهد يمپرسشي توبيخي اين خشونت خود را نشان  ةجملو يك 
ي كـه بـه عـارف    ا جملهولي از ) الضحاك يا ابا(كند  يماو عارف را با همان نام خود ندا . است

  . آيد يمكردنِ عارف بر  و تحقير و تحذير استهزا) كه ديگر مرا سلي نزني؟ توبه كردي(گويد  يم
عارف ابليس . دهد يماي رخ  العاده خارق ةحادثي قديمي، ها قصهدر اين حكايت همانند 

ابليس كه در كوچه است با يك قدم . ديدار ابليس يك امر غير عادي است نفس ،بيند يمرا 
صـورت   همچنين خود را بـه ) از زمين برداشت و به بام بر آمدپاي (رساند  يمخود را به بام 

  .رود يمدهد و بر روي آب راه  يمآورد و تغيير چهره  يمپيري در 
كند با شخصيت نويسنده آشـنا شـويم و    يمراوي حكايت اول شخص است كه كمك 

  .بپذيريم تر راحترساند تا ماجرا را  يمهمچنين ما را ياري 
ين قرار گرفته كه هوشياري عارف و دشـمني ابلـيس بـا آدميـان را     كايت بر اح ةماي درون
ابليس فرصتي  اينكهشناسد و حتي قبل از  يمعارف با نيروي معنوي خود ابليس را . نشان دهد

كامالً نشان داده  ها انسانابليس با  ةينكنيز عداوت و  .زند يمبراي سخن گفتن بيابد او را سيلي 
ماند تا در موقعيتي مناسب بتواند اين كار عـارف را تالفـي    يمظر منت ها سال ابليس است؛ شده

  .دهد يمكند و او را ياري كرده و نجاتش  يمكند، اما خداوند از عارف دستگيري 
  .استزبان حكايت ساده و اديبانه است و از تكلف وصور خيال عاري 

  :حكايتي ديگر
خواب ديدم، در اوالس، بر بـامي   از ابوالحارث االوالسي حكايت كنندكه گفت ابليس را به

و جماعتي بر دست راست او و جماعتي بر دست چپ او و من بر بام ديگر بودم و ايشان 
كشـيدند مـن    نيكو پوشيده داشتند، گروهي از ايشان گفتند بگوييد ايشان آوازهـا بـر   ها جام
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رقـص  پس گفـت   .چنان شدم كه خواستم كه خويشتن از آن بيفكنم از خوشي آواز ايشان
يا اباالحارث  :نبود پس ابليس مرا گفت تر خوشكردند كه از آن نيكوتر و  ايشان رقص .كنند

  .)620:1361قشيري(ر اين هيچ چيز نيافتم كه بدان بهانه نزديك شما آيم مگ
نشده و اين ) ابوالحارث االوالسي و ابليس(ها  يتشخصدر اين حكايت نيز توصيفي از 

هـا و ابلـيس    يكـي ن ةينـد نماعارف ( اند شدهدو تيپ مطرح منزلة  بهدو بازيگر اصلي داستان 
از افـرادي كـه در مـاجرا هسـتند     . ؛ يكي مطلقاً خوب و ديگري شـر اسـت  )ها يبد ةيندنما

برد كه ايـن   توان پي يمميان نيامده، تنها از ماجرا  سخن به) جماعت بر دست راست و چپ(
  .اند سيابلجماعت ياران 

حادثه در عالم رؤيا اتفاق افتاده اما،  اينكهبا . است وجود ر خوابدداستان زمان و مكان 
  . ابليس بر بام است و ابوالحارث بر بامي ديگر ،وصف اندكي از مكان شده

 ةيجـ نتشادي و خوشي عـارف، در . علي و معلولي آن ضعيف است ةرابططرح ماجرا و 
له روابـط علـي و معلـولي    ي كه برمبناي سلسا حادثهچون . استآواز و رقص يارانِ ابليس 

  . باشد، رخ نداده جدالي نيز صورت نگرفته است
حدي به توصيف  ا تاها پرداخته نشده است، ام يتشخصوصف زمان، مكان و  با اينكه به
ابليس بر بامي و جماعتي بر دست راست او و جماعتي بر دسـت چـپش    ه،موقعيت پرداخت

من چنان شدم كه خواستم كه خويشتن از  و« :دگوي يمبودند و نيز حالت روحي عارف كه 
همين مقدار شرح موقعيـت و حالـت بـه فضاسـازي      ؛»آن بام بيفكنم از خوشي آواز ايشان

  . كمك كرده است
ضعفش حكايت و گويد، لحن او از عجز  يمكه در اين حكايت تنها ابليس سخن  آنجا از
يازمند مدد گـرفتن از ابزارهـا   گويد كه ناتوان است و ن يمي خبري به عارف ا جملهبا  ؛دارد

  . براي پيشبرد اهدافش
  . كند يمي را بيان ا خاطرهراوي داستان اول شخص و خود عارف است و گويي دارد 

هدف از اين حكايت تنبه خواننده است كه به او بفهماند ابلـيس از راهـي كـه شـخص     
ث از سماع و آواز لذت دانست ابوالحار يمشود، چنانچه  يمپذيرتر باشد به او نزديك  آسيب

برد، همان راه را براي فريب او انتخاب كرد، اما قدرت ابوالحارث ابليس را وادار كرد به  يم
  . خود اعتراف كند ةيسدس

  : حكايت سوم
به خواب ديد، برهنه، گفت شرم نداري ازمردمان گفت ايـن نـه مـر    ] لعنه اهللا[ جنيد ابليس را
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اند، همه تنم بگداختند و جگرم بسوختند جنيد گفت  شونيزيهمانند مردمان آنانند كه در مسجد 
چون بيدار شدم بشتافتم و آنجا شدم جماعتي را ديدم، سرها بر زانو نهـاده و در تفكـر چـون    

  ).709 و 708 :همان( چشم ايشان بر من افتاد گفتند نگر تا غره نشوي به حديث اين پليد
جنيد از اين جهـت كـه   . اند شدهاخته كه شن هستندو ابليس ) جنيد(ها عارف  شخصيت
يك تيپ است، هرچندكه خودش نيز عارفي شـناخته شـده و مشـهور     ةيندنماعارف است 

هم در  آن ،پردازي صورت نگرفته و تنها به توصيفي ظاهري در اين حكايت شخصيت. است
  . اكتفا شده است ،)جنيد ابليس را به خواب ديد، برهنه(الب يك كلمه ق

  .كان نيز سخن به ميان نيامده و اين مناظره در عالم رؤيا رخ داده استاز زمان و م
خاطر سخني كه ابلـيس در   اين داستان رفتن جنيد به مسجد شونيزيه است به ةحادثتنها 

  .خواب به او گفته بود، بنابراين طرح قوت چنداني ندارد
يِ مسجد را بيان ابليس برهنه است و ديگر حالت عرفا اينكهدو جا توصيف دارد، يكي 

  .اند رفتهكند كه سر بر زانو نهاده و در تفكر فرو  يم
 ،ابليس با لحني. لحن عارف خشن و پرسشيِ همراه با تحقير و خوارداشت ابليس است

دهد تا پاسـخي بـه    يمگويد و خبرهايي به جنيد  يمبا او سخن  ،دفاع از خود دارد ةجنبكه 
درونمايـه و  . مـورد بـوده اسـت    و بگويد كه سؤالش بـي كردن جنيد داده با شد و به ا تحقير

دروغگويي و شرارت ابليس است كه هرچند بخواهد خود را  ةكنندمضمون حكايت آشكار
  . نيك نشان دهد، سخنش اساسي جز فريب ندارد

نگـرد و از   يمـ بيروني به ماجرا  ةيزاواست كه از ) داناي كل(شخص  راوي داستان سوم
شخصي  نويس است و ديدگاهش غير رحقيقت راوي وجود ثاني قصهكند، د يمباال قضاوت 

  .)199و  198: 1369 يونسي،( كند ينم دخالتاست و چندان در ماجرا 
  .زبان حكايت نيز ساده و اديبانه است

  : حكايتي ديگر
شبي . بودم به جدمن اندر سماع كردن : و اندر اين معني از ابوالحارث روايت كنند كه گفت

و  انـد  مجتمـع  ــ  تعـالي  ـ جمعي از طالبان درگاه خداوند«: من آمد و گفت ةعصوميكي به 
. رفتم يمبيرون آمدم وبر اثر وي : گفت» .حضور شما را منتظر، اگر فضل كنيد و رنجه شويد

مـرا  . بسي برنيامد كه به گروهي رسيدم كه حلقه زده بودند، و پيـري ميـان ايشـان نشسـته    
. من اجابت كـردم » خوانند؟ اگر فرمايي تا بيتي بر«: ن پير گفتالغايه، و آ كرامتي كردند فوق

و ايشان . دو كس به الحان خوش ابيات خواندن گرفتند، ابياتي كه شعرا در فراق گفته بودند
كردند، و من  يمي لطيف ها اشارتزدند و  يمهاي خوش  جمله برخاستند به تواجد و زعقه
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آنگاه آن پيـر مـرا   . قتشان، تا صبح نزديك آمدب حال ايشان مانده بودم و خوشي وبه تعج
حشـمت تـو   «: گفـتم » اند؟ يانكأيها الشيخ، هيچ نپرسي مرا كه تو كيستي و اين قوم «: گفت

و اندر . ابليس است و آن جمله فرزندان وي ـ لعنه اهللا ـ وي گفت» .مرامي از سؤال باز دارد
ام دولت خود دارم، مصيبت فراق و اي يكي آنكه: باشد اين نشستن و غنا كردن، مرا دو فايده

  .و ديگري آنكه پارسا مردان را از راه ببرم و اندر غلط افكنم

از آن گـاه ارادت سـماع از دلـم نفـي شـد ومـن از آن غـبن عظـيم         «: ابوالحارث گويد
  .)600و  599: 1386، هجويري. (»زده گشتم تشويش

 ةيندنمامنزلة  به ،»ثابوالحار«و ) اشرار ةسركرد(هاي اصلي اين حكايت ابليس  شخصيت
گويـد   يمـ فقط درمـورد ابلـيس    صورت نگرفته وپردازي چنداني  شخصيت. هستند عارفان

همين  كند و در مورد ابوالحارث بهپرسشي شد كه ابوالحارث از وي  يمحشمت او مانع آن 
  .نشده است از ياران ابليس توصيفي. كند يماست اكتفا  مند عالقهگويد به سماع  يماندازه كه 

همراه ابلـيس   عارف به. كند يمزمان ماجرا شب است و مكان آن صومعه كه مكان تغيير 
شود، از جزئيات توصيفي به ميان نيامده  يمرود و به ميان گروهي وارد  يماز صومعه بيرون 

  . و به كليات بسنده شده است
صورت پيـري   علت رفتن ابوالحارث به مجلس سماع دعوت ابليس است كه خود را به

ظاهرالصالح و باهيبت درآورده و او را به مجلس فراخوانده است، و علت سماع و تواجـد  
. شوند تا صبح او را بـه تعجـب وادارنـد    يمياران ابليس، فريفتن ابوالحارث است كه موفق 

كـه از  د كنـ  حال عارف در همين حد اشاره مي كند و به يماندكي از مجلس سماع را وصف 
تا صبح متعجب مانده و از هيبت پير حتي نتوانسته از وي بخواهد تـا   ها آنع خوشي و سما

جدالي در اين ماجرا وجـود نـدارد و ايـن رفـتن عـارف بـه       . خود و يارانش را معرفي كند
كه بر  ،ي امروزيها داستانچون متوان حادثه دانست، بنابراين طرحي ه ينممجلس سماع را 

  .مبيني ينمتسلسل حوادث است،  ةيپا
: 1361قشـيري،  ←( قشيريه ةرسالحكايت تكرار همان حكايتي است كه در  ماية درون

شود تـا   يموارد ) عالقه به سماع(ابوالحارث  عفض هنقطابليس با آگاهي از ؛ آمده بود )620
كند و عارف از اين تعلق  يموي را بفريبد، سرانجام به ياري خدا ابليس خود را به او معرفي 

توانست به او نزديك  يميافته و به اين وسيله آخرين دستاويزي را كه ابليس رهايي ) سماع(
  . برد يمشود، از بين 

ي را بيـان  ا خـاطره شخص و خـود ابوالحـارث اسـت و گويـا دارد      راوي ماجرا نيز اول
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در آن كـامالً   دوران  تكلف اسـت و اصـول نحـوي آن    زبان حكايت هم ساده و بي. كند يم
  .رعايت شده است

ي قديمي شباهت داشـت،  ها قصهجز همين چهار مورد كه كمي به  ،هاوگـو   گفتاين  در
. داد هـا  آنتـوان نـام حكايـت را بـه      ينمو مناظره است و حتي  وگو  گفتمناظرات تنها  ةيبق

راوي . استساده و ادبي و از ايجاز برخوردار  هاوگو  گفت ةهمها شبيه هم و زبان  مايه درون
تر جلوه كند و تقريباً از توصـيفات،   يواقعود عارف است تا گزارشش شخص و خ اكثراً اول

البتـه  (هـا وجـود نـدارد    وگو  گفتحادثه و جدال در . خالي است ي،چه ظاهري و چه معنو
طرح و توصـيفات ايـن حكايـات قـوي      اينكه). شود يمجدال لفظي در مواردي نادر يافت 

گـويي   نويسي و حكايـت  ده قصد قصه، زيرا نويسنستنيضعف اين مناظرات  ةنشاننيست، 
مطابقـت  ) ويسـي نـوين  ن خصوصاً داسـتان (نويسي  را با معيارهاي داستان اش نوشتهندارد تا 

خود سـخته و زيباينـد و از زبـان و نحـو و فصـاحتي       خودي اين مناظرات به بنابراين،. دهد
  .نداستوار و دلنشين و مفاهيمي ژرف برخوردار

  
  گيري نتيجه

گـاه  . استعرفا با ابليس غالباً مناظرات راجع به علت تمرد و عصيان ابليس  يوگـو   گفتدر 
پرسند و گاه ابليس در مقام ناصح آنـان   يم مانند آن ي فريبش وها راهعرفا از علم فراوان او، 

در هر زمان و مكاني امكان بروز و ظهور ابليس وجود دارد، حتي در زمان . كند يمرا موعظه 
بـرد، در بسـياري مـوارد     يمكه عارف در وراي مكان و زمان به سر  آنجا و مكان معنوي؛ از

شناسـند،   يمـ بينند و او را  يمعرفا غالباً خود ابليس را . مكان و زمان چندان مشخص نيست
شناسد كـه شـايد    ينمو عارف او را ) مثالً در هيئت پير(يابد  يماما بعضي اوقات او تجسم 

گاه ابليس با غـرور و  . ف كامالً از خوديت خود نرسته استناشي از اين باشد كه هنوز عار
برابـر  كـه خويشـتن را در   ،مناظره است و گـاه  آغازگركه نسبت به آدم دارد،  ،بيني برتر خود

  . استانگارد، عارف آغازگر  يمآدمي ضعيف 
كند ولي، چندان شـباهتي بـه داسـتان     يماين مناظرات در مواردي حالت حكايت پيدا 

هـا و توصـيفات قـوت     يتحكاپيرنگ  .قوي نيست ها آننابراين عناصر داستان در ندارد، ب
. دهـد  ينمـ ي وجـود نـدارد، بنـابراين جـدالي رخ     ا حادثهجز مواردي نادر . چنداني ندارد

؛ البتـه نبايـد توقـع داشـت كـه ايـن       يسـت نگشـايي   اوج و گـره  ةنقطـ داراي گره، داستان 
زبان درعـين سـادگي   . مروزي مطابقت داشته باشندنويسي ا داستان ةيوشبا  ها گونه حكايت
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و همـين باعـث    اسـت آهنگين و زيبا است و نحو اين منـاظرات بسـيار شـيوا و جـذاب     
  .دنبال خود بكشاند شود تا خواننده را به يم
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