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  دهكيچ
ن در سه کتاب اوستا، کتـاب مقـدس تصویر شیطابه بررسی ، د توصیفی ـ تحلیلی و با روش تطبیقیبا رویکراین پژوهش 

پـردازد. میسازي مثبت و منفی و میزان دخالت و قدرت شـیطان ی نظر پیروان این ادیان در تصویر، و بازخوانکریم و قرآن
 در تقابل با تصویر شیطان کتاب مقـدس و ابلـیس قـرآن ،خرأخالقی در عرض اهورا در اوستاي متعنوان به اهریمن اوستا،

قـدرت و پر موجودي شـرو نیز خواه انسان عنوان موجودي خیربه ،کتاب مقدس شیطاندر مخلوق قرار دارد. یک عنوان به
کـه مسـیر تصویر کشیده شده بهمخلوقی مختار عنوان به قرآن،در ابلیس . اما حلول در انسان را داردمطرح است که توان 

که در بستر زمـان و در فرهنـگ و ناصحیح، اي حاشیههاي یلتحلالبته  ندارد.انسان را گزیده و قدرتی جز وسوسه را بر شر
نظیر الوهیت، قدرت دخالت در امور کائنات در آئین زرتشـت و هایی لفهؤم نیز وجود دارد؛شکل گرفته از شیطان این ادیان 

  م.انگاري کالمی ـ عرفانی در اسالپرستی در مسیحیت و مثبتانگاري و شیطانحلول در ابدان انسانی، مثبت

  .یان الهیطان در ادیطان، شیر شیطان، تصویش ها:کلیدواژه

Ma'rifat-i Adyān ___________________________________________ Vol.6, No.2, Spring, 2015  

۵۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

  طرح مسئله
ربـاز ذهـن بشـر را بـه خـود ی، از ددر پدید آمدن شرور عالم یطانشنقش ویژه بهشر و  ۀمسئلطورکلی به

ي شـر منـان را در نظـر داشـته اسـت. خـدایاز اهر یقی، مصادینیهر فرهنگ و دو  معطوف داشته است
و  )98ص ، 1390، حســینی(یونـانی )d it-boles(»دي ات بـولس«و  )52ص ، 1383، یر نـاسبـا(»سـت« يمصـر

ن دسـت یـاز ا ییهانمونه ران باستانیاز زرتشت، در اپیش شه مغان یدر اند یمنیاهر يروهایها و نتهیعفر
و سـه  ین الهـیـطان در چهار دیر شیتصو ،ن پژوهشیا یمسئله اصل. )42ـ37ص ، 1386، آموزگار(... هستند

و چـه  یا منفـیـ ،ر مثبـتیها چـه تصـوتابکن یابررسی است. کریم تاب مقدس و قرآن کتاب اوستا، ک
ز بـه سـهم خـود، چـه یـنآنـان روان یـپ. شـندکیر مـیطان بـه تصـویشـ يزان قدرت و دخالت را برایم

تفصـیل ایـن این مقاله به اند. انجام داده ف و بدعتیا به تحریتاب مقدسشان و در کرا  ییهايسازیرتصو
محسـوب  یان الهـیـز جـزء ادین زرتشت نین مقاله، دیاست اکند. روشن موضع را بررسی و تحلیل می

ن بـاب و اثبـات یشمندان در اینظر اندر اختالفکن مطلب، از ذیبودن اثبات ا ياهیو به علت حاشکند می
  معذوریم.نظر منتخب، 

  يمن در اوستااهر
اوسـتا در  يدر گاتاهـا. نظر داشـتید و توجه به اهورا مزدا را مدوحه توسط زرتشت ارائه شد، تک ینیآئ

  :استمطرح مخلوق  عنوان یکبه بد، ينویسخن از عنصر شر، تنها سخن از م
در آغاز آن دو مینوي همزاد، در اندیشه و گفتار و کردار در یکی نیک و دیگري بـد، بـا یکـدیگر 

، بنـد سـوم و 30یدند نه دژ آگاهان (یسنه، هـاتسخن گفتند؛ از آن دو نیک آگاهان راست را برگز
  ، بند دوم).45یسنه، هات 
  :شد ییگرایدن توحیگزیجا گراییتیو ثنو یستیر دوآلکاما پس از خود زرتشت، تف

ن یـه دکـه ین نظریبا ا ،ب به اتفاق آنانیه اغلب قرکم یرسیجه مین نتیشناسان به ایات اوستال نظریبا تحل
ـتندیمن و اورمزد را مطرح سـاخته اسـت، موافـق نیه جنگ اهرکبوده  یتسیتب دو آلکم یکزرتشت  . س

ـتاکبل ،ردهکاز گاتاها ارائه ن یلین دلیترکوچکرند، یپذیام زرتشت را میت پیه ثنوکهم  یلیقل  يه بـه اوس
  ).150، ص 1371شوند (آشتیانی، یم کیخر متأمت

تـوان یم مانند وندیداد ،پس از زرتشت يهاوشتهرا در ن یرانیا يهانیدر آئ ینشیسم آفریدوآل یشناستبار
 یخـالقعنوان بـه منیه اهـراسـت کـنار اهورا مزدا، چنان برجسته کمن در یاهر يسازیرتصو. ردک یابیرد

شـانزده  یو خرابـ یرانـیمن بـه ویداد، اهریاز وند فرگرد یکم در. ردیگیپرقدرت، در عرض اهورا قرار م
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ران یـا"دم در یـآفرـ  اهورامزداـ  ه منک یکیشور نکن و ین سرزمینخست«: پردازدیم ییشهر آباد اهورامزدا
من همـه تـن مـرگ، و بـه یگـاه اهـریـک. پـس آنن ي"تـایدا"رانـه رود کبـر  ؛بـود (حدود خوارزم)"جیو
 یرگـیچ یده را بر جهان هسـتیو آفرید و زمستان دیا فریتا بی، اژدها را در رود دات)دشمنی و ضدی(یارگیپت

 .نـدکیاو را مـ کـتشود و قصـد هالیر میبا زرتشت درگ ،نیهمچن .، بند سـوم)فرگرد یکم، دیداون( »دیبخش
 ، بنـد اول)فرگـرد نـوزدهم، همان(شودیم یها معرفویو خالق د يخالق جهان بدعنوان به در نبردش با او يو

  د:یگوین میبه زرتشت چن ،و سپس
و مـرا  يشویره مین گفتار بر من چیدامکبدو گفت، با  گر بارهی، ديدگار جهان بدیرنگ باز، آفریمن نیاهر

شود و آنان را یره میمنم ـ چیه اهرکدگان من ـ یدام رزم افزار بر آفرکبا  یکدگار نیآفری؟ رانیاز خود م
  ، بند هشتم)فرگرد نوزدهم، همان(رانند؟از خود می

از جهـان  یمـیه نکـ ،خالق عنوان یکبه بزرگ و ی، با قدرتاهریمن همه تن مرگر، ین تصویبا توجه به ا
 ر از ارواحین تصـویـا. ستاده اسـتیدر مقابل اهورامزدا و زرتشت ا ،ده استیشک یکیو تارشر  امکرا به 
در  »شـر«، واژه یده برخـیـبـه عق یحتـ. نموده استرسوخ ز یت نیحیبعدها در فرهنگ غرب و مسشر، 
  :دیگویم هیوم رابرته کچنانفته شده است. گر یو پارسیاز د ،یسیانگل

ـتان و توان از گرسنگی، تشنگی، خشم، نخوت، می شر]ارواح [از میان آنها  حسد، دروغ، خشکسالی، زمس
در  )DIU(است که بعدها در پارسـی بـه صـورت » دیو«شر،  نام کلی این ارواح. ها نام بردکارگی زنبد

  ).324، ص 1386شد (هیوم،  )DEVIL(واژه انگلیسی  أهمان نیز منش ،آمده و سپس

  یابد:شود، ادامه میها مطرح میعنوان مادر بدي، به»آز«که دیو  ،هاي زروانی و مانويو این فرایند تا آئین
شود: او خود را در سـه صـورت عنوان اصل بدي ظاهر میکه در قطعات مانوي، آز، به. پس خالصه آن..

اش طبیعیوي سرنوشـت (بخـت) مـاوراءن را بـه رگري که چشـم انسـااغفالعنوان سازد. بهمتجلی می
  ).270، ص 1384عنوان حرص (زنر، عنوان شهوت و بهبندد، بهمی

  طان در كتاب مقدسيش
خـدا آدم را امـر فرمـوده «: شودیم یمعرف »شناخت«ممنوعه، ة ویآدم و حوا، م يدر ماجرا ،قیدر عهد عت

چـه در روز . و بد مخـور یکت دانستن ناما از در خ ،يه بخورک يدرختان باغ، مختار یه از تمامکگفت 
  ).18ـ17: 2، پیدایش( »يشویخوردنت از آن مستوجب مرگ م

و  یـکخواسته است انسـان، نیخداوند نمگوید: بود، میوارد بهشت شده  يل مارکه به شک ،طانیش
 :را بشناسدبد 
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خـدا امـر . وسط باغ است ه درک یدرخت ةویاما از م. میخوریدرختان باغ م ةویه از مکو مار به زن گفت 
د و یریمنمی هکالبته  :مار به زن گفت .دیریه بمکد مبادا ید و آن را لمس ننمائیه از آن مخورکفرموده است 

و  یـکه نکـ یانیچون خدا ،د، چشمان شما گشوده شدهیخوریه از آن مک يداند روزیه خدا مینکحال ا
  ).4: 3 ش،یدایسفر پید شد (دانند، خواهیبد را م

شیطان بود و نه خداوند. همچنین، در  ،رو، کسی که انسان را به شناخت و معرفت دعوت کردازاین
عنوان موجودي قدرتمند مشـهود انجیل متی، در مواجهه شیطان با مسیح، تصویرسازي از شیطان، به

داده ممالک جهان و جالل آن را بدو نشـان  ۀپس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و هم«است: 
. )10و  9: 4(انجیـل متـی،  »بخشـمبه وي گفت: اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را بـه تـو می

و ابلـیس بـدو «عنوان قدرت بخشی ابلیس، در انجیل لوقا نیـز آمـده اسـت: به ،مشابه همین مطلب
ه هر کـه زیرا که به من سپرده شده است و ب ؛دهمگفت که جمیع این قدرت و حشمت را به تو می

  .)7و6: 4(لوقا،  »بخشمبخواهم می
ان بـه یحیقـدرت در ذهـن مسـیطان، پررنگ و پرش ،تاب مقدسک يهايرسازین تصویبا توجه به هم

ي غـران در ریس، همچـون شـیرا دشمن شما ابلـیز ؛دیشتندار و مراقب باشیخو«: شودیده میشکر یتصو
شـود یر غران، چنـان قدرتمنـد مین شیو ا. )8: 5، نامه اول پطرس( »د تا ببلعدیجویرا م یسگردش است. ک

  .)9ـ6: 5، مرقس( ندکارشان را سلب یند و قدرت آنان و اختکها حلول تواند در انسانیه مک
:  3، و لوقـا 29ـ25: 12، متی(» بعلزبول«عنوان به» وانیس دیرئ«و  »وانید«د، از یدر عهد جد ،ینبر اافزون 

آیـد و می الزمان از دریا باالبه میان آمده است که در آخرطان سخن یپسر شن عنوابه ،»دجال«و از  )33ـ31
  :کندمی ، قدرتی عظیم دریافت)9: 12، مکاشفه یوحنا(طان استیه همان شک ،از اژدها

پرستیدند و گفتند که کیست که مثل ایـن حیـوان اسـت و  ،و آن اژدها را که قدرت به آن حیوان بخشید
آمیز تکلم نماید و تا مـدت چهـل و دو وي داده شد که به الفاظ بلند کفرجنگید و بکیست که تواند با او 

بر اسـمش و بـر  :که کفر گویدخود را بر کفر بر خدا گشاد تا آنماه قدرت جنگ به وي داده شد و دهان 
آنهـا را زبـون سـازد و  مسکنش و بر ساکنان آسمان و قدرتی بوي داده شد که با مقدسان جنگ نماید و

کـه اسـماء  ،و خواهند پرستید او را همگی ساکنان زمین فه بوي داده شدیرت بر هر قبیله و زبانی و طاقد
  ).8ـ4: 13کتاب حیات بره ذبیح از ابناي عالم مرقوم نشده است. (همان، آنها در 

از حیـوان  ،در ادامـه. طان است، مورد پرستش قرار خواهد گرفتیقدرت ش يه داراک ،یآن موجود وحش
  :است 666عدد او  آید و نشانهمی گوید که از زمین بیرونمی ري سخندیگ

شش ند که عدد انسان است و عددش کجا حکمتی است که صاحب فهم، عدد حیوان را محاسبه و در این
شـود کـه در معرفی می 666جا، عدد موجود وحشی، . در این)18: 13صد و شصت و شش است (همان، 
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ها بایـد طبق مکاشفات یوحنا در این بخش، انسان. رودان نماد شیطان به کار میعنوپرستان بهعقاید شیطان
 که تابع شیطان است و راه مسیح که انسـان اسـت، یکـی را انتخـاب کننـد ،میان راه آن موجود وحشی

ـیح ضدعنوان بـه ،انجام نیز در نبرد نهایی، شیطان و آن موجود وحشیسر). 258، ص 1333(فیلسون،  مس
  ).10ـ7: 20حضرت عیسی قرار خواهند گرفت و نابود خواهد شند (مکاشفه یوحنا،  در برابر

  س در قرآنيابل
طان، یاسـم خـاص شـعنوان بـه ،»سیابل. «اشاره شده است »سیابل«و  »طانیش«به دو اسم  ،میرکدر قرآن 

 يرویـن ان یـکعنوبـه» طانیشـ«البتـه، . )20، ص 1390، کمپـانی زارع( رار شـده اسـتکتدر قرآن ازده بار ی
رده کـرا دنبـال  یشـکو سرشـر  ار، راهیـه به اختکاست  یلفکه موجود مکبل ،ستینشر  بالذات یمنیاهر

  :است
؛ و )34(بقره:  اَ إِبْلِیسَ أَبی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّ

جز ابلیس که سر باز زد و برتري جسـت  ،همه سجده کردند. م: آدم را سجده کنیدبه فرشتگان گفتی
  و او از کافران بود.

  :ندکیم یبر معرفکو  يپسندی را خودشکبار و سرکعلت استشیطان، 
قالَ أَنَا خَیْـرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنِـی  لِینَقالَ یا إِبْلِیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَيَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعا«

چه مـن تو را از سجده کردن در برابر آن اي ابلیس چه چیز ؛ گفت)76و75(ص: » مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ
. مـن از او بهتـرم :؟ گفتیارجمند داشت یا مقامی یفروخت یا بزرگیآکرد؟ ام منع دهیبا دو دست خود آفر

  ي و او را از گل.ادهیمرا از آتش آفر
  رد.یگیقرار م یشود و مورد لعن الهیرانده م یاز درگاه اله ،ن امتحانیپس از اشیطان 

عنوان نیرویی در عرض خداوند نیست، بلکه مخلوقی در ذیـل قـدرت همچنین شیطان هرگز به
  :الهی است

(انعـام: » هُ بَنِینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یَصِفُونَوَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَ«
، بـه یچ دانشـیهیبـ. ده اسـتیه جن را خدا آفرکاز جن قرار دادند و حال آن یانیکخدا شر )؛ براي100

  نند.کیچه وصفش مکردند. او منزه است از آناو تصور  يبرا یو پسران یدروغ دختران
از رو، ازایـن ده اسـت،یـرا برگزشـر  ه راهکـمختار است  یمخلوقچه گذشت، شیطان از منظر قرآن، از آن

اسـت و از جهـت » ینیوکـحسـن ت« يمخلوقـات، داراسایر جهت خلقت و انتسابش به خداوند، مانند 
 ،البتـه قـدرت .)306ص  ،3ج ، 1385، آملـیجـوادي( اسـت» یعیقـبح تشـر« يرش، دارایتمرد و انتخاب مس

حش، افعـال او یبر افعـال قبـ، ولـی بنـاخداونـد اسـتآن از  ید افعالیبنا به توح یطانش ارینتخاب و اختا
 ،رویـنا. ازف اسـتیـعلت و معلول، قابل تعر ین رابطه در قالب ارتباط طولیا. منتسب به خودش است

۶۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

و از  .)485و  484ص  ،7ج ، 1370، یئطباطبـا(و منسوب به خداونـد اسـت یبه قدرت الهسو، یکافعال او از 
  تنها به خودش منسوب است. ،استشر  ل عنوانیه ذک ،گریدسوي 
ن مختلـف یه بـه عنـاوکـاسـت هاي مـؤمن انسـانب یوسوسه و فر زیدگاه قرآن نیاو از د یار اصلک

ــزغ )20: اعــراف(وسوســه  ــه( ي، نجــو)26: فصــلت(، ن ــام( ی، وحــ)31: لقمــان(، دعــوت )10: مجادل ، )121: انع
طان اجـازه تسـلط و حلـول بـر یرو، شینا. ازاد شده استی، از آن )201: اعراف(و مس )97: منونؤم(همزات

: ص( نـدارد ينفـوذرگز در آنان ه ،ن هستندیه مخلصکاء یامل و انبک يهادر مورد انسان. ها را نداردانسان

  :طان به دورندیاز تسلط ش ،مان داشته باشندیز اگر ایها نانسانسایر در مورد . )83و82
إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُـمْ بِـهِ  إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ«

نیست. کنند تسلطی اند و بر خدا توکل میشیطان را بر کسانی که ایمان آورده ؛)100ـ99(نحل: » مُشْرِکُونَ
  .ورزندیم كدارند و به خدا شریه دوستش مکاست  یسانکتسلط او تنها بر 

نیسـت  يتسلط و نفـوذ زیاند نطان را خوردهیب شیه فرک یسانکبر شیطان تسلط الزم به یادآوري است 
  شود:ها انسانار یه منجر به سلب اختک

ـیْکُمْ مِـنْ  وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ« وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما کانَ لِـی عَلَ
چون کار بـه پایـان آیـد  ؛)22(ابراهیم:  »سُلْطانٍ إِالَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَال تَلُومُونِی وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ

در وعـده  یولـ. ز به شما وعـده دادمیو وعده او درست بود و من نخدا به شما وعده داد  :دیگوشیطان 
پـس مـرا . دیـز اجابت نمودیردم شما نکدعوتتان آنکه  جز ،نداشتم یمن بر شما تسلط. ردمکخود خالف 

  د.ینکه خود را مالمت کبل ،دینکمالمت ن

رت الهـی و از سو، تحت تسلط و قدانگیزي شیطان را نیز از یکقرآن کریم، همین فعالیت وسوسه
إِنَّا جَعَلْنَـا «داند که خود را جزء پیروان شیطان قرار داده است: منوط به اراده انسانی می ،سوي دیگر

ما شیاطین را دوستان کسـانی قـرار دادیـم کـه ایمـان  ؛)27(اعراف: »الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ
بلکه حـداکثر، قـرین شـخص  ،شیطان در درون انسان نیستآورند. این پیروي، به معنی حلول نمی
(زخرف: »وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ«کند: شود و او را وسوسه میمی

گماریم کـه همـواره همـراهش هرکس که از یاد خداي رحمان روي گرداند، شیطانی بر او می ؛)36
همچنین در قرآن کریم، اگر کسی خود به اختیار خـویش دعـوت شـیطان را لبیـک گویـد و  باشد.

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِـی آدَمَ أَنْ ال تَعْبُـدُوا «فرمان او را اطاعت کند، در حقیقت او را پرستیده است: 
 ؛آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرسـتید اي فرزندان آدم ؛)60(یس: »الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ

  زیرا دشمن آشکار شماست.
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  يقيتطب يبررس
گر یدیکـرا از موضـوع د دو یـبا ،شـده اشاره کچنان، تابکن سه یطان در ایر شیتصو یقیتطب یدر بررس

 یافـر انحریتصـاو ،يگریطان و دیاز شي آنها سازیرتب و تصوکن یصرف توجه به متون ا ،: یکیز دادیتم
ل گرفتـه کدر بستر زمـان شـو  ان، به علل مختلفین ادیا یفرهنگ يو در فضا یه متون اصلیه در حاشک

  :میپردازآنها می قیسه و تطبین دو جهت، به مقایت به ایبا عنا، روینااز است.

  يق به لحاظ متون اصليتطب. ۱
تصویر از شـیطان و  با توضیحاتی که در باب تصویر اهریمن در اوستا گذشت، مشخص شد که دو

آشـتیانی،  ؛47و  46، ص 1(پیشـگفتار اوسـتا، جنیروي اهریمنی بنا بر اوستاي متقدم و متأخر وجـود دارد 

 دوشـن گـیمنکـه برخـی چـون باوري و ثنویـت، چنان. اگرچه در باب دوگانـه)115ـ13، ص 1371
)Ducensne Guillemin( ستا یرانیشه ایاز اندي جزئی باوردوگانه :معتقدند )ه کـچنان. )1ص ، 1378، گـیمن

سـخن  ویـهمـزاد سـپنت مئنعنوان ي بـهبـد ينـویاز گاتاهـا شـروع از م زیت در اوستا نین ثنویا :مگفتی
بـا  یبرخـزیـرا  ؛شده اسـتگوناگونی واقع  يرهایت آن، محل تفسیفکیو  يباورگانهین دواما ا ،دگوییم

و  یدو مخلـوق اخالقـعنوان بـه نـو،یه دو مکـد نـیگویسخن م یمنش يباور، از دوگانهیاخالق يریتفس
جـوان، از  يه بـر اوسـتاکیـبا ت یدگاهیدر مقابل، د .)75ص ، 1387، مهـر(اندشه خوب و بد مطرح شدهیاند

. بـه نظـر )77ص ، همان(آورندبه میان میدر جهان سخن  يو بد یو دو خالق خوب ینشیآفر يباوردوگانه
البتـه در بسـتر . ه اسـتکـردر یها تفسـرا در گاتا یمنش يباوروگانهه دک ستر اول ایتفس احق برسد، می

بنـد ، فرگـرد نـوزدهم، وندیـداد(ف اهورامزدا قرار گرفتـهیو در ردیج، سپنت مئنیف زمانه به تدریزمان و تحر

 هـايمـاریهـا و بیکیمن همه تن مرگ و خـالق تاریبه اهر ،ویانگره مئن ،، بند یکم)یازدهم و همان فرگرد بیستم
د اذعـان یـل شـده اسـت. البتـه بایتبد )بند دوم، فرگرد بیست و دوم، بند دهم و همان، فرگرد بیستم، همان ؛بند سوم(

ر اول خواهـد یبـه نفـع تفسـ ی، زمـانیالم زرتشتکخر أخ متیدر تار ،ینشیآفر يباوره نقد دوگانهکداشت 
طان در یر شـیتصـو یلطورکبـه، ریدو تفساما، بنا بر هر . را باشندیموجود را پذ يف در اوستایه تحرکبود 

و بـه یـخر و بـا عبـور از انگـره مئنأمتـ يه در اوستاکن تفاوت یبا ا. استشر  و یر منفیتصو یک ،اوستا
  من ختم شده است.یت اهریالوهدر نهایت و  یبخشر به قدرتین تصویمن، ایاهر

م یریرا بپـذ ییمن اوسـتایاز اهرتاب مقدس کثر أه تکنیااعم از تاب مقدس، کطان در یر شیاما در تصو
ص ، 1378، گـیمن( میگونه اقتبـاس بپـردازی هربه نف ،رش شباهتیرغم پذی، علدوشن گیمنهمچون ا و ی

۶۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

طان یمحـدودتر شـ يتاب مقدس و قدرتمنـددر کطان مخلوق یمن خالق با شیز اهریبا وجود تمااما  ،)85
 يه داراکـ یطانیشـ. سـتیار نکـقابـل ان تاب،کن دو یدر ا طانیبه ش یبخشتاب مقدس، شباهت قدرتک

اسـت و  كدهشـتنا ،)7و6: 4، لوقـا(ه بخواهـد ببخشـد کـخـود را بـه هـر  تواند قدرتیقدرت است و م
و با پسر خود در مقابـل پسـر  )9ـ6 :5، مرقس(رد یدست گهار او را بیند و اختکتواند درون انسان حلول یم

  :، آمده است)Apocalypse( پسیالکتاب مقدس و پروژه اپوک یالزمانیر آخره در تصوکچنان ،ستدیخدا با
و آن اژدها را که قدرت به آن حیوان بخشید پرستیدند و گفتند که کیست که مثـل ایـن حیـوان اسـت و 

آمیز تکلم نماید و تا مـدت چهـل و دو وي داده شد که به الفاظ بلند کفرکیست که تواند با او جنگید و ب
کفر گوید بـر اسـمش و بـر آنکه  و دهان خود را بر کفر بر خدا گشاد تا شد ماه قدرت جنگ به وي داده

و  آنهـا را زبـون سـازد مسکنش و بر ساکنان آسمان و قدرتی بوي داده شد که با مقدسان جنگ نماید و
 و خواهند پرستید او را همگی ساکنان زمین کـه اسـماي. قدرت بر هر قبیله و زبانی و طائفه بوي داده شد

  ).8ـ4: 13ر کتاب حیات بره ذبیح از ابناي عالم مرقوم نشده است (مکاشفه یوحنا، آنها د
  :ز نخواهد آمدیح نید، مسیایح نیمستا زمانی که دشمن 

زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مـرد شـریر یعنـی فرزنـد  وجه شما را نفریبد؛هیچزنهار کسی به
سازد از هـر چـه بـه تر میرا بلند کند و خودکه او مخالفت می ن روز نخواهد آمدآ ،هالکت ظاهر نگردد

ـته خـود را می ،خدا یا معبود مسمی شود نمایـد کـه خداسـت به حدي که مثل خدا در هیکل خدا نشس
  .)3: 1(رساله دوم تسالوکینیان، 

 مثبـت یعنـبه م ،ه)ی(دو سویژانوس یتیماه، ندکمی زیتاب مقدس را از اوستا متماکه ک يگرید یژگیاما و
ردن کـطان در گمراهیشـ یو منفـشـر  ریعالوه بر تصو ،تاب مقدسکه در کچنان طان است.یاز ش یمنفـ 
 ینـوع، شـدکمی ریطان را به تصـویاز ش یو منف كدهشتنا يریه تصوک یگران و حلول در ابدان انسانید

سـب معرفـت ک يبرانسان ه اخوایردلسوز و خعنوان به ه از اووجود دارد کطان یاز شانگارانه تصور مثبت
قـدرت و نـه چنـدان ی پرمخلوقعنوان به ،تاب مقدسکطان در یش، در مجموع شود.می دهیشکر یبه تصو

  شده است.ده یشکر یبه تصو یمنف
ماننـد دجـال در فرهنـگ  ،یحیمسـ یشناسـطانیاز عناصـر شـ یبرخجزئی  ریثأتهرچند در اسالم، 

از دجـال  سـخنیدر اسـالم،  موعـود يهـور مهـدظ یدر عالئـم حتمـچون ست؛ ید نیبع یاسالم
 ینعمـان( اسـت یانیشتر بر سفیبتأکید  و، )267ص ، 1375، ؛ جمعی از نویسندگان261ص ، ق1426، نعمانی(ستین

تـر یـکتـاب مقـدس نزدکمخلوق به  عنوان یکطان در قرآن، بهیر شیاما تصو ؛)310ص  ،310ق، ص 1426
طان و تصـرف و یر شیتصو يساز، مثبتیاسالم يهاآموزهگرچه  داد.یشده وندفیمن تحریاست تا اهر

بـراي نمونـه، تابـد. یبرنمـمطرح شده، ت یحیه در فرهنگ مسکآنچنان، را ن در نفس انسانیاطیحلول ش
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را از دور  یسـیچـون ع«: د آمده اسـتیه در عهد جدک یسیبا ع لجئونبه نام  يازدهمواجهه شخص جن
مرا بـا  یتعال يپسر خدا یسیع: اي حه زده گفتیرد و به آواز بلند صکسجده د، دوان دوان آمده او را ید

د از یـروح پل يا را بـدو گفتـه بـود،یز ؛يه مرا معذب نسازکدهم یتو را به خدا قسم م. ار استکتو چه 
  ).9ـ6: 5مرقس :( »ایرون بین شخص بیا

رو، یـنا. ازاسـت یو عدالت الهار انسان ین اسالم، خالف اختید یعقل يهان مطلب از منظر آموزهیا
  :است یطان، محدود به وسوسه قلبیار و قدرت شکدر اسالم، 

ها و بالعکس تصرف شیطان در وجود انسان، تنها وسوسه قلبی و ایجاد انگیزه به گناه و بهتر نمایاندن بدي
و خداوند از ابتدا  باشداست و جز این تسلطی ندارد که سلب اختیار نماید، بلکه وجود او مکمل اختیار می

اي را در ساختار بشر منظور داشته بود و آن را از اجزاء الزمۀ حیات او در عالم وجود چنین عامل وسوسه
 ؛انک من المنظرین«فرمود: ». انظرنی؛ مرا مهلت بده«که در پاسخ شیطان که گفت: تکلیف قرار داده بود. چنان

نه به اجابت  ،آید که چنین مهلتی از جانب خداوندپاسخ برمی از این» هاییشدهتو خود از جمله مهلت داده
که در مورد آدم از پیش مقرر هاي او بوده است، بلکه از نخست چنین امري مقرر بوده است. چنانخواسته

  ).598، ص 1379بود در زمین زندگی کند و رفتن او به بهشت مقدمه این کار بوده است (حسینی دشتی، 
ان، یاز زرتشـت یبرخـ ياز سـواین مطلـب اما . ز صادق استیمن زرتشت نیدر باب اهر ،ن مطلبیالبته ا
رد تـا بـه یـگیقـرار م يمهـریدارند، مـورد بي تأکید ال برجستهکار به شیه بر عنصر اراده و اختیکدرحال
را از جهـان  یمـیو ننموده، تنگ را اهورا و انسان  يجاداده، من تن یاهر یو پررنگ یبه برجستگ یراحت

  بسپارند.شر  به دست
تصـور شـود، قابـل هـم مخلوق خـدا عنوان به خر، اگرأمت يمن اوستایه اهرالزم به یادآوري است ک

نش بـه یو آفـر یدر اسـالم، همـه هسـت ید افعالیه بر اساس توحچراک ؛ستیس قرآن نیامل با ابلکق یتطب
ع اسـت و نـه یدر حوزه تشر اًس صرفیار ابلکن، قلمرو یهمچن، گرید ينه موجود دست خداوند است و

نـه در  ،اسـت یعـیارانش در عـرض موجـودات طبیـو شـیطان گاه یجا. )234ص ، 1357، مطهري(ن یوکت
ار کـوان تبهیـز دیجا تمـاینو از ا )همان( جنود پروردگار هستندعنوان به هک یه و فرشتگان الهکعرض مالئ

 یموجـوداتعنوان بـه بـا اجنـه قـرآن ،)هـل و ششـمبند چهل و پنجم و چ، فرگرد بیستم، وندیداد(بدسرشت اوستا
  ).235ص ، 1357، مطهري(شود روشن میز، یلف نک، مختار و ميماد

  يو انحرافاي هير حاشيق به لحاظ تصاويتطب. ۲
ها دورتر شـویم، آنچه گذشت تصاویر برگرفته از متون اصلی ادیان الهی بود. اما هرچه از سرچشمه

این ادیان از تصویرسازي شیطان شـکل گرفتـه اسـت کـه قابـل تأمـل انحرافات بیشتري در حاشیه 

۶۶     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

پردازیم و چرایی پیدایش آنهـا است. اینک به بررسی این تصاویر در فضاي فرهنگی ادیان الهی می
  نشینیم:را به بحث می

  منيت اهريو الوه يابي: قدرتالف
 ،تیـه الوهکـ يریتصـو ؛ده اسـتمن همه تن مـرگ شـیل به اهریتبد ،دادیو در وندیه انگره مئنگفتیم ک

ن یـا یـیچرا یامـا در بررسـ ده اسـت.یطان بخشـیبه شـ كائنات را به شرکقدرت خلقت و دخالت در 
ن یخرافـات آئـ یو فرهنگـ یثرات اجتمـاعأدر تاز عوامل،  . یکیر استکقابل ذ یعواملی، جیتدر یفربه

و  یزم بـازخوانیـترائیچـون م هاییهه در فرقـاسـت کـ یمنـیاهر يروهـایها و نتهیمغان در اعتقاد به عفر
در مسـئله  ،يگـریانـد. دردهکرا منحـرف  یسـنت يسـنایر زرتشت و مزدیمساند. این عامل، ید شدهبازتول
ده و خلقت شـرور توسـط او را بـدون پاسـخ یشکت اهورامزدا را به چالش یریه خکاست » شر« ياعتقاد

 یحتـو  شـودیاد مین مسئله یاز ا ،خرأمت يپهلو از متون یه در برخکچنان. )229ص ، همان( گذاشته است
را بـر آن داشـته شبهه، آنهـا ن یپاسخ به ا. )83ص ، 1387، مهر( تابدنمیمن توسط هورمزد را بریخلقت اهر

اعـم از  ،همـه شـرور، تیه طبـق قـانون سـنخکشند کر بیدر عرض اهورامزدا به تصو يگرید يه خداک
ت و یـریخوسـیله، ن یرات را به اهورامزدا بسپارد تا بدید و خلقت خده باشیته را آفریو و عفرید ،یکیتار
  اهورا محفوظ بماند. یبخشیرخ

گونـه، بـا مرزبنـدي ثنـوي باوري آفرینشی که تصویري پرقدرت و خالقدوگانه ،رسدبه نظر می
  دهــد؛ راه خــود را در فــرق متــأخر ایرانــی نظیــر مــانوي، مزدکــیدر جهــان آفــرینش را ارائــه می

. این باور از طریق آئین مانوي و میترائی تـأثیراتی بـر نگـرش )85همـان، ص (دهدانی ادامه میو زرو
  یهــودي ـ مســیحی گذاشــته اســت؛ زیــرا آئــین میترائــی در زمــان امپراتــوري روم، وارد فرهنــگ

اي کـه برخـی محققـان ادیـان، گونـهکند. بهشود و تا دویست سال با مسیحیت رقابت میغرب می
. ایـن )170، ص 1380کـومن، (داننـدورهاي مسیحیت کنـونی را یادگـار آئـین میترائـی میبرخی از با

چنـین  ویـل دورانـتانتقال فرهنگی در قرون وسـطا در اعتقـاد بـه نیروهـاي اهریمنـی، در زبـان 
  توصیف شده است:

و . بودمیراث به مسیحیت رسیده عنوان به العاده از اعصار شركخیل عظیمی از موجودات مرموز و خارق
مرمـوز و هـاي هاهنوز نیز عده زیادي از دیوان، پریان و شیاطین کوچک و بزرگ و مهربـان و شـریر، اژد

شدند و مدام خرافات جدیـدي از می آشام از آسمان اسکاندیناوي و ایرلند وارد آن دیانتهاي خونافعی
  ).1326ص بخش دوم، ، 1373نهاد (دورانت، مشرق زمین رو به اروپا می
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  يپرستطانين و شياطيحلول ش .ب
در  یپرسـتطانیو شـ ان در قـرون وسـطیاطیشامل ارتباط با ش، تاب مقدسکه یدر حاش یر انحرافیتصاو
 آنتـوان اِس زانـدر الويبـه نـام  یتوسط شخص 1966مدرن، در سال  یپرستطانیخر است. شأمت دوران

)Anton szandor lavey( طان یشـ يسـایلکس یسـأبـا ت امریکاو کسیدر شهر سانفرانس)The Church of Satan( 
 يرکـاثر اختالفـات ف رب )Micheale Aquino( مایکل آکوئینوبه نام  یشخص ،1975در سال . ردیگیل مکش

در شـاخه  ،دیـجد یپرستطانیش. زندی، دست م)Temple of set( س معبد سِتیسأبه ت يبا الو یتیریو مد
ینکه به وجود خـارجی شـیطان توجـه داشـته باشـد، بـه اول خود و به خالف گروه دوم، بیش از ا

شیطان باطنی و گرایش به گناه و هوا و هوس نظر دارد. رهایی از هر قانون و تکلیف و گسستن از 
عنوان موجـودي مقـدس و خیرخـواه انسـان، از بـه ،همه فرامین دینی و الهی و تبعیـت از شـیطان

  هاي این فرقه است.ویژگی
بـراي را مناسـب ه بسـتر تأثیر نیسـت کـبیتاب مقدس کمتن خود ی، ر انحرافین تصاویش ایدایدر پ
ن یـاز قـدرت ا يریـگارتباط و بهـره يطان، راه را برایبه ش یبخشقدرت؛ زیرا استکرده فراهم انحراف 

ارتبـاط بـا  یبسـتر نـوع. ایـن امـر زدیانگیمشر او را در مخاطبان بر رنش همراه با دهشت ازکطان و یش
ه بـ یداعـعنوان بـه هکـز یـطان نیتاب مقدس به شـکو نگاه مثبت دارد را به همراه  يجادوگر ن ویاطیش

: شـانده اسـتک یین ادعاهـایپرستان مدرن را به چنطانیدارد، شیحذر ممعرفت، آدم و حوا را از جهل بر
. میردکـب ، درخت معرفـت را انتخـایما با آگاه. میارفتهیجهل پذ يه دانش را به جاکم یهست یسانکما «

مـال یقـت را پایه حقکـرا  یسـانکمـا . میخـوریب درخت معرفت را میما س. طان نشان دادیه شک یراه
 يهـاد از تالشیـتاب مقـدس، نباکنه ینار زمکالبته در . )138ص ، 1386، صدیقی( »مینکیمه مکمحا ،نندکیم

بـارز خـود  یژگـیه وک ،مدرن یپرستطانیج شیدر ترو ،یحیمس یالزماني آخرهاجاد نشانهیدر ا یمصنوع
  ند، غافل بود.کیح دنبال میسا و مسیلک یرا در نف

 یشناسـیگـر، رفتارطان، عامـل مهـم دیتاب مقدس در توجه به شک يهاعالوه بر بستر مناسب آموزه
ن مواجهـه یـا يایـن بحـث، گویـسـا در ایلکخ یطان است. تـاریو ارتباط با ش يسا در مقابل جادوگریلک

مباحـث  يایـ، گوادر قرون وسـط يخ جادوگریطان است. تاریاذب از شک يسازبرجسته سا ویلک یافراط
 يهال جشـنکیاسـت. تشـ. ..ها و، ساحره)demonology( یشناسیو، د)necromancy(مختلف احضار ارواح

ها جـادوگران خـون خفـاش و گربـه ن جشـنیـه در اکـ ،»سـابات«و  »اِسـبات«به نام  ،جادوگرانۀ شبان
هاسـت. ن نمونـهیـاجملۀ پرداختند، از یب و خداوند میار جهان غکطان و انیس شیبه تقد دند وینوشیم

۶۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

دسـتگاه  ،1233در سال . پردازدیطان میردن نقش شکرنگ کیم خود، به پرسا در تحیلکدر مقابل، دستگاه 
ل کن شـیتـررحمانـهین و بیتربه سخت ،يجادوگران و متهمان به جادوگر. ردیگیل مکد شیش عقایتفت

 ين سـخت حـبس و مـرگ را بـرای، قـوانالیزابـت اوله کـمل ،1563در سـال . شوندیمجازات مممکن 
ص ، 1377، هاینینـگ( دهـدیش میمجازات مـرگ را افـزا 1604در  ،جیمز اول. ردیگیجادوگران در نظر م

  :نداشتند یاملکق یها توفاما این تالش. )34
رزه درآمد. بسیاري از عادات و معتقدات را نکوهید پرستی از در مباکلیسا سخت با جاهلیت خرافه

توسل به  ،هایی مقرر داشت. جادوي سیاه یا به عبارت دیگرکفاره ،و به تناسب شدت و ضعف آنها
طور به ،شیاطین را براي کسب قدرت به منظور تغییر جریان حوادث مردود دانست. لکن این مسئله

ها اشـتغال داشـتند، بـه گونه جادوگريسانی که به اینمخفی در هزار گوشه و کنار رونق گرفت. ک
طور خصوصی به نشر کتابی موسوم به کتاب لعنت پایدار مبـادرت ورزیدنـد کـه حـاوي اسـامی 

بـراي  ،ها و اختیارات ویژه شیاطین عمده بود. تقریباً هر کسی به یک نوع وسـیله جـادوییقرارگاه
  ).1327ب خویش اعتقاد داشت (همان، ص العاده به هدف مطلوعطف نیروي موجودات خارق

  :س به ارمغان آوردکعۀ جیها، نتین فشارااما 
چه در نتیجه برانگیختن حس لجبازي مردم به وسیله محاکم تفتیش و چه به علل دیگر. عده کسانی 

دانستند یا به گمان مردم پیشه جادوگري داشتند، سـریعاً رو بـه افـزایش که که خود را جادوگر می
مخصوصاً در ایتالیاي مجاور آلپ، ساحري از حیث ماهیت و مقیاس به صورت یـک بیمـاري  نهاد.

  ).560، ص 1373ساري در آمد (دورانت، 
دهد و بسیاري از زنـان می خود ادامهفعالیت البته دستگاه تفتیش عقائد در دوران رنسانس نیز همچنان به 

ضـمن  اینـو کنتیـوس هشـتم ،1484ه در سـال کـچنان فرسـتد.مـی را به جرم ساحره بودن به کام آتش
  ).559ص ، همان( شودمی توقیعی، مجازات جادوگران را خواستار

کـه شـوند. چنانهاي خرافی در رنسـانس فلـورانس نیـز دنبـال میبه هر حال، این اندیشه
 ،و بـه تـدریج )558همان، ص ( ها اعتقاد داشتندها، به برخی از ارواح غریبه و عفریتهاومانیست

، تنها بـه چارلز دومتوسط  1736که در سال شود. چنانرنگ میقوانین مجازات جادوگري کم
عنوان واکنشـی علیـه به ،رو، گرایش به جادوگري و جادوي شیطانیابد. ازاینحبس تقلیل می

 کــاترین دومــدیچیاز  ،پرســتیهاي مخفــی شیطانشــود. حلقــههاي کلیســا پررنــگ میفشــار
هاي مِدمنهام در انگلسـتان شـکل نسه گرفته تا انجمن آتش دوزخ یا راهبهدر فرا ،)1519ـ89(

معـروف بـه جـانور  ،)Alister crowly(آلیسـتر کراولـیشخصی به نـام  ،گیرد. در قرن بیستممی
پرستی با ویژگی هنجارشکنی و ابتذال و اباحیگري را دنبـال هاي شیطان و شیطانبزرگ، حلقه
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 »خـواهیقانون یعنی انجام هر آنچه کـه می«شناخت: انون را میکند. در زندگی تنها یک قمی
  .)106، ص 1377هاینینگ، (

 عنوان یکـیبـه ،پیتر هاینینگ. شودیامل لغو مبه طور ک 1951ي در انجام، قانون مجازات جادوگرسر
ل کشـ يچه از قرن شانزدهم بـه بعـد در جـادوگر: آنندکیاشاره م ی، به خوبيخ جادوگرین تارااز محقق

 یطانیو شـ يدر اعمال جادوگرکه  )Black Mass( است »مس کبل«ا یاه یس يبه نام جادو يزیچ ،یردگیم
  :ابدییپرستان مدرن ادامه مطانین جادو، تا به شیهم. ساستیلکن و ین به دیر و توهیخود، به دنبال تحق
رد. بعـدها کـت یـخـود را تثب امـا قاطعانـه ،انهیچند مخفاش هرنیاه با مراسم ننگیس يجادو ،بین ترتیبد

 يسـازگار يم آن بـرایاز مفاه یتنها بعض. افته استیاه تا به امروز تداوم یس يه چگونه جادوکم یابییدرم
 یق انحراف جنسـیاز طر ،یطانیج اعمال شیرده، اما شالوده آن از نظر تروکر ییتغ یر اجتماعیط متغیبا شرا
  ).94، ص 1377(هاینینگ،  رده استکن يرییتغ نیترکوچکح یمس يسایلکن به مقدسات یو توه

  سيبه ابل يعرفاني ـ المكنگاه مثبت ج. 
بانـه آمیشـات صـوفیه بـا گراکـ ،»انیدیـزی«ننـد هاي همافرقـهطان، یر شفاف قرآن از شـیبا وجود تصو

بـه نـام  یایـن فرقـه را بـه شخصـ ،یبرخـ. اندردهکدنبال  یرا در فرهنگ اسالم یپرستطانیشاي گونهبه
بن ابـی بن عـديشـیخ حسـناز افـراد از نسـل او، بـه نـام  یکیبه  ،ی) و برخ555ـ467( بن مسافرعدي

در . )13ص ، 1386، روزبهـانی( داننـدین منتسب میالعارف)، ملقب به تاج644ـ591(بن مسافربن صخراالکراد
 داننـدیارج ماز خـو بن انیسـهیزیـدآن را منتسـب بـه  شهرسـتانیچـون  یبرخـ ،ن فرقـهیه ایوجه تسم

بن دیـزیه خود را منسـوب بـه کن است یان ایدیزیخود  يادعا اما ظاهراً. )174ص ، 1ج ، 1384، شهرسـتانی(
ان، یدیـزی بیشتر کردستان عراق واقع در منطقه اللش است. ،مکان این فرقه. )20ص ، همان( دانندیه میمعاو

طان یشـ. آنهـا )7، فصل pdf، مصحف رش، فایل www.efrin.net(ر.ك:  خوانندمی طاووس ملکشیطان را با نام 
ز رابطه خـود بـا خداونـد را اصـالح یان جهان نیبوده است و در پا كپا يافرشته يه روزینکاعنوان به را
، 1389، آیتـی(ن فرقـه یدر ا یپرستطانی، با رد شالحسین آیتیعبدچون  ینهند. البته برخیحرمت م، ندکیم

ن قـوم یـامبر ایون است و در خدمت پکه مدبر عالم کدانند یل میلقب عزرائرا  »طاووس کمل«، )304ص 
متعـدد و  يهابرداشـتدلیل گـران بـهیرا از جانـب د یپرستطانیاتهام ش يو. )305ص ، همـان( بوده است

  داند.یمآنها  گونهبدعت
چـون  یسـانکاند. طان داشتهیبه ش یه نگاه مثبتوجود دارد کز ین يگرید يهان فرقه، نگرشینار اکدر 
ر خـدا سـجده یـبه غ، ه حاضر نشده استکاند اهل فتوت دانسته ي، او را موحدبن منصور حالجحسین

۷۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ا یـو . )510ص ، همـان(داننـد میو اسـم المضـل  یمظهر قهر الهرا  يوو )373ص ، 1360، بقلی شیرازي( ندک
 دانسـته اسـتیم الموحدینسـیدس تعصـب داشـته و او را یه مشهور است نسبت به ابلـک ،احمد غزالی

  ).107ص ، 1ج، ق1385، الحدیدابیابن(
ن نگـرش مثبـت بـه یـا ،اوالًگفـت: د یـنار قرآن، باکدر  ياهیحاش يهادگاهین دیبا لحاظ ابنابراین و 

  :دیگویم شیخ روزبهان بقلیه ک. چنانطان، توسط خود عارفان، محل نقد قرار گرفته استیش
ه کجاست جحود در حـق؟ کـند. یر نبیه موحد در جالل حق غکرا یز ؛يردکن، جحود ياگر موحد بود ...
و  ی، در حـق سـخن نگفتـيق بـودیس. اگر در محل تحقید و جحود به ابلیت حق منزه است از توحیازل

  ).514(همان، ص  ه او به خدمت مخلوق سزاوار استک يردک، سجود آدم يدیان ندیخود را در م
  :ندکیم یمعرف یو مطرود درگاه رحمت اله ین شقیطان را اولیز شین عربیابن

طانا من الجـن، الحـارث یش یان اول من سمکمن رحمه اهللا و  مبعوداً اي طاناًیان شکمن الجن  یفمن عص
، 2، جق1431عربی، اي طرده من رحمته و طرد الرحمه عنه و منه تفرعت الشیاطین باجمعها (ابنفابلسه اهللا

اولین امر مستقیم الهی سرپیچی نمود و دچار هبوط خذالن شد و سنت شـرك که در برابر چرا ؛)288ص 
  .)347و346، ص 1 ج ،(همان را بنیان گذاشت

فته خداونـد و موحـد یش یمخلوقعنوان به هکدر مقابل خداوند  یقدرتعنوان به ، نهیشیاندن مثبتیا اًیثان
دارد.  ياپرومتئـه يریه تصـوکـا باشـد قابـل اقتـد يگـرانیه عصـینکنه ا. ده استیر ندیه غکبوده است 

  :نندکیه مین توجیس خود را چنین تقدیا زیان نیدیزی
 ،کننـدآورند و تنها بر تقدیس طاووس ملک تکیه میو یزیدیانی که عبادت خالق پاك را به جا نمی

ه کنند که خداوند نسبت به بندگانش مهربان بوده و این شیطان است کـکار خود را چنین توجیه می
دهد. به ناچار باید با او اظهار دوسـتی کـرده و خـود را از شـرش ها را به عمل بد سوق میانسان

  ).35رهانید (همان، ص 
موحـد و  یمخلـوقعنوان بـه و یشات عرفانیه قرآن، با گرایطان در حاشیش يانگارت مثبتیفکیرو، ینااز

قـدرت  يدارا يموجـودعنوان بـه ،مقدستاب ک يپنداراما مثبت. ده شده استیشکر یاهل فتوت به تصو
  ل گرفته است.کننده به معرفت شکو دعوت
عامـل  یـکتوان ابتدا به ی، میطان در فرهنگ اسالمینسبت به ش ،انگارر مثبتین تصویا یابیشهیدر ر

ــدرون ــیفرهنگ ــان ی، در برخ ــک یاز مب ــعر یالم ــت اش ــاره  ينادرس ــراش ــد ک ــروک ــا ت ــاه یه ب ج نگ
س در اباء و ممـانعتش از سـجده یمناسب در تبرئه ابلاي نهیزم ،)145ص  ،8، ج ق1325، جرجانی(انهیجبرگرا

کـر ن تفیـرغم ای، علجرجانیا مانند یاز اشاعره  یالبته برخ). 282ص ، همان(بر آدم، به وجود آورده است 
اعتـراف  ، ضـمنفخـررازي مانند. یا اندگذشته یطان به سادگیمختارانه ش یشکاز تمرد و سر، انهیگراجبر
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، 2ج، 1373، فخـررازي( انددهیشکدست ن ن باب،یال معتزله در اکو اش ياشعر یجبر، از مبان یبه نف یحیتلو

، کمپـانی زارع( افتـه اسـتیاز عارفـان رسـوخ  یر برخـک، در تفين نگرش اشعریالبته ا. )1142و 1141ص 
  شده است.از شیطان مثبت  يسازیرو منجر به تصو )188و  187ص  ،1390
از  یرانـیشـه ایخر و اندأمتـ ير اوستاکر تفیثأه تکتوجه نمود  یرونیب یتوان به عاملیم ن،یالوه بر اع

 یزدان و فرشـتگان پارسـیـگرفته از ایان را بردیزیشه یر یه برخکاست. چنان یمن در فرهنگ اسالمیاهر
بن بـرد بشـارا یو . )295ص ، 1389، آیتی(رسانندیم یرانیا یر باستانکن فرقه را به تفیا يهاشهیدانند و ریم

و  كآتـش بـر خـا يو در اشعار و سـخنان خـود بـر برتـر ،تبار و متهم به زندقه بودهیرانیه اک ،المرعث
 یرات جـاهلکـتفرسد، . به نظر می)106ص ، 1 ج ،ق1385، الحدیدابن ابی(گفته است یس بر آدم سخن میابل

، 1390، کمپـانی زارع( ن و اجنه همراه بودنـدیاطیدر باب ش یه با خرافات مختلفکز یاز اسالم نپیش اعراب 

  ر خود را گذاشته باشد.یثأبرجا مانده و ت یاز فرق اسالم یبرخ یخیدر حافظه تار، )10ص 

  گيريجهينت
با نظـر بـه متـون  ست.یگر نیدیکقابل انطباق با  امالًک، یمنیو اهرشر  تاب مقدس از موجودکر سه یتصو
، در کـریم س قـرآنیتـاب مقـدس و ابلـکطان یمتقدم و ش ياوستا يویچه انگره مئنریان، اگن ادیا یاصل

امـا  گر دارنـد.یدا یکـبهایی ناپسند، شباهت یننده انسان به راهکر مخلوق بودن و دعوتینظ ییهایژگیو
طان مخلـوق قـرآن و یز از شـیمتمـا ،خرأمت يمن در اوستایت اهریژه الوهیوبه ،منیر دوگانه از اهریتصو

چــون  یتـاب مقـدس و مسـائلکطان در یمثبـت شــی ـ منفـ ير دو بعــدیتصـو تـاب مقـدس اسـت.ک
عنوان بـه س در قـرآنیابلـ يسـازیرز از تصویـتاب مقـدس را نی، کو حلول در ابدان انسان یبخشقدرت
  ند.کمی زیگر متماو وسوسه یمنف یمخلوق

پنداري و دخالـت من و قدرتالوهیت اهری ،اما در تصاویر انحرافی در حاشیه این متون مقدس
پندارانه به در امور کائنات، از تفکر انحرافی در زرتشت به یادگار مانده است. البته، سیر نگاه قدرت

اهریمن و شیطان، از خرافات باستانی ایران و تحریفات اوستایی، هرچه به سـمت ادیـان ابراهیمـی 
این تصاویر، در تأثیر و تأثرات تـاریخی  هایی ازرنگ شده است. گرچه رگهآمده است، تعدیل و کم

بـا تصـویري  ،به دل فرهنگ ادیان ابراهیمی نیز منتقل شده اسـت. در فرهنـگ یهـودي ـ مسـیحی
که هم چهرة مثبت داشته و داراي قدرت بوده و هم چهرة منفی و قابل پرهیز، و  ،ژانوسی از شیطان

کنـد، موجـب بـرانگیختن میـل ازي میهمچون شیري غران، نقش خود را به خوبی در آخرالزمان ب
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ارتباط جادوگرانه و یا پرستش شیطان با چهرة اباحیگرانه شده است. البته در این زمینه خیرخواهی 
  خدا و اختیار انسان را هزینه کرده است.

برخاسته، منجر بـه تبرئـه  یر از قدرت و اراده الهیه به تقدک ،یفرق اسالم یانه در برخیگراکر جبرتف
اسـت و بـه از شـر مواجـه  مسئله یعقل يهاه با چالشک ،یبر خالف چالش زرتشتو  شده است طانیش

ز بـر قـدرت خداونـد، بـه کـبـا تمر، ت او را به دسـت آورده اسـتیریدست رفتن قدرت اهورامزدا، خ
را به عشق و اطاعـت  یاز امر اله ی، نافرماننماتناقض يریده است و با تصویطان رسیت و فتوت شیریخ
  .کرده استر یخدا، تفساز 

 یو اجتمـاع يرکـش فـرق مختلـف و انحرافـات فیدایـمنجـر بـه پ ،ايهیح حاشیر ناصحین تفاسیا
را مشـخص آنهـا  انحـراف و درمـان نقطه ،ی آنهاعلم یابیشهیرکه  شده است ینیدر جوامع د گوناگونی

  رد.کخواهد 



   ۷۳ بررسي تطبيقي تصوير شيطان در اديان الهي

  منابع
  دار احیاء التراث العربی.، بیروت، الثانیۀط.ابوالفضل ابراهیم،  تحقیق محمد ،شرح نهج البالغه، ق1385، ابی الحدیدابن

  .رانیانجمن کتاب مقدس ا تهران، م،1183 ،کتاب مقدس
  مروارید.، پژوهش جلیل دولت خواه، چ یازدهم، تهران، 1386 ،اوستا

  .سمتتهران،  ،1386، تاریخ اساطیري ایرانآموزگار، ژاله، 
  شرکت سهامی انتشار.چ ششم، تهران، ، ت مزدیسنا و حکومتزرتش، 1371، الدینآشتیانی، جالل

  راه نیکان.تهران، ، کشف الحیل، 1389، الحسینآیتی، عبد
بن عبد الرحمن المرعشـی، ، تصحیح محمدۀو الملکی ۀفی اسرار المالکی ۀالفتوحات المکیق، 1431الدین، ، محییعربیابن

  احیاء التراث العربی.داربیروت، 
  علمی و فرهنگی.تهران،  ،اصغر حکمت، چ چهاردهم، ترجمه علیتاریخ جامع ادیان، 1383، بایر ناس، جان

  .نشر زبان و فرهنگ ایرانتهران، ، تصحیح هانري کربن، شرح شطحیات، 1360، بقلی شیرازي، روزبهان
  .شریف رضیقم، ، تصحیح محمد بدرالدین نعمانی، شرح المواقف  ق،1325 ،شریفجرجانی، میرسید

  .اسراءچ سوم، قم، ، تسنیم، 1385 ،اهللاآملی، عبديجواد
  .102ـ98ص  ،124و 123 ، شموعود، »شیطان پرستان«، 1390، حسینی، شاهپور

  .فرهنگی آرایه ۀسسؤمتهران،  ،المعارف جامع اسالمیةمعارف و معاریف دائر، 1379 ،مصطفیحسینی دشتی، سید
  .نا، بیچهارم، تهران القاسم طاهري، چه ابو، ترجمتاریخ تمدن، عصر ایمان، 1373 ،دورانت، ویل

  .ابتکار دانش نشرقم، ، پرستان یا یزیدیانکاوشی پیرامون شیطان، 1386 ،روزبهانی، احمد
  .امیرکبیرتهران، ، زروان یا معماي زرتشتی گري، 1384 ،زنر، آر. سی

  نگاه معاصر.تهران، ، ابلیس عاشق یا فاسق، 1390 ،کمپانی زارع، مهدي
  اقبال.تهران، بن خالقداد هاشمی، ، ترجمه مصطفیتوضیح الملل، 1384، بن احمدالکریمبن عبدانی، محمدشهرست

  ناظرین.تهران، ، پرستیجنون شیطان، 1386 ،صدیقی پاشاکی، علی
  بنیاد علمی فکري عالمه طباطبایی.قم، ، چ پنجم، المیزان، 1370، محمدحسینسیدطباطبایی، 

  اساطیر. ،تهراناصغر حلبی، ، ترجمه علیمفاتیح الغیب، 1373 ،بن عمرفخررازي، محمد
  .نور جهانجا، بینیا، ، ترجمه مسعود رجبکلید عهد جدید، 1333 ،فیلسون، فیلوید
  بهجت.تهران، ، ترجمه هاشم رضی، آئین پر راز و رمز میترائی، 1380 ،کومن، فرانتس
  .فروزانتهران، ، اورمزد و اهریمن، 1378 ،گیمن، دوشن

  صدرا.تهران، ، خدمات متقابل اسالم و ایران، 1357 ،مطهري، مرتضی

۷۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

  .جامی، چ هفتم، تهران، فلسفه زرتشت، 1387 ،مهر، فرهنگ
  مدین.قم، ، تحقیق فارس حسون کریم، الغیبه، ق1426 ،زینبنعمانی، ابو

  آتیه.تهران، ، ترجمه هایده توالیی، سیري در تاریخ جادوگري، 1377 ،هاینینگ، پیتر
  علم.تهران، الرحیم گواهی، ، ترجمه عبدادیان زنده جهان، 1386 ،یوم، رابرته

 ، چ چهارم، قم، بوستان کتاب.چشم به راه مهدي، 1375جمعی از نویسندگان، 

www.efrin.net 
  


