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  داستان آفرينش در مثنوي موالنا

  و ديگر آثار صوفيانه
  

آنوشا قهاري                    ∗ 

  چكيده مقاله

دانـيم از كجـا   امـا آيـا براسـتي مـي    . آفرينش الهي دليل حضور ما در جهان است
  ايم؟ يا انجام كار چيست؟ايم؟ و زبهر چه آمدهآمده

زند و پاسخ آنـان حكايـت   ها در ذهن و زبان بسياري موج ميغدغه اين چراييد
  .اندهاي بشري داشتهاز تالشي است كه براي تخفيف دلنگراني

اي آن را مـورد  عرفان ايراني اسالمي در مواجهه با اين سؤال مهم از منظـر ويـژه  
ري از عرفـاي نامـدار   آفرينش و داستان آدم و حوا در آثار بسـيا . بررسي قرار داده است

هاي نخست تمدن اسالمي تا قرون بعد، نظيـر حـالج، ابـن عربـي، نسـفي، عطـار،       سده
  .خوردسنايي، موالنا و ديگران به چشم مي
آفـرينش، داسـتان   هاي برجسته عرفا پيرامون مسـأله  اين مقاله بر آن است تا ايده

  .خلقت آدم و حوا و موضوع ابليس را مورد مداقه قرار دهد
ينكه آفرينش برپايه محبت الهي بنا شده، موضوع عنايت حق به انسان، پايـداري  ا

آميختگي موضوع ابليس و اهريمن و در نهايت ديدگاه موالنـا و  ابليس در عشق و درهم

                                                      
 .واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي –عضو دانشكدة صنايع غذايي  ∗
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انديشه او در زمينه آفرينش انسان و ماجراي ابليس از جملـه نكـاتي اسـت كـه در ايـن      
  .مقاله به آن پرداخته شده است

بيند ليكن باور وحـدت وجـودي او آدم را   موالنا اين وادي را پرخطر مي هرچند
  .دهداز منظر تئوري انسان كامل مورد ارزيابي قرار مي

  كليد واژه

  .، هبوط، عروج)ع(موالنا، آفرينش، آدم
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  در تصوف و عرفان) ع(آدم -1

هاي عرفاني بـه  و چگونگي هبوط او از بهشت، در نوشته) ع(ش آدمداستان آفرين
ها بطور كلي بر محـور چنـد   اين تأويل. اي نمادين و با تأويالتي خاص آمده استگونه

ها به آدم چيسـت؟ امـانتي   چرا آدم آفريده شد؟ مقصود از آموختن نام: گرددموضوع مي
در ايـن واقعـه مـراد از آدم، حـوا،      و كه به آدم سپرده شد كدام است؟ هبوط يعني چه؟

هاي آدم چيسـت؟ جايگـاه آدم در   شيطان، شجره، طاووس، مار و گندم چيست؟ ويژگي
  .ميان ديگر آفريدگان كدام است و پيوند او با جهان هستي چگونه است

در ســخنان نخســتين صــوفيان، تصــويري كــه از آدم ارائــه شــده كمــابيش در  -
در اين آثار آدم بـه عنـوان ابوالبشـر و اولـين     . ي استچهارچوب اخبار و روايات مذهب

  .ها و رويدادها باشندكه در پي تأويل واژهآنانسان بكار رفته است بي
رفته رفته از وقايع مربوط به آدم نه بصورت ساده نخستين، ) م10/ق 4(از قرن  -

حـالج آغـاز   اين گفت و گوها از منصور . آيدكه به زبان رمز و تأويل سخن به ميان مي
در اين مكتب آدم به عنوان نمـاد نـوع   . رسدشود و در آثار ابن عربي به اوج خود ميمي

  .يابدشود و با انديشه انسان كامل پيوند ميمطرح مي» حقيقت انسانيه«انساني و رمز 
خلـق اهللا آدم علـي   «بر پايه حـديث  ) م 921/ق 309(حسين بن منصور حالج  -
 داوند آدم را به صورت خود يعني خداگونه آفريده اسـت و از بر آن بود كه خ 1»صورته

تـرين  گـر اسـت، در آدم بـه برتـرين و كامـل     ها جلوهاين روي حق كه در همه صورت
  .صورت متجلي است
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صـفات و نعـوت و   «اما اسما آموخته شده به آدم چيست؟ اين اسـما، اسـماي    -
هـا و  مجمـع و مظهـر همـه نـام    الهي است، و آموختن اسما به آدم يعنـي او را  » اوصاف

را بـه تخلـق انسـان بـه     » خلق اهللا آدم علـي صـورته  «روزبهان حديث . صفات گردانيدن
كند و بر آن است كه مقصود از خلقـت آدم ايـن بـود كـه حـق       صفات خدايي تعبير مي

نمايـان  » لباس صـورت آدم «جا در و ظرايف هستي را يك» عالم اكبر«تعالي تمام دقايق 
  .2سازد

) م 1240/ق 638( 3جنبــة نمــادين و تــأويلي داســتان آدم در آثــار ابــن عربــي -
كنـد، از ايـن روي   يابد و با نظريه انسان كامل ارتباط پيدا مـي وسعت و عمقي بيشتر مي

بـه  . شودنوشته مي» حكمه الهيه في كلمه آدميه«زير عنوان  الحكمفصوصفصل او لكتاب 
روح و بـي ) جسـمي (هان را آفريد، عـالم شـبحي   گاه كه خداوند جعقيده ابن عربي، آن

و مهـر  در اين عالم هر موجودي مظهر يكي از صـفات الهـي بـود    . صيقل بوداي بيآينه
ه الهي چنين اقتضا كرد كه موجودي ويژه بيافرينـد، تـا   اراد. اسمي خاص بر خود داشت

گـاه صـفات   بدين ترتيب آدم به عنـوان جلـوه  . به تنهايي مظهر همه اسماي حسني باشد
حـق تعـالي   . جالل و جمال حق تعالي آفريده شد و با آفرينش او آينه هستي جال يافت

راز . ها و صفات خـود را يـك جـا نمايـان سـازد     خواست كه در آن همه ناممظهري مي
امر الهي اقتضا كرد كه آينه عالم صيقل يابـد و  . خلقت آدم نيز در همين نكته نهفته است

ه و روح آن صورت بود، صورتي كه در اصطالح عارفان از آن بـه  آدم عين صيقل آن آين
  .شودتعبير مي» انسان كبير«

انسان كه واژه آدم كنايه از اوست، براي حق به منزله مردمك چشم اسـت كـه    -
اند كه حـق تعـالي بـه    گيرد؛ از اين روي نام او را انسان كردهنگريستن با آن صورت مي
  .آوردد و بر آنان رحمت ميكنواسطه او بر خلق نظر مي

مجملـي كـه   . كندتعبير مي» كون جامع«و » مختصر شريف«ابن عربي از آدم به  -
همه حقايق هستي را در بر دارد؛ يعني جهان كوچكي كه در آينه وجود او تمـام دقـايق   
جهان بزرگ منعكس است و از اين جاست كـه بـرخالف ديگـر موجـودات اسـتحقاق      

  .تخالفت الهي يافته اس
اتجعل فيهـا مـن   «ابن عربي درباره اعتراض فرشتگان نسبت به آفرينش آدم كه  -

چـه  ) آدم(ه فـ فرشتگان ندانستند كه مرتبه اين خلي: گويدمي 4»يفسدفيها و يسفك الدماء
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فرشتگان با اسماي الهيـه خـاص   . كندبوده است و چه عبادتي را حضرت حق اقتضا مي

غافـل از ايـن كـه خـداي را اسـماي      . ي بودنـد خود مشغول تسبيح و تقديس حق تعـال 
ديگري نيز هست كه از دسترس آنها بيرون است و تسبيح و تقديس بـه آن اسـما فقـط    

بدين گونه حكمت آفرينش پيكر آدم، يعني صورت ظـاهر او،  . آدم را حاصل شده است
و نيز حكمت آفرينش روح آدم، يعني صورت باطن وي، و حكمت آفرينش مرتبـه آدم،  

  .شودي جامعيت او كه بدان استحقاق خالفت يافت، معلوم مييعن
گـاه  است كه حق تعالي نوع انساني را از آن آفريد، آن» نفس واحده«آدم همان  -

و علـم آدم  «او را بر آن چه در وي به وديعت نهاده بـود آگـاه سـاخت، و مـراد از آيـه      
  .نيز همين است 5»االسماء كلها
او . كنـد هاي ابن عربي را دنبـال مـي  انديشه) م1320/ق 720(محمود شبستري  -

كنـت كنـزاً   «داند و بر آن است كـه حـديث قدسـي    مي» حقيقت انساني«نيز آدم را رمز 
نه تنها علت خلقـت جهـان بلكـه    » مخفياً، فاحببت ان اعرف، فخلقت الخقل لكي اعرف

  .سازدحكمت آفريده شدن آدم را آشكار مي
واحد «انسان » خلق اهللا آدم علي صورته«ي حديث به عقيده شبستري به مقتضا -

  .است» كثير و فرد جامع
به گفته شبستري، آدم اولين مظهر واليت و نقطـه نخسـتين دايـره نبـوت اسـت،      

هاي كاملي اسـت كـه نشـان دهنـده مراتـب گونـاگون       بدين ترتيب آدم سرسلسله انسان
  .اندظهور نبوت و واليت در مسير تاريخ عالم

از كساني است كه پـس از ابـن عربـي، در    ) م 13/ق 7سده (ن نسفي عزيزالدي -
آدم را  كشـف الحقـايق  او در كتـاب  . هايش جاي جاي به داستان آدم پرداخته استنوشته

كنايه از عقل، حوا را كنايه از روح، شيطان را رمز طبيعت، طاووس و مار را رمز شهوت 
دو جنبه ملكي و شيطاني يـا عقـل و    گيرد كه آدم مركب ازداند و نتيجه ميو غضب مي

در هر كه عقل غالب است ملكـي اسـت و در هـر كـه طبيعـت      «بيعت است، بنابراين ط
  .6»غالب آمد شيطاني است

و  7كنـد تعبيـر مـي  » امانت عشـق «همچنين وي امانت سپرده شده به آدم را به  -
از مرتبـه  «دم گاه آدم در جزيرة سرنديب جايي است كـه آ معتقد است كه مقصود از قدم
  .8»حيواني به مرتبه انساني رسيد
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هاي ابن عربي و نسفي و متفكراني آيد كه در نوشتهاز اين گفت و گوها بر مي -
از اين دست، به گونه نمادين، آدم با مفهوم انسان كامل در اصطالح عارفان، عقل كلي و 

در كاربرد قرآنـي و  در اصطالح فالسفه يوناني و مسيحي، قلم  (nous)عقل اول و كلمه 
روح «شود و اين همه در وجـود پيـامبر هـر دوره كـه مظهـر      اسالمي اين واژه، يكي مي

  .9گردداست متبلور مي» حقيقت محمديه«و » محمدي

  ابليس در ادب فارسي و عرفان -2

در نظم و نثر فارسي و ادبيات عرفاني اين زبان، ابليس غالباً با شيطان و ديـو و   -
هـا هرگـاه   اين نام. اندگفته» مهتر ديوان«ها او را معني است و در فرهنگ اهريمن به يك

بكـار رود، مـراد اَتبـاع    ) ابالسه، اباليس، شياطين، ديـوان، اهريمنـان  (كه به صورت جمع 
ابليس و موجودات شرير و آدميـان بـدكار و بدسرشـت اسـت و تعبيراتـي چـون ديـو        

نند اينها در توصيف ايـن گونـه مردمـان    سرشت، ديو خوي، ديوكردار، اهرمن روي و ما
كـه نافرمـاني كنـد و    هاي ديگر اوست، و پيش از آنابومره و حارث از نام. رودبكار مي

ابليس در نظم فارسي گـاهي  . مطرود شود، معلم فرشتگان بوده و عزازيل نام داشته است
  .10شودميتبديل » بليسي«به ) ابليسي(و صفت نسبي آن » بليس«به اقتضاي وزن به 

تر بر شود، بيشتلميحات و اشاراتي كه به ابليس در نظم و نثر فارسي ديده مي -
و اقوال مفسران آمـده، مبتنـي اسـت و در مـوارد      قرآن و احاديثمطالبي كه درباره او در 

بسيار در اين آثار تصورات مربوط به ابليس بـا باورهـايي كـه ايرانيـان دربـاره اهـريمن       
  .آميخته است اند، درهمداشته

ها و دشمن سوگند خورده انسان اسـت و همـه جـا دام    ابليس مظهر همه بدي -
ولي با اين همه . گسترد، تا آنان را از راه راست و صواب منحرف سازددر راه آدميان مي

  .قدرتش در اين كارها محدود است و بر بندگان مؤمن و درستكار خداوند دستي ندارد
ترسند و چـون ايـن   و از قرآن مي» قل اعوذ«، »الحول«از ابليس و ديوان ديگر  -

امـا گـاهي   . گريزنـد درنـگ مـي  آيات بر زبان جاري شود و يا قرآن خوانـده شـود، بـي   
ديوسيرتاني هستند كه خود براي فريفتن ديگـران و تظـاهر بـه زهـد و صـالح پيوسـته       

درباره ابلـيس آمـده   مطالبي كه در آثار متصوفه ). ديوان الحول گوي(گويند مي» الحول«
و اشاراتي كه به احوال و افعال او رفته است كالً بر مضامين آيات قرآنـي و احاديـث و   
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بر اقوال مفسران مبتني است و مقصود از همه آنها توضيح معاني عرفاني، عبرت گـرفتن  

هـاي او و دور داشـتن خـود از دسـايس و     ههـا و شـيو  از سرنوشت او، شـناختن حيلـه  
  .وساوس اوست

ورزي، مال دوسـتي، دنياپرسـتي، نظربـازي و انـواع شـهوات      خشم و آز، كينه -
جسماني و نفساني، وسايل كار او و يا ابواب و مداخل او به قلب انسان اسـت و بـراي   

هاي گونـاگون بهـره   ها و وسايل به شيوهگمراه كردن آدميان، حتي انبيا و اوليا از اين راه
  .گيردمي

باكي تمام و برخالف عقايد رايج و مشهور اخانه و با بينخستين كسي كه گست -
البتـه  . بن منصور حالج بودبه تقديس ابليس و تكريم احوال و اعمال او پرداخت حسين

در همان دوران در ميان صوفيه و بيرون از دايره اهل تصوف درباره علت عصيان ابليس 
ي متشـرعان و حتـي بـا عقايـد     توجيهات و تصوراتي ديگر نيز اظهار شده بود كه بـا آرا 

  .عامه صوفيه در اين باره مغايرت آشكار داشت
بحث درباره جبر و اختيار، قضا و قـدر و اصـل خيـر و شـر، از ديربـاز ميـان        -

مسلمانان جريان داشته و بنابر بعضي از روايات در زمان حيـات رسـول اكـرم در ميـان     
  .صحابه مطرح بوده است

ف و مسـخ و  سيكون في امتي خ«و » وس هذه االمهالقدريه مج«احاديثي چون  -
و روايتي كه درباره گفت و گوي ابوبكر و عمر بـر سـر    11»ذلك في المكذبين في القدر

و نيـز احاديـث و    12مسأله جبر و قدر و رأي رسول اكرم در اين بـاره نقـل شـده اسـت    
محـيط   دهد كه از همان آغاز، گرايش بـه سـوي نـوعي جبـر بـر     اخباري ديگر نشان مي

فكري و اعتقادي مسلمانان غلبه داشته است و بعضي از علماي دين، ابليس را از قدريـه  
  شمردند، زيرا قَدري، گنـاه و خطـاي خـود را بـه نفـس خـود نسـبت        تر ميبرتر و عالم

اين تمايل كـه  . 13دانداغوا و اضالل را از خدا مي» اغويتني«ابليس با گفتن دهد، ولي مي
قدير الهي و قضاي ازلي مبتنـي اسـت، در ميـان زاهـدان اوليـه و نخسـتين       بر اعتقاد به ت

صوفيان نيز مشهود بوده است و بسياري از اصول نظـري صـوفيه بـراين اسـاس مبتنـي      
از اين ديدگاه هيچ امري در عالم وجود بيرون از تقدير و مشيت خداوند نيست و . است

ليس، افعـال و احـوال او نيـز    باسعادت و شقاوت هر دو در دست اوست و طبعاً وجود 
داند كه در بنـد تقـدير ازلـي    ابليس خود مي. همه در حقيقت خواسته و آفريده خداست
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اگر يقين داشت كه با سجود به آدم نجـات خواهـد يافـت،    . است و از آن گريزي ندارد
هاي دانست كه حتي اگر از دايره مشيت بيرون آيد، از دايرهكرد، اما ميهر آينه چنين مي

من خود «: گويدحالج از زبان او مي. حكمت و قدرت و علم قديم راه بيرون نتواند برد
اگر غير تو را سجده كنم يـا  «، »در كتابي مبين خوانده بودم كه بر من چه خواهد گذشت

نكنم، مرا از بازگشت به اصل چاره نيست، زيرا كه مرا از آتش آفريدي و بازگشت آتش 
  .14»و اختيار از توستبه آتش است و تقدير 

دانـد و خداونـد اسـت كـه او را بـه      ابليس اختيار و اراده خود را از خود نمي -
اختيارات به تمامي و اختيار من، همـه بـا توسـت و    «: كندسجود آدم امر و از آن منع مي

و اگـر  ... اگر بازداشتي مرا از سجود بـه او، بازدارنـده تـويي   . تو از بهر من اختيار كردي
  .15»خواستي كه او را سجده كنم، فرمان بردارممي

پايداري و وفاداري ابليس در عشـق در عـين مطـرودي و مهجـوري، كشـيدن       -
و هـر دو را بجـان خريـدن،    گليم سياه لعنت بر دوش و طوق مالمت و مذلت برگـردن  

برابر شمردن لطف و قهر، رحمت و لعنت و جفا و وفا از آن روي كـه همـه از دوسـت    
ها مضمون و اشاره ديگر كه گاه بتنهـايي و گـاه در قالـب تمثيـل و     ها و دهاين رسد،مي

شود وسيله بيان معاني بلند اخالقي و توضـيح نكـات دقيـق عرفـاني     حكايت عرضه مي
م رونق خاص بخشيده  13و  12/ق 7و  6هاي و به شعر عرفاني فارسي سدهقرار گرفته 

  .است
ليس و توجيه عصيان او، گرچـه گـاهي بسـيار    آميز از اباين گونه دفاع ستايش -

رسد، در حقيقـت برخاسـته از ماهيـت كـامالً توحيـدي اسـالم       تند و گستاخانه بنظر مي
چون و چـرا مبتنـي اسـت و مفهـوم     مباني اعتقادي و فكري اسالم بر توحيدي بي. است

ـ » اهللا«الوهيت در اين دين و تأكيد شديد آن از جميع جهـات بـر وحـدانيت ذات     ان چن
توان اراده و قدرتي در برابر اراده و قدرت او و فعل ديگـري  است كه به هيچ روي نمي

در برابر فعل او تصور كرد و بنابراين اصول، طبعاً ابليس مخلوقي از مخلوقـات خداونـد   
  .است و افعال او نيز خارج از اراده مطلق الهي نتواند بود

ر ايـران و در ميـان گروهـي از    اين كه چرا اين گونـه تفكـر دربـاره ابلـيس د     -
اي است كه شايسـته توجـه و تـأملي    يابد، نكتهصوفيان و عارفان ايراني رشد و بسط مي

بينـي ثنـوي   شناسـي و جهـان  در ميان مردمي كه سابقه ذهني ديرينه با جهان. بيشتر است
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اصـل  داشتند و در اعماق انديشه آنان رسوباتي از عقايد مبتني بر مقابله و مخاصـمه دو  

توانست جاي اهـريمن  قديم نور و ظلمت و خير و شر باقي مانده بود، ابليس بĤساني مي
مسـتقل و جـدا از اراده و قـدرت او، دشـمن     » ضد خـدا «را بگيرد و به موجودي مطلقاً 

سرسخت و خودمختار او و خالق و فاعل همه شرور مبدل شود، امـا در افكـار و اقـوال    
دوگانگي نـور و ظلمـت بـه    ) چنان كه در حكمت اشراقي(اين گروه از متفكران صوفيه 
در اينجا ابليس مظهر صفات قهر و جالل الهـي اسـت،   . شوديگانگي نور الهي تبديل مي

محكوم سر قَدر و حكمت ازلي است، موحدي است كه عصيانش براي گريـز از شـرك   
كه چون در اي است كند، بندهز فرط عشق و غيرت نافرماني ميااست، عاشقي است كه 

بيند، درد و بالي ذلت و حرمـان و لعنـت و مالمـت را بـه     اي ديگر ميامر، نيت و اراده
خرد، اما با اين همه از رحمت و عنايت پروردگار و از سابقه لطـف ازل نااميـد   جان مي
خرد، اما با اين همه از رحمت و عنايت پروردگار و از سابقه لطـف ازل نااميـد   جان مي

و رحمتـي وسـعت كـل    «: گيـرد ه رحمت الهـي همـه چيـز را در بـر مـي     نيست، زيرا ك
  .17»16شيء

  در آثار پيش از موالنا) ع(اي كوتاه به جايگاهاشاره -3

ماجراي خلقـت آدم و حـوا    به داستان آفرينش و بكارگيري مضامين متنوع اشاره
لحاظ خورد و به موضوعي است كه در ديوان بسياري از شاعران ادب فارسي بچشم مي

ها در زندگي بشر بوده، هـر يـك از بزرگـان    هاي مهم و فراوان كه سرچشمه اوليننكته
  .انداي آن را مطمح نظر داشتهادب به گونه

هاي ارزشمند در تحول شعر هاي سنايي و عطار كه از قطبدر اين ميان برداشت
ـ روند حائز تأمل و تعمقي بيشتر است و موالنـا جـالل  فارسي بشمار مي  -دين محمـد  ال

  .متأثر است از آنان –كند چنان كه خود تأكيد مي
سازد و كثـرت و تنـوع   اگرچه عرفان عملي موالنا او را از گذشتگانش متمايز مي

شـمار  شگرف در ماده و مضمون كالم او كه با انديشه و خيال همراه است، درهـاي بـي  
قـالبي مشـابه در بيـان     گيـري او از ديگري را بر روي خواننده گشوده اسـت، امـا بهـره   

اي بود تا بررسـي مختصـري بـه جايگـاه داسـتان      انگيزه حكيم تعاليمش با اين دو اديب
  .هاي داستان در اين دو اثر داشته باشيمخلقت و نقش شخصيت
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  تجلي آفرينش در حديقه الحقيقه و منطق الطير -1-3

زرگـان پـيش از او   مضامين و مفاهيمي فراوان وجود دارد كه تأثر موالنا را از ب -
گونه كه قبالً اشاره شد طرح مسـايل توسـط موالنـا داراي    سازد، هرچند هماننمايان مي

هـاي  مفاهيم مـورد توجـه در ديـوان   .  هاي ذهني و كالمي خود اوستنگرش و ويژگي
  :انعكاس يافته است، عبارتند از مثنوي مولويسنايي و عطار كه در 

پا بـه عرصـه   ) ع(با فضل و قدرت الهي آدم. ي استبر محبت اله) ع(پاية آفرينش آدم -1
  .نهدحيات مي

، اطـالق  »ظلـومي و جهـولي آدم  «، »آدم بـودن «، »نفخه الهي«، »دم«كاربرد اصطالحات  -2
» قفـس «قدر بودن كالبد مـادي او، نيـز كـاربرد    به آدم براي نشان دادن بي» مشت خاك«

به عنوان ميوه » گندم«ن، معرفي براي روح و جا» چشمة روشن«براي كالبد خاكي، تعبير 
  .شد) ع(ممنوع كه دام راه آدم

  .»خطا«او از ارتكاب » تعذر«به نشانه ) ع(سردادن آدم» ظلمنا نفسنا« -3
 .»چهل بامداد«در » گل«يا » مشتي خاك«از » )ع(آفرينش آدم« -4

او و پـس از آن  » كالبد خـاكي «بر » دميدن نفخه الهي«بواسطه ) ع(به آدم» عنايت حق« -5
 .بر زمين» خالفت الهي«ريف به  مرتبه تش

و » تكـريم «و در ادامـه آن  » اسـما «او بـر  » علم«بر ديگر خاليق به دليل ) ع(برتري آدم -6
 .يافتن آدم» مقام خليفگي«

شدن او از سوي » لعنت«و » راندن«ابليس و سرپيچي از امر الهي و عقوبت » حسادت« -7
 .پروردگار

 .»لعين«، »ملعون«ة، »طوقِ لعنت«، »لعنتي«: بر ابليس با تركيبات» لعنت«كاربرد  -8

، كه مايه خواري و سقوط او گرديد، چه بـه ايـن دليـل بعـد     »نسبش«ابليس بر » تكبر« -9
 .از نگاه او پنهان ماند و پس از آن تالش ابليس براي گمراهي آدم) ع(روحاني آدم

 .به عنوان مأمن شيطان و راه نفوذ او بوجود آدم» نفس«معرفي  -10

 .ه به دنيا و امور دنيوي كه مانع وصول سالك به رستگاري استعدم توج -11

 .به عنوان وجه تمايز آنها از يكديگر» عصيان ابليس«و » توبه آدم«طرح  -12

 .از عابدان ديرينه درگاه الهي) ع(، برهان تمايز آدم»عشق«  -13
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 .كه تاب تعلق او را به غير ندارد) ع(بر آدم» غيرت حق« -14

بشـر از  به عنوان پدر همه آدميـان و تجربـه گـرفتن بنـي     )ع(براي آدم» پدر«ذكر نام  -15
 .ابوالبشر در زندگي

 .و سقوط ابليس) ع(الهي در بر كشيدن آدم» اراده«و » مشيت« -16

 .تأكيد بر حفظ ظاهر عبادت در نزد عوام، به عنوان راهي براي جلب عنايت الهي -17

ضـور و كـردار   به عنوان ذكري مداوم پس از خلقت، كه بني بشر بـا ح » تاََلس«ذكر  -18
 .گوي آن هستندخود پاسخ

پذيرش عذر ابليس در سجده نكردن بر آدم با تحليلي توحيدي كه او را مخلـوقي از   -19
دانـد و  مخلوقات خداوند معرفي كرده و افعال او را نيز خارج از اراده مطلق الهـي نمـي  
ه بـار  گاهي از وي به عنوان موحدي كه عصيانش براي گريز از شرك بوده و در ايـن را 

 .اندحرمان و لعنت و مالمت را نيز به دوش گرفته است، ياد كرده

دهنده سير تكاملي خط فكري است كه منبع آن كتـاب آسـماني   اين همه، نشان -
هـاي پيرامـون   تر موضـوع و روايات ديني بوده سپس با روندي صعودي و با طرح عميق

گيري ابعاد ديگر ايـن داسـتان   ه شكلآدم، منجر بگيري و اندرز به بنيآن، به منظور بهره
  .گرديده است معنوي موالنادر مثنوي 

*  *    *  

  و حوا در مثنوي موالنا) ع(تجلي داستان آفرينش آدم -4

بـه   مثنـوي مباحث مورد استناد موالنا در داستان آفـرينش و بكـارگيري آن در    -
انتظـار   مثنـوي رسـي  در نتيجـه در بر . گـردد شيوه تعليمي موالنا و عرفان عملي او برمي

بلكه آنچه مورد اهميـت اسـت نحـوه برخـورد موالنـا بـا        توالي منظم داستان را نداريم،
گيـري در  هـاي او بـراي بهـره   هاي مربوط در اين داستان و سپس تعبير و تأويلموضوع

  .زندگي بشري است
شـامل نكـات زيـر     مثنـوي و حوا در ) ع(با اين مقدمه تجلي داستان آفرينش آدم

  .اشدبمي
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هاي شخصـي  ، تفاسير، احاديث و روايات و تجربهقرآن كريمموالنا با عنايت به   -1
هـايش برگرفتـه از   هـا يـا روايـت   گيـري كند و نتيجهخود با داستان آفرينش برخورد مي

  .استدالل شخصي و دانش او به عنوان فقيه و مجتهدي عارف و عاشق است
ه جلـوه رحمـت و محبـت پروردگـار     در نگاه موالنا، انسان به عنوان آينه حق ك -2

 )1/2863-1/2860. (شوداست آفريده مي

كه دليـل بعثـت سـاير انبيـا بـوده      » نور محمدي«نهايت و غايت وجود انسان به  -3
 )2/364. (منجر خواهد شد

فرشتگان مقرب الهي مأمور حمل خاك بـه بارگـاه   . از خاك است) ع(خلقت آدم -4
در اين ميان البه و زاري خـاك و امتنـاع    .ملكوتي هستند تا موجودي شريف خلق شود

اين قسمت داستان با تنوع روايـت  . (دهداي عظيم مياو از رفتن به بارگاه، خبر از واقعه
است كـه   قرآنهاي الحاقي به اصل داستان ، به تمامي جزء بخشقرآنآن در نزد مفسران 

ـ  احتماالً موالنا آن را از تفاسير و يا ساير آثار ادبي انـد هـم چـون    ه آن پرداختـه اي كـه ب
-5/1559). (نجم الدين رازي، اخذ و نقل كرده است مرصادالعبادروايت اين داستان در 

5/1674( 

همه خاليق را در شش روز آفريده، خمير مايـه آدم را  » ُكن«پروردگار كه به امر  -5
و ايـن همـه دليـل     18گـردد پرورد و آن خمير در چهل روز سرشته ميبه دست خود مي

نزد قايالن به اين روايـت بـا چنـين آداب و سـلوكي      ريف و كرامت آدم است كه درتش
 )6/1216-6/1213. (شكل گرفته است

تأمل و تأني حق در پروردن خاك، نشان از اهميت صبر و حلم در اجـراي امـور    -6
 )3/3507-3/3497. (دارد تا تمامي ابعاد امر بررسي و مداقه شود

موالنا معتقد اسـت، بـراي سـيركمال، مراتـب     . تخلقت داراي اطوار و منازل اس -7
بعد جمادي آدم با تبديل خاك به گيـاه، گيـاه بـه    . گوناگوني بايد پشت سرگذاشته شود
گيرد و قوت راه مراتب تكامـل بعـد روحـاني آدم را    حيوان و حيوان به انسان كمال مي

 )4/3659-4/3648-4/3647-4/3637. (سازدفراهم مي

جانشين حق بايد داراي سيرت و صفت او باشد . ست» خدا« الگوي آفرينش آدم -8
در نگاه موالنا اين تشـابه  . تا او صاف عالم باال را درك كند و بار امانت را به دوش گيرد
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كند، چنان كه گروهـي از ايـن معنـي    به بعد مادي و كالبد جمادي انسان ارتباط پيدا نمي

 )4/1195-4/1194. (اندبراي خدا شده 19قايل به تجسم

حق تعـالي  . ترين مشخصه اين الگوبرداري استنفخه روح بر كالبد خاكي بزرگ -9
هرچنـد  . نمايدبا دميدن روح خود بر جسم آدم او را موجودي وراي ديگر آفريدگان مي

ماهيت روح بر كسي آشكاره نيست و به تصريح قرآن علم اندك بشري قادر به دريافت 
 )6/2878-6/2877. (تمايز آدم است بر كاينات باشد، اما به هر حال وجهآن نمي

انـد، نشـان   ساخته شده» نفخه الهي«و » دم«تركيبات و اصطالحات فراوان كه با  -10
آدم دم، حـي از  : از اهميت اين موضوع در نزد موالنا و اسـتنباط او از نفخـه الهـي دارد   

. نـور جـالل   حيات آن دمي، آدم بودن، جانِ صافي، ديدنِ جان، نفـس مطمئنـه، شعشـه   
)2/1416-5/563-5/2890( 

. مقام خليفگي يافتن آدم از جانب حق، به اعتقاد موالنا نتيجه نفخه الهـي اسـت   -11
)6/2153-6/2154( 

از ديد موالنا خالفت الهي آدم در مراتب كاينات هدف نهايي آفرينش اسـت و   -12
 )1/2651-1/2648. (به اين دليل همه عالم در ضمان حفظ او هستند

شود و آن در وجود انبيـا و اوليـا   دم در وجود انسان كامل محقق ميجامعيت آ -13
 )6/2649-6/2648. (متجلي است

اش جـامع  بعد مادي آدم نسخه كوچكي از عالم اسـت و آدم بـا بعـد ملكـوتي     -14
 )4/3767-4/3766-4/3759. (ارواح و الواح، يعني دنياي ماوراي ماده شده است

كند رمز پـذيرش  م كبير به عالم اكبر مبدل ميجامعيت آدم، كه او را برتر از عال -15
-1/2653. (شـود امانت الهي است و به اين ترتيـب اسـت كـه آدم آينـه ذات حـق مـي      

1/2655( 

معرفـت   در نزد موالنا امانت الهي عبارت از اختيار است و اختيار در برگيرنـده  -16
مقابـل ناآگـاهي   كنـد در  اختياري كه موالنا از آن تعبير به امانت الهي مـي . و عشق است

 )2/1533-2/1532؛ 4/529-4/521. (يابدجمادي عالم كبير معنا مي

دليل برتري آدم بر ساير خاليق در جانشيني پروردگار، علم آدم به اسماي الهي  -17
بهره بودند آن را از آدم فرا گرفتند و به پاس آن بـر او  فرشتگان كه از اين علم بي. است

 )1/2651-1/2647. (سجده بردند
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اي الهي، مجراي انتقال اين دانش به ديگران مدر نگاه موالنا آدم با آگاهي به اس -18
 )1/1944-1/1943. (است

دهد كه به هر چه بـوده و بـه   موالنا معتقد است علم آدم او را در مقامي قرا مي -19
خالصـه  » علم االسمابگ«او اين معنا را در عبارت . هرچه تا ابد بودني است واقف باشد

 )1/1235-1/1234. (كندمي

-چون و چراي آنان از امر الهي باعث ميبرداري بيطينت پاك ماليك و فرمان -20

. شود تا عظمت مرتبـه آدم را درك كننـد و در برابـر او سـجده تكـريم بـه جـا آورنـد        
)6/2264-6/2265( 

اين كبـر  . شودآشكار مي) ع(نخستين نشانه عجب ابليس با فرمان سجده بر آدم -21
 ) 2/1354-2/1353؛1/3216. (20شوددن او از علم الهي آدم ميبرمانع از بهره

  اي مسـتقيم  موالنا ميان علم به اسماي الهي و خالفت الهي آدم بر زمـين رابطـه   -22
بندد موقوف احاطه او چرا كه تحقق مقام خالفت كه در انسان كامل صورت مي. بيندمي

 .شوده پذيرش امانت مير اسما منجر ببدر نتيجه احاطه آدم . بر علوم الهي است

بارگـاه  ) الـف : شـمارد را اين گونه بر مي) ع(موالنا داليل سجده ماليك بر آدم -23
اين سجده، تكريم خـالق اسـت در   ) ب. تابدرا بر نمي» تكريم دون پايگان«عدالت الهي 

ظهـور انـوار حـق و نفخـه     ) ج. خلقت موجودي شريف و نه شرك و دوگانگي ماليك
سرشت پاك فرشتگان كه قابليت درك ايـن معنـا را داشـتند يعنـي     الهي در وجود آدم و 

 )1/3297-1/3296؛5/1926-5/1920. (همان كه ابليس فاقد آن بود

» طينـي «ابلـيس كـه از آدم جـر    » قشري«و » ظاهربينانه«در نگاه موالنا برخورد  -24
كـاربرد  . او مربوط است، كه قادر به ديدن كمال نبود» ديدة ابتر«و » چشم اعور»نديد به 

در مفهـوم  » بـين جهـان «براي نشان دادن بعد مادي آدم، يعني آنچه ابليس ديد و » جهان«
 )4/1617-4/1616؛3/2759. (بعد روحاني اوست كه ابليس از آن عافل ماند

او بـه مرتبـه   » حسـد «ابلـيس را ناشـي از   » برتري جـويي «و » خودبيني«موالنا  -25
اي عقبـه «را در راه رسـيدن بـه كمـال    » حسـد «داند و در پيام تعليمـي خـود   مي) ع(آدم

و » ننـگ «دارد، به اين ترتيـب ابلـيس از   » جنگ» «سعادت«كند، كه با معرفي مي» سخت
 )1/431-1/429؛2/807-2/805. (كشاندمي» محنت«خود را به » كمتري» «عار«
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ارزش و پايـه او  هاي بيهاي ابليس به قياسها و حسادتحاصل تمام خودبيني -26

 )1/3397-1/3396. (گوياي حقارت و پستي آن است» قياسك«كه عبارت  منجر شد

هيچ پند و توصيه مسـتقيمي، تنهـا بـا    بي» فضيلت زهد و تقوي«تأكيد موالنا به  -27
به اين دليل است كه تالش ابلـيس در  . نمايدجلوه مي) الانساب(ها »نسبت«رد مقبوليت 

او » روسـياهي «موجـب  ) يـا آتـش  (» نـور «اش با نسبت دادن خود بـه  نشان دادن برتري
در مقام خالفت الهـي  » ماه«شدن او چون » منور«مانع از » خاك«گرديد و بستگي آدم به 

 )1/3403-1/3399. (حق نبود

  بـاز  » سـروري «بـه  » خوكردن«موالنا با يادآوري عقوبت شيطان، بني بشر را از  -28
-2/3462. (انـد دمـي » هـواي نفـس و شـهوت   «دارد و اين خصيصـه را برگرفتـه از   مي
2/3467( 

هاي شيطاني آدم با حضور خصلتابليس را در گمراه كردن بني» سوگند«موالنا  -29
هـم  » «ديـو «كه با » ابليس آدم رو«، »شيطانان انس«كاربرد عبارات . دهددر آنان نشان مي

كنند، نشان از پايـداري ايـن سـوگند    را راهنمايي مي» ديو«گشته، بلكه در افتنان » جنس
در » خـوي ديـوي  » «اسـتواري «را از اين آدميان بـه  » ديو» «گريزِ«پس از در اندرز،  .دارد

 )5/1221-5/1218. (داندآنان مربوط مي

آدم را هـاي عاميانـه و مـأنوس، بنـي    موالنا با بكارگيري اصطالحات و عبـارت  -30
د گويـ مي» جان بابا«براي گمراهي آدميان » ابليس«. كندمتوجه تجربه آباي نخستينش مي

. را بـا چـرب زبـاني ربـود    » منزلـت آدم » «تاج و پيرايـه «مؤثر افتد، چنان كه » فريبش«تا 
 )3/2853-3/2852؛2/128-2/129(

اين كه ابليس عابدي است با سـابقه خـدمت و عبـادت طـوالني و عـاقبتي در       -31
   كنـد كـه در هـيچ لحظـه    آورد، باب پند ديگري را بـاز مـي  خور آن سابقه به دست نمي

. طلبـد از لغزش و خطـا ايمـن بـود و نفـس مراقبتـي لحظـه بـه لحظـه را مـي         توان نمي
)2/3040-2/3045( 

» كبر ابلـيس «و » سجده ماليك«به اعتقاد مولوي بر » )ع(داشت مقام آدمبزرگ« -32
را » هاي آدم صفت بـودن ريشه«روش استداللي جمع ضدينِ موالنا . هر دو، استوار است

 )2/2123-2/2119. (دهدبه اين شكل نشان مي
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عقوبت » روز قيامت«بر او تا » لعنت«عاقبت ابليس در اخراج شدن از بهشت و  -33
ي نفـس  »دام و رسـن هـوا  » «طرح عمر جاودان«موالنا حيله ابليس را در . سنگيني است

برد كه بـر درخشـش خورشـيد روح    نام مي» دانه اين دام«به عنوان » گندم«نامد و از مي
محـروم  » بهشت وصـل «وي از هواي نفس، خوردن گندم، از آدم سايه افكند و آدم با پير

 )6/4789-6/4783؛ 1/2798-1/2790؛ 6/1342-6/1340. (شد

كـردن  چـه او بـا بـزرگ   . ايمان و صبر و تأمل، راه مقابله با تهديد شيطان است -34
 .بنددمشكالت راه صبر و تحمل و توكل را بر آدميان مي

اين عقيده متأثر از تفاسـير اسـالمي   . انددرا در لغزش آدم مؤثر مي» حوا«موالنا  -35
نيـز  . است، چرا كه طبق آيات قرآن، آدم و حوا در شرايط يكساني با ابليس مواجه شدند

 .21شودياد مي» آدم و زوج او«نامي برده نشده است بلكه همه جا از » حوا«در قرآن از 

جـود  سـندي و هاي عجيب و بـي در باب خلقت حوا در تفاسير اسالمي داستان -36
اين كه حوا از استخوان دنده چپ آدم آفريده شده و به اين دليل سمت چپ بـدن  . دارد

يك دنده كمتر از سمت ديگر دارد و اين امر پس از خوابي كه بر آدم مسـتولي شـد رخ   
به همين دليل بـين آنـان مهـر و    (داده است و هيچ درد و ناراحتي براي آدم ايجاد نكرد 

هايي است كه البته ريشه قرآني ندارند و اغلب متأثر خ و برگشا) شوددوستي برقرار مي
در مثنـوي معنـوي جـز تـأثير حـوا بـر آدم در راه       . انداز اسراييليات، در تفاسير راه يافته

 )6/2799-6/2796. (كنيماغواي آنان از سوي ابليس به ساير موارد برخورد نمي

طينـت شـوم فاعـل آنهـا      هـا برخاسـته از  موالنا معتقد است بسياري از عداوت -37
بـه  ) ع(چـرا كـه آدم  . خـورد اين مسأله در رابطه آدم با شيطان و مار به چشم مـي . است

هيچ سابقه خطـا و گنـاهي هـدف آزار و اذيـت     محض قدم گذاردن به عرصه حيات بي
 )2/257-2/228. (ابليس و مار قرار گرفت

38- »اي نفس اسـت و  و حوا نتيجه سرپيچي از امر حق و پيروي هو) ع(آدم» هبوط
  شـد، تعبيـر   » فـراق صـدر جنـت   «كـه موجـب   » قدم زدن در ذوق نفس«موالنا از آن به 

 )2/16-2/15. (كندمي

» چـرخ بـرين  «را بـه  » طيران روح«موالنا متعجب و آزرده از سرپيچي آدم، كه  -39
وصـول بـه   «رفـت و خـود را از   » آب و گل پست«نديد و با پيروي از شهوت به سوي 

را مخاطـب قـرار   » زادگانآدم«از اين دام رست، » توبه«د و بعد از آن با كر» مسخ» «كمال
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براي پدر نخستين خود باشـند و ايـن تجربـه را تكـرار     » فرزند خلفي«دهد تا از ابتدا مي

 )1/541-1/537. (نكنند

پـاي  «موالنا تحت تأثير مشرب عرفاني خـود، توبـه آدم را پـس از هبـوط، بـه       -40
عني آدم براي عـرضِ توبـه بـه درگـاه الهـي، از اوج بهشـت بـه        ي. كندتعبير مي» ماچان

 )1/1636-1/1633. (حضيض زمين آمد

اش، نشان از درك و معرفت به عملي اسـت كـه   گريه و ندامت آدم در راه توبه -41
. كنـد در بني بشر ياد مي» زادگيآدم«از او سرزده است و موالنا از آن به عنوان خصيصة 

 )4/3343-4/3342؛ 1/1488-1/1490(

ناشـي  » شتافتن به سوي گنـدم «كردن او را در » ترك نهي«و » تأويل آدم«موالنا  -42
. كـرد » خطـا «نـاگزير از  » اشدانـش و مرتبـه  «داند كه آدم را با تمام مي» قضاي الهي«از 
)6/406-6/407( 

موالنا در طرح مطالب داستان آفرينش با خطاب پدر، بابا، باباي مـا و مـادر بـه     -43
ا، حس قرابت و همخواني بيشتر و مؤثرتري را در پذيرش كالمـش ايجـاد   و حو) ع(آدم
 .كندمي

است » حرمت به آدم«اوست و پاسخ به اين ادب » ادب«دليل پذيرش توبه آدم  -44
 )1/1494-1/1491. (اشدر پذيرش توبه

هاي قضاي الهـي، ادب، حرمـت، علـم آدم و سركشـي ابلـيس؛      رغم برهانعلي -45
خـالق و  «و نشـان دادن رابطـه عاشـقانه    » عشـق «ير از طرح مشرب عرفاني مولوي ناگز

 .است» مخلوق

عقل حـاكم بـر   . آدم چيزي است كه ماليك تجربه آن را نداشتند» ناله و فغان« -46
وجود فرشتگان از ابتداي داستان خلقت همه چيز را بـا اسـتدالل رد كـرده يـا پذيرفتـه      

 .است

رشتگان بـه دليـل تجربـه از    طرح شد و ف» خلقت جانشين«آن زمان كه مسأله  از
اشتند، بعد كه آدم را ها بر زمين تمايل به خلقت موجودي جديد ندظلم و فسادهاي جن

ش به اسما سجده بردند و يا بر سـرپيچي ابلـيس و اخـراجش از بهشـت     ملبه واسطه ع
هـاي  پـس رشـته  . كندمواجه شدند، توالي استدالل در نگاه ماليك همه چيز را موجه مي
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حبت و عشق خالق و مخلوق كه در زير و بم حزن و اندوه آدم نمايان اسـت از  نامرئي م
  )3/4676-3/4672. (ماندآنان پنهان ميديد 

او ايـن هبـوط را   . كندموالنا با هبوط آدم به زمين به شكل مطلوبي برخورد مي -47
اي پذيرد، بعد از آن با وجود انبياء و اوليشناسد پس آن را مينخست جزاي فعل آدم مي

بينـد، بلكـه از   راه ترقي به مراتب كمال را هموار مـي » خالفت الهي«الهي و تداوم مرتبه 
  اين فراتر رفته تمام منافع داسـتان از سـجده ماليـك تـا عصـيان ابلـيس را متوجـه آدم        

. به عبارت ديگر جاذبه و دافعه آدم، دوست و دشمن او را مشخص كرده اسـت . كندمي
)2/2506-2/2510( 

طلبي و خودبيني از جانب هر كه باشد مذموم است و موالنا در تمثيلـي  برتري  -48
نگـرد، بنـي بشـر را از ايـن عمـل      كه آدم از روي عجب شيطان را به ديده حقارت مـي 

» مرتبـه آدميـت  «زيرا . كنددارد و متوجه مبحث مشيت الهي و عنايت حق ميبرحذر مي
؛ 1/3291-1/3290. (شـود جمع نمي هابا آاليش و دورنگي» نفخه الهي«به واسطه وجود 

 )4/349-4/347؛ 4/332

فتنه اين «پس بر بني آدم حذر  از . آدم با تمام علم و منزلتش مقهور ابليس شد -49
و » تـرك بهانـه جـويي   «واجب است، كه آزموده را آزمودن خطاست و راه حـذر  » لعين
ي بر ديگر خاليـق  باشد، چه آدم با پذيرش مسؤوليت و امانت الهمي» فرار از مسؤوليت«

 .تفوق يافت

تعبير موالنا از اين مفهـوم آن اسـت   . هدف خلقت به استناد قرآن عبادت است -50
كه آدم پس از آفرينش، چون خود را واجد موهبت حق يافت و رحمت و عنايت الهـي  
را برخود درك كرد، براي نشان دادن اين درك و درايت بايد واكـنش مشخصـي داشـته    

روابط معمول انساني، افراد براي ابراز محبت بـه يكـديگر احسـان     همچنان كه در. باشد
خوانند در رابطه خـالق و مخلـوق نيـز ايـن حكـم      كنند و آن را گواه ادعاي خود ميمي

هـاي معرفـت و اختيـار و    خاليق در مفهوم عام و انسان با توجه به ويژگي. جاري است
 .گيرندعشقش در اين حكم قرار مي

عبادت طبيعتاً افعال و اعمال ناشي از انجـام تكليـف يـا اميـد      با چنين نگاهي به
شوند بلكه بـه دور از مرتبـه   عبادت محسوب نميتنها ، نه ...يابي به انعام بهشت ودست

هر چند موالنا ايـن ديـد   . است كه مقام آدم به آن معتبر است ياختيار و معرفت و عشق
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كند و ظاهر شـرع را نيـز بـراي    محدود مي عارفانه و عاشقانه خود را در برخورد با عوام

  )3/2993-3/2986؛ 6/2501. (نمايدبرقراري و حفظ رابطه خالق و مخلوق توصيه مي
آدم بر زمين، جهت رسيدن به تزكيه و پـااليش نفـس   هاي بنينتيجه تمام تالش -51

 .براي آمادگي هر چه بهتر و بيشتر در عروج و رجوع به حق است

ــه ــالم حيل ــيچ گرشــود ذرات ع   پ

  اي كه جزو اين زمينـي سـرمكش  

ــديم   ــده زاول آم ــان زن ــز جه   ك

  جمله اجـزا در تحـرك در سـكون   
 

  انـد هـيچ  با قضاي آسـمان هـيچ   

  چونك بيني حكم يزدان در مكش

  باز از پسـتي سـوي بـاال شـديم    

  ناطقــان كانـــا اليـــه راجعـــون 
 

3/447  

3/453  

3/463  

3/464  

  
  
  
  
  

  هانوشتپي

 .435و  378، ص شرح شطحيات ،)ص(منسوب به پيامبر اكرم  -1
 .165-164، صص شرح شطحيات  -2
 60-51، صص شرح فصوص الحكم  -3

 .، سوره بقره30آيه   -4
 .، سوره بقره31آيه   -5
 .63كشف الحقايق، ص   -6
 .299، ص انسان كامل  -7
 .414، ص انسان كامل  -8
 .؛ ذيل آدم در تصوف و عرفان؛ موحد، صمددايره المعارف بزرگ اسالمي  -9
 .ذيل ابليس و بليس، لغتنامه دهخدا - 10
 .2/312االسرار ميبدي، كشف - 11
 .جاهمان - 12
 .569-3/568جا، همان - 13
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 .52-44، صص مجموعه آثار حالج - 14
 .53جا، ص همان - 15
 .، سوره اعراف156آيه  - 16
 .؛ ذيل ابليس در ادب و عرفان؛ مجتبايي، فتح اهللادايره المعارف بزرگ اسالمي - 17
 .خته شده استشايد به اين دليل عدد چهل، رمز پختگي و تكامل شنا - 18
انـد و ذات  هايي از مسلمين كه درباره خداونـد قابـل بـه تجسـيم بـوده     نام عمومي فرقه: مجسمه - 19

هاي شيعي و سني هر دو، جماعتي به اين عقيده در بين فرقه. اندشمردهخداوند را مانند ساير ذوات مي
 .المعارف مصاحبدايرهاند، منسوب شده

مون آفرينش آدم، پس از اعـالم پروردگـار بـر جانشـين سـاختن      هاي پيرامطابق تفاسير و داستان - 20
كنـد،  در زمين و بعد از تخمير قالب خاكي او، شيطان به درون اين كالبد رفته آن را ارزيابي مي) ع(آدم

به اين ترتيب دشـمني ابلـيس بـا او از ايـن     . يابدپس با ديدن جايگاه دل، آدم را موجودي متفاوت مي
 .اي ندارند و موالنا نيز به آن نپرداخته استالبته اين مطالب در آيات قرآن ريشه. شودنقطه شروع مي

پـردازد و از نفـوذ او در آدم اسـتفاده    مي حوامطابق تفاسير، ابليس با همكاري مار ابتدا به اغواي  - 21
و از  سـازد تري ميبراي توجيه مطلب پايه قوي) ، سوره بقره36آيه (مولوي با طرح مكر زنانه . كندمي

آن جا كه طبق آيات پروردگار حوا را پس از آدم و جهت ايجاد آرامش آفريده، متابعت آدم از حـوا را  
 ).، سوره آل عمران14آيه (دهد ناگزير نشان مي

ــي ي ــون پـ ــچـ ــاَلكن اسـ ــديهـ   ش آفريـ

ــيش    ــزه بـ ــود وز حمـ ــتم زال ار بـ   رسـ
  

ــد     ــوا بريــ ــد آدم از حــ ــون توانــ   چــ

  هســـت در فرمـــان اســـير زال خـــويش

 

1/2426  

1/2427  
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 .1962فرانسه 
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1367. 

، سنايي غزنوي، مجدودبن آدم؛ به اهتمـام مـدرس رضـوي؛ انتشـارات دانشـگاه      الحقيقهحديقه -
 .1367تهران؛ 

 .1345، غالم حسين مصاحب، مؤسسه انتشارات فرانكلين، المعارفدايره -

 .1374حسين؛ انتشارات علمي، چاپ ششم، كوب، عبدال، زرينسرني -

، روزبهان بقلي شيرازي، الشيخ أبي محمـد؛ تصـحيح و مقدمـه كـربن، هنـري؛      شرح شطحيات -
 .1374كتابخانه طهوري؛ چاپ سوم 

الـدين، بـه   بن حسن؛ ابن عربـي، شـيخ محـي   الدين حسين، خوارزمي، تاجشرح فصوص الحكم -
 .1368چاپ دوم، اهتمام مايل هروي، نجيب، انتشارات مولي؛ 

 .1375فر، انتشارات علمي فرهنگي، الزمان فروزان، بديعشرح مثنوي شريف -

 .1377، صادق گوهرين، دانشگاه تهران، فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي -

-، شريعت، محمدجواد؛ رشيدالدين فضلاالسرار و عده االبرارفهرست آيات و احاديث تفسير كشف -

 .1363اهللا ميبدي؛ اميركبير، 

 .1376، خرمشاهي، بهاءالدين، انتشارات ناهيد، چاپ سوم، قرآن پژوهي -

 .، آيتي، عبدالمحمدقرآن كريم -

 .، خرمشاهي، بهاءالدينقرآن كريم -



 

 174 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 
  

 

 

 .1361اصغر، اميركبير؛ چاپ چهارم ، به اهتمام حكمت، علياالبرار؛ ميبدي ةاالسرار و عدكشف -
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