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  چكيده

چه در اين مقاله آمده است، بيان اجمالي داستان آفرينش آدم، صـدور فرمـان    آن
خداوند به فرشتگان براي آوردن مشتي خـاك از زمـين اسـت و ايـن كـه از ميـان ايـن        

د با اغفال زمين، مشتي خاك برگيرد و فرمان االهـي  شو فرشتگان تنها عزرائيل موّفق مي
  .را اجرا كند

اين داستان كه در دفتر پنجم مثنوي و مرصادالعباد نجم رازي آمده اسـت، بـراي   
  :بيان دو هدف متفاوت است

گيـرد كـه امتنـاع     گويد و نتيجـه مـي   موالنا نخست از مسأله خير و شرّ سخن مي
  .براي آن است كه گرفتار خير و شرّ نشود خاك در رد پذيرش مأموريت فرشتگان

شود و آن اين كه از ترس قـرب حـقّ خـاك     نجم رازي به دليلي ديگر متوسل مي
  .ام تا از وحشت ُقرب در امان بمانم گويد من نهايت بعد را برگزيده زند و مي سرباز مي

ت دل در خالل اين روايت نكاتي ظريف و خواندني از موالنا و نجم رازي در فضـيل 
  . خوانيد و روح و خصايص فرشتگان برمي

  

  كليد واژه
 –فضـيلت دل و روح   -سرسـختي خـاك    -مأموريـت فرشـتگان    -آفرينش آدم 

  .مرصاد العباد -نجم رازي  -مثنوي  –موالنا 

                                                      
 .گاه تربيت معلّم و مؤلّف فرهنگ بزرگ سخن استاد دانش ∗
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كند كـه چـون خداونـد خواسـت بشـر را       روايت مي 1موالنا در دفتر پنجم مثنوي
د تا به زمين بروند و مشتي خاك بردارند تا خداونـد  بيافريند فرشتگان مقرب را فرمان دا
  :از آن مشتي خاك آدم را بيافريند

  چــون كــه صــانع خواســت ايجــاد بشــر
ــود رو   ــدق را فرمــ ــل صــ   جبرئيــ

  

  2از بـــراي ابـــتالي خيـــر و شـــر    
ــرو   ــتان گ ــين بس ــاكي از زم ــت خ   مش

 

جبرئيل كه دسـت،  . شود، جبرئيل است اي كه به زمين گسيل مي نخستين فرشته
كند و زبـان بـه البـه و زاري     كشد و دوري مي برد، خاك خود را عقب مي ي خاك ميسو
گشايد كه مرا ترك گو و جانم را ببخش و روي از من برگير و رهايم كـن، بـه خـاطر     مي

بـر تـو آشـكار    » علم لـوح «لطفي كه خداوند بر تو دارد و تو را برگزيدة فرشتگان كرده و 
ماً تو را مخاطب خود قرار داده است و به خاطر اين كه ينموده و معلم ماليك ساخته و دا

  3.خواهي يافت و به سفارت انبيا خواهي شتافت تشريف
از آن كه او مأمور دادن حيات ظاهري به . تو اي جبرئيل بر اسرافيل فضيلت داري

نيـز تـو بـر ميكائيـل     . خواهي بـود » جان بخشيدن«هاست و تو كه واالتري مأمور  انسان
بر عزرائيـل  . دهي مي» رزق دل«دهد و تو  مي» ق تنزر«ري، از آن كه ميكائيل برتري دا

 كه چنانب است و تو فرشتة رحمتي، ضنيز برتري داري، از آن كه عزرائيل مأمور قهر و غ
ـ [خداوند فرموده است رحمت من بر غضـب مـن سـبقت دارد     سَقبت رحبي، َضـ تـي َغ م

روز . تـو بهتـرين هـر چهـاري    . عـرش هسـتيد  شما چهار فرشته حامالن ]. حديث قدسي
هـا خـواهي بـود     در آن زمـان تـو سـرور آن   . محشر حامالت عرش هشت تن خواهند بود

كه حامالن عرش االهي در روز قيامت هشـت فرشـته    ا����سورة  17اشاره به آيه [
گريســت و فضــايل جبرئيــل را  گفــت و مــي ، خــاك ايــن ســخنان را مــي]خواهنــد بــود

زيرا بو بـرده بـود كـه از او چـه      .دل او را به رحم آورد و از او دست بردارد شمرد، تا برمي
هـا   جبرئيل كه معدن شرم و حيا بود در مقابل البه. موجود شگفت كاري خواهند ساخت

هاي خاك سپر انداخت و دست خالي برگشت و گفت اي خداوند مـن كـار تـو را     و زاري
دهد و از اين كه نـام تـو را بـر زبـان      در نميكه خاك تن  سرسري نگرفتم، ليكن داناتري

چـون از جبرئيـل   . آورد، شرمنده شدم، وگرنه آوردن مشتي خـاك كـاري آسـان بـود     مي
دان آمـد و دسـت    ميكائيل سوي خـاك . كاري ساخته نشد خداوند ميكائيل را مأمور كرد

كردن  البه خاك لرزيد، خود را كنار كشيد و آغاز كرد به. دراز كرد كه مشتي خاك بردارد
دهم تو را به يـزدان پـاك، يزدانـي     سوگند مي: و اشك ريختن و ميكائيل را سوگند دادن

  .كه تو را حامل عرش كرده است
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 اي هاز زبـان خـاك جملـ    جـا  اينموالنا در [تو مأمور و مشرف ارزاق جهان هستي 

يل اشتقاق دارد، كند كه ميكائيل از ك اي عاميانه استفاده مي معترضانه دارد و از فقه اللغه
به هر حال خـاك بـه البـه و زاري ادامـه     ]. ارزاق است) پيمانه كنندة(زيرا ميكائيل كيال 

آورد كه رحمت خداوند بر غضـب   ميكائيل به ياد مي. دهد كه امان ده مرا و آزادم كن مي
ن را بايد مدنظر قرار داد و رحمت آورد، از ايـ » الناس علي دين ملوكهم«او سبقت دارد و 

سـخن ميكائيـل بـا پروردگـار      جا ايندر . گردد رو او نيز دست خالي به درگاه حق باز مي
. اي تنها شاه دانـاي اسـرار، خـاك از زاري و البـه دسـت مـرا بسـت       : نسبتاً مفصل است

گيـري   توانستم سخت چگونه مي. ريزي پيش تو با ارزش است دانستم كه زاري و اشك مي
. بار در روز بـه درگـاه خداونـد زاري كنـد     است كه بنده پنجتكليف نماز، براي اين ! كنم؟

توانـد زاري و  ناگر كسـي  . حي علي الفالح در اذان نماز، براي همين زاري به درگاه است
از . كنـد  آري البه و زاري است كه بال را دفع مـي . سته استبه كند راه رستگاري بر او بال

رد و سرانجام قصة قوم يـونس را بـه عنـوان    گذا اين نوع سخنان موالنا بر زبان مكائيل مي
قوم يونس، در برابر قهـر پروردگـار، بـه    . آورد تمثيل براي بيان اثر، زاري و البه بميان مي
داستان چنان بود كه بال از آسمان نـازل شـد و   . البه و زاري توسل كردند و نجات يافتند

ا بودند بزيـر آمدنـد و سـر    ه قوم يونس كه همگي در اين وقت بر بام. آتش باريدن گرفت
. برهنه جانب صحرا رفتندو از نماز شام تا وقت سحر خاك بر سر كردنـد و زاري نمودنـد  

قصـة يـونس دراز اسـت و    «. بر اثر اين زاري، رحم خدا شامل قوم شـد و رهـايي يافتنـد   
و غرض اين است كه تضرع نزد خداوند با ارزش است كه اشك را با خون شـهيد  » طويل
  .نهد يبرابر م

برو زان خاك پر كـن كـف،   «كند كه  با اين مقدمه پروردگار اسرافيل را مأمور مي
مي آغازد و اسرافيل را مورد خطاب   آيد ولي خاك از نو ناله اسرافيل سوي زمين مي. »بيا

اي كـه در صـور خـواهي دميـد و تمـام خاليـق در آن دم جـان         اي فرشته: دهد قرار مي
با يك بانگ عظيم تو محشـر پـر از خاليـق خواهـد     . يات هستيخواهند يافت، تو بحر ح

شـايد از آن جهـت كـه پـس از صـور      . پردازد شد، تو فرشتة رحمتي، به وصف بهشت مي
هـاي آب روان،   از چهـار جـوي بهشـت، جـوي    . اسرافيل مؤمنان به بهشت خواهند رفـت 

گويـد و   هـا اشـاره شـده اسـت، سـخن مـي       عسل، شير، و شراب كه در قرآن كريم بـدان 
ارتبـاط طـرح   . دهـد  هاي چهارگانـه را بـه صـفات و اعمـال نيـك آدمـي ربـط مـي         جوي

تو حامل «: گويد چهارچوبي بهشت با سخنان خاك در اين است كه خاك به اسرافيل مي
  »در زير عرش جاري است يچهار جو«: گويد پس مي» عرش هستي
  



 

 د بلخيالدين محم هاي جهاني موالنا جالل المللي انديشه همايش بين 120 �

 
  عـــرش معـــدن گـــاه داد و عدلســـت
ــا و دان  ــهد ج ــوي ش ــير و ج ــوي ش   ج

  س زعـــرش انـــدر بهشـــتيان رودپـــ
  آن چهــار جــا ايــنگرچــه آلــوده اســت 

ــه ــد   جرع ــره ر يختن ــاك تي ــر خ   اي ب
ــان   ــن خس ــل آن را اي ــد اص ــا بجوين   ت
ــال را   ــرورش اطفــ ــيرداد و پــ   شــ
ــه را   ــه و انديشـ ــع غصـ ــر، دفـ   خمـ
ــور را   ــن رنجــ ــين داروي تــ   انگبــ
ــرع را  ــل و فــ ــام اصــ   آب دادي عــ

  

ــت     ــر مغفرس ــر او پ ــو در زي ــار ج   چ
ــة آ  ــر و دجلــ ــوي خمــ   ب روانجــ

ــز كــي ظــاهر شــود    در زمــين هــم چي
  از چـــه؟ از زهـــر فنـــا و نـــاگوار   

  اي انگيختنــــد زان چهــــار و فتنــــه
  خود بر ايـن قـانع شـدند ايـن ناكسـان     
ــر زال را  ــينة هـ ــرده سـ ــمه كـ   چشـ
  چشـــمه كـــرده از عنـــب در اجتـــرا
ــور را    ــاطن زنبـ ــرده بـ ــمه كـ   چشـ
  از بـــراي طُهـــر و بهـــر كـــرع را   

 

ان ظاهر شده، اما دنياپرستان كه ناكسـان  از آن چهار جوي در اين جه» چيزكي«
پس به خواص آن چهار جـو كـه چيزكـي از    . اند خوش كرده» چيزك«باشند، دل به اين 

گويـد خـاك،    پـردازد و مـي   آن در جهان ظاهر شده پرداخته دوباره به ماجراي خاك مي
وا دهد كـه ايـن قهـر را در حـق مـن ر      قسم مي» حق ذات پاك ذوالجالل«اسرافيل را به 

ام كـه در ايـن قضـيه چيـزي اسـت كـه        مدار، زيرا كه تو فرشتة رحمتي و مـن بـو بـرده   
طـوري كـه آن دو فرشـتة پـيش از تـو       برگرد، همان چنان همانگيزد تو  بدگمانيم را برمي

  :گويد گردد و مي اسرافيل به درگاه حق برمي. درازي نكردند  برگشتند و سوي من دست
  سبق رحمـت گشـت غالـب بـر غضـب     

  
  اي بــــديع افعــــال و نيكوكــــار رب 

 

مشـتي  » ضعيف زالِ ظالم«دهد كه از آن خاك  پس خداوند به عزرائيل فرمان مي
خـاك مطـابق گذشـته    . آيـد  است سـوي زمـين مـي   » سرهنگ قضا«عزرائيل كه . بياورد

دهد كه غالمِ خاص خداوند و اي حمـال عـرش،    آغازد و عزرائيل را سوگند مي مي» نفير«
دانم كـه پـيش    ت در عرش و فرش مطاع است، اين همه زاري كردم، مياي كسي كه امر

ورزي  دهد با اين افسون كه تو مـي  عزرائيل پاسخ مي. »زاري كس مردود نيست«خداوند 
. آخر خداوند امر به حلم فرمـوده اسـت  : گويد خاك مي. توانم از امر حق رو بتابم من نمي

در امر خداوند صراحت هست، اگـر فكـر   . يكن گويد آن تأويل است كه تو مي عزرائيل مي
ات  دل من هم بـر البـه  . خود را تأويل كني بهتر است تا اين كه امر خداوند را تأويل كني

رحـم نيسـتم، بلكـه از آن سـه فرشـته       ام پر از خون است و بدان كه بي سوزد و سينه مي
ه لطفـش در  سوزد، ليكن حق بر من آموختـه اسـت كـ    تو دلم مي» نفير«رحيم ترم و بر 

بـدترين قهـر خداونـد، از    . قهر حق بهتر از صدر حلم من است. ميان قهرش مخفي است
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تو اي خـاك بـدگماني و   . هاي پنهان در قهر او جان افزاست لطف. حلم دوكون بهتر است

  فرمان او كـه گفتـه اسـت تعـال     . راهي رها كن و سر تسليم به فرمان خداوند فرود آر گم
. خاك اين همه را شنيد اما دست از زاري و البـه نكشـيد  . خواهد داد به تو تعالي] بيا [=

كـنم كـه از ايـن، تـو را زيـان       عزرائيل گفت برخيز كه من سر و جان رهن و ضمان مـي 
دهم كه از تو مخلوقي ناشايسته آفريـده   شايد منظورش اين است كه ضمانت مي[نيست 
  .]نشود

رمان را ناديده بگيرم، چرا كـه فرمـان او   توانم ف نمي. و به هر حال من بندة فرمانم
  :پذيرم داني كه من جز او از كسي فرمان نمي انگيزد و مي از دريا غبار مي

  گــوش مــن از گفــت غيــر او كــر اســت
ــان  ــد او زجـ ــد، نيامـ ــان از او آمـ   جـ
  !جان كه باشـد كـش گـزينم بـر كـريم؟     
ــر او   ــا خيـ ــر، اّلـ ــدانم خيـ ــن نـ   مـ

  

  تــر اســت او مــرا از جــان شــيرين جــان 
ــد ــان   ص ــد او رايگ ــان ده ــزاران ج   ه

ــيم؟   ــوزم زوگل ــه بس ــود ك ــك چب   !كي
ــر او    ــن از غي ــيِ م ــم و عم ــم و بُك ص  

 

يابـد و   سخنان عزرائيل در بيان وجوب عمل به امر خداوند و قـدرت او ادامـه مـي   
  :سرانجام

ــخن    ــرد او در س ــغول ك ــاك را مش   خ
  

  يــك كفــي بــر بــود از آن خــاك كهــن 
 

خداوند كه چنين ديد، گفت تو را جالد اين خلقان . عزرائيل خاك را به درگاه برد
  د بغـض رپسـندي كـه مـو    گيرند، آيا تو مـي  خلق، دشمنم مي: عزرائيل گفت. خواهم كرد

  :عالميان قرار گيرم؟ خداوند
ــان  ــد آرم عيـ ــبابي پديـ ــت اسـ   گفـ
ــو    ــان را زتـ ــردانم نظرشـ ــه بگـ   كـ

  

ــنان     ــام و س ــولنج و سرس ــب و ق   از ت
ــرض ــبب در م ــا و س ــو  ه ــه ت ــاي س   ه

 

خاص هم دارد كه آن سـوي اسـباب و    يدهد كه خداوند بندگان زرائيل پاسخ ميع
بينند و مسبب االسـباب و ماليـك و از آن جملـه عزرائيـل را در كـار دخيـل        علل را مي

بـراي ايـن كـه    . جوينـد  نگرند و مسبب اصلي را مي دانند و در تب و قولنج و سل نمي مي
و وقتي مريض دوا ] لُكلِّ داء دواء: ره به حديثاشا[ها دوايي هست  براي هر كدام از مرض

موالنا سخناني به زبان  جا ايندر . شود است كه شامل حال او مي» فصل قضا«، دپذير نمي
گويد هر مرض دوايي دارد، مانند رنج سرما كـه دواي او پوسـتين    گذارد و مي عزرائيل مي

گذرد و  از صد پوستين هم ميولي وقتي كه خداوند بخواهد كسي يخ بزند، سردي  .است
اي گـرم، از ايـن    كند، نـه خانـه   افكند كه او را نه پوستين گرم مي اي مي در وجودش لرزه
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. كنـد  نمـي  عشود و دارويي كه مـي دهـد نفـ    آيد، طبيب ابله مي روست كه چون قضا مي

 و عزرائيـل [فريبد  كسي كه بصيرت و ديد باطن دارد اين اسباب و علل ظاهري او را نمي
باشـد  » اصـل دان «آن كـه  : گويـد  پروردگار در پاسخ عزرائيل مي.] داند را سبب مرگ مي

براي ايـن  . بينند عالوه مردان حق، مرگ را چيزي تلخ نمي به! بيند؟ كي تو را در ميان مي
آينـد و از جهـان    بـه پـرواز در مـي   » لوهيتا«رها شده، در چمن   كه اُُلوهيت از زندان تن

تن زندان است و اگر موجودي زندان را بشكند، زنداني از او نخواهـد  . ندده پيچ وا مي پيچ
شـكند، مـرد    مرد حق نيز در قفس تن زنداني است، عزرائيل كه اين قفس را مـي . رنجيد

ندان، اين جهان است زرنجد و مقصود از  كند، از اين رو مرد حق از او نمي حق را آزاد مي
] قـدس [كه چون از زندان تن آزاد شـد در عـالم   طلب و خداجوست  و زنداني، روح كمال

كنـد و   رها مي] خطاب به عزرائيل[موالنا ظاهراً نقل قول از خداوند را . آيد به پرواز در مي
چه قبالً گفته شد، يعني رجحان مـرگ بـر زنـدگي و شكسـته شـدن       خود در توضيح آن

ارة حكايت چهار فرشـته  دهد و ديگر درب زندان تن و پرواز روح در عالم باال داد سخن مي
در مرصـاد العبـاد آمـده اسـت،      كه چنانو بردن خاك بر آسمان و سرنوشت بعدي خاك 

  .گويد سخني نمي
تـرين منبـع آن    قـديم  –فـر   انزالزمـان فـرو   بنا به نوشتة استاد بديع –اين روايت 

 اشاره شـد در مرصـاد   كه چنانو در چند مأخذ، از جمله  1حديثي است از وهب بن منبه
موالنا با نجم رازي معاصر بوده و بنا به گفتـة جـامي بـا هـم     . العباد نجم رازي آمده است

البته بايد گفت كه نجم رازي از يك نسـل قبـل از موالنـا و در واقـع      2.اند معاشرت داشته
معاصر بهاء ولد پدر موالنا بوده است و ورود او به آسياي صغير نيز مقارن با ورود خانـدان  

كار  هنگامي كه نجم رازي پيري كامل بوده و مرصاد العباد، شاه. قونيه بوده استبه  موالنا
اگر نتـوان  (معاشرت اين دو بزرگ . سال بيش نداشت 14كرد، مولوي  خود را تصنيف مي
. مصادف با اواخر زندگاني نجم رازي و اواسط حيات موالنا بـوده اسـت  ) در آن ترديد كرد

عي از اشعار نجم رازي آمـده كـه دليـل عالقـه و توجـه موالنـا       ِ موالنا يك ربا مافيه در فيه
العبـاد و بـويژه داسـتان خلقـت      توان حدس زد كه موالنا مرصاد به هر حال مي 3.بدوست

آدمي و گسيل شدن چهار فرشته از سوي خداوند به زمين و بردن خاك را خوانده بـوده  
انـد،   اي دو منظور متفاوت بكـار بـرده  رازي نقل روايت را بر  است، اما اين كه موالنا و نجم

  .پس از نقل روايت نجم رازي به آن خواهيم پراخت
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  روايت نجم رازي

چـون بـه   ... آفريـد   چون حق تعالي اصـناف موجـودات مـي   «: نويسد نجم رازي مي
جمعـي را  . سـازم  خلقت آدم رسيد گفت اني خالقٌ بشراً من طين، خانة آب و گـلِ آدم مـي  

اختصـاص   جـا  ايـن اي؟ گفـت   خَلَقَ السموات و االرض نه همه تو ساختهمشتبه شد، گفتند 
واسطه كه در او گنج معرفت تعبيه خـواهم   سازم بي اين را به خودي خود مي... ديگر هست 

جبرئيـل  . رپس جبرئيل را بفرمود كه برو از روي زمين يك مشـت خـاك بـردار و بيـا    . كرد
اي جبرئيـل چـه   : خـاك گفـت  . بـردارد  السالم برفت، خواست كه يـك مشـت خـاك    عليه
سوگند بر داد بـه عـزت   . آفريند برم كه از تو خليفتي مي را به حضرت ميو كني؟ گفت ت مي

مـن نهايـت بعـد    . نـدارم و تـاب آن نيـارم   و ذوالجاللي حق كه مرا مبر كه من طاقت قرب 
جبرئيـل  ... است را خطر بسيار اختيار كردم تا از سطَوات قهر الوهيت خالص يابم كه قربت 

خداونـدا تـو دانـاتري، خـاك تـن در      : گفـت . چون ذكر سوگند شنيد به حضرت بازگشـت 
اسـرافيل را فرمـود تـو    . سوگند بردادچنين  هم او برفت. ميكائيل را بفرمود تو برو. دهد نمي
حق تعالي عزرائيل را بفرمود برو اگر به طوع و رغبـت  . سوگند برداد بازگشتچنين  هم .برو
عزرائيل بيامد و به قهر يك قبضه خـاك از روي جملـة   . به اكراه و اجبار برگير و بياور نيايد

  .)70تا  68ص (آن خاك را ميان مكه و طايف فرو كرد . بياورد... زمين برگرفت 
رازي از آن . بندي روايت موالنا و نجم رازي با هـم تطـابق دارد   استخوان جا اينتا 
جملگـي ماليـك را   : دهد كه و ادامه مي »آمد ه ميعشق حالي دو اسب«: گويد پس مي

در آن حالت انگشت تعجب در دندان تحير بمانده كه آيا اين چه سزاست كه خاك ذليل 
خـاك  (و خـواري   مـذّلت خوانند و خاك در كمال  را از حضرت عزت به چندين اعزاز مي

اين همه حضرت غنـا  كند و با  با حضرت عزت و كبريايي چندين ناز و تعزُّز مي) مقدار بي
و استغنا با كمال غيرت به ترك او نگفت و ديگري را بـه جـاي او نخوانـد و ايـن سـرّ بـا       

انّي : گفت به سرّ ماليكه فرو مي ربوبيتالطاف الوهيت و حكمت ... ديگري در ميان ننهاد 
چـه كارهـا در   اَعلَم، ال َتعلَمون، شما چه دانيد كه ما را با اين مشتي خاك از ازل تـا ابـد   

يد، از گـرم روان خرابـات   نشـين خطـاير قدسـ    ك زاهدان، صومعهشما خش... پيش است 
كـاري   روزكي چند صبر كنيد تا من برين يك مشت خاك دسـت .... عشق چه خبر داريد 

قدرت بنمايم و زنگار ظلمت خلقيت از چهرة آينة فطرت او بزدايم، تا شـما دريـن آينـه،    
پـس از ابـر   . اول نقش آن باشد كه همه را سجدة او بايد كـرد . هاي بوقلمون ببينيد نقش

كرم، باران محبت برخاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يد قدرت در گل از گل كـرد  
نگريستند كه حضرت جّلت بـه   جملة َقأل كروبي و روحاني در آن حالت متعجب وار مي... 

اي از  و در هـر ذره ... كـرد   تصرف ميروز و خداوندي خويش در آب و گل آدم چهل شب 
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كـه  يو حكمـت بـا مال   داد كرد و آن را به نظر عنايـت پـرورش مـي    آن گل دلي تعبيه مي

چهل هزار سال قالب آدم ميان مكـه  چنين  هم ...شما در گل منگريد در دل نگريد : گفت
ري و طائف افتاده بود و هر لحظه از خزاين مكنون غيب، گـوهري ديگـر لطيـف و جـوه    

ر دكردند، تا هر چه از نفايس خزاين غيـب بـود، جملـه     ديگر شريف در نهاد او تعبيه مي
چـون نوبـت بـه دل رسـيد گـلِ دل را از مـالط بهشـت        . كردنـد  آب و گل آدم دفين مي

چون كارِ دل به اين كمال رسيد، گوهري بـود  ... بياوردند و به آب حيات ابدي بسرشتند 
داري آن بـه خداونـدي    نظر خازنان پنهان داشته بود و خزانـه  در خزانة غيب كه آن را از

آن چه بـود  . خويش كرده، فرمود كه آن را هيچ خزانه اليق نيست الّا حضرت، يا دل آدم
گوهر محبت بود كه در صرف امانت معرفت تعبيه كرده بودند و بر فلك و ملكوت عرضـه  

ته، خزانگي آن را دل آدم اليـق بـود   داري آن گوهر نياف كس خزانگي و خزانه داشته، هيچ
  ).74تا  70ص(

كــه در آدم تغــرُّس يخالصــه آن كــه مال .نجــم رازي تفصــيلي دارد جــا ايــندر [
رود و  يافتند، تا آن كـه ابلـيس بـه درون قالـب آدم مـي      كردند و حقيقت او را در نمي مي

نـدانم تـا آن   «: ويـد گ ماند و مـي  در مي» دل«كند، اما دربارة  تمام اجزاي او را بررسي مي
كنـد و در   مطرح مـي را لي ديگر يكه و مسايرازي پس از آن، مسألة سجود مال» چيست؟

  :]گويد آورد و مي فصل بعديِ كتاب، تعلق روح به قالب را پيش مي
در تخميـر طينـت آدم    كـه  چنانچون تسوية قالب به كمال رسيد، خداوند تعالي 

ي خويش مباشر آن بود، در وقت تعلـق روح بـه   كس را مجال نداده بود و به خداوند هيچ
 جـا  ايـن در . به خداوندي خويش به نفخ روح قيـام نمـود  . كس را محرم نداشت قالب هيچ

د، فرسـت  اشارتي لطيف و بشارتي شريف است كه روح را در حمايت بدرقة نفخة خاص مي
پـس روح  ... تم فرسـ  م ارواح به اسفل دركات عالم اجسام مييعني او را از اعلي مراتب عال

پاك را بعد از آن كه چندين هزار سال در خلوت خانة خطيرة قـدس اربعينـات بـرآورده    
سوار » ونفخت فيه«بر مركب خاصِ ... واسطگي منظور نظر عنايت بوده  بود و در مقام بي

  .كردند
چون روح به قالب آدم در آمد، در حـال گـرد جملگـي ممالـك بـدن برگشـت       ... 

ني و با وحشت يافت بناي آن بر چهار اصل متضاد نهـاده، دانسـت كـه    اي بس ظلما خانه
چنـدين هزارهـزار حشـرات و موذيـات از     . اي تنگ و تاريك ديد خانه. ي نباشديآن را بقا

حيات و عقارب و ثعابين و انواع سباع از شير و يوز و پلنگ و خـرس و خـوك و از انـواع    
هر يك . آمدند برمي ديگر يكلگي حيوانات به بهايم خر و گاو و اسب و استر و اشتر و جم
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كردنـد و   ي مـي يزدند و به وجهي ايذا بدو حملتي بردند و از هر جانب هر يكي زخمي مي

  .افتاد نفسِ سگ صفت، غريب دشمني آغاز نهاد و چون گرگ در وي مي
العالمين به صد هزار ناز پـرورش   روح پاك كه چندين هزار سال در جوار قرب رب

ها نيك مستوحش گشت، قدر انـس حضـرت عـزت كـه تـا ايـن        بود، از آن وحشتيافته 
دانست بدانست، نعمـت وصـالي را كـه هميشـه مسـتغرق آن بـود و ذوق آن        ساعت نمي

آتـش فـراق در جـانش مشـتعل شـد، دود      . شـناخت، بشـناخت   يافت و حق آن نمي نمي
ست تا هم بدان راه در حال از آن وحشت آشيان برگشت و خوا... هجران به سرش برآمد 

مركبِ نفحه طلب كرد تا برنشيند كه او پياده نرفتـه بـود و سـوار آمـده بـود      ... باز گردد 
. طلبـيم  و اين شكسته دلي مـي تبا او گفتند كه ما از . نيك شكسته دل شد. مركب نيافت

 ،ايـم  را از بهر ايـن آه فرسـتاده  و گفتند ما ت. بر وي مستولي شد، آهي سرد بركشيد ضقب
اي بر آدم افتاد، حركت در وي پيدا شـد،   در حال عطسه. خار آن آه به بام دماغ او برآمدب

  ).90-83ص(ديده بگشود 
ظـاهراً بـراي آن   . موالنا در ابتداي روايت از ابتالي خير و شر، سـخن بميـان آورد  

داند و اگر خاك امتنـاع دارد، بـراي آن    است كه روايت را سرزنشي در حق نوع انسان مي
در حالي كه بنا به روايت نجم رازي خاك دليلي ديگـر  . ست كه مبتالي خير و شر نشودا

. كنـد  دارد و از ترس قرب حق و اين كه طاقت قرب حق را نخواهـد داشـت، امتنـاع مـي    
مـن نهايـت بعـد    . مرا مبر كه من طاقت قرب نـدارم و تـاب آن نيـارم   : گويد مي كه چنان

  ).69ص(يت خالص يابم اختيار كردم تا از سطوت قهر الوه
كنـد از جملـه بـه اختصـار      الي روايـت نقـل مـي    لي ديگر كه موالنا در البـه يمسا

فضيلت جبرئيل بر فرشتگان ديگر، جبرئيل معدن شـرم و حياسـت، جبرئيـل    : هاست اين
ماً مخاطب خداوند است، چهار فرشته حامالن عرش هستند، ميكائيـل  ايك و ديمعلم مال

، رحمت خداوند بر غضب او سبقت دارد، تكليف نمـاز بـراي ايـن    مأمور ارزاق جهان است
و زاري كند، تضرع و زاري نزد خداونـد    است كه بنده روزي پنج بار به درگاه خداوند البه

از آن » چيزكـي «با قدر و ارزش است، وصف بهشت و چهار جوي جاري در آن و اين كه 
تـو بـر ايـن قـانع شـدي اي      «: چهار جو در جهان مادي، آدميان را مشغول كـرده اسـت  

باشد، امـور جهـان   » دان اصل«، اين كه خداوند مسبب االسباب است و آن كه »بوالفضول
داند، مرگ رهايي تن از قالب تن است، مرد  حـق در زنـدان تـن     را ناشي از مشيت او مي

 اسير است، روح كمال طلب و خداجو چون از زندان تن آزاد شود در عالم قدس به پـرواز 
نجم رازي اين موضوع را چنين توجيه كرده است كه خداوند، دل انسان را بـا  . آيد در مي

هـاي ايـن جهـاني     را از آاليـش » دل«از اين رو آن كه . محبت خويش عجين كرده است
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پاك دارد و از غبار ماديات بزدايد، ابليس را بر او راهي نخواهد بود، براي اين كـه ابلـيس   

كه قالب هنوز روح را نپذيرفته بود راه يابـد و دربـارة   گاه  آن –دم نتوانست به درون دل آ
  »ندانم تا آن چيست؟«آن در ماند و گفت 
اي ازلي است و پيش از آن كه به قالـب آدم حلـول    فخهنروح : گويد نجم رازي مي

اربعينات برآورده بود و وقتي كـه  » خلوت خانة خطيرة قدس«كند، چنيدن هزار سال در 
كند از اقامـت در   يابد و خودداري مي زا مي آيد قالب خاكي را جايي وحشت اال مياز عالم ب
ازلي بـر ايـن قـرار     دةتواند، زيرا ارا خواهد از آن وحشت آشيان باز گردد اما نمي آن و مي

اين نكته در يكي از غزليات حافظ نيـز انعكـاس   . گرفته بوده كه با قالب خاكي قرين شود
  :يافته است

ـه ماليـك در مـي   دوش ديدم  ـه زدنـد   ك   خان
  

  گــل آدم بسرشــتند و بــه پيمانــه زدنــد 
 

  :گويد در بيت پنجم مي
ــاد ــلح افت ــان مــن و او ص   شــكر ايــزد كــه مي

  
  كنان سـاغر شـكرانه زدنـد    رقصحوريان  

 

امـا در  ! او. ميان حافظ و چه كسي صلح افتاده است؟ ظاهراً ميان حافظ و معشوق
بنظـر  . سـخن از آفـرينش آدمـي در ميـان اسـت     . غزل از معشوق، صحبتي نشـده اسـت  

همـان  » او«توان تصور كرد كه  مي. العباد نظر داشته است رسد حافظ به روايت مرصاد مي
همان قالب يا برعكس، كه سرانجام، روح قالب را پذيرفته بوده و بدان » من«روح است و 

  .حلولي كرده و ميان آنان صلح افتاده است
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  ها نوشت پي
  .111-100، ص3صحيح نيكسون، افت تهران، جمثنوي، ت .1
آورد، ظـاهراً بـراي آن اسـت كـه روايـت را        اين كه از ابتالي خير و شر سخن بميـان مـي   .2

دليلـي   69العباد ص  اگرچه خاك بنا به روايت مرصاد. داند سرزنشي در حق نوع انسان مي
كند و  امتناع ميديگر دارد و از ترس قرب حق و اين كه طاقت قرب حق را نخواهد داشت 

من نهايت بعد اختيار كردم، تـا  . گويد مرا مبر كه من طاقت قرب ندارم و تاب آن نيارم مي
 .از سطوت قهرالوهيت رهايي يابم

دانسته كه سرانجام تسليم خواهد شد و از او موجـودي   آيد كه خاك مي از اين سخن برمي .3
 .آمدساخته خواهد شد كه از نسل او انبيا بوجود خواهند 
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