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  )٢٥/٨/٩٨ تاريخ پذيرش مقاله: ـ ٢٩/٢/٩٨ (تاريخ دريافت مقاله:

  

  چكيده 

تـأويلی  نگـاهی  مسـلك در مواجهـه بـا قـرآن و حـديث،       عـارف نويسندگان و شـاعران  

ود و شـ  آدم با بندگی خود مايۀ زينـت هسـتی مـی   اند؛ برای نمونه، از نگاه عطار،   داشته

هـايی اسـت    از موضوعات برجسته در آثار او تأويل رو، يكی ابليس مظهر قهر الهی. ازاين

تمرد ابليس و سقوطش از مقامی «و » آفرينش آدم و هبوط او از بهشت«كه در خصوص 

 كيـ هرمنوت يـۀ نظربر پايـۀ  ارائه كرده است. در اين پژوهش بر آن هستيم كه » ارجمند

)hermeneuticپاسخی برای اين پرسش بيـابيم:  وصيف و تحليل محتوا، ) و با روش ت

شدن ابليس از درگـاه حـق    های عطار از هبوط آدم و رانده شكل، روش، ساختار و تأويل

چگونه است؟ در اين پژوهش خواهيم ديد كه او در مواجهه با اين دو موضوع با نگـاهی  

بيانگر نگـاه خـاص او    شك اين رفتار، منشوری و مشابه، به تأويل دست زده است كه بی

  به تقابل ميان آدم و ابليس است. 
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  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٤٨

  . مقدمه١

و  قـرآن كـريم   در مواجهه بـا عطار نيشابوری مسلك ازجمله  شاعران و نويسندگان عارف

و آيات و احاديث همت گماشـته   تأويلبه فكری خويش  بحسب دانش و مشر، احاديث

فكـران او   در آثـار عطـار و هـم   ايـن ويژگـی   . انـد  رفتاری ساختارشكن داشته یدر موارد

بايـد عطـار را در   رود.  ها به شمار می از مختصات سبكی آن دارد وبسامدی درخور توجه 

 ويلی بـه جمع بزرگانی قرار داد كه در تكامل ادبيات عرفانی فارسی و داشتن رويكـرد تـأ  

و انتقال آرای تأويلی پيشينيان به معاصران خود و آيندگان نقشـی بنيـادين    قرآن كريم

نظير عطار در انتقال ميـراث معنـوی سـنايی بـه      ای از اين موضوع، نقش بی دارند. نمونه

موالناست. موالنا خود به اين موضوع كامالً واقف بوده و بر آن تأكيد كرده است. افالكـی  

هركه سخنان عطـار را بجـدّ خوانـد،    «: نويسد باره از قول وی می ق) دراين.. ه ٦٤٩ـ٧٤٥(

كه سخنان سنايی را به اعتقاد مطالعه نمايـد، كـالم مـا را    اسرار سنايی را فهم كند و هر

  ]. ٤٥٨، ص١، ج٧» [ادراک كند و از آن برخوردار شود و برخورد

های او  ارائه كرده است، تأويل مقرآن كريهای فراوانی كه عطار از آيات  در ميان تأويل

كـه از همـان ابتـدای     در خصوص هبوط آدم از بهشـت، برجسـتگی خاصـی دارد؛ چـرا    

و حتی اين تقابل به فرزنـدان   ی مستمر وجود داشتآفرينش آدم، ميان او و ابليس تقابل

 شود كه سرنوشـت  به وضوح درک می ،بنابراين ؛آدم و همدستان ابليس هم رسيده است

هايی كه عطار  تنيده شده است. اين تقابل در تأويل همای عجيب در بليس به گونهآدم و ا

رو، در اين نوشتار بر آن شديم كه با بررسـی   ارائه كرده است، نمودی برجسته دارد. ازاين

و » هبـوط آدم «هـای عطـار از    های موجود در ميان تأويل ای از همانندی اين موضوع پاره

يم و تحليل كنيم. اينك به منظور ايجـاد تصـويری دقيـق از    را نشان ده» سقوط ابليس«

  شود.  به اختصار معرفی می اصطالحچارچوب و زمينه اين پژوهش، چند 

  

  . تأويل١ـ١

، ذيـل واژۀ تأويـل].   ١٥» [كردن از چيزی، برگرداندن بـه چيـزی   بازگشت«در لغت يعنی 

فـی االصـل   : التّأويـل « :جرجانی در تعريف اين واژه و تفاوت آن با تفسـير نوشـته اسـت   

التّرجيع و فی الشّرع صرف اللّفظ عن معناه الظّاهر الی معنیً يحتمله اذا كـان المحتمـل   

»يُخرِجُ الحَیَّ مِـنَ المَيِّـتِ  «: مثل قوله تعالی ةالّذی يراه موافقاً بالكتاب و السّنّ
١

ان اراد بـه   

                                                                                                                             
به زبان فارسی از ترجمۀ مرحوم محمدمهدی فوالدوند  قرآن كريم ؛ در برگردان آيات٣١يونس/. ١

 استفاده شده است.
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من مـن الكـافر أو العـالم مـن     كان تفسيراً و ان اراد اخـراج المـؤ   ةاخراج الطّير من البيض

قـرآن   خود را به اين آيـۀ تأويلی  رفتاركنندگان  تأويل]. ٤٦، ص١٢» [الجاهل كان تأويالً

 : كنند مستند می كريم

 فَأمّـا  مُتَشـابِهاتٌ  أُخَـرُ  وَ الكِتـابِ  أُمُّ هُنَّ مُحكَماتٌ آياتٌ مِنهُ الكِتابَ عَلَيكَ أَنزَلَ یالَّذِ هُوَ«

 إالّ تَأويلَـهُ  يَعلَـمُ  مَـا  وَ تَأويلِهِ ابتِغاءَ وَ الفِتنَةِ ابتِغاءَ مِنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعونَ زَيغٌ وبِهِمقُلُ یِف الَّذينَ

» األلبـابِ  أُولـوا  إالّ يَـذَّكَّرُ  مـا  وَ رَبِّنـا  عِنـدِ  مِـن  كـلٌ  بِـهِ  آمَّنا يَقُولُونَ العِلمِ یف الرّاسِخُونَ وَ هللاُ

 آن، آيـات  از یا پـاره . فرسـتاد  فـرو  تو بر را]  قرآن[ كتاب اين كه یكس ]: اوست٧عمران/  [آل

 كـه [ انـد  متشـابهات  ديگـر ]  یا پـاره [ و انـد  كتـاب  اساسها  . آناست]  روشن و صريح[ محكم

 آن تأويـل  طلـب  و یجـوي  فتنه یبرا است انحراف هايشان دل در كه یكسان]. اما پذيرند تأويل

 در داران ريشـه  و خـدا  جـز  را تأويلش آنكه كنند، با یم یروپي آن متشابه از] خود دلخواه به[

 چـه  و محكـم  چـه [ آورديـم، همـه   ايمان بدان ما: گويند یم]  كه آنان. [داند ینم یكس دانش

 .  شود ینم متذكر یكس خردمندان جز ماست و پروردگار جانب از]  متشابه

پـس از آن  » و« وقـف كنـيم،  » هللا«اگـر پـس از   : وجـود دارد  از ايـن آيـه   خوانشدو 

جز خداوند كسی تأويل آيات متشـابه را  : شود آيه چنين میمعنی استيناف خواهد بود و 

راسخان در : شود میحرف عطف خواهد بود و معنی آيه » و«، داند؛ اما اگر وقف نكنيم نمی

شيعه و بسـياری از  دانشمندان  اتفاقِ به قريبعلم هم قادر به تأويل آيات متشابه هستند. 

  ]. ٨٣و  ٨٢، صص ١٣اند [ ن قرائت دوم را پذيرفتهگان اهل تسنبزر

إنَّ لِلقُـرآنِ ظَهـراً وَ بَطنـاً وَ    «: كننـد  اد مـی ناست حديث هماين  به كنندگان تأويل

قرآن ظاهری دارد و باطنی  به راستی: ]١٠٧، ص٤، ج٦» [ سَبعَةِ أبطُن يلِبَطنِهِ بَطنٌ إل

   .و هر باطن، باطنی دارد تا هفت باطن

هـای هـويتی    ) تأويـل را از مشخصـه  ١٩٠٣ــ ١٩٧٨) (Henry Corbinكربن ( هانری

بدون تأويل نـه حكمـت   «: نويسد باره می داند و دراين حكمت و اشراق و عرفان شيعه می

بود و نه شيوۀ عام آن پديدار روحانی كـه معنـای اسـالم را متحـول      اشراقی در ميان می

  ].١٩٠، ص٢٩» [حانی، عرفان شيعه استساخته است و منظورم از آن پديدار رو

   

  . تأويل منشوری٢ـ١

بسيار اتفاق افتاده است كه چند نفر مطابق با دانش و بينش خـود دربـارۀ يـك موضـوع     

اند. مصاديق اين روش در آثار عرفانی ما فراوان  مشترک، نظر تأويلی خاصی را ارائه كرده
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موضوع بنگرد و هربار جداگانـه اظهـار   است؛ اما اينكه يك نفر از زوايايی مختلف به يك 

 ،بنـابراين  ؛نـاميم  كند، كمتر اتفاق افتاده است. ما اين نمونۀ اخير را تأويل منشوری مـی 

كننده (خواننده) از دو يا چند منظـر بـه يـك     تأويل منشوری تأويلی است كه يك تأويل

متفاوت بـا   كند و هربار متناسب با نوع نگاه و درک خويش نظری موضوع خاص نگاه می

تأويـل منشـوری چنـد تأويـل از يـك       ديگـر،  عبـارتِ  بـه كنـد.   نظر قبلی خود ارائـه مـی  

ترديد چنين تـأويلی بـا سـطح دانـش و بيـنش       كننده دربارۀ يك موضوع است. بی تأويل

ع بيشتر كننده تناسب مستقيم دارد و گذر زمان و افزايش دانش و تجربه سبب تنو تأويل

دانيم به اين نكتۀ مهم تأكيـد   های وی خواهد شد. الزم می أويلنظرها و شمار تدر اظهار

كنـد و   كنيم كه در تأويل منشوری، يك نفر از چند منظر فقط به يك موضوع نگـاه مـی  

و » هبوط آدم«عطار هربار از منظری خاص به  مثالًدهد.  هربار نظر خاص خود را ارائه می

هـای   تأويلی كه بـا تأويـل   .داده استنگاه كرده و تأويلی خاص به دست » سقوط ابليس«

هـا، مـواردی يافـت     ديگر او دربارۀ همان موضوعات متفاوت است. در ميـان ايـن تأويـل   

دهد او آگاهانه يا ناخودآگـاه بـر آن بـوده اسـت كـه بـا ايـن نگـاه          شود كه نشان می می

  داليلی مشابه ارائه كند. » سقوط ابليس«و » هبوط آدم«منشوری برای 

  

  وتيك. هرمن٣ـ١

كه امروزه در فلسفه و ادبيات جهان از واژۀ هرمنوتيك برای خوانش و تفسير و تأويـل   آنجا از

هرمنوتيـك علـم يـا نظريـۀ تفسـير      «كنيم.  اختصار آن را معرفی می شود، به متن استفاده می

به معنای تفسيركردن، به زبـانِ خـود    hermeneueinاست. ريشۀ واژۀ هرمنوتيك، واژۀ يونانی 

  ].  ٤٦١، ص٢٨» [دادن است كردن و شرح فهم كردن و به معنای روشن و قابلِ هترجم

شناسی، تفسير و شـرح در تأويـل تمثيلـی آثـار      صورتِ لغت خاستگاه هرمنوتيك به«

هومر ـ كه از قرن ششم پيش از ميالد آغاز شد ـ و در شرح و تفسـيرهای خاخـامی بـر      

كه هم از سنت هـومری و هـم از سـنت    تورات است. معموالً آغاز هرمنوتيك مسيحی را 

كننـد كـه در قـرن اول     يهودی تأثير پذيرفته است، از زمان فيلـون يهـودی تعيـين مـی    

  ]. ١٥، ص٣١» [ميالدی كتاب مقدس را روشمند كرد

دورۀ نخست كه مشهور به هرمنوتيـك  : شود هرمنوتيك جديد به دو دوره تقسيم می

)، ١٧٦٨ـ١٨٣٤) (Friedrich Schliemrmacherفردريش اشاليرماخر («: شاليرماخر است

ـ اولـين    قطعيت معنـی مـتن و دريافـت نظـر مؤلـف معتقـد بـود       متأله آلمانی ـ كه به  
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ای كه بتـوان آن را در   ساختن نظريۀ عام تفسير برآمد؛ نظريهدرصدد  پژوهشگری بود كه

در دورۀ دوم ]. ٤٦٢، ص٢٨» [مــورد متــونی غيــر از متــون مــذهبی نيــز بــه كــار بســت

پردازان اين دوره برخالفِ شاليرماخر و پيروان او، قطعيت مـتن   رمنوتيك مدرن، نظريهه

ميشـل فوكـو   «پذيرند و برآن هستند كه برداشت و تفسـير خواننـده مهـم اسـت.      را نمی

در عمل نقـش مؤلـف را در   » مؤلف چيست؟«ای با عنوان  ) با نوشتن مقاله١٩٢٦ـ١٩٨٤(

) Samuel Beckettاز قـول سـاموئل بكـت (   خصـوص   ندرايـ كند. او  تأويل متن انكار می

، ٤» [زنـد  زند، چـه اهميـت دارد كـه چـه كسـی حـرف مـی        كسی حرف می«: نويسد می

و » مؤلف مرده است) «١٩١٥ـ١٩٨٠) (Roland Barhtes]. به تعبير روالن بارت (٢٠٠ص

 تولـد «گويـد   ديگر سهمی در معنی متن ندارد. او در تعبير ديگـری از ايـن موضـوع مـی    

  ]. ٢٠١همان، ص» [خواننده به بهای مرگ مؤلف است

و هرمنوتيك غرب، بسيار ضروری اسـت و   قرآن كريم ذكر يك نكته دربارۀ مقايسۀ تأويل

بايد توجه داشت كه هرمنوتيك قرآنی و هرمنوتيك غربی دو گونـۀ كـامالً متفـاوت    آن اينكه 

بـودن متـون    و غيروحيـانی نشـدن قـرآن    بـودن و تحريـف   اين نكته ريشه در وحيانیهستند. 

های مقدس (تورات و انجيـل)   موردِنظر در هرمنوتيك غرب دارد. هرچند در غرب هم از كتاب

انـد، اعتبـار وحيـانی و     شود؛ امـا چـون آن متـون دسـتخوش تحريـف شـده       سخن گفته می

ايی كـه حقيقتـی مـاور    قرآن كريم ها را با توان آن اند و نمی بودن خود را از دست داده ماورايی

  كرد.   است و خداوند خود حفظ آن را تضمين كرده است، مقايسه

اعـم از  رود،  هرمنوتيك مغرب زمين از محدودۀ متن و زبان فراتر نمی«از سوی ديگر 

شناسی قرار گيـرد يـا در پديدارشناسـی بحـث      ای از نشانه مجموعهاينكه زبان و متن زير

ن آيات است كه آن باطن خود مراتـب و  شود. اما تأويل آيات قرآن دريافتن و ادراک باط

توان آن را فهم فرامتنی يا فرازبـانی   عينيت دارد، صرف وهم و خيال و اختراع نيست. می

)Metatexetulity ياMetalinguaie ای كه تنافی و تضادی بـا زبـان در    ) دانست به گونه

ارد، چون مـتن و  ) ند Etymologyيا Philologyواژگان ( ةاللّغ محدودۀ تبارشناسی و فقه

  . ]٣٤، ص٩» [زبان قرآن متنازل وجود قرآن است

  

  . كاربرد اصطالح تأويل در اين پژوهش٤ـ١

و نقشـی اساسـی در   اصطالح در اين پژوهش اسـت  ترين  كه اصطالح تأويل مهم آنجا از

ضـروری اسـت كـه بـرای رفـع ابهـام، مـوارد كـاربرد آن         های آن دارد،  توصيف و تحليل



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٥٢

مـوارد كـاربرد اصـطالح تأويـل     تـرين   شده، مهم وجه به مطالعات انجاممشخص شود. با ت

  : عبارت است از

ذكـر   ــ ٣ ،دريافت باطن قرآن در همۀ آيات ـ٢ ،رفع شبهه در آيات متشابه ـ١ )الف

  ]. ٢٣٨و  ٢٣٧، صص٢٦سرانجام [ ـ٥ و تعبير رؤيا ـ٤ ،مصداق عينی

در اصطالح گردانيـدن  «: ده استعالوه بر موارد يادشده، در لغتنامۀ دهخدا هم آم )ب

، ذيـل واژۀ تأويـل]. در ايـن    ١٥» [سویِ جهتی كه احتمال داشـته باشـد   كالم از ظاهر به

دريافت بـاطن قـرآن در همـۀ    «: بر دو مورد تأكيد شده است ،پژوهش از ميان اين موارد

  ». سویِ حجّت محتمَل رفتن از ظاهر به«و » آيات

  

  . روش پژوهش٥ـ١

هـای عطـار از    روش و سـاختار و تأويـل  : در اين پژوهش مطرح استيك پرسش كليدی 

شدن ابليس از درگاه حق چگونه است؟ برای پاسخ به پرسش يادشده،  هبوط آدم و رانده

 )content analysis() و تحليل محتوا descriptiveپژوهش حاضر بر پايۀ روش توصيف (

 يـۀ تأويـل  هش بـر اسـاس نظر  پژو ۀنيزمطراحی شده و به انجام رسيده است. همچنين 

هـای   شود كـه تأويـل   استوار است كه بر طبق آن، معلوم می )hermeneutic كيهرمنوت(

، بر نوع نگاه و برداشـت او مبتنـی   »سقوط ابليس«و » هبوط آدم«عطار از آيات مربوط به 

 های هايی از يافته نمونهخصوص  درايندهند.  نه آنچه ظاهر اين آيات نشان می ؛بوده است

  ده است تا به پرسش كليدی اين پژوهش پاسخ گويد. شصورتِ توصيفی ارائه  مهم به

  

 . پيشينۀ تحقيق٦ـ١

شـده در مجـالت معتبـر علمـی ـ پژوهشـی كـه        بـا چنـد مقالـۀ منتشر    در اين قسـمت 

ها از منظرهای گوناگون دربارۀ تأويل و دفاع از ابليس در آثار ادبی ازجمله  نويسندگان آن

  شويم.  اند، آشنا می كرده آثار عطار بحث

ای پژوهشی  را در مقاله» های عارفان در باب ابليس جريان خاص انديشه«مقدم  داودی

حكايت ديدار موسي و ابليس در عقبـة  «دنبال كرده است. او حالّج را نخستين آفرينندۀ 

، را به روايت روزبهـان بقلـی   (ع)داند و پس از آن حكايت ديدار ابليس و عيسی می» طور

عربـی، شـيخ شبسـتری و عزالـدين      غانم، ابـن  غزالی، عطار، ابومحمد عبدالسالم احمدبن

ديدار موسی و «رسد كه حكايت  كند و در پايان به اين نتيجه می محمود كاشانی بيان می



   ٥٣   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

ابليس دربردارندۀ بسياری از تفكرات و تعاليم عارفـان مشـهور ايرانـی اسـت كـه حلقـۀ       

  ]. ٧٦ص ،١٤» [آغازين آن حالّج است

شناسـی ابلـيس و شـيطان، مراحـل و      نيز در پژوهشی، پس از بحث دربـارۀ واژه  جاويدانه

های مقابلـۀ بـا    مراتب حيات ابليس، ماهيت و حقيقت ابليس، سالح ابليس، لشكر ابليس و راه

آفرينش شيطان و رسالت او در عالم خلقـت، ارتبـاطی تـام بـا     «كه او اين نتيجه رسيده است 

  ]. ١٤٥، ص١١» [های خداوندی دارد عنوانِ يكی از سنت ن الهی بهاجزای امتحا

پـردازد و بـا توجـه بـه سـخنان       بينی عطار می به موضوع ابليس در جهان تبار ابراهيم

كنـد؛ چراكـه    های گوناگونی را برای توجيه تمرد ابليس از فرمان حق ذكر می عطار علت

ولی همچنان تسليم  ؛حق مهجور ماندهداند كه از درگاه  عطار ابليس را عاشقی صادق می

  . ]١٥ـ  ٢٥، صص٣امر حق است [

های عرفـانی عطـار    بررسی و تبيين انديشه«سلطانی و شريفی هم در مقالۀ خود با عنوان 

كننـد و در خصـوص    هـای عرفـانی عطـار را معرفـی مـی      ابعاد گوناگونی از انديشه» نيشابوری

پس از سنايی ماجرای اعتـذار ابلـيس   «اند:  نوشتهماجرای هبوط آدم و دفاع صوفيان از ابليس 

هـای   های بسيار يافته است، از آن جمله عطـار همـان انديشـه   در شعر صوفيانۀ فارسی، نمونه

  ]. ٤٨، ص١٧» [گويد حالّج و پيروان او را در اين نظريه به زبان نظم باز می

ايـن پـژوهش بـا     جستار با مقاالت يادشده و نظاير آن در اين است كه در اينتفاوت 

هبـوط  «های قرآنی مرتبط بـا  های منشوری و در قالب آن، همانندی تأويل معرفی تأويل

كه مقاالت مذكور  درحالی ؛محور بررسی و تحليل قرار گرفته است» سقوط ابليس«و » آدم

  اند.  انداز ديگری به آفرينش آدم و تمرد ابليس نگاه كرده از چشم

  

  . بحث٢

تواند تجليگـاه حـق    ای است كه مي ترين آفريده آفرينش و شايسته انسان برترين موجود

 ةانسـاني كـه بـه فرمـود    باشد و حق بر قلب او ـ كه عرش رحمان اسـت ـ تجلـي كنـد.      

  : پيچيده شده است اودر درون  دنيايي بزرگ(ع) اميرالمؤمنين

ــ   صــــغيرٌ ك جــــرمٌاتــــزعم انّــ
  

ــالمُ و   ــوي عـ ــرُ فيـــك انطـ   االكبـ
  

  ]٢١٩، ص٧ ، ج٢٧[
عرفان هم از انسان با عنوان عالم صغير و حتی در مواردی نمونۀ عـالم كبيـر يـاد     در

  ]. ١١٦، ص٨ج، ٣٠شده است [
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. او اغلـب ابعـاد گونـاگونی از    داردبينی عطار جايگاهی بسـيار منيـع    در جهان انسان

ا وجود، انديشه و روان آدمی را در قالب حكاياتی كوتاه و نغز بر پايۀ ذوق عرفانی خود و ب

  : كند ديدی موشكافانه معرفی می

  ای از نور تو بر عرش اعظم تافته ای ذره

  آن ذرّه ذريّت شده خورشيد خاصيت شده

  اوالد پيدا آمده خلقی بـه صـحرا آمـده   
  

  از عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافته  
  سر تا قدم نيت شده بر جان آدم تافته

  محابا آمده بر بيش و بر كم تافته پس بي
  

  ]٥٧٨، ص١٨[
هـا و عصـرها،    اين است كه آفرينش آدم و فرزندان او در همۀ نسل ها بيتبرآيند اين 

بينی عطار ميان خدا و انسان پيوند بسـيار   در جهان ،بنابراين ؛اثری از نور حق بوده است

دانيم كه سرنوشت آدم و ابلـيس بـا هـم گـره      تنگاتنگ و عميق است. از سوی ديگر می

 قرآن كـريم  درجای منابع دينی بازتاب يافته است.  های آن در جای هخورده است و نشان

نام آدم، يازده بار مرتبط با ابليس  ٢٥از بار نام آدم و يازده بار نام ابليس آمده است.  ٢٥

های آدم و ابليس]. گويا همين برابری عددی اسـت كـه بـر ذهـن و      ذيل واژه، ٢٥است [

های گوناگون  گرا و منشوری از جنبه ا نگاهی همسانو او ب است گذاشته انديشۀ عطار اثر

به دو موضوع هبوط آدم و سقوط ابليس پرداخته و آرای تأويلی خود را عرضه كرده اسـت؛  

بنابراين، همان طور كه عطار برای هبوط آدم داليل و عوامل گونـاگونی ذكـر كـرده اسـت،     

ائه كـرده و بـه ايـن وسـيله از او      شدن ابليس از درگاه الهی هم داليل مختلفی ار برای رانده

دفاع كرده است. البته بايد توجه داشت كه ديدگاه عطار دربـارۀ ابلـيس بـه همـين مـوارد      

های زيادی از آثار او، ابليس مانع رشد و كمال واقعی انسان  شود؛ زيرا در بخش منحصر نمی

يز گفتنی است كـه  معرفی شده و تصويری بسيار پليد و منفور از او نشان داده شده است. ن

   ) برجسته در آثار او است.motifهای ( دفاع عطار از ابليس يكی از موتيف

القضات نمودی  موضوع دفاع از ابليس پيش از عطار در آثار حالّج، احمد غزالی و عين

بسيار چشمگير دارد. اين موضوع در آثار عطار هم بسيار برجسته اسـت. عطـار كوشـيده    

گوناگون توجيه  های راهخودداری او از سجده در برابر آدم را به  است كه موضوع ابليس و

جستجوی يك « ،بنابراين؛ بارۀ آن بهره ببرداز همۀ نظرهای رايج درخصوص  دراينكند و 

ای خواهد بـود. وی در   عقيدۀ ثابت و پيگيرانه دربارۀ شيطان در آثار عطار كوشش بيهوده

، نظريات گوناگونی را در كنـار يكـديگر آورده   اين زمينه، مانند موضوعات و مباحث ديگر

هـايی كـه در دوران او در محافـل     تصوير رنگارنگی از همۀ اين بنمايـه  كه طوری بهاست؛ 

  ]. ٣٠٧، ص١، ج١٦» [گيرد اند، در برابر انسان قرار می صوفيه رواج داشته
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هبـوط  شدن ابليس از درگاه حق و  نگاهی خاص به فرآيند آفرينش آدم و رانده عطار

گـرای خـود، داليـل مشـابهی را بـرای ايـن        از بهشت دارد. او با نگاه منشوری و وحـدت 

در آثار منظـومش نمـودی   خصوص  دراينهای او  تفسير و تأويلكند و  موضوعات ذكر می

توان به نظر روشنی دربارۀ  به طور صريح نمی«بسيار چشمگير دارد. شايان ذكر است كه 

مالحظۀ شـريعت دارد و   سو يكدست يافت؛ چراكه او از  ديدگاه عطار در خصوص ابليس

ــت  ــۀ طريق ــو مالحظ ــر س ــره دارد ٢٩، ص٣» [از ديگ ــار دو چه ــار عط ــيس در آث   : ]. ابل

قربـانی انـدوهناكی كـه در آرزوی اعـادۀ حيثيـت       ــ ٢ و گر و فريبكار موجودی حيله ـ١

س در هـای چهـرۀ نخسـت ابلـي    همان]. (دربارۀ شناخت شماری از ويژگی[ خويش است

   ].٢٧ـ٤٨، صص٨: [ ـنكشدن او از درگاه الهی  های عطار و راندهمثنوی

انگيز  كه در پی خواهد آمد، شاهد نگاه تأويلی عطار به ماجراهای بحث هايی نمونهدر 

ه است. مـا در ايـن   كردهای متعددی ارائه  تأويلخصوص  دراينآدم و ابليس هستيم. وی 

را در برابر پنج نوع تأويل متفـاوت او  » هبوط آدم«از  نوشتار پنج نوع تأويل متفاوت عطار

ـ كه هركدام بيانگر نگاه منشوری (چند وجهی) عطار بـه آن موضـوع   » سقوط ابليس«از 

  : ايم ها پرداخته است ـ قرار داده و به مقايسۀ آن

  

  . سپند چشم بد١ـ٢

  : گويد با توجه به جايگاه ممتاز آفرينش آدم می اسرارنامهعطار در 

  ای خواجه چشمارويی امروز  و همت

  نه مسجود ماليـك جـوهر تسـت؟   

ــه ــن  زاده خليف ــا ك ــن ره   ای، گلخ

  اگرچــه پادشــاهی پــاس خــود دار

  به مصر انـدر بـرای تسـت شـاهی    
  

  چــو چشــماروی زيبــارويی امــروز  

  نه تاجی از خالفت بر سـر تسـت؟  

  به گلشن شو، گداطبعی قضـا كـن  

  سـپند چشـم بـد دار   » عصی آدم«

  را در قعر چاهی؟تو چون يوسف چ
  

  ]١٥٧، ص٢٢[

ها عالوه بر گريز به ماجرای حضرت يوسـف(ع)، بخشـی از داسـتان     عطار در اين بيت

 قُلنـا  إذ وَ«كند و تأويلی ويژه از اين آيات ارائـه كـرده اسـت:     آفرينش انسان را ذكر می

 وَ لَّـكَ  عَـدُوٌّ  هذا نَّإ يا آدَمُ فَقُلنا  یأب إبليسَ إال فَسَجَدوا لِآدَمَ اسجُدوا لِلمَالئكَةِ

 أنَّكَ . وَ یالَتعر وَ فيها أالّتَجوعَ لَكَ إنَّ .یفَتَشق الجَنَّةِ مِنَ يُخرِجَنَّكُما فَال لِزَوِجكَ

ـ  أدُلُّـكَ  هَـل  يـا آدَمُ  قالَ الشَّيطانُ إلَيهِ . فَوَسوَسَ یالتَضح وَ فيها التَظمَؤُا  یعَل



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٥٦

 يَخصِـفانِ  َطِفقـا  وَ سَـوآتُهُما  لَهُما فَبَدَت مِنها كَال. فَأ یاليَبل مُلكٍ وَ الخُلدِ َشجَرَةِ

 یهنگام]  كن ياد[ ]: و١١٦ـ١٢١[طه/» یَفغَو رَبَّهُ آدَمُ یعَص وَ الجَنَّةِ وَرَقِ مِن عَلَيهِما

]  همـه [ زد باز سر كه ابليس پس، جز» كنيد سجده آدم یبرا«: گفتيم فرشتگان به كه را

 یدشمن همسرت و تو یبرا]  ابليس[ حقيقت، اين در دم!آ یا: «گفتيم پس. كردند سجده

 حقيقـت  . دریگـرد  بخـت  تيره تا نكند در به بهشت از را شما تا است، زنهار]  خطرناك[

اين ]  هم[ و. یمان یم برهنه نه و یشو یم گرسنه نه كه است] امتياز[ اين آنجا در تو یبرا

 یا: «گفـت كرد، وسوسه را او شيطان پس. »زده آفتاب نه و یگرد یم تشنه نه آنجا در كه

 آن از گـاه  آن »نمـايم؟  شـود، راه  ینم زايل كه یملك و یجاودانگ درخت به را تو آيا آدم!

 چسبانيدن به كردند شروع و شد نمايان برايشان آنان یبرهنگ و خوردند]  ممنوع درخت[

  . رفت بيراهه و دورزي عصيان خود پروردگار به آدم]  گونه اين[ و. خود بر بهشت یها برگ

های فوق عطار نافرمانی آدم را بر پايۀ حسن تعليل توجيه كرده و گفته است كه اين  در بيت

زخم واقع نشود؛ زيرا كه آدم جايگاهی خـاص و ممتـاز    نافرمانی برای اين بود كه آدم موردِ چشم

  ند را ببينيم: شدن او از درگاه خداو داشت. اينك همين نگاه تأويلی به تمرد ابليس و رانده

  

  . چشماروی آدم٢ـ٢

 عَلَيـكَ  إنَّ رَجـيمٌ. وَ  فَإنَّـكَ  مِنهـا  فَاخرُج قالَ«: شود ابليس از درگاه حق رانده می

 تـو  شو، كـه  بيرون]  مقام[ آن پس، از: فرمود: ]٧٨و  ٧٧[ص/» الدّينِ يَومِ  يإل يلَعنَت

  . باد تو بر من لعنت جزا روز تا و. يا رانده

شدن ابلـيس از درگـاه    تعبير جالبی دربارۀ رانده الطير منطقای زير از ه عطار در بيت

بهـره   خواهد كـه او را بـی   شدن از درگاه حق، از خداوند می ابليس پس از رانده: حق دارد

گويد كه آدم خليفه و پادشاه است و موقعيتی بسيار ممتـاز و   به او می تعالی حقنگذارد. 

زخمی  چشم بنابراين برای اينكه ؛زخمی به او برسد و ممكن است كه چشم داردبرجسته 

شود كه همواره مثل  به او نرسد، بايد برايش سپند دود كرد. پس اين كار به تو واگذار می

  : زخم به آدم شوی سپند بر روی آتش بسوزی و مانع از آسيب چشم



   ٥٧   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

  وان يكــی كــز ســجدۀ او ســر بتافــت

  نياز! ای بی«: رو گشت گفت چون سيه

ـ تع ـالـیـ  گفت: حــق     ای ملعــون راه!«ـ

ــمارویِ ــاش چشـ بـ
١

ــو  ــروز تـ   او امـ
  

  مسخ و ملعون گشت و آن سِر درنيافت  

  »ضــايعم مگــذار و كــار مــن بســاز

  ست آدم و هـم پادشـاه   هم خليفه

  »بعد ازين فردا سـپندش سـوز تـو   
  

  ]٢٣٨، ص٢١[
گرفتـه   سوختن بهـره سپند شدن ابليس از درگاه الهی، از سنت عطار در فرآيند رانده

در آتش فراق ت سوختن ابليس شود؛ زيرا عل است. در اين تأويل او حسن تعليل ديده می

بينـيم كـه    زخم به آدم شود. در اينجا می اين موضوع است كه او بايد مانع رسيدن چشم

های خاصی كـه عطـار در اشـعارش مطـرح كـرده       هيچ نشان زبانی و غيرزبانی از انديشه

شود و او تنها برابر ذوق عرفانی خود با همان نگاهی كـه بـه    میاست، در آيۀ فوق ديده ن

شدن ابليس از درگاه حضرت  رانده«داشته است، در تأويلی بالغی، » هبوط آدم از بهشت«

ده است. البته در اين ميان فرق مضمون وجود دارد؛ يعنی عصـيان  كررا هم توجيه » حق

زخـم از   ندشدن ابليس برای دفع چشـم دانستن با سپ  زخم و نافرمانی را سپند دفع چشم

يعنـی يـك آيـين و رسـم      ؛اما موضوع هردو يكی اسـت  .توان يكسان دانست آدم را نمی

  عاميانه برای دو مضمون متفاوت در نظر گرفته شده است. 

  

  . تقدير الهی٣ـ٢

  : تأويلی ديگر از علت هبوط آدم از بهشت

ــده ــد  بن ــاهی ده ــب ش   ای را منص

ــد   ــزم كن ــنگ را زم ــايی س   از عص
  

  از چنان چاهی چنان جاهی دهـد   

ــدمی تخــم  ــد » عصــی آدم«گن   كن
  

  ]١٢٠، ص٢٣[

                                                                                                                             
رود. عطار در  زخم به كار می ای است برابر با سپندسوختن كه برای دفع چشم واژه :چشماروی. ١

  كند: زخم بوده است، چنين معرفی می اروی را كه روشی برای دفع چشمچشم اسرارنامه

  سفالی را بيارايند زيبا   

  كنند از حيله چشماروی آغاز

  اگر شخصی ببيند رويش از دور

  چو خَلقانش ببينند از در و بام
  

  فروپوشند او را شَعر و ديبا   

  كه چشماروی دارد چشمِ بد، باز

  حور چنان داند كه پيدا شد يكی

  دراندازندش از باال سرانجام
  

 ]١٥٧، ص ٢٢[



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٥٨

بنابراين منظـور عطـار ايـن اسـت كـه       ؛است» خدا«ها ، فاعل تمام مصراعحقيقت در

خـوردن   و فريببذر نافرمانی آدم را پاشيده است و آدم در نافرمانی از حق  ،خداوند، خود

 ناچـار  بـه هيچ اختياری از خود نداشـته و   ،از ابليس كه موجب هبوط او از بهشت گرديد

شده است. اين تأويل ديدگاه جبرگرايانـۀ   اسير جبر بوده و بايد چنين رفتاری مرتكب می

  : بينيم دهد. همين انديشۀ جبرگرايانه را دربارۀ سقوط ابليس هم می عطار را نشان می

  

  بت دزدی به ابليس. نس٤ـ٢

ـ مصـداقی  كند و با ساختاری تمثيلـی    می دفاعاز ابليس  نامه الهیعطار در مقالۀ هشتم 

  : گويد كه نوع برخورد خداوند با ابليس مانند برخورد يوسف با بنيامين بوده است می

  چون يوسف چنان خواست«بزرگی گفت: 

  به دل با او يكـی گـردد بـه اخـالص    

ــاع د ــادش از پـــی آن صـ ــارنهـ   ر بـ

  مطلـق «چنين گفت: آن بزرگ دين كه 

  برانـــدش از بـــر و از بهـــر ايـــن راز
  

  يامين دل كنـد راسـت  كه خود با ابن

  تنهايی كنـد هـم خلـوتش خـاص     به

  ، زهـی كـار!  »به دزدی كرد منسوبش

  ســت بــا ابلــيس الحــق همــين رفتــه

ــاز  ــاق ممت ــردش از آف ــه لعنــت ك   »ب
  

  ]٢١٢، ص٢٠[

 رَحـلِ  یفِ السِّقايَةَ جَعَلَ بجِهازِهِم جَهَّزَهُم لَمّافَ«: آيۀ موردِنظر عطار چنين اسـت 

 را آنان كه یهنگام پس: ]٧٠[يوسف/» لَسارِقونَ إنَّكُم العيرُ أَيَّتُهَا مُؤَذِّنٌ أذَّنَ ثمَ أخِيهِ

] او دسـتور  بـه [ سـپس . نهـاد  بـرادرش  بـارِ  در را یكـرد، آبخـور   مجهـز  خواربارشان به

  . »هستيد دزد شما قطعاً كاروانيان! یا«: درداد بانگ یا نداكننده

و رفتار او را كه  كند میعطار در اين تأويل هم با نگاه جبرگرايانۀ خود ابليس را تبرئه 

ای  . البته ابليس چـاره داند میاز ارادۀ الهی ناشی  ،موجب طرد او از درگاه حق شده است

  : و از اين تقدير حق هم خرسند است نداردجز پذيرش قضای الهی 

  رفـت بـر طـور    شبی موسی مگر مـی 

  ای همه دم!«چنين گفت آن لعين را كـ

  ای مقبـول حضـرت!  «: لعينش گفـت 

ــرا راه   ــجده م ــر آن س ــودی ب ــر ب   اگ

ـ اين چنين خواست   ـ تعالی    ولی چون حق 
  

ــيس از دور   ــيد ابل ــيش او رس ــه پ   ب

ــيش آدم؟   ــردی پ ــجده نك ــرا س   »چ

  علتــی معلــول قــدرت   شــدم بــی 

ــو آنگــا  ــودمی همچــون ت   هكليمــی ب

  »چه كژ گويم نيامد جز چنين راست
  

  ]٢١٩، ص٢٠[



   ٥٩   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

عنـوانِ   در اينجا نيز عطار برابر مشرب عرفانی و انديشۀ كالمی خود، تقدير الهی را بـه 

  عاملی مشترک در هبوط آدم و سقوط ابليس ارائه كرده است. 

  

  . گريز از بالی قرب٥ـ٢

ار در خصـوص هبـوط آدم   های منشوری عطـ  های زير شاهد بُعدی ديگر از تأويل در بيت

  : هستيم

ــده ــود نخســت بن ــا ادب نب   ای را ت

  چون بـالی قـرب ديـد آدم ز دور   

  ديـــد دنيـــا كشـــتزار خويشـــتن

  نيست دنيـا بـد اگـر كـاری كنـی     
  

  بنـدگی از وی كجــا آيــد درســت؟   

  آشــيان آمــد ز نــور ســوی ظلمــت

ــار خويشــتن    ــرد اختي ــرم ك   الج

  بد شود گر عـزم دينـاری كنـی ...    
  

  ]٣٥٦و  ٣٥٥، صص٢٣[

، هبوط آدم به دنيا به سبب نافرمانی و به تعبيری قرآن كريم هرچند كه بنا به نص صريح

های يادشده آن را به سود آدم توجيه كرده است؛ بـه   ادب او بوده است؛ اما عطار در بيت ترک

]، حضور در مقام قرب حضرت ٥٤، ص٢٤» [البال للوالء«اين صورت كه چون آدم به مصداق 

ديد، حاضر شد كه برای پرهيز از افتادن در آن بالی قرب، از نور گلشـن   ا بال میحق را توأم ب

آشيان دنيا فرو افتد. البته او پس از هبـوط، دنيـا را همچـون كشـتزاری      سویِ ظلمت قدس به

توانست زمينۀ بازگشت او را تـدارک ببينـد. چنـين مفـاهيمی از آيـات خلقـت و        ديد كه می

ناچار بايد بگوييم كه در اين مورد هم، عطار بر پايۀ مشـرب   و به شود هبوط آدم استنباط نمی

  عرفانی و تفكر هرمنوتيكی خويش به تأويل اقدام كرده است.  

زند تا نشان دهد  گريزی می هم به اين سخن حضرت اميرالمؤمنين(ع)عطار در اينجا 

تۀ دنيـا و مـال دنيـا    رود، كاركند و دلبسـ  كه اگر انسان در دنيا برابر آنچه از او انتظار می

اِنِّ «: ساز رشد و كمال او خواهد بود تنها بد نيست؛ بلكه زمينه يابد كه دنيا نه نشود، درمی

  دنيا مسجد محبان خداست. : ]٣٨٤، ص٢» [الدُّنيا مَسجِدُ اَحِباءِ هللاِ

در خصـوص واكـنش   حال ببينيم كه در مقابل اين تأويل، شاهد چه تأويلی از عطـار  

  : شدنش از درگاه الهی هستيمردابليس به ط

  

  . خطاب لعنتی٦ـ٢

نظـری حـاكی از    )ق. ه ٢٩١ متوفـای (عثمان مكّـی   از زبان عمروبن الطير منطقعطار در 



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٦٠

و گفته است كه گاهی پذيرش لعنت حق بـه ايـن    دادهبودن پذيرش لعنت حق  اختياری

  : علت است كه كسی طالب آن نيست

ــرم    ــی در ح ــان مكّ ــن عثم ــرو بِ   عم

  دميد اين جان پـاک  چون حق می«: گفت

  خواست تا خيـل ماليـك سـر بـه سـر     

ــت ــمان! «: گفــ ــان آســ   ای روحانيــ

ــر روی خــاک  ــد آن همــه ب   ســر نهادن

  ايــن نفــس«: بــاز ابلــيس آمــد، گفــت

ــرا    ــن مـ ــر از تـ ــد سـ ــر بيندازنـ   گـ

  من همی دانم كـه آدم خـاک نيسـت   

  چــون نبــود ابلــيس را ســر بــر زمــين

  ای جاسـوس راه! «: حق ـ تعالی ـ گفـتش   

  ج چـون ديـدی كـه بنهـادم نهـان     گن

  يــارب! مهــل ده ايــن بنــده را«: گفــت

  مهلت بـر منـت  «: حق ـ تعالی ـ گفت  

  آن گنج پـاک «: بعد از آن ابليس گفت

  لعنـــت آنِ توســـت رحمـــت آنِ تـــو
  

ــم  ــه در قلـ ــن گنجنامـ ــد ايـ   آوريـ

  در تــن آدم كــه آبــی بــود و خــاک

ــر   ــه اث ــان ن ــد از ج ــر يابن ــه خب   »ن

  »پيش آدم سجده آريـد ايـن زمـان   

  الجرم يك تـن نديـد آن سـرّ پـاک    

  كـس  ای از مـن نبينـد هـيچ    سجده

  نيست غم چون هست اين گـردن مـرا  

  »سر نهم تا سرّ ببيـنم بـاک نيسـت   

  سرّ بديد او، زان كه بود او در كمين

  تــو بــه ســرّ دزديــدنی ايــن جايگــاه

  بُكشَــمَت تــا برنگــويی در جهــان ... 

  »ای كن ايـن ز كـار افكنـده را    چاره

  » ... م انـدر گردنـت  طوق لعنت كـرد 

  چون مرا روشن شد از لعنت چه باک؟

ــو   ــمت آنِ ت ــت قس ــده آنِ توس   »بن
  

  ]٣٨٢و  ٣٨١، صص٢١[

عثمان مكّی ابليس داوطلبانـه پـذيرای    دهند كه ازنظرِ عمروبن های يادشده نشان می بيت

لعنت حق شده است.
١
  افزايد:   عثمان مّكی می عطار پس از ارائۀ اين گنجنامۀ عمروبن 

  ن چنين بايد طلـب گـر طـالبی   اي

  يـابی تـو او را روز و شـب    گر نمـی 
  

  ای طالـب بـه معنـی غـالبی     تو نـه   

  نيست او گم، هست نقصان در طلب
  

  ]٣٨٢[همان، ص

ابليس در پاسخ به اين پرسش كه چرا لعنت حق را پـذيرفتی و در جـان خـود قـرار     

كه مرا هدف قـرار داده   لعنت الهی تيری است: گويد دادی؟ باز هم نظری ويژه دارد و می

است؛ اما بايد توجه داشت كه پيش از اينكه مشمول اين لعنت شوم، مشمول نظر الهـی  

                                                                                                                             
) ٤٥٣االوليا هم (صةمشهور است ـ در تذكر گنجنامهعثمان مكّی را ـ كه به  عطار سخنان عمروبن. ١

 آورده است.



  ٦١   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

ام، همين نظرِ نخستِ حق بسيار مهم و مايۀ مباهات من است و مـن آن را چونـان    شده

  : ام گنجی درون دل خويش پنهان كرده

  ای شوم!«كسی پرسيد از ابليس كـ

  نهـادی  چرا لعنت چنين در جـان 

  لعنت تيرِ شاه است«چنين گفت او كه 
  

  چو ملعونیِ خويشت گشت معلـوم   

  »چو گنجـی در دلـش پنهـان نهـادی؟    

  »ولــی اول نظــر بــر جايگــاه اســت
  

  ]٢١٧، ص٢٠[

از » تير لعنت«بينيم كه ازنظرِ عطار، ابليس به جايگاهی كه  ها می با دقت در اين بيت

داند، بـرای   را از طرف حق می» تير لعنت«ين كند و چون ا نگاه می است، آن پرتاب شده

خود را  ای در اين موضوع هم، نگاه منشوری و مقايسهآن ارزشی خاص قائل است. عطار 

سو آدم برای اينكه در گرفتار بالی قرب نشود، بُعد را  گويد از يك نشان داده است؛ او می

ند برای خـود قلمـداد   برگزيده است و از سوی ديگر هم ابليس نگاه حق را گنجی ارزشم

حق را مايۀ افتخار خود دانسته است. اين دو تأويل در بعد منفی » لعنتیِ«كرده و خطاب 

پذيرش بُعـد بـرای   «مشترک هستند؛ هرچند باز هم ميان آن دو تفاوت وجود دارد؛ زيرا 

  يكی نيست. » پذيرش لعنت برای ارزشمندی نظر حق«و » ردكردنِ بال

  

  . بندگی و ذُل نيك٧ـ٢

رو، خداونـد   ازاين». بندگی و ذلّ نيك«چيز داشت، جز  جهان پيش از آفرينش انسان همه

در » بندگی«گرشدن  دمد تا جهان را بدين زينت بيارايد. با جلوه از روح خويش در آدم می

  : شود پا میشور و غوغا در جهان برانسان، 

  چيـزی وليـك   نقد بود آنجـا همـه  

  الجــــرم در قالــــب آدم دميــــد
  

ــدگ   ــیبن ــك  ی و ذل م ــت ني   بايس

  بنــدگی را در خداونــدی كشــيد  
  

  ]٤٢١، ص٢٣[

با آيات مربوط به آغاز آفرينش انسان مـرتبط اسـت و از سـوی     سو يكها از  اين بيت

 و جـنّ  و: ]٥٦ذاريات/[ناظر است » لِيَعبُدونِ إالّ االنسَ وَ الجنَّ مَاخََلقتُ وَ«ديگر به آيۀ 

  بپرستند.  امر آن كه یبرا جز نيافريدم را انس

بخش مربوط به رفتن سـالك فكـرت   ، در نامه مصيبتتوان در  ادامۀ اين مطلب را می

  : پيش آدم دنبال كرد

ــده ذل      هست آدم اصـل كـل  «: پير گفتش ــه، بخريـ ــزّ را بفروختـ   عـ



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٦٢

ــدی كنــار   جُســته از تخــت خداون

ــده  ــدن آزاد آمــ ــت عــ   از بهشــ

ــراهنش   ــم پي ــدس ه ــور ق ــود ن   ب

  زان كه او را بنـدگی مطلـوب بـود   

  بندگی را ترک جنـت گفـت پـاک   
  

  بنــدگی را كــرده در ذل اختيــار  

ــده  ــم بن ــده  در غ ــاد آم ــدن ش   ش

  خواست كان بيرون فتد از گردنش

ــود  ــوب ب ــدگی محب ــرم در بن   الج

  »آسا از بهشت آمد به خـاک  عاشق
  

  ]٣٥٥، ص٢٣[

ها عطار به عرصۀ تأويل وارد شده و در پايان از زبان پير گفتـه اسـت كـه آدم     در اين بيت

طورِكامـل   وار، بهشت را بهر اظهار بندگی محبوبيت زيادی داشت و به همين سبب، مالمتید

آسا به زمين فرود آمد تا به بندگی حق بپردازد. ناگفتـه پيداسـت كـه ايـن      ترک كرد و عاشق

برداشت با ظاهر آيات هبوط هماهنگی ندارد؛ اما ذهن عارفانه و عاشقانۀ عطـار آن را بـر پايـۀ    

روشـنی   ]. بـا ايـن تأويـل بـه    ٣٥٦و  ٣٥٥، صص٢٠:  ـنكتأويل كرده است [نيز  حسن تعليل،

رسـيدن آفـرينش شـده اسـت. عطـار در       كمال پيداست كه آدم با هبوط خود عمالً واسطۀ به

  مقابل اين نگاه تأويلی به هبوط، تأويل زير را دربارۀ ابليس عرضه كرده است. 

  

  . ابليس واسطۀ رسيدن به حق٨ـ٢

سـازی كـه در    س هر دو موردِتوجه خداوند هستند. عطار با همان نگاه يكسـان آدم و ابلي

شود تا به تفسير و توجيه ايـن نظـر    های مشاهده كرديم، بار ديگر دست به كار می نمونه

بپردازد كه امتياز واسطگی برای وصال با خداوند، مختص آدم نيست؛ بلكه ابليس را هـم  

انسـت؛ زيـرا ابلـيس مظهـر قهـر الهـی بـوده و در        نوعی واسطۀ رسيدن به حق د بايد به

نبوده است. با توجه به اين نكات است كه عطار تأويلی  اختيار صاحبنكردن بر آدم  سجده

به گفـتن   قرآن مجيدكند كه در  ارائه می» اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم«ويژه از عبارت 

  : آن سفارش و بر آن تأكيد شده است

  اسـت پيوسـت  بدين درگاه استاده 

  زو نخـواهی » اعوذی«نخستين تا 

  بدين در روز و شب زان است پيوست

  محك نقد مـردان در كـف اوسـت   

ــره  ــدی نبه ــرد نق   كســی كانجــا ب
  

  ای از قهـر در دســت  گرفتـه حربـه    

ــی  ــادن در الهـ ــوان نهـ ــدم نتـ   قـ

  زنـد دسـت   كه تا تردامنـان را مـی  

  ز مشرق تا به مغرب در صـف اوسـت  

ــورد در ــره خ ــيس ده ــال از ابل   ح
  

  ]٢١٣و  ٢١٢، صص٢٠[



  ٦٣   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

وَ اما يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشّيطانِ نَـزغٌ  «: آيات مربوط به اين تأويل چنين اسـت  ازيكی 

ای به تو رسد، به و اگر از شيطان وسوسه: ]٢٠٠[اعراف/» فَاسَتعِذ بِالله اِنّهُ سميعٌ عليمٌ

  خدا پناه بر؛ زيرا كه او شنوای داناست. 

ابلـيس بـا آگـاهی و    : گويـد  از مـاجرای ابلـيس مـی    عطار در تفسير و تأويل خـويش 

ای از قهر بر دست گرفته و بر اين درگاه حق ايستاده است  هشياری كامل، پيوسته حربه

را » اعوذ بالله من الشّيطان الـرّجيم «تا  ،بنابراين ؛تا تردامنان را از آن درگاه عالی دور كند

ابلـيس پـل و    ديگر، عبارتِ بهبگذاری؛ توانی به آستان حضرت حق قدم  بر زبان نرانی نمی

  گذرگاه رسيدن به حق است. 

ديدگاه عطار در ايـن  گرداند.  ای برای دفاع از او می ابليس را وسيله سخنانعطار اين 

ای دانسته اسـت   واسطه ،موضوع هم، هرمنوتيكی است؛ چراكه او ابليس را در تأويل خود

ابليس ـ كه ازنظرِ عطـار واسـطه اسـت ـ عبـور       كه مؤمنان بايد با قرائت آيۀ استعاذه، از 

  كنند تا به حق برسند. 

  

  . شوق آدم٩ـ٢

در بيت زير، عطار، هبوط آدم به زمين و بازگشت او را به جايگاه نخستش، از شـوق آدم  

  : به محبوب ازلی ناشی دانسته است

ــاک   ــالم خ ــدم در ع ــوقت آم   ز ش
  

ــاک ز شــوقت مــی   ــالم پ ــا ع   روم ب
  

  )١٢٣، ص٢٢(
انسان شوق بازگشت به عالم پـر از حسـن و معنويـت را داشـته باشـد، امـری        اينكه

طبيعی است؛ اما در آيات مربوط به هبوط آدم هيچ نشـانی از اينكـه آدم بـا اختيـار بـه      

 ؛شود، چه رسد به اينكه با شـوق هبـوط كـرده باشـد     زمين هبوط كرده باشد، ديده نمی

عاشقانه از ذهنی دردمند و عاشـق. گويـا ايـن    تأويلی است؛ تأويلی  ۀبنابراين، اين انديش

خداونـد آدم  : خوانيم در تأويلی ديگر از هبوط آدم میشوق ناشی از درد دين است؛ زيرا 

كـرد؛   را خلق كرد و او را مايۀ زينت و آراستگی جهان قرار داد و از او درد دين طلب می

ـ كه مرد بود نه زن كـه  چراكه زمينۀ آن در ذات و سرشت او وجود داشت. بنابراين آدم  

هـای دلربـای    از جلـو » درد ديـن «وبوی است ـ به سبب داشتن   اهل زينت و شيفتۀ رنگ

دل كَند. وقتی كه او با تـرک تعلـق بـه ايـن مرحلـه از كمـال رسـيد، امـر          بهشت كامالً

  شد: به او ابالغ » اهبطوا«



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٦٤

  خواسـتيم  ما ز آدم درد ديـن مـی  

  او چــو مــرد درد آمــد در سرشــت

ــد ــار  زن كن ــويی اختي ــی و ب   رنگ

  ش آمد خطـاب »اهبطوا«الجرم چون 
  

ــتيم     ــدو آراسـ ــانی را بـ ــا جهـ   تـ

  پاک شد از رنگ وز بـوی بهشـت   

  مرد را با رنـگ و بـا بـويی چكـار؟    

  پای تـا سـر درد آمـد و اضـطراب    
  

  ]٣٨٥، ص٢٣[
عطار در تأويل عارفانۀ ديگری از هبوط آدم، همسو با تأويل قبلی، علت هبوط او را از 

  : نياوردن به چيزی دون حق دانسته استنادلبستگی آدم به بهشت و سرفرو بهشت،

ــتاد  ــؤال از اوس ــاگردی س ــرد ش   ك

  گهـر  بـود آدم همـی عـالی   «: گفت

ــد   ــت آوازی بلنـ ــاتفی برداشـ   هـ

  هر كه در هر دو جهان بيـرون مـا  

  ما زوال آريم بر وی هرچـه هسـت  
  

  »ز بهشـت آدم چـرا بيـرون فتــاد؟   «ک  

  ؟چون بـه فردوسـی فـروآورد سـر    

  كای بهشتت كرده از صدگونه بند!

  سـر فــرو آرد بـه چيــزی دون مــا،   

  »زان كه نتوان زد به غير دوست دست
  

  ]٢٧٠و  ٢٦٩، صص٢١[
د شبا ظاهر آيات مربوط به هبوط آدم ـ كه پيش از اين ارائه   وجه هيچ به برداشتاين 

در اينجـا  باز هم پذير است.  های عرفانی توجيه ـ تناسب ندارد و تنها در چارچوب انديشه

كـه ايـن    بينيم كه عطار علت هبوط آدم را ترک تعلق او دانسـته اسـت، درحـالی    هم می

شود. نقطۀ مقابل ايـن تأويـل از    دريافت نمی قرآن كريم از ظاهر آيات وجه هيچ بهمفهوم 

  : بينيم هبوط را در تأويل رفتار ابليس می

  

  . غيرت ابليس١٠ـ٢

بينـد كـه    های عطار اين است كه وقتی ابليس مـی  منظومهبُعد ديگری از دفاع ابليس در 

گويد، اين خطاب را  گويد، با او نيز سخن می سخن می اًكه با آدم مستقيم گونه همانحق 

داند و به سبب همين منزلتـی كـه يافتـه اسـت، حاضـر       مايۀ فخر و مباهات خويش می

  : نيست در برابر ديگری سجده كند

  خواسـت  چو حق ابليس را ملعون همی

  واسطه با او سخن گفـت  چو حق بی

ــين را  ــد آن لع ــر ســجده آم   چــو ام

  »الغيـر «: قـال » اسـجد «: بدو گفتنـد 

  خواسـت  همان چيز او ز حق افزون همی  

ــت  ــه از خويشــتن گف ــرای آن هم   ب

  بــــين را بخوابانيــــد چشــــم راه 

  ضَـير ال«: قـال » اخسـوا «برو خواندند 



  ٦٥   سيهبوط آدم و سقوط ابل ازعطار  یورشمن یها ليتأوانندی هم
  

ــی درآرم  ــی از پــ ــه لعنتــ   اگرچــ

ــودی نگــاهی  ــرا ب ــری گــر م ــه غي   ب
  

ــر او ســر كــی درآرم؟  ــه پــيش غي   ب

  »نبودی حكمم از مـه تـا بـه مـاهی    
  

  ]٢١٥، ص٢٠[
جمله آيـات   از آيات مربوط به خلقت آدم، از ۀافزون بر استفادخصوص   اين درعطار 

 قـالَ «: سورۀ مبارک طه ـ كه پيش از اين گذشت ـ از ايـن آيـه هـم بهـره بـرده اسـت        

  گم شويد در آن و با من سخن نگوييد. : ]١٠٨نون/[مؤم» التُكلَّمونِ وَ فِيها اخسئوا

تعبيری قرآنی است كه خداوند خطـاب   در آيۀ اخير» اخسئوا«بينيد  طور كه می همان

اولئك اصـحاب النّـار هـم فيهـا     «به دوزخيان ـ نه خطاب به ابليس كه از مصـاديق   

ين قسمت بـه  رود ـ گفته است و عطار با بيانی مجازی آن را در ا   به شمار می» خالدون

ای كه دارد، نظرش اين بوده است كه به  كار برده است. شايد هم با نگاه هرمنوتيكی ويژه

  آيه دربارۀ ابليس است. » صد آمد نود هم پيش ماست كه چون«مصداق 

كـه سـخن   ـ را هـم   » الضَـير «از آيات يادشده،  عطار در تأويل خود عالوه بر استفاده

: ز اين آيه اقتباس كرده و به ابليس نسبت داده اسـت ـ اساحران خطاب به فرعون است  

 یسو به یرو نيست، ما یباك«: گفتند: ]٥٠[شعراء/» مُنقَلِبونَ رَبِّنا  یإل إنّا الضَيرَ قالوا«

  . »آوريم یم خود پروردگار

عطار در مواجهه با آيۀ نخست هم با تغيير مخاطب كالم، به تأويل بالغی دسـت زده  

علـت اينكـه حكـم مـن بـر      : از زبان ابليس گفته اسـت » حسن تعليل«گيری از  و با بهره

  : ام جا ساری و جاری است، همين است كه من در برابر غير حق سجده نكرده همه

  به غيـری گـر مـرا بـودی نگـاهی     
  

  »نبودی حكمم از مه تا بـه مـاهی    
  

  ]٢١٥، ص٢٠[
: گفتـه اسـت   دريـای جـان  با توجه به همين انديشه است كه هلموت ريتر در كتاب 

فايـده نبـود. او از ايـن رهگـذر عمـری جـاودانی و        اين لعنت برای شيطان چنـدان بـی  «

  ]. ٣١٣، ص٢، ج١٦حاكميت كامل بر دنيا را به دست آورد [

بينيم همان طور كه شوق آدم به حق و درد دين سبب شد كه او از بهشـت   ترتيب می اين به

عامل سقوط او از درگاه حـق شـد. نيـز بـا      به زمين هبوط كند، غيرت ابليس نسبت به حق هم

يابيم كـه او برابـر ذوق عارفانـۀ خـود،      های عطار درمی های منشوری در منظومه نگاهی به تأويل

ای ناخودآگاه تالش كرده است تـا بـرای هبـوط آدم و سـقوط ابلـيس داليـل        آگاهانه يا به گونه

دهـد كـه آدم و ابلـيس از ابتـدا     مشابهی ارائه كند. شايد خواسته است بـه ايـن وسـيله نشـان     

  سرنوشتشان به هم گره خورده است و طبعًا تا پايان هم همين طور خواهد بود.  
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 يـۀ نظر ابربرو در اين پژوهش كه بر پايۀ دو روش توصيفی ـ تحليلی و تحليل محتوا  

برای  از آثار منظوم عطار (پنج مورد شدۀ های مطرح ، با مطالعۀ نمونهشدارائه  كيهرمنوت

روشنی دريـافتيم كـه او شخصـيتی     بههركدام از دو موضوع هبوط آدم و سقوط ابليس) 

خود در آثار گوناگون خويش به تأويل كالم  فكری بحسب دانش و مشرگراست و  تأويل

بـا نگـاهی    ،ای از مـوارد  وحی و حديث مبادرت كرده است. نيز دريافتيم كـه او در پـاره  

آفرينش «جمله در خصوص  های تأويلی بديعی را از انديشهمنشوری به اين منابع دينی، 

اسـت؛   كردهارائه » تمرد ابليس و سقوط او از مقام ممتازش«و » آدم و هبوط او از بهشت

همچنين ای از موارد تا حدودی هنجارگريز و ساختارشكن هستند.  هايی كه در پاره تأويل

گاه هرمنوتيكی و منشـوری، داليـل   كه عطار با اين ن شده مشخص شد های ارائه از نمونه

گوناگونی برای اين موضوعات ذكر كرده اسـت؛ داليلـی كـه از ظـاهر آيـات قـرآن درک       

معلوم شد كـه در ميـان ايـن داليلـی كـه او بـرای        اين نكته هم ،شود. افزون بر آن نمی

شـود كـه بيـانگر     ی معنـاداری ديـده مـی   هـا  های خود ارائه كـرده اسـت، شـباهت    تأويل

  بينی اوست. انسان و ابليس در جهان ،های عطار دربارۀ رابطۀ خدا انديشه
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