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

چكيده

نويسندگان و شـاعران عـارف مسـلك در مواجهـه بـا قـرآن و حـديث ،نگـاهی تـأويلی
داشتهاند؛ برای نمونه ،از نگاه عطار ،آدم با بندگی خود مايۀ زينـت هسـتی مـیشـود و
ابليس مظهر قهر الهی .ازاينرو ،يكی از موضوعات برجسته در آثار او تأويلهـايی اسـت
كه در خصوص »آفرينش آدم و هبوط او از بهشت« و »تمرد ابليس و سقوطش از مقامی
ارجمند« ارائه كرده است .در اين پژوهش بر آن هستيم كه بر پايـۀ نظريـۀ هرمنوتيـك
) (hermeneuticو با روش توصيف و تحليل محتوا ،پاسخی برای اين پرسش بيـابيم:
شكل ،روش ،ساختار و تأويلهای عطار از هبوط آدم و راندهشدن ابليس از درگـاه حـق
چگونه است؟ در اين پژوهش خواهيم ديد كه او در مواجهه با اين دو موضوع با نگـاهی
منشوری و مشابه ،به تأويل دست زده است كه بیشك اين رفتار ،بيانگر نگـاه خـاص او
به تقابل ميان آدم و ابليس است.

كليد واژهها :آثار عطار ،تأويل )هرمنوتيك( ،تأويل منشوری ،سقوط ابليس ،هبوط آدم.
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 .١مقدمه
شاعران و نويسندگان عارفمسلك ازجمله عطار نيشابوری در مواجهه بـا قـرآن كـريم و
احاديث ،حسب دانش و مشرب فكری خويش به تأويل آيات و احاديث همت گماشـته و
در مواردی رفتاری ساختارشكن داشتهانـد .ايـن ويژگـی در آثـار عطـار و هـمفكـران او
بسامدی درخور توجه دارد و از مختصات سبكی آنها به شمار میرود .بايـد عطـار را در
جمع بزرگانی قرار داد كه در تكامل ادبيات عرفانی فارسی و داشتن رويكـرد تـأويلی بـه
قرآن كريم و انتقال آرای تأويلی پيشينيان به معاصران خود و آيندگان نقشـی بنيـادين
دارند .نمونهای از اين موضوع ،نقش بینظير عطار در انتقال ميـراث معنـوی سـنايی بـه
موﻻناست .موﻻنا خود به اين موضوع كامﻼً واقف بوده و بر آن تأكيد كرده است .افﻼكـی
)٧٤٥ـ  ٦٤٩ه..ق( دراينباره از قول وی مینويسد» :هركه سخنان عطـار را بجـدّ خوانـد،
اسرار سنايی را فهم كند و هركه سخنان سنايی را به اعتقاد مطالعه نمايـد ،كـﻼم مـا را
ادراک كند و از آن برخوردار شود و برخورد« ] ،٧ج ،١ص.[٤٥٨
در ميان تأويلهای فراوانی كه عطار از آيات قرآن كريم ارائه كرده است ،تأويلهای او
در خصوص هبوط آدم از بهشـت ،برجسـتگی خاصـی دارد؛ چـرا كـه از همـان ابتـدای
آفرينش آدم ،ميان او و ابليس تقابلی مستمر وجود داشت و حتی اين تقابل به فرزنـدان
آدم و همدستان ابليس هم رسيده است؛ بنابراين ،به وضوح درک میشود كه سرنوشـت
آدم و ابليس به گونه ای عجيب درهمتنيده شده است .اين تقابل در تأويل هايی كه عطار
ارائه كرده است ،نمودی برجسته دارد .ازاينرو ،در اين نوشتار بر آن شديم كه با بررسـی
اين موضوع پارهای از همانندیهای موجود در ميان تأويلهـای عطـار از »هبـوط آدم« و
»سقوط ابليس« را نشان دهيم و تحليل كنيم .اينك به منظور ايجـاد تصـويری دقيـق از
چارچوب و زمينه اين پژوهش ،چند اصطﻼح به اختصار معرفی میشود.
١ـ .١تأويل
در لغت يعنی »بازگشتكردن از چيزی ،برگرداندن بـه چيـزی« ] ،١٥ذيـل واژۀ تأويـل[.
جرجانی در تعريف اين واژه و تفاوت آن با تفسـير نوشـته اسـت» :التّأويـل :فـی اﻻصـل
التّرجيع و فی الشّرع صرف اللّفظ عن معناه الظّاهر الی معنیً يحتمله اذا كـان المحتمـل
الّذی يراه موافقاً بالكتاب و السّنّة مثل قوله تعالی» :يُخرِجُ الحَیﱠ مِـنَ المَيﱢـتِ« ١ان اراد بـه
 .١يونس٣١/؛ در برگردان آيات قرآن كريم به زبان فارسی از ترجمۀ مرحوم محمدمهدی فوﻻدوند
استفاده شده است.
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اخراج الطّير من البيضة كان تفسيراً و ان اراد اخـراج المـؤمن مـن الكـافر أو العـالم مـن
الجاهل كان تأويﻼً« ] ،١٢ص .[٤٦تأويلكنندگان رفتار تأويلی خود را به اين آيـۀ قـرآن
كريم مستند میكنند:
»هُوَ الﱠذِی أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنﱠ أُمﱡ الكِتـابِ وَ أُخَـرُ مُتَشـابِهاتٌ فَأمّـا
الﱠذينَ فیِ قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتﱠبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَ ابتِغاءَ تَأويلِهِ وَ مَـا يَعلَـمُ تَأويلَـهُ إﻻّ
ﷲُ وَ الرّاسِخُونَ فی العِلمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِـهِ كـلٌ مِـن عِنـدِ رَبﱢنـا وَ مـا يَـذﱠكﱠرُ إﻻّ أُولـوا اﻷلبـابِ«
]آل عمران :[٧ /اوست كسی كه اين كتاب ]قرآن[ را بر تو فـرو فرسـتاد .پـارهای از آن ،آيـات
محكم ]صريح و روشن[ است .آنها اساس كتـابانـد و ]پـارهای[ ديگـر متشـابهاتانـد ]كـه
تأويلپذيرند[ .اما كسانی كه در دلهايشان انحراف است برای فتنهجـويی و طلـب تأويـل آن
]به دلخواه خود[ از متشابه آن پيروی میكنند ،با آنكه تأويلش را جـز خـدا و ريشـهداران در
دانش كسی نمیداند] .آنان كه[ میگويند :ما بدان ايمان آورديـم ،همـه ]چـه محكـم و چـه
متشابه[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسی متذكر نمیشود.
دو خوانش از ايـن آيـه وجـود دارد :اگـر پـس از »ﷲ« وقـف كنـيم» ،و« پـس از آن
استيناف خواهد بود و معنی آيه چنين میشود :جز خداوند كسی تأويل آيات متشـابه را
نمیداند؛ اما اگر وقف نكنيم» ،و« حرف عطف خواهد بود و معنی آيه میشود :راسخان در
علم هم قادر به تأويل آيات متشابه هستند .قريببهاتفاقِ دانشمندان شيعه و بسـياری از
بزرگان اهل تسنن قرائت دوم را پذيرفتهاند ] ،١٣صص  ٨٢و .[٨٣
تأويلكنندگان به اين حديث هم استناد مـیكننـد» :إنﱠ لِلقُـرآنِ ظَهـراً وَ بَطنـاً وَ
لِبَطنِهِ بَطنٌ إلي سَبعَةِ أبطُن« ] ،٦ج ،٤ص :[١٠٧به راستی قرآن ظاهری دارد و باطنی

و هر باطن ،باطنی دارد تا هفت باطن.
هانری كربن )١٩٧٨) (Henry Corbinــ (١٩٠٣تأويـل را از مشخصـههـای هـويتی
حكمت و اشراق و عرفان شيعه میداند و دراينباره مینويسد» :بدون تأويل نـه حكمـت
اشراقی در ميان میبود و نه شيوۀ عام آن پديدار روحانی كـه معنـای اسـﻼم را متحـول
ساخته است و منظورم از آن پديدار روحانی ،عرفان شيعه است« ] ،٢٩ص.[١٩٠
١ـ .٢تأويل منشوری

بسيار اتفاق افتاده است كه چند نفر مطابق با دانش و بينش خـود دربـارۀ يـك موضـوع
مشترک ،نظر تأويلی خاصی را ارائه كرده اند .مصاديق اين روش در آثار عرفانی ما فراوان
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است؛ اما اينكه يك نفر از زوايايی مختلف به يك موضوع بنگرد و هربار جداگانـه اظهـار
كند ،كمتر اتفاق افتاده است .ما اين نمونۀ اخير را تأويل منشوری مـینـاميم؛ بنـابراين،
تأويل منشوری تأويلی است كه يك تأويلكننده )خواننده( از دو يا چند منظـر بـه يـك
موضوع خاص نگاه میكند و هربار متناسب با نوع نگاه و درک خويش نظری متفاوت بـا
نظر قبلی خود ارائـه مـیكنـد .بـهعبـارتِديگـر ،تأويـل منشـوری چنـد تأويـل از يـك
تأويلكننده دربارۀ يك موضوع است .بیترديد چنين تـأويلی بـا سـطح دانـش و بيـنش
تأويلكننده تناسب مستقيم دارد و گذر زمان و افزايش دانش و تجربه سبب تنوع بيشتر
در اظهارنظرها و شمار تأويلهای وی خواهد شد .ﻻزم میدانيم به اين نكتۀ مهم تأكيـد
كنيم كه در تأويل منشوری ،يك نفر از چند منظر فقط به يك موضوع نگـاه مـیكنـد و
هربار نظر خاص خود را ارائه میدهد .مثﻼً عطار هربار از منظری خاص به »هبوط آدم« و
»سقوط ابليس« نگاه كرده و تأويلی خاص به دست داده است .تأويلی كه بـا تأويـلهـای
ديگر او دربارۀ همان موضوعات متفاوت است .در ميـان ايـن تأويـلهـا ،مـواردی يافـت
میشود كه نشان می دهد او آگاهانه يا ناخودآگـاه بـر آن بـوده اسـت كـه بـا ايـن نگـاه
منشوری برای »هبوط آدم« و »سقوط ابليس« دﻻيلی مشابه ارائه كند.
١ـ .٣هرمنوتيك

از آنجا كه امروزه در فلسفه و ادبيات جهان از واژۀ هرمنوتيك برای خوانش و تفسير و تأويـل
متن استفاده میشود ،بهاختصار آن را معرفی میكنيم» .هرمنوتيـك علـم يـا نظريـۀ تفسـير
است .ريشۀ واژۀ هرمنوتيك ،واژۀ يونانی  hermeneueinبه معنای تفسيركردن ،به زبـانِ خـود
ترجمهكردن و به معنای روشن و قابلِفهمكردن و شرحدادن است« ] ،٢٨ص.[٤٦١
»خاستگاه هرمنوتيك به صورتِ لغتشناسی ،تفسير و شـرح در تأويـل تمثيلـی آثـار
هومر ـ كه از قرن ششم پيش از ميﻼد آغاز شد ـ و در شرح و تفسـيرهای خاخـامی بـر
تورات است .معموﻻً آغاز هرمنوتيك مسيحی را كه هم از سنت هـومری و هـم از سـنت
يهودی تأثير پذيرفته است ،از زمان فيلـون يهـودی تعيـين مـیكننـد كـه در قـرن اول
ميﻼدی كتاب مقدس را روشمند كرد« ] ،٣١ص.[١٥
هرمنوتيك جديد به دو دوره تقسيم میشود :دورۀ نخست كه مشهور به هرمنوتيـك
شﻼيرماخر است» :فردريش اشﻼيرماخر )١٨٣٤) (Friedrich Schliemrmacherـ،(١٧٦٨
متأله آلمانی ـ كه به قطعيت معنـی مـتن و دريافـت نظـر مؤلـف معتقـد بـود ـ اولـين
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پژوهشگری بود كه درصدد ساختن نظريۀ عام تفسير برآمد؛ نظريهای كه بتـوان آن را در
مــورد متــونی غيــر از متــون مــذهبی نيــز بــه كــار بســت« ] ،٢٨ص .[٤٦٢در دورۀ دوم
هرمنوتيك مدرن ،نظريهپردازان اين دوره برخﻼفِ شﻼيرماخر و پيروان او ،قطعيت مـتن
را نمیپذيرند و برآن هستند كه برداشت و تفسـير خواننـده مهـم اسـت» .ميشـل فوكـو
)١٩٨٤ـ (١٩٢٦با نوشتن مقالهای با عنوان »مؤلف چيست؟« در عمل نقـش مؤلـف را در
تأويل متن انكار میكند .او درايـنخصـوص از قـول سـاموئل بكـت )(Samuel Beckett
مینويسد» :كسی حرف میزند ،چـه اهميـت دارد كـه چـه كسـی حـرف مـیزنـد« ]،٤
ص .[٢٠٠به تعبير روﻻن بارت )١٩٨٠) (Roland Barhtesـ» (١٩١٥مؤلف مرده است« و
ديگر سهمی در معنی متن ندارد .او در تعبير ديگـری از ايـن موضـوع مـیگويـد »تولـد
خواننده به بهای مرگ مؤلف است« ]همان ،ص.[٢٠١

ذكر يك نكته دربارۀ مقايسۀ تأويل قرآن كريم و هرمنوتيك غرب ،بسيار ضروری اسـت و
آن اينكه بايد توجه داشت كه هرمنوتيك قرآنی و هرمنوتيك غربی دو گونـۀ كـامﻼً متفـاوت
هستند .اين نكته ريشه در وحيانیبـودن و تحريـفنشـدن قـرآن و غيروحيـانیبـودن متـون
موردِنظر در هرمنوتيك غرب دارد .هرچند در غرب هم از كتابهای مقدس )تورات و انجيـل(
سخن گفته میشود؛ امـا چـون آن متـون دسـتخوش تحريـف شـدهانـد ،اعتبـار وحيـانی و
ماورايیبودن خود را از دست دادهاند و نمیتوان آنها را با قرآن كريم كـه حقيقتـی مـاورايی
است و خداوند خود حفظ آن را تضمين كرده است ،مقايسه كرد.
از سوی ديگر »هرمنوتيك مغرب زمين از محدودۀ متن و زبان فراتر نمیرود ،اعـم از
اينكه زبان و متن زيرمجموعهای از نشانهشناسی قرار گيـرد يـا در پديدارشناسـی بحـث
شود .اما تأويل آيات قرآن دريافتن و ادراک باطن آيات است كه آن باطن خود مراتـب و
عينيت دارد ،صرف وهم و خيال و اختراع نيست .میتوان آن را فهم فرامتنی يا فرازبـانی
) Metatexetulityيا  (Metalinguaieدانست به گونهای كه تنافی و تضادی بـا زبـان در
محدودۀ تبارشناسی و فقهاللّغة واژگان ) Philologyيا  (Etymologyندارد ،چون مـتن و
زبان قرآن متنازل وجود قرآن است« ] ،٩ص.[٣٤
١ـ .٤كاربرد اصطﻼح تأويل در اين پژوهش

از آنجا كه اصطﻼح تأويل مهمترين اصطﻼح در اين پژوهش اسـت و نقشـی اساسـی در
توصيف و تحليلهای آن دارد ،ضـروری اسـت كـه بـرای رفـع ابهـام ،مـوارد كـاربرد آن
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مشخص شود .با توجه به مطالعات انجامشده ،مهمتـرين مـوارد كـاربرد اصـطﻼح تأويـل
عبارت است از:
الف( ١ـ رفع شبهه در آيات متشابه٢ ،ـ دريافت باطن قرآن در همۀ آيات٣ ،ــ ذكـر
مصداق عينی٤ ،ـ تعبير رؤيا و ٥ـ سرانجام ] ،٢٦صص ٢٣٧و .[٢٣٨
ب( عﻼوه بر موارد يادشده ،در لغتنامۀ دهخدا هم آمده است» :در اصطﻼح گردانيـدن
كﻼم از ظاهر بهسویِ جهتی كه احتمال داشـته باشـد« ] ،١٥ذيـل واژۀ تأويـل[ .در ايـن
پژوهش از ميان اين موارد ،بر دو مورد تأكيد شده است» :دريافت بـاطن قـرآن در همـۀ
آيات« و »رفتن از ظاهر بهسویِ حجّت محتمَل«.
١ـ .٥روش پژوهش

يك پرسش كليدی در اين پژوهش مطرح است :روش و سـاختار و تأويـلهـای عطـار از
هبوط آدم و رانده شدن ابليس از درگاه حق چگونه است؟ برای پاسخ به پرسش يادشده،
پژوهش حاضر بر پايۀ روش توصيف ) (descriptiveو تحليل محتوا )(content analysis
طراحی شده و به انجام رسيده است .همچنين زمينۀ پژوهش بـر اسـاس نظريـۀ تأويـل
)هرمنوتيك  (hermeneuticاستوار است كه بر طبق آن ،معلوم میشود كـه تأويـلهـای
عطار از آيات مربوط به »هبوط آدم« و »سقوط ابليس« ،بر نوع نگاه و برداشـت او مبتنـی
بوده است؛ نه آنچه ظاهر اين آيات نشان میدهند .دراينخصوص نمونههايی از يافتههای
مهم بهصورتِ توصيفی ارائه شده است تا به پرسش كليدی اين پژوهش پاسخ گويد.
١ـ .٦پيشينۀ تحقيق

در اين قسـمت بـا چنـد مقالـۀ منتشرشـده در مجـﻼت معتبـر علمـی ـ پژوهشـی كـه
نويسندگان آنها از منظرهای گوناگون دربارۀ تأويل و دفاع از ابليس در آثار ادبی ازجمله
آثار عطار بحث كردهاند ،آشنا میشويم.
داودیمقدم »جريان خاص انديشههای عارفان در باب ابليس« را در مقالهای پژوهشی
دنبال كرده است .او حﻼّج را نخستين آفرينندۀ »حكايت ديدار موسي و ابليس در عقبـة
طور« میداند و پس از آن حكايت ديدار ابليس و عيسی)ع( را به روايت روزبهـان بقلـی،
غزالی ،عطار ،ابومحمد عبدالسﻼم احمدبن غانم ،ابـن عربـی ،شـيخ شبسـتری و عزالـدين
محمود كاشانی بيان میكند و در پايان به اين نتيجه میرسد كه حكايت »ديدار موسی و
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ابليس دربردارندۀ بسياری از تفكرات و تعاليم عارفـان مشـهور ايرانـی اسـت كـه حلقـۀ
آغازين آن حﻼّج است« ] ،١٤ص.[٧٦
جاويدانه نيز در پژوهشی ،پس از بحث دربـارۀ واژهشناسـی ابلـيس و شـيطان ،مراحـل و
مراتب حيات ابليس ،ماهيت و حقيقت ابليس ،سﻼح ابليس ،لشكر ابليس و راههای مقابلـۀ بـا
او اين نتيجه رسيده است كه »آفرينش شيطان و رسالت او در عالم خلقـت ،ارتبـاطی تـام بـا
اجزای امتحان الهی بهعنوانِ يكی از سنتهای خداوندی دارد« ] ،١١ص.[١٤٥
ابراهيمتبار به موضوع ابليس در جهانبينی عطار میپـردازد و بـا توجـه بـه سـخنان
عطار علتهای گوناگونی را برای توجيه تمرد ابليس از فرمان حق ذكر میكنـد؛ چراكـه
عطار ابليس را عاشقی صادق میداند كه از درگاه حق مهجور مانده؛ ولی همچنان تسليم
امر حق است ] ،٣صص ٢٥ـ .[١٥
سلطانی و شريفی هم در مقالۀ خود با عنوان »بررسی و تبيين انديشههای عرفـانی عطـار
نيشابوری« ابعاد گوناگونی از انديشههـای عرفـانی عطـار را معرفـی مـیكننـد و در خصـوص
ماجرای هبوط آدم و دفاع صوفيان از ابليس نوشتهاند» :پس از سنايی ماجرای اعتـذار ابلـيس
در شعر صوفيانۀ فارسی ،نمونههای بسيار يافته است ،از آن جمله عطـار همـان انديشـههـای
حﻼّج و پيروان او را در اين نظريه به زبان نظم باز میگويد« ] ،١٧ص.[٤٨
تفاوت اين جستار با مقاﻻت يادشده و نظاير آن در اين است كه در ايـن پـژوهش بـا
معرفی تأويل های منشوری و در قالب آن ،همانندی تأويلهای قرآنی مرتبط بـا »هبـوط
آدم« و »سقوط ابليس« محور بررسی و تحليل قرار گرفته است؛ درحالیكه مقاﻻت مذكور
از چشمانداز ديگری به آفرينش آدم و تمرد ابليس نگاه كردهاند.
 .٢بحث

انسان برترين موجود آفرينش و شايستهترين آفريده ای است كه ميتواند تجليگـاه حـق
باشد و حق بر قلب او ـ كه عرش رحمان اسـت ـ تجلـي كنـد .انسـاني كـه بـه فرمـودة

اميرالمؤمنين)ع( دنيايي بزرگ در درون او پيچيده شده است:
و فيـــك انطـــوي عـــالمُ اﻻكبـ ـ ُر
اتــــزعم انّــ ـك جــــرمٌ صــــغيرٌ
] ،٢٧ج ،٧ص[٢١٩
در عرفان هم از انسان با عنوان عالم صغير و حتی در مواردی نمونۀ عـالم كبيـر يـاد
شده است ] ،٣٠ج ،٨ص.[١١٦
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انسان در جهان بينی عطار جايگاهی بسـيار منيـع دارد .او اغلـب ابعـاد گونـاگونی از
وجود ،انديشه و روان آدمی را در قالب حكاياتی كوتاه و نغز بر پايۀ ذوق عرفانی خود و با
ديدی موشكافانه معرفی میكند:
ای ذرهای از نور تو بر عرش اعظم تافته
از عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافته
آن ذرّه ذريّت شده خورشيد خاصيت شده
سر تا قدم نيت شده بر جان آدم تافته
اوﻻد پيدا آمده خلقی بـه صـحرا آمـده
پس بيمحابا آمده بر بيش و بر كم تافته
] ،١٨ص[٥٧٨
برآيند اين بيتها اين است كه آفرينش آدم و فرزندان او در همۀ نسلهـا و عصـرها،
اثری از نور حق بوده است؛ بنابراين ،در جهانبينی عطار ميان خدا و انسان پيوند بسـيار
تنگاتنگ و عميق است .از سوی ديگر میدانيم كه سرنوشت آدم و ابلـيس بـا هـم گـره
خورده است و نشانههای آن در جایجای منابع دينی بازتاب يافته است .در قرآن كـريم
 ٢٥بار نام آدم و يازده بار نام ابليس آمده است .از  ٢٥نام آدم ،يازده بار مرتبط با ابليس
است ] ،٢٥ذيل واژههای آدم و ابليس[ .گويا همين برابری عددی اسـت كـه بـر ذهـن و
انديشۀ عطار اثر گذاشته است و او با نگاهی همسانگرا و منشوری از جنبههای گوناگون
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 دﻻيل و عوامل گونـاگونی ذكـر كـرده اسـت،
برای راندهشدن ابليس از درگاه الهی هم دﻻيل مختلفی ارائه كـرده و بـه ايـن وسـيله از او
دفاع كرده است .البته بايد توجه داشت كه ديدگاه عطار دربـارۀ ابلـيس بـه همـين مـوارد
منحصر نمیشود؛ زيرا در بخشهای زيادی از آثار او ،ابليس مانع رشد و كمال واقعی انسان
معرفی شده و تصويری بسيار پليد و منفور از او نشان داده شده است .نيز گفتنی است كـه
دفاع عطار از ابليس يكی از موتيفهای ) (motifبرجسته در آثار او است.
موضوع دفاع از ابليس پيش از عطار در آثار حﻼّج ،احمد غزالی و عينالقضات نمودی
بسيار چشمگير دارد .اين موضوع در آثار عطار هم بسيار برجسته اسـت .عطـار كوشـيده
است كه موضوع ابليس و خودداری او از سجده در برابر آدم را به راههای گوناگون توجيه
كند و دراينخصوص از همۀ نظرهای رايج دربارۀ آن بهره ببرد؛ بنابراين» ،جستجوی يك
عقيدۀ ثابت و پيگيرانه دربارۀ شيطان در آثار عطار كوشش بيهودهای خواهد بـود .وی در
اين زمينه ،مانند موضوعات و مباحث ديگر ،نظريات گوناگونی را در كنـار يكـديگر آورده
است؛ بهطوریكه تصوير رنگارنگی از همۀ اين بنمايـههـايی كـه در دوران او در محافـل
صوفيه رواج داشتهاند ،در برابر انسان قرار میگيرد« ] ،١٦ج ،١ص.[٣٠٧
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عطار نگاهی خاص به فرآيند آفرينش آدم و راندهشدن ابليس از درگاه حق و هبـوط
از بهشت دارد .او با نگاه منشوری و وحـدتگـرای خـود ،دﻻيـل مشـابهی را بـرای ايـن
موضوعات ذكر میكند و تفسير و تأويلهای او دراينخصوص در آثار منظـومش نمـودی
بسيار چشمگير دارد .شايان ذكر است كه »به طور صريح نمیتوان به نظر روشنی دربارۀ
ديدگاه عطار در خصوص ابليس دست يافت؛ چراكه او از يكسو مﻼحظۀ شـريعت دارد و
از ديگــر ســو مﻼحظــۀ طريقــت« ] ،٣ص .[٢٩ابلــيس در آثــار عطــار دو چهــره دارد:
١ـ موجودی حيلهگر و فريبكار و ٢ــ قربـانی انـدوهناكی كـه در آرزوی اعـادۀ حيثيـت
خويش است ]همان[) .دربارۀ شناخت شماری از ويژگیهـای چهـرۀ نخسـت ابلـيس در
مثنویهای عطار و راندهشدن او از درگاه الهی نكـ  ،٨] :صص٤٨ـ.[٢٧
در نمونههايی كه در پی خواهد آمد ،شاهد نگاه تأويلی عطار به ماجراهای بحثانگيز
آدم و ابليس هستيم .وی دراينخصوص تأويلهای متعددی ارائه كرده است .مـا در ايـن
نوشتار پنج نوع تأويل متفاوت عطار از »هبوط آدم« را در برابر پنج نوع تأويل متفـاوت او
از »سقوط ابليس« ـ كه هركدام بيانگر نگاه منشوری )چند وجهی( عطار بـه آن موضـوع
است ـ قرار داده و به مقايسۀ آنها پرداختهايم:
٢ـ .١سپند چشم بد

عطار در اسرارنامه با توجه به جايگاه ممتاز آفرينش آدم میگويد:

تو هم ای خواجه چشمارويی امروز
نه مسجود مﻼيـك جـوهر تسـت؟
خليفــهزادهای ،گلخــن رهــا كــن
اگرچــه پادشــاهی پــاس خــود دار
به مصر انـدر بـرای تسـت شـاهی

چــو چشــماروی زيبــارويی امــروز
نه تاجی از خﻼفت بر سـر تسـت؟
به گلشن شو ،گداطبعی قضـا كـن
»عصی آدم« سـپند چشـم بـد دار
تو چون يوسف چرا در قعر چاهی؟

] ،٢٢ص[١٥٧
عطار در اين بيتها عﻼوه بر گريز به ماجرای حضرت يوسـف)ع( ،بخشـی از داسـتان
آفرينش انسان را ذكر میكند و تأويلی ويژه از اين آيات ارائـه كـرده اسـت» :وَ إذ قُلنـا
لِلمَﻼئكَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إﻻ إبليسَ أبی فَقُلنا يا آدَمُ إنﱠ هذا عَـدُوﱞ لﱠـكَ وَ
جكَ فَﻼ يُخرِجَنﱠكُما مِنَ الجَنﱠةِ فَتَشقی .إنﱠ لَكَ أﻻّتَجوعَ فيها وَ ﻻتَعری .وَ أنﱠكَ
لِزَو ِ
ﻻتَظمَؤُا فيها وَ ﻻتَضحی .فَوَسوَسَ إلَيهِ الشﱠيطانُ قالَ يـا آدَمُ هَـل أدُلﱡـكَ عَلـی
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خصِـفانِ
شجَرَةِ الخُلدِ وَ مُلكٍ ﻻيَبلی .فَأكَﻼ مِنها فَبَدَت لَهُما سَـوآتُهُما وَ َطفِقـا ي َ
َ
عَلَيهِما مِن وَرَقِ الجَنﱠةِ وَ عَصی آدَمُ رَبﱠهُ َفغَوی« ]طه١٢١/ـ :[١١٦و ]ياد كن[ هنگامی

را كه به فرشتگان گفتيم» :برای آدم سجده كنيد« پس ،جز ابليس كه سر باز زد ]همـه[
سجده كردند .پس گفتيم» :ای آدم! در حقيقت ،اين ]ابليس[ برای تو و همسرت دشمنی
]خطرناك[ است ،زنهار تا شما را از بهشت به در نكند تا تيرهبخـت گـردی .در حقيقـت
برای تو در آنجا اين ]امتياز[ است كه نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی .و ]هم[ اين
كه در آنجا نه تشنه میگردی و نه آفتابزده« .پس شيطان او را وسوسه كرد،گفـت» :ای
آدم! آيا تو را به درخت جاودانگی و ملكی كه زايل نمیشـود ،راه نمـايم؟« آن گـاه از آن
]درخت ممنوع[ خوردند و برهنگی آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن
برگهای بهشت بر خود .و ]اين گونه[ آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت.
در بيتهای فوق عطار نافرمانی آدم را بر پايۀ حسن تعليل توجيه كرده و گفته است كه اين
نافرمانی برای اين بود كه آدم موردِ چشمزخم واقع نشود؛ زيرا كه آدم جايگاهی خـاص و ممتـاز
داشت .اينك همين نگاه تأويلی به تمرد ابليس و راندهشدن او از درگاه خداوند را ببينيم:
٢ـ .٢چشماروی آدم
ابليس از درگاه حق رانده می شود» :قالَ فَاخرُج مِنهـا فَإنﱠـكَ رَجـيمٌ .وَ إنﱠ عَلَيـكَ
لَعنَتي إلي يَومِ الدّينِ« ]ص ٧٧/و  :[٧٨فرمود :پس ،از آن ]مقام[ بيرون شو ،كـه تـو

راندهاي .و تا روز جزا لعنت من بر تو باد.
عطار در بيتهای زير از منطقالطير تعبير جالبی دربارۀ راندهشدن ابلـيس از درگـاه
حق دارد :ابليس پس از راندهشدن از درگاه حق ،از خداوند میخواهد كـه او را بـیبهـره
نگذارد .حقتعالی به او میگويد كه آدم خليفه و پادشاه است و موقعيتی بسيار ممتـاز و
برجسته دارد و ممكن است كه چشمزخمی به او برسد؛ بنابراين برای اينكه چشمزخمی
به او نرسد ،بايد برايش سپند دود كرد .پس اين كار به تو واگذار میشود كه همواره مثل
سپند بر روی آتش بسوزی و مانع از آسيب چشمزخم به آدم شوی:
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وان يكــی كــز ســجدۀ او ســر بتافــت
چون سيه رو گشت گفت» :ای بینياز!
حــق ـ تعــالـی ـ گفت» :ای ملعــون راه!
بـــاش چشـــمارویِ ١او امـــروز تـــو

٥٧

مسخ و ملعون گشت و آن سِر درنيافت
ضــايعم مگــذار و كــار مــن بســاز«
هم خليفه ست آدم و هـم پادشـاه
بعد ازين فردا سـپندش سـوز تـو«

] ،٢١ص[٢٣٨
عطار در فرآيند رانده شدن ابليس از درگاه الهی ،از سنت سپندسوختن بهـره گرفتـه
است .در اين تأويل او حسن تعليل ديده میشود؛ زيرا علت سوختن ابليس در آتش فراق
اين موضوع است كه او بايد مانع رسيدن چشمزخم به آدم شود .در اينجا میبينـيم كـه
هيچ نشان زبانی و غيرزبانی از انديشههای خاصی كـه عطـار در اشـعارش مطـرح كـرده
است ،در آيۀ فوق ديده نمیشود و او تنها برابر ذوق عرفانی خود با همان نگاهی كـه بـه
»هبوط آدم از بهشت« داشته است ،در تأويلی بﻼغی» ،راندهشدن ابليس از درگاه حضرت
حق« را هم توجيه كرده است .البته در اين ميان فرق مضمون وجود دارد؛ يعنی عصـيان
و نافرمانی را سپند دفع چشمزخم دانستن با سپندشدن ابليس برای دفع چشـمزخـم از
آدم را نمیتوان يكسان دانست .اما موضوع هردو يكی اسـت؛ يعنـی يـك آيـين و رسـم
عاميانه برای دو مضمون متفاوت در نظر گرفته شده است.
٢ـ .٣تقدير الهی

تأويلی ديگر از علت هبوط آدم از بهشت:
بنــدهای را منصــب شــاهی دهــد

از چنان چاهی چنان جاهی دهـد

از عصــايی ســنگ را زمــزم كنــد

گنــدمی تخــم »عصــی آدم« كنــد
] ،٢٣ص[١٢٠

 .١چشماروی :واژهای است برابر با سپندسوختن كه برای دفع چشمزخم به كار میرود .عطار در
اسرارنامه چشماروی را كه روشی برای دفع چشمزخم بوده است ،چنين معرفی میكند:
فروپوشند او را شَعر و ديبا
زيبا
بيارايند
را
سفالی
كه چشماروی دارد چشمِ بد ،باز
كنند از حيله چشماروی آغاز
چنان داند كه پيدا شد يكی حور
اگر شخصی ببيند رويش از دور
سرانجام
باﻻ
از
دراندازندش
چو خَلقانش ببينند از در و بام
] ،٢٢ص [١٥٧
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در حقيقت ،فاعل تمام مصراعها »خدا« است؛ بنابراين منظـور عطـار ايـن اسـت كـه
خداوند ،خود ،بذر نافرمانی آدم را پاشيده است و آدم در نافرمانی از حق و فريبخـوردن
از ابليس كه موجب هبوط او از بهشت گرديد ،هيچ اختياری از خود نداشـته و بـهناچـار
اسير جبر بوده و بايد چنين رفتاری مرتكب میشده است .اين تأويل ديدگاه جبرگرايانـۀ
عطار را نشان میدهد .همين انديشۀ جبرگرايانه را دربارۀ سقوط ابليس هم میبينيم:
٢ـ .٤نسبت دزدی به ابليس

عطار در مقالۀ هشتم الهینامه از ابليس دفاع میكند و با ساختاری تمثيلـی ـ مصـداقی
میگويد كه نوع برخورد خداوند با ابليس مانند برخورد يوسف با بنيامين بوده است:
كه خود با ابنيامين دل كنـد راسـت
بزرگی گفت» :چون يوسف چنان خواست
به تنهايی كنـد هـم خلـوتش خـاص
به دل با او يكـی گـردد بـه اخـﻼص
به دزدی كرد منسوبش« ،زهـی كـار!
نهـــادش از پـــی آن صـــاع در بـــار
چنين گفت :آن بزرگ دين كه »مطلـق
برانـــدش از بـــر و از بهـــر ايـــن راز

همــين رفتــهســت بــا ابلــيس الحــق
بــه لعنــت كــردش از آفــاق ممتــاز«
] ،٢٠ص[٢١٢

آيۀ موردِنظر عطار چنين اسـت» :فَلَمّا جَهﱠزَهُم بجِهازِهِم جَعَلَ السﱢقايَةَ فِی رَحـلِ
أخِيهِ ثمَ أذﱠنَ مُؤَذﱢنٌ أَيﱠتُهَا العيرُ إنﱠكُم لَسارِقونَ« ]يوسف :[٧٠/پس هنگامی كه آنان را

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

نداكنندهای بانگ درداد» :ای كاروانيان! قطعاً شما دزد هستيد«.
عطار در اين تأويل هم با نگاه جبرگرايانۀ خود ابليس را تبرئه میكند و رفتار او را كه
موجب طرد او از درگاه حق شده است ،از ارادۀ الهی ناشی میداند .البته ابليس چـارهای
جز پذيرش قضای الهی ندارد و از اين تقدير حق هم خرسند است:
بــه پــيش او رســيد ابلــيس از دور
شبی موسی مگر مـی رفـت بـر طـور
چنين گفت آن لعين را كـ»ای همه دم!
لعينش گفـت» :ای مقبـول حضـرت!
اگــر بــودی بــر آن ســجده مــرا راه
ولی چون حق ـ تعالی ـ اين چنين خواست

چــرا ســجده نكــردی پــيش آدم؟«
شــدم بــیعلتــی معلــول قــدرت
كليمــی بــودمی همچــون تــو آنگــاه
چه كژ گويم نيامد جز چنين راست«
] ،٢٠ص[٢١٩
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در اينجا نيز عطار برابر مشرب عرفانی و انديشۀ كﻼمی خود ،تقدير الهی را بـهعنـوانِ
عاملی مشترک در هبوط آدم و سقوط ابليس ارائه كرده است.
٢ـ .٥گريز از بﻼی قرب

در بيتهای زير شاهد بُعدی ديگر از تأويلهای منشوری عطـار در خصـوص هبـوط آدم
هستيم:
بنـدگی از وی كجــا آيــد درســت؟
بنــدهای را تــا ادب نبــود نخســت
ســوی ظلمــتآشــيان آمــد ز نــور
چون بـﻼی قـرب ديـد آدم ز دور
ﻻجــرم كــرد اختيــار خويشــتن
ديـــد دنيـــا كشـــتزار خويشـــتن
بد شود گر عـزم دينـاری كنـی ...
نيست دنيـا بـد اگـر كـاری كنـی
] ،٢٣صص ٣٥٥و [٣٥٦

هرچند كه بنا به نص صريح قرآن كريم ،هبوط آدم به دنيا به سبب نافرمانی و به تعبيری
ترک ادب او بوده است؛ اما عطار در بيتهای يادشده آن را به سود آدم توجيه كرده است؛ بـه
اين صورت كه چون آدم به مصداق »البﻼ للوﻻء« ] ،٢٤ص ،[٥٤حضور در مقام قرب حضرت
حق را توأم با بﻼ میديد ،حاضر شد كه برای پرهيز از افتادن در آن بﻼی قرب ،از نور گلشـن
قدس بهسویِ ظلمتآشيان دنيا فرو افتد .البته او پس از هبـوط ،دنيـا را همچـون كشـتزاری

ديد كه میتوانست زمينۀ بازگشت او را تـدارک ببينـد .چنـين مفـاهيمی از آيـات خلقـت و
هبوط آدم استنباط نمیشود و بهناچار بايد بگوييم كه در اين مورد هم ،عطار بر پايۀ مشـرب
عرفانی و تفكر هرمنوتيكی خويش به تأويل اقدام كرده است.
عطار در اينجا هم به اين سخن حضرت اميرالمؤمنين)ع( گريزی میزند تا نشان دهد
كه اگر انسان در دنيا برابر آنچه از او انتظار میرود ،كاركند و دلبسـتۀ دنيـا و مـال دنيـا
نشود ،درمیيابد كه دنيا نهتنها بد نيست؛ بلكه زمينهساز رشد و كمال او خواهد بود» :اِنﱢ
الدﱡنيا مَسجِدُ اَحِباءِ ﷲِ« ] ،٢ص :[٣٨٤دنيا مسجد محبان خداست.

حال ببينيم كه در مقابل اين تأويل ،شاهد چه تأويلی از عطـار در خصـوص واكـنش
ابليس به طردشدنش از درگاه الهی هستيم:
٢ـ .٦خطاب لعنتی

عطار در منطقالطير از زبان عمروبنعثمان مكّـی )متوفـای  ٢٩١ه.ق( نظـری حـاكی از
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اختياریبودن پذيرش لعنت حق داده و گفته است كه گاهی پذيرش لعنت حق بـه ايـن
علت است كه كسی طالب آن نيست:
آوريـــد ايـــن گنجنامـــه در قلـــم
عمــرو بِــن عثمــان مكّــی در حــرم
در تــن آدم كــه آبــی بــود و خــاک
گفت» :چون حق میدميد اين جان پـاک
نــه خبــر يابنــد از جــان نــه اثــر«
خواست تا خيـل مﻼيـك سـر بـه سـر
گفــــت» :ای روحانيــــان آســــمان!
ســر نهادنــد آن همــه بــر روی خــاک
بــاز ابلــيس آمــد ،گفــت» :ايــن نفــس
گـــر بيندازنـــد ســـر از تـــن مـــرا
من همی دانم كـه آدم خـاک نيسـت

پيش آدم سجده آريـد ايـن زمـان«
ﻻجرم يك تـن نديـد آن سـرّ پـاک
سجده ای از مـن نبينـد هـيچ كـس
نيست غم چون هست اين گـردن مـرا
سر نهم تا سرّ ببيـنم بـاک نيسـت«

چــون نبــود ابلــيس را ســر بــر زمــين
حق ـ تعالی ـ گفـتش» :ای جاسـوس راه!
گنج چـون ديـدی كـه بنهـادم نهـان
گفــت» :يــارب! مهــل ده ايــن بنــده را
حق ـ تعالی ـ گفت» :مهلت بـر منـت
بعد از آن ابليس گفت» :آن گنج پـاک
لعنـــت آنِ توســـت رحمـــت آنِ تـــو

سرّ بديد او ،زان كه بود او در كمين
تــو بــه سـرّ دزديــدنی ايــن جايگــاه
بُكشَـمَت تــا برنگــويی در جهــان ...
چاره ای كن ايـن ز كـار افكنـده را«
طوق لعنت كـردم انـدر گردنـت« ...
چون مرا روشن شد از لعنت چه باک؟
بنــده آنِ توســت قســمت آنِ تــو«

] ،٢١صص ٣٨١و [٣٨٢
بيتهای يادشده نشان میدهند كه ازنظرِ عمروبنعثمان مكّی ابليس داوطلبانـه پـذيرای
لعنت حق شده است ١.عطار پس از ارائۀ اين گنجنامۀ عمروبنعثمان مكّی میافزايد:
تو نـهای طالـب بـه معنـی غـالبی
اين چنين بايد طلـب گـر طـالبی
نيست او گم ،هست نقصان در طلب
گر نمـیيـابی تـو او را روز و شـب
]همان ،ص[٣٨٢
ابليس در پاسخ به اين پرسش كه چرا لعنت حق را پـذيرفتی و در جـان خـود قـرار
دادی؟ باز هم نظری ويژه دارد و میگويد :لعنت الهی تيری است كه مرا هدف قـرار داده
است؛ اما بايد توجه داشت كه پيش از اينكه مشمول اين لعنت شوم ،مشمول نظر الهـی
 .١عطار سخنان عمروبنعثمان مكّی را ـ كه به گنجنامه مشهور است ـ در تذكرةاﻻوليا هم )ص(٤٥٣
آورده است.
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شده ام ،همين نظرِ نخستِ حق بسيار مهم و مايۀ مباهات من است و مـن آن را چونـان
گنجی درون دل خويش پنهان كردهام:
چو ملعونیِ خويشت گشت معلـوم
كسی پرسيد از ابليس كـ»ای شوم!
چو گنجـی در دلـش پنهـان نهـادی؟«
چرا لعنت چنين در جـان نهـادی
ولــی اول نظــر بــر جايگــاه اســت«
چنين گفت او كه »لعنت تيرِ شاه است
] ،٢٠ص[٢١٧
با دقت در اين بيتها می بينيم كه ازنظرِ عطار ،ابليس به جايگاهی كه »تير لعنت« از
آن پرتاب شده است ،نگاه میكند و چون اين »تير لعنت« را از طرف حق میداند ،بـرای
آن ارزشی خاص قائل است .عطار در اين موضوع هم ،نگاه منشوری و مقايسهای خود را
نشان داده است؛ او میگويد از يكسو آدم برای اينكه در گرفتار بﻼی قرب نشود ،بُعد را
برگزيده است و از سوی ديگر هم ابليس نگاه حق را گنجی ارزشمند برای خـود قلمـداد
كرده و خطاب »لعنتیِ« حق را مايۀ افتخار خود دانسته است .اين دو تأويل در بعد منفی
مشترک هستند؛ هرچند باز هم ميان آن دو تفاوت وجود دارد؛ زيرا »پذيرش بُعـد بـرای
ردكردنِ بﻼ« و »پذيرش لعنت برای ارزشمندی نظر حق« يكی نيست.
٢ـ .٧بندگی و ذُل نيك

جهان پيش از آفرينش انسان همهچيز داشت ،جز »بندگی و ذلّ نيك« .ازاينرو ،خداونـد

از روح خويش در آدم میدمد تا جهان را بدين زينت بيارايد .با جلوهگرشدن »بندگی« در
انسان ،شور و غوغا در جهان برپا میشود:
بنــدگی و ذل مــیبايســت نيــك
نقد بود آنجـا همـه چيـزی وليـك
بنــدگی را در خداونــدی كشــيد
ﻻجــــرم در قالــــب آدم دميــــد
] ،٢٣ص[٤٢١
اين بيتها از يكسو با آيات مربوط به آغاز آفرينش انسان مـرتبط اسـت و از سـوی
ديگر به آيۀ »وَ مَاخَلَقتُ الجنﱠ وَ اﻻنسَ إﻻّ لِيَعبُدونِ« ناظر است ]ذاريات :[٥٦/و جـنّ و
انس را نيافريدم جز برای آن كه مرا بپرستند.
ادامۀ اين مطلب را میتوان در مصيبتنامه ،در بخش مربوط به رفتن سـالك فكـرت
پيش آدم دنبال كرد:
عـــزّ را بفروختـــه ،بخريـــده ذل
پير گفتش» :هست آدم اصـل كـل
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جُســته از تخــت خداونــدی كنــار
از بهشــــت عــــدن آزاد آمــــده
بــود نــور قــدس هــم پيــراهنش
زان كه او را بنـدگی مطلـوب بـود
بندگی را ترک جنـت گفـت پـاک

بنــدگی را كــرده در ذل اختيــار
در غــم بنــدهشــدن شــاد آمــده
خواست كان بيرون فتد از گردنش
ﻻجــرم در بنــدگی محبــوب بــود
عاشق آسا از بهشت آمد به خـاک«

] ،٢٣ص[٣٥٥
در اين بيتها عطار به عرصۀ تأويل وارد شده و در پايان از زبان پير گفتـه اسـت كـه آدم
در اظهار بندگی محبوبيت زيادی داشت و به همين سبب ،مﻼمتیوار ،بهشت را بهطورِكامـل
ترک كرد و عاشقآسا به زمين فرود آمد تا به بندگی حق بپردازد .ناگفتـه پيداسـت كـه ايـن
برداشت با ظاهر آيات هبوط هماهنگی ندارد؛ اما ذهن عارفانه و عاشقانۀ عطـار آن را بـر پايـۀ
حسن تعليل ،تأويل كرده است ]نيز نكـ  ،٢٠ :صص ٣٥٥و  .[٣٥٦بـا ايـن تأويـل بـهروشـنی
پيداست كه آدم با هبوط خود عمﻼً واسطۀ بهكمالرسـيدن آفـرينش شـده اسـت .عطـار در
مقابل اين نگاه تأويلی به هبوط ،تأويل زير را دربارۀ ابليس عرضه كرده است.
٢ـ .٨ابليس واسطۀ رسيدن به حق

آدم و ابليس هر دو موردِتوجه خداوند هستند .عطار با همان نگاه يكسـانسـازی كـه در
نمونههای مشاهده كرديم ،بار ديگر دست به كار میشود تا به تفسير و توجيه ايـن نظـر
بپردازد كه امتياز واسطگی برای وصال با خداوند ،مختص آدم نيست؛ بلكه ابليس را هـم
بايد بهنوعی واسطۀ رسيدن به حق دانسـت؛ زيـرا ابلـيس مظهـر قهـر الهـی بـوده و در
سجدهنكردن بر آدم صاحباختيار نبوده است .با توجه به اين نكات است كه عطار تأويلی
ويژه از عبارت »اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم« ارائه میكند كه در قرآن مجيد به گفـتن
آن سفارش و بر آن تأكيد شده است:
بدين درگاه استاده اسـت پيوسـت
نخستين تا »اعوذی« زو نخـواهی
بدين در روز و شب زان است پيوست
محك نقد مـردان در كـف اوسـت
كســی كانجــا بــرد نقــدی نبهــره

گرفتـه حربـهای از قهـر در دســت
قـــدم نتـــوان نهـــادن در الهـــی
كه تا تردامنـان را مـیزنـد دسـت
ز مشرق تا به مغرب در صـف اوسـت
خــورد درحــال از ابلــيس دهــره
] ،٢٠صص ٢١٢و [٢١٣

همانندی تأويلهای منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابليس

٦٣

يكی از آيات مربوط به اين تأويل چنين اسـت» :وَ اما يَنزَغَنﱠكَ مِنَ الشّيطانِ نَـزغٌ
فَاس َتعِذ بِالله اِنّهُ سميعٌ عليمٌ« ]اعراف :[٢٠٠/و اگر از شيطان وسوسهای به تو رسد ،به

خدا پناه بر؛ زيرا كه او شنوای داناست.
عطار در تفسير و تأويل خـويش از مـاجرای ابلـيس مـیگويـد :ابلـيس بـا آگـاهی و
هشياری كامل ،پيوسته حربه ای از قهر بر دست گرفته و بر اين درگاه حق ايستاده است
تا تردامنان را از آن درگاه عالی دور كند؛ بنابراين ،تا »اعوذ بالله من الشّيطان الـرّجيم« را
بر زبان نرانی نمیتوانی به آستان حضرت حق قدم بگذاری؛ بهعبارتِديگر ،ابلـيس پـل و
گذرگاه رسيدن به حق است.
عطار اين سخنان ابليس را وسيلهای برای دفاع از او میگرداند .ديدگاه عطار در ايـن
موضوع هم ،هرمنوتيكی است؛ چراكه او ابليس را در تأويل خود ،واسطهای دانسته اسـت
كه مؤمنان بايد با قرائت آيۀ استعاذه ،از ابليس ـ كه ازنظرِ عطـار واسـطه اسـت ـ عبـور
كنند تا به حق برسند.
٢ـ .٩شوق آدم

در بيت زير ،عطار ،هبوط آدم به زمين و بازگشت او را به جايگاه نخستش ،از شـوق آدم
به محبوب ازلی ناشی دانسته است:
ز شــوقت مــیروم بــا عــالم پــاک
ز شــوقت آمــدم در عــالم خــاک
) ،٢٢ص(١٢٣
اينكه انسان شوق بازگشت به عالم پـر از حسـن و معنويـت را داشـته باشـد ،امـری
طبيعی است؛ اما در آيات مربوط به هبوط آدم هيچ نشـانی از اينكـه آدم بـا اختيـار بـه

زمين هبوط كرده باشد ،ديده نمیشود ،چه رسد به اينكه با شـوق هبـوط كـرده باشـد؛
بنابراين ،اين انديشۀ تأويلی است؛ تأويلی عاشقانه از ذهنی دردمند و عاشـق .گويـا ايـن
شوق ناشی از درد دين است؛ زيرا در تأويلی ديگر از هبوط آدم میخوانيم :خداونـد آدم
را خلق كرد و او را مايۀ زينت و آراستگی جهان قرار داد و از او درد دين طلب میكـرد؛
چراكه زمينۀ آن در ذات و سرشت او وجود داشت .بنابراين آدم ـ كه مرد بود نه زن كـه
اهل زينت و شيفتۀ رنگوبوی است ـ به سبب داشتن »درد ديـن« از جلـوهـای دلربـای
بهشت كامﻼً دل كَند .وقتی كه او با تـرک تعلـق بـه ايـن مرحلـه از كمـال رسـيد ،امـر
»اهبطوا« به او ابﻼغ شد:
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ما ز آدم درد ديـن مـی خواسـتيم
او چــو مــرد درد آمــد در سرشــت
زن كنــد رنگــی و بــويی اختيــار
ﻻجرم چون »اهبطوا«ش آمد خطـاب

تـــا جهـــانی را بـــدو آراســـتيم
پاک شد از رنگ وز بـوی بهشـت
مرد را با رنـگ و بـا بـويی چكـار؟
پای تـا سـر درد آمـد و اضـطراب

] ،٢٣ص[٣٨٥
عطار در تأويل عارفانۀ ديگری از هبوط آدم ،همسو با تأويل قبلی ،علت هبوط او را از
بهشت ،نادلبستگی آدم به بهشت و سرفرونياوردن به چيزی دون حق دانسته است:
ک»ز بهشـت آدم چـرا بيـرون فتــاد؟«
كــرد شــاگردی ســؤال از اوســتاد
چون بـه فردوسـی فـروآورد سـر؟
گفت» :بـود آدم همـی عـالی گهـر
كای بهشتت كرده از صدگونه بند!
هـــاتفی برداشـــت آوازی بلنـــد
سـر فــرو آرد بـه چيــزی دون مــا،
هر كه در هر دو جهان بيـرون مـا
زان كه نتوان زد به غير دوست دست«
ما زوال آريم بر وی هرچـه هسـت
] ،٢١صص ٢٦٩و [٢٧٠
اين برداشت بههيچوجه با ظاهر آيات مربوط به هبوط آدم ـ كه پيش از اين ارائه شد
ـ تناسب ندارد و تنها در چارچوب انديشههای عرفانی توجيهپذير است .باز هم در اينجـا
هم می بينيم كه عطار علت هبوط آدم را ترک تعلق او دانسـته اسـت ،درحـالیكـه ايـن
مفهوم بههيچوجه از ظاهر آيات قرآن كريم دريافت نمیشود .نقطۀ مقابل ايـن تأويـل از
هبوط را در تأويل رفتار ابليس میبينيم:
٢ـ .١٠غيرت ابليس

بُعد ديگری از دفاع ابليس در منظومههای عطار اين است كه وقتی ابليس مـیبينـد كـه

حق همانگونه كه با آدم مستقيماً سخن میگويد ،با او نيز سخن میگويد ،اين خطاب را
مايۀ فخر و مباهات خويش میداند و به سبب همين منزلتـی كـه يافتـه اسـت ،حاضـر
نيست در برابر ديگری سجده كند:
همان چيز او ز حق افزون همیخواسـت
چو حق ابليس را ملعون همیخواسـت
بــرای آن همــه از خويشــتن گفــت
چو حق بی واسطه با او سخن گفـت
بخوابانيــــد چشــــم راهبــــين را
چــو امــر ســجده آمــد آن لعــين را
بدو گفتنـد» :اسـجد« قـال» :ﻻغيـر«

برو خواندند »اخسـوا« قـال» :ﻻضَـير
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بــه پــيش غيــر او ســر كــی درآرم؟
نبودی حكمم از مـه تـا بـه مـاهی«

] ،٢٠ص[٢١٥
عطار در اين خصوص افزون بر استفادۀ از آيات مربوط به خلقت آدم ،از جمله آيـات

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

اخسئوا فِيها وَ ﻻتُكلَّمونِ« ]مؤمنون :[١٠٨/گم شويد در آن و با من سخن نگوييد.
همانطور كه میبينيد »اخسئوا« در آيۀ اخير تعبيری قرآنی است كه خداوند خطـاب

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

خالدون« به شمار میرود ـ گفته است و عطار با بيانی مجازی آن را در اين قسمت بـه
كار برده است .شايد هم با نگاه هرمنوتيكی ويژهای كه دارد ،نظرش اين بوده است كه به
مصداق »چونكه صد آمد نود هم پيش ماست« آيه دربارۀ ابليس است.
عطار در تأويل خود عﻼوه بر استفاده از آيات يادشده» ،ﻻضَـير« را هـم ـ كـه سـخن
ساحران خطاب به فرعون است ـ از اين آيه اقتباس كرده و به ابليس نسبت داده اسـت:

»قالوا ﻻضَيرَ إنّا إلی رَبﱢنا مُنقَلِبونَ« ]شعراء :[٥٠/گفتند» :باكی نيست ،ما روی به سوی
پروردگار خود میآوريم«.
عطار در مواجهه با آيۀ نخست هم با تغيير مخاطب كﻼم ،به تأويل بﻼغی دسـت زده
و با بهرهگيری از »حسن تعليل« از زبان ابليس گفته اسـت :علـت اينكـه حكـم مـن بـر
همهجا ساری و جاری است ،همين است كه من در برابر غير حق سجده نكردهام:
نبودی حكمم از مه تا بـه مـاهی«
به غيـری گـر مـرا بـودی نگـاهی
] ،٢٠ص[٢١٥
با توجه به همين انديشه است كه هلموت ريتر در كتاب دريـای جـان گفتـه اسـت:
»اين لعنت برای شيطان چنـدان بـی فايـده نبـود .او از ايـن رهگـذر عمـری جـاودانی و
حاكميت كامل بر دنيا را به دست آورد ] ،١٦ج ،٢ص.[٣١٣
بهاينترتيب میبينيم همان طور كه شوق آدم به حق و درد دين سبب شد كه او از بهشـت
به زمين هبوط كند ،غيرت ابليس نسبت به حق هم عامل سقوط او از درگاه حـق شـد .نيـز بـا
نگاهی به تأويلهای منشوری در منظومههای عطار درمیيابيم كـه او برابـر ذوق عارفانـۀ خـود،
آگاهانه يا به گونهای ناخودآگاه تﻼش كرده است تـا بـرای هبـوط آدم و سـقوط ابلـيس دﻻيـل
مشابهی ارائه كند .شايد خواسته است بـه ايـن وسـيله نشـان دهـد كـه آدم و ابلـيس از ابتـدا
سرنوشتشان به هم گره خورده است و طبع ًا تا پايان هم همين طور خواهد بود.
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نتيجه
در اين پژوهش كه بر پايۀ دو روش توصيفی ـ تحليلی و تحليل محتوا و برابر نظريـۀ
هرمنوتيك ارائه شد ،با مطالعۀ نمونههای مطرحشدۀ از آثار منظوم عطار )پنج مورد برای
هركدام از دو موضوع هبوط آدم و سقوط ابليس( بهروشنی دريـافتيم كـه او شخصـيتی
تأويلگراست و حسب دانش و مشرب فكری خود در آثار گوناگون خويش به تأويل كﻼم
وحی و حديث مبادرت كرده است .نيز دريافتيم كـه او در پـارهای از مـوارد ،بـا نگـاهی
منشوری به اين منابع دينی ،انديشههای تأويلی بديعی را از جمله در خصوص »آفرينش
آدم و هبوط او از بهشت« و »تمرد ابليس و سقوط او از مقام ممتازش« ارائه كرده اسـت؛
تأويلهايی كه در پارهای از موارد تا حدودی هنجارگريز و ساختارشكن هستند .همچنين
از نمونههای ارائهشده مشخص شد كه عطار با اين نگاه هرمنوتيكی و منشـوری ،دﻻيـل
گوناگونی برای اين موضوعات ذكر كرده اسـت؛ دﻻيلـی كـه از ظـاهر آيـات قـرآن درک
نمیشود .افزون بر آن ،اين نكته هم معلوم شد كـه در ميـان ايـن دﻻيلـی كـه او بـرای
تأويل های خود ارائه كـرده اسـت ،شـباهتهـای معنـاداری ديـده مـیشـود كـه بيـانگر
انديشههای عطار دربارۀ رابطۀ خدا ،انسان و ابليس در جهانبينی اوست.
منابع

] .[١قرآن كريم.
] .[٢امام علیبنابیطلب)ع() .(١٣٧٢نهج البﻼغـه ،بـه اهتمـام سـيد رضـی ،ترجمـه سـيدجعفر
شهيدي ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات و آموزش انقﻼب اسﻼمي.
] .[٣ابراهيمتبار ،ابراهيم )» .(١٣٩٤ابليس در جهـان بينـی عطّـار« ،فصـلنامۀ ادبيّـات عرفـانی و
اسطورهشناسی ،شمارۀ  ،٤٠صص ٢٣ـ.١
] .[٤احمدی ،بابك ) .(١٣٩٥ساختار و تأويل متن ،چاپ هجدهم ،تهران ،مركز.
] .[٥ــــــــــــــ .(١٣٩٦) .حقيقت و زيبايی درسهـای فلسـفۀ هنـر ،چـاپ سـی و چهـارم،
تهران ،مركز.
] .[٦ابنأبيجمهور ،محمدبنزينالدّين )١٤٠٥ق( .عوالي اللّئالي العزيزيّة في اﻷحاديـث الدّينيّـة،
تصحيح و تحقيق مجتبی عراقی ،ج ،٤چاپ اول ،قم ،دار سيدالشّهداء.
] .[٧افﻼكی ،شمسالدّين احمد ) .(١٣٩٣مناقبالعارفين ،ج ،١به كوشش تحسين يازيجی ،چاپ
پنجم ،تهران ،دنيای كتاب.
] .[٨اكرمی ،ميرجليل و هادی دينی )» .(١٣٩٧تجلّيات عرفانی مبارزه با نفـس در مثنـویهـای
عطّار« ،دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی زبان و ادب فارسی ،شمارۀ  ،٢٣٨صص ٤٨ـ.٢٧
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] .[٩بيات ،محمدحسين )» .(١٣٩١هرمنوتيك و تأويل آيات قرآن كريم« ،فصلنامۀ سـراج منيـر،
شمارۀ  ،٧صص ٤٦ـ.١٠
] .[١٠جامعالتّفاسير نور  .٢/١دائرةالمعارف چند رسانهای قرآن كريم) ،؟( ،قـم ،مركـز تحقيقـات
علوم كامپيوتری علوم اسﻼمی.
] .[١١جاويدانه ،بهادر )» .(١٣٨٩دفاع از ابليس نزد برخی از اكابر صوفيان« ،پژوهشنامۀ فرهنـگ
و ادب ،شمارۀ  ،١٠صص ١٦١ـ.١٣٤
] .[١٢جرجانی ،سيد شريف )؟( .معجم التّعريفات ،تحقيق و دراية محمد صدّق المنشاوی ،بدون
نوبت چاپ ،قاهرۀ ،دارالفضيلة.
] .[١٣خرّمشاهی ،بهاءالدّين ) .(١٣٧٦قرآن شـناخت مبـاحثی در فرهنـگآفرينـی قـرآن ،چـاپ
چهارم ،تهران ،طرح نو.
] .[١٤داودیمقدّم ،فريده )» .(١٣٨٩تحليل حكايت ديدار موسی و ابليس در عقبة طور در متون
عرفانی« ،فصلنامۀ تخصّصی پيك نور زبان و ادبيّات فارسی ،شمارۀ دوم ،صص ٧٧ـ.٦٠
] .[١٥دهخدا ،علياكبر ) .(١٣٧٢لغتنامة دهخدا ،چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران.
] .[١٦ريتر ،هلموت ) .(١٣٨٨دريای جان ،ترجمۀ عبـاس زريـاب خـويی و مهرآفـاق بـايبوردی،
چاپ سوم ،تهران ،الهدی.
] .[١٧سلطانی ،منظر و فاطمه شريفی )» .(١٣٩٤بررسـی و تبيـين انديشـههـای عرفـانی عطـار
نيشابوری« ،عرفانيّات در ادب فارسی ،شمارۀ  ،٢٣صص ٦٧ـ.٤١
] .[١٨عطار نيشابوري ،فريدالدين محمد ) .(١٣٦٦ديوان عطّار ،به اهتمام و تصيح تقـی تفضـلي،
چاپ چهارم] ،تهران[ ،علمي و فرهنگي.
] .[١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .(١٣٧٠تــذكرةاﻻوليا ،بــه تصــحيح و توضــيح محمــد
استعﻼمي ،چاپ ششم ،تهران ،زوار.
] .[٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــ ) .(١٣٨٨الهینامه ،به تصحيح محمدرضا شفيعی كـدكنی،
چاپ پنجم ،تهران ،سخن.
] .[٢١ــــــــــــــــــــــــــــــ ) .(١٣٩١منطـقالطيـر ،بـه تصـحيح محمدرضـا شـفيعی
كدكنی ،چاپ يازدهم ،سخن.
] .[٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١٣٩٢الف( .اسرارنامه ،بـه تصـحيح محمدرضـا شـفيعی
كدكنی ،چاپ ششم ،تهران ،سخن.
] .[٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١٣٩٢ب( .مصيبتنامه ،به تصـحيح محمدرضـا شـفيعی
كدكنی ،چاپ يازدهم ،تهران ،سخن.
] .[٢٤فروزانفر ،بديعالزمان ) .(١٣٦١احاديث مثنوي ،چاپ سوم ،تهران ،اميركبير.
] .[٢٥فــؤاد عبــدالباقي ،محمــد ) .(١٣٦٤المعجــمالمفهــرس ﻻلفــاظ القــرآنالكــريم ،قــاهره،
مطبعة دارالكتب المصريّة.
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اديان و عرفان ،سال پنجاه و دوم ،شماره يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨

] .[٢٦معرفت ،محمدهادی ) .(١٣٨٨علوم قرآنی ،چاپ دهم ،قم ،مؤسسۀ فرهنگی تمهيد.
] .[٢٧كبير مدني شيرازي ،سيد علیخانبناحمـد )١٤٠٩ق( .ريـاض السـالكين فـي شـرح صـحيفة
سيدالساجدين ،ج ،٧به تصحيح محسن حسينی امينی ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسﻼمی.
] .[٢٨كربای ،آنتونی )» .(١٣٩٣هرمنوتيك« ،دانشنامۀ نظريههای ادبی معاصر ،تأليف ايرنـا ريمـا
مكاريك ،ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی ،چاپ پنجم ،تهران ،آگه ،صص ٤٦٦ـ.٤٦١
] .[٢٩كُربن ،هانری ) .(١٣٩٥ارض ملكوت ،ترجمۀ انشاءﷲ رحمتی ،چاپ اول ،تهران ،سوفيا.
] .[٣٠مجلسی ،محمدتقی )١٤١٤ق( .لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقيه ،ج ،٨قم ،اسماعيليان.
] .[٣١واينسهايمر ،جوئل ) .(١٣٩٣هرمنوتيك فلسفی و نظريۀ ادبی ،ترجمۀ مسعود عليـا ،چـاپ
سوم ،تهران ،ققنوس.

