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The Educational Approach of Sharh at-Ta'arrof to the Story of Prophet
Adam (PBUH) in the Qur'an
Behjat Forughi Moghaddam∗
Taghi Eje’ee∗∗

Abstract
Sharh at-Ta'arrof is a very extensive and elaborate work on Kalaabaadi's At-Ta'arrof
written in Persian and is in fact the oldest Sufi text of Persian language. However,
Mostamli Bokhaari himself did not assign a name on his work, and this book is
known as Nur al-Moridin va Fadhihat al-Modda'in, and is briefly called Sharh atTa'arrof. Apparently, At-Ta'arrof, in the sense of benediction and bliss, has been the
writer's model in the writing of his work and he has followed it in this work. In this
work, Mostamli has fortified his words by the verses of the Qur'an and has clarified
and described many of his mystical terms and ideological foundations in the
epistemological field through the Qur�a
nic stories for the sake of more and better
benefit of disciples and the seekers of knowledge and perfection. Among the stories
to be considered and applied in the Sharh at-Ta'arrof is the story of the creation of
Adam (PBUH), the order to make prostrations before him and the refusal of the
angels and the story of Allam al-Asmaa [i. e. he taught the names]", the Satan's
violation and his being cursed, Adam (PBUH)'s violation and his being driven out of
Paradise, his regret and saying "zalamnaa Anfusana [i. e. we mistreated ourselves]"
and the acceptance of his repent, some of which Mostamli has explored and cited
from several positive negative views and has made his mystical thoughts more
tangible in this way for the audience.
The review of the story of Adam (PBUH) in the Sharh at-Ta'arrof shows that the
writer, with an exploratory or realistic view, has considered God, Paradise, Adam
(PBUH) and Satan as the actors of various parts of this story; and in this way, has
described and explained the traits of God and some didactic mystical explanations,
terms and principles. The most important results obtained from this review are:
1. The writer, in a positive and interpretive approach, has considered the true actor
in the story of Adam's (PBUH) transgression from the order and his expulsion from
Paradise, and in two cases, has explained divine affection and, in one case, has
considered the reason for it as the arrangement of the journey from Paradise to the
earth and its importance in austerity of the soul for Adam (PBUH).
2. The attribution of the transgression of interdiction to Adam (PBUH) is
described in the Sharh at-Ta'arrof by two positive and negative approaches. In the
positive attitude, Mostamli has considered the reason for the transgression as the fact
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that Adam (PBUH), in the state of infatuation by hearing the God's call of
interdiction, has committed that violation to rehear the pleasing call of the almighty.
In other words, the pleasure of rehearing the God's call has caused him to do this
transgression of interdiction. According to the writer, this same state of infatuation
and ignorance has caused Adam (PBUH) to say "Oh lord, we mistreated ourselves"
after violating the prohibition of God and be subjected to forgiveness and divine
mercy thereafter.
3. One of the interesting approaches of the author to the reviewed story is that he
has attributed to Paradise the true action that led Adam (PBUH) to be expelled to the
earth. In fact, in his belief, because Paradise had been proud of accommodating the
Prophet of God and by this arrogance it committed an evildoing, it was punished, and
God deprived it of accompanying with Adam (PBUH).
4. The most prominent act of Satan in the story of Adam (PBUH) is his violation
of order and not prostrating before Adam (PBUH), which has been cited and
evidenced by three negative viewpoints in explaining the negation of arrogance,
negation of disobedience and necessity of piety. This negative attitude is existent,
while some of the contemporary authors − including Abu Sa'id Abu al-Khair, Abul
Hasan Kharqani and Abolqasem Karakaani − have a positive attitude to the story and
have defended Satan and justified his actions. In the following table, based on the
story and the interpretation of Mostamli, the different sections of the Qur'anic
narrative of Adam's story are presented in terms of the type of attitude, the didactic
inference of the writer and the actor of the deeds:
The actor

The story

God

Being expelled from
Paradise
Being expelled from
Paradise
Being expelled from
Paradise
Being expelled from
Paradise
His saying "we
mistreated ourselves"
Eating the forbidden
fruit

God
God
Paradise
Adam (PBUH)
Adam (PBUH)

Adam (PBUH)
Adam (PBUH)
Satan
Satan
Satan

Eating the forbidden
fruit
Being expelled from
Paradise
Violating the order
Violating the order
Violating the order

The didactic
approach
Divine zeal

The type of
attitude
Positive

Divine love

Positive

The importance of
travel
Special disaster

Positive
Negative

Awareness and
infatuation
Pleasure to rehear
the call of the
almighty
greed

Positive

Negative

Contrariness

Negative

Selfishness
Desecration
Impiety

Negative
Negative
Negative

Positive

Keywords :Sharh-at-Ta'arrof, Prophet Adam (PBUH), Prophet Muhammad (PBUH),
Satan.
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فنون ادبی (علمی)
سال یازدهم ،شماره ( 2پیاپی  )27تابستان  ،1398ص50-37

رویکرد شرح التعرف به داستان حضرت آدم(ع)
�
�

بهجت فروغیمقدم�و تقی اجیه
چکيده

اهل معرفت در تدوین آثار خود از قرآن بسیار استفاده کرده و به تناسب موضوع ،به صورت آشکار و پنهان ،آیات ،داستتانهتا،
واژهها و اصطالحات آن را بهمنظور استناد و استشهاد و معموالً با دیدگاهی تأویلی در متن خود آوردهاند .از میان داستتانهتای
قرآنی ،ماجرای خلقت آدم (ع) ،نقض نهی او ،راندهشدنش از بهشت و توبهکردن او و نقض امر شیطان در سجدهکردن بر آدم،

ابوالبشر ازجمله برجستهترین مواردی است که با رویکردی تأویلی در متون تعلیمی عرفانی و ازجمله در شتر التعتر

آمتده

است .مسئلة مطر در این پژوهش این است که مستملی با چه رویکردی به بخشهای مهم این ماجرا توجه و اشتاره کترده و
دیدگاه تأویلی وی متناسب با چرخش و جابهجایی کنشگران چگونه است .نتایج بهدستآمتده در پاست بته ستااالت متککور
به طورکلّی این است که در این اثر هرجا با دیدگاهی تأویلی ،کنشگر حقیقی نقض نهتی آدم (ع) خداونتد استت ،بته متواردی
ازقبیل محبت و غیرت الهی اشاره و استناد شده است .در مواردی نیز کنشگری حتواد

را آدم (ع) دانستته کته بتا دو دیتدگاه

مثبت و منفی تفسیر و تبیین شده است .در مسئلة نقض امر شیطان نیز رویکرد نویسنده کامالً منفی است.
کليد واژهها :شر التعر  ،حضرت آدم(ع) ،ابلیس ،غیرت ،محبت.
 .1مقدمه
از میان داستانهای قرآنی ،روایت خلقت آدم (ع) و سایر ماجراها دربارة او این ویژگی را دارد که با رویکردهای مثبت و منفتی متنتوع

و متعددی ،تأویل و تفسیر شود و در تعلیم اصول و مبانی عرفانی از آن برای استناد و تمثیل و استشهاد استتفاده شتود .شتر التعتر
که نویسنده در آن از این داستان ،نهایت استفاده را برده ،نخستین اثر عرفانی تعلیمی به زبتان فارستی استت کته بتر التعتر کالبتادی
نوشته شده است .کتاب التعر لمکهب التصو نوشتة ابوبکر کالبادی از همان روزگار تألیف ،چندان نتام و آوازه یافتت کته برختی
در وصف آن گفتهاند« :لو ال التعر لما عر التصو » و بعضی نیز گفتهاند« :لو ال التعر لبطل التصتو » .التعتر از آثتار کهتن و

بنیادین صوفیان و از گویاترین و دقیقترین آنهاستت (�مستتملی بختاری .)5 :1363 ،برختی بتر ایتن باورنتد کته التعتر درواقت

اعتقادنامة کالبادی است و بیشتر صبغة کالمی دارد (�سمیعی گیالنی )60 :1370 ،و نویسنده در آن مباحث کالمی همچتون صتفات

� دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

�� استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (مساول مکاتبات)
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خدا ،ایمان و قدر و موضوعات صوفیانه چون اولیاء ،فقر ،قرب ،تجرید و تفرید ،وجد و ...را بررسی کرده استت .ایتن کتتاب در طتی
سدههایی در مناقشات اعتقادی بین مکاهب ،میزان و معیاری برای سنجش اعتقادات کالمتی صتوفیه بتوده و توجته نویستندگان را بته
خود جلب کرده است« .از نظر مضامین کالمی میتوان گفت التعر به اصول مشترک دو مکتب جدیدالتأستیس اشتعری و ماتریتدی
پایبند بوده است؛ ولی در موارد افتراق این دو مکتب ،این عتالم بختارایی از ستنتهتای اعتقتادی ماوراءالنهریتان فاصتله گرفتته و بته
باورهای عراقیان نزدیک شده است» (مهمان نواز و مهریزی .)184 :1395 ،اهمیت التعر در میان اهتل معرفتت ستبب شتد از همتان
ابتدا بسیاری بر آن شر بنویسند؛ ازجمله شر التعر مستملی بخاری.

شر التعر  ،اثری بسیار گسترده و مبسوط بر التعر

است که به زبان فارسی نگتارش یافتته و درواقت کهتن تترین متتن

صوفیانة زبان فارسی است؛ البته ظاهراً خود مستملی بخاری ،نامی بر اثر ختود ننهتاده استت ،امتا اثتر وی بته «نورالمریتدین و

فضیحه المدعین» معرو بوده و به اختصار شر التعر
دربارة انگیزة نوشتن شر التعر

نامیده شده استت (�غالمرضتایی .)88 :1388 ،مستتملی بختاری،

چنین گفته است« :اصحاب از من درخواستند تتا کتتابی جمت کتنم مشتتمل بتر دیانتات و

معامالت و حقایق و مشاهدات و اشارات به پارسی تا فهم ایشان مر آن را اندر یابد و به عبتارت غلتن نکننتد کته غلتن انتدر
توحیتتد کفتتر باشتتد .اجابتتت کتتردم بتتهحستتب طاقتتت و بنتتا کتتردم بتتر کتتتابی کتته شتتی متتا ابتتوبکربنابتتیاستتحق

محمدبنابراهیمبنیعقوبالبخاریالکالبادی رحمه اهلل تألیف کرده است؛ نام وی کتتاب التعتر

لمتکهب التصتو  .و متن آن

کتاب را به شر کردم تا به سخن پیران متقدمان تبرک کرده باشم و نیز مقتدی باشم ،نه مبتدی تا کس بتر متن عیبتی نکنتد .و
هرچه گفتم ماکّد کردم به آیتی از کتاب خدای عزوجل یا به خبری از رسول صلواتاهلل علیه و علی آله یا به مسئلهای از فقته.
و اندر این کتاب یاد کردم اعتقاد در توحید و دیانات و احوال و مقامات و حقتایق و مشتاهدات و رمتوز و اشتارات و ستخن
مشای و حکایات بر طریق سنت و جماعت» (مستملی بخاری .)33-34 :1363 ،چنانکه از نقل مککور برمیآیتد ،التعتر  ،بته
سبیل تیمن و تبرک ،الگوی نویسنده در تألیف اثرش بوده و در این کار به او اقتدا شده است .وی در این اثر ،کالم ختود را بته
آیات قرآن ماکد و بسیاری از اصطالحات عرفانی و مبانی ایدئولوژیک خود را در حوزة معرفتشناختی ،بترای بهترة بیشتتر و
بهتر مریدان و سالکان طریق معرفت و کمال بهوسیلة داستانهای قرآنی تبیین و تشریح کرده است .ازجمله داستانهتای متورد
توجه و کاربرد در شر التعر  ،ماجرای خلقت حضترت آدم (ع) ،امتر بته ستجده بتر او و امتنتاع مالئتک و متاجرای «علّتم
االسماء» ،نقض امر شیطان و ملعون شدن او ،نقض امتر آدم (ع) و رانتده شتدنش از بهشتت ،پشتیمانی وی و «ظلّمنتا انفستنا»
گفتنش و پکیرفته شدن توبة وی است که مستملی برخی از آنها را از چندین دیدگاه مثبت و منفی تأویل و استناد کترده استت
و اندیشههای عرفانی خود را از این طریق برای مخاطب دستیافتنیتر ساخته است .باتوجهبه برجستگی کتاربرد داستتانهتای

مککور در شر التعر

و موض معرفتشناختی نویسنده دربارة آنها ،در این مقاله کوشش خواهتد شتد داستتانهتای متککور

بررسی و رویکرد تعلیمی مستملی تبیین و تشریح شود.
 .2پيشينة تحقيق
قرآنپژوهان و عرفانپژوهان کاربرد داستانهای قرآنی در متون عرفانی را از دیدگاههای مختلف بررسی کردهاند .از میان آنچته
مرتبن با موضوع این پژوهش است ،نخست مقالة «خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارستطویی»

است (� بالو و دیگران« .)1396 ،داستان آفرینش آدم (ع) در مثنوی معنوی» ،مقالة دیگری استت کته رویکترد مولتوی را بته
داستان مککور بررسی کرده است (�سیف .)1380 ،موسوی و فرزاد ( )1393نیز در مقالة «تجلی اشارات عرفانی حضرت آدم
(ع) در آثار عطار» همین موضوع را در آثار عطار پژوهش کردهاند« .تفسیر عرفانی حدیث آفرینش انسان بتر صتورت الهتی در
اندیشة امام خمینی» نیز متناسب با موضوع این پژوهش است (� میری .)1392 ،مقالتة دیگتری نیتز دربتارة جانبتداری اهتل

رویکرد شر التعر به داستان حضرت آدم (ع) 39 /

معرفت از نقض امر ابلیس با عنوان «دفاع از ابلیس نزد برخی از اکابر صوفیه» نوشته شده است (� جاویدانه .)1389 ،حتاجی
اسماعیلی ( )1390نیز در «داستان آفرینش و سرگکشت حضرت آدم (ع) در قرآن» پژوهشی مرتبن با موضوع ایتن مقالته دارد.
بنابر پیشینة ارائهشده ،مقالة حاضر باتوجهبه منب پژوهششده و رویکردی که به موضوع دارد ،مبحثی تازه را طر خواهد کترد
و به دنبال دستیابی به پاس سااالت پژوهشی زیر است:
 -1با توجه به دو جریان عرفان زاهدانه که در زمان مستملی وجود داشت ،وی کدام رویکترد را بته داستتان نقتض امتر
ابلیس دارد؟
 -2آیا رویکرد نویسنده به کنشگری حضرت آدم (ع) در داستان نقض نهی و رانده شتدنش از بهشتت ،منفتی یتا مثبتت
است؟
 -3مستملی از کدامیک از بخشهای داستان حضرت آدم (ع) بیشتر استناد جسته است؟
 -4آیا نویسنده از این داستان در تشریح اسماء و صفات خداوند نیز استفاده کرده است؟

در ادامه به بررسی شر التعر

از دیدگاه خاص مقاله و جهت یافتن پرسشهای باال پرداخته خواهد شد.

 .3تعليمات عرفانی از داستان حضرت آدم(ع) در شرح التعرف
داستان حضرت آدم(ع) از جمله داستانهایی است که در شر التعر  ،دستمایة نویسنده ،برای تعلیم برخی از عقاید و اصتول
و اصطالحات عرفانی شده است .در یک تقسیمبندی کلّی ،رویکرد مستملی به بخشهای مختلف داستان حضترت آدم (ع) را
میتوان از دیدگاه کنشگران به سه بخش کلّی کنشگری خداوند ،کنشگری آدم (ع) و کنشگری شیطان تقسیم کرد.
 .1-3کنشگری خداوند
در این نوع نگرش که نویسنده به بخشهای مختلف روایت قرآنی داستان آدم (ع) دارد ،کنشتگر افعتال ،خداونتد استت و
نویسنده در این رویکرد ،برخی از صفات خداوند ازجمله غیرت و محبت را توصیف کرده است.
 .1-1-3غيرت الهی
یکی از اصول برجستة عرفانی که بسیاری از اهل معرفت بدان توجه کرده اند ،این است که فرد گرایشی بیاختیار و ناخودآگتاه بته
خداوند دارد؛ گرایشی که درواق خود خداوند آن را در فرد به وجود میآورد و زمینة آن را فراهم متیکنتد .همتان کته مولتوی آن را
بازجستن روزگار وصل میداند و بازگشت قطره به دریا از تمثیلهای برجستتة آن استت .نتهتنهتا عرفتا کته بستیاری دیگتر ازجملته
روانشناسانی چون کارل گوستاو یونگ ( )1875-1961نیز با مطالة آداب و رسوم قبایل سرخپوست ،اساطیر ،افستانههتا و ختوابهتا
دریافته است که گرایش به کمال و فردیت و حقیقتت ،گرایشتی ناخودآگتاه استت .بته عقیتدة وی «فراینتد فردیتت ،فراینتدی کتامالً
خودبهخودی و طبیعی درون روان است که پابهپای فرایندهای جسمیِ رشد و تحول پیش میرود؛ بنابراین چیزی نیست کته بتوانتد از
بیرون تحریک شود؛ بلکه بهطور بالقوه در تمامی انسانها وجود دارد» (پالمر.)203 :1385 ،

در شر التعر

نیز نویسنده بر این باور است که فرد به خودی خود نمیتواند به سوی خداوند گرایشی داشته باشد؛ بلکه

این خود اوست که این گرایش را در وجود انسان مشتعل میکند .او این گراییدن را به دو معنی میداند« :و آن گراییدن بته دو
معنى بود :یا با هرچه بسازند ،بال گرداند تا بگریزند و بدو بازآیند ،چون آدم که با بهشت آرام گرفت بر وى محنت گشت تا از
بهشت ورا زوال آمد ،و آدم با یاد مولى بماند ...و دیگر وجه آنکه هرجا که نیکویى امید دارند ،حق از آن نیکوتر کند با ایشتان
تا از شرم اینجا بازآیند» (مستملی بخاری .)42/1 :1363 ،چنانکه در این بند آمده است ،مستملی ،دیدگاه ختود مبنتیبتر اینکته
خداوند هر آنچه را انسان بر آن انس گیرد ،به بال تبدیل میکند تا وی دل از آن برکنده و بته خداونتد گترایش یابتد ،بتا قصتة
بیرون راندهشدن حضرت آدم (ع) برای مخاطب خود ملموستر و روشنتر ساخته است .وی معتقد استت اگتر حضترت آدم
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(ع) از بهشت رانده شد ،به این دلیل بود که وی به آن دل بسته و در آنجا قرار و آرام یافته بود ،بنابراین خداوند این آرامش را
برهم زد تا او به یاد خدا بیفتد و به سوی او بازگردد .درواق او با این تمثیل ،سالکان و مریدان را بته تترک تعلتق و رهتاکردن
هرچه غیر خداوند توصیه میکند و سلوک حقیقی را این میداند.
دیدگاه مککور نسبت به خداوند از یک سوی قید اختیار را از آدم (ع) در انجام نقض نهتی برمتیدارد و آن را بته خداونتد
نسبت میدهد که این فعل خداوند نیز در «غیرت الهی» ریشه دارد و خود نشانة «محبت» است؛ زیرا بنابر اعتقاد اهل معرفتت،
«هیچ محب نبود الّا که غیور باشد و مراد از غیرت ،حمیت است بر طلب قط تعلق محبوب از غیر یا تعلق غیر از محبتوب یتا
نسبت مشارکتش با او یا سبب اطالعش بر او» (سجادی .)612 :1383 ،براساس این دیتدگاه ،محبتتی کته خداونتد بته آدم (ع)
دارد ،سبب شده که او را در دایرة غیرت خود قرار دهد و در این دایره ،هیچ چیزی جز خود او نباید مورد توجه و عالقتة آدم
(ع) باشد؛ در غیر این صورت وی به تیر غیرت گرفتار آمده و بهشت دلخواه او با ترتیب یک نهی ،با علم به اینکه بدون شتک
نقض خواهد شد ،از آدم(ع) گرفته میشود تا وی کانون توجه خود را از بهشتت بتر خداونتد انتقتال دهتد و خلیفة اهلل شتود.
مستملی در جایی دیگر از اثر خود نیز با همین رویکرد ،جریان بیترون رانتده شتدن حضترت آدم (ع) را نتیجتة غیترت الهتی
دانسته و بدین ترتیب و بهطور آشکار (خدا بر او زلتی راند) ،وی را ناگزیر از نقض نهی دانسته است:
«و این چنان است که چون آدم سجود مالیکه بیافت و تعلیم اسما بیافت و بهشت مستقر بیافت؛ و حوا را جفتت بیافتت و
تاج عز بر سر بیافت ،با این عز انس گرفت ،حق بر او زلتى براند تا او را از همه مجرّد گردانید ،از انتس جتدا گشتتن ،صتعب
است .آدم ،علیه السالم سیصد سال مى گریست و بر سر او جز ذکر رب نگکشت و بر زبان او جز نام خدا نرفت .با حق ختوى
کرد و همه را فراموش کرد .چون فرد ،حق را گشت ،همه در پیش او نهاد ،روى آنجا کرد» (مستملی بخاری.)1429/4 :1363 ،
در بند باال نیز کنشگر حقیقی بهطور مضمر ،خداوند است و زلت آدم (ع) نه خوردن میوة ممنوعه ،بلکه انسگرفتن به غیتر
حق دانسته شده است که غیرت الهی را به جوش آورده و بیرون رانده شدنش از بهشت را در پی دارد .نکتتة تأمتلبرانگیتز در

اینجا این است که این نوع رویکرد مثبت به داستان نقض نهی عرفانی به کتبی چون رسالة قشیریه که تحت تأثیر شر التعر
پدید آمده نیز انتقال یافته است؛ برای مثال قشیری در تبیین صفت «غیرت» خداوند به داستان حضترت آدم (ع) اشتاره و آن را
اینگونه تأویل کرده است« :و بدانید که سنت حق سبحانه و تعالى با اولیای خویش آن است که چون ایشان به غیر او مشتغول
شوند یا دل به غیر او مشغول دارند ،آن بر ایشان شوریده دارد از غیرت بر دلهاى ایشان تا وى را به اختالص عبتادت کننتد،
فارغ از آنچه بدان میل گرفته باشند .چنانکه آدم علیهالسالم چون دل بر آن نهاد که جاوید در بهشت خواهتد بتود ،از آنجتاش
بیرون کردند» (قشیری.)394 :
 -2-1-3محبت الهی
یکی از اصطالحات جریانساز در میان اهل معرفت ،واژة محبت است که در نهایت به عشق منتهی میشود .جریانشناستی
مقولة عشق به رابعة عدوی» ،عارفة مشهور بصره در قرن دوم هجری قمری بازمیگردد که به تب او صوفیانی چون شقیق بلخی
(194ه.ق) ،سمنون محب ( 287ه.ق) ،بایزید بسطامی ( 234/261ه.ق) و حالج ( 309ه.ق) به تشریح و تفصیل عشق پرداختند.

نخستین رسالة مستقل و مفصل دربارة عشق در گسترة عرفان اسالمی ،عطتف األلتف المتألو علتی التالم المعطتو

نوشتتة

ابوالحسن دیلمی ( 391ه.ق) است .نویسندة این کتاب که آن را به زبان عربی نوشته ،در شر و تحلیل موضوع عشتق از آرای
فقها و متکلمان و فیلسوفان و متصوفه به تفصیل استفاده کرده است (�نزهت .)49-50 :1389 ،بعد از عطتف األلتف ،رستالة
سوانح العشاق احمد غزالی( 520ه.ق) ،که از گرانبهاترین و نفیسترین گنجینههای عشق عرفانی است ،نخستین اثری است کته
به زبان فارسی دربارة عشق نوشته شده و اگرچه نویسنده در تألیف آن به کتاب عطتف األلتف نیتز نظتر داشتته و از آن تتأثیر

پکیرفته است ،درواق می توان گفت که غزالی شیوة جدیدی را در ادبیات فارسی پایه گکاری کرده و کتتاب هتایی چتون لتوایح
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احمد ناگوری (منسوب به عین القضات همدانی) و لمعات فخرالدین عراقی و لوایح عبدالرحمان جامی به تقلید از این کتتاب
تدوین شده است« .غزالی در تککره ها پیرو سنت تصو

خراسان و اهل «سکر» معرفی شده است .او آثتار متعتددی بته زبتان

عربی و فارسی از خود به جای گکاشته که سوانح العشاق مهمترین آنها به حساب میآید» (مختاری و دیگتران.)287 :1393 ،
عبهرالعاشقین ،یکی دیگر از رسالههای نفیس با موضوع عشق است که شی ابومحمد روزبهانابنابینصرالبقلی فسوی شیرازی
(522-660ه.ق) نوشته است.
در شر التعر  ،دربارة محبت الهی ،سخن بسیار گفته شده است .نویسنده در چندین مورد بترای توضتیح ایتن مقولته از
داستان حضرت آدم (ع) استفاده و درک و دریافت آن را به ذهن مخاطب نزدیکتر ساخته استت .یکتی از متواردی کته از آن
برای توضیح بیشتر محبت الهی استفاده شده ،داستان رانده شدن حضرت آدم (ع) از بهشت استت« :تتا گروهتى بته قصتة آدم
چنین گفتند ،چون دید آدم که حق عزّوجلّ با ابلیس چه کرد ،لکت عیش اندر خطر برهانید .چون حق دانست کته آن دوستت
ما را لکت عیش نیست از خطر فراق ما ،تا با وى همان نکنیم که با دشمن وى کردیم ،زلتى بر دست وى برانتد .خواستت آدم
اندر آن ساعت که از بیم فراق بسوزد و هالک گردد .ندا آمتد« :أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشََّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنََّ الشََّیْطانَ لَكُمةا عَةووَّ
مبِینٌ» ( 22اعرا ) .چون معاتبت آمد و لعنت نیامد ،دانست که اینجا محبت است و عداوت نیست .دل دوستان را چنتین نگتاه
دارند .ظاهر آدم به اظهار عتاب و مالمت گریان ،و باطن وى به اظهار محبت نازان .و اندر این سخن سرّى عجب است .چتون
مولى ورا گفت« :وَأَقُلْ لَکُمَا إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمَا عَدُوّ مُبِینٌ» ( 22اعرا ) ،من شما را گفتم که وى شما را دشمن است .معنى ایتن
سخن آن است که وى دشمن من است ،از بهر آنکه من ورا لعنت کردم .اگر شما نیز دشمن من بودىاى ،وى شتما را دوستت
بودى .از بهر آنکه دشمن دشمن ،دوست باشد ،چون وى شما را دشمن است ،بدانید که شما مرا دوست ایت .به عتاب منالیتت
و بدین دوستى بنازیت که دوستى با عتاب ،بهتر از دشمنى بىعتاب .چون به ما نگرى ،حکم دوستى بنگر .هرگاه که خویشتتن
بینى ،اینى» (مستملی بخاری.)940/3 :1363 ،
در بند باال علت اینکه حضرت آدم (ع) بعد از نقض نهی و خوردن میوة ممنوعه ،عتاب شده نه لعنت ،محبت الهی در حق
وی دانسته شده که رویکردی مثبت به این داستان است و نویسنده در این تأویل نیز کنشگر اصلی را خداوند میداند که از سر
محبت «زلتی بر دست وی براند» و او را از بهشت بیرون راند .نکتة جالب در این بند این است که نویستنده ،نقتض نهتی آدم
(ع) را به شکلهای مختلف به خداوند نسبت داده و رویکرد تأویلی مثبتی بدان دارد و تنهتا در دو متورد ،کته در بختشهتای
دیگر خواهد آمد ،این امر با رویکردی منفی تأویل شده که در این دو مورد نیز فعل بهطور مستقیم بته ختود حضترت آدم (ع)
نسبت داده شده است؛ اما دربارة ابلیس ،ازآنجاکه مستملی ،نگرشی کامالً منفی به کردة او دارد ،بدون استثنا نقتض امتر او نیتز
منفی تأویل و تفسیر شده است.
مستملی در جایی دیگر از شر خود به مقایسة شخصیت حضرت آدم (ع) و ابلیس پرداخته و در این تقابل ،بحث محبتت
خداوند به حضرت آدم (ع) را مطر کرده است« :هرکس که در کوى محبت به راهى فرورود ،پندارد که در هتر دو جهتان راه
جز این نیست ،چنانکه خداى تعالى گفت« :کلُّ حزبٍ بَما لَدَیهِمْ فَرِحُونَ» ( 53مامنون) ،و دلیل بر آنکه محبت از عیب دیتدن
کور گرداند ،مثلى است معرو

که میان خلق گویند :نه هرکه نیکوتر دوستتر ،لکن هرکه دوستتر نیکوتر .پس علت محبتت

جمال نیست ،لکن علت جمال ،محبت است ،چون محبت آمد ،پرعیب بىعیب گردد ،و چون محبت رفت ،بتىعیتب پرعیتب
گردد .و دلیل بر این خدمت ابلیس و زلت آدم است علیهالسالم که زلت نشان عیب است و خدمت نشان آرایش .چون ابلتیس
را در ازل عداوت بود ،خدمت ،سبب لعنت گشت و چون آدم را علیه السالم در ازل محبت بود ،زلتت ،ستبب قربتت گشتت»
(مستملی بخاری.)1417/4 :1363 ،
در بند باال علت عزت حضرت آدم (ع) بعد از نقض نهی ،محبت دانسته شده است؛ در حالی که در نقطة مقابل آن ابلتیس
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قرار دارد که پس از نقض امر به دلیل عداوتی که داشت ،مستحق لعنت شد .به نظر میرسد محبتی که در اینجا ذکتر شتده ،از
جانب آدم (ع) به خداوند است؛ چون عداوت نیز از جانب ابلیس است نه خداوند.
 -3-1-3لزوم سفر و نقش آن در ریاضت نفس
سفر یکی از مسائلی است که اهل معرفت با تأسی به قرآن کریم و قول خداونتد در آیتات  137آل عمتران 11 ،انعتام36 ،
نحل و ...بسیار بدان اهمیت دادهاند .مستملی بخاری نیز سفر را ضرورتی مهم برای سالک دانستته و پتس از تقستیم آن بته دو
گونة سفر نفوس و سفر قلوب ،برای توضیح و تبیین بیشتر مسئله به سفرهای بسیاری از انبیا در قرآن و از جمله سفر حضرت
آدم(ع) از بهشت به زمین اشاره کرده است« :سفر قلوب ،خال

سفر نفوس است ،و بسیار کس هستت کته او را نفتس ،مقتیم

است و دل مسافر ،و بسیار کس هست که او را نفس ،مسافر است و دل مقیم .و اگر در سفرکردن خود هیچچیز نیستتى ،مگتر
آنکه اول انبیا علیهم السالم آدم را از بهشت به دنیا فرستادند به سفر ...اگر چیزى بودى ریاضت نفس را بهتر از ستفر ،ختواص
خویش را به آن چیز آزموده گردانیدى» (همان.)1180/3 :
مستملی با این استدالل که خداوند برای انبیای خود بهترینها را اختیار کرده و یکی از این اختیارات ،سفر است که همتة آنهتا
را بر آن داشته است ،سالکان و مریدان خود را به سفر توصیه میکند و آن را بهترین وسیله برای ریاضت نفس میداند که خواص
از اهل معرفت بدان پرداختهاند .اهمیت سفر نزد اهل معرفت چنان است که عزالتدین کاشتانی ،آن را در تمترین نفتوس طاغیته و
تلیین قلوب قاسیه ،بسیار ماثر و در حد تأثیر نوافل و صوم و صلوه میداند (�کاشانی .)224 :1382 ،عالوه بر شواهد نقتلشتده،
بسیاری دیگر از اهل معرفت نیز در آثار خود فصلی را به سفر و آداب و اصول آن اختصاص دادهاند که این امر نشتانة اهمیتت آن
نزد ایشان است (�قشیری 1396 ،و هجویری .)1382 ،در بند باال ،با تأویلی دور از ذهن ،نویسنده ،بحث سفر را پیش کشتیده و
انتقال آدم (ع) از بهشت و دنیا را آن هم به کنشگری خداوند ،نوعی سفر دانسته کته نتیجتة آن تعتالی و کمتال استت .درواقت او
تمامی ماجرای نهی و نقض نهی را نقشة خداوند و مقدمهای برای محقق شدن این سفر دانسته است.
 -2-3کنشگری بهشت و ابتالی او به بالی خاص
یکی از زیباترین تأویالتی که مستملی بخاری از داستان رانده شدن حضرت آدم(ع) از بهشت به دست داده ،بخشی استت
که در آن به توضیح بالی خاص و عام پرداخته است .وی در این بخش ،بسیاری از آزمونهای پیامبران را بتا نگرشتی تتأویلی
مطر کرده و ازجمله رانده شدن حضرت آدم(ع) از بهشت را از قول بزرگان اهل معرفت به این دلیل دانستته کته بهشتت در
جایگاه یک کنشگر جاندار سربرآورده و خود را نوازندة اولیای حق دانسته و همین امر سبب شده است کته خداونتد بتا یتک
زلت ،او را از نواختن حضرت آدم (ع)معزول دارد .بنابر این دیدگاه ،بال برای عوام عکاب است؛ درحالی کته ختواص ،عتکابی
برای بال هستند و با ایشان بر بال عکاب نازل میشود« :گروهى از بزرگان چنین گفتهاند که حق تعالى که چون بر اولیاى ختود
بال گمارد ،نه به آن گمارد تا ایشان را به بال عکاب کند ،لکن بال را به ایشان عکاب کند .و این از بهر آن است کته بتال عتکاب
عام است .و باز خاص ،بال را عکاب آید .چون عام را از بالى باطن خبر نیست ،چون بالى ظاهر پدید آید ،بنالند ،امتا آن بتال
که خاص در سر مى کشند ،اگر بالى هر دو کون پیش آن بال برى ،نیست گردد .و این چنان است که کسى را به عقابین بزننتد
تا تازیانه زنند ،آن او را بال است .باز چون بخواهند کشتن ،امر آید که کشتن عفو کردیم تا تازیانه زنند و نکشند ،آن تازیانته او
را نعمت گردد .تا بزرگان چنین گفته اند که چون بهشت سر برآورد که نوازندة اولیاى او منم؛ به یک زلت او را از نتواختن آدم
علیه السالم معزول کرد .آن که کسى را به یک زلت نگاه نتواند داشتن ،چندین هزار خلق را با چنتدین هتزار معاصتى چگونته
نگاه دارد؟!» (مستملی بخاری.)1229/3 :1363 ،
در تأویل مککور نیز زلت به خداوند نسبت داده شده است؛ البته این بار نه به دلیل کردة آدم (ع) بلکه به دلیتل نازشتی کته
بهشت کرد که «نوازندة اولیای او منم» درواق اینبار غرور و تبختتر بهشتت ستبب زلتت شتده استت .در ایتن بنتد ،گونتهای
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جاندارپنداری و تشخیص وجود دارد ،اینگونه که بهشت همچون کنشگری خطاکتار ترستیم شتده استت کته نتاز و غترور و
تکبرش از اینکه آدم (ع) را در خود جای داده ،سبب محرومیتش از حضور وی در خود شده و خداوند از سر غیترت و بترای
عکاب بهشت ،او را از حضور آدم (ع) محروم ساخته است تا او به سزای زلتش معزول شود.
 -3-3کنشگری آدم(ع)
در این بخش ،نویسنده دو گونه رویکرد منفی و مثبت به ماجرا با کنشگری آدم (ع) دارد.
 -1-3-3نگرش مثبت
 -1-1-3-3لذت شنيدن خطاب دوبارة حق
یکی از بخش های برجسته در روایت قرآنی داستان حضرت آدم (ع) ،نقض نهی وی و خوردن میوة ممنوعته استت .اهتل
معرفت به این ماجرا همچون نقض امر ابلیس ،دو رویکرد متفاوت دارند؛ بدینترتیب که برخی بتا دیتدگاهی منفتی و از روی
سرزنش به آن پرداختهاند و عدهای از روی لطف و با رویکردی مثبت آن را تفسیر و تأویل کردهاند .در شر التعر  ،رویکرد
مالف به داستان نقض امر ابلیس کامالً منفی است و هیچ حمایتی از ابلیس در این ماجرا نمیکند .اما جریتان نقتض نهتی آدم

(ع) در شر تعر

با هر دو دیدگاه مثبت و منفی ،تأویل و تشریح شده است .البته در مجمتوع رویکترد مستتملی بته جریتان

نقض نهی آدم (ع) مثبت است تا آنجا که وی این امر را خارج از اختیار وی و نشانة محبت و غیترت خداونتد دانستته استت.
یکی از تأویالت مهمی که وی از این داستان کرده ،این است که آدم (ع) ،تنها به اشتیاق شنیدن خطاب خداوند ،ایتن نقتض را
مرتکب شد و در سکر لکت این خطاب از میوة آن درخت خورد« :و نیز باشد که این حال در اندیشه پدید آید بى مشاهدت تا
در خوردن و خفتن غایب گردد از اندیشة دوست؛ و این صفت نیز در مادران بیاید چون واله و شیفته گردنتد بته فرزنتد؛ و در
خداوندان مصائب بیاید .و در عر

این را دالیل بسیار است .اما دالیل اصول آن است که گروهى از بزرگان چنین گفتهاند کته

آدم علیهالسالم چون او را ندا آمد که :اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنََّةَ وَكُال مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَال تَقْرَبَاا ََاهِ ِ الَََّّاجَرَ َ .در لتکت
خطاب حق چنان واله گشت که نیز او را قرار نماند ،در سکر لکت خطاب حق از آن درخت بخورد تا مگر آن خطاب دگرباره
بازآید .چون ندا آمد که :أَ لَمْ أَنْهَكُما ،مراد حاصل آمد که او را این اکل از بهر این بایست» (همان.)1489/4 :
در بند باال نویسنده با استناد به داستان نقض نهی آدم (ع) و تأویل آن به حالت سکری کته از خطتاب خداونتد بترای وی
حاصل شده بود ،به توضیح و تبیین مسئلة بیخویشتنی و باخویشتتنی پرداختته و بته متادران در ارتبتاط عاشتقانه بتا فرزنتد و
خداوندان مصیبت نیز مثال زده و آن را به ذهن مخاطب نزدیکتر ساخته است .بنابر این بند و بختشهتای دیگتر کته در ایتن
مقاله بدان پرداخته شده ،عار

و مامن حقیقی در ارتباط با خداوند در سکر و بیخویشتتنی و بتیاختیتاری محتض استت و

زمانی که متوجه خود میشود و از سکر به صحو میآید ،به اختیار خود دست به اعمالی متیزنتد کته ستبب بُعتد او از درگتاه
حضرت دوست میشود .بنابر این توضیح ،مستملی از گروه عارفانی است که حالت سکر و بیخودی را برای ستالک تترجیح
میدهد و آن را نشانة خلوص و ایمان حقیقی میداند.
 -2-1-3-3پذیرش زلت و «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» گفتن آدم(ع)
صحو و سُکر ،دو اصطال رایج عرفانی است که توجه اهل معرفت سخت بدان معطو

بوده استت .قشتیری در تعریتف

این دو اصطال چنین گفته است« :و از آن جمله صحو و سکر است .صحو بازآمدن بود با حتال ختویش و حتس و علتم ،بتا
جاى آمدن پس از غیبت و سکر ،غیبتى بود به واردى قوى» (قشیری .)126 :1396 ،مستملی نیز که قشیری در تتألیف ختود از
اثر وی تأثیر پکیرفته است و در این تعریف با وی اشتراک لفظ و نظر دارد ،صحو را بتا ختود بتودن و ستکر را بتیخویشتتنی
تعریف کرده است« :پس آنکه صاحى باشد ،باخویشتن باشد اگرچه مراد حق بر مراد خود اختیار کند ،و چون بتا تمییتز باشتد،
آمن نباشد ،که در آن اختیار خویش بیند ،هالک گردد .پس به این معنى ،مستى از صحو اوالتتر باشتد ...پتس آدم علیتهالستالم
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چون زلت کرد ،خویشتن را ندید به آن معنى که گفت :این مرتبت که مرا داده اند و به این درجه که مرا برآورده اند ،ایتن زلتت
چه مقدار است ،لکن بزرگى خویشتن زیر قدم آورد و آن سجود مالیکه و نواخت هاى دیگر با یکسو نهاد و صفت ظلم پتیش
آورد و گفت« :رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» الجرم خالفت بار آورد» (مستملی بخاری.)1498/4 :1363 ،
بنابر التعر  ،سکر که بیخویشتنی است ،پسندیدهتر و ستودهتر از صحو است .نویسنده در تأیید این نظر خود بته داستتان
آدم (ع) استناد کرده و معتقد است که پس از نقض نهی و خوردن میوة ممنوعه ،به این دلیتل کته خویشتتن و جایگتاه متعتالی
خود را ندید و با نهایت تواض « ،رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» گفت ،به مقام خالفت رسید .صحو و سکر و اهمیت آن در نگرش عرفانی

شار التعر

سبب شده که او در جایی دیگر و با استناد به بخشی دیگر از داستان آدم (ع) به تبیین و تشریح آن بپتردازد .وی

در تفسیر و تأویل ماجرای آموختن اسماء به حضرت آدم (ع) چنین گفته است« :ساال آمد که :مَن رَبتکَ؟ چتون مقتام صتحو
بود ،جواب آمد که :ربى اهلل .چون خطاب از حق بود ،حیرت واجب کرد .تلقین مى بایست .و چون خطتاب از حتق نبتود و از
ملک بود ،حیرت واجب نکرد .تلقین نبایست .و مثال این آن است که چون فرشتگان را گفتت« :أَنْبِئُتونيی بِأَسْتماءي هتاُالءي» .مترا
بگویید که اینها چه نامند .چون ایشان را به خود مشغول کرد ،متحیر گشتند ،گفتند« :سُبْحَانَکَ لَا عيلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا» .بتاز آدم
را علیه السالم گفت :أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائيهِمْ .ایشان را بگوى که اینها چه نامند؟ چون او را به غیر خود مشتغول کترد ،نته بته ختود،
متحیر نگشت ،جواب داد .اینک صفت صحو و سکر این است که یاد کردیم» (همان.)1501/4 :
در بند باال نویسنده بر این اعتقاد است که علت اینکه فرشتگان اسماء را نمیدانستند ،قرارداشتن ایشان در مقام صحو بتود؛
در حالی که چون آدم (ع) از خویشتن غافل و در مقام سکر بود؛ از این روی اسماء را به تمامی میدانست و آن را به فرشتگان
آموخت تا حجت بر آنها تمام شود و بر او سجده کنند.
 -2-3-3نگرش منفی
 -1-2-3-3طمع
یکی از اصول تربیتی مد نظر اهل معرفت این است که سالک باید همواره بر آنچه خداوند برای وی مقتدر ستاخته استت،
راضی باشد و در طلب زیادت از آن گستاخی و ترک احتشام نکند و طم نداشته باشد .اهمیت این موضتوع چنتان استت کته
«رضا» را یکی از مقامات برجستة عرفانی دانسته اند که بعد از توکل و تسلیم و تفویض به دست میآید .دربارة تعداد مقامتات،
میان اهل معرفت وحدت نظر وجود ندارد .در این زمینته ،تقستیمبنتدی ابونصتر ستراج طوستی ،مناستبتترین و دقیتقتترین
تقسیمبندی به نظر میرسد .او مقامات عرفانی را دارای هفت مرحله میداند که به ترتیب عبارتاند از :توبه ،ورع ،زهتد ،فقتر،
صبر ،توکل و رضا (دهباشی و میرباقریفرد .)224-245 :1386 ،بنابر نقل مککور ،رضا آخرین مقام عرفانی محسوب میشتود؛
البته برخی از اهل معرفت ،آن را از احوال عرفانی دانسته اند که در منزل چهارم بر سالک وارد میشتود .هجتویری ،رضتا را از
یک سو مقام و از یک سو حال میداند و چنین میگوید« :و در جمله بدان که رضا نهایت مقامات است و بدایت احتوال و ایتن
محلّی است کی یک طرفش در کسب و اجتهاد است و یکی در محبت و غلیان آن ،و فوق آن مقام نیست و انقطتاع مجاهتدت
اندر آن است؛ پس ابتدای آن از مکاسب بود و انتهای آن از مواهب» (هجویری.)226 :1382 ،
مستملی برای توضیح مقام رضا و اهمیت آن از داستان رانده شدن حضرت آدم (ع) از بهشتت استتفاده کترده و بتدینوستیله
درک و دریافت این مهم را برای شاگردان و سالکان و مخاطبان خویش آسانتتر ستاخته استت .او در توصتیف صتوفیان حقیقتی
چنین میگوید« :و نیز ترسیدندى که اگر از خداى تعالى چیزى خواهیم ،باشد که بالى دین ما در آن [خواستن باشد] ،نیارستتندى
انبساط کردن ،از بیم آنکه همة بزرگان در حال انبساط به سر درآمدهاند ،تا بزرگان چنین گفتهاند که آدم علیه الستالم همتة بهشتت
یافته بود مگر یک درخت .بدان یکى انبساط کرد تا از همه برآمد» (مستملی بخاری .)139/1 :1363 ،در این بند ،انبساط کتردن بته
معنی گستاخی و ترک احتشام و زیادهطلبی است که در نقطة مقابل رضا قرار دارد و نویسنده آن را مکموم دانسته است.
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 -2-2-3-3خودمختاری

رانده شدن از بهشت ،یکی از بخش های مهتم روایتت قرآنتی داستتان حضترت آدم (ع) استت کته در شتر التعتر

بتا

رویکردهای مختلفی به آن پرداخته و مبانی و مصطلحات عرفانی متعددی به کمک آن تبیتین و تشتریح شتده استت .یکتی از
مباحث مهم عرفانی که نویسنده با استناد و استشهاد به این داستان به توضیح آن و اقناع مخاطب روی آورده ،لزوم نفی اختیتار
از خود در طی طریق معرفت است« :و جمله سخن در این مسئله آن است که هرکه راضى باشد به کرد حتق ،بته نظتارة حتق
است و با حق است؛ و هرکه اختیار کند ،نظارة خویش است و با خویشتن است .و تا بنده با خویشتن است ،ذرهاى کشیدن بال
را طاقت ندارد .و چون با حق باشد ،بالى هر دو کون بکشد و باک ندارد .و اصل این اختیار که بر خلق بال گشتت ،قصتة آدم
بود علیهالسالم که تا بر اختیار حق قدم بیفشرد ،بهشت مأواى او بود و حوا مونس او بود و مالیکه نظارة او بودند ،و تتاج عتزّ
بر سر او بود .چون یک قدم از حد اختیار حق بیرون نهاد ،از لباس برهنه ماند و از جفت جدا ماند و از تاج بىتتاج مانتد و از
بهشت بىبهشت و از اقبال مالیکه با اعراض گشت» (همان.)1309/3 :
بنابر بند باال حضرت آدم (ع) زمانی از بهشت بیرون رانده شد که قدم از حد اختیار حق بیرون نهتاد و بته اختیتار ختود از
میوة درخت ممنوعه خورد .در تألیفات عرفانی ،حقیقت اختیار آن است که بندگان آنچه را خدای متعال برای آنها اختیار کترده
است ،به عنایت ازلی برای خود اختیار کنند (�سراج طوسی .)353 ،1914 ،در این رویکرد ازآنجاکه حضرت آدم (ع) اختیتار
خود را بر اختیار حق ترجیح داد ،دچار زلت و از بهشت رانده شد.
 -4-3کنشگری شيطان
آنچه از جریانشناسی عرفان زاهدانه بهدست می آید ،برجستگی دو جریان عمده در قترن چهتارم و پتنجم هجتری استت.
جریان اول مربوط به برخی عرفا همچون ابوسعید ابوالخیر ،ابوالحستن خرقتانی و ابوالقاستم کرکتانی استت کته در مضتامین
عاشقانة تمت از نعمات دنیوی و دفاع از ابلیس و تبرئه و تعظیم مقام او سخن گفتهاند .جریان دوم ،همان اندیشههای مبتنی بتر
عناصر اصلی عرفان زاهدانه است که در سده های آغازین اسالم رواج داشت؛ جریتانی کته بتزر تترین مالفتان کتتب اصتلی
تصو

هم چون ابوطالب مکی ،ابوالقاسم قشیری ،ابوالحسن هجویری و امام محمد غزالی را بر آن داشت تا همه جا به دفتاع از

مبانی اصلی این نوع از اندیشههای زاهدانه بپردازند (�رحیمتی 103 :1391 ،و  .)112بنتابر نمونتههتایی کته در ادامته آورده
خواهد شد ،با آنکه مستملی بخاری در اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنجم میزیسته ،در برخورد با ماجرای نقض امتر ابلتیس،
تحت تأثیر جریان نخست نبوده و در دفاع از ابلیس و تبرئه و تعظیم مقام وی هیچ سخنی نگفته ،بلکه در همه جا او را محکوم
کرده است.
 -1-4-3خودپسندی

یکی از بخش های مربوط به داستان حضرت آدم (ع) ،بخش مربوط به نقض امر ابلیس و سجده نکردن وی بتر آدم(ع) استت
که اهل معرفت با رویکردهای متفاوتی آن را تأویل و تفسیر کردهاند .برخی در ارتکاب این عمل از شیطان دفاع کردهاند .حالج را
ماسس نظریة تقدیس ابلیس دانستهاند که عینالقضات آن را از وی گرفته و عنوان بزر ترین متداف را بته ختود اختصتاص داده
است (� نیکلسون .)158 :1382 ،مستملی ،ازجمله سرزنشکنندگان ابلیس در نافرمانی از امتر حضترت حتق استت و برداشتتی
منفی از این ماجرا دارد و آن را متأثر از غرور و تکبر و خودستایی ابلیس میداند .در چندینجا و به چندین مناستبت بتا تمثتل بته
این داستان ،مریدان و سالکان را از اعمال و اخالق مکموم برحکر میدارد .او در توصیف صوفیان ،یکتی از ویژگتیهتای برجستتة
آنها را این میداند که دیگران را بهتر از خود دانسته و از این روی با کس خصومت نمیکنند؛ سپس با مثال زدن بر داستان ستجده
نکردن ابلیس بر آدم(ع) ،این آموزه را تبیین و تشریح کرده و درنهایت مریدان طریق معرفت را از خودبینی و خودپستندی برحتکر
داشته است« :و با تو در صحبت خصومت نکنند .از بهر آنکه ترا بهتر از خویشتن دارند .و با بهتر از خویشتن خصومت کتردن روا
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ندارند .نبینى که ابلیس را لعن اهلل با آدم صلواتاهلل علیه خصومت از آن افتاد که خود را بهتر دانست ،گفت« :أَنَا خَیْرٌ مينْهُ» .اگر ختود
را از او کمتر دانستى ،هیچ خصومت نیفتادى .وگر در این مسئله هیچ اصل نیست مگر آنکه چون فرشتتگان هنتر ختویش در زیتر
پاى آوردند و آدم را به از خویشتن دانستند و توفیق یافتند ،پیش امر باز رفتند تا نیکبخت گشتتند .و چتون ابلتیس هنتر ختویش
پیش آورد ،تا خویشتن را به از آدم دید تا خکالن او را دریافت و پیش امر باز نرفت ،الجرم شتقى گشتت و اصتل شتقاوت همته
شقیان گشت .و خویشتنبینان را این پند بسنده است» (مستملی بخاری.)178/1 :1363 ،
نویسنده در جایی دیگر نیز دقیقاً با همین رویکرد به تبیین داستان حضرت آدم (ع) و ابلیس اشاره کرده و با تمثیل بته ایتن
داستان ،مریدان و طالبان را از عجب و خودپسندی برحکر داشته است« :و اصل مسلمانى خود این است که هرکه دانتد کته او
کسى است ،هالک شد ،همچنانکه ابلیس و هرکه بر خویشتن مقرّ آید که من هیچکتس نتهام ،نواختت یابتد ،همچنتانکته آدم
علیهالسالم» (همان .)1758/4 :مستملی ،اصل مسلمانی را در نفی خود میداند که همانا اثبات حق است.
 -2-4-3بیحرمتی
مستملی بخاری در چندین جا و با چندین رویکرد ،ماجرای سجده نکردن ابلیس بر حضرت آدم (ع) را تأویتل و تفستیر و
بهواسطة آن مریدان و سالکان و مخاطبان را از بسیاری از صفات و کنشهای مکموم برحکر داشته است .او این عمل شیطان را
نشانة حرمتشکنی او دانسته و معتقد است که ایمان با بیحرمتی از بین خواهد رفت .او با این تمثیل ،مخاطب را از بیحرمتی
که به کفر منجر میشود ،برحکر داشته است« :بزرگان چنین گفتهاند که ایمان با بىحرمتى بقا نیابد .و کفر با حرمت داشتن بقتا
نیابد .و کفر یزول خیر من ایمان ال یدوم .و بیان این در دو قصه [است] :قصه ابلیس و قصه جادوان فرعون پیدا استت .ابلتیس
مامن بود ،چون او را امر آمد به سجده کردن آدم علیهالسالم ،گفت :أَنَا خَیْرٌ مينْهُ .بىحرمتى کرد و معارضه پیش آورد به طاعت
و فرمانبردارى .بدین بىحرمتى ایمان بر او به زوال آمد» (همان.)225/1 :
حفظ حرمت که نتیجة آن حفظ ایمان است ،در نظر مستملی بسیار مهم و از نکات کلیدی در طی طریق عرفانی و دستیابی
به حقیقت است .از این روی وی در چندین جا به این مسئله پرداخته و داستان نقض امتر ابلتیس را مثتالی برجستته بترای آن
دانسته است .بند زیر ،یکی دیگر از شواهد این رویکرد تعلیمی نویسنده است که در آن به صراحت بیحرمتی را برابر بتا کفتر
دانسته شده است:
«و بعضى از بزرگان گفتهاند که ابلیس به ترک سجود کافر نگشت ،لکن به ترک حرمت کافر گشت ،و آن بىحرمتى گفتتار
«انا» بود ،از بهر آنکه در وقت خطاب حق ،خویشتن دیدن بىحرمتى است .بایستى که چون او را امر آمد که« :اسْتجُدُوا ليتَدَمَ».
تعظیم خطاب حق بر او چندانى غالب گشتى که خویشتن فراموش کردى او را از حق تعالى به آدم نظاره مىبایست کرد تتا او
را مقدم دیدى .به تقدیم حق از خویشتن نظاره کرد تا او را ماخر دید به قلت طاعت و شومى خویشتن دیتدن ،او را بته کفتر
آورد .و بزرگان چنین گفتهاند که :من راى نفسه لم یفلح فى الدارین» (همان.)1439/4 :
بنابر بند باال علت کافر و ملعون شدن ابلیس ،سجده نکردن نیست؛ بلکه بیحرمتی وی است که درنتیجة خویشتن بینتیاش
در وقت خطاب حق بر او غالب شد و وی را به نقض امر واداشت.
 -3-4-3بیتقوایی
عالوه بر تأویالت مککور از ماجرای سجده نکردن ابلیس بر حضرت آدم (ع) ،نویسنده رویکرد دیگری نیز بته ایتن قضتیه
دارد و از آن برای توضیح و تشریح اهمیت تقوا استفاده کرده است« :تقوى چنتدان آر کته طاقتت تستت ،همچنتان کته دیگتر
خدمت ها ،که بنده به مقدار طاقت مخاطب است ،لکن معنى آیت آن است که همة استتطاعت هتا در تقتوى کتن؛ یعنتى عمتل
چندان آر که طاقت دارى .باز تقوى هرچند مىتوانى مىآر تا هرچه پیش آید ،از او پرهیز کن تا ترا از ما بنبرد که نتوان دانستن
که ترا از ما چه برد؛ که کس باشد که او را از ما جفا نبرد ،و کس باشد که او را از ما خدمت بترد ،چتون ابلتیس و بلعتم .اگتر
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ابلیس خدمت نداشتى« :انا خیرٌ» نگفتى و دعوى پیش نیاوردى؛ و اگر خویشتن را در خدمت مقصتر دانستتى ،هتم «انتا خیتر»
دعوى نکردى» (همان.)1277/3 :
مستملی ،تقوا را پرهیز از هر چیزی دانسته که سبب بُعد از خداوند میشتود؛ چنتانکته بته عقیتدة وی طاعتت و ختدمت
چندین هزار ساله موجب غرور شیطان و «انا الخیر» گفتن و درنتیجه بُعد او شد .نویسنده در جایی دیگر مسئلة دیدن طاعت از
روی غرور ابلیس را در مقایسه با تواض آدم (ع) در دیدن عصیان و نافرمانی خود ،مطر و با استشهاد و استناد به آن ،تواض
و غرور را برای مخاطب تبیین کرده است« :علت وجود ایمتان زهتد نیستت و علتت زوال ایمتان فستق نیستت .خالفتت آدم
صلوات اهلل علیه از [پس] عصیان آمد ،و لعنت ابلیس از [پس] ختدمت .آدم عصتیان آورد و بدیتد ،خالفتت یافتت؛ و ابلتیس
طاعت آورد و بدید ،لعنت یافت» (همان.)422/1 :
از نظر اهل معرفت ،ندیدن طاعت و ننازیدن به آن ،دارای اهمیتی برجسته است و نشانة تواض عبد در مقابل معبود استت.
در مصبا الهدایه در تعریف تواض و انواع آن چنین آمده است« :و آن عبارت استت از وضت نفتس ختود بتا حتق در مقتام
عبودیت و با خلق در مقام انصا  .و وض نفس با حق در مقام عبودیت یا به انقیاد اوامر و نواهى بود ،یتا بته قبتول تجلیتات
صفات ،یا با فنای وجود در تجلى ذات» (کاشانی .)245 :1382 ،بنابر این توضیح ،ابلیس ،انقیاد فرمان حق نکرده و از این روی
مستحق لعنت شده است.
داستان سجده نکردن ابلیس یکی از داستانهایی است که مستملی با رویکردی منفی به آن پرداخته و در توضتیح و تشتریح آنچته
مریدان باید از آن بپرهیزند ،بدان استناد و استشهاد جسته و با رویکردی تأویلی ،سجده نکردن او و نقض امرش را نشتانة بتیحرمتتی،
تکبر و خودبینی و بیتقوایی دانسته است .به عقیدة وی تمامی این صفات متکموم ،ستبب بُعتد از حضترت حتق متیشتود و فترد را
مستحق لعن و طرد میکند« :و خُردى آن است که خود را بزر ترین عالم داند؛ چنانکه ابلیس که گفت« :انا خیر!» و خیریتت صتفت
قُرب است ،و او خویشتن را قریب دانست ،الجرم بُعد صفت او آمد» (مستملی بخاری.)1427/4 :1363 ،
در جدول زیر بخشهای مختلف روایت قرآنی داستان آدم (ع) به تفکیک نوع نگرش ،برداشت تعلیمی نویسنده و کنشتگر
افعال بنابر داستان و تأویل مستملی آورده شده است:
جدول شمارة ( -)1رویکرد تأویلی مستملی به داستان آدم (ع)
کنشگر

داستان

رویکرد تعليمی

نوع نگرش

خداوند

بیرون رانده شدن از بهشت

غیرت الهی

مثبت

خداوند

بیرون رانده شدن از بهشت

محبت الهی

مثبت

خداوند

بیرون رانده شدن از بهشت

اهمیت سفر

مثبت

بهشت

بیرون رانده شدن از بهشت

بالی خاص

منفی

آدم (ع)

«ربنا ظلمنا» گفتن آدم (ع)

صحو و سکر

مثبت

آدم (ع)

خوردن میوة ممنوعه

لکت شنیدن خطاب دوبارة حق

مثبت

آدم (ع)

خوردن میوة ممنوعه

طم و زیادهخواهی

منفی

آدم (ع)

بیرون رانده شدن از بهشت

خودمختاری

منفی

ابلیس

نقض امر

خودپسندی

منفی

ابلیس

نقض امر

بیحرمتی

منفی

ابلیس

نقض امر

بیتقوایی

منفی
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 -4نتيجه

بررسی داستان حضرت آدم (ع) در شر التعر

نشان میدهد نویسنده با نگرشتی تأویتل یتا حقیقتی ،کنشتگران بختشهتای

مختلف این ماجرا را خداوند ،بهشت ،آدم (ع) و ابلیس دانسته و از این طریق به تشریح و تبیین صتفات خداونتد و برختی از
تعبیرات و اصطالحات و اصول تعلیمی عرفانی پرداخته است .مهمترین تنایج بهدستآمده از این بررسی به شر زیر است:
 -1نویسنده با رویکردی مثبت و تأویلی ،کنشگر حقیقی در ماجرای نقتض نهتی و بیترون رانتده شتدن وی از بهشتت را
خداوند دانسته و در دو مورد به توضیح غیرت و محبت الهی اشاره کرده و در یک مورد نیز علتت آن را ترتیتب دادن ستفر از
بهشت به زمین و اهمیت آن در ریاضت نفس برای آدم (ع) دانسته است.

 -2انتساب فعل نقض نهی به آدم (ع) در شر التعر

با دو رویکرد مثبت و منفی تشریح شده است .در رویکترد مثبتت،

مستملی علت آن را این دانسته که آدم (ع) در حالت سکر و مستی از شنیدن خطاب خداوند در نهی ،نقض را مرتکب شده تا
بار دیگر خطاب دلنشین حق را بشنود؛ به بیان دیگر لکت شنیدن خطاب دوبارة خداونتد وی را بتر ایتن نقتض نهتی واداشتته
است .به تأویل نویسنده ،همین حالت سکر و بیخویشتنی سبب شده کته آدم (ع) پتس از نقتض نهتی خداونتد« ،رَبَّنتا ظَلَمْنتا
أَنْفُسَنا» گوید و مشمول بخشش و رحمت الهی شود.
 -3یکی از رویکردها جالب نویسنده به داستان مورد بررسی این است که وی کنش حقیقی که باعث رانده شتدن آدم (ع)
به زمین شده را به بهشت نسبت داده است؛ بدین ترتیب که به عقیدة وی چون بهشت به بودن پیامبر خدا در خود نازیتده و بتا
این ناز و تبختر ،مرتکب زلت شده ،به بالی خاص گرفتار آمده و خداوند او را از معیت با آدم (ع) محروم کرده است.
 -4برجستهترین کنش ابلیس در ماجرای حضرت آدم(ع) ،نقض امر او و سجده نکردن بر آدم (ع) است که با سته دیتدگاه
منفی در تبیین نفی خودپسندی ،نفی بیحرمتی و ضرورت تقوا استناد و استشهاد شده است .این نگرش منفی در حتالی استت
که برخی از معاصران مالف ازجمله :ابوسعید ابوالخیر ،ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم کرکانی ،رویکردی مثبت به ماجرا دارنتد
و به دفاع از ابلیس و توجیه عمل او پرداختهاند.
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