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  در انديشه عرفاي اسالمي ) ع(تأويل عصيان و توبه آدم 
  1سيدحسن سيدترابي

  ، استاديار گروه ادبيات فارسي، رشت، ايرانواحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي
  يحيي رمضاني پارگامي

  شهرستان تالشدبيرآموزش پرورش 

  :چكيده
از آغاز آفرينش تا پايان آن، كار فرشتگان » عصيان«و » گناه«از ديدگاه عرفاي اسالمي، پاك بودن از 

است و آلوده به معصيت بودن در همه عمر مختص شيطان و توبه و بازگشت از عصـيان وگنـاه پيشـه    
از موضوعات خواندني و پر رمز و و توبه حضرت آدم نيز يكي  گفتمان عصيان. هاست و انسان) ع(آدم 

راز عرفان اسالمي است وعرفا و شعراي بزرگ عارف مسلك با استناد به آيـات و روايـات و احاديـث    
اين موضـوع در  . اند منقول از پيامبر و اقوال جانشينان و تابعين آن حضرت به تأويل عرفاني آن پرداخته

را از ) ع(عرفا حماسه عصيان و توبه آدم . ه استهاي گوناگوني به خود گرفت مكتب عرفان ذوقي جلوه
از . انـد  جويي انسان دانسته و با تعابير شاعرانه و عارفانه در پي تأويل آن برآمـده  هاي نيل به كمال زمينه

را در مسيرتكامل وي به طور خاص و عامل ترقي بشر به طور عام ) ع(آدم  جمله موالنا عصيان و توبه
قاله در پي آن است كه تعابير اين بزرگان را به پيشگاه قرآن ببرد و با سنجه ايـن  اين م. تعبير كرده است

  .مصون و محفوظ آسماني بسنجد دفتر الهي و وحي نامه
  :ها كليد واژه

  .، عصيان، توبه، قرآن مجيد، عرفان، تأويل ذوقي)ع(آدم 

                                                 
1- hassantorabi80@yahoo.com  
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  پيشگفتار
هـاي عرفـا و داسـتان انبيـاء در ادبيـات       محققان امروزي بازنگري ديـدگاه از جمله مباحث 

برخـي از صـاحب   . نخستين انسان است كه خداوند او را از خاك آفريد) ع(آدم . عرفاني است
 25نام وي . انددانسته» خاك سرخ«با » آفريده«اين كلمه آن را به معني  نظران با عنايت به ريشه
در روايات اسالمي آمده است كه آدم و حوا پس از نافرمـاني  . ده استبار در قرآن كريم ياد ش

به سـرزمين هندوسـتان   ) ع(آدم ، ممنوعه از بهشت رانده شدند و پس از هبوط و تناول از ميوه
  )1/49ج: 1364، طبري. (افتاد و حوا به سرزمين جده فرود آمد

ا از ديـدگاه قـرآن كـريم و    ر)ع(كوشد موضوع عصيان و توبة حضرت آدم مقاله حاضر مي 
تأثير عرفان بر ادبيات يك ملت نيز روشـن اسـت و    .متون مقدس و عرفان اسالمي بررسي كند

بررسي ديدگاه عرفاني يك ملت بدون توجه به ادبيات آن قوم امكان پذير نيست به همين دليل 
الـه سـخن   سنجه و نگهبان حقيقـت در تمـام ايـن مق   . ورودي به وادي ادب نيز خواهيم داشت

خداي بزرگ در قرآن كريم است كه در خصوص مقايسه ميان سخن قرآن و متون مقدس ديگر 
قرآن كريم دين را اصلي واحد خوانده و بنابر اصـلي  . ضرورتي براي تفصيل بحث وجود ندارد

از سوي ديگـر بـه   ، كلي از بشارت و تصديق شرايع سابق و الحق به يكديگر سخن گفته است
زبان قرآن است اين واقعيت نه تنهـا از   ني زبان عرفان اسالمي شكل هنرمندانهقول شفيعي كدك

اندازهاي ساختاري زبان  كاربرد واژگان قرآني در آثار عرفاني هويداست بلكه از همگوني چشم
تر منابع و سـاختار فكـري عرفـاي اسـالمي و      به عبارت ساده. آيد عرفان و زبان قرآن هم برمي

ديگـر   هـا  عرفاي اسـالمي تجربـه  . هنري آنان ريشه در آيات قرآني دارد روند خالقيت و ذوق 
ازجملـه سـوانح معنـادار زنـدگي آدم     . انـد گونه اي را در بحث آفرينش و هبوط آدم بيان كرده

مرادي / اوست كه به صورت درون مايه در تعاليم عرفا و ادبيات مريد» عصيان و توبه«موضوع 
  . كنيم مي مان را آغاز اكنون با اين رويكرد بحث. و متون عرفاني وارد شده است
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  عصيان در لغت 
امـا در  ، و خارج شـدن از اطاعـت و فرمـان اسـت    » سخت شدن«عصيان در لغت به معني 

  . است» گناه«گفتمان امروز به معناي 
. است و در اصطالح عرفان اسالمي بازگشت به سوي حـق اسـت  » بازگشت«توبه به معني 

شـود و   مي از مسير صواب دور، شود د گناهكار با هر گناهي كه مرتكب ميدر تفكرات ديني فر
. تواند جلوي سقوط خود را بگيرد و راه وصول به حق را هموار كند تنها با توبه و بازگشت مي

اين مقاله بر آن است تا با توجه به آيات قرآني تعابير لطيف عرفا در مورد گناه آدم را بررسي و 
  .آنان را با هم مقايسه كند هاي ظرايف انديشه
ممنوعـه عصـيان كـار و روسـياه      بر اثر خوردن ميوه) ع(اديان حضرت آدم  همه در انديشه

از آن جـايي كـه   ) 6-8(بنـد   3باب ، پيدايش، كتاب مقدس. (شده و از بهشت رانده شده است
ترين مراحل زندگي ملمـوس و قابـل فهـم اسـت ايـن امـر را در داسـتان         لطف حق در سخت
عهد عتيـق  (هاي كهن  گيري از آرا و اعتقادات آيين عرفا با بهره. بينيم تر مي حضرت آدم ملموس

پس از رانده شـدن از بهشـت و جـدايي از حـوا بـه كـوه       ) ع(معتقدند حضرت آدم ) و جديد
كند آن گونـه كـه در آثـار     افتد و ساليان دراز در حال سجده گريه و زاري مي سرانديپ هند مي

در اثر آب چشم حضرت آدم اين كوه پوشيده از سبزه و چمـن  ، اير اديان الهي آمدهمتفكران س
عرفا در مورد مدت گريه و زاري و توبه حضرت آدم نظرات متفاوتي دارند بعضي اين . شود مي

هرچنـد هـدف   . انـد  مدت را صد سال و بعضي دويست يا چهارصد يـا هفتصـد سـال دانسـته    
براي آمرزيده شـدن جـاي   ) ع(كوشش آدم ، توبه نيست امانگارندگان روشن كردن مدت زمان 

 از آن جـايي كـه همـه   .از همين جاست) ع(شايد ژرف ساخت داستان ايوب و داود .تعمق دارد
آمرزيده شدن حضرت آدم نيز كليدي جز لطـف حـق نـدارد بـه     ، امور در يد قدرت حق است

اليـق توبـه   ، تقصـير خـود   خداوند حضرت آدم را به خـاطر فروتنـي در پـذيرش   ، عرفا عقيده
اين واقعيت . كلمات توبه را به حضرت آدم آموخت و با لطف خود توبه او را پذيرفت. دانست

  : در قرآن كريم آشكارا بيان شده است
  فَتَلَقّي ادم منْ ربه كَلَمات فَتاب علَيه انَّه هو التَّواب الرَّحيم «

او گرديـد زيـرا خداونـد     خت كه موجب پذيرش توبـه پس آدم از خداي خود كلماتي آمو
  )37: آيه، بقره(. »مهربان و توبه پذير است
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مهرباني و ، مباركه آمده دليل پذيرفته شدن توبه از طرف خداوند همان طور كه در پايان آيه
  .توبه پذير بودن خداوند عنوان شده است

داند كه از  را به قدري زياد مياي ديگر لطف خداوند در حق حضرت آدم  قرآن كريم در آيه
  .فرمايد گزيند و مقام شامخ پيامبري را به او عطا مي بين مخلوق خود فقط او را بر مي

  ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه و هدي«
  )122 :طه. (»پس خداوند به مقام نبوت برگزيدش و توبه او را پذيرفت و هدايتش كرد

مي با استناد به آيات قرآني و روايات اديان الهي ديگر و احاديث عرفا و شعراي بزرگ اسال
به تشريح ذوقي داستان توبـه حضـرت   ، منقول از پيامبر و اقوال جانشينان و تابعين آن حضرت

اند و با تعابير ذوقـي زيبـاي خـويش در     اي برشمرده آدم پرداخته و براي عصيان او داليل عمده
اين پژوهش آن است كه با دقت نظر در افكـار عرفـا و شـعراي    هدف . اند پي تأويل آن برآمده

عرضه شود تا دوست داران زبان و ) ع(عارف مسلك ظرايف جانب داري آنان از حضرت آدم 
براي نيل به اين هـدف آراي گهـر   . وافي از آن برده باشند ادبيات فارسي و عرفان دوستان بهره

عرفا در هـر حـال و مقـام بـه جانـب      . ده استبار برخي از عرفاي قرن پنجم تا نهم بررسي ش
اي براي  هاي زيادي براي عصيان آدم و داليل ويژه داري از حضرت آدم پرداخته و عذر و بهانه

  :اند از جمله پذيرش توبه او ذكر كرده

  كمال جويي
هـاي   گيري آثـار عرفـاني دوره  االسرار از جمله آثار عرفاني است كه زمينه ساز شكل كشف 

بها عصيان آدم كه سبب رانده شدن وي از بهشت شـد نـه تنهـا     است؛ در اين اثر گران بعد شده
توبه شـكل گرفتـه و بـا     خفت و خواري او نيست بلكه غايت كمال آدم است كه در سايه مايه

  .تولدي ارزشمند و عاشقانه يافته است، وصال دوباره
در : تر بود يا در بهشت؟ گفـت كه در آدم چه گويي در دنيا تمام –پير طريقت را پرسيدند «

دنيا تمامتر بود كه از بهر آنكه در بهشت در تهمت خود بود و در دنيـا در تهمـت عشـق آنگـه     
نبود كه آن علو همت آدم ، گفت تا ظن نبري كه از خواري بود كه او را از بهشت بيرون كردند

  )138/  1ج 1389، ميبدي(» بود
را كه خداوند تعالي به حضرت آدم امر فرمود كـه فرشـتگان را از    »اَنبِئُهم بِاَسمĤئهِم«ميبدي 

كند و سرانجام سخن خـود را بـا    دليل بر پيامبر بودن حضرت آدم ذكر مي، هايشان آگاه ساز نام
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آدم را با حضـرت موسـي كلـيم اهللا    ، كند كه آن حضرت مستند مي) ص(حديثي از رسول اكرم 
  .كند مقايسه مي

و قيـل كـان رسـوالً الـي      –فريشتگان ه كه آدم پيغامبري بود مرسل باين آيت دليل است « 
لَدهبوامامة باهلي گويد مردي پيش رسول آمد گفت يا رسول اهللا أنبيـاً كـان آدم؟ قـال نعـم    . و ،
138/  1ج :همان. (»مكلّم(  

  هوشياري 
در  بر اين باور اسـت كـه خداونـد حضـرت آدم را    » مرصادالعباد« شيخ نجم الدين رازي در

تواند غذاي اصلي خود را بيابـد و بـه كمـال برسـد؟ در      بهشت مورد امتحان قرار داد كه آيا مي
غذاي او هم مهيا شده بود و فرشتگان قبـل از نفـخ   ، وي با تمام شدن ساخت كالبد آدم انديشه

كاشتند و دهقاني بودند كه بايد حضرت آدم دست رنجشـان را   روح در آدم در بهشت گندم مي
ترجمان اين انديشه را حـافظ در مصـراع   . آدم نيز نقد را به هواي نسيه از دست نداد. ردخو مي

  . تر بيان كرده است با شيوايي هرچه تمام» پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت«
 امتحاني بكردند تا او خود غذاي خود باز، چون آدم تمام شد و غذاي او هم تمام شده بود«

و لكـن گـرد آن   ، و هرچـه خـواهي ميخـور   ، اي آدم درين بهشـت رو  :خواهد شناخت؟ گفتند
گرفـت و   درخت مگرد او بفرمان گرد آن درخت نميگشت اما نفس او با هيچ طعام انـس نمـي  

 )149: 1363، رازي. (» .ميلش همه بدان ميبود
. كند با تمثيلي زيبا تشريح مي  شيخ صفت هوشياري حضرت آدم را در خوردن ميوه ممنوعه

 به كاه تشبيه) غذاي اصلي آدم(هاي بهشتي را براي حضرت آدم در مقابل گندم  تمام نعمتوي 
بـا  » ممنوعـه نزديـك نشـو    بـه شـجره  «كند كه حضرت آدم فقط به خاطر فرمـان حـق كـه     مي

  .شد ساخت و به گندم نزديك نمي هاي بهشتي مي نعمت
كـه ميخـور و   ، يش او كننـد اي جو از دور بنهند و قدري كاه در پ همچنانك اسب را توبره«

و ، باشد گرد تو برة جو مگرد او بحكم ضرورت كاه ميخورد و همگي ميل و قصد او سوي جو
آدم . تا آنكه كسي بيايد بند از او بردارد، جو شود او را پاي بند بر نهاده باشند نتواند كه بنزديك

گندم همه كاه بود و پاي بنـد  اما نسبت با آن ، را اگرچه نعيم هشت بهشت در پيش نهاده بودند
  )149:همان. (»بر پاي داشت) و ال تقربا هذه الشجره(
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  فروتني 
به طور خـاص و عامـل ترقـي     حضرت آدم را در مسير تكامل وي موالنا نيز عصيان و توبه

بشر به طور عام تصور كرده است و خود را همچون فلك در نظر آورده كه بي غرض پيرامـون  
وي خـود و حضـرت آدم را از گـروه بشـر     . و چشم داشت پـاداش نـدارد   گردد درگاه حق مي

. گـردد  كند كه در جهان ما هيچ كس بي غرض و بي چشم داشـت دور چيـزي نمـي    متمايز مي
موالنا در ابيات زير خود را از حضرت آدم نيز برتر فرض كرده چرا كه حضرت آدم بنا به نيـاز  

داند كه جان عاشق  فرشتگان بي نياز از آب و نان مي گندم خورد ولي موالنا خود را مانند، خود
در شـرح  » زريـن كـوب  «توانـد تأييـد نظـر     بهره وري مادي نيست؛ اين ابيات مي او در انديشه

و هرگاه كه در خانه چيزي بـراي خـوردن يافـت    ، زندگاني موالنا باشد كه گويا دايم روزه بود
 ام مثـل خانـه   امـروز خانـه  : گفت بسيار ميآمد و با خوشحالي  شد به رقص و سماع در مي نمي

ثروتمندان شـباهت داشـت بسـيار     اش به خانه پيامبر است و اگر خالف اين بود از اين كه خانه
 وي همچون سـعدي كـه بلنـدي يـافتن را نتيجـه     ) 311: 1387، زرين كوب.(شد اندوهگين مي

  :داند فروتني و حقارت مي
  

 بلندي از آن يافـت كـو پسـت شـد
  

ــا هســت شــد در نيســت   ي كوفــت ت
 

 ) 430: 1371، بوستان(   

دانـد كـه بـا     فروتني وي مي نوع بشر و در نهايت تكامل حضرت آدم را نتيجه، تكامل خود
توبـه و عـذر او   ، نرم خويي و فروتنـي  عصيان كار شد و سرانجام در سايه )گندم(خوردن نان 
  .پذيرفته شد

  
 نـان بـرون رانـد آدمــي را از بهشــت«
  

 نــان مـــرا انــدر بهشـتي در سرشـت   
 

 رستـــم از آب و ز نــان همچــون ملــك
  

 بي غرض گـردم بـرين در چـون فلـك     
 

 بي غـرض نبود بـه گـردش در جهــان
  

 »غير جســم و غيــر جـــان عاشقــان 
 

  )126/  1ج : 1375، مولوي(   
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  استعداد ذاتي 
اين باور است همـان گونـه    دانسته و برنظامي نيز عصيان آدم را براي كامل شدن وي الزم 

چـون گنـدم   ، براي آدم شدن حضرت آدم هم، كه گندم براي نان شدن بايد شكسته و آرد شود
شكست و  بايد زير بار سنگين تقصير و گناه مي، شود سرخ كه با شكستن به آرد سفيد مبدل مي

تا به قول عرفا اليق صـفت   شد رو سفيد و پاك مي، كرد مي اي كه خداوند به وي عنايت با توبه
  . ظهور برساند شود و استعداد خداداد خود را به عرصه» صفي اهللا«

  
 پـايي نداشـتواو كه چـو گنـدم سـر«
  

 نداشــت نــوايي ســنگ وبــي زمــي 
 

ـــد ـــرست آن اميــ ـــد نـ ـــا نفكنــدن  ت
  

 »روسپيـــــد نشـــــد تـــا نشـكســــتند 
 

  )50: 1372، نظامي(   

  تقدير الهي 
اين باور است كـه   القولند كه عصيان آدم خواست و تقدير الهي بود و بر پايه متّفقاكثر عرفا 

  .اند وي را نيز خواست خداوند دانسته يتوبه
 اي بيـان  شـيوا و ارزنـده   االسرار يكي از مهمترين آثار عرفان فارسي در اين باره تعبير كشف

سـته و بـر ايـن بـاور اسـت كـه       عصيان حضرت آدم را غيـر ارادي دان ، صاحب اين اثر. كند مي
اي گندم كرد تا با عصيان كار شدن به توبه نيازمنـد باشـد در    خداوند حضرت آدم را مست دانه
 اليـق  ممنوعـه  ميـوه  خـوردن  با عقل و هوش آدم را برد تا، باور وي به خواست خداوند گندم

و دقت بـي  خداوند قبل از خلقت حضرت آدم ظرافت  معتقد است» ميبدي« .شود دوستي خدا
ها خاك غربال كرده و آن چه خـالص و   وي داشته و خاك وجود او را از خرمن نظيري درباره

خداونـد  . شـود  )امانـت (ناب بوده به تربيت عالمانه پرورش داده است تا اين كه اليق معرفـت  
موجودي از خاك آفريد كه هيچ يك از موجودات مثل آن نبودند و ايـن برتـري در شـهرت و    

  .م كافي بود تا بتواند به تنهايي و بي شريك امانت حق را عاشقانه به سفت جان بكشدآد آوازه
فرمـان آمـد كـه    ، آدم نه خود شد كه او را بردند آدم نه خود خواسـت كـه او را خواسـتند   «

ـ  ه مخدرة معرفت را كفوي بايد تا نام زد وي شود هژده هزار عالم ب ه غربال فرو كردند كفـوي ب
  )162/  1ج :1389، ميبدي( »ليس كمثله شي ء«ن مجيد خبر داده بود دست نيامد كه قرآ
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حتـي فرامـوش كـاري آدم را خواسـت و     » عصي آدم ربـه «االسرار در شرح  صاحب كشف
وي خداوند فطرت فرامـوش كـاري را در وجـود حضـرت آدم      در انديشه .داند تقدير الهي مي

با عصيان كار شدن به توبـه محتـاج باشـد     را فراموش كند و» و ال تقربا هذه شجره«قرار داد تا 
آدم نيـز بـا   . براي كاشت درخت امانت به زميني نياز بود كه از آبي پاك سيراب شده باشد، زيرا
جـار  (وجود خاكي خود را پالود و خداوند با تنبيه آدم ، بخار دل بود ها كه پالوده ترين آب پاك

ي آماده كرد و آدمي كه به خواست خداونـد  زمينه را براي گريه و زاري و )زدن گناه كاري وي
خداوند توبه كرد و  داغ قصور و گناه كاري بر پيشاني داشت با خواست و كلمات آموخته شده

  .تبلور يافت »سبقت رحمت خداوند بر غضب«اليق عشق و برگزيدگي شد و به قول عرفا 
دولت و رتبت و منزلـت و  با آن همه ) ع(پرسند از پيران طريقت كه آدم صفي  پيري را مي«

پير به زبان . چه حكمتي داشت» و عصي آدم« قربت كه او را بود نزديك حق جلّ و جالله نداء
حكمت بر ذوق معرفت جواب داد كه تخم محبت در زمين دل آدم فكندند و از كاريز ديدگان 

ي خـوش بـود   طينتـ ، بر آن تافت »و اشرقت االرض بنورِ ربها«آفتاب ، آب حسرت برو گشادند
آفتـاب  ، آنرا در صحراي بهشت بپرورد »فنسي«هواي ، قابل تخم درد آمده شجرة محبت بِرُست

فتـاب عليـه و   «آنگه بباد ، بدرود »ثم اجتباه ربه«پس بداس ، آنرا خشك كرد »فلم نَجِد لَه عزماً«
 »آدمو عصـي  «تنـوري از سياسـت   ، پاك كرده آنگه خواست كه آنرا بĤتش پخته گردانـد  »هدي

  )190/  6ج : 1389، ميبدي(» .بتافت و آن قوت عشق در آن تنور پخته كرد
  توفيق الهي 

در هر دو مور خواست آدم با تقـدير و  ، داند زيرا مي سنايي گناه و توفيق آدم را توفيق الهي
بر اين باور است كه خداوند شانس و اقبال توبـه كـردن را در    وي. آيد مي خواست الهي مطابق

آدم سرشته بود و حضرت آدم با اين استعداد ذاتي و به كمك گريـه و زاري بـي حـد و    وجود 
خواهد بـدون تحمـل سـختي     از نوع بشر مي به همين دليل. حصر به سعادت تقدير خود رسيد

منـد از شـانس آمرزيـده شـدن      انتظار آمرزش نداشته باشند و خود را همانند حضرت آدم بهره
آن همه عزتي كه نزد خداوند داشت ساليان دراز براي بـه دسـت    ندانند چرا كه حضرت آدم با
گو را اليق نام آدمييـت هـم    وي انسان دروغ. خود گريه و زاري كرد آوردن سعادت تقدير شده

  . داند تا چه رسد به اين كه توفيق آمرزيده شدن پيدا كند نمي
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 زاصـلآدم اندر تهمت خود نيك بخت آمد«
  

 »ف ايـن آدم زنـيم  با دروغـي چنـد تـاكي ال    
 

  )960، بي تا، سنايي(   

  :سنايي نمودي ديگر در سعدي يافته است انديشه
  

ــو« ــي ت ــي غم ــران ب ــت ديگ ــه از محن  ك
  

 »نشـــايد كـــه نامـــت نهنــــد آدمــــي     
 

  )190: 1363، سعدي(   

  تبلور حقيقت
را تقدير الهي دانسته است و معتقـد اسـت    -خوردن گندم -حضرت آدم  موالنا نيز عصيان

از جملـه ذات  ، بر موجودات سـروري داشـت و از ماهيـت اشـيا    » علّم االسماء«آن حضرت با 
. شيطان مطمئن و آگاه بود كه خداوند در روز ازل ذات اليتغير موجودات را معين كـرده اسـت  

وي . پـردازد  مي وي براي تفهيم بشر با روش خاص معلمي خود با چند تمثيل به تشريح مسأله
كه مخلوقات علي رغم ظاهر غير واقعي خود نهايتاً بـه صـورتي در خواهنـد     بر اين باور است

  .آمد كه خداوند در روز ازل مقدر كرده است و حقيقت اشيا بر خداوند آشكار است
دانا كه پيمبـر و دلـي كامـل    «: دفتر اول آورده است 1239و  1238در ذيل ابيات » فروزانفر«

توانند زيرا  تواند تعيين كند و ديگران نمي خاتمت و عاقبت مياست اسم حقيقي اشيا را باعتبار 
مستند بوحي و الهام و پيوسته بعلم الهي اسـت و ديگـران حكـم بـر     ، علم و آگاهي انبيا و اوليا

نهند بر خالف پيمبران و اوليا كه نظـر بـر خاتمـت و     كنند و نامي مطابق آن بر اشيا مي ظاهر مي
  )455/  2 ج:1375، فروزانفر( .»واقع دارند

  ضعف علم بشري نسبت به علم حق 
موالنا بر اين باور است كه حضرت آدم به حكم قضا گناه را تأويل به تنزيه كرد و خداوند  

واقعي او  توبه نيز به خاطر اشتباه سهوي كه بيانگر ضعف علم بشري در مقابل علم اليزال است
  . نمايان ساخت را پذيرفت و او را پاك كرد و ذات و اصل پاكش را

  
ــگ اســـت« االســما ب ـــم  بوالبشـــر كــو علَّ
  

 رگ اســتهــر انــدر علمــش صــد هــزاران 
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 اســم هــر چيــزي چنــان كــĤن چيــز هســت
  

 تــا به پـايــان جـــــان او را داد دســـت    
 

ـــدل نشـــد ـــو داد آن مب ـــب كــ ـــر لق  هـ
  

 نشــد آنكــه چستـــش خــــواند او كاهــــل 
 

ــ   ـــؤمن اس ـــر م ــه آخـ ـــدهرك  ت اول بدي
  

ـــد   ـــد پدي ـــر او را شـ ــه آخـــر كـافـ  هرك
 

 اســـم هـــــر چيـــزي تـــو از دانــا شنــــو
  

ـــز  ـــر رم ـــو  سـ ـــا شنــ ـــم االَسمـــ  علَّــ
 

 اســـم هــــر چيـــزي بــر مــــا ظاهــــرش
  

 بـر خــالــق ســرش    هــر چيــزي  اســم 
 

ـــوسي  ــزد م ـــوبش ن ــام چ ـــان ــد عصـ ب 
  

ـــزد خـالـــــق بــــود نامــــش   اژدهـــــا ن
 

ـــر را  مــد ع ـــام ب ـــان ــتاينج ــت پرس ب 
  

 »...ليك مــؤمن بـــود نــــامش در السـت     
 

  )58/ 1ج :1375، مولوي(   

وي در . در صدف شعر نهـاده اسـت  » در«نظامي در بيتي بسيار نغز عالمي از معني را چون  
ل وا    خواننـده باور نازك انديش خود لفظ و معني را چنان درهم پيچيده كـه هـر    اي را بـه تأمـ

. كنـد  گناه حضرت آدم را تعبير و تأويل مـي » عصي آدم ربه و«دارد در بيت زير با تلميح به  مي
داغ و ، وي بر اين باور است كه خداوندي كه زمين را خلق كـرد و آن را مركـز عـالم قـرارداد    

ت بـا توجـه بـه    خـاص خـويش بـر پيشـاني آدم زد ايـن بيـ       نشان عصيانگري را هـم بـا اراده  
معناي زيباتري يافته است در عرفـان اسـالمي زلـف مظهـر     » خالو زلف «اصطالحات عرفاني 

نظامي در پي تداعي اين باور است كه خداوند حضـرت آدم  ، كثرت و خال مظهر وحدت است
عشق ، كه عالم تعلقات خاطر و وسوسه گري )زمين(را با گناهش نشان دار كرد و در اين عالم 

جـواب اعتـراض كننـدگان را    ، پاي بندي است اسكان داد تا با عنايت سرافرازي به آدمبازي و 
  .دانيد دانم شما نمي هم بدهد كه آن چه من مي

  
 زلــــف زمــــين در بــــر عــــالم فكنــــد

  
 خـــــال عصـــــي بـــــر رخ آدم فكنـــــد 

 
  )12: 1372، نظامي(   

  نشان فروتني 
هاي ديگر كه بـا ديـن مبـين اسـالم      آييننظامي نظير بسياري از عرفاي ديگر از آرا و عقايد 

دانـد كـه هـوس غـذا      ها برده است وي حضرت آدم را محكـوم تقـدير مـي    بهره، منافات ندارد
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حضرت آدم با فروتني گناه خود را ، دل او را كور كرد و هوشِ عقل او را برد اما خوردن چشمِ
زيبايي ، باور قدما آدم بر اثر گناه در، پذيرفت و با توبه گلِ سياه وجود خود را شستشو داد زيرا

اين انديشه اسـت كـه حضـرت     ظاهري خود را از دست داد و صورتش سياه شد نظامي نيز بر
سياهي روي خود را پـاك كـرد و ايـن سـياهي را بـه كـوه سـرانديپ        ، آدم با اشك چشم خود

دهد  ر هشدار مينظامي قبل از پرداختن به اين موضوع به نوع بش .هندوستان و ساكنان آن سپرد
كند  پس سفارش مي. تا زماني كه مثل حضرت آدم توبه نكنند هرگز صفاي باطن نخواهند يافت

  .توبه و عذرخواهي به درگاه حق است كه بهترين كار بعد از گناه و عصيان
  

ـــو شـــست« ـــم ت  چـــرك نشــايد ز ادي
  

ـــت    ـــة آدم نخسـ ـــي تـوبــ ـــا نكنــ  ت
 

ــايي ــه خط ـــه آن را ك ـــذر بـ ـــدع  رسي
  

ـــد    ــايي رسيـ ــه ج ـــذر ب ــادم ازان عـ  ك
 

ــه هوسنــــاك شــــد چــــون ز  پــي دان
  

ـــد     ـــاك شـ ــة خـ ـــن مزرع ـــع اي  مقط
 

 ديـــد كــه در دانــه طمــع خـــام كـــــرد
  

 خويشتــــن افكنــــدة ايـــن دام كـــــرد 
 

ـــرده را ــل پژمـ ــن گ ـــد اي  آب رســانـ
  

ـــرده را   ـــديپ سـراپـ ــه ســــرانـ  زد بـ
 

ــه ــن گن ــيه از اي ــترو س ــا گريخ  آنج
  

ـــر  ـــريخت ب ــياهي ب ــاك س ــر آن خ  »س
 

  )51:همان(   

  )ممنوعه ميوه( گندم ظاهر فريبنده
كـه   قدري استادانه تار و پود داستان گناه آدم را آذين بسته ظريف خود به نظامي در انديشه

 نظـامي در جانـب داري از حضـرت   . برد شود و گناه آدم را از ياد مي خواننده مقهور باور او مي
او بر . داند عشق ذاتي براي توليد مثل مي، كرم و جوانمردي، آدم گناه وي را ناشي از عزم راسخ

ترين جوانمردي را در حق بشـريت بـه انجـام رسـانيده و      اين باور است كه حضرت آدم بزرگ
زمين شده است اين در حالي اسـت كـه ظـاهراً گنـدم      باعث و باني شكل فعلي حيات در كره

هـا و   ارزيد كه آدم به خاطر آن دست از بهشت بشويد و عريان در بيابـان  آنقدر نمي» نوبر ميوه«
دارد كه  عالمان ضمن دفاع از حضرت آدم اظهار مي پس نظامي در رد انديشه. ها بگريزد جنگل

حضرت آدم از راه جوانمردي از گندم ممنوعه خـورد و سـختي دوري از بهشـت را بـه جـان      
عاشق ظاهر زيباي گنـدم  . كه خداوند منان در وجود وي تعبيه كرده بودخريد و با اشتياق ذاتي 
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شد و بـا عزمـي راسـخ     )شيفته(شد و به قول خودش آدم نيز چون گندم دو نيم و دل شكافته 
 آرد شـدن دانـه   حضرت آدم به مثابه نظامي سختي روزگار توبه توليد مثل شد در انديشه آماده

، وي در پايان با برداشتي شاعرانه و زاهدانه. طاقت فرسا بودسخت و ، گندم در بين سنگ آسيا
دارد و ارزش واالي  حـذر مـي   انسان را حتي از نام گنـدم بـر  ، ضمن دعوت نوع بشر به قناعت

  :شود انساني او را با تمثيلي زيبا يادآور مي
  

ـــه« ـــرش تـافتـ ـــدم جگـ ـــي گنـ  گـرم
  

ـــدم  ــون دل گنــ ـــدو چـ ـــكافته بـ  بشـ
 

ـــا ـــر اوزآرزوي مـ ـــده نـوبـ ـــه ش  ك
  

ــوردن   ــدم خ ــي گن ــو بيك ـــر او ج  ...بـ
 

ــدآنهمــه خــواري كــه ز  خــواه بــــردب
  

ـــدمش از   ـــي گنـ ـــرد راه يكدلـ  ...بـــ
 

 اي بتــو ســـر رشــته جـــان گـــم شـــده
  

 دام تــــــو آن دانـــــة گنــــدم شــــده 
 

ــكيب ــكن و ميش ـــن ميش ـــرص جوي ق
  

 تــــا نخــــوري گنـــدم آدم فــــريب    
 

ــك ـــي پي ـــان دلـ ـــرو شيط ــاشپيــ  مب
  

 »شــير اميــــري ســگ دربــان مبــاش     
 

  )51 -  50: 1372، نظامي(   

  تجلي رحمت خداوند 
 شـايد انديشـه  . دانـد  خـوردن گنـدم مـي    در جايي ديگر موالنا حرص و طمع آدم را انگيزه

نظامي در ذهن موالنا تبلور يافته و همانند وي در جانب داري از حضرت آدم گناه و لغزش او 
داند و معتقد است خداوند براي تحقيق امـر   گرسنگي الزم مي ا براي بقاي نسل و اقناع غريزهر

خريـدار فريـب شـيطان    ) فراموشي(خود آدم را مست و مدهوش گندم كرد واو در عالم مستي 
حضـرت   شد و جام زهر هالهل را عاشقانه سركشيد وگرنه در بين ماليك هيچ يك بـه انـدازه  

خداونـد اسـت در حـالي كـه      موالنا حضرت آدم مست اراده در انديشه. نبود آدم آگاه به اسرار
حضـرت آدم را نيـز در همـين راسـتا      وي دليل توبـه . شيطان مست غرور و تكبرخويش است

هـيچ موجـودي بـه    (كند و بر اين باور است كه چون شيطان به خاطر جاه و مقـام   جستجو مي
اي را از او نپذيرفت  خداوند هيچ عذر و بهانه، دمرتكب گناه ش) من اليق خالفت نيست اندازه

مـورد رحمـت حـق قـرار     ، حق دچار لغزش شـده بـود   اما حضرت آدم چون در راستاي اراده
  .ابيات زير كه گواه بر اين حقيقت است از جاي جاي مثنوي انتخاب شده است. گرفت
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 حـرص آدم چــون ز گنـدم در فــزود«
  

 از دل آدم سليـــــــــمي را ربــــــــود 
 

ــس ــرددروغ و عشــوه پ  ات را گــوش ك
  

 غرّه گشـت و زهــر قاتـل نـوش كــرد      
 

 كــژدم از گنـــدم ندانســـت آن نَفَـس
  

 »پــرد تمييـــز از مســت هــــوس   مــي 
 

  )294/  2ج: 1375، مولوي(   
ـــاه« ـــود و بـ ـــم بـ  زلّــــت آدم ز اشكـ
  

 و آنِ ابليــــس از تكـــبر بــود و جــاه    
 

ـــرد ـــار كــ ـــرم او زود استغفــ  الجــ
  

 »و آن لعـــين از توبــه استكبـــار كــرد    
 

  )751/  5ج ، همان(   
 خود نفـس مـا زآن حلـم بـود وبي مست«
  

 كـــاله از وي ربــــود ديـــو در مستــــي 
 

 گرنـــه ساقـــي حلــم بـــودي بــاده ريـــز
  

ـــردي  ــا ك ـــا آدم كج ـــو بـ ـــزدي  ستي
 

 آدم مـاليــك را كــه بـــود، گـاه علـم
  

ـــاد    ـــم و نقــ ـــاد علـ ـــوداوستــ  نقـــ
 

 درجـنت شــراب حلـــم خـورد چونكه
  

 شـــد زيـــك بـــازي شـــيطان روي زرد 
 

ــيم ودود ـــاي تعلـــ ــال درهـــ  آن بـــ
  

ــود    ــرده ب ــتش ك ــا و چس ــرك و دان  »زي
  
 

  )823/ 5ج: همان(   

وي بر اين باور اسـت  ، داند زيرا ها مي موالنا ميل به جاودانگي انسانها را ميراث پدر اول آن
  .موالناست بيان شيواي حافظ يادآور انديشه.حوا را به داروي جاوداني فريفتكه شيطان آدم و 

  
 يارب اين قافله را لطف ازل بدرقـه بـاد«
  

 »و معشوقه به كام به دام آمدكه ازوخصم 
 

  )717: 1366، حافظ(   

گرفتار لعن خداوند ، خداوند كه پشتيبان حضرت آدم بود وي را نجات داد و شيطان متكبر 
ظـاهر   بـه بهانـه  ، كنـد  موالنا با روش معلّمي خود كه به خوبي از قصه و تمثيل استفاده مي .شد

بيني طبيب كه از تشخيص عاليم ظاهري حكم به ناعالجي كرده و لطف حق را ناديـده گرفتـه   
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رنجـور را بـا    داند و قصـه  تجويز طبيب را برخواسته از هوس مي، بود از زبان رنجورِ بامعرفت
  :آميزد مي رم دحضرت آد قصه

  
 بـر تـو خنديد آنكـه گفتت اين دواست«
  

 رهنـــماست  گنـدم  بــه  اوست كـĤدم را  
 

 اي دو مستـــعينكه خـوريـد اين دانـه
  

 بهـــر دارو تــا تكــونـــا خـالـديـــن   
 

ـــا ـــد و او را زد قـفـــ  اوش لغـزانيــــ
  

 آن قفا واگشـت و گشـت ايـن را جـــزا    
 

 انـــدر زلَـــقاوش لغـزانيــد سخــت
  

 »ليك پشـت و دستگيــرش بـود حـــق  
 

  )984/  6ج: 1375، مولوي(   

  خبري و عشق كليد توبه  بي گناه نتيجه
حافظ شيرين سخن كه چون نقاش چيره دست افكار و عقايد پيشينيان را به هنرمندي تمام 

خال عصـي  «و يا  »ماهمخت ييافته چو دانه ك«كند گويا مصراع زيبايي از نظامي  تصويرگري مي
سياه مـاه و خـال    لكه«را در خاطر گذرانده و با زيبايي هرچه تمامتر جو دانه » بر رخ آدم فكند

در بـاور وي   .بـرده اسـت    خال مشكين نام نهاده و در نقاشي صورت آدم از آن بهـره  »عصي را
و راز دلبـري گنـدم   برد يـادآور داسـتان گنـاه آدم     خال سياه يار كه آرام و قرار از دل حافظ مي
  .است كه پا به پاي آدم همراه هميشگي اوست

  
 خال مشكين كه بدان عارض گندم گونست«
  

 »سرّآن دانـه كـه شـد رهـزن آدم بـا اوسـت       
 

  )81: 1366، حافظ(   

بـر  ، او را در آثار عرفاني ديگر نيافت حافظ در اظهار نظر نادري كه نگارنده مصداق انديشه
هـا بـه    ها رقم زده اسـت و انسـان   ها را بدون حضور آن خداوند تقدير انساناين باور است كه 

شوند پس از خداوند انتظار دارد انحرافـات   خاطر بي اطالعي از قسمت ازلي مرتكب قصور مي
جزئي بشر را ناديده بگيرد و انسان را از لطف و رحمت خود محروم نكند وگرنه خود و بشـر  

خـود  ، وي از آن جـايي كـه خداونـد تقـدير را از ازل     در انديشه .را تا ابد شرمسار خواهد ديد
براي انسان نوشت و انسان نيز عاشقانه آن را پذيرفت پس بايـد توفيـق توبـه راهـم بـه انسـان       

  .عنايت فرمايد
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 چوقسمت ازلـي بي حضــور مـا كــردند«
  

 »خرده مگيـر ، گراندكي نه به وفق رضاست 
 

  )346: همان(   
 رهنمـون شـود حــافظبود كه لطـف ازل«
  

   »وگرنـه تـا به ابـد شرمســار خـود باشـيم  

  )458: همان(   
 هرچند غــرق بحر گنــاهم زصـد جهـت«
  

 تا آشنــاي عشق شــدم از اهـل رحمتـــم  
 

 عيبم مكن بـه رنـدي و بـدنامي اي حكـيم
  

 »ديوان قسمتـــم كـايـن بـود سرنـوشت ز 
 

  )423: همان(   

  نتيجه 
يـابيم كـه   عرفان اسالمي در مـي  تأمل در آيات قرآن كريم و سير در متون غني و گستردهبا 
در ايـن  . هاي گوناگوني به خود پذيرفتـه اسـت   حضرت آدم تعابير و جلوه عصيان و توبه قصه

 ي ممنوعه را كنايه از الهام شناخت بدي دانسته يا وسوسـه راستا برخي تمايل آدم به سوي ميوه
دانند كه در نفوس بشري موجود بوده و با همكاري شـيطان بـه   روح ناپاكي مي شانهشيطان را ن
خود هـر   اند كه انسان با سرشت پاك رسد و توبه و بازگشت آدم را كنايه از آن گرفتهظهور مي
 عرفـاي اسـالمي عصـيان    .تواند از عصيان و بدي باز گردد و به سوي حق روي آوردلحظه مي

ي ذوقي صوفيانه در هـر حـال و مقـام بـه     ها براي تكامل وي دانسته و با تأويلاي آدم را زمينه
 از جمله نظامي معتقـد اسـت حضـرت آدم بـا خـوردن ميـوه      . اند او پرداخته جانبداري و تبرئه

ممنوعه بزرگترين جوانمردي را در حق انسانها به اتمام رسانيد و باعث شكل فعلـي حيـات در   
را غير ارادي دانسته و بر اين باور است ) ع(سرار عصيان آدم صاحب كشف اال. روي زمين شد

در تعبير . كه حضرت حق او را مست دانه اي گندم كرد تا با نافرماني خود به توبه نيازمند باشد
وي معتقـد  . وي گندم عقل و هوش آدم را برد تا اليق عتاب خدا و در نتيجه دوستي حق شود

گناه و عصيان به تقدير خود رسيد و با توبه گلِ سياه وجود است آدم با خواست خداوند و داغ 
اين تعابير ذوقي عرفاني با اسـتناد بـه آيـات قرآنـي در طـي قـرون       . خود را شست و پاك كرد

آلود شك و ترديـد  غبارزده و مه بشر را روشني بخشيده و صحنه ي انديشهگذشته تاريك خانه
اي بكر را براي مخاطبان صوفي مسـلك   بررسي زمينهاميد است اين . را از خاطرها زدوده است

  . گشوده باشد
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