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  چکیده

 گـاهی فـردي گناهکـار بـر اثـر           .اند  اي قائل شده     زندگی دوگانه   براي بیشتر بزرگان تصوف،   

 گاهی نیز عـارفی بـزرگ دچـار فتنـه           .گردد  شود و به عارفی بزرگ بدل می        اي دگرگون می    حادثه

اي بهبود کار او الزم و ضروري است، علـت و بنیـاد ایـن تحـوالت                 شود اما این فتنه و بال بر        می

با توجه بـه  . اي که درك و قبول چنین اخباري دشوار است       به گونه  .عموماً به صورت افسانه است    

شناسـی   شناسی خود را نیز بر همین جهـان      تاند و شناخ    شناسی قائل   اهمیتی که عارفان براي جهان    

  اي عارفـان،  شه و بنیاد مسائل عرفانی و درك و توجیه تحـول افـسانه   براي فهم ری   ،کنند استوار می 

در این بررسی روشـن     . ایم  ها و عناصر مختلف آفرینش بررسی کرده        تلقی و تأثر آنان را از روایت      

اي است که  شود برخی اخبار و روایات متون عرفانی و سلوك عارفان، بازتاب الگوهاي اسطوره می

  .  است هاي متنوع پذیرفته د خود در جامعه و محیط صوفیان، شکلمتناسب با نقش و کاربر

  

  .جایی اسطوره عرفان، افسانه، تحول، جابه  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

انـد؛ صـوفیۀ بـزرگ در         اي قائل شـده     براي بیشتر بزرگان تصوف، زندگی دوگانه     

اند که ناگهان بـر اثـر         اول افرادي گناهکار و ناآشنا با تصوف و معنویت نموده شده             مرحلۀ

 آنگاه، بـا رهـا کـردن        .اند  اي یا دیدن کسی یا چیزي یا شنیدن سخنی دگرگون شده            حادثه

شـده بـه راه       گاهی هم کسی که عارف محسوب مـی       . اند   عارفی بزرگ گشته    گذشته، شیوة

در .  براي بهبود کار او الزم و ضروري بـوده اسـت          ناصواب افتاده و این دور شدن از راه،       

اي و غیرعادي نیـز   خواهیم علت و بنیاد این تحوالت را که گاهی شکل افسانه    ین مقاله می  ا

. یکی از مسائل پیچیدة عرفان و تصوف، ریشه و بنیـاد آن اسـت             . یافته است روشن سازیم   

انـد ریـشۀ عرفـان و         طرفی و بدون حب و بغض اظهار نظر کـرده           غالب محققانی که با بی    

ــسته ــالم دان ــصوف را اس ــسته  ا ت ــد دان ــه زه ــرایش ب ــی گ ــد طبیع ــد و آن را پیام ــد  ن ان

 اما موارد بسیاري از منابع تفکر رایج تـصوف ناشـناخته مانـده              .)18: 1382پورنامداریان،(

گـاهی محققـان    . که واضح نیست و به سبب ابهام، محل اختالف بسیار اسـت             است یا این  

 برخی هم به امکان اقتباس یـا        .مند شده است   اند که تصوف از منابع متعدد بهره       اشاره کرده 

هاي صوفیان   برخی هم به تطبیق اندیشه.)50-92: 1368یثربی،(اند تقلید و تشابه اشاره کرده  

هاي غیر اسالمی در      اند و غالباً به تأثر آنان از برخی اندیشه          با ادیان و مکاتب دیگر پرداخته     

ب دربـارة اشـتراك یـا       کـو    زریـن  .)42: 1385ویـسی، (اند  عین صبغۀ اسالمی اشاره کرده    

هـاي   شـک نیـست کـه اندیـشه    «: اند ها نوشته تأثیرپذیري تصوف از سایر مکاتب و اندیشه 

 لـیکن فـرض     .فلسفی و دینی گوناگون در جریان تصوف اسالمی وارد و حلّ شده اسـت             

آنکه تصوف ناچار باید یک منشأ غیراسالمی داشته باشـد امـروز دیگـر موجـه و معقـول                   

 آنچه در اینجا دربارة بنیادِ مسائل عرفانی مورد نظـر اسـت         .)13: 1381وب،ک  زرین(»نیست

رسد برخی از مسائل   و به نظر می مسائلی است که بیشتر متعلق به جنبۀ عملی تصوف است        

قصد ما البته این نیست که مسائل عرفانی را تقلید        . عملی تصوف از اساطیر اخذ شده است      

نظور ماست آن است که بسیاري از آداب و رسـوم            آنچه م  .صرف از اساطیر کهن بشماریم    

اي اسطورة    یا به گونه   هاي متون عرفانی، از اسطورة آفرینش گرفته شده،         ها و داستان    و قصه 

ها و اساطیر کهن در برخـی آداب صـوفیه،     وجود اندیشه  .آفرینش در آنها تأثیر کرده است     
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ها بـا      سازواري و انسجام این اندیشه     به منزلۀ مبارزه با اسالم و مسلمانان نیست بلکه نشانۀ         

  . تعالیم صوفیه است

  

   اسطورة آفرینش-1

ـ  اي که بتواند تمامی یا غالـب دیـدگا          تعریف اسطوره به گونه    اي مکاتـب اسـطوره     هه

هـا و دیـدگاهها، یـک وجـه       اما در غالب تعریف .شناسی را در برداشته باشد دشوار است      

پردازد و نوعی نگـاه قدسـی بـه           آغاز خلقت می   به    اسطوره: مشترك دربارة اسطوره هست   

اي از بازگویی است کـه بـا آیـین بـستگی              اسطوره گونه «با توجه به اینکه     . آفرینش است 

نزدیک دارد و برداشت مشترك ذهن جمعی و شاید ناآگاهانۀ گروهی از مـردم را مـنعکس      

به شکلی دیگـر    اي کهن      دور نیست اگر الگوهاي اسطوره     ،)213: 1378سرکاراتی،(»کند  می

 اساسی اسـطوره، مانـدگاري آن        ویژگیکه  توجه کنیم   اگر   خصوصاً   .نمود پیدا کرده باشد   

یـات دارد و بـا آن زنـدگی         اسطوره همیشه به نوعی زنده است و ح       «: است؛ به گفتۀ الیاده   

ها متناسب با نقش و کاربردي که در جامعه دارنـد              اما اسطوره  .)27: 1362الیاده،(»کنند  می

جریان زمان و در مرزهاي متفاوت جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن اسـت    در  «

اي بپذیرد و در جریـان یـک تغییـر تـدریجی              اي تازه هایی شود و نقشه   دستخوش دگرگونی 

هاي هاي جدیدي پیدا کند و به شکل        گونهناآگاه، یا از روي یک دگرگونی بنیادي و عمدي،          

مجموع این گونه تکوین    .  حماسی، تمثیل یا قصۀ عامیانه درآید      اي مانند افسانه، داستان     تازه

 سـرکاراتی، (» جایی اسـطوره نامیـد      به  توان جا   و تغییرات و شکل پذیریهاي متفاوت را می       

اي که در آثـار و اعمـال صـوفیان تـأثیر              ترین الگوهاي اسطوره     یکی از مهم   .)213: 1378

واسطۀ کشتن یک     به« این اسطوره، آفرینش      بر بنیاد  .بسیار کرده است اسطورة آفرینش است     

در فرهنـگ کهـن ایرانـی       . اي مختلف صورت گرفته است     با نامه  )42: 1375الیاده،(» غول

و یک گـاو  ) هان انساۀپیش نمون(نخست یک انسان    ،  اعتقاد بر این بوده است که اهوره مزدا       

خـستین انـسان     مدت زندگی پیش نمونۀ ن     .خلق کرده است  ) حیوانات سودمند  نمونۀ پیش(

بـاقی  سی سال است و چنان مقدر شده که پس از آن، بر اثر حملۀ اهـریمن کـشته شـود،      

 بر اساس تحقیق    .)27-33: 1383سن، ریستنک (ندیآ میوجود  ه   ب واز تجزیۀ ا  هم  موجودات  
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یـک از عنوانهـا ممکـن        نخستین انسان مختلف است و هر      نمونۀ پیش نامهايمهرداد بهار،   

: 1375بهـار،  (اي از تاریخ ایران یا ناحیه و مکانی خـاص از آن باشـد              رهاست متعلق به دو   

اي که همه    بسیار زیباست به گونه   :  چنین است  اًنمونه عمدت  اي این پیش  هاما ویژگی ) 50-49

: 1368ثعـالبی، (سپارند کنند و دل به مهرش می      ورزند و نسبت به او تعظیم می       به او مهر می   

 نخستین در فرهنگ ایرانی، داللت بـر ایـن دارد کـه وي               اساطیري انسان   اصل .)27 و 6،4

رهـایی  نیـستی   از    انـسانها  ، مرگ او  اب .وجود آمدن انسانهاي دیگر است    ه  سبب و واسطۀ ب   

کـه در    چنان.یابد آید و گسترش می   وجود می ه   آبادي در جهان ب    وسبزي   یابند رویش و   می

 آنگاه از   ؛فصیل سخن رفته است   بندهش، دربارة رشک اهریمن بر کیومرث و کشتن او به ت          

  .)79-81: 1368بندهش هندي،(ها از تخمۀ وي سخن رفته است  وجود آمدن انسان به

  

  جاییهاي اسطورة آفرینش در آثار عرفانی به  جا-3

ترین   مهم.اسطورة آفرینش به شکلهاي مختلف در فرهنگ ایرانی جلوه کرده است       

ی فـوق   هاي نخستین انـسان، از جملـه زیبـای          نههاي مربوط به نمو     نمونۀ آن بازتاب اندیشه   

االسرار نقل است که آدم را         دربارة آدم در کشف    .العادة نمونۀ نخستین و غول بودن اوست      

جبرئیـل و   . بر تختی نشاندند که آن را هفتصد پایه بود از پایۀ تـا پایـۀ هفتـصد سـاله راه                   

فرشـتگان  «و را سجود کردنـد،       در آنجا مالئکه ا    .گرداندند تا عرش    میکائیل تخت او را می    

 ابوالفتـوح   .)159: 1،ج1361میبدي،(»آمدند و در آدم نگرستند همه مست آن جمال گشتند         

سودي و با فرشـتگانِ       به طول هزار گز بود و سر او در ابر می          «: نویسد  رازي دربارة آدم می   

د و  ترسـیدن   چون در زمـین رفتـی هـوام و سـباع زمـین از او مـی                . هوا و ابر سخن گفتی    

 .)234: 1،ج1377ابوالفتـوح رازي، (» خداي تعالی، قامت او با شست گز آورد . گریختند  می

هاي نخستین انسان قبل از حملۀ اهریمن و مرگ، خوابی بـر آنهـا غالـب                  کیومرث و نمونه  

 در قصۀ آدم نیز     .شود  و مرگ آنها سبب خلقت می     ) 88: 1375بهار،(میرند  شود سپس می    می

خداي تعالی خواب بـر آدم افگنـد تـا    « حوا از استخوان پهلوي آدم، وجود آمدن ه  هنگام ب 

 قتل هابیل .)147: 1،ج1361میبدي، . ك. نیز ر216: 1،ج1377ابوالفتوح رازي،(» آدم بخفت

که هابیل در خواب کشته شده اسـت نیـز            و تعلیم قابیل از سوي شیطان براي قتل او و این          
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یـک روز بیامـد     «: نویـسد   بوالفتوح، دربارة قابیل می   که ا    چنان .کند  همین نکته را تأیید می    

در اخبـار آمـد کـه    . هابیل را خفته یافت خواست تا او را بکشد ندانست چه بایـد کـردن    

ابلیس بیامد و مرغی را بگرفت و برابر او سرش بر سنگی نهاد و به سـنگی دیگـر سـرش                     

»  زد و هابیل را بکشتبکوفت قابیل از او بیاموخت و سنگی بزرگ برگرفت و بر سر هابیل            

 نقشی که اهریمن در زندگی و حیات انسان دارد با قتل            .)343: 6،ج1377ابوالفتوح رازي، (

شود، در عرفان به صـورتی دیگـر جلـوه            نمونۀ نخستین که موجب حیات باقی انسانها می       

کند لیکن موجـب       اهریمن به صورت اژدها یا موجود شرور و موذي جلوه می           .کرده است 

کـه اژدهـایی، ابـراهیم     چنـان . گردد و در زبان عرفا لطفی است قهرآمیز  حیات می نعمت و 

. پنداشـت   ابراهیم آن را پوستین مـی .ادهم را در شب سرد زمستانی همچون آتش گرم کرد     

اکنـون  . خداوندا این به صورت لطف به من فرسـتادي      «: روز که آن را اژدهایی دید، گفت      

 داستان آفرینش   .)105: 1366عطار نیشابوري، (» دارم  بینم، طاقت نمی    در صورت قهرش می   

در کتابهاي عرفانی اهمیت زیادي دارد گاه به صراحت از خلقت آدم، و داستان او یاد شده           

الـدین عبـادي، آدم را         قطـب  .اي اسـت    جایی اسـطوره    که در خود داستان نیز حاوي جابه      

 بهـشت را بـا مناسـک    نخستین صوفی شمرده است و داستان خلقـت آدم و خـروج او از     

توان به قصۀ     که در تذکرة عطار، می       همچنان .)26-28: 1368عبادي،(صوفیه سنجیده است    

: 1366عطـار نیـشابوري،   (بـرد   هاي دیگر از اشک آدم پی       دیدهروییدن گیاهان یا فلزات و پ     

وجود آمدن  اي است از آنچه در متون پهلوي، دربارة به    جا شده   له شکل جابه  ئ این مس  .)495

 از نظر عرفا، پیـران و       .)114: 1375بهار،(لزات از پیکر کیومرث نقل شده است      ها و ف    کانی

 وقتی یکی   .کنند   تکرار حضرت آدم هستند و رفتار و کردار او را تکرار می            ،مشایخ تصوف 

خواستند جنـازة او را       از عرفا خواب دید که آدم علیه السالم وفات کرده است و خلق می             

ترین زمانه باشد وفات کنـد کـه علـم           کسی که عالم  : گفت«. بري پرسید بیرون آرند، از مع   

» پس در آن نزدیکی امام شافعی وفات کرد       . خاصیت آدم است که و علَّّم آدم اَلْاَسماء کُلَّها        

اي صـوفیان، بـه        در این مقاله براي بررسی تحـول افـسانه         .)254: 1366عطار نیشابوري، (

هایی وابسته دارد و  ایم که به صورت روایی است یا گزاره         پرداختههایی در کالم آنان       گزاره

مواردي که در حکم کرامت بزرگان صـوفیه اسـت از   . در حکم حکایتی در هم تنیده است 
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 اگر در کشف المحجوب آمده است که مثالً بـه خواسـت یـا               .حوزة بحث ما خارج است    

اینهـا  ) 206: 1371هجویري،(دعاي شیخی صوفی، بال دور شد یا آفت از مزارع دور گشت     

در زمرة کرامت اولیاست که دربارة صحت و سقم خبر آن اظهار نظر ممکـن نیـست مگـر             

که دربارة ذوالنون مصري      مثل این  .اي شکسته، از یک حکایت روایی دیگر باشد         که پاره   این

، بردند، گروهی مرغان بر سـر جنـازة وي پـر در هـم بافتنـد               چون جنازة وي می   «: اند  گفته

 ة ایـن حکایـت پـار      .)29: 1370جـامی، (»که همۀ خلق را به سـایه خـود بپوشـیدند            چنان

 خصوصاً توجه کنیم کـه خواجـه عبـداهللا انـصاري و     ؛اي است از اسطورة آفرینش     شکسته

: 1370 و جـامی،   13: 1362انصاري،(»از آن ذوالنون را قبول پدید آمد      پس  «گویند  جامی می 

اهمیت مرگ براي رواج، مثل اسطورة آفـرینش نمونـۀ           حضور مرغان بر سر جنازه و        .)29

 یعنی نوع تصوري که از تقارن پرواز مرغان بر باالي جنازة ذوالنـون،              .نخستین انسان است  

دربـارة احمـد    . براي صوفیان ایجاد شده الگوي خود را از اسطورة آفرینش گرفتـه اسـت             

آمدند و خود را بر       غان می چون وفات کرد و جنازة او برداشتند، مر       «حنبل هم روایت شده     

عطـار  (»زدند تـا چهـل و دو هـزار گبـر و جهـود و ترسـا مـسلمان شـدند                      جنازة او می  

جایی روایـت شـده کـه          دربارة ذوالنون، شکلی دیگر از این جابه       .)261: 1366نیشابوري،

 عالقـۀ   .)139:همـان (دهـد   همچنان عالقۀ جانوران را به او در عین ظاهر گناهکار نشان می           

 هاي دیگـر نیـز بیـان شـده     ات به انسان نمونۀ نخستین، در خصوص عارفان به شکل         حیوان

تا بشر زنده بود، در بغداد هـیچ سـتور سـرگین        «اند     چنان که دربارة بشر حافی گفته      .است

مبارك  بن کایتی دربارة عبداهللا   یا ح  .)135:همان(»که پاي برهنه رفتی   . نینداخت حرمت او را   

و مـاري شـاخی    . او را دید خفته در سایۀ گلبنـی       .  در باغ شد   مادرش روزي «نقل شده که    

 یـا در مـورد ابـوالخیر اقطـع          .)212:همـان (»راند نرگس در دهن گرفته و مگس از وي می        

سباع و هوام با وي انس گرفته بودند و با شیر و اژدهـا هـم قـرین بـودي و                   «اند که     آورده

  .)78،768:همان.  رك موارد دیگر548:همان(»حیوانات پیش او بسی آمدندي
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   اهمیت گناه براي تحول و دگرگونی-3-1

لَو لَم تُذْنِبوا لَجاء اهللاُ تَعالی بِقُـوم یـذْنِبونَ      «فرماید    حدیثی قدسی نقل است که می     

 مهمین حدیث به صورتهاي مختلف در متـون عرفـانی و            .)459: 1401سیوطی،(» لَیغْفِرَ لَه 

 شـیخ  .)231: 1341،ة و عـین القـضا   440: 8،ج1361میبـدي، (تفسیري انعکاس یافته است     

حـق سـبحانَه و تَعـالی     «فرمایـد     کند که می    نقل می ) ص(احمد جام، خبري از رسول اکرم     

 راز عظمت و جاودانگی نام      .)36: 1372پیل، ژنده(»را از بهر گناه کردن آفریده است      عارف  

 در تاریخ تـصوف، پیـران   .اند  شدهواسطۀ گناه بزرگی است که مرتکب    هبرخی عارفان نیز ب   

 اما ماندگاري نام شیخ صـنعان بـه سـبب تحـول و              .اند  بزرگ نظیر شیخ صنعان بسیار بوده     

 .اما بر اثر خـوابی دگرگـون شـد   » شیخ صنعان پیر عهد خویش بود     «.دگرگونی حال اوست  

 که دوباره بـه مرتبـۀ خـویش    راهی دیار روم گشت و به معتقدات خویش پشت نمود تا آن 

 چنین تصوري در مورد روزبهان بقلـی نیـز          .)128-141: 1383عطار نیشابوري، .(بازگشت

ناگاه به محبت زنی مغنیه مبـتال شـد، و هـیچ             «  روزبهان در اوج عشق خدا،     .وجود داشت 

امـا  . زد همچنان باقی بـود      اهللا می  هایی که در وجد فی      دانست و آن وجد و صیحه       کس نمی 

دانست که مردم را چنان اعتقاد . بود و این زمان از براي زن مغنیهاول از براي خداي تعالی      

به مجلس  . خواهد شد که وجد و صیحات وي این زمان نیز از براي خداي است عزَّ و جلَّ                

صوفیۀ حرم آمد و خرقۀ خود بیرون کرد و پیش ایشان انداخت و قصۀ خـود را بـا مـردم                     

. پس خدمت مغنیه را الزم گرفت     .  باشم خواهم که در حال خود کاذب       نمی: بگفت و گفت  

مغنیـه  . وي از اکابر اولیاء اهللا اسـت      : حال عشق و محبت وي را با مغنیه گفتند و گفتند که           

محبت آن مغنیه از دل وي زایل شد به مجلس صوفیه           . توبه کرد و خدمت وي پیش گرفت      

هـا را غالبـاً بـا         شدناین گونه دچار فتنه     ) 263: 1370جامی،(».آمد و خرقۀ خود درپوشید    

هاي نفسانی خـود   که باید با نفس و جنبه اند و این  توجه به وجود دوگانۀ انسان توجیه کرده      

 انسان از وجود شهوانی خالص یابد و از زندان تن و دنیا        ؛مبارزه کرد تا با جان پیوند بیابد      

رانی، بـا  در صـورت شخـصی لطیـف و نـو    «رها شود؛ بینا گردد و حجابها را پاره کند تا       

ــت    ــود او اس ــه خ ــی ک ــأل اعل ــق م ــه رفی ــوري ب ــواي ادراك ن ــدد » حــواس و ق بپیون

 اما پرسش اساسی اینجاست که چرا خداوند، بال و محنت را بر             .)58: 1382پورنامداریان،(
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سازد؟ پورنامداریان معتقد اسـت ایـن بـال و       نهد و مقربان را دچار بال می        دوستان خود می  

ته شـود و ناخالـصی خـود را         راي آن است که نفوس آنان گداخ      مصائب در نظر عارفان، ب    

 چنین حکایتی در خصوص عارفان مبتدي یا کسانی که رعـونتی      .)255-256:همان(فرونهد

 اما در داستان کسانی چون شیخ صنعان، که پیري زاهـد           .در وجودشان هست مصداق دارد    

کامـل را در دام عـشقی        پیري   .و با کمال و متقی و صاحب کرامت است، همخوانی ندارد          

ساخت  ژرف! سازد تا در کفر و گمراهی پیش برود سپس او را نجات دهد ممنوع گرفتار می 

جـایی    اي که عطار از آن در نظر دارد، بازتابی از جابـه             داستان شیخ صنعان، فارغ از نتیجه     

ساختار اصلی آن، همان الگوي کهن است که در قصۀ حضرت آدم            . اسطورة آفرینش است  

در . کار رفته اسـت   ه  ب آفرینش است در اینجا دختر ترسا به جاي حوا          ت؛ ابلیس واسطۀ  هس

وقتی آدم به خواب رفته بود ابلیس نزد حوا رفت و او را فریفت تـا                : اند  کتب تفسیر نوشته  

 در اینجا نیز نقش خـواب       .)147: 1،ج1361میبدي،(آدم را وادار کند از میوة ممنوع بخورد       

داسـتان شـیخ    .  دگرگونی شیخ براي بهبود کار او روشنگر اسـت         روشن است همچنان که   

خاطر حدیثی کـه در       صنعان یک نمونه در تذکره دارد و آن داستان احمد نصر است که به             

آن ! یـا احمـد  : گفـت « ابوالحسن حصري نیز او را راه نداد و   .حرم کرد او را بیرون کردند     

و بـه روم شـوي و یـک سـال آنجـا             ترك ادب را که بر تو رفته است، باید که برخیـزي             

کرد و شب در نمـاز بـود تـا     بانی می احمد نصر به روم رفت، روز خوك    » .بانی کنی  خوك

که کردار و گفتار ابوالقاسم نصرآبادي،         همچنان .)760: 1366عطار نیشابوري، (مقبول گشت 

قهرمـان  کرد، بر بنیاد ضد قهرمـان درونـی          که زنار بسته بود و در آتشگاه گبران طواف می         

در : آخر این چه حالت اسـت؟ گفـت       : گفتند«: نویسد   بدین سبب است که عطار می      .است

جـویم،    ام، که بسیاري به کعبه بجستم نیافتم اکنون به دیـرش مـی              کار خویش کالیوه گشته   

  .)787:همان(»دانم چه کنم ام که نمی باشد که بویی یابم که چنان فرومانده

 اهمیت آن به حدي است که صفات خدا با          .استگناه در نظر عارفان راز خلقت       

که عطار از مناجات ابراهیم ادهم با خدا یاد کرده اسـت کـه                 چنان .کند  وجود آن جلوه می   

خـواهی   ندایی شنیدم که عصمت می«ابراهیم گفت وقت طواف از گناهان عصمت خواستم   

دهـم، دریاهـاي   اگر مـن همـه را عـصمت         . خواهند  و همۀ خلق از من این می      . تو از گناه  
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 و اگر   .)110:همان(»نی من کجا رود و به چه کار آید؟        غفوري و غفّاري و رحیمی و رحما      

خداي تعالی عاصیان را    «که     از آن  .به بزرگان مقام شفاعت داده براي شفاعت عاصیان است        

کـه  - دختـرش  :اند   در ترجمۀ احوال شیخ ابوعمرو نجید گفته       .)656:همان(»دارد  دوست می 

داروي این درد پـدرت     : گفت« عبدالرحمن به او     . بیمار شد  -لرحمن سلمی بود  همسر عبدا 

» چنان که اگر گنـاهی بکنـد حـق تعـالی ایـن سـهل گردانـد                : چگونه؟ گفت : گفت. دارد

از » که گناه پـدر موجـب زنـدگی فرزنـد شـود           « الگوي اصلی این حکایت      .)727:همان(

او از بهشت است کـه موجـب         درست مثل آدم و خروج       ؛اسطورة آفرینش اخذ شده است    

 سامی در بسیاري از تفسیرهاي قرآن کریم        این اندیشۀ  .پدیداري حیات در جهان شده است     

 . نخستین انسان حضرت آدم است  در این دیدگاه، .و آثار کالمی و عرفانی تأثیر کرده است       

 خود  از آن میان، ابلیس رشک     .شود  اي است که موجب رشک بهشتیان می        جاذبۀ او به گونه   

 وقتی آدم و همسرش از میـوة        .فریبد تا از میوة ممنوعه بخورد        آدم را می   ؛کند  را آشکار می  

شـوند و   افتد و متوجه عورت خویش می ها می هاي بهشتی از پیکر آن  خورند حلّه   ممنوع می 

 و  82-84: 1353بلعمـی، (شوند   آنگاه همه از بهشت اخراج می      .آیند  پوشیدن آن برمی   در پی 

داد آدم همچنان در بهشت        اگر شیطان، آدم را فریب نمی      .)223: 1،ج1377 رازي، ابوالفتوح

 در حقیقت اغفال آدم و اخراج او از بهشت،         .شد  بود و باعث رواج خلقت در زمین نمی         می

 تبدیل بـه ابلـیس    - ایرانی ۀدر اندیش  -در اینجا اهریمن  . توجیه آفرینش انسان در دنیا است     

خصوصاً توجه  . نسان به اخراج او از بهشت تبدیل گشته است        شده و مرگ نمونۀ نخستین ا     

کـه     چنـان  ؛کنیم که گناهی که شیخ باید انجام بدهد شکستن عهدي است که بـسته اسـت               

پدرت عهد کرده است از چهل سال بـاز، کـه از   «: گوید عبدالرحمن سلمی به همسرش می    

عطـار  (» ی شـفا دهـد    تعـال  اگر بشکند و دعا کند، حق     .  حق نخواهد  يحق تعالی جز رضا   

 خلقت و ضـرورت گنـاه         روایت دیگري که شباهت بسیار به قصۀ       .)728: 1366نیشابوري،

.  ماجراي مرقع پوشیدن اویس قرنـی اسـت        ،براي ایجاد خویشکاري انسان در خلقت دارد      

 ،گفته بـود )ص(ها که پیامبر وقتی نشانی.وق به دیدن اویس رفتند  و فار ) ع(اند که علی    آورده

. »پیغمبر خداي تو را سالم رسانیده است و گفته امتان مرا دعا کن            «دیدند، گفتند   در اویس   

و مرقع بنهاد و روي بـر       . اي رفت دورتر از ایشان      به گوشه «رفت و   گاویس، مرقع پیغمبر بر   
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پیغمبـرت  . الهی این مرقع درنپوشم تا همۀ امت محمد را به من بخـشی : خاك نهاد و گفت  

اکنون کار تو مانده    . و رسول و فاروق و مرتضی کار خود کردند        . اینجا حوالت کرده است   

گفـت    می. همه را خواهم  : گفت. هاتفی آواز داد که چندینی به تو بخشیدیم درپوش        . است

کنـد؟ چـون اویـس     نزدیک اویس رویم، تا چه مـی    : تا فاروق و مرتضی گفتند    . شنید  و می 

  مرقع درنپوشـیدمی  گر آمدن شما نبودي، آه چرا آمدید؟ که ا  :  گفت  ایشان را دید که آمدند،    

 باید توجـه داشـت کـه اگـر آنـان      .)22-21:همان(» تا همۀ امت محمد را به من بخشیدي   

 در آن صورت،    .رفت  شد، ارزش گناه از بین می       آمدند و همۀ گناهان امت، بخشیده می        نمی

ندگی پایان شد هم تالش و خویشکاري انسان در ز  معنی می   هم علت خلقت و تداوم آن بی      

 مانند   .آمدن علی مرتضی و فاروق، توجیهی است براي ادامۀ حیات و ارزش گناه            . یافت  می

هرکه او را یافت بنماند و هرکه او را نیافـت           «: اند که گفت    مطلبی که از خرقانی نقل کرده     

 تـالش و زنـدگی    مرقع پوشیدن اویس، بازتابی دیگر از ضرورت ادامۀ       ). 697:همان(»بنمرد

چون «: نویسد   یعقوبی می  . درست مثل ضرورت پوشش در داستان حضرت آدم است         .است

: جامه از تن آدم دور شد، برگی از درخت را گرفت و آن را بر خود نهاد، سپس فریاد کرد                 

: پس خدا گفت. ام و از درختی که مرا از آن نهی فرمودي خوردم         من برهنه   هان پروردگارا، 

ي بازگرد که من مرغ آسمان و ماهی دریاهـا را بـراي تـو و                به زمینی که از آن آفریده شد      

 آنچه طوسی دربارة گناهان بزرگـان نوشـته         .)4-3: 1356یعقوبی،(»فرزندانت مسخّر نمایم  

هر کس از پیشینگان به زلّتی آلوده       «: است داللت بر اهمیت گناه براي ایجاد دگرگونی دارد        

کنعان . ه زلّتی و گناهی زمینی و زندانی شد       آدم بوستانی بود، ب   : شد، حال بر او گردیده شد     

هاروت و ماروت آسمانی بودند، به زلّتـی        . پسر نوح آشنا بود، به زلّتی و گناهی بیگانه شد         

: 1367طوسـی، (»یوسف گاهی بود، به زلّتی و گناهی چـاهی شـد          . و گناهی دریایی شدند   

دا بـراي آزادي   همچنین توجیه طوسی، در خصوص گناه یوسف در توسل به غیر خ       .)142

چون صیاد خواهد کی صیدي کنـد،    «: کنندة همین اندیشه است     تبیین ،)400:همان(از زندان 

 مـرغ از هـوا درآیـد، گـرد دام           .دام را در زیر خاك پنهان کند و دانه بر وي آشکار کنـد             

لق از  منقار بر دانه زند، ناگاه خود را بیند به ح      .بیند و از دام خبر ندارد       گردد، دانه را می     می

 نبوت یوسف آن دام پنهان بود و حسن و صباحت او            هک پس بدان . حلقۀ دام مکر درآویخته   
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 .داشت و از آن دام پنهان خبر نداشـت   چهل سال زلیخا نظر به دانه می      . آن دانۀ آشکارا بود   

چــون منقــار شــهوت را بــر آن دانــه زد، خــود را دیــد بــه حلــق از حلقــۀ مهــر حــق  

گفتنِ بایزید بـسطامی    » سبحانی ما اَعظَم شَأنی   « داستانی دربارة    .)356-357:همان(»آویخته

نقل است که وقتی مریدانش گفتند چنین سخنی در خلوت بر زبانش رفته است گفت اگـر                 

 وقتی دوباره آن لفـظ بـر        .چنین لفظی از من شنیدید مرا پاره کنید و به هر یک کاردي داد             

خانه را از بایزید پر دیدند چنان کـه چهـار           . اصحاب قصد کشتن او کردند    «زبانش رفت،   

چون . چنان بود که کسی کارد به آب زند       . زدند   اصحاب کارد می   .گوشۀ خانه از او پر بود     

. اي در محـراب      صـعوه   شد، تا بایزید پدیـد آمـد چنـدِ          ساعتی برآمد، آن صورت خرد می     

» آن بایزید نبود  . بینید  بایزید این است که می    : شیخ گفت . اصحاب، آن حالت با شیخ بگفتند     

اي    رضایت او به رفتار اهل ظاهر، یک اصل اسـطوره          .)166-167: 1366عطار نیشابوري،   (

اي اسـت از   اي گناه، که شکل دگرگـون شـده         دارد و آن عبارت است از خاستگاه اسطوره       

توجیه عطـار،   .  خصوصاً توجیه عطار و تطبیق آن با آدم قابل توجه است           .اسطورة آفرینش 

 بنیاد غول بودن نمونۀ نخستین است که شکل تجزیه شدن را بـه کوچـک کـردن تعبیـر            بر

 در - علیـه الـسالم    –چنان که آدم  : اگر کسی گوید که این چگونه بود؟ گوییم       «: کرده است 

 پري بـر وي فـروآورد تـا         -علیه السالم   -جبرئیل. ابتدا چنان بود که سر در فلک می سود        

عکـس ایـن هـم روا       . ا بود که صورت بزرگ، خـرد شـود        چون رو . یی از آن کم شد      پاره

 صورت دیگري از اهمیت گناه که بازتاب اسطورة آفـرینش اسـت در              .)167:همان(»....بود

 .آثار عرفانی بدین صورت جلوه یافته است که عارف بزرگ در نظر مردم، گناهکار اسـت               

تعرّف، دربارة قصابی    مثل حکایتی که در شرح       .میرد  شود، می   که خوبی او آشکار می      همین

آمده که به فسق و نابکاري شهرت داشت اما نیکوکار و پرهیزکار بود و وقتی پارسـایی او                

دعا کن تا چون حق تعالی پردة ما بدرید جان ما           : گفت«آشکار شد به پیغمبر روزگار خود       

 شکل دیگـري از اهمیـت   .)180: 1363مستملی بخاري،   (»دعا کردند و اجابت آمد    . بردارد

گناه، در متون عرفانی بدین صورت بیان شده است که گبر یا جهود و ترسا راهبر انسان به                  

 مثل آنچه عطار دربارة سهل بن عبداهللا تستري نقل کرده است که وي، گبري        .ها شوند   نیکی

مـاز  چون روز سیوم بود از وفات مـن، بعـد از ن           : گفت «.به نام شاددل، جانشین خود کرد     
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شیخ این بگفت و    . دیگر بر منبر رو و به جاي من بنشین و خلق را سخن گوي و وعظ کن                

 این کار سهل، مایۀ شگفتی بود اما موجب تحول          .)322: 1366عطار نیشابوري، (»درگذشت

کردنـد تـا    شاددل به منبر برآمد و خلق نظارة او می   «: نویسد  عطار می . و توبۀ شاددل گشت   

مهتر شما مـرا بـه   : گفت. گبري بر سر و زنّار بر میان  گبري و کالهخود این چه حال است؟   

گاه آن نیامد که زنّار گبري ببري؟ اکنون        ! اي شاددل : شما رسول کرده است و مرا گفته که       

اَشْـهد اَنْ ال اِلـه اِالَ اهللاَ و         : گبري از سر بنهـاد و گفـت        و کارد برنهاد و ببرید و کاله      . بریدم

 دولُ اهللاَنَّاَشْهسداً رمحهمان(» م(.  

اي است که پیري راهبر همچون احمد خـضرویه بـراي             اهمیت گناه در عرفان به اندازه     

یـک  . شیخ دسـت در تـوبره کـرد    «.افکند ، براي او قرعۀ دزدي می   گشودن مشکل درویش  

 .)352:همـان (»تو را دزدي باید کرد    : گفت. نام دزدي بر آنجا نوشته بود     . کاغذ بیرون آورد  

در سـنین   انـد در آغـاز،        گفتـه  .دربارة شیخ احمد جام نیز همین تصور وجود داشته است         

 کرده و اعمالی شگفت داشته تا حدي که پیـروان او            خواري می  کودکی و دورة جوانی باده    

 شـاید هـم نوشـتن کتـابی چـون        .)35: 1372پیـل،  ژنـده (انـد   نیز کردار او را توجیه کرده     

 اما خود او معتقد اسـت     .پیل باشد  یه کردارهاي دورة جوانی ژنده     نوعی توج  المذنبین  روضۀ

 اهمیت گناه در    .)11:همان(کتاب را براي بهبود حال مؤمنان و نیک گشتن آنان نوشته است           

 .عرفان براي برآوردن مراد با همۀ تحـوالتی کـه دارد درسـت مثـل گنـاه آغـازین اسـت              

فتند جهودي ساحر هـست کـه حیلـۀ     بدو گ .سالم وقتی عاشق کنیزکی شد     عمربن ابوحفص

جهود بدو گفت چهل شبانه روز، نماز و هرکار خیـر و  . داند تا به معشوق برسی    کار تو می  

دهـم و مـراد       نیکی و نیت نیکی را باید ترك کنی چهل روز بعد من حیلۀ کار تو انجام می                

چون یک کـار   .ابوحفص چنان کرد جهود طلسم خود بکرد اما مراد او برنیامد  . آید  تو برمی 

ــود ــر انجــام داده ب ــود .خی ــه ب ــد« ســنگی را از راه برگرفت ــاي کــسی در آن نیای ــا پ » ت

تـرین علـت      شود و مهم     گاهی گناه به شکل درد و محنت بیان می         .)155: 1371هجویري،(

 آنچه عارفان از درد در نظر دارند بازتـابی اسـت از خویـشکاري               .شود  آفرینش تصور می  

  :گوید عطار می  انسان یا اهمیت گناه،
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  دردي تمــام    عشـق مغز کایــنات آمــد مــدام        لیک نبود عشق بی       

  ورد نیستـز آدمی درخـ قدسیان را عشق هست و درد نیست       درد را ج        

  )127: 1383عطار نیشابوري،(                                                          

تـر و     آدم در دنیـا تمـام     : نویـسد    همین اندیشه است که میبدي می      سبب وجود   به

 چون بهشت سراي راحت اسـت و دنیـا سـراي رنـج و بالسـت و                  ؛تر است تا بهشت     مهم

 درد و محنت یا گنـاه، شـکلی         .)162: 1،ج1361میبدي،(عاشقان با درد و بال همراه هستند      

 .ش الزم و ضـروري اسـت      دیگر از اهریمن و موجود شرور است که وجودش براي آفرین          

هرکـه را برگزینـد،     : گفـت «: آنچه در تذکره از قول بایزید نقل شده مؤید این نکته اسـت            

 همـین نکتـه در    .)194: 1366عطـار نیـشابوري،   (» رنجانـد  فرعونی بدو گمارد تا او را می      

از داعی علوي صوفی استرابادي شنودم کـه بایزیـد را   «: روایت سهلگی نیز نقل شده است    

گفـت هـر روز کـه در آن بایزیـد      و هم ازو شنودم که می. بار از بسطام تبعید کردند هفت  

داد  دید پروردگار خویش را ندا مـی        رسید و دشواریی نمی     وجدي نداشت و بالیی بدو نمی     

شـفیعی  (»نفرستادي که با آن نان خورش کـنم       که الهی امروز نان مرا فرستادي و بالي مرا          

  .)54 : 1384کدکنی،

  

  واج و اهمیت ترك و توبه  ر-3-2

» تـرك «هاي اساسی سلوك صوفیان و بنیاد بسیاري از کـردار آنـان               یکی از پایه  

بینی در میـان صـوفیان       علتهاي شیوع این جهان   . است؛ ترك قدرت و ترك مال و متاع دنیا        

بـر ایـن بنیـاد،    . با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی صدر اسـالم گـزارش شـده اسـت               

 این نکته ظاهر کار اسـت       .)20-26: 1369غنی،(، نوعی واکنش منفی است    بینی ترك  جهان

اي است که   نکته، نظري بیابد و همچنان تداوم یابد     اما اینکه یک واکنش توانسته است جنبۀ      

اي که بتواند تمـام        نظري آن به گونه     توان گفت جنبۀ    عامل آن روشن نشده یا دست کم می       

نامۀ عارفـان و      بر اساس زندگی  . یابی نشده است    هد ریشه هاي عرفانی آن را پاسخ د       اندیشه

هـاي متعـدد و    رسد بنیاد اندیشۀ تـرك و جلـوه         گفتار و دیدگاههاي متنوع آنان، به نظر می       

ایـن  . ها، و کردار و گفتار صوفیان، مبتنی بـر اسـطورة آفـرینش اسـت        متنوع آن در تذکره   
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ل اینکه براي غالـب بزرگـان تـصوف،     مث.اندیشه، گاه به صورت تحول عرفانی جلوه یافته   

انـد و بـه       اند که بر اثر چیزي از گذشـتۀ خـود دسـت کـشیده               زندگی دوگانه تصور کرده   

 دربـارة حبیـب     .انـد   اند و به مرحلۀ بعد رسیده       اي مرده    از مرحله  ؛اند  دیگر رسیده   اي    مرحله

گـاه    مرتبهبلند همت و با قیمت بود و اندر         «: عجمی در کشف المحجوب چنین آمده است      

 .بود) رح(مردان، قیمتی و خطري عظیم داشت توبۀ وي ابتدا بر دست خواجه حسن بصري             

 خداي عزّ و جلّ به کمال لطف خود او را توبۀ            .وي اندر اول عهد ریا دادي و فساد کردي        

: 1371هجـویري، (»نصوح داد و توفیق ارزانی داشت تا به درگاه وي جلّ جالله بازگـشت             

 این تحول حتی در قالب مرگ خود یا بستگان نمود یافته است که البته                شکلهایی از  .)107

 در عین حال ترك به منزلۀ پایان بخـشیدن          .کند  اهمیت وجود شرور را در آفرینش بیان می       

شود و بدین لحاظ اصطالحات فنا و بقـا بـا             خلقت است و موجب رستگاري می       به چرخۀ   

 نخستین انـسان در تلقـی       ۀمرگ نمون . ه است هاي آن، مفهوم و عظمت یافت       مجموعۀ پیوسته 

که مرگ، موجب زندگی مجدد شـود در دیـدگاه آنـان              جا شده، به عوض آن      صوفیان جابه 

خـود  ) شکل پست و نـاخوب    ( از زندگی قبلی   .شود  موجب دگرگونی زندگی و سلوك می     

اه در این نکته به وجوه بسیار و گ     . یابند  می) شکل خوب و متعالی   (میرند و زندگی جدید     می

 مثل آنچه در کتب تذکره و آثـار عرفـانی   .قالب تمثیل براي صوفیان بزرگ بیان شده است    

ابـراهیم  ) 597:همـان (عطـار نیـشابوري   ) 593-594: 1370جـامی، (دربارة سنائی غزنـوي   

شـقیق بلخـی    )49-50: 1366عطـار نیـشابوري،   (مالک دینـار  ) 128: 1371هجویري،(ادهم

نقـل شـده    ) 202-203: 1363مـستملی بخـاري،   (ضو فضیلِ عیا  ) 36-37: 1368قشیري،(

مواردي در زندگی این افراد هست که پیوند مرگ و زندگی به تبعِ نمونـۀ نخـستین                 . است

 مثل فضیلِ عیاض که مرگ خود او در قالب مرگ فرزندش تجلـی              .دهد  انسان را نشان می   

ي از قرآن دگرگـون     ا  اند که با شنیدن آیه      که در تحول و دگرگونی او گفته         چنان .یافته است 

قـرآن کـریم،    (خواند أَلَم یأنِ لِلَّذِینَ آمنُوا اَنْ تَخْشَع قُلُـوبهم لِـذِکْرِ اهللاِ               شد؛ کسی قرآن می   

 از زندگی سابق خود که راهزنی بـود دسـت         .فضیل عیاض چون شنید منقلب شد     ) 16/57

ش را نیز بر اثـر  که مرگ پسر     همچنان .)28: 1368 و قشیري،  120: 1371هجویري،(برداشت

روزي در مسجد حرام نزدیک زمزم      «: نویسد   جامی می  .اند  شنیدن تالوت قرآن کریم شمرده    
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اي بـزد و جـان    زعقـه . وي بـشنید ... تَـري الْمجـرِمِینَ    مـۀِ و یـوم اَلْقیا   : اي برخواند   خواننده

 .)100: 1366 و عطـار نیـشابوري،     34-35: 1362 نیـز انـصاري،      34: 1370جـامی، (»بداد

-53: 1383رادمهـر، (اند که نسبت به مرگ فرزند فضیل قطعیت نیـست           محققان بحث کرده  

اي   جـایی اسـطوره     اما فارغ از درستی یا نادرستی خبر، بازگویی این ماجرا نوعی جابه           ) 52

با توجه به دیدگاه سرکاراتی دربارة تـأثیر قـصۀ آدم و مـرگ هابیـل، در اسـطورة                   . است

 بـه نظـر     .)220: 1378سـرکاراتی، ( کیومرث در شـاهنامه    کیومرث و مرگ سیامک به جاي     

اي عارفان مطرح شده اگر مرگ صوري نیز رخ داده با             رسد در مواردي که تحول افسانه       می

 .پسر ابراهیم ادهم نیز مثل پـسر فـضیل وفـات یافتـه اسـت       . همین الگو اتفاق افتاده است    

کـرد، ابـراهیم    مادرش فریاد مـی   گریخت و او دامان پدر گرفته بود و           ابراهیم از پسرش می   

پسر اندر کنـار پـدر او       ). خدایا به فریادم رس   (=اِلهی اَغْثِنِی : روي به آسمان کرد و گفت     «

 همچنـین   .)187-188: 1363 و مـستملی بخـاري،     109: 1366عطار نیشابوري، (»جان بداد 

 پـسر  و) 535:همان(و فرزند ابوبکر وراق ) 511: 1366عطار نیشابوري،(مرگ دختر سمنون 

جا شـدة اسـطورة     مرگ فرزند شکل جابه   . از این زمره است   ) 617:همان(ابوالحسن خرقانی 

اند که ده پسر داشت همه  عطا گفته  دربارة ذکربن. در این مرگ، زندگی است    .آفرینش است 

یـک    رفتند که دزدان بدیشان رسیدند پسران را یک         صاحب جمال، در سفري همراه پدر می      

کـرد و   کشتند روي سوي آسمان می    هر پسري را که می    . گفت  یچ نمی زدند و او ه     گردن می 

 چون دهم پسر را خواستند بکشند روي به پدر کـرد و             .خندید تا نه پسر را گردن زدند        می

خنـدي و     زهی بی شفقت پدري که تویی، که نه پسر تو را گردن زدنـد و تـو مـی                  «: گفت

او خـود  . د با او هیچ نتـوان گفـت  کن جان پدر آن کس که این می     : گفت. گویی چیزي نمی 

دزد چون این بشنید، حالتی در   . تواند اگر خواهد، همه را نگاه دارد        داند، و می    بیند و می    می

» شـد  اي پیر اگر این سخن پیش از این گفتی، هیچ پسرت کشته نمـی       : گفت. وي ظاهر شد  

م از مـرگ زنـده      پسر ده . ماند   آن یک پسر مایۀ تداوم نسل است که باقی می          .)489:همان(

، عدد کمال است    9عدد  . بخشد   حرف پایانی و خندة پیر، فرزندِ آخر را زندگی می          .شود  می

. شـود   لیکن با افزودن یک شماره بدان، زندگی دوباره آغـاز مـی    .کند  و داللت بر پایان می    

یکی دیگر از تمهیدات اسطوره، رسیدن به یک عدد و سـپس بـه اوج               «: نویسد  کال می   مک
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رسـد ایـن       به نظر می   .)106: 1379کال،  مک(» آن با افزودن یک شمارة دیگر است       رساندن

 بنـابر اصـل اسـطورة       .جا شدة اسطورة آفـرینش اسـت        به  شکل جا   تمهید عددي در اصل،     

 بـدین صـورت کـه       .آفرینش، رسیدن به عدد کمال به منزلۀ پایان و آغاز دور جدید است            

 به پایـان رسـید بایـد بـه دسـت اهـریمن و             وقتی مثالً سی سال زندگی کیومرث بر زمین       

بنـابر ایـن،    . در عین حال، مرگ او سبب زندگی باقی انسانهاست        . نیروهاي شر کشته شود   

شود به منزلۀ پایان است و عدد افزوده شده نشانۀ آغاز دور              عددي که عدد کمال تصور می     

 نمـود یافتـه   جایی در قصۀ ادریـس  شکل کامل و روائی این جابه. جدید و چرخۀ نو است 

مشهور . یکسان تصور شده و مصداق کامل آن واقع شده    » موتُوا قَبلَ اَنْ تَموتُوا   «است که با    

 یوسـف هـست کـه بـه         ۀ حکایتی در تفسیر قص    .است که ادریس قبل از مرگ، مرده است       

اي کـه موکـل بـر فلـک اسـت بـه               فرشـته :  کرده است  بیینشکل داستان، این ماجرا را ت     

 در آسمان چهارم ملک الموت را    . و با اذن حق تعالی، او را به فلک برد          درخواست ادریس 

گفت این چنـین    « عزرائیل   .دید از او خواست که مدت باقی ماندة عمر ادریس را بازگوید           

. شـنید    ادریس در میان پر فرشته می      .گویی زود بود که جان از او بردارم        اي کی تو می     بنده

»  چون در او نگاه کرد ملک الموت جان او برداشته بود           .فرشته خواست کی او را خبر دهد      

باز به درخواست فرشتۀ مذکور جان یافت به دوزخ رفت تـا اهـوال و انکـال آن را ببینـد           

 یا جملۀ پندآمیز احمد خضرویه به کـسی      .)651-652: 1367طوسی،(سپس به بهشت رفت   

: 1366عطار نیشابوري،(» بمیران نفس را تا زنده گردانیش:گفت«که از او طلب وصیت کرد    

 اهمیتی هم که براي عزرائیل در عرفان قائل هستند بر بنیـاد همـین تحـول عرفـانی                   .)355

گفتند که دنیا بـا       روزي در پیش او می    «اند که     معاذ نقل کرده   بن که دربارة یحیی    است؛ چنان 

 چون .)364:همان(»یی نیرزیدي ، حبهالموت نیستی گفت اگر ملک  . یی نیرزد   الموت حبه  ملک

 در متون عرفـانی  .)همان(»رساند ست که دوست را به دوست می    مرگ جسري ا  «در نظر او    

مبتنی بر قصص قرآن کریم آمده است که وقتی خداوند متعال خواست انـسان را بیافرینـد                 

فرشتگان مقرّب، نظیر جبرئیل و اسرافیل و میکائیل را به نوبت، به زمین فرسـتاد تـا خـاك         

کرد و آنها هم دسـت خـالی بـاز      خاك آنان را نهی می .ز آن، انسان را بیافریند    برگیرند تا ا  

 بـه تعبیـر خودشـان       -کننـد      عرفا این قصه را با تفکر مبتنی بر عشق توجیه می           .گشتند  می
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حق تعالی عزرائیل را بفرمود بـرو اگـر بـه طـوع و              «که     تا آن  -کرد  گویند خاك ناز می     می

عزرائیل بیامد و به قهر یک قبضۀ خاك از روي       .  برگیر و بیاور   رغبت نیاید به اکراه و اجبار     

که در اندیـشه       این مطلب گواهی است بر این      .)69: 1371نجم رازي، (»جملۀ زمین برگرفت  

 وقتی عامل حیات، فرشتۀ مرگ باشد تعبیر دیگرش این          .عارفان، زندگی با مرگ پیوند دارد     

کلهاي مختلف در متون و منابع متعـدد  ه به شئلاین مس. است که مرگ موجب زندگی است     

جلوه یافته است از جمله در نام عزرائیل که او را در زبان عربی با توجه به تصور یکسانی                   

اند و از طریق آن به متون فارسی نظیـر         اند و بویحیی گفته     اسم و مسمی به ضد تسمیه کرده      

   .)57: 1383منشی،( راه یافته استکلیله و دمنه نیز

دهد مرگ و فنا برابر است با رسـتگاري، و            فانی مواردي هست که نشان می     در کتب عر  

کـه    چنان.اند نصیب شود و خامان از آن بی این رستگاري فقط نصیب پختگان و واصالن می 

گفتند ایشان پختـه بودنـد      «: گوید  عارفی دربارة علت بقاي خویش در مقابل فناي یاران می         

ایـن بگفـت و او نیـز جـان     . خته شوي و از پی درآییجهد کن تا تو نیز پ   . تو هنوز خامی  

 آفـرینش، وظیفـه و خویـشکاري انـسان          در اندیـشۀ   .)106: 1366عطار نیـشابوري،  (»بداد

مشخص شده که باید براي آن تالش کرد و عدم تالش گواه پایان وظیفه است و مـرگ را                   

  :گوید سب میکه کیخسرو به لهرا  چنان.سازد نزدیک می

   ننازي به تاج و ننازي به گنج  آسان ز رنج شی تنهر آنگه که با

  ه یزدان ترا راه باریک شد بـــ  چنان دان که رفتنت نزدیک شـد

  )410: 1374فردوسی، (   

عمـر در ناکـامی     : بنـدگی چیـست؟ گفـت     «: که از ابوالحسن خرقانی پرسـیدند       چنان

برسد پایان بنـدگی و      در حقیقت اگر انسان به کام        .)711: 1366عطار نیشابوري، (»گذاشتن

بینـی    این اندیشه در زبان عارفان و صوفیان به صورت مرگ نفـس و جهـان              . هستی اوست 

 مرگ  . مادامی که شیطان در وجود آدمی هست باید با او مبارزه کرد            .ترك نمود یافته است   

له ئاالولیاء هست که این مـس          ةداستانی در تذکر  . شیطان پایان کار، و رستگاري آدمی است      

 روزي آدم به کـاري      ، آدم و حوا پذیرفته شد     ۀآنگاه که توب  : ا به خوبی تصویر کرده است     ر

 حوا قبول کـرد  . پیش حوا نهاد تا نگه بدارد-خناس نام  – ابلیس آمد و بچۀ خود .رفته بود 
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 چـون   .چون آدم باز آمد حوا را مالمت کرد و در خشم شد و بچۀ ابلیس را پاره پاره کرد                  

چند بار ابلیس با اصرار     . رزند خود را آواز داد تا به هم پیوست و زنده شد           ابلیس باز آمد ف   

خنـاس   « که آخرین بار آدم در خشم شد        بچۀ خود نزد حوا نهاد و آدم او را تباه کرد تا آن            

 چون ابلیس این کار آنـان  .»را بکشت و قلیه کرد و یک نیمه بخورد و یک نیمه به حوا داد           

چون سینۀ او مقام مـن      . ن بود تا خود را در درون آدم راه دهم         گفت مقصود من ای   «را دید   

  .)529-531:همان(»شد مقصود من حاصل گشت

یک اصل تصوف آن است که انسان در این جهان اسیر قفس تن شده اسـت نجـات او            

بخشی نخـستین انـسان    اي است که از اصل نجات احیاناً این نکته  . رهایی از بند قفس است    

بسنجیم با تجزیه و شکست کیومرث و ماننـد آن، کـه از تجزیـۀ او نـژاد            .اراده شده است  

له در ئایـن مـس  . یابنـد  آید و انسان و سایر موجودات از نیستی نجات می وجود می   انسان به 

شـود    تصوف، بدین صورت تأثیر کرده است که پیر و مرشد کامل که قهرمان محسوب می              

مل محسوب شود که کـامالً از هـستی خـود،     بخش مریدان باشد و کا       تواند نجات   وقتی می 

 بـدین  .نیست شده باشد و از ذات خود فانی شده باشد و به خداونـد هـست شـده باشـد            

صاحب حاالت و سخنان ابوسعید ابـوالخیر       . شود  یابد و مقتداي خلق می      صورت، کمال می  

تا عهـد شـیخ    کرامت و بنیاد والیت را واالئی می نهادند    همچنین هر قرن قاعدة   « : گوید  می

 .)35: 1367ابـو روح، (» این درجه نتواند بود هر آدمی را بعد از نبـوت   يو ورا ...امام اجل   

شکل تمثیلی این سخن، رسیدن قصۀ افسردگی و بندِ طوطیِ بازرگان به طوطیان هند است               

میرد و مرگ او موجـب رهـایی از قفـس             که با مرگ سمبولیک طوطیان، طوطی در بند می        

  :گوید که عطار می  همچنان؛)112-111: 1368ي،مولو(گردد می

  چگونه زین قفس آهنین تواند جست  هزار بار بنامرده طوطی جانت     

  )35: 1371عطارنیشابوري،                                                                           (

التی و درآمدن در حـالتی      بخشی به صورت کشتن و مردن از ح         در متون عرفانی نیز نجات    

شـود و گـاهی       آمیز و با شمشیر و خنجر این نکته بیان می           گاهی با زبانی جنگ    .دیگر است 

  :صرفاً با زبانی رمزي و صوفیانه
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  نگاري مست و الیعقل چو ماهی         درآمد از در مسجد پگـاهـــی

جاهی            ر آب و ـدرآمد پیــــش پیر مـا به زانو         بدو گفت اي اسی

  و آتـش گاهگاهی ـ فسردي همچو یخ از زهد کردن          بسوز آخر چ  

  )684:همان(                

  بزد یک دشـــنه بر دل پیـر مـا را       دلش بگشاد و زناریش بربـست

  اي آن پیر درجست چو کرد این کار ناپیدا شد از چشم        چو آتش پاره

  ورت هسـتـرار           ز جام نیستی در صــدر آشامید دریاهــاي اس

  خت          ز ننگ خویشتن بینی برون رسـتخودي او به کلی زو فروری

  )52:همان(                

 مـشاهده درون مـرگ   ؛زندگانی درون مـرگ اسـت    «: گوید  ابوالحسن خرقانی می  

آمد جز از حق     فنا و بقا درون مرگ است و چون حق پدید            ؛ پاکی درون مرگ است    ؛است

زندگانی نیـست   «:  و ابوبکر صیدالنی گوید    .)708: 1366عطار نیشابوري، (»هیچ چیز بنماند  

 اهمیتی هم کـه صـوفیه       .)721:همان(»مگر در مرگ نفس و حیات دل در مرگ نفس است          

) 202-204: 1384دهباشـی، (اند  براي سفر و سیاحت، اعم از سیر آفاقی یا انفسی قائل بوده           

.  سفر، شکلی دیگـر از تـرك و مـرگ نمـادین اسـت              .اي آنها مرتبط است     هبا تحول افسان  

العاده یا مشهور را نیز بـر بنیـاد           خصوصاً توجه کنیم که کردارهاي بزرگان از اعمال خارق        

که مستملی بخاري، رفتن آدم از دنیا به بهشت و بازگشت به               چنان .کنند  سیاحت توجیه می  

را بنیـاد سـیاحت صـوفیه       ... بور موسی از دریـا و       دنیا، کشتی نشستن نوح در طوفان و ع       

 نورتروپ فراي نیز فراز و فرودهـاي کتـاب          .)132-133: 1363مستملی بخاري، (شمرد می

گوید انـسان در ابتـداي پیـدایش، درخـت و آبِ           میو  دهد     نشان می  Uمقدس را به شکل     

فراي، آنگاه به هبوط . گیرد دهد و در پایان مکاشفه آنها را باز پس می     حیات را از دست می    

النهرین به سرزمین موعود و عبور موسی از دریـا،        آدم، طوفان نوح، و صعود ابراهیم از بین       

اي، به واقع  به لحاظ اسطوره«نویسد    کند و می    بازگشت یهودیان و بازسازي هیکل اشاره می      

  .)207: 1379فراي،(»دهد تیق روي نمیچیزي جز خروج در عهد ع
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  نتیجه

بینی عرفا در خصوص نحوة تلقی آنها از آفرینش مـرتبط             ائل عرفانی با جهان   بیشتر مس 

 بنابراین، بر ؛شناسی عرفا نیز با داستان آفرینش پیوند تام دارد    شناسی و شناخت     جهان .است

بـر ایـن بنیـاد،      . اساس نوع نگاه عارفان به آفرینش، غالب افکار آنان قابل بازیـابی اسـت             

گناه، ترك و توبه در حکایتها و اخبار و روایت خود قائل هستند         ،اهمیتی که عرفا براي درد    

اي است که متناسب با نقش و کـاربرد خـود در              در برخی موارد بازتاب الگوهاي اسطوره     

  .هاي متنوع پذیرفته است جامعه و محیط صوفیان، شکل
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. قطره،تهران ، ترجمه محمد فضائلی،)اخبار ملوك الفرس و سیرهم
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، تـصحیح   مـن حـضرات القـدس      نفحـات االنـس    ،1370 .ن عبـدالرحمن  جامی، نورالـدی  . 11

.حمود عابدي، تهران، اطالعاتم

 . سمت،، تهران)1(تاریخ تصوف ، 1384.دهباشی، مهدي و علی اصغر میر باقري. 12

. نشر مرکز،، تهرانفضیل عیاض از رهزنی تا رهروي ، 1383.رادمهر، فریدالدین. 13

. امیرکبیر،، تهرانیراث صوفیهارزش م  ، 1381.زرین کوب، عبدالحسین. 14

، تـصحیح علـی     و جنـۀ المـشتاقین     روضۀ المـذنبین   ،  1372.ژنده پیل، احمد بن ابوالحسن    . 15

. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،فاضل، تهران

. قطره،، تهران هاي شکار شده سایه ، 1378.سرکاراتی، بهمن. 16

: احادیث البشیر النذیر، بیروت    فی   الجامع الصغیر  ،1401.بکر  سیوطی، جالل الدین بن ابی    . 17

.دار الکتب العلمیه

، )از میـراث عرفـانی بایزیـد بـسطامی         (دفتر روشنایی  ،1384.شفیعی کدکنی، محمد رضا   . 18

. سخن،تهران

، ) الجامع الستین للطائف البـساتین     (قصه یوسف  ،  1367.طوسی، احمد بن محمد بن زید     . 19

. علمی و فرهنگی،به اهتمام محمد روشن، تهران

التصفیه فـی احـوال      (نامه  صوفی،  1368 .الدین ابو المظفر منصور بن اردشیر       دي، قطب عبا. 20

. علمی،، تصحیح غالم حسین یوسفی، تهران)المتصوفه

 علمـی و   ،، تصحیح تقی تفضلی، تهـران     دیوان،  1371.عطار نیشابوري، فرید الدین محمد    . 21

.فرهنگی

.کنی، تهران، سخنا شفیعی کد، تصحیح محمد رضمنطق الطیر ، 1383.ــــــ . 22

.مد استعالمی، تهران، زوار، تصحیح مح االولیاءةتذکر ، 1366.ــــــ . 23
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.  منوچهري، تاریخ مقدمه،، تصحیح عفیف عسیران، تهرانتمهیدات ، 1341.ةالقضا عین. 24

تـارخ تـصوف در اسـالم و    (بحـث در آثـار و افکـار و احـوال حـافظ     ،  1369 .غنی، قاسم . 25

. زوار،، جلد دوم، تهران) از صدر اسالم تا عصر حافظتطورات و تحوالت مختلفۀ آن 

 ،، ترجمه صالح حسینی، تهـران     کتاب مقدس و ادبیات   : رمز کل  ،  1379.فراي، نورتروپ . 26

.نیلوفر

قطـره   ،تهران جلد پنجم،    به کوشش سعید حمیدیان،    ،شاهنامه،  1374.ابوالقاسم ،فردوسی. 27

.دادو 

 تـصحیح بـدیع     ،ترجمـه رسـاله قـشیریه      ،  1367.قشیري، ابوالقاسم عبدالکریم بـن هـوازن      . 28

.علمی و فرهنگی: الزمان فروزانفر، تهران

اي    در تاریخ افسانه   نخستین انسان و نخستین شهریار    هاي     نمونه ،1383.آرتورسن،  کریستن. 29

. چشمه،ایران، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران

، شرح التعرف لمـذهب التـصوف    ،  1363.دمستملی بخاري، ابو ابراهیم اسماعیل بن محم      . 30

. اساطیر:تهران تصحیح محمد روشن، ربع اول،

.مرکز نشر ، عباس مخبر، تهرانۀ، ترجمهاي بین النهرینی اسطوره ،1379.کال، هنریتا مک. 31

 ،، تـصحیح مجتبـی مینـوي، تهـران    ترجمه کلیله و دمنـه  ،  1383 .منشی، ابوالمعالی نصراهللا  . 32

.امیرکبیر

. نیکلسون، جلد اول، تهران، مولی، به اهتمام رینولدمثنوي، 1368 .لدینمولوي، جالل ا. 33

، بـه اهتمـام علـی اصـغر حکمـت،            االبرار ةکشف االسرار و عد    ،1361.ابوالفضل،  میبدي. 34

.میرکبیرا، تهران
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 علمـی و  ، تهـران  من المبدأ الی المعاد، مرصاد العباد، 1371. نجم رازي، عبداهللا بن محمد  . 35

.فرهنگی

 ،، تابستان39، سال هشتم، شمارة کتاب نقد ،  »فکر صوفی در آزمون    «،1385 .اهدویسی، ز . 36

58-35.

، تـصحیح والنتـین     کشف المحجوب  ،1371.هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان الجالبی     . 37

. طهوري،ژوکوفسکی، تهران

. دانشگاه تبریز،، تبریزسیر تکاملی و اصول مسائل عرفان و تصوف ، 1368.یثربی،یحیی. 38

 بنگـاه   ،، ترجمـه محمـد ابـراهیم آیتـی، تهـران          تاریخ یعقوبی  ،  1356.، ابن واضح  یعقوبی. 39

.ترجمه و نشر کتاب


