مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  12ـ شمارة  26ـ زمستان1400
صفحات ( 372 - 345علمی ـ پژوهشی)

تحقیق در اندیشههای مولوی و ابنعربی و تحلیل شیوة بالغت
و تصویرپردازی آنها درباب مراتب آدم (ع)
(با تکیه بر فصوصالحکم و آثار منظوم مولوی)
علیمحمّد مؤذّنی /سید محمّدرضا حسینی

چکیده
پژوهش حاضر به بیان دیدگاههای مشترک مولوی و ابـ عربـی و ححلیـش وـیوال ب وـت و ح ـویر
آنها درباب مراحب آدم (ع) میپردازد .در حـوزال عرفـان اسـ می ،وـاهد یكی از جامعحری حعـاری
از آدم ،جایگاه رفیع و واالی او نزد پروردگار و مراحب او در نظام عالم هــستیم .ابـ عربـی و مولـوی،
بهدلیش داوت منابع مشـترک اعتاـادی – فكـری و برـرهمنـدی از مایـههـای ونـی زبـانی ،دیـدگاههـا و
اندیشه های مشترک فراوانی درباب ای پیامبر الری دارنـد و دلیـش ایـ موضـوع ،بـ مایـههـای فكـری
مشترک آنها بهخ وص قرآن مجید بهعنوان سرچشـمه و منبـع اصـلی معرفـت و ب وـت ،احادیـو و
معارف اس می و حاریرات و حعلیمات عرفای سل

بوده است .بنابرای هر دو عارف به حعاریفی جـامع

دربارال جایگاه آدم در نظام آفرینش پرداختهاند .در ای نووتار با رووی حوصیفی_ححلیلی به بیان مبـانی
اندیشههای مولوی و اب عربی درباب مراحب و جایگاه وجودی آدم ،با حمثـی ت هماننـدی از منظـر دو
عارف پرداخته ،پس از حشریح و حطبیق مفاهیم و مؤلّفههای مشترک و متفاوت ،به نتایج یكسانی دسـت
بافتهایم که عبارتاند از :خلات آدم ،خ فت و مظرریت اسمای الری ،آدم مسجود و معلّـم فروـتگان،
حمرّد ابلیس در برابر وی ،ربوبیت آدم ،آینگی صفات حق و جایگاه او در قوس نـزو و صـعود .دیگـر
اینكــه آدم را قطــب و قلــب عــالم وجــود ،پیونددهنــدال عــالم ملــا و ملكــوت ،حــاف اســرار حــق و
نگاهدارندال عالم ،ما ود نرایی آفرینش و درنرایت ،محش رحمـت حـق بـر هسـتی و موجـودات عـالم
میدانند.

کلیدواژه:

مولوی ،اب عربی ،مراحب آدم ،بررسی حطبیای ،ححلیش ب وی و صوری.

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حرران (نویسندال مسئو )
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حرران ،پردیس البرز
حاریخ وصو  1400/03/11 :ـ پذیرش نرایی1400/06/13 :

moazzeni@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
انبیا نماد و مظرر انسان کامش و مج ی وناخت حـق هسـتند .آنـان بـه مراحـب فنـا و
مدارج نبوّت دست یافته و متّ

به اوصاف الری ودهاند .هرچنـد سـ

مدارج نبوّت ،از عاش محدود ما برنمی آید و اگر لط

از مراحـب و

و دستگیری حـقحعـالی نباوـد،

علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

راه به جایی ن واهیم برد ،به مدد قرآن و فحوای آیات «لَـا نففَـرقّ ف بـیْ َ أَحـد مِـ رسسسـلِهِ»
(باره )285 :و «حِلا الرفّسسشف فَضَّـلنَا بعْضَـرسمْ علَـَ بعْـ

» (باـره )253 :بـه ایـ حایاـت

رهنمون میوویم کـه وجـود حایاـت واحـد بـر حشـكیا اسـت و مراحـب و درجـات
م تل

دارد (جرانگیری .)247 :1375 :بنابرای مراحب انبیـا ،مفرـومی اسـت مشـكّا.

«مشكّا آنی است که وقوع آن بر افراد خویش نه بر سبیش حساوی باود ،بـش بـر سـبیش
اولویت و اخرویت باود و از یدیت و انا یت و اودّیت و اضـعفیت برخـوردار ،وجـه
جامع ای هر وش ،ناص است و کما » (صدوقی سرا .)93 :1381 :از سوی دیگر ،انبیا
اولیای حـقانـد .خداونـد افـرادی را بـه والیـت خـویش برمـیگزیندکـه مظرـر و نمـاد
عالیحری صفات انسانی هستند و اولی و برجستهحری اولیای خدا پیامبراناند (چیتیا،
 .)2 :1393پس مرحبة هر نبی را میحوان بنا به درجة والیت وی و میزان ظرـور و ححاّـق
اسما و صفات الری(کمیـت و کیفیـت آن) براسـاس آناـه از قـرآن و حـدیو و اخبـار
بزرگان عرفان بهویژه اب عربی و مولوی بـه دسـت مـا رسـیده ،مشـ ص کـرد .هرچنـد
بیانناپذیری حجربههای عرفانی از موانع بیان ای سنخ حجربههاست؛ چیزهایی کـه بـرای
عارف واصش قابش درک و کش

است ،ح ـاویری کـه مـیبینـد ،ولـی قابـش حوصـی

نیست .ساختار اساسی آموزههای عرفانی ،مبتنی بر حجارب ورودی عارف اسـت و ایـ
حجارب به باور عارف در ساحتی ورای ساحت مادّی روی میدهد و طبعاً عارف بـرای
بازگویی حجاربی از ای دست ،بـا محـدودیتهـای زبـانی روبـهرو خواهـد وـد .نتیجـة
حـ ش عــارف بــرای چنــی بیــانی ،چیــزی جــز اوــارتهــای حفســیرپذیر ن واهــد بــود
(واهمحمّدی و دیگران.)288 :1400 ،
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اب عربَ بر ای باور است کـه حایاـت وجـود دارائ وـئون و مظـاهر و درجـات و
مراحب است و از احـوا و حعیّنـات م تلـ  ،کلّـی و جزرـی برخـوردار اسـت (جـامی،
 .)31/1 :1370مولوی نیز میگوید :انبیـا و اولیـائ حـق ،همـه در یـا جایگـاه و ماـام
نیستند و اخت ف مراحب نبوّت و والیت ،مانند اخت ف مراحب نـور در قـوّت و ضـع
است (همایی.)243/1 :1385 ،
پــس امــام ح ـَّ قــایم آن ولــَ اســت

خواه از نسش عمر خـواه از علـَ اسـت

مردئ و هـادئ وئ اسـت ائ راهجـو

هـــم نرـــان و هـــم نشســـته پـــیش رو

او چو نور است و خرد جبریش اوسـت

وان ولـــَ کـــم از او قنـــدیش اوســـت

وانكه زی قندیش کم مشكات ماسـت

نــــور را در مرحبــــه حرحیــــبهاســــت

زانكــه هف ــد پــرده دارد نــور حــق

پـــردههـــائ نـــور دان چنـــدی طبـــق

از پـــس هـــر پـــرده قـــومَ را ماـــام

امـام
هاوـان
ص اند ای پرده
:1373حـا)192
(مولوی،

ص

در بسیاری از آیات قرآن بهعنوان منبع مشـترک ابـ عربـی و مولـوی ،بـه مراحـب و
جایگاه پیامبران ،بهخ وص آدم پرداخته وده اسـت« :إقنِّـی جاعِـش فِـی الـَْرْخق خَلِیفَـهً»
(باره .)30 :بیشتر مؤلّفههای عرفان اس می و ح وّف از مت بلیغ و فـاخر قـرآن و مبـانی
ب و ع ـاره و بـاط قـرآن و احادیـو پیـامبر (ص) و
دی است راج وده و ح ـوّف ،لـ ّ
نتیجة کش

و ورود و اورا اولیاءاهلل استکه از راه حزکیه و حربیـت نفـس ،اسـتحاا

مواهب الری و خواطر ربّانی را یافتهاند (ونی .)16 :1389 ،گرایش به کش

و وـرود و

حجربههای باطنی و برخورداری از حعلیمات عرفای سـل  ،از مؤلّفـههـای اصـلی عرفـان
اس می است که والودال ای احفا نظر را پیری ته است و اینكه هر دو نفر بهعنـوان دو
مظرر کامش عرفان اس می مطرح هسـتند کـه از لحـاو دورال زمـانی نیـز چنـدان بـا هـم
فاصله ندارند ،دو مظرر احم و اکمش عرفان اس میاند» (وـفیعی کـدکنی.)524 :1392 ،
ای موارد موجب وده است اب عربی و مولوی در ارحباط با انبیا ،بهویژه آدم (ع) ،مبانی
حاریباً مشترک و حجربههایی نسبتاً یكسان داوته باوند .با ورود حجربههای باطنی عارفـان
به وعر فارسی ،ساختار ح ویر نیز متحوّ میوود؛ چنانکه در قرن وشم به بعـد ،وـاهد
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ح اویری هستیم که مفروم آنها به ماورای واقعیت حسّی ،یعنـی بـه عـوالم روحـانی و
متافیزیكی حعلّق دارد (فتوحی .)23 :1389 :حجربههای باطنی ،یكـی از پایـههـای اصـلی
عرفان اس می است .به حعبیری دیگر ،حجربة دیدار با «فـرام » کـه مولـوی بنـابر عاایـد
عرفانی خود ،او را با جبرریش ،حق ،انسان کامش و معشـو یكـی مـیگیـرد و در حجربـة
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

زیستی خاص مولوی ،ومس حبریزی و سپس ص حالدی زرکوب و حسامالدی چلبی
حجسّم محسوسی از آن حلاّی میووند ،مولوی را در ورایط پیـامبر (ص) در ماـام یـا
واسطه میان فرام یا حق و خلق با همة م اطبان وـعر او قـرار مـیدهـد (پورنامـداریان،
.)148 :1392
ای گونـه حجربـه و حجسّـم در آ ـار ابـ عربـی هـم مشـرود و قابـش حْمّـش اسـت .او
حجربههایی صریح و روو از ای دسـت را در آ ـارش بـهخ ـوص در فتوحـات ناـش
میکند و عایده دارد حسب ،مسحب را بـه مرحبـهای مـیرسـاند کـه مـیحوانـد محبـوب را
خارج از عالم خیا نیز مجسّم سازد .او برای ارارـة وـاهد ،بـه نـزو جبرریـش بـر پیـامبر
(ص) اواره میکند و هم از حجربة و

ی خود مثـا مـیآورد (همـان .)149 :مولـوی

هم در آ ار خویش بهویژه مثنوی و دیوان ومس ،فراوان به ای موضوع پرداخته است:
چـون کـه در قـرآن حـق بگری تـی

بـــــــا روان انبیـــــــا آمی تـــــــی

هســـت قـــرآن حـــا هـــای انبیـــا

ماهیــــــان پــــــاک بحرکبریــــــا

(مولوی)106 :1373 ،
هر دو عارف درآ ار مذکور ،یكی از مایههـای معـارف اسـ می ،یعنـی پیـامبران را
بارهـا در زبــانی ب وــی و در ح ـویرهایی بــدیع بــهصـورت حلمــیح و حشــبیه و حكایــت
(مولوی) و حوصـی

و حْویـش و نمـاد (ابـ عربـی) آوردهانـد و بـر ایـ اسـاس ،حجـم

قابــشم حظــهای از ایــ آ ــار بــه پیــامبران و مراحــب آنهــا اخت ــاص یافتــه اســت.
پارادوکسهای زبان عرفانی ،حـسآمیـزی ،حمثیـشهـای رمـزی و نمـادپردازی موجـب
گردید حا زبان آنان رازناک وود .مجازهای زبان عارفان در جران ناپیـدای جـان ریشـه
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داوت و اندیشة پنران در پشت ح ویر ،نامرری و دستنایافتنی مـینمـود و ح ـویرها از
حیطة عاش و ادراک حسّی دور میود (فتوحی.)23 :1389 ،
اب عربی هر فص از بیستوهفت فص ف وص را به نـام یكـی از برگزیـدگان عـالم
اخت اص داده است .او آنها آدم (ع) است .البته ضم حشریح مراحب حضـرت آدم،
به ابنای او نیز پرداخته است« :بحو از آدم نوعَ است نه و

ـَ» (حسـ زاده آملـی،

 .)267 :1381او در فص آدم (ع) میفرماید« :الریّه» اسم مرحبهائ از مراحب الرـی اسـت
که جامع جمیع مراحب اسمایَ است و «کلمه آدمیه» آن روح کلَّ است کـه مبـدأ نـوع
انسان است (بابا رکنا.)48/1 :1359 ،
مبانی نظری
ما در ای نووتار به روش حوصیفی  -ححلیلی ،به بررسی آرای مولوی و ابـ عربـی و
ویوال بیان و ح ویر آنها درباب مراحب آدم بـهصـورت کلّـی در وـش گـروه مـاجرای
خلات ،خ فت و ححاّق اسمای الری در آدم ،حمكی فروتگان به خ فت وی ،مواجرـة
ابلیس با آدم ،ربوبیت وی ،آینـه بـودن آدم بـرای صـفات حـقحعـالی و جایگـاه وی در
قوس نزو و صعود پرداختهایم حا پس از بررسی ،جمع بندی ،حطبیق و ححلیش آنهـا بـه
نتایج موردنظر دست یابیم.
پرسشهای پژوهش
 آدم از دیدگاه مولوی و اب عربی دارای چه مراحبی است؟ مبانی و ب مایههای اندیشگی دو عارف درباب ایـ پیـامبر الرـی بـا چـه اوـتراکمفاهیم و مضامینی عرضه وده است؟
 حجلّی و ححاّق صفات الری در آدم از نظر مولوی و اب عربی دارای چـه حشـابراتو حفاوتهایی است؟
پیشینة پژوهش

در ای زمینه ححایاات خوبی انجام گرفته اسـت ،ازجملـه کتـابهـای داسـتانهـای
پیامبران در کلّیات ومس از حای پورنامداریان ( ،)1394داستانهای پیـامبران در مثنـوی
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از عبدالرضا سی

( ،)1387پایاننامة «ماایسة اوصـاف پیـامبران اولـوالعزم در مثنـوی و

ف وصالحكم اب عربی» از زربانو رییسی ( )1386و ماالههای «انسـان کامـش در عرفـان
موالنا و حطبیق نظریة او با اب عربـی» از سـری ذوقـی (« ،)1391بررسـی حطبیاـی انسـان
کامش از نظر اب عربی و مولوی» از قـدرتاهلل خیاطیـان ( .)1389امّـا بـهطـور مشـ ص،
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

مراحب آدم از منظر مولوی و اب عربی و حطبیق آرا و اندیشههای آنان با یكدیگر ،مـورد
ححایق قرار نگرفته است .بنـابرای  ،ایـ موضـوع ،وایسـته و درخـور پژوهشـی مسـتاش
است.

 .2بررسی و تحلیل آرای ابنعربی و مولوی و تحلیل بالغی و
صوری آنها درباب مراتب آدم
مبنا در ای پژوهش ،ححایق در مراحب آدم براساس زبان رمزی و صوری در عرفـان
ایرانی (خراسانی) -اس می اسـت .در ایـ مجـا  ،وصـو بـه مفـاهیم واالی عرفـان از
رهگذر حجربههای دو عارف بزرگ جران اس م در زبانی به وایـت ب وـی-ح ـویری،
بدون پرداخت به جوانب و حواوی م ت ل

علـوم ب وـی ،بـرای نیـش بـه ما ـد وـایی

صورت می گیرد و همة صناعات ادبـی در پسـتوی ح ـاویر پنرـان مـیگردنـد .ح ـویر
(ایماژ) پرکاربردحری اصط ح ناد ادبی است که از دیرباز در ب وـت اسـ می مطـرح
بــوده اســت (فتــوحی .)37 :1389 ،در پــژوهشهــای نــاب زبــان عرفــانی ،نــاگزیر از
بهکارگیری ای مؤلّفهها هستیم؛ چنانکـه بـهعنـوان نمونـه ،کتـاب زبـان عرفـان ،نووـتة
علیرضا فوالدی ،در ف ش او به بیان ویژگیهـا در سـطح حناقضـی زبـان (پـارادوکس،
حس آمیزی ،خ ف عادت ،حجرید ،حجسیم و در ف ش دوم به سـطح محاکـات زبـان و
ویژگی های محاکاحی آن هماون حشبیه ،استعاره ،حمثیش ،رمز و حمثیـش رمـزی پرداختـه
است (علیمددی .)53 :1387 ،با ای پیشدرآمد ،به ب ش ححلیش مااله میپردازیم.
 .1-2ماجرای خلقت ،خالفت و تحقّق اسمای الهی در آدم
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در اندیشة اب عربی ،بهویژه در ف وصالحكم ،مراحـب و درجـات بسـیاری از ابعـاد
وجودی حضرت آدم (ع) مورد حوجه قرارگرفته است .اب عربی از نام و الاـاب پیـامبران
حْویـشهـای وـگرف سـاخته و عناصـر داسـتانهـای قـرآن و ایماژهـای حسّـی قـرآن و
احادیو را حْویش کرده است (فتـوحی .)213 :1389 ،در ایـ مجـا  ،مـوارد اصـلی آن
بیان میوود .اب عربی میگوید :خداوند پس از خلق عالم ،آدم (ع) را خلق نمود .عالم
را برای ظرور کماالت در صورت اسـما و آدم را بـرای ظرـور کمـاالت در ذات اسـما
آفرید« :أراد اللّه حعالَ أن یظرر کماالحه فی صوره أسماره و صفاحه ف لـق العـالم ،و أراد
أن یظرر ذاحه و وجوده ف لق آدم» (سید حیدر .)100/5 :1422 ،پس وـرخ وـایی حـق
حعالی از خلق آدم ،ظرور اسمای حسنی بود و آدم بهمثابة روح برای جسم عـالم« .اعلـم
أنّ األسماء االلریّه الحسنَ حطلب بذواحرا وجود العالم .فْوجد اللّه العالم جسدا مسـوّئ و
جعش روحه آدم و أعنیه «آدم» وجود العالم االنسانَ» (جـامی .)3 :1370 ،بـدی حرحیـب،
آدم بهعنوان مج و محش ححاّق اسمای حق قرارگرفت حـا از ایـ پـس اسـماءاهلل را بـه
من ة ظرور برساند .بـر ایـ اسـاس ،مرـمحـری موضـوع از دیـدگاه ابـ عربـی پـس از
آفرینش آدم ،مسئلة اسمای الری است؛ اسما و صـفاحی کـه او را وـبیه خداونـد کـرده،
نمایندال حق بر زمی قرار میدهد (مظاهری .)52 :1385 ،چون آدم ابوالبشـر اولـی فـرد
در عالم ورادت و مظرر اسم اهلل وضعی است ،بدی لحاو فص حكمت الریه بـه کلمـة
آدمیه اخت اص مییابد (همان .)51 :آدم را حف یش عالم میداند و نایب اسم ج لـه اهلل
می ومارد .ظرور آدم بر صورت اسم اهلل جامع جمیع اسما بود« .ف رج آدم علَ صـوره
االســم اللَّــه -إذ کــان هــذا االســم یتضــم جمیــع األســماء اهلریــه» (ابـ عربــی:1994 ،
.)126/13
اب عربی معتاد است خواست حق بر ای بود حا اعیان اسـمای حسـنایش را در کـون
جامعی ببیند؛ چنانکه بدون وجود ای محش و حجلّـیاش در آن ،امكـان ظـاهر وـدنش
نبود؛ اسماییکه حعیّنات نور حق بودند« :اللَّهس نفورس السّماواتِ والـَْرْخق» (نـور .)35 :نـوری
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که بر جران و کارنات حیات میب شد« .و األسماء علَ الحایاـه انمـا هـی حعیّنـات نـور
الوجود ،المتحاّاه بحكم المعانی و الحاارق» (فناری.)483 :2010،
در ادامه ،اب عربی بـه موضـوع خلـق آدم از خـاک و دمیـدن روح الرـی در وی بـا
عنایت به آیـة وـریفة «فَـِقذا سـوْیْتفهس و نَفَ ـتس فِیـهِ مِـ رسوحِـی» (حجـر )29 :و انت ـابش
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

بهعنوان اولی پیامبر پرداخته است« .قطب عالم ،ایـ صـورت عن ـرئ انسـانَ باوـد و
دوران و باائ اف ک به وئ متعلّق» (فروـانی .)531 :1379 ،از اینجـا موضـوع خ فـت
انسان را طرح کرده ،انسان را مج ی حق ،کلمة فاصلة جامعه ،عامش باا و چونان خـاحم
پادواه بر خزای جران میومارد؛ چراکه خلیفه باید به صفت مست ل

باود.

سپس او را انسان و خلیفه نامید و نسبت به حق حبـارک و حعـالی ،بـهمنزلـة مردمـا
نسبت به چشم دانست« :فسمِّی هذا المذکور إنساناً و خلیفـه ،وهـو للحـقق بمنزلـه إنسـان
العی م العی الذی یكون به النظر» (همان .)8 :درنتیجه ،خداونـد بـهوسـیلة او بـه خلـق
می نگرد و رحمت خویش را بر آنان میگستراند و عالم به وجود آدم کامش میگـردد:
« فِنه به ینظرالحق إلـَ خلاـه فیـرحمرم فرـو اهنسـان الحـادي األزلـی و الـنشء الـدارم
األبدی ،قیام العالم بوجوده» (همان) .او را به صفات جمالیه و ج لیه متّ ـ

گردانیـد؛

پس آدم خلیفهای کامش ود« :و لمّا کان المراد م خلق آدم وجود ال لیفه علـَ الوجـه
األکمش األجمع بی المجموع و المف ّش» (جندی.)209 :1423 ،
او را نفس ناطاة کلّیه و قلب عالم قرار داد« :آدم هو النفس الناطاه الكلیه الّتی هی
قلب العالم» (اب عربی .)23/1 :1422 ،وی را برای خویش ،حبارک و حعالی ،آفرید،
چنان که عالم را برای آدم .چون که آدم خَلای و روحی الری است ،إنّ اللّه خلق آدم
علَ صورحه و فَ روایه علَ صوره الرّحم (قونوی .)168 :1372 ،فرمود :یا اب آدم!
خلات األویاء م ألجلا و خلاتا م ألجلَ (اب عربی.)358/4 :1994 ،
پس خداوند انسان کامش را برای برقراری ارادال خـود بـه وجـود آورده حـا جانشـی
حضرت حق باود و «والیت و خ فت جران را به عرده گیرد و نگهدارندال عالم باود و
ای جانشی از یا سو نظر به حضرت حق و فی

رحمت ایشان دارد و از سوی دیگر
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نظر بر عالم هستی و فی

حق را از خداوند متعـا گرفتـه و بـه آفریـدههـا مـیرسـاند»

(مظاهری.)54 :1385 ،
اب عربی به استناد قرآن ،آدم را عبارت از نفس واحدهای میداند که نوع انسـانی از
آن به وجود آمده است و او را نسبت به امانتی (اسمای الری)که بدو سپرده آگاه نموده
و مراحب آنان را در عالم بیان و آوكار فرموده است « :م إنه سبحانه و حعالَ أطلَعهس علَ
ما أوْدع فیه و جعش ذلا فی قبضتَیْه :الابضه الواحده فیرا العالم ،و الابضه األخـرئ فیرـا
آدم و بنوه و بیْ مراحبرم فیه» (همان .)24-22 :مباحثی که در رابطه با آدم مطـرح وـد،
ابنای او را نیز دربر میگیرد« .ما ود از آدم در اینجـا آدم ابوالبشـر نیسـت؛ بـش جـنس
بشری است به حمامه ،یعنی حایات انسانیت» (عفیفی.)55 :1380 ،
امّا مولوی در ابتدای امر خلات آدم (ع) به آفـرینش روح او بـا قرارـت و نمادهـای
حازه اواره دارد و می گوید :قبش از خلق مـادّی آدم (جسـم) ،روح او در عـالم ملكـوت
قری رحمت خداوند سبحان بوده است .ادبیات صوفیانه از دو جرـت بـا نمـادپردازی و
سمبولیسم سروکار داوت؛ از یا سـو ایماژهـای متـون دینـی (قـرآن و حـدیو) را بـا
قرارتی نمادگرا حْویش میکرد و از دیگر سو در وعر عرفانی به آفـرینش نمادهـای حـازه
مشغو بود (فتوحی.)213 :1389 :
مشورت مَرفـت در ایجـاد خلـق

جانشان در بحر قـدرت حـا بـه حلـق
(مولوی)169 :1373 ،

در حدیو آمده است« :إنَّ اللَّه خَلَقَ األرواح قَبشَ األجسادِ بقْربعهِ آالفِ سنه» خـدائ
جانها را آفرید پیش از ح ها به چرار هزار سا و پیش از آنكه روح آنان در قالب حـ
درآید ،زنده بودند و از عنایت پروردگار برخوردار؛ چنانکه روح آدم پیش از حعلّق بـه
جسم ،لیاقت خلیفه بودن یافت (وریدی .)49-48/2 :1373 ،سپس به خلق آدم صفی از
خاک میپردازد:
آب را و خـــاک را بـــر هـــم زدئ

ز آب و گــش ناــش حــ آدم زدئ
(مولوی)188 :1373 ،
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از دیدگاه مولوی ،حنرا ظاهر آدم از خاک است و ودیعهای ارزومند در وجودش
قرار دادهاند« :آدم از خاک است کَ ماند به خاک» (همان .)804 :از نظر او نفس
ناطاة ملكوحی و لطیفة روح انسانی در آواز وجود که ذاحاً مجرّد است ،به جران ظلمانی
خاکی فرود آمده و به بدن انسان حعلّق یافته است و به زبان حشبیه ،هماون مروی است
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

که در قفس ح وارد وده و همراه با آن مراحبی را طی خواهد کرد حا به ماام کامش
انسانی که همان کَون جامع است ،برسد (خیاطیان.)44 :1389 :
در ادامه ،مولوی آفرینش آدم در چرش پگاه را مطرح کرده ،میگوید :به آرامی و
حدریج پیش رفت  ،روش حق حعالی است و موضوع دیگر ،اهمیت و ظرافت خلق آدم
از دیدگاه ایشان است:
خلات طفش از چه اندر نه مه اسـت

زانكه حدریج از وعار آن وـه اسـت

خلاــت آدم چــرا چــش صــبح بــود

اندر آن گش اندک اندک مـَفـزود
(مولوی)863 :1373 ،

خداوند به دستان خویش گِش آدم را میسروت و در هر ذرّه از آن گِش دلَ حعبیه
کرد:
ســـــراپائ مـــــرا د آفریدنـــــد

کـــه مفتـــون ســـراپائ حـــو باوـــد
(فروزانفر)1121/3 :1367 ،

سپس از حعلیم مستایم آدم بهوسیلة خداوند س
آدم خــاکَ ز حــق آموخــت علــم

میراند:
حـا بــه هفـتم آســمان افروخـت علــم
(مولوی)43 :1373 ،

اسرار حق به نور وجود آدم آوكار گردید« :سر او را نور آدم کرد فاش» (سلطان
ولد .)103 :1376 ،آدم را بهعنوان حامش وحی برگزید و علم اسما را به او آموخت و
دیگران از آدم آموختند .آدم پیامآور حق ود:
چــون وــد آدم مظرــر وحــَ و وداد

ناطاــــة او علــــم االســــما گشــــاد
(مولوی)916 :1373 ،

تحقیق در اندیشههای مولوی و ابنعربی و تحلیل شیوة بالغت و تصویرپردازی آنها 355 ...

و ورود به آدم (ع) افاضه

ای علم ،علمَ است که از سوئ خدا و از طریق کش
گردید (وریدی.)618/3 :1373 ،
اســت

صد هزاران علمش اندر هـر رگ اسـت

بوالبشــر کــاو علــم االســما بـ

اسم هر چیزئ چنان کـان چیـز هسـت

حـــا بـــه پایـــان جـــان او را داد دســـت
(مولوی)52 :1373 ،

یـــا چـــو آدم کـــرده حلایـــنش خـــدا

بـــــَحجـــــاب مـــــادر و دایـــــه و ازا
(همان)607 :

مراد از علم دی  ،علم حوحید و علم اسما است که آدم را بود که مظرر ج

و

جما و متعلم به همه اسمای حق و اسم اعظم حق بود (سبزواری .)89/1 :1374 ،ای
قدرت آموخت بهدلیش نور پاک الری در وجودش بود:
چشم آدم چـون بـه نـور پـاک دیـد

جــان و سِــرّ نــامهــا گشــتش پدیــد
(مولوی)52 :1373 ،

وی را بر جرانیان امتیاز ب شید؛ بهطوری که جان پاکش در هفت آسمان نگنجید:
در فراخــَ عرصــة آن پــاک جــان

حنــ

آمــد عرصــة هفــت آســمان
(همان)109 :

در ادامه ،مولوی میگوید :عرش در برابر عظمت انسان کامش چیزئ نیست.
عــرش بــا آن نــور بــا پرنــائ خــویش

چون بدید آن را برفـت از جـائ خـویش

خود بزرگـَ عـرش باوـد بـس مدیـد

لیا صورت کیسـت چـون معنـَ رسـید
(همان)

او را جامع عالم روح و جسم (دریا و خشكی) قرار داد:
حــــو ز کَرَّمْنــــا بنِــــی آدم وــــرَ

هم به خشـكَ هـم بـه دریـا پـا نرـَ
(همان)300 :

مولوی آدم را مرکز و قطب دایـرال وجـود و جـامع عـوالم خلـق و امـر ،بـ ّر و بحـر،
ورادت و ویب و ملـا و ملكـوت مـیدانـد« :هماـو گـز قطـب مسـاحت مـَوـوئ»
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(همان)؛ یعنَ مدار حو مرکز میچرخد و انسان ناطه و مرکـز دایـرال وجـود اسـت حـا
جایی که می گویند :آفریدگار ،عوالم بسیار آفریـده ،سی دوو ـت هـزار و ایـ همـه
عالم مح ـور اسـت در دو عـالم خلـق و امـر« :أَال لَـهس ال َلـقف و الـَْمْرف حَبـارک اللَّـهس رب
العالَمِی َ» و ای دو عالم را «ملا و ملكوت» و «برّ و بحر» و «ورادت و ویـب» و «ظـاهر
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

و باط » نیز خوانند و انسان که محمو عنایت حق است ،بـه حكـم «و لَاَـدْ کَرَّمْنـا بنِـی
آدم و حملناهسمْ فِی البرِّ و البحْر» ،جامع ای هر دو عـالم اسـت (الهـوری-453 :1377 ،
.)454
 .2-2تمکین فرشتگان به خالفت آدم
مشیت الری بر فضش آدم قـرار گرفـت و فروـتگان از عطایـایی کـه بـه او داده وـد
محروم گردیدند؛ کْنّه حعالَ یاو « :ما ظررت أسمارَ کلرا إال فی النشاه االنسانیه ».قا
حعالَ :و علَّم آدم الَْسْماء کفلَّرا أی «األسماء اهلریه» التی وجدت عنرـا األکـوان کلرـا و
لــم حعطرــا الم ركــه (ابـ عربــی .)326/3 :1994 ،بنــابرای ابـ عربــی بــه فضــش آدم بــر
فروتگان معتاد است« :إن الكامش م بنـَ آدم ،أفضـش مـ الم ركـه عنـد اللَّـه مطلاـا»
(همان .)149/4 :او میگوید :آدم در نفس خـود حرقّـی مـیکنـد و فروـتگان فاقـد ایـ
قابلیت هستند.
خداوند حمام اسمایی را که در صورت الریه بود ،در آدم ظاهر فرمود و رحبة احاطـه
و جمع را به وجود او حعلّق ب شید و بهخاطر او حجّت خداوند متعـا بـر م ركـه اقامـه
گردید« .فظرر جمیع ما فی ال ور اهلریه م األسماء فی هـذه النشـْه اهنسـانیه فحـازت
رحبه اهحاطه و الجمع برذا الوجود ،و به قامت الحجه للَّه حعالَ علـَ الم ركـه» (همـان،
 .)10 :1396خداونــد خــود مســتایم آدم را حعلــیم فرمــود و ســایر موجــودات ازجملــه
فروتگان را بهواسطة آدم« .فَتَلَاََّ آدمس مِ ربِّهِ کَلِمات أی» :استابش م جره ربّه أنـوارا و
أطوارا ،أی :مراحب م الملكوت و الجبـروت و أرواحـا مجـرّده (همـان.)28/1 :1422 ،
نكتة ظری

و قابشحْمّش در ای میان ،حعلیم اسما به فروتگان بـهوسـیلة آدم بـود« .لطیفـه

آدم أنبْ الم ركه باالسماء فرو اخبار بلسان م

ـوص لمعلـوم عنـدهم» (همـان:1367 ،
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 .)25فضش دیگر آدم بر م ركه ،عبادت ایشان بر اسمی خاص است .آدم بر جمیع اسما
مسلط ود .م ركه را جمعیت آدم نبود؛ چه ایشان حـق را از حیـو اسـم خـاص معیّنـی
عبادت مَکنند؛ ولی آدم به جمیع اسما (خوارزمی.)122 :1379 ،
از نظر مولوی ،فروتگان پس از حنبّه خداوندی و با دیدن نور حق در وجود آدم
(ع) به سجده افتادند .مولوی از «آدم مسجود» س

میگوید .درواقع ای اصط ح

«حایات انسانیت» است که جامع مظرر ذات و جمیع اسما و صفات الرَ است که عالم
آفرینش ،ظرور آن محسوب مَوود و به ای اعتبار آینة حق و خلق است و چون
ورخ از ایجاد ،معرفت حق بود و هیچیا از مراحب وجود ،استعداد آن ندارند که
حق را به نحو کما و حمام بشناسند مگر انسان ،بدی دلیش حایات انسانَ ،وایت ایجاد
نیز هست و آفرینش محفوو به باا و دوام اوست و هرگاه که ای نوع از میان برخیزد،
دورال عالم نیز به سر مَآید و دورال آخرت وروع مَگردد (فروزانفر.)236/1 :1367 ،
درباب حْویش ای سجده ،نكتههای قابشحْمّلی در آ ار مولوی و وارحان مطرح وده
است ،ازجمله:
چون ملا انوار حق در وئ بیافت

در ســجود افتــاد و در خــدمت وــتافت
(مولوی)52 :1373 ،

اواره است به آیة «و إقذ قفلنا لِلم رِكَه اسْجسدسوا لِآدم فَسجدسوا» (باره )34 :که مفسّـران
چند قو در معنَ سجدال آدم ذکر کردهاند .یكَ آنكه سجده بـرائ آدم بـود بـهمعنـَ
حعظیم و حكریم .دوم آنكه سجده برائ خدا بود و آدم قبلـه بـود ،نظـر بـه آنكـه سـجدال
عبادت برائ ویر خدا جایز نیست .سوم آنكه سجود بهمعنَ لغوئ اسـت؛ یعنـَ انایـاد و
خضوع ،نه معنَ ورعَ آن که روئ بر خاک نرادن و یكَ از ارکان نماز است .موالنـا
مَ گوید :فروتگان آدم را سجده کردند برائ آنكه نور خدا را از وئ طالع دیدند .پس
آدم مسجود م ركه بود ،ولَ به لحاو مظرریت حق حعالی (فروزانفر.)457/2 :1367 ،
سجده کردند م را حـ آدم را زود

پرحو جان حو دیدند در آن جسم سنَ
(مولوی)1069 :1384 ،
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حایات سجده که آدم در ای میان برانه بود و حق حعالَ در وجود ورود ،یگانه
(الهوری.)765 :1377 ،
م قبلة جانهایم ،م کعبة د هـایم

م مسجد آن عروم ،نَ مسجد آدینـه
(مولوی)1261 :1384 ،
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دلیش دیگر سجدال م را بر آدم ،افزونی جان آدم (خبر و آگاهی) بر آنان بود:
ز آن ســبب آدم بــود مسجودوــان

جــان او افــزونحــر اســت از بودوــان
(همان)284 :1373 ،

دلیش دیگر سجده ای بود که خداوند همة قوا و طبایع و مجرّدات روحانیه و عاو
قدسیه را در وجود آدم نراد:
ســجده آدم را بیــان ســبق اوســت

ســجده آرد مغــز را پیوســت پوســت
(همان)896 :

«یعنَ سجده کردن م ركه آدمق نوعَ را دلیش سبقق بالشرف اوست؛ چنانکه همة
قوا و طبایع و مجرّدات روحانیه و عاو قدسیه را در وجود انسان گذاردهاند و همه را
مطیع و ساجد روحش کردهاند» (سبزواری.)375/3 :1374 ،
آن گشادئوان کـز آدم رو نمـود

در گشـــاد آســـمانهاوـــان نبـــود

عرضــه کــردئ نــور آدم را عیــان

بــر م رــا گشــت مشــكشهــا بیــان
(مولــــــــوی:1373 ،
)227

م ركه را قبش از ظرور آدم نظرئ بر خود بود .چون کما آدم را به اعتبار کش
اسما به م ركه نمودند ،آن نظر نماند« .سسبْحانَا ال عِلم لَنا إقلَّا ما علَّمْتَنا» (باره)32 :
برگشادند .و از ای گشودن آناه دیدند ،از حسبیح و حرلیش خویش ندیده بودند
(الهوری .)201 :1377 ،فروتگان از آدم و حعالیم او به معارف بیشتری دست یافتند:
حا ملَا بَخود وـد از حـدریس او

قــدسق دیگــر یافــت از حاــدیس او
(مولوی)227 :1373 ،
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بنابرای مولوی معتاد به برحرئ انسان کامش بر فروتگان است؛ چون با آفرینش
آدم ،رازهای جران بر ایشان سرش و آسان گردید:
آدمــَ را او بــه خــویش اســما نمــود

دیگـــران از آدم اســـما مـــَگشـــود
(همان)80 :

م رع او به آیة «و علَّم آدم الَْسْماء کفلَّرا» و م رع دوم به آیة «أَنبقئرسمْ بقَْسْمارِرقمْ»
اواره دارد (الهوری .)148 :1377 ،آدم معلّم جمیع اسما و وارح اسرار حق ود .آیة
او مجموعة هجده هزار عالم است که مظرر اسمای حق مَباود (آوتیانی:1370 ،
.)448
آدم أنبــــئرم بْســــما درس گــــو

وــرح کـ اســرار حــق را موبــهمــو
(مولوی)281 :1373 ،

پس فروتگان به مراحب باالحری رسیدند؛ «از سجود آدم افزونحر ودند» (سلطان
ولد .)56 :1376 ،چون در وجود و د آدم نور و وجود حق حبارک و حعالی بود؛ «در
د آدم خدا بوده مایم» (همان) و نام و جایگاه آدم باالحر از نام و جایگاه م را قرار
گرفت؛ «حدریس با حادیس او باالحر از اسماستَ» (مولوی.)909 :1384 ،
 .2-3مواجهة ابلیس با آدم
خداوند در خلق آدم ،او را به حكریم و حشری

جمع آورد و به ابلیس فرمود :چه

چیزی مانع سجدال حو بر کسی ود که به دو دست خویش آفریدم؟ در حالی که او
جمع بی صورحی بود« .و ما هو إال عی جمعه بی ال ورحی  :صوره العالم و صوره
الحق و هما یدا الحق .و إبلیس جزء م العالم لم حح ش له هذه الجمعیه و لرذا کان
آدم خلیفه» (اب عربی .)20 :1396 ،جواب داد« :قَا َ أَنَا خَیْر مِنهس» (ص .)77 :ابلیس نور
حق حبارک و حعالی را در وجود آدم ندید.
لـــــو أنّ ابلـــــیس رائ مـــ ـ آدم

نــــور محیاهــــا علیــــه مــــا ابــــَ

اگر ابلیس ،در آدم روونایَ و ج ئ صورحش را مَدید ،از سجده بر او ابا
نمَکرد (اب عربی .)13 :1378 ،یعنَ در صورت انسانیت مستتر گشته و او را به صفات
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جمالیه و ج لیه متّ

گردانیدهام .نكتة دیگر اینكه «ابلیس مظرر اسم مضش است و

اسم مضش داخش است در ححت اسم اللّه که آدم مظرر آن است» (همدانی ،بیحا.)526 :
حایات اسم مضش بر آدم ولبه کرد و موجب گمراهی او ود در صورت ویطانَ و
اوارت «فَ حَلفومسونِی و لفومسوا أَنففسكفمْ» واهد ای مدّعاست (همان).
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

یكی از مبانی مرم اندیشة مولوی درباب مرحبة آدم (ع) ،حاابش او با ویطان و روو
ودن حایات وجودی آدم است« .ابلیس یازده بار نامش در قرآن مجید یاد وده است
و ای

ذکرها جز در یا مورد ،در ضم

اواره به داستان آدم آمده است»

(پورنامداریان .)167 :1394 :ابلیس حاضر به پذیرش فرمان الری نبود .ای سرپیای
موجب طرد و خواری او ود .ابلیس در حق آدم اعتراخ کرد که «خَلَاتَنِی مِ نار و
خَلَاتَهس مِ طِی » .بعد از آنكه استاد م ركه بود ،ملعون ابدی گشت و راندال درگاه
(مولوی)83 :1386 ،؛ درنتیجه ،جایگاه و طاعت چندهزارسالة او حباه ود:
صـــد هـــزاران ســـا ابلـــیس لعـــی

بـــــــود ز ابـــــــدا و امیرالمـــــــؤمنی

پنجـه زد بـا آدم از نـازئ کـه داوــت

گشت رسوا هماو سرگی وقت چاوـت
(همان)134 :1373 ،

فروتگان جملگی فرمان حق را گردن نرادند جز ابلیس:
چو طوافان گردونَ همَگردند بر آدم

مگر ابلیس ملعونَ که بر آدم نمَگردئ
(همان)929 :

آدم برگزیده و مطلوب حق بود و ستیزه با او به ساوط و حباهی ابلیس منجر ود:
خـورئ از کـ

خـدا

ز آدم اگر بگردئ او بَخـدائ نیسـت

ابلیسوار سـن

ابلــــیس نظــــر جداجــــدا داوــــت

پنداوـــت کـــه مـــا ز حـــق جـــداییم

(همان)123 :1384 ،
(همان)599 :
ابلیس پس از حمرّد ،به جدا با خدا پرداخت و گفت« :یا رب ،آه همه حو کردئ و
فتنه حو بود ،مرا لعنت مَکنَ و دور مَکنَ؟ و به آدم گفت که ائ آدم چون م بر
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حو گرفتم و بر آن گناه که کردئ زجر کردم ،چرا با م بحو نكردئ؟ آخر حو را
حجّت بود؟ گفت :یا رب ،مَ دانستم الّا حرک ادب نكردم در حضرت حو و عشق
نگذاوت که مؤاخذه کنم» (همان.)120 :1386 ،
ویطان مظرر اسم مضشق حق حبارک و حعالی است .کفر ،مظرر اسم «مضش» و ایمان
مظرر اسم «هادئ» است و مبدأ ای هر دو یكَ است (فروزانفر.)137 :1367 ،
ویرحش بر عاوـاَ و صـادقیسـت

ویـرحش بــر دیـو و بــر اسـتور نیســت

دیو اگر عاوق وود هم گـوئ بـرد

جبرریلــَ گشــت و آن دیــوئ بمــرد
(مولوی)952 :1373 :

مولوی به استناد قرآن و دیدگاه عرفانی خویش ،هدایت و گمراهی را در ید
قدرت پروردگار میداند و ویطان را محش محا ،ویرت و نگربان درگاه حق؛
چنان که وارحان وعر او بر ای باورندکه دیو اگر عاوق وود ،وجود والب وود و
ماهیت و حعیّ مغلوب ،بلكه فانَ وود در اسم مسضش (سبزواری.)481/3 :1374 ،
 .2-4ربوبیت آدم
آدم حق و خلق است و به ای مرحبه است که وایستگی خ فت یافته است .چون
خدائ متعا متّ

به صفات کمالیه و مدبر عالم است ،پس خلیفة او نیز باید مت

به کماالت او باود و قادر بر حدبیر عالم .حكمت نشئة روح آدم ربوبیت است و
خ فت بر عالم و اگر نبود ای مظرر اسمایی و صفاحی ،حق همواره آن کنز م فی بود.
«پس نیازمندی خلق به حق و افتاار حق به خلق در نظر اب عربی ،حایاتی است خالی از
هر کنایه» (عفیفی.)67 :1380 ،
اب عربی در ای وادی چنانکه مشی عرفانی اوست ،با جسارت حمام میگوید :پس
حنرا خودت را نا ک و جز خودت را سرزنش نك  :ف ححمد إقال نفسا و الحذم إقال
نفسا ،و ما یباَ للحق إقال حمد إقفاضه الوجود ألن ذلا له ال لا .فْنت وذاؤه
باألحكام و هو وذاؤک بالوجود .فتعی علیه ما حعی علیا (اب عربی .)86 :1396 ،وی
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ونای حق را به چالش کشیده ،از یاری و کما انسان به خدا س

میگوید :حق

حعالی در م هدف و ما دش را ححاّق ب شیده است:
فــــــــــْنَ بــــــــــالغنَ و أنــــــــــا

أفســــــــــــــاعده فْســــــــــــــعده؟

لــــــــذاک الحــــــــق أوجــــــــدنی

فْعلمـــــــــــــــه فْوجـــــــــــــــده

علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

و حاـــــــــق فـــــــــی ما ـــــــــده
بــــــذا جــــــاء الحــــــدیو لنــــــا
و لما کان لل لیش هذه المرحبه التی برا سمی خلیلًا لذلا س ّ الاِرَئ (همان.)88 :
سپس از وجوه ،هویت و انانیت خود س

میگوید :انانیت حق به سبب انانیت م

نیست؛ ولی مظرر او در انانیت م است:
فلــــــی وجرــــــان هــــــو و أنــــــا

و لـــــــیس لـــــــه أنـــــــا بْنـــــــا

و لكـــــــــ فـــــــــی مظرـــــــــره

فـــــــنح لـــــــه کمثـــــــش إقنـــــــا
(همان)

او انسان کامش را محاذی با مرحبة «الریت» میداند و سپس میگوید :انسان نسبت به
خدا عبد است ،ولی نسبت به عالم ،رب .هرچه ظرور اسما در چیزی بیشتر باود ،جنبة
ربوبیت او نیز بیشتر است و چون ظرور اسما در انسان بیشتر از سایر موجودات است،
پس جنبة ربوبیت او نیز بیشتر است .همانی آموزش اسما نیز بهمنزلة حسلّط بر اسما
است و حسلّط بر اسما همان ماام و منزلت ربوبیت است (مظاهری.)41-57 :1385 ،
مولوی نیز بر ای باور است که خداوند از روح خویش در آدم دمید و در او
ودیعهای قرار داد حا به علّیّی دست یازد .در آموزههای مولوی ،صعود انسان به مدارجق
عالی معرفتی و نیش به پروردگار ،با طی طریق ممك است و هرگاه د به الرام الرَ
سپارئ ،لبریز از دریای معرفت حق میووی:
مت ش چون ود دلـت بـا آن عـدن

هــی بگــو مرــراس از خــالَ وــدن

امر قفش زی آمـدش کـائ راسـتی

کم ن واهد وـد بگـو دریاسـت ایـ
(مولوی)772 :1373 ،
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در مراحب فنای آدم از صفات خویش و باا به صفات خداوند ،او فرمانروای عالم
میوود و به وایت وادمانی میرسد:
خیــز کــه امــروز جرــان آن ماســت

جان و جران ساقَ و مرمـان ماسـت

خیــز کــه فرمانــده جــان و جرــان

از کــرم امــروز بــه فرمــان ماســت
(همان)227-226 :1384 ،

او رهاییب ش و حاکم مطلق میوود و مظرر و مج ی ححاّق ارادال حق:
ائ کــافران ائ کــافران قفــش وــما را وا کــنم

زیرا که مطلق حاکمم مؤم کنم کافر کنم
(همان)532 :

امروز هماون آصفم ومشیر و فرمـان در کفـم

حا گردن گردنكشان در پیش سلطان بشكنم
(همان)533 :

در ای وادی ،صاحب و دایه و سرمایة هستی میوود و سیر حرکت روحانی خود
را از از حا ابد به ح ویر میکشد:
سرمایة مستَ منم هم دایة هستَ منم

باال منم پستَ منم چون چرخ دوّار آمدم

آنم کز آواز آمدم با روح دمساز آمدم

برگشتم و بازآمدم بر ناطه پرگار آمدم
(همان)534 :

به ماام پادواهی بر س طی عالم میرسد« .البد است که هر خلیفهائ مستجمع
اوصاف م لّ

بود» (عزّالدی کاوانی ،بیحا .)95 :امّا در کنار وجه ربوبی و خالای ،از

وجه بندگی و خَلای خویش وافش نیست:
سلطان س طینم هم آنم و هم اینم

هم خازن خاقانم پر گوهر و پر مرجان

پرلوئ ورنشاهم هم بنده و هم واهم

جبریش کجا گنجد آنجا که م و یزدان
(مولوی)1261 :1384 ،

درنرایت ،مالا ملا المكانی و جامع جمیع عوالم ویب و ورادت میوود:
م ـ مالــا ملــا المكــانَ وــدهام

م ـ عــارف گــنج زر کــانَ وــدهام
(همان)1435 :

 .2-5آدم آینة صفات حق تعالی
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خلق عالم در اعتدا بود؛ امّا بیروح بود و چونان آینهای کدر و حار مینمود« :و قد
کان الحق سبحانه أوْجد العالم کله وجود وبح مسوًّئ ال روح فیه ،فكان کمرآه ویر
مجلوْه» (اب عربی .)6 :1396 :پس آدم را بهعنوان روح عالم و ج ی آن آینه قرار داد.
از آنجا که انسان بالغ به ماام فعلیت خاص انسانَ ،مظرر جمیع یا کثیرئ از صفات
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

و اسمای حق است ،به لسان حا مترنّم است به ای ماا که م رآنی فاد رأئ الحق.
از ای رو انسان کامش ،به نحو مظرریت مشتمش است بر جمیع اسمای کلّیه و جزریه ،جز
قدم و وجوب ذاحَ (قی ری.)27 :1375 :
دیدیم جما اسم اعظم

در آینــــــــــــة وجــــــــــــود آدم

(ولی)564 :1380 ،
جامع بودن مراحب آدم بهمثابة آینه بودن او بهمنظور پیدایی جما جملة اسما است.
« حكمت الریه به کلمه آدمیه از آن جرت م

وص گشت که آدم بهمثابة آینه بود که

جما جمله اسما در او پیدا بود» (بابا رکنا.)49 :1359 ،
مولوی نیز با حْسّی از معارف دینی میگوید :قلب انسان جایگاه حق حعالَ است و
د چونان آینهای است که صفات حق را نشان میدهد« .لَا یسعسنِی أرْضِی وال سمارِی
ولكِ یسعسنِی قَلبس عبْدِی المسؤمِ ق» (حرمذی.)487 :1422 ،
گفت پیغمبر که حـق فرمـوده اسـت

مـ نگــنجم هــیچ در بــاال و پســت

در زمـــی و آســـمان و عـــرش نیـــز

م نگنجم ای یاـی دان ائ عزیـز

در د مـــؤم بگـــنجم ائ عجـــب

گر مرا جـویَ در آن د هـا طلـب
(مولوی)109 :1373 ،

مولوی میگوید :اگر از سر صد و نیكویی مرا ببینی ،نور خدا و صفات حق را در
م مشاهده خواهی کرد:
چــون مــرا دیــدئ خــدا را دیــدهائ

گــرد کعبــة صــد برگردیــدهائ

چشــم نیكــو بــاز کــ در مــ نگــر

حـــا ببینـــَ نـــور حـــق انـــدر بشـــر
(همان)243 :
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انسان محش مشاهدال اسما و صفات الرَ است و هماون اسطرالب ،اوصاف علوّ
حق حبارک و حعالی را مینمایاند:
آدم مظرــر آیــات اوســت

آدم اســـطرالب اوصـــاف علوســـت

وصــ

هر چه در وئ مَنماید عكس اوست

هماو عكس ماه انـدر آب جوسـت
(همان)933 :
آدم ،مظرر نشانة

آدم اسطرالب گردون علوئ و آسمان عالم الرَ است و وص

خدایَ است .هرچه در آدم مَ نماید ،عكس اوست ،چون عكس ماه که در آب بیفتد
(نثری .)178/6 :1331 ،اگر به حماوای وجود حایای خود در آینة د بنشینی ،در آن
جما و کما خداوند را م حظه خواهی کرد« :انسان ،احمّ مراحب و اکمش صور است»
(نسفی.)205 :1379 ،
جان و سر حو ائ پسر نیست کسَ به پائ حو

آینه بی به خود نگر کیست دگر ورائ حو

بوسه بده به روئ خود راز بگو به گوش خود

هم حو ببی جما خود هم حو بگو نائ حو
(مولوی)805 :1384 ،

در ای ابیات ،مولوی وناخت نفس را اساس و پایة وناخت حق میداند .آدمَ
اسطرالب حق است؛ امّا منجّمَ باید که اسطرالب را بداند .پس اسطرالب در حق
منجّم سودمند است که م عرف نفسه فاد عرف ربّه .وجود آدمَ که و لَاَدْ کَرَّمْنا بنِی
آدم ،اسطرالب حق است ،حجلَّ حق و جما بَچون را دمبهدم و لمحه به لمحه
مَبیند و هرگز آن جما از ای آینه خالَ نباود (همان.)23 :1386 ،
مولوی بر ای باور است که در دیدال آدم ،جما حق را میحوانی ببینی ،همانان که
حق نیز جما خود را در ما میبیند:
در دیـــدال مـــا نگـــر جمـــا حـــق بـــی

کای عی حایاـت اسـت و انـوار یاـی

حــق نیــز جمــا خــویش در مــا بینــد

وی فاش مك که خونت ریزد به زمی
(همان)1445 :1384 ،

 .2-6جایگاه آدم در قوس نزول و صعود
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بی خداوند و م لوقات دیگر و حكمیشکننده قوس نزو

آدم بهعنوان واسطة فی

حق به سالا منتاش وده ،با نفوس و عاو احّحاد پیدا

و صعود قرار گرفته است .فی

میکند و با برزخیتی که مرحبة اصلی اوست ،متّحد میوود .در آن صورت ،فی
رسیده به او به آن برزخیت که پایی حر از احدیت است و واحدیت نام دارد ،اح ا
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

پیدا میکند .به عبارحی ،فی

حق ابتدا به آدم رسیده ،از آدم به عالم و کارنات منتاش

میگردد:
فان المدد الواصش الیه بعد انتراره فی الكثره الَ اق َ درجات الكثره و صورحرا،
یت ش باحدیترا ،اعنَ احدیة حلا الكثره الَ حلا البرزخیه التی م جمله نعوحرا
الوحدانیه التالیه االحدیه .فیتم الدارره باالنتراء الَ الماام الذی منه حعی الفی

الواصش

الَ العاش .و هذا سر م لم یعرفه و لم یشرده لم یعرف حایاه قوله حعالَ :وإقلَیْهِ یسرجعس
الَْمْرف کفلفّهس(1قونوی.)157 :1393 ،
موضوع دیگر ،فی
پیروان اوست .فی
فی

اقدس و فی

مادّس است که از آموزههای اصیش اب عربی و

اقدس ،یعنی حجلّی حق برای ذات خود در صور معاو کارنات.

مادّس ،یعنی حجلّی حق در صور اعیان کارنات (عفیفی .)58 :1380 ،پس در

نتیجة فی

اقدس و فی

مادّس ،حجلّی هر مرحله به مرحلة پایی حر صورت میگیرد.

«مفروم خلق در نگاه اب عربی ،نوعی حعیّ ذات حق است که لحظه به لحظه در حجدّد
و حبدّ است و چیزی نیست که از عدم به وجود آید و ساباة عدمی داوته باود و قابش
حكرار هم نیست» ( وفیعی کدکنی .)527 :1392 ،بنابرای مراحلی چنی پیدا میکند:
فتجلَّ اللّه حعالَ باسمه الجامع للحضرات ،فظرر فَ مرآه االنسان ،و هو االسم
االعظم و الظش األرفع و خلیفه اللّه فَ العالمی  ،و حجلَ بفیضه األقدس و ظله األرفع،
فظرر فَ م بس األعیان الثابته م الغیب المطلق و الحضره العماریه و الحضره العماریه،
م حجلَ بالفی
 .1هود123 :

المادس و الرحمه الواسعه و النفس الرحمانَ م الغیب المضاف و
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الكنز الم فَ و مرحبه العماریه علَ طریاه وی نا العارف «مد ظله» فَ مظاهر االرواح
الجبروحیه و الملكوحیه ائ العاو المجرده (قی ری.)120 :1381 ،
انسان کامش ،واسطة بی حق و خلق است و به سبب او و هر که در مرحبة اوست،
فی

حق و مدد او که سبب باائ ما سوئ اللّه است ،به همة عوالم علوئ و سفلَ

مَرسد و اگر ای برزخیتش که با طرفی مغایر نیست ،نباود ،هیچ ویء از عالم ،مدد
الرَ وحدانَ را نمَپذیرد؛ زیرا مناسبت و ارحباط نیست حا مدد به آنها برسد
(حس زاده آملی .)27 :1378 ،به همی دلیش است که «جرانبینی اب عربی حو دو
محور حق مطلق و انسان کامش بهصورت صعود و نزو وجودی دور میزند»
(مظاهری.)18 :1385 ،
مولوی ازجملة عارفانی است که قوس نزو و صعود را به زیبایی حمام به ح ویر
میکشد و دلكشحری حجربههای عارفانه را در قالب دلنشی حری ابیات حرسیم میکند:
آنجــا روم آنجــا روم بــاال بــدم بــاال روم

بازم رهان بازم رهان کاینجا به زنرار آمـدم

م مرغ الهوحَ بدم دیدئ که ناسوحَ ودم

دامش ندیدم ناگران در وئ گرفتـار آمـدم
(مولوی)538 :1384 ،

امّا مشیت حق بر اووای آدم بهوسیلة ویطان ،ححاّق ماجرای هبوط و نزو آدم از
الهوت به ناسوت بود:
پاسـبان را خــار چـون در پــائ رفــت

دزد فرصــت یافــت کــاال ب ـرد حفــت

مراد از پاسبان ،آدم (ع) است که حاف اسرار ربوبیت بود ،خار ،حْویلَ است که از
خاطر آدم (ع) گذوت و دزد ،ویطان بود (الهوری .)96 :1377 ،آدم از همنشینی با
معشو یگانه محروم ود و در اقلیم ملا و وربتسرای دنیا فرود آمد ،ولی با ناله و
حوبه و حضرّع ،عاقبت خداوند راه رجعت را به او نشان داد:
پَ رضائ حو آدم گریست سی د سا

که حا ز خندال وصلش گشاده گشت دهـ
(مولوی)780 :1384 ،
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مولوی هبوط را نتیجة قرر حق و ححاّق صفات ج لی او میداند و آدم هم بر قرر و
لط

حق عاوق و ویداست:
از صدر جنان آمد در ص

از وو عتاب حـو آن آدم بگزیـده

نعا حـو

(همان)814 :
علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

درآیات قرآن ،إقنَّا لِلَّهِ و إقنَّا إقلَیْهِ راجقعسونَ و إقلَ ربِّا المسنتَرَ و إقلَ ربِّا الرُّجْعَ،
معنائ رجوع و مراجعت ،رفت و برگشت به جایَ است که رجوعکننده قب ً در آنجا
بوده است .مسئلة هبوط آدم از برشت و جنّت به عالم ناسوت ،همان مسئلة قوس نزو
است (آوتیانی .)63 :1370 ،مولوی در سیر حرکت آدم از الهوت به ناسوت و عالم
مسلا و بازگشت دوبارال او به عرش مجید ،فی

و لط

حق را بیواسطه میداند و

همانی رحمت حق بر موجودات را بیرابطه ،برخ ف اب عربی که پیشحر گفته ود.
م ن واهم دایه مادر خوشحر اسـت

موســَام مــ دایــة مــ مــادر اســت

مــه از واســطه

کــه هــ ک قــوم وــد ایــ رابطــه

مــ ن ــواهم لطــ

(مولوی)669 :1373 ،
او آفرینش انسان را لط

و کرم مح

پروردگار میداند« .در نظر موالنا خلق از

عدم» به وجود میآید» (وفیعی کدکنی.)527 :1392 ،
مـــا نبـــودیم و حااضـــامان نبـــود

لطــ

حـــو ناگفتـــة مـــا مـــَوـــنود
(مولوی)27 :1373 ،

نتیجهگیری
چنانکه گفته ود ،مفروم مراحب انبیا بهطور کلّی ،مفرومی است مشكّا و مولوی
و اب عربی مراحب هر نبی را (مانند اخت ف مراحب نور) ،متفاوت با انبیای دیگر
میدانند .هر دو عارف در آ ار مذکور ،یكی از مایههای معارف اس می ،یعنی پیامبران
را بارها بهصورت حلمیح ،حشبیه و حكایت (مولوی) و حوصی  ،حْویش و نماد
(اب عربی) آوردهاند و بر ای اساس ،حجم قابشم حظهای از ای آ ار به پیامبران و
مراحب آنها به ویوه ای بلیغ با خلق ح اویری بكر و بدیع ،اخت اص یافته است .با
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بررسی و است راج آرای آنها و حطبیق و ححلیش مبانی فكریوان درباب مراحب آدم
(ع) مش ص گردید که در جمیع مراحب مرحبط به ای پیامبر الری و ابنای بشر ،خلات،
خ فت ،ححاّق اسمای الری درآدم ،مواجرة فروتگان و ابلیس با او ،موضوع ربوبیت
آدم ،آینگی او برای صفات حق حعالی و جایگاهش در قوس نزو و صعود ،در بیشتر
مواضع دارای دیدگاههای مشترک هستند و دلیش ای

مسئله ،ب مایههای فكری

مشترک آنها بهویژه قرآن کریم بهعنوان سرچشمه و منبع اصلی معرفت و سپس
احادیو و معارف اس می و حاریرات و حعلیمات عرفای سل
عارف به جامعحری و بلیغحری حعاری

بوده است .هر دو

و حازهحری ح اویر در رابطه با جایگاه آدم در

نظام آفرینش پرداخته و درجه و دایرال والیت و میزان ظرور اسمای الری و حجلّیات آن
را که بسیار در ای نبی قابش حْمش است ،حبیی کردهاند.
حنرا وجه افترا آنان (آنهم باید گفت :در حشریح جزریات ای موضوع ،چون در
کلیّات موافقاند و اندیشة مشترک دارند) موضوع واسطه بودن آدم در فی
است؛ اب عربی معتاد است فی
هماون :فی

اقدس و فی

به هستی

خداوند با واسطة آدم به عالم میرسد و موضوعاحی

مادس را مطرح میکند و همانی ظرور اسمای الری در

آدم ححاق مییابد و از او در کارنات ساری و جاری میگردد بدی حرحیب ،اقتضا و
الزمة خلات جران و موجودات ،خلق آدم است .در دیدگاه مولوی فی

و رحمت

حق به عالم و موجودات ،بیواسطه و مستایم است .او خلق آدم را ناوی از لط

و

رحمت حق میداند.

منابع
 قرآن کریم ( ،)1371حرجمة م طفی خرّمد  ،چ  ،1حرران :حیدری. -آوتیانَ ،سید ج

الدی ( ،)1370شرح مقدمة قیصرى بر فصوصالحکم ،چ  ،3حرران:

امیرکبیر.
 آملَ ،سید حیدر ( ،)1422تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضم ،ج  ،5ح حیح سید محسموسوئ حبریزئ ،چ  ،3حرران :وزارت فرهن

و ارواد اس مَ.
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 اب عربی ،محییالدی ( ،)1994الفتوحات المکّیه ،ج  4 ،3 ،2و  ،13ح حیح عثمان یحیَ ،چ ،2بیروت :داراالحیاء التراي العربَ.
 ___________ ( ،)1378ترجمان االشواق ،ح حیح رینولد آل نیكلسون ،چ  ،2حرران :روزنه ___________ ( ،)1396فصوص الحکم ،ح حیح محمّد خواجوی ،چ  ،4حرران :مولی. ___________ ( ،)1367مجموعة رسائل ابنعربى ،چاپ  ،1بیروت :داراحیاء التراي العربَ.علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

 ___________ ( ،)1422تفسیر ابنعربى (حْوی ت عبدالرزا ) ،ج  ،1ح حیح سمیر م طفَرباب ،چاپ  ،1بیروت :دار احیاء التراي العربَ.
 اف کَ ،احمد ب اخَ ناطور ( ،)1959مناقبالعارفین ،چاپ  ،1آنكارا :بَ نا. -بل ی ،ج

الدی محمّد ( ،)1373مثنوى معنوى ،م حح :حوفیق سبحانَ ،چ  ،1حرران :وزارت

ارواد اس مَ
 ______________ ( ،)1384دیوان کبیر شمس ،ح حیح بدیعالزمان فروزانفر ،چ  ،1حرران:ط یه.
 ______________ ( ،)1386فیه ما فیه ،م حح :بدیعالزمان فروزانفر ،چ  ،2حرران :نگاه. پورنامداریان ،حای ( ،)1394داستانهای پیامبران در کلّیات شمس ،چ ،1حرران :س ____________ ( ،)1392در سایة آفتاب ،چ  ،4حرران :س -حرمذئ ،ابوعیسی محمّد ( ،)1422ختماالولیاء ،م

.

.

ح :اسماعیش یحیَ ،چ  ،2بیروت :مرد اآلداب

الشرقیه.
 جامَ ،عبدالرحم ( ،)1370نقدالنصوص فى شرح نقشالفصوص ،ج  ،1ح حیح سیدج

الدی آوتیانَ ،چ  ،2حرران :وزارت فرهن

و ارواد اس مَ.

 -الجندئ ،مؤیّدالدی ( ،) 1423شرح فصوصالحکم ،ح حیح سید ج

الدی آوتیانَ ،چ ،2

قم :بوستان کتاب.
 جرانگیری ،محس ( ،)1375محیىالدین ابنعربى چهرة برجستة عرفان اسالمى ،چ ،4حرران :دانشگاه حرران.
 چیتیا ،ویلیام ( ،)1393ابنعربی میراثدار پیامبران ،چ  ،1حرران :علمی و فرهنگی. خوارزمَ ،حاجالدی حسی ( ،)1379شرح فصوصالحکم ،م حح :حس زاده آملَ ،چ ،2قم:بوستان کتاب.
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 خیاطیان ،قدرت اهلل ( ،)1389بررسی تطبیقی انسان کامل از نظر ابنعربی و مولوی،خردنامة صدرا ،ومارال  ،61صص . 64-40
 ذوقی ،سری ( ،)1391انسان کامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریة او با ابنعربی،عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان ،ادبستان) ،دورال  ،3ومارال  ،10ص  127حا .138
 رریسی ،زربانو ( ،)1386مقایسة اوصاف پیامبران اولوا العزم در مثنوی و فصوصالحکمابنعربی ،پایاننامة کاروناسی ارود ،دانشكدال ادبیات و زبانهای خارجی ،دانشگاه ع مه طباطبایی.
 سبزوارئ ،م هادئ ( ،)1374شرح مثنوى ،ج  1و  ،3ح حیح م طفَ بروجردئ ،چ او  ،حرران:وزارت فرهن

و ارواد اس مَ.

 سلطان ولد ،براءالدی ( ،)1376انتهانامه ،ح حیح محمّدعلَ خزانهدارلو ،چ  ،1حرران :روزنه. -سی  ،عبدالرضا ( ،)1387داستانهای پیامبران در مثنوی ،چ  ،1حرران :س

.

 واه محمدی ،علیرضا ،عظیم حمزریان ،قدرتاهلل خیاطیـان و جعفـر ف حـی ( ،)1400رابطـة زبـانتفسیر و تجربة عرفانی در اندیشة ابنعربـی و د.ت سـوزوکی ،ف ـلنامة مطالعـات زبـانی و
ب وی ،سا  ،12ومارال  ،23صص .308-281
 -وفیعیکدکنی ،محمّدرضا ( ،)1392زبان شعر در نثر صوفیه ،چ  ،4حرران :س

.

 وریدئ ،سید جعفر ( ،)1373شرح مثنوى ،ج  2و  ،3چ  ،1حرران :علمَ و فرهنگَ. ویرازئ ،مسعود ب عبداهلل بابا رکنا ( ،)1359نصوص الخصوص فى ترجمه الفصوص ،ج ،1ح حیح رجبعلَ مظلومَ ،چ  ،1حرران :مؤسسة اس مَ ما گیش.
 صدوقی سرا ،منوچرر ( ،)1381شرح جدید منظومة سبزواری ،چ  ،1حرران :آفرینش. عفیفی ،ابوالع ( ،)1380شرحی بر فصوصةالحکم ،ح حیح ن راهلل حكمت ،چ  ،1حرران :الرام. علیمددی ،منا ( ،)1387بررسی کتاب زبان عرفان ،کتاب ماه ادبیات ،ومارال  ،21پیاپی ،135صص .53 -52
 ونی ،قاسم ( ،)1389تاریخ تصوّف در اسالم ،چ  ،1حرران :زوّار. فتوحی رودمعجنی ،محمود ( ،)1389بالغت تصویر ،چ  ،2حرران :علمی. فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)1393احادیث و قصص مثنوی ،ح حیح حسی داودی ،چ  ،7حرران:امیرکبیر.
 __________ ( ،)1367شرح مثنوى شریف ،ج  2 ،1و  ،3چ  ،1حرران :زوّار. فروانَ ،سعیدالدی ( ،)1379مشارق الدرارى شرح تائیه ابنفارض ،ح حیح سید جآوتیانَ ،چ  ،2قم :دفتر حبلیغات اس مَ.
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 فنارئ ،ومسالدی محمّد حمزه ( ،)2010مصباح األنس بین المعقول و المشهود ،ح حیحعاصم ابراهیم الكیالی ،چ  ،1بیروت :دار الكتب العلمیه.
 قونوئ ،صدرالدی ( ،)1372شرح األربعین حدیثا ،ح حیح حس کامش ییلماز ،چ  ،1قم :بیدار. ____________ ( ،)1393فکوک ،ح حیح محمّد خواجوی ،چ  ،3حرران :مولی. -قی رئ ،داود ( ،)1381رسائل قیصرى ،ح حیح سید ج

الدی آوتیانَ ،چ  ،2حرران :مؤسسة

علیمحمد مؤذنی و همكاران -سال دوازدهم ـ زمستان1400ـ شمارة بیست و ششم

پژوهشَ حكمت و فلسفة ایران.
 ،)1375( __________ -شرح فصوصالحکم ،ح حیح سید ج

الدی آوتیانَ ،چ  ،1حرران:

علمَ و فرهنگَ.
 کاوانَ ،عزالدی محمود ب علَ (بی حا) ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،چ  ،1حرران :هما. الهورئ ،محمّدرضا ( ،)1377مکاشفات رضوى ،ح حیح کوروش من ورئ ،چ  ،1حرران :روزنه. مظاهری ،عبدالرضا ( ،)1385شرح نقش الفصوص محییالدین ابنعربی ،چ  ،1حرران:خورویدباران.
 نثرئ ،موسَ ( ،)1331نثر و شرح مثنوى ،ح حیح محمّد رمضانَ ،چ ،1حرران :ک له خاور. نسفَ ،عزیزالدی ( ،)1379بیان التنزیل ،ح حیح سید علَاصغر میرباقرئ فرد ،چ  ،1حرران:انجم آ ار و مفاخر فرهنگَ.
 ولَ ،واه نعمتاهلل ( ،)1380دیوان شاه نعمتاهلل ولى ،ح حیح عباس خیاطزاده ،چ  ،1کرمان:خانااه نعمتاللّرَ.
 -همایَ ،ج

الدی ( ،)1385مولوىنامه (مولوى چه مى گوید؟) ،ج  ،1چ  ،10حرران :هما.

 همدانَ ،سید علَ (بیحا) ،حل فصوص الحکم ،بی جا (ای رساله براساس نس ه  2794کتاب انةورید علَ پاوا استانبو کار وده است).

