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مهدی نوروز
چکیده:

«گناه» حاصل تنازع یا تعامل نیروهای اقلیم وجود بشر است و «معرفت» ققنوسی است که از ااکته ر
آن تقابلها زاده میشود .اگر حیات برای کمال و ارتقاست ،پس همیش ب گناه آبت ن اواهد بهود تها
معارفِ کمال زاید .این ن یج و دس اوردی است ک عارف از تفتیر «تئوری گناه» بدان دست یاف و ب
زبانِ ابداعی و ااص اود بیان میکند و بر پایۀ همین دیدگاه مهیگویهد« :تها گنهاهی نشاشهد ،رحمهت
پروردگار آشکار نمیگردد».
نویتنده در این پژوهش ،ب روش توصیفی و تحلیلی ،ب نقد و بررسی این تئوری پرداا و مع قد
است :تعشیر عارف از «گناه» سازگارتر با فطرت بشر است و میتواند او را با گناه آش ی دهد و ب حیهات
او معنا بشخشد؛ زیرا آنان بر این باورند ک گناه را گرچ م غیرهایی از بیهرون در بشهر تقویهت و بیهدار
میکنند ،اودِ آن ،تعشی در سرشت آدمی است .هشوط را عصیان و گنهاه بشهر موجه

شهد و عصهیان

معرف ی است ک بشر از ازانۀ «شجرۀ ممنوع » ب دست آورد و بدان معرفت ،دریافهت که او بشهری
است ک با سرش ی آمیخ ب مَفتده و سَفک ،حامل امانت پروردگارش میشود.
کلیدواژهها :فطرت و گناه ،عفو و گناه ،علم اسما و گناه ،عصیان و معرفت.

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابورwww.alipouraman@yahoo.com /

** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،نویسندۀ مسئول/
mahdinovrooz@yahoo.com
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 .1مقدمه
مقصود از اعتراضی بودنِ سخن عارف ،آن نگاه و دریافت مُنطوی در گفتار اوستت کت
باورهای سنتیشده را ب چالش میکشد؛ یعنتی او بت یریقتتی کت یتی متیکنتد ،بت
کند و وادار ب واکنشهایی میکند ک این واکنشها در قالب «احتوال» و «مقامتات» در
رفتار عارف بروز و ظهور مییابد .این اعتراض ستاتتاری اارادوکستی دارد؛ یعنتی در
ظاهر ب گون ای است ک مخالف شرع و عرف مینماید ،اما از آنجا ک عارف ب «اتفاق
و مؤلفة القلوب» میاندیشد ،میکوشد این زبان اعتراضی ب ظتاهر تشتن را در مامتۀ
کلماتی حریرین و نرمین عرض کند «گفتِ من آرد شما را اتفاق» (مولوی :۱۷۳۱ ،ج،۲
.)۷۹۶۲
گاه معنی ب رمز میگوید ت البت با زبانهای نمادین بسیار متفاوت ت و معتقد استت
برای درک این زبان نیز باید آشنایِ اقلیمِ زبانِ رمزیِ وی بود:
تا نگردی آشنا زین ارده رمزی نشنوی

۱

گوش نامحرم نباشد مای ایغام سروش

(حافظ :۱۷۳۳ ،غزل )۲۳۹
و تود همین ماست کت عتارف را تنتاق

گتو متینامنتد؛ چتون در ظتاهر الفتا و

اصطالحات میمانند و ب دریافتهایی عمیقتر نمیرستند« .نقت استت کت بعاتی از
متکلمان ابن عطا را گفتند :چ بوده است شما صوفیان را ک الفاظی اشتقاق کردهاید ک
در مستمعان غریب است و زبان معتاد را ترک کردهایتد ایتن از دو بیترون نیستت :یتا
تموی میکنید و حق را تموی ب کار نیاید .اس درست شد ک در متههب شتما عیبتی
ظاهر گشت ک اوشیده میکردید سخن را برمردمان .ابن عطا گفت :از بهتر آن کتردیم
ک ما را بدین عزت بود از آن ک این عم برما عزیز بود .نخواستتیم کت بت متز ایتن
یایف آن را بدانند و نخواستیم ک لفظ مستعم ب کار داریم ،لفظی تاص ایتداکردیم»
(عطار .)۱۳۵ :۱۷۳۱ ،ابن عطا چند نکت را مطرح میکند و دلی متیآورد :یکتی اینکت
این زبان تاص ،برای ما عزیز بود و مایۀ عزت ما بود؛ دو دیگر« ،گوش نامحرم نباشتد

www.SID.ir

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 13:55 +0430 on Sunday April 14th 2019

دریافتها و حقایقی دست مییابد ک نمیتواند او را بر آن حالی ک بتوده استت ،رهتا

Archive
SID
ofخویشتن
رجوع به
گناه ،آغاز
65

(نقد سخن اعتراضی عارف در)...

ی

مای ایغام سروش» ،هرکسی توان و گنجاییِ دریافت آن را ندارد و اینک سخنِ ما تازه
است و سخن تازه هم ،البت الفا تازه مییلبد ک در الفا کهن و مستتعم ملتوهای
نخواهد داشت ۲.این زبان رمزی و «اارادوکسی» را موالنا اینگون تعریتف و توصتیف
من چو لتب گتویم ،لتبِ دریتا بتود

متتن چتتو ال گتتویم ،متتراد التتا بتتود

متتن ز شتتیرینی نشستتتم روتتترش

متتن ز اُتتری ستتخن باشتتم تمُتتش

تتتا کتت شتتیرینی متتا از دو مهتتان

در حجتتاب روتتترش باشتتد نهتتان

تا ک در هرگوش نایتد ایتن ستخن

یک همتی گتویم ز صتد ستر لتدُن
(مولوی :۱۷۳۱،ج)۱۳۱۶ ،۱

عارف بر اایۀ همین شاتص هایش ،میکوشد فرضی هتای تتود را یترح کنتد و از
مملۀ آنها یکی هم فرضیۀ «گناه» است ک میگوید :گناه ،بشر را ب سیر و واکتاوی در
تود وامیدارد تا از تویشتن غاف نشود .آنچ در این واکاوی آشکار میشتود ،تجلتی
ممال اروردگار است ک در قالب معارف بشر تود را نشان میدهتد .ایتن مکتتب بتا
محور قراردادن انسان ب عنوان برگزیدۀ تداوند ،میکوشد هرلحظ بتا تتداعیِ داستتانِ
آغازِ توشِ آفرینش و فطرت نخستین« ،گناه» را برای بشرِ تلیفةاهلل اثبات کنتد و او را
با آن آشتی دهد و معتقد است این آشتی ب تلطیف دل تواهد انجامیتد و انستان را در
کنار مبدأ فی

و رحمت نگ تواهد داشت.

 .2توصیف و تحلیل دیدگاه اعتراضی عارف
2ـ .1بر امیدِ عفو پیدا شد گناه

یکی از سخنان اعتراضی عارف این است ک میگوید« :گناه بشر مایۀ ایتدایی و ظهتورِ
عفو و رحمت اروردگار است»؛ یعنی اگرچ حقتعالی در ذات تویش رحمان و رحیم
است ،با بروز گناه از بشر ،بنده از بندگی ساقط نمیشود و حق او را رها نمیسازد .این
سخن نیز ساتتاری اارادوکسی دارد .نخستین ارسشِ مقدرِ آن هم این است ک آیا این
فرضی  ،تومی گناه نیست !
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در تفسیر نظریۀ عارف ،نخست باید «گناه» مورد نظر وی را واکاوی و تبیتین کترد.
گناهی ک عارف از آن سخن میراند؛ بلت ! آغتازش عصتیان ،امتا انجتامش ،تفترج در
گلستانِ ممالِ عفو و رحمت اروردگار است .عصیان ،سرآغاز زنتدگی استت :عصتیان
باید ماهیت او را واکاوید .حق تعالی میگوید ...« :وال تَقرَبا هتهِهِ الشجتجرة فَتَکونتا مِتنَ
الظالِمینَ» (بقره )۷۱ :چ نیازی بود ب اینک آن درتت در برابر دیدگان بشر قرار گیترد
و ب آنها گفت شود ک زنهار از آن نخورید ! در ااسخ ب این ارسش نیز گفت اند :برای
آزمایش انسان بوده است .روشنتر آن است ک بگوییم نمایشی از تبلتور فطترت بشتر
بود؛ برای معرفت افزاییِ تودِ بشر .تدا تود میدانست ک بشر از آن درتتت تواهتد
تورد و باید هم میتورد تا ماهیتش آشکار متیگشتت و بدانتد مومتودی استت بتا
استعدادِ تلیفةاللهی و عصیان ،توأمان.
ارسش دیگر این است :آیا نمیشد این آزمون ،گون ای دیگر صورت گیرد و هبوط
و حیات با عصیان و گناه آغاز نشود یا ب گون ای دیگر :از ممی  ،ممی زاید عارف
این گون ااسخ میدهد:
سر تون و نطف  ،حُسن آدمی استت

سابق هر بیشی ای ،آتر کمی استت...

چون گرانیها اساس راحتت استت

تلخ ها هتم ایشتوای نعمتت استت
(مولوی :۱۷۳۱،ج۱۳۲۹ ،۲و )۱۳۷۹

رازِ «احسن الخالقین» را در نطفۀ نجس و کثیف باید مست؛ آنسان ک هر کمالی از
نقص برتاست است و اگر نقصی نبود ،اندیشۀ کمال هتم ایتدا نمتیشتد .و چنتان کت
آوردیم و اس از این نیز اثبات تواهد شد :تا گناهی نباشد ،معرفتی تولید نمیشود.
2ـ .2گناه و معرفت

در کتب عهد عتیق از «شجرۀ ممنوع » ب «درتت معرفت نیک و بد» تعبیر شده استت:
«و تداوندِ تدا آدم را امر فرموده گفت :از همۀ درتتان باغ بیممانعتت بختور؛ امتا از
درتت معرفت نیک و بد زنهار نخوری ،زیرا روزی ک از آن توردی هرآینت تتواهی
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ی

مرد» (عهد عتیق ،کتاب ایدایش ،ج ۱۹ ،۲و  .)۱۳آدم تورد و دید ک عریان است؛ یعنی
ن تنها ب شناتتی از تود دست یافت ک تا آن زمان بدان نرسیده بود؛ بلکت ایتن گنتاه
تودْ دریچۀ بصیرت او را ب روی معارف دیگر گشود .مگر آدم اتیش از گنتاه ،چشتم
مفهوم زشتی را دریابد .معرفت ،عنصر شریفی است کت بشتر را بت حقتایق امتور بینتا
میکند؛ از همین روست ک عارف میگوید« :نور معرفت ،قویترینِ همتۀ نورهاستت.
هرچیز ک تواهد ک عارف را از حق محجتوب کنتد ،نتور معرفتت آن را بستوزاند و
بگهرد .اگر نور معرفت در سر انهان نیستی و آشکار استی ،زمین و آسمان با او یاقتت
نداردی (مُستتملی بختاری :۱۷۹۷ ،ج .)۳۹ ،۱آنجتا کت رستول اکترم(ص) در دعتایی
میفرماید« :الهی اَرِنی االَشیاء کما هِی» (نق از قونوی)۲۱۳ :۱۷۳۵ ،؛ یعنی اروردگتارا،
حقیقتِ اشیا را ب نور معرفت برایم آشکار کن .مردنِ آدم هم ت در آن تعبیتر تتورات از
«درتت معرفت نیک و بد» ت اوستاندازیاش بود تا با کالبدی تازه و معتارفی کت بت
دست آورده بود ،حیات را آغاز کند .اس «آدم در اص و در آغاز برای این تلق شتده
بود ک در زمین زندگی کند و نیز در زمین بمیرد ...راه زمینیشدن آدم همتین بتوده کت
نخست در بهشت منزل گیرد و برتریاش بر مالئک و لیاقتش برای تالفت اثبات شود
و سپس مالئک مأمور ب سجده بترای او شتوند و آنگتاه در بهشتت منتزل گیترد و از
نزدیکی ب آن درتت نهیاش کنند و او (ب تحریک شیطان) از آن بختورد و در نتیجت
عورت او و نیز از همسرش ظاهرگردد و در آتر ب زمین هبوط کند» (یبایبایی:۱۷۵۹ ،
ج ۲۵۲ ،۱و  )۲۵۱و آشکارشدن عورت ،یعنی شناتت تود و بیناگشتن ب عیتبهتا و
نقط ضعفهای تود .آدم باید ب مظهر و منشأ همۀ آنچ قترار بتود در زنتدگی زمینتی
روی دهد ،معرفت ایدا میکرد و راه وصول ب این معرفت هم مز با عصیان ممکن نبود
تا بداند ک عصیان و گناه نیز مزئی از این فرایند زندگی اوست.
یکی از مترممان در تفسیری ک بر رمان ایرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی نوشت
است ،نکتۀ ظریفی را از این داستان استخراج کرده است .وی متیگویتد« :ستانتیاگو بتا
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گرفتن ماهی ب نوعی واقعیت برتر از تود یا هستیِ فراتری دستت یافتت استت .استیر
شدن این هستی فراتر در دست انسانِ تاکی چیزی نیست ک یبیعت آن را بت آستانی
بپهیرد .سانتیاگو باید بهای کار تود را بپردازد؛ چنانک با یلوع آگاهی ،با عروج انستان
زیراک هبوط ،مکافات «گناه نخستتین» (فطتری) استت و گنتاه نتیجتۀ آگتاهی استت»
(همینگوی .)۶۱ :۱۷۳۱ ،اینک گناه نتیجۀ آگاهی است یا آگاهی نتیجۀ گنتاه ،در اصت
مسئل ک گناه مزئی از ماهیت بشر است ،تغییر ایجاد نمیکند .هم می ب گنتاه فطتری
است و هم می ب معرفت؛ اس همزادند .گناه ،میت بت یغیتان استت بترای دریافتت
معارف و این معارف ،تود لهتی دارد ک می ب گنتاه را شتدت متیبخشتد .ابلتیس و
دیگران چگون میتوانستند و میتوانند آدم را اغوا کنند اگر این متغیرِ میت بت گنتاه در
ماهیت بشر نبود!
چنتتد بتتا آدم بلتتیس افستتان کتترد

چون حوا گفتش بخور آنگاه تَتورد
(مولوی :۱۷۳۱،ج)۵۵۳۲ ،۹

یونگ میگوید« :هیچچیز نمیتواند در ما بروز کند مگر آنک قبالً مزئی از ومود ما
بوده باشد» (یونگ .)۱۵ :۱۷۶۲ ،در فی ما فی  ،در تحلی همین نکت ک در روانشناسی
یونگ آمده ،میتوانیم «سخن بهان است؛ آدمی را با آدمتی ،آن متزو مناستب متهب
میکند ...در کَ ْ از کَهربا اگر مزوی نباشد ،هرگز سوی کهربا نترود .آن منستیت میتان
ایشان تفی است در نظر نمیآید ...هر حقیقت ک تو را مهب میکند ،چیز دیگر غیترِ
آن نباشد ،همان حقیقت باشد ک تو را مهب کرد» (مولوی .)۳ :۱۷۳۵ ،گنتاه مزئتی از
ماست و بودنش نیز معرفت زاست:
گر آلوده گتردم متن اندیشت نیستت

مز آلتودگی تتاک را ایشت نیستت

گتتر ایتتن تتتاک روی از گنت تتتافتی

بتت آمتترزش تتتو کتت ره یتتافتی

گنتتتاه متتتن ار نامتتتدی در شتتتمار

تتتو را نتتام کتتی بتتودی آمرزگتتار

۷

(نظامی)۳۵۲ :۱۷۳۷ ،
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ی

در تبیین تئوری عارف ،حتی اگر همۀ متغیرها را کنار بگهاریم ،ااسخ ب یک ارسش
از آفرینش کافی است و آن اینک  :فلسفۀ ومودی شیطان و قرین شدن و آمیختن او بتا
زندگی انسان چیست شیطان در بحث آفترینش کتاری کترده کت بتا آن نیتز تعریتف
ربُّکما عنْ ههِهِ الشججرَة اِلا اَنْ تَکونا ملَکَیْنِ اَوْ تَکونا مِنَ الخالدینَ» (اس شیطان آن دو را
ب وسوس فریب داد تا آشکار شود بر آنها آنچ اوشیده بود از آنها از زشتتیهایشتان
و گفت :تدا شما را از این درتت نهی نمیکرد؛ مگر برای اینک مبادا دو اادشاه شوید
یا عمر ماویدان یابید (اعراف .)۲۲ :اس شیطان (گناه) ،با انسان قرین میشود تا هر آن
او را ب حقایق امور (زشتیها و وساوس و )...بینا کند؛ یعنتی ایتن بصتیرت بت دستت
نمیآید مگر ب تحریک شیطان.
«شناتت» ک الزمۀ کمال است ،اساساً حاص ِ برتورد تاادهاست .حیات حاصت
منبش ذرات (منبش مولکولی) است و این منبش ،تود آنگاه ایدا میشود ک ذرات،
متااد باشند تا سبب ماذب و دافع شوند .مرگ نیز در بی منبشی ،یعنی از کار افتتادن
ماذب و دافع ذرات ،تعریف میشود .معارف بشر حاص موامهۀ این نیروهاستت؛ تتا
محرکی نباشد ،تحریکی صورت نمیگیرد و معرفتی هم تولید نمیشود .نویستندهای در
«تحلی عرفانی داستان ضحاک» گوید :در این اسطوره ،بتین امتزا و اعاتای داستتان،
تقاب هایی ک گاه ب نوعی مکم همدیگرند ،ومود دارد ...زیترا نفتس امتاره و نفتس
مطمئن با ومود تااد ظاهری مکم همدیگرند» (حیدری .)۱۵ :۱۷۶۱ ،موالنا ک تود
از مروّمان این اندیش است ،میگوید :حملۀ شیطان اگر نبود تو نمتیگفتتی «اعوذبِتاهللِ
مِنَ الشیطانِ الرجمیم» و این تود یعنی ب هوش باش! و همیش ااستدار نفتس و عتزت
تویش باش ومود شیطان است ک این موضع گیری سخت انسان را سبب میشود:
این اَعوذ آن است کتای تترک تَطتا

بانتتگ بتترزن بتتر ستتگت ،ره برگشتتا

تتتتا بیتتتایم بتتتر درِ ترگتتتاه تتتتو

حامتی تتواهم ز متود و متاه تتو
(مولوی :۱۷۳۱ ،ج ۲۶۱۵ ،۱و )۲۶۱۱
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باز از قِب این دیدگاه ،نکتۀ ظریف دیگری را آشکار میسازد و متیگویتد :فاتای
انسانی چون شجاعت و مردانگی ،چگون تود را نشان میدهند آیا مز این است کت
این فایلتها در برابر حملۀ شیطان و وسوس های او آشکار میشوند:
از بتتترای حفتتتظ و یتتتاری و نبتتترد

بتتتتر رهِ نتتتتاآمِن آیتتتتد شتتتتیرمرد

عِتترق متتردی آنگهتتی ایتتدا شتتود

کت ت مستتتافر همتتتره اعتتتدا شتتتود
(همان :ج۵۶۲ ،۹ت)۵۶۲

و در دفتر ششم (از بیت  )۱۹۵۱در ااسخ آن صوفی ک ارسید« :تود چ کم گشتی
ز متود و رحمتتش /گتر نبتودی تَرتَشت در نعمتتش» (مولتتوی :۱۷۳۱ ،ج)۱۹۵۶ ،۹
میگوید :آنگاه دنیا آدمیان را ب الغ و شهوات سترگرم متیکترد و ایلتس عمتر را بت
مقراض زمان ،ااره ااره میکرد.
ور نبتتودی نفتتس و شتتیطان و هتتوا

ور نبودی زتتم و چتالیش و وغتا...

رستم و حمتزه و مُخنتث یتک بُتدی

علم و حکمت بایت و مُنتدک بتدی

علم و حکمت بهر راه و بی رهی است

چون هم ره باشد آن حکمت تهی است
(همان :ج۱۳۵۳ ،۹ت)۱۳۱۷

در دفتر چهارم تمثی واعظی را میآورد ک در آغاز ستخنانش ،دزدان و راهزنتان را
دعا میکرد و چون ب او اعتراض میشد ک باید صالحان را دعاکنی ،میگفت ک  :سبب
سازِ صالح من ایناناند:
چون سبب ساز صتالحِ متن شتدند

اتتس دعاشتتان بتتر متتن استتت ،ای

در حقیقت هر عتدو داروی توستت

هوشمند...نتتافع و دلجتتوی توستتت
کیمیتتا و

کت ت ازو انتتتدر گریتتتزی در تَتتتال

استتتعانت متتویی از لطتتف تتتدا
(همان :ج۶۲ ،۵ت)۶۱

برای درک بیشتر گوهر شریف معرفت در فلسفۀ آفرینش ،درنگِ بیشتری متیبایتد:
«و ما خَلَقتُ الجِنَّ و االِنسَ الّا لِیَعبُدونِ» (ذاریات )۱۹ :و در تفسیر آن گوینتد کت متراد از
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ی

«لِیعبُدون»« ،لِیعرفونَ» بوده است« :سُئِ َ رُویم عنْ اَوّلِ فَرَض افْتَرَضَ ُ اهللِ عزج و م ج علَتی
تَلْقِ ِ ماهو فَقالَ :المعْرِفَة؛ لِقَولِ ِ م ج ذِکْره و ما تَلَقتُ الجِنج واالِنس الا لِیعبُتدونِ .قتال
ابن عباس :اال لِیعرفونَ» (قشیری .۵)۲۲ :۱۷۳۵ ،میگوید هدف از آفترینش ،رستیدن بت
زد»  ۱ااسخ این ارسش نیز در همین گوهر شریف «معرفت» مکتتوم استت؛ همتانکت
صاحب مرصاد العباد نیز بر آن تأکید دارد« :و معرفتت حقیقتی متز از انستان درستت
نیامد؛ زیراک ملَک و من اگرچ در تعبد با انسان شریک بودند ،امتا انستان در تحمت
اعباء بار امانت معرفت از مملگی کائنات ممتتاز گشتت کت «اِنّـا عَرَضنـنَا االَمانـةَ عَلَـی

السَّمواتِ و االَرضِ و الجِبالِ فَاَبَیْنَ اَنن یَحْمِلننَها و اَشنفَقننَ مِننها و حَمَلَهَـا االِننسـان»( ...احتزاب:
 )۳۲از بهر آنک از مملگی آفرینش نفس انسان بتود ،کت آینتۀ ممتالنمتای حاترت

الوهیت تواست بود و مظهر و مُظهر مملگی صتفات او .اشتارت "و تَلَتقَ آدم علَتی

صورتِ ِ" ۹بدین معنی باشد» (نجم رازی .)۲ :۱۷۳۹ ،اس آن «عصی» ،یغیتانِ «معرفتت»
است و آن «درتت» ،گنج تانۀ معرفت .گناهِ آدم در این حریم شکنی ،دریافتت استرار
آفرینش تود بود و مز ب عصیان نمیتوانست سر از گنج تان درآورد« :یتا رب لِمتاذا
تَلَقْت الخَلْقَ قالَ :کنْتُ کَنْزاً مخْفِیّاً فَأحْببْتُ اَنْ اعْترَف فَخَلَقْتتُ الخَلْتقَ لِکَتی اعْترَف»
۳

(فروزانفر.)۱۲۲ :۱۷۳۱ ،

این است گناهی ک فرضیۀ عارف را شک میدهد :گناهی ک بت معرفتت بنشتیند،
عفو و رحمت الهی را درتور است و بر اایۀ همین معرفت است ک عارف ب تعریتف
و تفسیر انسان میاردازد و دیدگاه تود را ارائ میکند و میگوید :این بنده ک ب فا ِ
«و عَلّمَ آدَمَ األسْماءَ کلَّها» (بقره )۷۱ :تشریف تلیفةاللهی اوشیده است ،ب نیروی اتتیار،
هم «دَنَی فَتَدَلَّی ،فَکانَ قابَ قَوسَیْنِ اَوْ اَدْنَی» (نجم ۳ :و  )۶را با تتود دارد و هتم «اولئـ

کاألنعام بل هُم اَضَلّ» (اعراف )۱۳۶ :را؛ هم «فَتَبارَکَ اهلل اَحْسَن الخالِقینَ» (انعتام )۱۵۱ :در
شأن او آمده و هم «قتِلَ االنسان ما اَکنفَرَهُ» (عبس .)۱۳ :و ایتن حقیقتت بشتر استت کت

گویی بشر ،ن از تعادی با گناه بلک از تعایی با آن ،بدان رسیده است .در فیت متا فیت
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آمده است« :هرما ک قف بزرگ نهند ،دال بر آنست ک آنجتا چیتزی نفتیس و ثمتین
هست و اینک هرما حجاب بزرگ ،گوهر بهتر چنانک مار بر سر گنج است؛ تو زشتتی
مار را مبین؛ نفایس گنج را ببین» (مولوی.)۲۷۵ :۱۷۳۵ ،
عرفا حدیث معروفی از ایامبر نق میکنند ک «لَوال اَنَکمْ تهْنِبونَ لَخَلَقَ اهلل تَلْقاً یُتهْنِبونَ
ثمَّ فَیغْفِرَ لَهُمْ» (ترمهی :۱۶۶۹ ،حدیث ( )۱۲۳ ،۷۱۷۶اگتر گنتاه نمتیکردیتد ،تداونتد
تلقی دیگر میآفرید تا گناه کنند و او بیامرزدشان ).در این حدیث معارفی عظیم نهفتت
است و دو نکت اش نیز ب تفسیر فرضیۀ عارف میانجامد :یکی اینک گناه مزئی از بشر
و آمیخت با سرشت اوست و حاص تعام و یا تنازع نیروهتای شتک دهنتدۀ ماهیتت
بشر است:
منگ متا و صتل ِ متا در نتورِ عتین

۳

نیست از متا ،هستت بتیْنَ اِصتبعیْن

(مولوی :۱۷۳۱ ،ج)۵۱ ،۹
۶

یعنی هستی ،قایم بر نزاع و ستیز نیروهای محیط بر بشر است:
این مهان منگ است ک  ،چون بنگری

ذره بتتا ذره ،چتتو دیتتن بتتا کتتافری

این مهان زین منگ قتایم متیبتود

در عناصِتتر در نگتتر تتتا حتت شتتود
(همان :ج ۷۹ ،۹و ج)۵۳ ،۹

و دیگر« :آمرزش تداوند» ت آن گنج مخفی ت آشکار نمیشود مگر ب ستبب همتین
گناه .اینجا نکت ای است ک در قالب ارسشی فلسفی و اعتراضی از زبان مقربتان درگتاه
ایراد میشود« :آیا کسی را مانشین میسازی ک فساد کند و تون ریزد !» و ااسخ ایتن
است ک « :من چیزی میدانم ک شما نمیدانید» (بقره .)۷۲ :آنچ آنان نمتیدانستتند در
«علم اسما» تعبی بود؛ علمی از منسی دیگر ک مالئک ب هیچ وم نمیتوانستند وامد
آن شوند ،حتی اس از آنک آدم آن را ب امر تدا ابراز کرد .در احادیث و روایتات نیتز
اشاراتی شده است ب اینک این علم چ چیزهایی را میتواند شام شود؛ اما آن ظرایف
و دقایقی ک باید ما از آنها استخراج کنتیم و آن بیتان روابتط و تناستب متغیرهاستت،
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ی

گویی هنوز نتوانستیم ب آنها دست یابیم .ب نظر میرسد ک رابط ای میان «علم استما»
و «گناه» آدم باشد؛ آنگاه ک تداوند اسما را بر مالئک عرض میکنتد ،آنهتا از آگتاهی
بدان ،ناتوان میمانند و میگویند ما علمی مز آنک تو ب ما دادی ،نداریم و ایتن تتودْ
ندارند و گناه هم البت مولود ماهیت چندگانۀ انسان است ک مالئک هم ،چنین متاهیتی
ندارند .این تنها انسان است ک در عتینِ «ظَلتوم و مهتول» بتودن ،حامت امانتت هتم
میشود.
نتیج اینک آمرزش تداوند شام گناه میشود «چون متورد ایتن استمای حستنای
تدا ،گن کاراناند و تدا را در ایام دهر ،نسیمهتای رحمتتی استت کت از آن بهترهمنتد
نمیشوند مگر گن کارانی ک متعرض آن شوند و تتود را در معترض آن قترار دهنتد»
(یبایبایی :۱۷۵۹ ،ج .)۲۱۷ ،۱مالئک ظرفیت و توان گناه را ندارند و در مقاب  ،انستان
این ظرفیت را با توم ب آن ویژگتیهتای متهکور دارد و متیتوانتد استمای حستنای
تداوند چون عفو و رحمتش را آشکار سازد.
ب عالوه برای روشنتر شدن این مسئل حکایت ایاز (دفترششتم ،از بیتت  )۷۳۱در
تور اعتناست .موالنا در این حکایت ،ارزش و اعتبتار هتر فترد را بت میتزان دانتش و
تفکری میداند ک در ح مسائ ب کار میگیرد؛ ایاز حقوق سی امیر را میگیرد چتون
اندیشۀ او برابر با سی امیر است .حکایت تفا آدم نیز همین است؛ چنانچت آدم گنتاه
میکند؛ اما این گناه ن تنها ردای تالفت را از او نمیگیرد؛ بلک آمرزش تداوند را هتم
در ای دارد و میرساند ک ارزش و اعتبار حیات آدم ب این گناه ،یعنی معتارفی کت در
علم اسما است ،وابست است.
2ـ .۴گناه و عنایت ،نه جنایت

نکتۀ دیگر در باب آمرزش تداوند ،آن تارتاری است ک ومود را ملتهب میسازد و
آبستن معارف و این گویی مز گناه ،از نیروهای دیگر ساقط است! «قاال رَبَّنا ظَلَمْنآ اَننفسَنا

و اِنن لَمْ تَغنفِرن لَنا و تَرنحَمْنا لَنَکونَنَّ مِنَ الخاسِرینَ» (اعراف .)۲۷ :اس از گنتاه ،اقلتیم ومتود
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بشر ،عرصۀ تاتت و تاز «چرا»هایی است ک در اندیشۀ او شک گرفتت انتد و اندیشت
هم ،تنها از این «حیوان نایقِ» مجهز ب علمِ اسما برمیآید .سرانجامِ این کتنشهتا نیتز،
شکستی است ک نوید ایروزی میدهد :دستِ نیازی است ک ب سوی بتینیتازی بلنتد
را آشکار میسازد .عارف میگوید :از ما هم نیاز است و از او هم ناز؛ اتس آن گنتاه
ک ب نیاز رسد ،عنایت او را در ایتواهد داشت:
نیست در زهد ریاییت ب موسنگ نیاز

واندر این فسق نیازی است ب تروار مرا...

می توری ب ک روی یاعت بیدرد کنی

انتتدکی درد ب ت از یاعتتت بستتیار متترا
(تاقانی)۵۲ :۱۷۳۲ ،

عارف نمیگوید :سرِ فرزندِ رسول تدا(ص) را ببرید تا رحمت اروردگتار آشتکار
شود! منایت کنید و منتظر عنایت تداوند بنشینید .نکت ای ک گویی برتی برداشتهای
ناروا را از این احادیث ،سبب شده است؛ (منظور حتدیث لَتوال اَنَکتمْ تتهْنِبونَ ...و نیتز
احادیثی ک ب نق از مستملی بخاری در ای میآید) و نیز برداشتهایی از ایتن متنس
ک از آیات قرآنیِ مرتبط با قاعدۀ عفو و رحمت ازلتی و ابتدی تداونتد متیشتود .در
تفاسیر متصوف و از ممل این عبارات از صاحب شرح التعرف میبینیم« :قلم را فرمتان
آمد ک بنویس ک این امت دو چندان گناه کنند ک امتان دیگر .بنوشت .باز امر آمد کت
بنویس ک من با این امّت دوچندان بِر و کرم کاربندم ک با امتان دیگر .بنوشت .باز امتر
آمد ک بنویس ک این امت گلوی فرزند ایغامبر تویش صتلی اهلل علیت و ستلم ببرنتد
همچنان ک قصاب گلوی گوسفند بُرَد .قلم بلرزید و بایستاد از هیبتت .فرمتان آمتد بت
هیبت ک برو .از این هیبت سر او بشکافت؛ و سنت گشت قلم را ستر بشتکافتن .از آن
روز باز تا نشکافی ننویسد .اس بنوشت .باز امر آمد ک زیر آن بنویس ک  :امّة مُهْنِبتة و
ربٌّ غَفورٌ .۱۲قلم سجده کرد تدای را عزوم شکر آن را ک تدایتعالی با امت احمد
این نیکویی کرد و گفت :یارب! اگر من دانستمی ک تو را با ایتن امتت چنتدین فات
است ،باک نداشتمی ک مفای امتان دیگر نیز بر ایشان نبشتمی ،تتا بتدانی کت کتار بت
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عنایت است ن ب تدمت  .اندکی عنایتت بهتتر از بستیار تتدمت .منایتت بتا عنایتت
تدمت گردد و تدمت بیعنایت منایت گردد؛ و گفت اند :العِنایة تَهْدِمُ الجِنایة و العِنایة
تومِبُ الوِالیة و العِنایة تومِب الهِدای » (مستملی بخاری :۱۷۹۷ ،ج.)۱۳ ،۱
این است ک باید در هر امری ،عنایت اروردگار باشد ک بیاتصال ب او ،هر امری ابتتر
است و «سرکنگبین ،صفرا نماید» و اینک بنده ،هرچت باشتد بنتدۀ اوستت و غیتر از او
ملجأ و مأوایی ندارد و هیچکس و هیچچیز نمیتواند بنده را از تالقش مدا کنتد مگتر
تودِ بنده ک معبودی دیگر یابد .اما ب اغراض نهانی آن نیز نمیتوان بتیاعتنتا بتود .در
توضی آن نیز باید گفت :درست است ک رحمتت اروردگتار ازلتی و ابتدی استت و
گهشت از رحمت تاص  ،فی

و رحمتی عام دارد و کسی هم نمیتواند ادعا کند کت

رحمت حق تعالی چ کسی را شام میشود یا نمیشود؛ امتا نبایتد ایتن نکتت را هتم
نادیده گرفت ک اگر تقدیر تداوند بر مهان حاکم است ت ک هست ت آن هم بر مِتنهج
عدل است؛ ۱۱و بر همین منهج عدل او بشیر است و هم نهیر؛ هتم بهشتت را دارد هتم
مهنم را .مؤمنان و راستروان را ب بهشت بشتارت متیدهتد و کتافران و کجتروان را
وعدۀ مهنم؛ و وعدۀ تدا نیز البت تحقق تواهد یافت« .کتتاب اروردگتار در دستترس
شماست؛ حالل و حرام آن ایداست وامب و مستحب آن هُویداستت ...و حترامهتایی
ناهمسان ،با کیفرهایی سخت و یا آسان؛ گناهی بزرگ ک کیفرش آتش آن مهان استت
و گناهی ترد ک برای توب کننده امید غفران است؛ یا آنچ مقبول ،میان دشوار و آستان
است» (امام علی(ع) :۱۷۳۵ ،خ .)۳ ،۱وقتی قانون تدا مشخص استت چگونت منایتت،
عنایت تدا را میتواند در ای داشت باشد؛ میتوان ت گهشتت از برداشتتی عرفتانی کت
شارح محترم ب دست داده ت اینگون تفسیر کرد ک در فحوای اعمال آنها ک ب چشم
ما منایت است ت و «نَحن نَحکمُ بالظاهِرِ» و قااوت هم مز بت ظتاهر امتور نیستت ت
شاید نادیدنیهایی بوده باشد ک تنها برای او ک «عالِم الغیب و الشجتهادة» استت ،قابت
احصا باشد و نیز اص «توب » ک این در ،برای هم تتا دمِ مترگ بتاز استت و همگتان
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میتوانند ب رحمت و آمرزش تداوند امید داشت باشند .مورد رحمت واقع شدن نیتز،
بدان معنا نیست ک منایت و فسق او ااک میشود ک «هرکس ذرهای کتار نیتک کترده
باشد ،ااداش آن را میبیند و هرکس ذرهای شر مرتکب شده باشد ،سزای آن را تواهد
الهجنبِ کَمنْ الذنْب لَ ُ» (نق از نجم رازی  )۷۱۱ ،۱۷۳۹تود بدین معناستت کت هتیچ
بندهای از درگاه تالقش رانده نمیشود و معنی توب «بازگشت» است؛ چنانک در کالم
اروردگار میبینیم...« :توبُوا اِلَی اهللِ جَمیعاً( »...همگی ب سوی تدا بازگردید) (نور)۷۱ :
نکتۀ دیگر در این برداشتها ،تفاوت مهاهب و فرق و نگاه آنها ب مسئلۀ حاکمیت
است .صاحب شرح التعرف مینویسد« :مههب معتزل آن است ک چون ستلطان متور
کند ،معزول گردد و چون از ستلطانی معتزول گشتت ،یاعتت داشتتنِ وی از مؤمنتان
تاست؛ باز ب نزدیک اه سنت و مماعت آن است ک ب مور ،معتزول نگتردد و بت
هر یاعتی ک مرا بخواند ،یاعت داشتن بر من وامب گردد» (مستملی بختاری:۱۷۹۷ ،
ج)۱۱ :۱
۳ـ .۵فطرت و گناه

هستۀ اولیۀ ماهیت بشر ،ک قابلیت اهیرش امانتت را یافتت ،متوهرهای استت بت نتام
«فطرت» ک «از رضاعِ اص  ،مسترضِع است» ۱۲و ب یمن همین آبشخور معنا ،اگرچ از
آسیب دهر مصون است ،در نتیجۀ غلبۀ یکی از نیروهای محیط ،معرفتی تتاص تولیتد
میشود .یونگ میگوید« :این نیروها هیچوقت یا تقریباً هیچوقت در روابط شخصی متا
ظاهر نمیشوند؛ اما برعکس ب مح

اینک عدهای نفوس ب هم بپیوندند و گروهی را

تشکی دهند ،در آن صورت ،نیروی انسان مجتمع ،عنان گسیخت بروز میکنتد .گتویی
حیوانات درنده یا شیایین در اعماق ومود هر فرد ،انهان و در انتظار آن هستند ک فرد
ب توده یا ممعی بپیوندد .انسان در میان توده ،ندانست ب یک سط اتالقتی و فکتری
است تنزل میکند؛ یعنی ب آن سطحی ک همیش در زیر ومدان تودآگاه ومتود دارد
و ب مح
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ساتت» (یونگ .)۱۵ :۱۷۶۲ ،افالکی در حکتایتی از موالنتا ،درستت همتین نظریت را
تفسیر میکند« :در ویران ای یک چندی ستگان بتر همتدیگر تفتت بودنتد .همانتا کت
سراج الدین تتری فرمود ک این بیچارگتان چت تتوش اتحتادی دارنتد و چت تتوش
تواهی ک دریابی ،میف ای در میتان ایشتان انتداز تتا حتال ایشتان را کشتف کنتی»...
(افالکی :۱۷۹۲ ،ج .)۱۶۱ ،۱این است ک بشر نمیتواند چتون یتک بتار بتر نیروهتای
اهریمنی ومودش ایروزی یافت ،علَم فت بر بامِ اقلیمِ ومودِ تویش برافرازد و تود را
ظفرمندِ همیشگیِ اایتختِ ومودش بداند و نیز اینگون نیست ک شکستش ،شکستتِ
انسانیت باشد و اس ،عدم . ...ینتین «الَلّهُمَّ التَکِلننی اِلی نَفنسی طَرنفَـة عَـین اَبَـداً» و فریتادِ
یوسفِ مان را از زندانِ زلیخای تن ،میشنود ک «اِنَّ النَّفسَ لَأمّارة بِالسّوءِ اِلّا ما رَحِمَ رَبّی»
(یوسف.)۱۷ :
مایی ک برق عصیان بر آدم صتفی زد

ما را چگون زیبد دعوی بتیگنتاهی
(حافظ :۱۷۳۳ ،غزل )۵۳۶

اینجاست ک عارف فرضیۀ تود را یرح میکند تتا ایتن انستان رمنتده را در ستایۀ
وحدت ب آرامش برساند .آنجا ک بشر هر روزش را با کابوسهای گناه و آتش مهتنم
آغاز میکند و امید او ب تنها مایی ک تتم میشود« ،درک» است؛ ملوهای از تجلیتات
محبوب را ب تصویر میکشد ک «الّا تَخافوا و التَحزَنوا» (فصّلت )۷۲ :ب او تلنگر میزند
ک ...« :و التَقنَطوا مِن رحمَةِ اهللِ اِنَّ اهللَ یَغفِر الذُّنوبَ جَمیعاً» (زمر« )۱۷ :صتد بتار اگتر توبت
شکستی باز آ» .و این چنین او را از کابوسهای ممتدش میرهاند« .یکی گفت :یا شیخ!
بنده ،ب گناه از بندگی بیفتد شیخ گفت :چون بنده بود ،ن اتهره! پاتدر متاد آدم چتون
بنده بود ،ب گناه از تداوند بن افتاد .بندۀ او باش و هر کجتا تتواهی بتاش .ذَنتبٌ متع
االفتقارِ تیرٌ مِن یاعةٍ مع االفتخار؛ آدم افتقار آورد و ابلیس افتخار ،لَتوال العصتاة لاتاع
رحمة اهلل» (محمد بن منور .)۷۳۲ :۱۷۳۵ ،سعدی در دیباچۀ گلستان همین نکتۀ ظریف
را آورده است« :هرگاه ک یکی از بندگانِ گن کارِ اریشان روزگار ،دستِ انابت ب امیتد
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امابت ب درگاه حق ،م ج و عال بردارد ،ایزد تعالی در وی نظر نکند؛ بازش ب تارع و
زاری بخواند ،حق سبحان و تعالی فرماید :یا مَالئکَتی قَدِ اسْتَحْیَیْتُ مِنن عَبـدی و لَـیسَ لَـهُ

غَیری فَقَد غَفَرنتُ لَهُ» (سعدی.)۶ :۱۷۳۲ ،
ک حاور و تثبیت گناه در زندگی بشر ،یأس فلسفی اندیشمندان را در ای داشت است
تا تصاویر ناتوشایندی از آغاز و انجام حیات ب نمایش بگهارند ،عارف با یرح تتود،
بشر نگران و ماطرب از گناه را با آن آشتی میدهد:
نصیب ماست بهشت ای تداشناس بترو

کتت مستتتحق کرامتتت گناهکاراننتتد
(حافظ :۱۷۳۳ ،غزل )۱۶۱

اما اینجا نیز گویی باید ب سؤال مقتدری ااستخ گفتت :ایتن تغلیتب ،چگونت روی
میدهد یعنی چگون میشود آن کت ستالح تلیفتةاللهتی دارد ،در معترض تهدیتد و
تصرف قرار گیرد «قدّیس آگوستین» در اعترافات ت ک استخرامات مهتان مکاشتفات
اوست ت دلی آن را فقدان همان گوهر شریف «معرفت» میداند« :بارتدایا! رتصت ده
تا بدانم و بفهمم ک آیا انسان باید در وهلۀ اول از تتو یلتب یتاری کنتد یتا اینکت بت
ستایشت مشغول شود آیا برای آن ک بتواند تو را ب یاری تتویش بخوانتد ،نخستت
باید ب معرفت تو نای آید اگر تو را نشناسد ،چگون میتواند دست بت دعتا بتردارد
در آن صورت ،ای بسا ک ب نام استعانت از تو ،از دیگتری متدد بجویتد» (آگوستتین،
)۵۳ :۱۷۳۳؛ یعنی هر اندازه ک انسان ،این تخمۀ معرفتت را در زمتین ومتود تتویش
ارورش و گسترش میدهد ،ب همان میزان نیز قلمرو حکومت و تسلط تود را بر ایتن
سرزمین افزایش میدهد و چون در ارورش آن ناتوان باشد و یا سستی نشتان دهتد ،از
حقیقت تویش دور میافتد و یا آن گونت کت آگوستتین گفتت« :ای بستا کت بت نتام
استعانت از تو ،از دیگری مدد بجوید».
این نتیج ای است ک عارف از فرضیۀ تود میگیرد :گناه نمیتواند اایان کتار بشتر
باشد؛ بلک آغاز رموع او ب حقیقتِ تویش است .گناه ،چالش بشر است برای یتافتن
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و استخراج «تود» از کالبد ومود .گویی تنها گناه استت کت آن توانتایی را دارد تتا آن
تارتار و اشتعال درونی را سبب شود و سر تا اای ومود را در آتشِ چراهای اندیشت
بگیرد؛ آنگاه از تاکستر آن ،شاهد تولد ققنوس حقیقت باشد.
اس مشو نومیتد ،تتود را شتاد کتن

اتتتیش آن فریتتتادرس فریتتتاد کتتتن

حسن ظن است و امیتد حتق تتو را

ک ت تتتو را گویتتد ب ت هتتردم برتتتر آ

بتتر امیتتد عفتتو ،ایتتدا شتتد گنتتاه

چون امیتدی هستت عفتوی ای الت
(نق از کاشفی)۳۲ :۱۷۱۶ ،

نتیجهگیری
غم بزرگ عارف ،یأسِ مانکاهی استت کت بتر تتارواود اندیشتۀ اندیشتمند از فراینتدِ
همنشینیِ گناه با تنِ شریفش ،میآمیزد تا او فلسفۀ آفرینش را در نافرمامی و بیهتودگی
تفسیر کند .عارف ک بر مدار اتصتال تلتق بت تتالق ستیر متیکنتد ،کشتفی از عتالم
مکاشفات تویش را در قالب نظری ای یرح میکند تا بشر دلمرده را در کرۀ حیات بت
زایش معارف تازهتری آبستن و امیدوار سازد .بر اایۀ این دیدگاه ،وی معتقتد استت آن
گناهی ک اندیشمند را ب نافرمامی آفرینش کشانده است ،از قاا ،عنصر زایش معرفت
و بیداری وی است .عارف از نهادین کردن ایتن تفکتر در مامعت بت نتتایج اتر بتاری
میاندیشد؛ از ممل :
ت آشتی با گناه ،انسان را نسبت ب فطرت تویش بیناتر و آگاهتر میسازد؛
ت او را در مدار حیات و تکام و ارتقا نگ میدارد؛
ت ارتقا الزم اش معرفتزایی است و گناه محرک آن است؛
ت رمزی از فلسفۀ آفرینش آشکار میشود و گناه آغاز راهی است ک ب حقیقت میایوندد.
ت باور بدین نکت ک گناه نمیتواند بشر را از معبود تویش مدا سازد ،بلک بتدو بت او
اایی استوار میبخشد تا مطمئنتر گام بردارد.
ت حیات بشر چهرۀ بانشاطتری مییابد.
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پینوشتها
 .۱گوشِ بیگوشی در این دم برگشا /بهرِ رازِ یفع اهلل ما یشا (مولوی :۱۷۳۱ ،ج.)۵۹۳۹ ،۷
 .۲نویسندهای دیگر ب نق از ابنعربی میگوید« :دلی این کتار را دو چیتز دانستت انتد :یکتی بخت و
ناتوان میشمردهاند» (حلبی.)۱۱۲ :۱۷۳۲ ،
 .۷ابن عماد شیرازی (وفات ۳۲۲ق) در دهنام و در منامات با اروردگار تویش گوید:
ای مقصتتتد هتتتر امیتتتدواری
گتتر متترم ز بنتتدگان نیایتتد
گر بتار گنتاه متا گتران استت

بخشتتتندۀ هتتتر گنتتتاهکتتتاری
عفتتو تتتو ممتتال کتتی گشتتاید
لطف و کرم تو بی کران استت
(ابن عماد شیرازی)۶ :۱۷۱۵ ،

 .۵از رُویم ارسیدند :نخستین فریا ای ک تداوند بر تلق وامب کرد ،چیستت گفتت :شتناتتن؛ از
بهر آنک گفت« :ما من و انسان را مز برای عبادت نیافریدیم ».ابن عباس گوید :تا بشناسند مرا پیعنتی
منظور از عبادت ،شناتت استد (قشیری.)۲۱ :۱۷۳۵ ،
 .۱ملوهای کرد رُتت دید ملَک عشق نداشت /عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد (حافظ:۱۷۳۳ ،
غزل .)۱۱۲
 .۹این ممل در اص از کتب عهد عتیق است (عهد عتیق ،کتاب ایدایش :ج)۲۳ ،۱؛ در انجی نیز آمتده
است ک بعدها از اصول اعتقادی مکتب عرفان میگردد و گویتا در عرفتان استالمی ،حتالج نخستتین
کسی است ک آن را اایۀ اعتقادی مکتب تود قرار داده است.
 .۳این حدیث را بیشتر عرفا اهیرفت اند و بسیار از آن سود بردهانتد؛ اگرچت ابتن تیمیت آن را رد کترده
است (نک :فروزانفر.)۱۲۲ :۱۷۳۱ ،
 .۳بینَ اِصْبعیْنِ :میان دو انگشت پتداوندد ک مراد از آن هم البتت قتدرت و ارادۀ تداونتدی استت یتا
آنگون ک برتی شارحان مثنوی گفت اند« :صتفت متالل و ممتال تداونتدی» (نتک :همتان ۷۷ :نیتز
زمانی :۱۷۳۶ ،ج)۲۳۳۳ ،۷
 .۶این اص از اصول فکری بسیاری از حکماست؛ هرقلیطوس ( )Heracliteمیگویتد« :شتدن نتیجتۀ
کشمکش اضداد است و ب این سبب منگ در عالم ضروری است و هماره کشمکش ،امزای عتالم را
با هم سازش و توافق میدهد و اضداد برای یکدیگر الزماند؛ ولی باید در حال اعتدال و تناسب بماننتد
و همین ک یکی از حدّ اعتدال بیرون شد ،عدل عالم او را ب مقام تود برمیگردانتد» (فروغتی:۱۷۹۳ ،
ج.)۹ ،۱
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 .۱۲مردمی گناهکار و تداوندی آمرزنده.

(نقد سخن اعتراضی عارف در)...

ی

 .۱۱دور فلکی یکسره بر منهج عدل است /توش باش ک ظالم نبرد راه ب منتزل (حتافظ۱۷۳۳ ،غتزل
.)۷۲۵

منابع
ت قرآن کریم.
ت کتاب مقدس (کتب عهد عتیق و مدید) ،ترممۀ رابرت بروس و کاراات اوهانس.
ت آگوستین ،قدّیس ( ،)۱۷۳۳اعترافات ،ترممۀ سای میثمی ،چ ،۵تهران :انتشارات دفتر اتژوهش و نشتر
سهروردی.
ت ابن عماد شیرازی ( ،)۱۷۱۵روضة المحبین (دهنام ) ،ب کوشش سعید نفیسی ،تهران ،مؤسسۀ تاور.
ت افالکی ،شمسالدین احمد ( ،)۱۷۹۲مناقب العارفین ،با تصحیحات و کوشش تحستین یتازیجی ،چ،۲
تهران :دنیای کتاب.
ت تِرمهی ،حافظ ابی عیسی محمد بن عیسی ( ،)۱۶۶۹الجامع الکبیتر ،بشتار عتوّاد معتروف ،دارالغترب
االسالمی.
ت حافظ ،شمسالدین محمد ( ،)۱۷۳۳دیوان حافظ (آیینۀ مام) ،تصتحی محمتد قزوینتی ،چ ،۳تهتران:
انتشارات صدرا.
ت حلبی ،علیاصغر ( ،)۱۷۳۲ملوههای عرفان و چهرههای عارفان ،چ ،۱تهران :انتشارات قطره.
ت حیدری ،علی (« ،)۱۷۶۱تحلی عرفانی داستان ضحاک» ،فصلنامۀ ادبیات عرفانی و استطورهشتناتتی،
تهران ،سال هشتم ،شمارۀ ۵۲ ،۲۹ت.۹۱
ت تاقانی ،بدی بن علی ( ،)۱۷۳۲دیوان ،مقابل و تصحی و مقدمت و تعلیقتات :ضتیاءالدین ستجادی،
چ ،۳تهران :انتشارات زوّار.
ت زمانی ،کریم ( ،)۱۷۳۶شرح مامع مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،چ ،۵تهران :انتشارات ایالعات.
سعدی ،مصل بن عبداهلل ( ،)۱۷۳۲گلستان ،ب کوشش تلی تطیب رهبتر ،چ ،۹تهتران :انتشتارات صتفی
علیشاه.
ت یبایبایی ،سید محمدحسین ( ،)۱۷۵۹تفسیر المیزان ،ترممۀ سید محمتدباقر موستوی همتدانی ،قتم:
مؤسسة دار العلم.
ت عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( ،)۱۷۳۱تتهکرة االولیتا( ،از روی نستخۀ نیکلستون) ،چ ،۱تهتران:
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انتشارات بهزاد.
ت علی(ع) ،۱۷۳۵ ،نهجالبالغ  ،ترممۀ سید معفر شهیدی ،چ ،۳تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ت فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)۱۷۳۱احادیث و قصص مثنوی ،ترممۀ کام و تنظیم مجدد :حستین داودی،
چ ،۲تهران :امیرکبیر.
ت قشیری ،ابوالقاسم ( ،)۱۷۳۵الرسالة القشیری  ،تحقیق عبدالحلیم محمود و محمتود بتن الشتریف ،چ،۱
قم :بیدار.

ت قونوی ،صدرالدین ( ،)۱۷۳۵ترممۀ مصباح األنس حمزۀ فناری یا ایوند استدالل و شتهود در کشتف
اسرار ومود ،مقدم و ترمم  :محمد تواموی ،تهران :انتشارات مولی.
ت کاشفی ،مال حسین ( ،)۱۷۱۶لب لباب مثنوی ،تصحی سید نصتراهلل تقتوی و مقدمتۀ ستعید نفیستی،
تهران :بنگاه افشاری.
ت محمد بن منور ،۱۷۳۵ ،اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،ب اهتمام ذبی اهلل صفا ،چ ،۲تهتران:
انتشارات فردوس.
ت مستملی بخاری ،ابو ابراهیم اسماعی بن محمد ( ،)۱۷۹۷شرح التعرف لمههب التصوف ،بتا مقدمت و
تصحی و تحشیۀ محمد روشن ،تهران :انتشارات اساییر.
ت مولوی ،ماللالدین ( ،)۱۷۳۱مثنوی معنوی ،مطابق نسخۀ تصحی شدۀ رینولتد نیکلستن ،چ ،۲تهتران:
انتشارات نگاه و نشر علم.
ت تتتتتتتتت ( ،)۱۷۳۵کتاب فی ما فی  ،با تصتحیحات و حواشتی بتدیعالزمتان فروزانفتر ،چ ،۱۲تهتران:
انتشارات امیرکبیر.
ت نجم رازی ،عبداهلل بن محمد ( ،)۱۷۳۹مرصاد العباد متن المبتدأ التی المعتاد ،بت اهتمتام محمتد امتین
ریاحی ،چ ،۱۲تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ت نظامی ،الیاس بتن یوستف ( ،)۱۷۳۷کلیتات تمستۀ حکتیم نظتامی گنجت ای ،چ ،۹تهتران :مؤسستۀ
انتشارات امیرکبیر.
ت همینتگ وی ،ارنستت ( ،)۱۷۳۱ایرمترد و دریتا ،ترممتۀ نجتف دریابنتدری ،چ ،۷تهتران :انتشتارات
توارزمی.
ت یونگ ،کتارل گوستتاو ( ،)۱۷۶۲روانشناستی و دیتن ،ترممتۀ فتؤاد روحتانی ،چ ،۳تهتران :شترکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
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ت فروغی ،محمدعلی ( ،)۱۷۹۳سیر حکمت در ارواا ،چ ،۲تهران :انتشارات زوار.

