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 چکیده 
و نوع نگاه فکری  بمشر داشته برابر قرآن کریم و احادیثعطّار که انسی مستمر با 

ست. او در این ا دست یازیدهآیات و احادیث  تأویلبه نحوی گسترده به  ،خویش

های چند بعدی )منشوری( ساختار و تک بعدی، تأویلهای سادهفرآیند عالوه بر تأویل

از مناظر مختلف به یک موضوع قرآنی یا روایی  به این صورت که او بارها و ؛هم دارد

این ویژگی ارائه نموده است. واحد موضوع  آناز  تمتفاوتأویلی هر بار نگاه کرده و 

این موضوع « تأویل منشوری»، با عنوان رودبه شمار می ویاز مختصّات سبکی که 

که شود دریافت میبه روشنی  عطّاراست. از سوی دیگر با مطالعۀ آثار منظوم پژوهش 

در این آثار، نگاهی خاص به فرآیند آفرینش آدم و هبوط او به زمین دارد. حال این  او

چگونه است و چه « هبوط آدم از درگاه حق» شود که نوع نگاه او بهپرسش مطرح می

( و تحلیل محتوا descriptiveساختاری دارد؟ پژوهش حاضر بر پایۀ روش توصیف )

(content analysis)ها نشان یافته است.این پرسش ارائه کرده ، پاسخی برای

های ارائه شده دربارۀ هبوط آدم، افزون براین که بیانگر دهند که مجموعه تأویلمی

دهند که ای را تشکیل مینگاه منشوری عطّار به ماجرای هبوط آدم هستند، مجموعه
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 مقدّمه. 1

فکری  بمشر ،حسب دانش، قرآن کریم و احادیثادب فارسی در مواجهه با مسلک عارفمشاهیر 

در این فرآیند . اندآیات و احادیث همّت گماشته تأویلبه نحوی گسترده به  ،خویشو نوع نگاه 

کرده مناظر مختلف به یک موضوع قرآنی یا روایی نگاه از بارها و  ایشان،دیده شده است که بسیار 

چشمگیر بسامدی در آثار عطّار این ویژگی . اندنمودهی چندوجهی از یک موضوع ارائه هایو تأویل

هایی از این در این پژوهش بر آن هستیم که جلوه .رودبه شمار می ویاز مختصّات سبکی  دارد و

هایی که بیانگر ؛ تأویلمعرّفی کنیم« هبوط آدم»داستان  بر محورهای عطّار منظومهدر را  نوع تأویل

« تأویل منشوری»عطّار به هبوط آدم است. ما برای معرّفی این نوع تأویل، از اصطالح  منشورینگاه 

، خستن دهد.به این موضوع نشان میاز مناظر گوناگون های متعدّد عطّار را ایم که نگاهاستفاده کرده

 :صطالحچند امعرّفی 

  تأویل. 1-1

: ذیل واژۀ 1372)دهخدا، « بازگشت کردن از چیزی، برگرداندن به چیزی»تاویل در لغت یعنی 

التّأویل: فی االصل التّرجیع »تأویل(. جرجانی در تعریف این واژه و تفاوت آن با تفسیر نوشته است: 

معنیً یحتمله اذا کان المحتمل الّذی یراه موافقاً بالکتاب و فی الشّرع صرف اللّفظ عن معناه الظّاهر الی 

ان اراد به اخراج الطّیر من البیضۀ کان تفسیراً و ان  1«یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّتِ»و السّنّۀ مثل قوله تعالی: 

 (.46تا: )جرجانی، بی« اراد اخراج المؤمن من الکافر أو العالم من الجاهل کان تأویالً

گردد و این موضوع همواره در حوزۀ پیشینۀ تأویل در فرهنگ اسالمی به صدر اسالم برمی

شیعیان در آثار عارفان، اخوان الصفا و « تأویل»فرهنگی مسلمانان پویا بوده است. البتّه در این میان، 

 . (98: 1368، )ر.ک: پورنامداریاندان اسماعیلی مذهب اهمّیّتی خاص و برجسته دارد نبه ویژه دانشم

زند. اسماعیلیان از این جمله هستند. از این رو برخی برای مقاصد مذهبی خود دست به تأویل می

در مذهب اسماعیلیّه، اهمیّتی بنیادین و راهبردی دارد و گویا این مذهب بدون « تأویل»است که 

ت، بسیار مهم و دهد؛ زیرا موضوع تأویل را برای معرفت و شناختأویل اعتبار خود را از دست می

اسماعیلیّه معتقدند که معرفت و شناخت، شامل سه »دانند و مراتبی برای آن قائل هستند. اساسی می

شود: ظاهر، باطن و باطنِ باطن یا به عبارتی دیگر تنزیل، تأویل و حقیقت. این درجات مرحله می

 (.40: 1396عبدالکریم سالم، ابن « )ناپذیری دارندگانۀ معرفت با یکدیگر پیود محکم و اجتنابسه
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ناصرخسرو اشاره کرد. او در آثار گوناگون خود توان به از میان بزرگان مذهب اسماعیلیّه می

دربارۀ تأویل آیات قرآن کریم اظهار نظرهای فراوانی دارد و نگاه تأویلی او به آیات وجه غالب در 

میان تنزیل و تأویل گوییم خداى ـ تعالى فرق کنیم »نویسد: این آثار است. او در کتاب وجه دین می

( و تفسیر این آنست که گوید 1-2 )شمس/ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ الْقَمَرِ إِذا تَالهاگوید: ـ همی

رود، و این سوگند است از خداى ـ تعالى به آفتاب و به چاشتگاه او و به ماه که چون از پس او همی

خواهد اندر دین و سپس رفتن ماه مر آفتاب را ر رسول را همیـ و تأویلش آنست که بدین آفتاب م

خواهد مرو را اندر دین و سیرت ستوده او و گفتن تأویل کتاب سپس سپس رفتن وصىّ او را همی

تنزیل و این نیکوتر باشد که خداى ـ تعالى ـ بر رسول خویش سوگند خورد و به وصىّ او از آن که 

تابد سوگند خورد، بازنمودیم شرح دانش که بر پاک و پلید همىبه آفتاب و ماهتاب گردنده بى

 (.61: 1384« )قرآن و گفتیم واجبى تأویل و ترکیب او از ابتدا بر اختصار و اقتصار

هانری کُربن هم در خصوص پیشینۀ تأویل در حکمت اسالمی، نظری جالب و خواندنی دارد. 

( در hermeneuticرۀ تأویل )هرمنوتیک پس از بحثی کوتاه دربا« ارض ملکوت»او در کتاب 

زمین بر تأویل چه رفته است، واقعیّت این است صرف نظر از این که در مغرب »نویسد: غرب، می

که در حکمت اسالمی )حکمت الهیّه(، پیوسته وسائط کامالً متفاوتی برای عمل به تأویل در اختیار 

 (. 191: 1395)کُربن، « بوده و همۀ خودجوشی آن محفوظ مانده است

تأویل )هرمنوتیک( در پی یافتن معنی/ معانی متن است. از آنجا که خوانندگان دارای استعدادها، 

دهند ها در ظرف زمان و مکان رخ میهای گوناگون هستند و همۀ اینها و بینشسالیق، عالیق، دانش

ل متون، خواه ناخواه توان گفت که در تأویکنند، به جرأت میهای خاصّی ایجاد میو موقعیّت

کم به صورت ناخودآگاه(. بنابراین تا وقتی که این شرایط وجود دارد، پیشداوری وجود دارد )دست

گیرد های آگاهانه صورت میهایی که با پیشداوریها گوناگون و متنوّع خواهند بود. تأویلتأویل

رهای سیاسی، خواهش نفس هایی اجباری هستند که به طور معمول بر اثر فشادر حقیقت تأویل

خود را  آرای تأویلیکنندگان تأویلشوند. آیند و بر متن تحمیل می)حسد، کینه و ...( و ... پدید می

 کنند: مستند می آیهبه این 

 مُتَشابِهاتٌ أُخَرُ وَ الکِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحکَماتٌ آیاتٌ مِنهُ الکِتابَ عَلَیكَ أنزَلَ الَّذِى هُوَ»

 یَعلَمُ  مَا وَ تَأویلِهِ ابتِغاءَ وَ الفِتنَةِ ابتِغاءَ مِنهُ تَشابَهَ ما فَیَتَّبِعونَ زَیغٌ قُلُوبِهِم فىِ الَّذینَ فَأمّا

 إالّ  یَذَّکَّرُ ما وَ رَبِّنا عِندِ مِن کلٌ بِهِ آمَنّا یَقُولُونَ العِلمِ فىِ الرّاسِخُونَ وَ اهللُ إالّ تَأویلَهُ
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 از اىپاره. فرستاد فرو تو بر را[ قرآن] کتاب این که کسى (: اوست7عمران/)آل « األلبابِ أُولوا

 که] متشابهاتند دیگر[ اىپاره] و کتابند اساس هاآن. است[ روشن و صریح] محکم آیات آن،

 دلخواه به] آن تأویل طلب و جویىفتنه براى است انحراف هایشاندل در که کسانى امّا[. پذیرندتأویل

 کسى دانش در دارانریشه و خدا جز را تأویلش آن که با کنند،مى پیروى آن متشابه از[ خود،

 جانب از[ متشابه چه و محکم چه] همه آوردیم، ایمان بدان ما: گویندمى[ که آنان. ]داندنمى

 . شودنمى متذکّر کسى خردمندان جز و ماست، پروردگار

إنَّ لِلقُرآنِ ظَهراً وَ بَطناً وَ لِبَطنِِه » کنند:اد میناست حدیث نیزاین  گاهی بهکنندگان تأویل

قرآن ظاهری  به راستی(: 107: 4ق، ج 1405جمهور، )به نقل از ابن أبی« بَطنٌ إلى سَبعَةِ أبطُن

 .دارد و باطنی و هر باطن، باطنی دارد تا هفت باطن

عالوه بر تأویل آیات به تأویل هرچند آیه و حدیث یادشده، دربارۀ تأویل در آیات است، برخی 

احادیث هم روی آورده و بسیاری از عالمان برجسته تحت شرایطی بر ضرورت تأویل احادیث تأکید 

آور نیستند، باشد و ظاهری سیّد مرتضی تصریح دارد هرگاه خبر از قسم اخبار آحاد که علم»اند. کرده

ای تأویل کرد کان باید ظاهر آن را به گونهمخالف با مطلب معلوم و قطعی داشته باشد، در صورت ام

که موافق و مطابق با حق و واقع باشد، در غیر این صورت ردّ این خبر و باطل دانستن آن واجب 

به ذووجوه بودن و بطن داشتن و عدم امکان فهم عالّمه مجلسی هم (. »118: 1391)حسومی، « است

ن باورهای خطیر را منافی اعتقاد به لزوم احتراز از معتقد است و التزام به ای همۀ سخنان معصومان 

هایی از این موضوع را در این (. نمونه81: 1385زاده، )فقهی« شناسدتأویالت مخالف ظاهر نمی

ای تأویل کرد که دور از فهم، خالف متون را باید به گونه»پیداست که پژوهش خواهیم دید. البتّه 

 میبدی،؛ 87: 1379)عابدی، « به ابطال متون دینی دیگر نینجامد اجماع و خالف روح شریعت نباشد و

 (.20: 2، ج 1389

 ضرورت تأویل و دالیل آن  .2-1-1

دربارۀ ضرورت تأویل هم باید گفت که در قرآن کریم و روایات بر تدّبر در آیات تأکید شده است: 

 کتابى[ این](: 29)ص/ « األَلبابِ أولوا لِیَتَذَکَّرَ وَ آیاتِهِ لَِیدَّبَّروا مُبارَکٌ إلَیكَ أنزَلناهُ کِتابٌ»

 پند خردمندان و بیندیشند، آن آیات[ بارۀ] در تا ایمکرده نازل تو سوى به را آن که است مبارک

 .گیرند
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طالب )امام علی بن ابی« تَدبّروا آیات القُرآنِ و اعتَبِروا بِهِ فَاِنَّهُ اَبلَغُ العِبَرِ: »امیرالمؤمنین 
 ،1386 ها رساترین پندها هستند.پند گیرید که آن ها(: در آیات قرآن تدبّر کنید و بدان310: 2، ج 

نگری و پرواز اندیشه فراهم ای برای ژرفها و تدبّر در آیات وحی، زمینهعمل به این سفارش

رداشت های دانش و بینش انسان، تفاوت بسازد. بدیهی است که در این حالت به سبب ویژگیمی

کرانگی قرآن نیز زمینۀ گردد. عظمت و بیآید. این موضوع منجر به تفسیر و تأویل میپدید می

ای درویش! »نویسد: در این باره می(210و  209: 1392)عزیزالدّین نسفی سازد. تأویل را فراهم می

شود و اختیار من بلند میخواهم که سخن بلند نشود و به قدر فهم اصحاب باشد، امّا بیهرچند می

إنّ اهللَ پایان است. شود، از جهت آن که قرآن بحری بیبیرون از مقام اصحاب سخن گفته می

و محدّث و مفسّر جمله در بطن . نحوی و لغوی و فقیه 2تَعالی اَنزَلَ القُرآنَ عَلی عَشَرۀ اَبطُن

 اند و از بطن دوم خبر ندارند و این وجود بغایت باعظمت و پرحکمت است.اوّل

اگر معنای »اند: ای دیگر به موضوع نگاه کردهنظران در این خصوص از زاویهبرخی از صاحب

د را از وگوی خدا و انسان دیگر معنای خوسخن خدا برای همیشه و صد در صد روشن شود، گفت

ای، زوایای نشدههای فهمتواند ادامه پیدا کند که عمقوگو وقتی میدهد و گفتدست می

در  …وگو ادامه پیدا کند؟ وگو وجود داشته باشد وگرنه چرا گفتای برای طرف گفتنشدهفهم

های آید، امّا معرفت ناقص و نه کامل و اگر کسی بگوید معرفتوگوها معرفت به دست میاین گفت

آمیزی نگفته است. خداوند فرموده است: و مااوتیتم من ما از کالم خدا ناقص است، سخن بدعت

 (.302: 1393)مجتهد شبستری، « العلم االّ قلیالً

در مواردی هم تأویل امری ضروری است؛ زیرا گاهی اگر دست به نباید از نظر دور داشت که 

. به عنوان مثال اگر در مواجهه با شماری از آیات از شودای ایجاد میتأویل نزنیم، اشکاالت عمده

 رَبُّکَ  جاءَ  وَ »(، 115)بقره/ « 4فَاَینَما تَوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ اهللِ »، (10)فتح/ « 3أیدیهِم فَوقَ اللِ  یَدُ»جمله: 

تأویل نکنیم، به ناچار باید ( 14)علق/ « 6یَرى؟ اللَ بِأَنَّ یَعلَمأَلَم»و ( 22)فجر/ « 5صَفّاً  صَفّاً المَلَکُ وَ

های مشبّهه و مجسّمه قائل به تشبیه شویم و خداوند را مانند انسان بدانیم و برای او اعضایی مانند گروه

 شبیه اعضای انسان در نظر بگیریم.

تر است؛ زیرا در شعر برجستهمحوری و اعتبار بخشیدن به برداشت خواننده، افزون بر آن خواننده

دارد که خود را در آینۀ شعر ببیند و برداشت خود را ارائه ی شعر خواننده را بر آن میخاصیّت آینگ

 (.201: 1395)احمدی، « تولّد خواننده به بهای مرگ مؤلّف است» نماید. به گفتۀ بارت
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طلبی، از عوامل شدن از یک برداشت ثابت و یکنواخت و کنجکاوی و تنوّع از سوی دیگر، رها

های دیگری هم های خویش به هدفکوشد تا با تأویلاست. افزون بر آن انسان می گرایش به تأویل

های متن و احساس نیاز به بازفهمی متن و بازسازی زدایی از متن، ارائۀ ناگفتهبرسد؛ از جمله: ابهام

کند به مرتبۀ برتری از کمال رسیده است و از این دستاورد آن. در این صورت است که او احساس می

های ساختارشکن کند. نیز باید توجّه داشت که گاهی برخی تأویلاحساس خشنودی و لذّت می

(deconstraction و )1370دهند. )ر.ک. عطّار، نامتعارف هستند که این موارد را پوشش نمی ،

252.) 

نظر ابن رشد هم در خصوص ضرورت تأویل قابل تأمّل است. او حتّی در مواردی خاص، کنار 

اگر[ معرفت حاصل از ظاهر شرع »]کند: انی حقیقی و توجّه به معنی مجازی را توصیه میزدن مع

کند ...، باید متوسّل به تأویل شد و معنی تأویل این است که باید مخالف بود با آنچه برهان افاده می

احمدی، )به نقل از: « مدلول الفاظ شرع را از معنی حقیقی عدول داد و متوجّه معانی مجازی آن شد

 (.504الف:  1395

 تأویل منشوری . 1-2

دیدن روابط صوری تقریباً کار همگان است و تقریباً یکسان ولی رؤیت و یا »ناگفته پیداست که 

ها، کار هرکس نیست و امری است نسبی و مرتبط با قلمرو فرهنگ هر آفرینندۀ احضار شبکۀ غایب

(. عطّار از کسانی است که اغلب به روابط صوری موجود 180: 1391)شفیعی کدکنی، « ثانوی متن

 هایی بدیع هستند. کنند و همواره به دنبال تأویلر متون توجّه نمید
های عطّار وجود دارد که بر پایۀ زاویۀ دید و نوع نگاه ای از تأویل در سرودهنوع ویژه

ایم. تأویل نامیده« تأویل منشوری»آید، نه بر پایۀ ساختار و محتوا. ما این نوع را کننده، پدید میتأویل

کننده ـ اعم از خواننده یا گوینده ـ نگاهی چندجانبه به یک ویلی است که یک تأویلمنشوری، تأ

پدیده یا موضوع خاص دارد و هر بار متناسب با درک و فهم خویش، به مطالعۀ وجهی از آن موضوع 

کند. به عبارت دیگر تأویل پردازد و تأویلی متفاوت با تأویل قبلی خود از آن موضوع ارائه میمی

تردید چنین تأویلی با کننده دربارۀ یک موضوع واحد است. بیوری، چند تأویل از یک تأویلمنش

کننده تناسب مستقیم دارد و گذر زمان و افزایش دانش و تجربه، سبب سطح دانش و بینش تأویل

کید دانیم به این نکتۀ مهم تأهای وی خواهد شد. الزم میتنوّع بیشتر در اظهار نظرها و شمار تأویل
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کند کنیم که در تأویل منشوری، یک نفر )خواننده یا گوینده( از چند منظر به یک موضوع نگاه می

 دهد.و هر بار نظری خاصّ ارائه می

نویسنده نگاه شود که از این نکته ناشی می های منشورینیز باید گفت که ضرورت تأویل

ز زوایای گوناگون به یک موضوع شود، ندارد و ابه موضوعاتی که با آن مواجه میبعدی تک

بینی و ما را با جهانکند. همین ویژگی است که اظهار نظر می های خودنگرد و به تعداد نگاهمی

تر آشنا های او محور بحث است ـ بهتر و جامعکننده ـ که در پژوهش عطّار و تأویلایدئولوژی تأویل

 کند.می

گر هوشیاری و نوع نگاه عطّار به هستی است. از سوی های منشوری بیاناساساً به کاربرد تأویل

دهد که عطّار همسو با سبک تعلیمی خویش، خواننده را هم در نظر داشته و گاهی به دیگر نشان می

 اقتضای حال و مقام او تفسیر و تأویل کرده است تا وی را هدایت کند.

 . تأویل بالغی1-3

گیری از عنصرهای بالغی ساختاری هستند که با بهره هایهای بالغی )هنری( از نوع تأویلتأویل

شود. های بالغی به کارکرد نقش ادبی و هنری زبان توجّه میگردند. به بیان دیگر در تأویلارائه می

استعاره، مجاز، کنایه، نماد، رمز، اغراق، های هنریِ تشبیه، تمثیل، از این رو عرضۀ مطالب در قالب

 روند.های بالغی به شمار میهایی برای تأویلصر و قالبایهام و حسن تعلیل، عنا

حسن تعلیل کنند. های تأویل را فراهم میاستعاره، نماد، رمز، ایهام و کنایه به دلیل ماهیّتشان زمینه

ها تکیه بر هم از جمله عنصرهای بالغی است که در تأویل نمودی برجسته دارد. در بسیاری از تأویل

ای یا پدیده است؛ به عبارت دیگر تأویلگر در مواجهه با موضوع یا پدیده ذکر علّت یک موضوع

خاص در پی آن است که علّتی خاص را برای آن موضوع یا پدیده ذکر کند، علّتی که یا در اصل 

اند، غیر از آن چیزی است که تأویلگر بر پایۀ نوع نگاه اند و یا اگر گفتهچیزی دربارۀ آن نگفته

 آید.. از این رو استفاده از حسن تعلیل هم نوعی تأویل به شمار میخویش گفته است

 . کاربرد اصطالح تأویل در این پژوهش1-4

رود و اصطالح در این پژوهش به شمار می ترین و پرکاربردتریناز آنجا که اصطالح تأویل مهم

الزم است که برای رفع ابهام، موارد کاربرد آن  های آن دارد،نقشی اساسی در توصیف و تحلیل
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موارد کاربرد اصطالح تأویل از این قرار ترین مشخّص شود. با توجّه به مطالعات انجام شده، مهم

 است: 

ذکر مصداق عینی  -3دریافت باطن قرآن در همۀ آیات  -2رفع شبهه در آیات متشابه  -1الف ـ 

گردانیدن کالم از ظاهر به سوی جهتی » -6( 238و  237: 1388)معرفت،  7سرانجام -5تعبیر رؤیا  -4

 : ذیل واژۀ تأویل(.1372)دهخدا، « که احتمال داشته باشد

دریافت باطن قرآن در همۀ »ها مبتنی بر دو مورد از موارد یادشده است: در این پژوهش تأویل

 «. رفتن از ظاهر به سوی حجّت محتمَل»و « آیات

 ژوهش. روش پ1-5

هبوط »های عطّار از یک پرسش کلیدی در این پژوهش مطرح است: نوع نگاه و ساختار و تأویل

( و تحلیل descriptiveچگونه است؟ پژوهش حاضر بر پایۀ روش توصیفی )« آدم از درگاه حق

 یۀبر اساس نظرهم پژوهش  ۀنیزمبه این پرسش، پاسخ داده است.  (content analysis)محتوا 

های مهم نیز به صورت توصیفی ارائه هایی از یافتهاستوار بوده و نمونه (hermeneutic) کیهرمنوت

 گردیده است تا به پرسش کلیدی این پژوهش پاسخ گوید.

 . پیشینة تحقیق1-6
بنابراین  اند.اری از مفسّران قرآن کریم اظهار نظر کردهیبس ،دربارۀ تأویل آیات قرآن کریم و احادیث

آن در این قسمت با شماری از مقاالت هستند. افزون بر  پژوهشسیر از منابع مهم این های تفکتاب

ها از منظرهای گوناگون دربارۀ منتشر شده در مجالّت معتبر علمی ـ پژوهشی که نویسندگان آن

 شویم.اند، آشنا میتأویل در قرآن کریم و روایات بحث کرده

های قرآنی با تأویل احادیث سخن گفته است. او یلتأونوشتۀ خود از پیوند  ( در1379عابدی )

معناشناسی قرآن را در پرتو معناشناسی حدیث در نظر داشته، بر این باور که در این مقاله، موضوع 

ای تأویل کرد که دور از فهم، خالف اجماع و خالف روح شریعت است که متون را باید به گونه

 نینجامد.نباشد و به ابطال متون دینی دیگر 

القضات، در یک مقایسۀ تطبیقی میان ( با تفسیری از نامۀ بیست و پنجم عین1383امامی جمعه )

الدّین چلبی دربارۀ کالم مولوی و همچنین نظر ابن عربی دربارۀ تأویل آیات آرای او و سخنان حسام

 القضات ارائه کرده است.قرآن کریم، تفسیری دیگر از نظریّۀ هرمنوتیکی عین
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 Wilhelm( هرمنوتیک علوم انسانی را درآمدی بر هرمنوتیک ویلهلم دلتای )1383سنی )ح

Dilthey( )1911 دیلتای در برابر موضوع علوم طبیعی ( دانسته و به تبیین آن پرداخته است. 1833ـ

کند واسطه و حضوری است، اشاره میای بیکه امری عینی است، به موضوع علوم انسانی که تجربه

 نامد.می« زیسته»را تجربۀ و آن 

نویسند: با بررسی دیدگاه تأویلی شمس می (1389ثابت و جاللی پندری )خدادادی، ملک

نیز « داندهای عالم قابل مقایسه نمیرا با تمام کتاب ترین سخن حضرت محمّد شمس تبریزی کم»

 «.سنجداو حتّی گاهی قرآن و حدیث را با هم می» افزایندمی

های نسفی از آیۀ نور ( در دو بخش به بررسی تأویل1391حیدری جونقانی )یوسفی و 

 اند.پرداخته

از مقایسۀ میان تأویل آیات قرآن کریم و هرمنوتیک غرب دریافته است که  (1391بیات )

گردد هرمنوتیک وحیانی و تأویل آیات قرآنی، فرامتنی و فرازبانی است که از پدیدۀ زبانی آغاز می»

ای است که در قوس کند. در این نوع هرمنوتیک و تأویل، زبان پدیدهخداوندی صعود می و تا علم

 «.صعود، آغاز است؛ لیکن در قوس نزول، پایان است

گرایی در اندیشۀ مولوی و غزّالی را بررسی و مقایسه تأویل (1392واعظ و کاردل ایلواری )

 غزالی برخالف مولوی: »اندچنین نتیجه گرفتهگرایی مولوی و غزالی و در مقایسۀ میان تأویل کرده

 معنای به این که بدون بردمی تأویل به شودمی فهمیده معنایی اوّل سطر که در را متنی حتّی

 معنای بین جمع که اشصوفیانه تأویل در غزالی دیگر سویی داشته باشد. از نظری آن ظاهری

 «. یابدمی فکری مولوی اختالف با است، باطن و ظاهر

نظر آن حضرت  را موضوع مقالۀ خود قرار داده، ( آرای تفسیری امام رضا 1395محمّدجعفری )

ـ وجه 4ـ ساق خداوند 3ـ دست خداوند 2ـ کرسی، عرش و استوای خداوند بر عرش 1را دربارۀ 

 کند. خداوند بیان می

و این پژوهش تالشی  تحقیقی مستقلی دیده نشد دربارۀ تأویل آیات و احادیث در آثار عطّار

 است برای ورود جدّی به این موضوع.

 . بحث2
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از میان همۀ موجودات تنها انسان این افتخار و امتیاز را پیدا کرد که خداوند پس از آفرینش او، به 

 بهترین که خدا بر باد (: آفرین14)مؤمنون/ « فتبارک الل احسن الخالقین»خود تبریک بگوید: 

نیز این شایستگی را یافت که تجلیگاه حضرت حق باشد و حق بر قلب او ـ که است.  آفرینندگان

 عرش رحمان است ـ تجلّی کند. گویا همۀ هستی در انسان خالصه شده است:

 ای نسخۀ نامۀ الهی که توی

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

 وی آینۀ جمال شاهی که توی 

 در خود بطلب هرآنچِ خواهی که توی

 (3: 1366 )رازی،

از این رو است که در عرفان از انسان با عنوان عالم صغیر ـ و حتّی در مواردی نمونۀ عالم کبیر ـ 

ـ  Alexis Carre( )1944) دکتر آلکسیس کارل(. 116: 8، ج 1414)مجلسی، یاد شده است 

، وقتی که از منظر حرفه و تخصّص خود فرانسوی شناسفیزیولوژیست و زیست، (1873

ریّت تالش محقّقاً بش»داند: می« ناشناخته یموجود»پردازد، او را شناسی( به معرّفی انسان می)زیست

هایی از مطالعات زیادی برای شناسایی خود کرده است، ولی با آن که ما امروز وارث گنجینه

ی دانشمندان و فالسفه و عرفا و شعرا هستیم، هنوز جز به اطّالعات ناقص در مورد انسان دسترس

های تحقیقی ماست و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحی که از ها نیز زاییدۀ روشنداریم که آن

 (. 16: 1348« )ایم، مجهول مانده استخود ساخته

انسان سخن به  روح و اندیشه و خیال و عقل و احساسبدیهی است که اگر از ابعاد گوناگون 

بینی عطّار از جایگاهی بسیار انسان، در جهانکند. یمیان آید، موضوع عظمت و ژرفایی خاص پیدا م

منیع برخوردار است. او اغلب در قالب حکایاتی کوتاه و نغز بر پایۀ ذوق عرفانی و معرفت توحیدی 

خود و با دیدی موشکافانه ابعاد گوناگونی از وجود، اندیشه و روان آدمی را ـ که برساخته از نور 

 کند:داند ـ معرّفی میحق می

 ای از نور تو بر عرش اعظم تافتهای ذره

آن ذرّه ذریّت شده خورشید خاصیّت 

 شده

 اوالد پیدا آمده خلقی به صحرا آمده

 

 از عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافته 

 سر تا قدم نیّت شده بر جان آدم تافته

 محابا آمده بر بیش و بر کم تافتهپس بی

: 1366)عطّار،                                  

578) 
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ار تنگاتنگ و عمیق است. در نظر بینی عطّار پیوند میان خدا و انسان بسیدر جهاناز سوی دیگر 

برد که جایگاه نخستین او بوده و با هبوط او انسان همواره در حسرت آن فضای معنوی به سر می

( محسوسی ایجاد Nostalgicآلود )آدم، آن را از دست داده است. این ویژگی که فضای حسرت

شود، های کلیدی و پرکاربرد در آثار اوست ـ همراه میـ که از واژه« درد»کرده است، وقتی با 

 یابد.نواز از حسرت و اندوه فراق روح آدمی مینمودی بسیار چشم

 هبوط آدم به زمین ناظر به این کالم وحی است:

وَ کُال مِنها َرغَداً حَیثُ شِئتُما وَ التَقرَبا  ةَالجَنَّوَ قُلنا یا آدمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُكَ »

کانا فیه وَ قُلنا فَازَلَّهُما الشَّیطانُ عَنها فَاَخرَجَهُما مِمّا فَتَکونا مِنَ الظّالِمینَ. الشَّجَرَۀَ هذِهِ 

(: و 36و  35ه/ )بقر «فِی االَرضِ مُستَقَرُّ وَ مَتاعٌ اِلی حینٍ اهبِطوا بَعضُکُم لِبَعِضٍ عُدُوٌّ وَ لَکُم

گفتیم: ای آدم! خود و همسرت در این باغ سکونت گیر)ید(؛ و از هر کجای آن خواهید فراوان 

بخورید؛ و)لی( به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود. پس شیطان هر دو را از 

آیید، شما دشمن  آن بلغزانید؛ و از آنچه در آن بودند ایشان را به در آورد؛ و فرمودیم: فرود

 همدیگرید؛ و برای شما در زمین قرارگاه، و تا چندی برخورداری خواهد بود.

عطّار در آثار منظوم خود، نگاهی خاص به این آیه و فرآیند آفرینش آدم ـ به ویژه در خصوص 

رای هبوط او به زمین ـ دارد. عطّار با نگاهی منشوری و چند سویه به این موضوع، دالیل گوناگونی ب

های زیر شاهد های او از این موضوع بسیار چشمگیر است. در نمونهتفسیرها و تأویلکند. آن ذکر می

 انگیز هبوط آدم هستیم.این نگاه منشوری او به ماجرای بحث

 . نگاه تأویلی2-1

 در این قسمت شاهد پنج نگاه منشوری عطّار به ماجرای هبوط آدم هستیم که ماهیّت تأویلی دارند:

 . سپند چشم بد2-1-1

 گوید:عطّار با توجّه به جایگاه ممتاز آفرینش آدم می

 امروز 8تو هم ای خواجه چشمارویی

 ولیکن صبر هست ای خفته در راه

 اگرچه جای تو در زیر خاک است

 پردهدریغا جوهرت در تنگ

 چو چشماروی، زیبارویی امروز 

 که تا در راهت اندازند، ناگاه

 ولیکن جان پاک از جای پاک است

 به زنگار طبیعت رنگ برده



192-169ص،  98، پاییز و زمستان 240، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  180 

 

 

 فرشته گر ببیند جوهر تو

 نه مسجود مالیک جوهر تست؟

 ای، گلخن رها کنزادهخلیفه

 اگرچه پادشاهی پاس خود دار

 به مصر اندر برای تست شاهی

 

 دگر ره سجده آرد بر در تو

 نه تاجی از خالفت بر سر تست؟

 به گلشن شو، گداطبعی قضا کن

 ند چشم بد دارسپ« عصی آدم»

 تو چون یوسف چرا در قعر چاهی؟

 (157الف:  1392)عطّار،                     

، به ذکر بخشی از داستان ها عالوه بر گریز به ماجرای حضرت یوسف عطّار در این بیت

 آفرینش انسان پرداخته و تأویلی ویژه از این آیات ارائه کرده است:

 عَدُوٌّ  هذا إنَّ یا آدَمُ . فَقُلناأبى إبلیسَ إال فَسَجَدوا لِآدَمَ اسجُدوا لِلماَلئکَةِ قُلنا إذ وَ»

 أنَّكَ  . وَالتَعرى وَ فیها ألّاتَجوعَ لَكَ َفتَشقى. إنَّ الجَنَّةِ مِنَ یُخرَِجنَّکُما فَال لِزَوجِكَ وَ لَّكَ

 شَجَرَۀِ  عَلى أدُلُّكَ هَل آدَمُیا  قالَ الشَّیطانُ إلَیهِ . فَوَسوَسَالتَضحى وَ فیها التَظمَؤُا

 وَرَقِ  مِن عَلَیهِما یخَصِفانِ طَفِقا وَ  سَوآتُهُما لَهُما فَبَدَت مِنها . فَأکَالالیَبلى مُلكٍ  وَ  الخُلدِ

: گفتیم فرشتگان به که را هنگامى[ کن یاد] (: و116 - 121)طه/ « فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ الجَنَّةِ

 در آدم! اى»: گفتیم پس. کردند سجده[ همه] زد باز سر که ابلیس جز پس،« کنید سجده آدم براى»

 در به بهشت از را شما تا زنهار است،[ خطرناک] دشمنى همسرت و تو براى[ ابلیس] این حقیقت،

 نه و شوىمى گرسنه نه که است[ امتیاز] این آنجا در تو براى حقیقت گردى. در بختتیره تا نکند

 وسوسه را او شیطان پس. «زدهآفتاب نه و گردىمى تشنه نه آنجا در این که[ هم] و. مانىمى برهنه

 گاه آن «نمایم؟ راه شود،نمى زایل که ملکى و جاودانگى درخت به را تو آیا آدم! اى»: گفت کرد،

 چسبانیدن به کردند شروع و شد نمایان برایشان آنان برهنگى و خوردند[ ممنوع درخت] آن از

 .رفت بیراهه و ورزید عصیان خود پروردگار به آدم[ گونه این] و. خود بر بهشت هاىبرگ

، آدم را با توجّه «هبوط آدم از بهشت»عطّار در بعدی از ابعاد نگاه منشوری خود به ها در این بیت

دانسته است که از عرش به فرش افتاده است؛ « چشمارویی زیبارو»به جایگاه منیعش در آفرینش، 

هرچند جسم او تعلّق به خاک دارد، ولیکن جانش از عالم پاک ملکوت است. همان طور که مالحظه 

نافرمانی آدم را در تأویلی بالغی، بر پایۀ حسن تعلیل توجیه کرده های یادشده شود، عطّار در بیتمی

است که با آویزۀ چشم قراردادن گناه و لغزش آدم )عصی آدم( و رانده شدن  و خطاب به انسان گفته
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چرا که جایگاه جان تو ـ که اصل او از بهشت، برای خودت وسیله و ابزار دفع گناهان را فراهم کن؛ 

 جوهرت شایستۀ سجدۀ فرشتگان است.و جوهر وجود توست ـ به عالم پاک تعلّق دارد و از این رو 

مبتنی بر اعتقاد او به جایگاه منیع انسان در درگاه خداوند « هبوط آدم»تأویل عطّار از این بخش از 

سپند چشم »به عنوان « عصیان و تمرّد خود»است و بنیانی قرآنی و روایی دارد، امّا این که آدم، از 

. شوده نمیدهد و نشانی از آن در آیات و روایات دیداستفاده کند، نگاه شاعرانۀ او را نشان می« بد

نگاه »دهندۀ اوست، هم نشان« اعتقادات دینی و عرفانی»بیانگر  بنابراین تأویل عطّار در این سروده هم

 وی به ماجرای آفرینش آدم و هبوط او.« هنری

 . نوجویی 2-1-2

در تأویلی دیگر از عطّار شاهد آن هستیم که دلگیر شدن از کهنگی و درخواست تازگی سبب هبوط 

 د:شوآدم می

 بود آدم را دلی از کهنه سیر

 ها جمله به یک گندم فروختکهنه

 عور شد دردی ز دل سر برزدش

 در فروغ عشق چون ناچیز شد

 چون نماندش هیچ، با هیچی بساخت

 

 از برای نو به گندم شد دلیر 

 هرچه بودش جمله در گندم بسوخت

 ای بر در زدشعشق آمد حلقه

 کهنه و نو رفت و او هم نیز شد

 چه دستش داد در هیچی بباختهر

 (364و  363: 1391)عطّار،                     

بنابراین آدم برای این که کهنگی حضور خود در بهشت را با وضعیّتی نو عوض کند، دلیری 

شود فروشد. پیامد این معامله این میکند و همۀ سرمایۀ کهنۀ خویش را در برابر یک گندم میمی

از دست دادن تعلّقات، درد عشق در او  دهد. در پید و همه چیز را از دست میگردکه او عور می

بندد نیز از او رخت برمی« نو»ـ که آن را از دست داده بود ـ « کهنه»آید و در نتیجه عالوه بر پدید می

ری تعبیر دیگ« هیچی»سازد. می« هیچی»کند و با همین ، عوض می«هیچی»را با « همه چیز»و به ناچار 

تأویل شیخ »است. شادروان فروزانفر در این خصوص گفته است: « موتوا قبل ان تموتوا»و « فقر»از 

 (.289: 1389)فروزانفر، « ]عطّار[ دربارۀ گندم خوردن آدم تازگی دارد

کند که دلگیر شدن از خود و ترک تعلّق کار هر عطّار در پایان این تأویل خویش یادآوری می

 کسی نیست:
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 خود بگرفتن و مردن بسیدل ز 

 

 نیست کار ما و کار هر کسی 

 (364: 1391)عطّار،                            

الطّیر، علّت هبوط آدم به زمین، دلگیر شدن او از ماندگاری در بهشت و های منطقدر این بیت

قرآن مجید  گرفتگی ذکر شده است؛ در حالی که چنین مطلبی از ظاهر آیاتهمّت او برای رفع دل

شود. این تأویل هم ـ که با مشرب عرفانی عطّار سنخیّت دارد ـ تأویلی هنری و بالغی دریافت نمی

 است که با استفاده از حسن تعلیل پدید آمده و به زیبایی در قالب سرودۀ فوق نمود یافته است. 

 

 

 . بندگی و ذُل2-1-3ّ

از این رو خداوند از روح خویش «. بندگی و ذلّ»جهان پیش از آفرینش انسان همه چیز داشت، جز 

بیاراید و به انسان عزّتی درخور ببخشد. به گفتۀ « بندگی و ذلّ»دمد تا جهان را به زینت در آدم می

: 1360)به نقل از بقلی شیرازی، « رؤیت ذلّ از مشهد فناست و آن از اوصاف عبودیّت است»حصری: 

در انسان ـ که نشان بندگی اوست ـ شور و غوغا در جهان « ذلّ»نت گر شدن زی(. بنابراین با جلوه600

شود که مقام انسان در برابر حق، مقام ذلّ است و همۀ عزّت از آنِ شود. بنابراین دانسته میبر پا می

 خواهد،مى سربلندى کس (: هر10)فاطر/ « جَمیعاً العِزَّۀُ    فَللّهِ العِزَّۀَ یُریدُ کانَ  مَن»خداست: 

 خداست: آنِ از یکسره ]باید بداند که[ سربلندى

 نقد بود آنجا همه چیزی ولیک

 الجرم در قالب آدم دمید

 شور در بازار عالم اوفکند

 صد جهان بُد پر خداوندی بزور

 

 بایست نیکبندگیّ و ذل می 

 بندگی را در خداوندی کشید

 جملۀ آفاق در هم اوفکند

 از جهان بندگی برخاست شور

 (421ب:  1392)عطّار،                       

ها از یک سو با آیات مربوط به آغاز آفرینش انسان مرتبط است و از سوی دیگر ناظر این بیت

 نیافریدم را انس و جنّ و (:56)ذاریات/ « لِیَعبُدونِ إالّ االنسَ وَ الجنَّ مَاخَلَقتُ وَ»است به آیۀ 

 بپرستند. مرا آن که براى جز

 های زیر دنبال کرد:توان در بیتمطلب را میادامۀ این 
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 هست آدم اصل کل»پیر گفتش: 

 جُسته از تخت خداوندی کنار

 از بهشت عدن آزاد آمده

 بود نور قدس هم پیراهنش

 زان که او را بندگی مطلوب بود

 بندگی را ترک جنّت گفت پاک

 

 عزّ را بفروخته، بخریده ذل 

 بندگی را کرده در ذل اختیار

 نده شدن شاد آمدهدر غم ب

 خواست کان بیرون فتد از گردنش

 الجرم در بندگی محبوب بود

 «آسا از بهشت آمد به خاکعاشق

 (355ب:  1392)عطّار،                       

ها عطّار وارد عرصۀ تأویل شده و در پایان از زبان پیر گفته است که آدم در اظهار در این بیت

آسا به زمین داشت، به همین سبب بهشت را به طور کامل ترک و عاشقبندگی، محبوبیّت زیادی 

هبوط کرد تا به بندگی حق بپردازد. ناگفته پیداست که این برداشت با ظاهر آیات هبوط هماهنگی 

ندارد، امّا ذهن عارفانه و عاشقانۀ عطّار آن را بر پایۀ حسن تعلیل و در قالب تأویلی بالغی عرضه 

او را بر سر شوق « بندگی و ذلّ»(. آراسته شدن آدم به 355ب:  1392ک: عطّار، کرده است )نیز ر.

آورد و گویا به سبب همین ویژگی است که عطّار در بیت زیر هبوط آدم به زمین و بازگشت او می

 را به جایگاه نخستش، ناشی از شوق آدم دانسته است:

 ز شوقت آمدم در عالم خاک

 

 پاکروم با عالم ز شوقت می 

 (123الف:  1392)عطّار،                     

این که انسان شوق بازگشت به عالم پر از حسن و معنویّت را داشته باشد، امری طبیعی است، امّا 

در آیات مربوط به هبوط آدم هیچ نشانی از این که آدم مشتاقانه و با اختیار به زمین هبوط کرده باشد 

ن که با شوق هبوط کرده باشد. بنابراین، این اندیشه هم تأویلی است؛ شود، چه رسد به ایدیده نمی

 تأویلی عاشقانه از ذهنی دردمند و عاشق.

مستلزم دل کندن از همۀ تعلّقات گوناگون است. از این « بندگی و ذلّ»نیز آراسته شدن به زیور 

بوط او را از بهشت، عطّار بر پایۀ مشرف عرفانی خویش و با ساختاری بالغی، علّت هرو است که 

 دلبستگی آدم به بهشت و سر فرو آوردن به چیزی دون حق دانسته است: 

 کرد شاگردی سؤال از اوستاد

 گهربود آدم همی عالی»گفت: 

 هاتفی برداشت آوازی بلند

 «ز بهشت آدم چرا بیرون فتاد؟»ک 

 چون به فردوسی فروآورد سر،

 کای بهشتت کرده از صدگونه بند!
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 هر که در هر دو جهان بیرون ما

 ما زوال آریم بر وی هرچه هست

 جای باشد پیش جانان صدهزار

 به چیزی زنده شد هر که جز جانان

 

 سر فرو آرد به چیزی دون ما،

 زان که نتوان زد به غیر دوست دست

 جای بی جانان کجا آید به کار؟

 «گر همه آدم بود افکنده شد

 (270و  269: 1391)عطّار،                  

ناگفته پیداست که این برداشت هم به هیچ وجه با ظاهر آیات مربوط به هبوط آدم ـ که پیش از 

 پذیر خواهد بود.های عرفانی توجیهاین ارائه گردید ـ تناسب ندارد و تنها در چارچوب اندیشه

 

 

 . درد دین2-1-4

درد جدایی از منشأ عالی، همراه ، «درد»عشق درونمایۀ اصلی و جوهرۀ شعر عطّار است و همواره با 

های نواز در سروده( و چشمmotifهای مکرّر )است. این رویکرد به درد معنوی و ازلی، از درونمایه

 رود و تشخّص و هویّتی خاص به شعر او بخشیده است:عطّار به شمار می

 کفر کافر را و دین دیندار را

 

 ای دردت دل عشّاق راذرّه 

 (240: 1391)عطّا،                        

در یکی های او از هبوط آدم هم نمود پیدا کرده است. او در تأویل« درد»این رویکرد عطّار به 

های منشوری خود از هبوط گفته است که خداوند آدم را خلق کرد و او را مایۀ زینت و از تأویل

زمینۀ آن در ذات و سرشت او وجود کرد؛ چرا که آراستگی جهان قرار داد و از او درد دین طلب 

« درد دین»داشت. بنابراین آدم ـ که مرد بود نه زن که اهل زینت و شیفتۀ رنگ و بوی است ـ برای 

های دلربای بهشت به طور کامل دل کَند. وقتی که او با ترک تعلّق به این مرحله از کمال از جلوه

 به او ابالغ گردید:« اهبطوا»رسید، امر 

تأویلی دیگر از هبوط گفته است که خداوند آدم را خلق کرد و او را مایۀ زینت و  عطّار در

کرد؛ چرا که زمینۀ آن در ذات و سرشت او وجود آراستگی جهان قرار داد و از او درد دین طلب 

« درد دین»داشت. بنابراین آدم ـ که مرد بود نه زن که اهل زینت و شیفتۀ رنگ و بوی است ـ برای 
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های دلربای بهشت به طور کامل دل کَند. وقتی که او با ترک تعلّق به این مرحله از کمال هاز جلو

 به او ابالغ گردید:« اهبطوا»رسید، امر 

 خواستیمما ز آدم درد دین می

 او چو مرد درد آمد در سرشت

 زن کند رنگی و بویی اختیار

 ش آمد خطاب«اهبطوا»الجرم چون 

 

 تا جهانی را بدو آراستیم 

 پاک شد از رنگ وز بوی بهشت 

 مرد را با رنگ و با بویی چکار؟

 پای تا سر درد آمد و اضطراب

 (385)همان:                                      

بینیم که عطّار علّت هبوط آدم را ترک تعلّق او دانسته است در حالی که این در اینجا هم می

شود. این تأویل هم که با حسن تعلیل ارائه کریم دریافت نمیمفهوم به هیچ وجه از ظاهر آیات قرآن 

 گردیده است، از نوع بالغی است.

 

 . گریز از بالی قُرب2-1-5

 های منشوری عطّار در خصوص هبوط آدم هستیم:های زیر هم شاهد بُعدی دیگر از تأویلدر بیت
 ای را تا ادب نبود نخستبنده

 چون بالی قرب دید آدم ز دور

 دنیا کشتزار خویشتندید 

 نیست دنیا بد اگر کاری کنی

 

 بندگی از وی کجا آید درست؟ 

 آشیان آمد ز نورسوی ظلمت

 الجرم کرد اختیار خویشتن

 بد شود گر عزم دیناری کنی ...

 (356و  355ب:  1392)عطّار،             

نافرمانی و به تعبیری ترک هرچند که بنا به نصّ صریح قرآن کریم، هبوط آدم به دنیا به سبب 

های یادشده با یاری جستن از حسن تعلیل، آن را به سود آدم ادب او بوده است، امّا عطّار در بیت

(، 54: 1361)فروزانفر، « البال للوالء»توجیه کرده است؛ به این صورت که چون آدم به مصداق 

که برای پرهیز از افتادن در آن دید، حاضر شد حضور در مقام قرب حضرت حق را توأم با بال می

آشیان دنیا فرو افتد. البتّه او پس از هبوط، دنیا را بالی قرب، از نور گلشن قدس به سوی ظلمت

توانست زمینۀ بازگشت او را تدارک ببیند. چنین مفاهیمی از آیات همچون کشتزاری دید که می
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م که در این مورد هم، عطّار بر پایۀ مشرب شود و به ناچار باید بگوییخلقت و هبوط آدم استنباط نمی

 عرفانی و تفکّر هرمنوتیکی خویش اقدام به تأویل کرده است.

زند تا نشان دهد که اگر انسان می او در اینجا گریزی هم به این سخن حضرت امیرالمؤمنین 

دنیا نه تنها بد نیست،  رود، کارکند و دلبستۀ دنیا و مال دنیا نشود،در دنیا برابر آنچه از او انتظار می

طالب )امام علی بن ابی« اِنِّ الدُّنیا مَسجِدُ اَحِبّاءِ اهللِ»ساز رشد و کمال او خواهد بود: بلکه زمینه
 ،1372 :384.دنیا مسجد محبّان خداست ) 

 . نگاه تفسیرگونه2-2

است تر تفسیر نزدیکهای یادشده مواردی هم وجود دارد که نگاه منشوری عطّار به افزون بر تأویل

 های زیر از این نوع هستند:تا به تأویل. نمونه

 . تقدیر الهی2-2-1

 تأویلی دیگر از علّت هبوط آدم از بهشت:

 ای را منصب شاهی دهدبنده

 از عصایی سنگ را زمزم کند

 

 از چنان چاهی چنان جاهی دهد 

 کند« عصی آدم»گندمی تخم 

 (120ب:  1392)عطّار، 

است. بنابراین منظور عطّار این « خدا»بیت نخست پیداست که فاعل مصراع چهارم،  با توجّه به

است که خداوند، خود بذر نافرمانی آدم را پاشیده است و آدم در نافرمانی از حق و فریب خوردن 

از ابلیس ـ که موجب هبوط او از بهشت گردید ـ هیچ اختیاری از خود نداشته و به ناچار اسیر جبر 

مخالفت امر در ظاهر از برای موافقت »از سوی دیگر شده است. باید چنین رفتاری مرتکب می بوده و

کند که ربّ خویش است. پس ارادت است در باطن؛ از آن که هر یکی عمل به مقتضای اسمی می

این تأویل (. 79: 1393)خوارزمی، « او در حالت مباشرت معصیت در عین طاعت ربّ خویش است

 دهد. رایانۀ عطّار را نشان میدیدگاه جبرگ

 گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ!

 تو در طریق ادب کوش و گو: گناه من است

 (124: 1362)حافظ،                                          
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کرد که آدم در گوید: تقدیر الهی چنین اقتضا میعطّار در ادامۀ تأویل خود از ماجرای هبوط می

ها و مشکالت، قدر گلشن قدس را ـ که دنیا گرفتار شود تا در نهایت بر اثر تحمّل سختیزندان 

سرشار از نعمت و آسایش بود و او آن را به آسانی از دست داد ـ بداند. زندان دانستن دنیا برگرفته 

ق: 1400الحرّانی، محمّد )به نقل از ابی« الدّنیا سِجنُ المُؤمِنِ وَ جَنَّةُ الکافِرِ»از این حدیث است: 

 (: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.53

 ... ولیکن روزکی چندی جهاندار

 که تا چون بگذری زین حبس فانی

 

 درین حبس زمین کردت گرفتار 

 تمامت قدر آن گلشن بدانی

 (164الف:  1392)عطّار،                     

بایست تا قدر الطاف خداوندا! مرا این سرگردانی همی»گوید: یابد و میآدم نیز این نکته را درمی

تو بدانم، حقّ خداوندی تو بشناسم. مرا این مذلّت و خواری درخور بود تا مرتبۀ اعزاز و اکرام تو 

ها کرده است و از کدام درکت به بازبینم و بدانم که با این مشتی خاک لطف خداوندی چه فضل

(. بنابراین آدم، هبوط را ـ که در تقدیر او نوشته شده است 94 :1366)رازی، « کدام درجت رسانیده

های یادشده از هبوط به وضوح پیداست که برداشت و تأویل خاصّی که عطّار در بیتپذیرد. ـ می

 ارائه کرده است با ظاهر آیات قرآن کریم تناسب ندارد و بیانگر ذوق و مشرب عرفانی اوست. 

 . حرص 2-2-2

و از  داندکند، حرص آدم به گندم را عامل هبوط میمنظری دیگر به هبوط نگاه میعطّار وقتی از 

ریگی است که از آدم به ما رسیده است. آیا به راستی عامل هبوط آدم به نظر او این حرص، مرده

 شود:زمین، حرص است؟ از آیات مربوط به هبوط که چنین پیامی درک نمی

 شتاب از حرص دارد جان مردم

 ه حرص در دل راه دادیاگر ن

 ز آدم حرص میراث است ما را

 

 نگه کن حرص آدم بین و گندم 

 فتادی« جنةالمأوی»کجا از 

 کارا!درازا محنتا آشفته

 (208الف:  1392)عطّار،                    

غم و اندوه و انواع بالها را برای فرندان خود به ارث کند و بنا به گفتۀ عطّار، آدم هبوط می

 گذارد. میراثی ماندگار که همواره با فرزندان او خواهد بود: می

 اگر آدم نخوردی گندمی را

 به سیصد سال آدم مانده غمناک

 جا بودی جوی غم مردمی را؟ک 

 ز بهر گندمی خون ریخت بر خاک
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 پدر او بود و اصل او بود ما را

 ای خواهی به شادیاگر تو لقمه

 چو او را گندمی بی صد بال نیست

 

 به یک گندم هدف شد صد بال را

 محال است این که از آدم بزادی

 ای بی غم روا نیستترا هم لقمه

 (180)همان:                                      

فرمان خداوند را نادیده داند که باعث شد آدم الدّین رازی هم حرص را از جمله عواملی مینجم

چندان انس »بگیرد. البتّه او خاستگاه این حرص را انس و تعلّق خاطر آدم به بهشت دانسته است: 

« 9الشَّجَرَۀَوَ التَقرَبا هذِهِ »پدید آمد آدم را با بهشت و لذّات آن که چون ابتالی شجره در میان آمد 

 «10الیَبلى مُلكٍ وَ الخُلدِ شَجََرۀِ عَلى أدُلُّكَ هَل»ابلیس او را به ملک بهشت بتوانست فریفت که 

فرمان رحمن  ،تا خلود بهشت و ملک آن بر رضای حق برگزید و به گفتِ شیطان از غایت حرص

 . 39و  38: 1397نیز ر.ک. اکرمی، میرجلیل و هادی دینی،  (.92: 1366)رازی، « بگذاشت

های های ارائه شده، یک منظر از مجموعه نگاهشود هر یک از نمونههمان طور که مالحظه می

بار ماجرای هبوط آدم را  چندینبیان دیگر عطّار  بهدهد. نشان می« هبوط آدم»عطّار را به ماجرای 

 تأویل کرده و هر بار دلیلی متفاوت برای آن ارائه نموده است.

ها بر بینیم که همۀ این تأویلهای ارائه شده، میمنشوری عطّار در نمونههای با مروری بر تأویل

ترک تعلّق و عدم وابستگی به »اند و در این میان موضوع پایۀ ذوق و مشرب عرفانی او پدید آمده

های تعلیمی عرفاست ـ بیشتر ترین موضوعات و آموزههای مکرّر و از محوریـ که از درونمایه« دنیا

وی بوده است. عطّار در این خصوص برای اثربخشی به نظر تأویلی خویش، از ذوق هنری  مطمح نظر

این نگاه  ها بخشیده است.و شاعرانۀ خود هم به نحو مطلوب بهره برده و ظرافتی خاص به تأویل

 در قالب نمودار زیر قابل نمایش است:« هبوط آدم»منشوری عطّار به ماجرای 
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 دمنگاه منشوری به هبوط آ

نگاه منشوری بیانگر افزون براین که  ،های ارائه شده دربارۀ هبوط آدمتأویلشایان ذکر است که 

ای توان آن را تأویل خوشهدهند که میای را تشکیل میمجموعههستند، عطّار به ماجرای هبوط آدم 

 نامید. 

 گیرینتیجه

عطّار که نگاهی تأویلی به آیات و روایات دارد، در موارد زیادی نگاهش چند بعدی )منشوری( 

و هر بار تأویلی متفاوت با مورد  کندمیاز زوایای گوناگون به یک موضوع نگاه  شود؛ یعنیمی

وضوح  به« هبوط آدم»هایش با محوریّت در منظومه نماید. با مطالعۀ این ویژگی سبکیمیپیشین ارائه 

ـ به ویژه با استفادۀ مناسب از صنعت های عرفانی و بالغی خویش دانسته شد که او بر پایۀ تأویل

، دالیل و عوامل گوناگونی ذکر کرده است: پرهیز از «هبوط آدم»برای موضوع واحد حسن تعلیل ـ 

حرص. این  قرب، تقدیر الهی وزخم، نوجویی، اظهار بندگی و ذلّ، درد دین، گریز از بالی چشم

شود و تأویلی متفاوت ارائه شیوۀ تأویل را که در آن هر بار از منظری متفاوت به آن نگریسته می

های ارائه شده دربارۀ هبوط آدم، گردد، تأویل منشوری نامیدیم. نیز دریافتیم که مجموعه تأویلمی

ای را تشکیل مجموعهافزون براین که بیانگر نگاه منشوری عطّار به ماجرای هبوط آدم هستند، 

 ای نامید. توان آن را تأویل خوشهدهند که میمی

هبوط

تقدیر الهی

سپند چشم بد

گریز از بالی قرب

حرصدرد دین

بندگی و ذلّ

نوجویی
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