مطالعات عرفانی(مجله علمیـ پژوهشی)
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان
شماره بیست و پنجم ،بهار و تابستان  ،96ص114-85

عرفانی فارسی (از قرن پنجم تا پایان قرن هفتم)
داود قاسمنیا
حسن سلطانی کوهبنانی





چکیده:
ماجرای آفرینش حضرت آدم (ع) ،یکی از موضوعات مهم کتاب مقدس ،قرآن و روایات اسالمی است.
عارفان مسلمان ،به تبع قرآن و روایات اسالمی در این باره ،مباحث فراوانی طرر کرردهانرد .للقرت
حضرت آدم (ع) ،حوادث قبل از دمیدن رو و ذکر جزئیات آفررینش قابرا او از مباحرث مهرم مترون
عرفانی است .عارفان اوبیه هنگام بحث از این موضوع ،به اتّکای عرفان زاهدانة لویش سعی کردهاند
تا مطابق آیات قرآن بدان بپردازند؛ اما برلی از عارفان متألر ،از شکل قرآنری بحرث فاهرله ترفتره و
هنگام توضیح و تفسیر بیشتر این ماجرا ،دیدتاههای آمیخته به ذوقیات لرویش را ،در قابرا قهرهای
اسطورهای -تخیلی ابراز کردهاند .در واقع ،قهص قرانی که با اسررائیلیات در هرم آمیختره ،از طریرق
متون تفسیری عربی و ترجمههای فارسی ،وارد متون عرفانی شده و عرفا نیز برای تبیین اندیشههرای
لود از آنها سود جستهاند .در این مقابه ،کوشیدهایم با بررسی متون منثور عرفانی قرنهای پنجم ترا
هفتم و جستوجو در متون مقدس ،ریشهها و عناهر این قهة اسطورهای را معرفی کنریم ،از مجمروع
مباحث ،چنین بر میآید که قههپردازی اسطورهای از ماجرای للقت ،ریشره در اسررائیلیات دارد؛ امرا
عارفان ایرانی مسلمان از آن به عنوان وسیلهای برای ابراز مباحث عرفرانی ،از جملره عشرق ازبری و
امانت ابهی ،نور محمدی ،اهمیت لاک ،فروتنی و تقرّب لاک به درتاه ابهری ،غیررت حرق و  ...بهرره
ترفتهاند.
کلیدواژهها :آفرینش ،عرفان اسالمی ،قهة آدم ،اسرائیلیات.
 .دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم(نویسنده مسئول)d.ghasemnia54@yahoo.com /

 .استادیار دانشگاه ایالم
تاریخ دریافت95/1/3 :

تاریخ پذیرش96/5/15 :
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مقدمه
ماجرای خلقت حضرت آدم (ع) ،در ادیاان ابرایییای ،با نناوان موعاونی موا و
و سایر کتب مو یوود مانند :تلیود ،1رازیای خنوخ 2و  ...در نبارات متعددی ب این
موعوع پرداخت اند.
در منابع اسالمی نیز ،قرآن در آیات متعددی ب ایان موعاوع اشااره کارده و در
کتب حدیث ،تاریخ ،تفسیر و قصص انبیا نیز باریا جزئیات و چگاونگی ایان مااجرا
بیان شده است .ییچنین نارفان مسلیان در آثار خاوی
آفرین

با دو مرحلا از مااجرای

حضرت آدم اشاره کردهاند :یکی حوادث قبل از آفرین

تصیی خداوند برای آفرین

حضرت آدم مانناد:

مخلوقی تازه ،انتراض فرشتگان ب خدا ب دلیل فساد و

خونریزی این مخلوق در زمین ،پاسخ خداوند ب آنیاا ،آفارین

قالاب انساان ای

مراحل و زمانیای والنی ،مواجوة ابلیس با قالب انسان و  ...و دوم حوادث بعاد از
دمیدن روح مانند :دستور ب فرشتگان برای سجده بر آدم ،امتناع ابلیس و رانده شادن
او از درگاه خدا ،آغاز دشینی ابلیس با انسان ،راناده شادن آدم و حاوا از بوشات و
دیگر حوادث بعد از آن.
نارفان مسلیان با توج ب مذیب ،مسال

و مارام نرفاانی خاوی  ،از زوایاای

گوناگون ب این رخدادیا نگریست و برای شرح و تبیاین آنیاا ،از آیاات و روایاات
اسالمی ،کتاب مقدس و آموزهیای یوودی و مسیحی استفاده کردهاند .از موعاونات
مو دربارۀ حضرت آدم در متون منثور نرفانی فارسی ،مااجرای چگاونگی آفارین
قالب او از خاک ،نق

فرشتگان در آفرین

جس آدم و خاکِ سارزمینی اسات کا

قالب وی از آن آفریده شده است .برخی از متون منثور نرفانی ینگام بحاث در ایان
باره بیشتر متأثر از قص ای اسطورهای_تخیلی یستند ک ریش در آثار و اندیشا یاای
یوود دارد .بدین مضیون ک وقتی خداوند ،تصیی گرفات کا آدم را بیافریناد ابتادا
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تعدادی از فرشتگان را ب ترتیب برای آوردن خاک قالاب آدم فرساتادا اماا زماین در
مقابل آنیا ،امتناع ورزید تا این ک در نوایت نزرائیل موفق ب آوردن خاک و اجرای
آدم و وقایع مقارن آن ،متأثر از این قص و دیگر تفکرات غیر اساالمی ،معبار روا و
نفوذ اسرائیلیات در اندیش یای نارفان مسلیان شده است.
با وجود ایییت داستان و آفرین
نرفانی فارسی ،تاکنون فقط ی

آدم (ع) و ارح گساتردۀ آن در متاون منثاور

پژوی

در این باره انجام گرفت است مقالة «میزبان»

با ننوان« :انعکاس داستان آفرین

آدم در برخی از متون ادب نرفانی تاا قارن نوا ».

نویسنده در این مقال قصة آفرین

آدم را در برخای متاون منظاوم و منثاور نرفاانی

فارسی بررسی کرده استا اما مقالة حاعر بیشتر از زاویة تاأثیر اسارائیلیات با ایان
موعوع نگریست است و در پی آن است تا نشان دید اوالً :چ مباحث یاا نناراری
پیرامون ماجرای آفارین

حضارت آدم و از چا

ریقای از اسارائیلیات وارد متاون

نرفانی شده است؟ ثانیاً :نارفان مسلیان ،از قصة آفارین
مباحثی بوره گرفت اند؟ کادام یا

آدم (ع) بارای ارح چا

از نارفاان ،در ارح قصا  ،بیشاتر تحات تاأثیر

اندیش یای اسرائیلی بوده است؟ و آیا این تأثیرپاذیری از ابتادا باوده یاا مرباوط با
دورهای خاص است؟
 .1واژة اسرائیلیات
اسرائیل در لغت ،ب معنای «بندۀ خدا و کسی ک بر خدا پیروز شد و آن لقب یعقوب
است( ».یاکس )53 :1349 ،محققاان و دانشایندان نلاوم اساالمی ،بارای اراطالح
«اسرائیلیات» ،تعاریف متعددی ارائ دادهاند 3.برخی« :آن را ب مجیون ای از اخباار و
قص یای یوودی و نصرانی ا الق مایکنناد کا بعاد از ورود جیعای از یوودیاان و
مسیحیان ب دین اسالم یا تظایر آنیا ب مسلیانی ،وارد جامعة اسالمی شاده اسات».
(نعنان  )73 :1390 ،از نظر «فان فلوتن» در معنایی گستردهتر« :بار تیاام نقایاد غیار
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اسالمی خصوص آن دست از نقاید و افسان یای خرافی ک یوود و نصارا از قرن اول
یجری در دین اسالم وارد کردند ،ا الق میشود( ».قاسیی )10 :1389 ،ارلیتارین
کرد:
 -1یوودیان و مسیحیان نومسلیان ک برخی از آنیا جزء اولین قصااص بودنادا
مانند :تیی داری و کعباالحبار.
 -2برخی مسلیانان شاگرد ایل کتاب ،از جیل  :ابویریره ،نبداهلل بن نیروناص
و سلییان بن مقاتل( .نالم نسکری)33-22 :1385 ،
 .2خلقت آدم در تورات و رسالههای مربوط به آن
در «تورات» ،دو بار ب آفرین

آدم اشاره شده استا ی

بار از آفرین

انسانی شبی

ب خدا ،آنجا ک میگوید« :سرانجام خداوند فرمود انسان را شبی خود بسازی تاا بار
حیوانات زمین و ماییان دریا و پرندگان آسیان فرمانروایی کند( ».سافر پیادای ،1 ،
 )26و بار دیگر ب آفرین

آدم از خاک ،اشاره میکند« :آنگاه خداوند از خاک زماین

آدم را سرشت .سپس در بینی او روح حیات دمید :ب او جان بخشید و آدم ،موجاود
زندهای شد( ».سفر پیدای  )7 ،2 ،اما در «رازیای خنوخ» جزئیاات بیشاتری درباارۀ
آفرین

قالب انسان آمده اسات« :گوشات

چشیان

از خورشید  ...استخوان

از خااک ،خاون

از سنگ ،رگیاا و مویاای

از قطارهیاای شابن ،
از گیایاان و ». ...

(رازیای اخنوخ)31 :1394 ،
در «تلیود» نیز ،نام مکانیایی آمده ک اجزای بدن آدم از خاک آنیا آفریده شاده
است« :تنة آدم از سرزمین بابل ،سرش از سرزمین اسرائیل ،دسات و پاای

از ساایر

سرزمینیا و اندام جنسیاش از سرزمین «آکرادی آگیا» خلق شاد( ».یازدان پرسات،
)8 :1390
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خاکی آدم سخن گفت شده ،بادین شاکل

بار از آفرین

ک ییة انسانیا دارای قالبی خاکی شبی بدن آدم (ع) یستندا اما انسانیاایی کا با
دارای بدنی آسیانی میشوند« :آدمِ اول از خاک زمین آفریده شدا اماا آدم دوم یعنای
مسیح ،از آسیانا بنابراین یر ی

از ما انسانیا ،بدنی خاکی داری شابی بادن آدم و

ییچنین آنانی ک از آنِ مسیح میگردند ،ییانند او بدنی آسایانی خوایناد داشات».
(کتاب مقدس ،اول قرنتیان)49-47 ،15 ،
 -3خلقت آدم از نگاه قرآن كريم
قرآن کری  ،جزئیات بیشتری از آفرین

خاکی آدم بیان کرده ،بدین شکل کا  :انساان

از «خاک» (آلنیران« ،)59 :گل» (انعاام« ،)2 :گال چسابنده» (راافات« ،)11 :لجان
ریخت شده» (حجر« ،)26 :گل کوزهگری» (الرحین« ،)14 :گل و الی» (مؤمنون)12 :
آفریده شده است .و در آیة «إِنَ مَثَلَ نِیسَى نِندَ اللّ ِ کَیَثَالِ آدَمَ خَلَقَا م مِان تاارَاب »...
(آلنیران ،)59 :اختصاراً آفرین

آدم (ع) را از خاک مایدانادا اماا در ساورهیاای

مبارکة «بقره» و «حِجر» ،مسألة آفرین

انسان ب شکلی متفاوتتر آمده است .در این

جا ،سخن از گفتگو میان خداوند و مالئک  ،قبل از آفارین

آدم اسات .ایان مناا رۀ

قص گون  ،بعدیا برای مفسران دستاویزی شد تا ینگام تفسیر این آیات ،ایان داساتان
را بسط داده و از شکل و ارل قرآنی آن ک ک فارل بگیرند .آنان ینگام تفسیر این
آیات ،نناراری اساطورهای -تخیلای را وارد تفاسایر خاود کاردهاناد کا متاأثر از
اندیش یای غیر اسالمی استا ب تعبیری دیگار ،آناان از ایان قصا یاا بارای بیاان
اندیش ای نرفانی خود سود جست اند.
 .4آفرينش انسان در متون منثور عرفاني فارسي
بدیی است ک اولین تفاسیر قرآنی ب زبان نربی ،مبتنی بر روایاات رسایده از پیاامبر
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اکرم و سپس معانی الفاظ و شرح و گسترش قصص ،مبتنی بر روایات قصاص باوده
است .نارفان در مرحلة اول تحت تأثیر ییین نوع از تفاسیر بوده و سپس برای تبیین
– نرفانی خود قرار دادهاند .البت این بدان معنا نیست ک اسرائیلیات مبنای اندیش یاا
و دریافتیای آنیا بوده ،بلک آنچ را با بیان لطیف و ینری و تأویلی بیان کردهاناد،
غالباً با مبانی دینی در تضاد بوده و مباحث توحیدی را ب چاال

مایکشایده اسات.

متون منثور نرفانی فارسی ،متأثر از قارآن کاری  ،اولاین انساان را حضارت آدم (ع)
معرفی کرده ک خداوند او را از خاک ی مراحل گوناگون و زمانی مشخص آفریاده
است .مستیس

ارلی نرفا برای چرایی و چگونگی آفرین

آدم و دیگر موعونات

مربوط ب آن ،ییان آیات قرآن ب ویژه سورهیای «بقره و حجار» اسات کا ناا ر با
گفتگوی میان خداوند و فرشتگان در این باره است .در این آیات ،خداوند خطاب ب
مالئک میفرماید :میخواید موجودی بیافریند ک جانشین او در زمین باشد .مالئکا
ب خداوند میگویند :میخوایی موجودی بیافرینی ک در زمین فسااد و خاونریازی
کندا ما خود تسبیح تو میگویی  .خداوند در جواب آنیا میگوید :من چیزی میدان
ک شیا نییدانید( .بقره )30 ،در ادام  ،ماجرای آموختن اسیاء ب آدم و نرعة او بار
مالئک  ،دستور ب مالئک برای سجده بر آدم ،امتناع ابلیس از سجده ،راندن ابلایس از
بارگاه الوی ،فریب آدم و حوا ب وسیلة ابلیس ،زلّت آدم و حوا و  ...آمده است .اما یر
ی
بخ

از نارفان ،ب تناسب زمان ،ذوق و مسل

نرفانی و اقتضای مباحث خوی  ،با

یا بخ یایی از مااجرای آدم (ع) پرداختا اناد و در خاالل آن ،دیادگاهیاای

اخالقی و نرفانی خود را مطرح کردهاند .ما در این بخ  ،ب منظور نشان دادن سایر
تاریخی رح ماجرای آفرین

آدم (ع) و رسیدن ب نتیجة مطلوب ،آثار نرفانی مورد

نظر را ب ترتیب از قرنیای پنج تا یفت  ،بررسی میکنی .

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 11:40 +0330 on Saturday November 17th 2018

اندیش یای نرفانی خود از آنیا بوره گرفت اند و مبنای دریافتیا و تأویلیای ذوقی

تأثیر اسرائیلیات بر چگونگی
انعکاس قصة آفرینش آدم در...

91

ی

 .1-4سیر تاريخي طرح قصه آدم در متون عرفاني
 .1-1-4قرن پنجم

 ،756 ،2 :1363و  ،1223 ،3قشاایری ،1374 :422 ،یجااویری 1387 :87 ،و 166
محید بن منور ،1376 :303 ،غزالی  37 ،2 :1383و خواج نبداهلل انصاری:1372 ،
 )418 ،1ییچکدام از آنیا ،ب جریان آفرین

آدم از خاک و جزییات آن نپرداخت -

اند .از میان حوادث مربوط ب حضرت آدم ،بیشتر توج آنیا معطوف ب حوادث بعد
از دمیدن روح ،ب ویژه گناه اوست و سعی کردهاند از نبارات و مفایی قرآنی فارال
نگیرندا زیرا بیشتر نویسندگان این قرن ،قبل از اینک نارف باشند ،نال دین ،مفسر و
زایدند و تعابیری مثل :خواجة امام ،امامِ اجل و زایدِ فقی (مستیلی بخااری:1363 ،
 )7 ،1در ورف آنیا ب کار میرود .چنین رویکردی با اندیش یاای زایداناة آناان
مرتبط بوده استا زیرا نوضت زید در ردر اسالم و پیدای

زیااد و ساپس نرفاان

زایدان در قرون اولیة یجری ،مبتنی بر ترس از دوزخ و شوق ب بوشت بوده است.
 .4-1-2قرن ششم

در قرن شش برخالف دورۀ قبل ،قصة آفرین
شده و ب سیت ذوقی شدن پی
آفرین

آدم ،ک کا از شاکل قرآنای آن دور

میرود .نرفای بزرگ این قارن ،وقتای کا درباارۀ

آدم سخن میگویند ،در قالب قص  ،ذوقیات خوی

را وارد ماجرا مایکنناد.

یکی از قص یایی ک از این قرن ب بعد ،از تفاسیر ( بری ،)56 ،1 :1385 ،و قصص
نیشابوری ( )31 :1387ب متون نرفانی راه پیدا کرد ،اسطورهای -تخیلی دربارۀ بدایت
آفرین

آدم است .بدین شکل ک  :خداوند برای آفرین

جسا آدم (ع) با جبرئیال

مأموریت میدید ب زمین برود و مشتی خاک ب درگاه او بیاوردا اما زمین از ییرایی
با جبرییل امتناع میکند و با سوگند ،وی را از کارش منصرف مایکناد .جبرئیال با
احترام سوگند ب اس خدا ،خاک برنییدارد و دست خالی ب درگاه الوی بازمیگردد.

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 11:40 +0330 on Saturday November 17th 2018

در آثار نرفانی مربوط ب این قرن ،باریا قصة آدم (ع) آمده استا (مستیلی بخااری،

مطالعات عرفانی
شماره بیست و پنجم
92
بهار و تابستان 96

سپس خداوند ،اسرافیل و میکائیل را ،یکی بعد از دیگری ،برای انجام این مأموریات
می فرستد .آن دو نیز با ییان واکان

زماین روبارو مای شاوند و بادون انجاام امار

خاک برمیدارد و ب بارگاه خداوند میآورد.
نارفان مسلیان ،در این قص تغییراتی داده و با برداشتیای ذوقی ،قسیتیاایی
از مبانی معرفتی خوی

را بر پایة آن شکل دادهاند.

برخالف نارفان قرن پنج ک ب جزئیات آفرین

آدم از خاک و اتفاقات قبال از

آن ،ییچ توجوی نداشتندا نرفای بزرگ قرن شش  ،از جیل « :احید جام ،سایعانی و
میبدی» ،ب این موعوع توج زیادی کرده و کوشایدهاناد باا اساتفاده از ایان قصا ،
جزئیات آن را توعیح دیند و اندیش یای نرفانی خود را از ریق آن تبیین کنند.
الف) احمد جام (ژندهپیل)

«احید جام نامقی» ( 536-440ه.ق) یکی از روفیان و مشایخ نامآور و روشنعاییر
در قرن پنج و شش یجرت است ک در نرفان ،پیرو ابوساعید اباوالخیر و خواجا
نبداهلل انصاری است« :در حقیقت پس از ابوسعید ابوالخیر و خواج نبداهلل انصاری،
این احید جام نامقی بود ک دنبال رو مکتب فکری و اندیش یای گرانقادر راوفیانة
ایشان شد( ».فاعل)39 :1383 ،
از نظر نقاید کالمی ،انتقاد ب جبر و اختیار ،حسن و قبح نقلی ،نقالگرایای ،در
آثار او دیده میشود و در مسألة آفرین
آفرین

آدم ،بیشاتر تیایال با جبار دارد .در قصاة

آدم در آثار شیخ ،ییان چوار فرشتة مقرب ،برای آوردن خاکِ قالب آدم ،با

ترتیب ب زمین می آیند و نزرائیل موفق با اجارای امار الوای مایشاود .اماا شایخ،
برخالف دیگران ،معتقد است ک قبل از آفرین

این موجود تازه ک قرار است خلیفة

خدا بر زمین باشد ،تیویداتی الزم بوده است .بنابراین ،خداوند ابتدا فرشتگان

را ب

روی زمین میفرستد تا آنجا را با نبادت و تسبیح (سمبحانَ اهلل) و تولیال (الإلا َ إلّاا
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اهلل) منوَر کنندا اما چون جایگاه و ارزش انسان ،بسایار واالسات ،تنواا ناور نباادت
فرشتگان کافی نیستا بلک نور محیدی و نظر رحیت الوی ،باید بدان ناور نباادت
خداوند ب فرشتگان

دستور میدید ک زمین را ترک کنندا چون میخوایاد اماانتی

را در آن جا تعبی کند« :روی زمین را خالی کنید ،ما را با این خاک کاری است ک ما
امانتی آنجا خوایی فرستاد»( .احید جام )102 :1387 ،و این امانت ،چیزی جاز ناور
محیدی نبود« :حق ،سبحان و تعالی ،آن ناور مصاطفی را بادان خااک تعبیا کارد».
(ییان) از نظر شیخ جام ،آن امانت الوی ک انسان ،بار آن را بر دوش میکشد ،چیزی
جز نور محیدی نیست .خالر نزرائیل کفی خاک نورانی را ک چوال گاز باود ،از
روی زمین برمیدارد و ب درگاه خدا میبرد .شیخ ،مستقییاً ب کجایی این زمین اشاره
ندارد ،اما با توج ب سخنانی ک دربارۀ نورانیت زماین حارال از نباادت فرشاتگان
دارد ،می توان گفت ک وی نیز مانند دیگران ،این زمین را کعب دانست استا زیرا با
انتقاد بسیاری از بزرگان ،از جیل میبدی (:1371

 ،)391 ،1کعب  ،ی زماانیاای

والنی قبل از خلقت بشر ،نبادتگاه فرشتگان بوده است.
از نگاه شیخ در قصة آفرین

آدم ،زمین از فرشتگان مأمور زنوار میخوایدا اما نلت

زنوارخوایی زمین بیان نشده است .با توج ب این ک شیخ میگوید :فرشتگان مقرب
چون زمین را نورانی دیدند ،بر او رحیت آوردند (احیاد جاام )103 :1387 ،نلات
زنوارخوایی زمین ،ترس از ک شدن نورانیت
قصة آفرین

بوده است .شیخ در پی آن است تا از

آدم ،برای تأیید ارل نرفانی فقر استفاده کند و نتیج بگیرد ک آن ناور

محیدی تعبی در قالب آدم ،نور فقر است .ب نبارت دیگار ،یادف از آفارین
آفرین

انسان کامل یا فقیر استا یعنی نارفی ک دل

آدم،

ب نور فقر محیادی ناورانی

گشت است« :فقر این نور است و فقیر ،کسی است ک دل او بدین نورانی کردهاناد ...
ییچ نور ،این نور را غلب نتوان کردا زیرا ک ارل ییة نوریا ،این نور است ،چنان ک
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گفت آمد .اول نوری ک از نیستی ب یستی آمد ،نور فقر بود»( .ییان)
او در پایان قصة آفرین

آدم میگوید« :امروز یر ک از اسالم و از حقیقت باویی

(ییان )52 ،منظور او از نور ،نور محیدی است ک از نظر او اولین مخلوق خداوناد
بود و یر چ نور در نوال وجود است ،نتیجة ییان نور است( .ییان)85 ،
ب) میبدی

«رشیدالدین ابوالفضل میبدی» از نرفای شافعی قرن شش اسات کا در تصاوف ،از
پیروان و ارادتیندان خواج نباداهلل انصااری اسات ،و «از آبشاخور نرفاان خواجا
نبداهلل انصاری ،روح تشنة خود را سیراب میکرد( ».رکنی یزدی)10 :1374 ،
یر چند برخی از محققان ،اشعری بودن او را رد کردهاند ()Keeler, 2006: p15ا
اما مبانی فکری و انتقادی او در تفسیرش مانند :انتقاد ب جبر ،قادی باودن قارآن و
مردود شیردن تفسیر بر اساس نقل ،اشعری بودن او را نشان میدیاد .در خصاوص
آفرین

انسان ،شالودۀ فکری او بر جبر مطلق استوار است .از دیادگاه او ،سرنوشات

انسانیا بر اساس تقدیر ازلی ،از پی

تعیین شده است و انیال خوب یا بد ،در تغییر

سرنوشت آنیا مؤثر نیست( .میبادی:1371 ،

 )152 ،4وی حکایاات متعاددی در

کشفاالسرار آورده تا این نقیده را ثابت کند.
میبدی ینگام بحث دربارۀ بدایت آفرین

آدم میگوید :وقتی خداوناد از خلقات

آنچ دوست داشت ،فراغت یافت ،ب مالئک گفات :مان در زماین خلیفا ای خلاق
خوای کرد .جبرئیل را ب سوی زمین فرستاد تا از آن گل بردارد .زمین گفت :من با
خدا پناه میبرم ،از اینک مرا ناقص یا معیوب کنی .پس جبرئیل بدون برداشتن خاک،
برگشت و ب خداوند گفت :زمین ب تو پناه برد و من پنای

دادم .بعد از او ،میکائیل

برای این کار فرستاده شد و ییان اتفاق تکرار شد .در نوایت ،مل الیوت با زماین
آمدا زمین از او پناه خواست ،او در جواب

گفت :من ب خدا پناه میبرم از ایان کا
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برگردم و امرش را ا انت نکن  .پس از روی زمین خاکی مخلوط از خاکیای قرمز،
سیاه و سفید برداشتا ب ییین دلیل ،فرزندان آدم در رنگ و پوست مختلفاند .پس
چسبندهای تبدیل شد( .ییان،

 )136 ،1میبدی جایی دیگر ،ب شکلی متفااوت با

این قص پرداخت استا بدین رورت ک قبل از فرستادن فرشتگان ب زمین ،خداوناد
ب وی از ریق وحی ا الع میدید ک میخوای از تو خلقی بیافرین ک گرویی از
آنیا گنایکار و گرویی دیگر مطیعاند .جزای ناریان ،آت

و ثواب مطیعان بوشات

است .وقتی فرشتگان ،ب ترتیب برای آوردن خاک فرستاده میشوند ،زماین از آنیاا
زنوار میخوایدا اما در اینجا ،نلت پناه خواستن زمین ،ترس از ناقص شدن نیساتا
بلک ترس از جونیی شدن گنایکاران است .در ادام  ،نزرائیل خاک قالاب آدم را باا
خود ب آسیانیا میبرد و با انواع آبیا مخلوط میکند .از ایان با بعاد ،مأموریات
جبرئیل آغاز میشود .او ب امر خداوند از آرامگایی ک برای پیامبر تعبیا شاده باود،
قبض ای خاک برمیدارد و با آب چشی یای بوشتی ،کوثر ،تسنی و سلسبیل میآمیزد،
از آن شیام ای می سازد و در گل آدم تعبی میکند .این گل ،خییرمایة ینات آدم را
تشکیل میدید .قالب آدم (ع) ازگل قبر پیامبر و گلی ک نزرائیل قبالً از روی زماین
برداشت بود ،ساخت می شود .جس آدم چول ساال میاان مکا و اائف بار سار راه
مالئک میماند و فرشتگان از زیبایی رورت و اول قامات او متعجاب مایشاوند.
(میبدی،

 )563-4 ،3البت میبدی معتقد است کسی ک خاک قالب آدم را از زماین

برداشت ،نزرائیل نبودا بلک خود خدا ،بیواسط این کار را انجام دادا زیرا در پایاان
داستان میگوید«:و درست آن است ک اللَا تعاالى قبضا اى خااک کا آدم را از آن
آفرید ،از روى زمین ،خود گرفت( ».ییان)
ییان ور ک میدانی حقیقت محیدی یا نور محیادی ،فقار و فروتنای ،اراالت
نشق خداوند در آفرین

و توجا خااص او با آدم و انساان ،از مباحاث نیاده و
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اساسی مبانی نرفانی است .میبدی این اندیش یا را از ریق ییین قص یا ک البت باا
ذوق و احساس نا فی او آمیخت شده ،بیان میکند .بدین ترتیب روشن میشود کا
اسالمی است ،ارالت میدید و در پی آن است تا این اندیش یا را از ریاق قصا و
تخیل ،خواندنی و ماندگار کند.
اندیشة توراتی برداشتن خاک قالب آدم ب دست خداوند -ک قبالً نیز ذکار شاد-
در کشفاالسرار نیز آمده است« :ابتدای آثار ننایت ازلی در حق آدم رفی آن بود ک
جالل نزت احدیت ب کیال ریدیت خوی  ،قبض ای خاک ب خودی خود از روی
زمین برگرفت  ...آنگاه آن را در قالب تقوی نواد( ».میبدی،

 189 ،6و -563 ،3

)564
میبدی از ماجرای آفرین

آدم ،نتیج میگیارد کا با دو نلات ،خداوناد مقاام

خالفت را ب آدم داد :یکی رابطة نشق ازلی و ابدی میان خادا و آدم« :آدم یناوز در
کت ندم بود ک ربّ العزّه رق خلّت ب آن موتر فرو کشاید و آتا

شاوق خاود در

با ن وى نواد و جیال نشق ل یزل روى ب وى آورد» (ییان ،)474 :5 ،در حالی
ک دیگر آفریدهیا از این مویبت بورهای نداشتند« :ناالیى باود آرمیاده در یایچ دل،
آت

نشقى ن  ،در ییچ سین تویت سودایى ن » .تا آدم نیامده بود ،از نشق نیز خبری

نبود« :تا آدم رفى (ع) نیامد فراق و ورال و رد و قبول نبود .حادیث دل و دالرام و
دوستى نبود .این نجائب و ذخائر یی در جریدۀ نشق است و جاز دل آدم رادف
درّ نشق نبود .دیگران یی از راه خلق آمدند .او از راه نشق آمد( ».ییان)571 ،3 ،
نلت دیگر این بود ک دیگر موجودات مانند :کرسی ،نرش و بوشت ،ب خاک با نگاه
حقارت مینگریستند و یرکدام انتظار داشتند این مقام با آنیاا نطاا شاود .ییاین
خودبینی آنیا و فروتنی خاک بود ک او را شایستة مقام خالفت گردانید« :یر چ در
نال جویرى بود کى آن لطافتى داشت ،ب خود در یعاى افتااده نارش مجیاد با
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نظیت خود مینگریست و میگفت مگر رق این حدیث ب ما فرو کشند .کرسى در
سعت خود مینگریست ک مگر این خطب ب نام ما کنند .یشات بوشات با جیاال
ی

در تویتى افتاده و یر کس در سودایى مانده( ».ییان)139 ،1 ،
میبدی بی

از دیگر نارفان در تفسیر ماجرای آفرین

آدم ،از اندیش یای یوودی

بوره گرفت است ،تا جایی ک برخی از نبارات او شبی جیالت تورات است.4
بلند قامتی آدم در اندیشة میبدی (:1371

 )564 -563 ،3شبی این تفکر یوودی

است ک « :قد آدم در آغاز ،از زمین تا بوشت ،یا از ی

رفِ زمین تاا ارف دیگار

بود( ».یزدانپرست)20 :1390 ،
خش خداوند و سوزاندن مالئک ب دلیل انتراض ب آفارین

آدم نیاز از ییاین

سنخ است ک میبدی میگوید« :خداوند از انتراض آنیا خشیگین شد و گرویای از
آنیاا را بساوخت( ».میبادی:1371 ،

 )141 ،1در آثااار یواودی نیاز آماده اساات:

«پروردگارا! بشر چیست ک تو متوجو

باشی و فرزندش ک ب او بیندیشی؟ در این

زمان ،خداوند آنان را ب آت

سوزاند( ».یزدانپرست)8 :1390 ،

ج) سمعاني

ابوالقاس احید بن ابی الیظفر منصور سیعانی ( 534-487یا .ق ،).در تصوف تحت
تأثیر آرا و اقوال ابوسعید ابوالخیر بوده است« :بایاد تاأثیر اقاوال و ساخنان ابوساعید
ابوالخیر و مشوور و زبانگرد بودن آنیاا را در میاان خانقاییاان خراساان ،در آراء و
پنداریاى نرفانى احید سیعانى و روح االرواح ماورد توجا قارار داد( ».سایعانی،
 )31 :1384از دفاع او از شطحیات حال و بایزید و تأکید فراوان بر نشق ،برمیآیاد
ک وی از روفیان ایل سکر و بییوشیا یعنی نرفان ناشقان بوده است.
شافعی مذیب و از نظر کالمی پیرو نقاید اشعری بود و در مسائلی چون جبار و
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اختیار ب جبر گرای

داشت .وی میگویاد« :ای جماوامرد» و «ألزَمَهُم كملِمهز للّقوز

»

(فتح )26 ،در نال آمد تا ییة نلتیا محو کند« ،اَیم یَقسِیمونَ رَحیَاتَ رَبّا َ نَحانا
)40
نشق ن اساس ،بلک تیام اندیشة اوستا ب ییین دلیل ،یرگااه با مااجرای آدم
اشاره کرده ،آن را بر ییین مبنا تعبیر و تفسیر کرده است .ب انتقاد وی ،انسان ب این
دلیل ،اشرف مخلوقات و متفاوت از ییة آنیاست ک اساس آفرین
استا اما اساس آفرین

او بر پایة نشق

دیگر موجودات بر پایاة قادرت خداوناد باوده اسات« :ای

جوانیرد ،ییة موجودات ک آفرید ب تقاعاای قادرت آفریاد و آدم را با تقاعاای
محبت آفرید»( .ییان )223 :جز آدمی کسی شایستة نشق نیست« :از نرش تاا ثاری
ی

ذره نشق نفروشند جز در سرای شادی و اندوه آدمیان .معصومان و پاکان درگاه،

بسیار بودند ،لکن بار این حدیث تنگداز یعنی «یمحِبُوم وَ یمحِبمونَا م» جاز ایان مشات
خاک نکشید»( .ییان )25 :آغاز درد جانگداز نشق ،زمانی بود ک نور پیامبر اکرم از
ندم پا ب نال وجود نواد( .ییان )259 :آدم با ایثار ،غ نشق را با جاان خریاد و
شادی و نشاط را ب دیگران یدی کرد« .تا آدم نیامده بود ،نرش گرسن بود و کرسی
برین بود و قل تشن بود .آدم درآمد و یی را خشنود کرد و از قدح نشاق چاشانی
کرد ک و لقد نودنا و در سرمستی شاراب نواد ،در بحار ننادیت غو ا خاورد».
(ییان )189 :در اندیشة سیعانی ،تیام مسائل آفرین

انساان در چواارچوب نشاق

تفسیر میشود .حتی نلت سجدۀ فرشتگان بر آدم ،ییین نشق و محبت بود ،ن گال
بیارزش او( .ییان)189 ،
قصة آفرین

آدم و نزول چوار فرشتة مقرب ،در «روحاالرواح» نیز آماده اساتا

اما سیعانی با دید نییق نرفانی خوی  ،ذوقیات بیشتری را چاشانی آن مایکناد .او
می گوید :وقتی نزرائیل موفق شد بدون رعایت زمین ،مشتی خاک بردارد ،ب زماین
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قَسَیناً» (زخرف )32 ،یکی را تنگ تنگ و یکی را تان

تان ( ».سایعانی،16 :1384 ،
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ی

قول داد ک روزی آن را ب او باز گرداند .تفاوت نگاه سیعانی در نلت زنواارخوایی
زمین از فرشتگان منعکس میشود .وی برخالف شیخ جاام کا نلات زنواارخوایی
از ب غارت رفتن سرمای اش میداند و سرمایة زمین ،لطاائف اسارار غیاب باود .با
انتقاد او ،این ک خداوند ،خاک را جایگاه اسرار خود قارار داد ،دالیلای داشات :اول
اینک خاک ،امین ترین مخلوق برای نگوداری مخدرات اسرار بود .دوم اینک

اایر

ک ارزش خاک ،سبب میشد تا خص بدان توج نکرده و اسرار مصون بیاند .ساوم
اینک نامحرمان ایربینی چون ابلیس ،با نگاه ب

ایر خاک ک ارزش ،دچار غارور

شده ،انتراض کرده ملعون و گیراه گردند.
ب انتقاد وی« ،نور محیدی» ،امانت الوی و بزرگتارین سارّی باود کا خادا در
خاک قالب آدم ب ودیع نواد و نشق و محبت از ییین نور ،سرچشی گرفت اسات.
جالبتر اینک  ،ییین نور سبب رانده شدن آدم از بوشت و در نتیج  ،مایة کیاال او
شد« :اگر کشاک

آن نور نبودى ،آدم را با حوران فردوس خوش بود( ».ییان)525 :

در برابر این نشق و اندوه ،ن تنوا بوشت ،بلک تیام یستی ارزشی نداشت ،بناابراین
آدم یی را ب گندمی فروخت و ب دنیا آمد تا درد نشق را تجرب کند« :ای درویا
ب حقیقت میدان ک محبت ،آب یر دو نال ببرد .در نال نبودیت ،بوشت و دوزخ
را قدر استا اما در نال محبت ،یر دو را ذرهای قدر نیست .یشات بوشات با آدم
رفی دادند ،ب دانة گندم بفروخت و رخت ییت بر بختی بخت نواد و آمد تا سرای
اندویان( ».ییان)170 :
در این قرن ،دو نارف دیگر ب رورت گذرا ب ماجرای آفرین

آدم پرداخت اناد:

«روزبوان بقلی» ،برخالف دیگران ک خاک قالب آدم را از زمین میدانند ،برای اثبات
نوایت تقدس و تکری بنی آدم ،این خاک را از زیر نرش الوی و با تعبیار خاودش
« ین ارض قرب» معرفی میکند( .روزبوان بقلی« )526 :1374 ،شیخ اشاراق» نیاز از
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این ماجرا ،برای بیان تالزم حسن ،نشق و حزن ،در وجود انساانیاا اساتفاده کارده
است( .شیخ اشراق)269-268 ،3 :1375 ،
نرفانی ،رح شده ک با مبانی قرآنی مرتبط است و تنوا مختص اسارائیلیات نیساتا
مثل «شجرۀ مینون ».
 .3-1-4قرن هفتم

نگاه متون منثور قرن یفت  ،مانند قرن پنج  ،بیشتر متوج حوادث بعد از آفرین

آدم

استا با این تفاوت ک در این قرن ،ننارر تازهای از اسرائیلیات مانند :فریاب آدم و
حوا ب وسیلة ابلیس ب کی

مار و اووس آمده است« :باز گفت ک دیو ،مدد نفس

مىکند  ...وسوس کرده آدم را ب واساطة ااوس و ماار( ». ...بواءولاد،1 :1382 ،
 )204در آثار نسفی نیز ،این نوع اندیش یا ،باریا تکرار شده است« :آدم روح اسات،
حوّا جس است ،شیطان بیعت است ،ابلیس وی است ،اوس شووت اسات ،ماار
غضب است( ».نسفی )306 :1386 ،تنوا کتابی ک با ییان دیدگاه اسطورهای -تخیلی
ب ماجرای آفرین

آدم نگریست « ،مررادالعباد» نج الدین رازی است.

الف) نجمالدين رازی

«نج الدین رازی» ( 654-573یا .ق) از روفیان بنام قرن شش و نییة اول قرن یفت
یجری است .نج الدین در نرفان ،شاگرد مجدالدین بغدادی و یکی از مشایخ ریقة
کبروی بوده است( .ریاحی )31 :1387 ،ریقة او در نرفاان ،شایوۀ ناشاقان اساتا
چنانک خود او گفت « :پس ریقت ناشقان دیگرست و ریقت زایدان دیگار .پاس
ریقت مشایخ ما -قدس اللّ ارواحو و رعى ننو  -بر این جیل اسات( ».ییاان،
 )202نج رازی مانند اکثر مردم آن روزگار ،در ارول مذیب پیرو اشاعریان اسات».
(ییان )29 ،یکی از ارول انتقادات اشعریان ،پذیرش جبر مطلاق و اختیاار نداشاتن
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انسانیاست .این مطلب ،باریا در مررادالعباد آمده اسات .با انتقااد او ،ساعادت و
شقاوت انسانیا ،نتیجة حک و ننایت ازلی الوی اسات و نیال و اختیاار انساان در
حضرت نزت یافت بودند با ایشان باقی مانده باشد  ...فیالجیل  ،یر کجا از آن انس،
چیزی باقی است ،تخ اییان است .ب دیار و زود ،اییاان تواناد آورد و یار کارا آن
انس ،منقطع شده است و در دل او با نال غیب با کال بسات شاده ،اییاان میکان
نیست( .ییان)109-108 ،
نج الدین رازی نیز چون دیگران برای تبیین اندیش یای نرفانی خوی
آفرین

از داستان

آدم استفاده میکند .در اینجا نیز ،چواار فرشات مقارب خداوناد (جبرائیال،

میکاییل ،اسرافیل و نزرائیل) برای آوردن خاک ب زمین فرستاده میشوند و با سوگند
و امتناع زمین مواج میشوند .در نوایت ،نزرائیل چول ارش 5خاک برمایدارد و در
میان مک و ائف می ریزد تا خداوند پس از گذشات چوال یازار ساال دساتکاری
قدرت ،از آن خاک ،قالب انسان را بسازد( .ییاان )70-65 ،او از ایان حادثا  ،بارای
تبیین نظریة نشق ازلی و ابدی در وجود انسانیا بوره میگیرد« :نشقی اسات کا از
ازل مرا در سر بود و کاری است ک تا ابد مرا در پی

است» (ییان) و یی چیاز از

ابتدا در این حادث  ،بر مدار نشق میگردد .از باران نشق ،خااک آدم گال مایشاود.
(ییان) نلت امتناع زمین در ییین نشق ازلی ریش داردا زیرا زمین در مقام معشوق،
ناز میکرد« :اول شرفی ک خاک آدم را بود ،این بود ک ب چندین رسول ب حضرت
میخواندند و او نییآمد و ناز میکرد و میگفات ماا را سارِ ایان حادیث نیسات!»
(ییان )71 ،و نلت استنکاف وی ،ترس از شکوه و سطوت قارب الوای باود« .مان
نوایت بمعد اختیار کردم تا از سطوت قور الوییت ایین باش ک قربت را خطر بسایار
است( ».ییان)69 ،
از آغاز آفرین

قالب آدم تا پایاان آن ،خداوناد با یایچ کاس ،مجاال دخالات
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نییدید و ب خودی خود ب این کار قیام میکند« :چون تسویة قالب ب کیال رساید،
خداوند تعالی چنانچ در تخییر ینات آدم ،یایچ کاس را مجاال ناداده باود و با
ندانست( ».ییان )83 ،تیام این رافتیا و ریزبینییا ب این دلیل باود کا خداوناد
میخواست در وجود آدم ،گنج معرفت خوی

را پنوان سازد (ییاان)68 ،ا اماا ایان

پایان کار نیستا زیرا در نگاه نج رازی ،امانات الوای تنواا معرفات نیساتا بلکا
معرفت ،فقط پوش

و ردفی است تا با ارزشترین گویر آفرین  ،یعنای «نشاق و

محبت» در آن تعبی شود« :آن چ بود؟ گویر محبت بود ک در ردف امانت معرفت
تعبی کرده بودند ،و بر جیلة مل

و ملکوت نرع داشات  .یایچکاس را اساتحقاق

خزانگی و خزان داری آن گویر نیافت خزانگی آن را دل آدم الیق بود( ».ییاان)74 ،
برخالف قالب آدم ،گل دل ،از خاک زمین نبودا بلک از خاک بوشت بود کا با آب
حیات سرشت بودند( .ییان)
از نگاه نج رازی ،نفخة نشق ن تنوا قبل از نفخة روح ،بلک ب قبل از آفارین
قالب آدم برمیگرددا زمانی ک فرشتة مرگ ،خاک قالب آدم را از زماین برمایدارد و
میان مک و ائف میریزدا نشق در آنجا حضور داشت« :آن را میان مکا و اائف
فرو کرد .نشق ،حالی دو اسب میآمد»( .ییان)70 ،
 .5مکان آفرينش قالب آدم
متون نرفانی با استناد ب حدیث قدسی «خیّرتم ینة آدم بِیَدَى أربعینَ رَباحاً» عین
برداشتیای نرفانی از این حدیث ،ب زمان آفرین
چول سال ،چول یزار سال و مکان آفرین

قالب آدم ،در مدت چوال روز،

او در زمینی مقدس -میان مک و ائف-

اشاره کردهاند .این در حالی است ک در حدیث مذکور ،ب مکان آفارین

آدم اشااره

نشده است .این مبحث نیز متأثر از اندیش یای یوودی است .تورات میگوید :بعد از
آفرین

آدم ،خداوند او را در باغ ندن در شرق گذاشت .بعد از ارتکاب گناه ،خدا او
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ی

را ب زمینی راند ک از آن سرشات شاده باود .در اداما مایگویاد :فرشاتگانی را باا
شیشیری آتشین قرار داد .مبادا آدم برگردد و ب درخت حیات نزدی

بااغ نادن در شارق باوده اسات( .سافر

پیدای )3 ،24 ،
در «ترگوم 6سودو جاناتان» آمده :خدا آدم را از کوه نبادت -جایی ک در آن خلق
شده بود -برگرفت و در باغ ندن نوااد)Targum Pseudo Jonathan,1992: p23( .
در این کتاب ،از مکان خلق آدم ب «ناف زمین» تعبیر شده است ( Targum Pseudo

 )Jonathan,1992: p22و در جااایی دیگاار تعبیاار «مرکااز زمااین» آمااده اساات.
()Ginzberg, 1909: v5, p137
در روایات اسالمی نیز از «ابویریره»  -ک اکثر محققان گذشات و معارار ،بادون
ییچ تردیدی ،او را شاگرد ایل کتاب و از ناقالن اسرائیلیات دانست اند  -نقال شاده:
وقتی خدا خواست زمین را بیافریند ،آن را از کعب گستراند و کعبا را وساط زماین
قرار داد( .سیو ی)46 ،1 :1404 ،
روایتی دیگر از پیامبر نقل شده ک مک  ،ییان سرزمینی اسات کا خادا فرماوده:
«من بر زمین خلیف ای قرار خوای داد» ،البت ابن کثیار گفتا  :ایان روایات مرسال و
سندش ععیف است .وی تفسیر ارض ب مک را مدر در روایت دانست است( .ابن
کثیر)73 ،1 :1412 ،
ییة متونی ک از حدیث مذکور استفاده کردهاند ،از میان مک و ایف ،ب نناوان
مکان مقدسی نام بردهاند ک آدم آنجا آفریده شدا تنوا روزبوان بقلی آن مکان مقدس
را ،زیر نرش خداوند دانست است.
ابوسعید از این روایت ،برای توجی ریاعت در تصاوف اساتفاده کارده و معتقاد
است ،خداوند چول سال قالب آدم را نگ داشت .در این مدت تیام رذایال در ساینة
او نواد .حال چول سال ریاعت الزم است تا این رذایل از سینة سال

بیرون آیدا در
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غیر این رورت ،ب کیال نییرسد« :یرک چول سال ک مجایده کند ،این معنى ،وى
را تیام نباشد( ».محید بن منور )51 :1376 ،سیعانی معتقد اسات ،ایانکا خداوناد
بود .تیام یستی چون حق ای بود و آدم ،گویری بود ک بایست در آن تعبی میشاد.
تعبیة گویری باارزش در حق ای بیارزش ،دقت و زمان زیادی الزم داشت .خداوناد
در این مدت ،ب دل آدم توج کارد نا جسا او (سایعانی )235 :1384 ،تاا اسارار
ریقت و حقیقت را در دل آدم ب امانت بگذارد« :ربّ العزة ب خودى خاود ،در وى
نظر مىکرد و ب آن نظر بىنلت ،انوار و اسارار ریقات و حقیقات در وى ودیعات
مىنواد( ».ییان )29 :میبدی نیز چون سیعانی ،معتقد است ،این مولت چولسال با
سبب آفرین

دل آدم بود و خداوند ،این قدرت را داشت کا آن را نیاز چاون دگار

موجودات ،در لحظ ای بیافرینادا اماا بارای نشاان دادن حشایت و بزرگای آدم کا
محبوب و حامل امانت او بود ،در این مدت اوالنی ،دل او را آفریادا یعنای یادف
خداوند از این مولت ،نشان دادن حشیت و نظیت محبوب خود ب دیگر موجودات
بود( .میبدی )328 ،10 :1371 ،از نظر روز بوان بقلی ،قالب آدم چول یازار ساال،
زیر نرش نگ داشت شد تا یر لحظ ای ب رافتی بار او تجلای کناد و او را مطاابق
اخالق خود بیافریند( .روزبوان بقلی )526 :1374 ،تا الدین اشنوی میگوید :اینکا
خلقت آدم ،چول یزار سال میان مک و ائف ول کشید ،با امر «کن فیکون» منافاتی
نداشتا چون خواست خدا و اقتضای امر «کن فیکون» آن بود ک آدم در ایان مادت
آفریده شود( .اشنوی )74-73 :1368 ،از نگاه نج الدین رازی نیز ،ن فقط دل ،بلکا
گل آدم باارزش بود و قالب آدم ،آئینة رفات خداوند و گنجخانة اسرار الوی بودا با
ییین دلیل چول یزار سال خداوند خود در آن دستکاری قدرت کرد .این ینوز قبال
از آفرین

دل آدم بود .سپس گل دل را از مالط بوشت آوردند و با آفتاب سیصاد و

شصت نظر میپروردند تا گویر محبت را در رادف معرفات گذاشات و در دل آدم
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ی

آنچ در ادام میآید ،در پی بیان دو نکت است :اول آنکا اندیشا یاای اسارائیلی و
مباحثی را ک ب ننوان تفسیر قرآن وارد متون تفسیری و ب تبع آن متون نرفانی شده،
نقد کندا دوم آنک نشان دید نارفان ،اندیش یای نرفاانی خاود را از ریاق ییاین
اسرائیلیات ،بدون توج ب ارالت آنیا ،ارح و تبیاین کارده و در ماوردی ،ییاین
قصص منجر ب بیان و شکلگیری برخی مباحث نرفانی شده ک ارل آنیا در متون
اسالمی بوده استا مثل شبی بودن انسان ب خدا ک نرفا عین بحث «فنای فی اهلل و
تجلی رفاتی و فعلی» آن را اثبات کردهاند.
از آنجا ک قصة مورد نظر ،ب شکل حدیث ،از کتب حدیث و تفاسیر ،با کتاب
نرفانی وارد شده است ،بوتر است در نقد آن ،از ییان شیوهیای رایاج نازد نلیاای
حدیث ،یعنی :ارجاع ب کتاب ،سنت و نقل استفاده کنی ا و ب خا ر داشت باشی ک :
«درایت ،مقدم بر روایت استا تنوا روایات و اخباری ،مقبول و مورد انتیادند ک باا
کتاب و سنّت قطعی ،موافق باشند و برنکس ،اخبار و مرویاتی ک با این دو ،مخالف
باشااند ،مطاارود و غیرقاباال انتیادنااد ( ».با بااایی1417 ،ق ،1 ،ص )293بعااالوه،
حدیث ،نالوه بر شرع و سنت ،نباید متضیّن مطالب خاالف نقال باشاد ( .وساى،
 1390ق ،1 ،رص)4-3
الف) بررسي نقش مالئکه در قصۀ خلقت آدم

آیات متعددی از قرآن ،مانند :آیات ( 28-26سورۀ انبیاا و  50-49ساورۀ نحال) با
ا انت کامل و بی قید و شرط فرشتگان از امر خدا ،اشاره دارد ،در حالی ک محتوای
قصة مذکور در متون نرفانی ،گویای نونی نادم ا انات فرشاتگان از دساتور خادا
استا فرشتگانی ک ب نونی مقوور زنوار خوایی زمیناند.
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در این قص  ،از تردید مالئک در ا انت از فرمان الوی سخن رفت  ،در رورتی ک
حضرت نلی (ع) دربارۀ فرشتگان میفرماید...« :آنیا را از تردید شابوات مصاونیت
 :1371خ  ،91ص )162و امام حسن نسکری (ع) نیز در رد داستان اسرائیلی یاروت
و ماروت میفرماید« :معاذاهلل من ذل

ان للمالئك معصومون محفو ون من الکفار و

القبائح بألطاف اهلل تعالی فقد قال اهلل تعالی فیو « :و لَا یَعْصمونَ اللَ َ مَا أَمَرَیم ْ وَیَفْعَلاونَ
مَا یمؤْمَراونَ»( .تحری ( )6 /ابن بابوی )552 ،1 :1372 ،
نالوه بر این ،خلقت آدم ب این شکل ،مخالف ناص راریح قارآن اسات .قارآن
میفرماید :خداوند وقتی میخواید چیزی را بیافریند ،با گفتن کلیاة «کان» ،آن چیاز
بیدرنگ موجود میشودا چنانک نالم

با بایی نیز در این باره ،ییین نظر را دارد:

«کیفیت خلقت آدم این بوده ک اجزایی از خاک جیع کرد ،ساپس با آن فرماان داد
«باش» و آن خاک ب رورت و سیرت بشاری تیاام نیاار تکاوّن یافات( ».موساوی
ییدانی)234 ،3 :1374 ،
در تحلیل نقلی ی میتوان پرسید ،تیرّد و نافرمانی یا تردیاد در اجارای فرماان
الوی ،ک الزمة جول و از رفی میل ب شووت و غضب است ،چگون ب مالئک کا
ب

ور تکوینی ،مجرد از ماده و امور مادی و ب تبع آن ،نااری از شاووت و غضاب

اند ،نسبت داده میشود ،در حاالی کا فرشاتگان کا ناال و ناارف با مأموریات
خوی اند ،ب اقتضای اییان و یقینی ک دارند ،یرگز خالف امر الوی انجام نییدیند؟
(ییان)561 ،19 ،
ب) تمرد زمین و زنهار خواهي او

جای تعجب است ک زمین در گزارهیای نرفانی یادشده از امر الوی تیرّد میکندا در
حالی ک ب تعبیر قرآن (بقره ،116 ،انراف ،54 ،فصلت )11 ،آسیانیا و زمین ،ییا
ب

ور تکوینی و حتی تشریعی (سبزواری )24 :1419 ،مسخر و مطیع امر خداوند و
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ب حک نقل نیز مرتبة وجودی زمین ،مادون انسان است .در جایی ک خاود انساان،
در نگاه اکثر نرفای ذکر شده ،مجبور و تعریف شده در سااحت تکاوین اسات ،پار
داشت .بنابراین ب استناد منابع معرفتی اسالم از جیل  :کتاب ،سنت و نقل ،گزارهیای
منعکس شده در منابع نرفانی ،نییتواند ارالت اسالمی داشت باشد .ییاان اور کا
گفتی از متون اسرائیلی اخذ شده است .ارل ادنا ی ایان نیسات کا نارفاان ایان
مباحث را ارل دانست باشندا بلک تنواا وسایل ای بارای بیاان ذوقیاات و تاأویالت
نرفانی آنیا محسوب میشود.
-5-3بررسي نقش عناصر يهودی و اسرائیلیات پردازان در قصۀ خلقت آدم

یکی از ناقالن ارلی این قصة اباویریره اسات (سایو ی )46 ،1 :1404 ،کا اکثار
نلیای حدیث و محققان گذشت و معارر -بدون ییچ تردیادی -او را شااگرد ایال
کتاب و از ناقالن اسرائیلیات دانست اند .ابن کثیر دربارۀ او ماینویساد« :اباویریره در
روایت کردن تدلیس میکردا بدین رورت ک آنچ را از کعباالحبار و پیامبر شنیده
بود ،یی را برای مردم روایت میکرد و روایات کعاباالحباار را از روایات پیاامبر،
مشااخص نیاایکاارد( ».اباان کثیاار )112 ،8 :1408 ،و ابوریاا نیااز دربااارۀ او
میگوید«:کعباالحبار با زیرکای و یوشای کا داشات ،تسالط خارای بار ساادگی
ابویریره پیدا کرد تا آنک وی را تحت تأثیر قرار داد و باا تلقاین با وی افساان یاا،
اویام و خرافات خود را در دین اسالم وارد کرد( ».ابوریَ  ،بیتا)207 :
ب جاز اباویریره از کساانی کا در روا اسارائیلیات در اساالم ،نقا
داشت اند ،مسلیان شدهیایی چون :کعباالحبار و بی
ب

اساسای

از «یی ویب بن منب » است،

وری ک ویب را نقط نطفی در روا اسراییلیات دانست اند( .دلئرةللمعارف بزرگ

اسالمی )292 ،8 :1385از زبان ویب دربارۀ آفرین

آدم روایاتی نقل شده ک شبی

قصة مورد نظر است :وقتی خداوند خواست آدم را خلق کند ،ب زمین وحی کرد کا
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من میخوای در زمین خلیف ای بیافرین  .بعضی از آنیا مرا ا انت کنند و برخی مرا
معصیت میکنند .یر کسی از آنیا مرا ا انت کند جایگای

دوزخ است .زمین پرسید :آیا از مان خلقای مایآفرینای کا

جونیی خواید شد؟ پس زمین گری کرد ،از گریة او چشی یا تا روز قیامات جااری
میشود( .بخاری)81 :1386 ،1 ،
ب نالوه ،در متون یوودی ،داستانیا و روایاتی قریب ب این مضیون آمده اسات:
«خداوند جبرئیل را ردا زد و ب او گفت :برو از چوار گوشة زمین برای مان خااک
بیاور و من از آن انسان را خوای آفرید .پس جبرئیل رفت تا از زماین خااک جیاع
کندا اما زمین او را از خود راند و ب او اجازه نداد خااک باردارد .در نتیجا جبرئیال
گفت :ای زمین چرا ب ندای پروردگارت ک تو را بدون پای یا و ساتونیاا بار روی
آبیا برپا ساخت گوش فرا نیی دیی؟ زمین پاسخ داد و گفت :تقدیر من این اسات
ک نفرین شوم و از ریق انسان نفرین شوم و اگار خداوناد خاودش از مان خااک
برندارد ،ییچ کس دیگری نخواید توانسات ایان کاار را انجاام دیاد .ینگاامی کا
خداوند ،این ماجرا را دید ،دست
نخستین انسان را در مدت ش

را دراز کارد و مقاداری خااک برداشات و باا آن
روز آفرید )Chipman, 2001: p.5( ».این قصا در

کتاب «افسان یای یوود» نیز ب شکلیای متفاوتی آماده اسات .فرشات ای کا بارای
آوردن خاک ب زمین آمدا دری

جا میکائیال ( )Ginzberg, 1909, v5, pp71,72و

در جایی دیگر ،جبرئیل بیان شاده اسات )Ibid, v1, pp54,55( .خادای موجاود در
قص  ،مانند خدای تورات (خدا-انسان) ،خدایی ععیف و محادود با مکاان اسات.
فرشتگان از فرمان
بنابراین ،نق

تیرد کرده ،در کار او دخالت میکنند.
اسرائیلیات در تبیین این قص مشوود استا زیرا نفوذ اسرائیلیات و

احادیث ساختگی در میان روایات اسالمی ،حقیقتی انکارناپذیر است و ب تعبیر نالم
با بایی« :در میان روایات رحابی ،بسیاری از سخنان نلیای یوود ک مسلیان شده
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بودند ،مانند :کعباالحبار و غیره ،بدون اسناد یافت میشود ( ».با بائی)74 :1353 ،
نتیجه
قرآناند ،بنابراین ینگام بحث دربارۀ آفرین

قالاب آدم (ع) ،با تأسای از قارآن ،با

جزئیات آن نپرداخت اند و از میان مباحث گوناگون مربوط ب مااجرای حضارت آدم،
بیشترین توج آنیا معطوف ب گناه و راندن او از بوشت بوده اسات کا ایان نکتا
مبتنی بر نگاه آنان و البت نگاه کلیتر ردر اسالمی است ک خوف و تارس ناشای از
آیات نذاب الوی و آت

دوزخ ،در دل آنیا افتاده باود .اماا یرچا با قارن ششا

نزدی تر میشوی  ،ک ک این ماجرا از شکل قرآنی آن فارال گرفتا و با سایت
ذوقیات پی

میرود .نارفان این قرن ،برای توعیح و تبیین بوتار جزئیاات آفارین

قالب آدم و چگونگی آن ،از ی

قصة اسطورهای -تخیلی بوره گرفت اند کا یرچناد

ب شکل حدیث در منابع اسالمی ذکر شده استا اما ریش در اسرائیلیات دارد .با این
ورف ،نارفان مذکور از این قص  ،فقط ب ننوان وسیل ای بارای بیاان دیادگاهیاای
خاص نرفانی از قبیل :نشق ازلی و امانت الوی استفاده کاردهاناد .با نناوان مثاال،
یدف شیخ جام از رح این قص  ،بیان نظریة فقر نرفانی بوده است .میبدی از ارح
این قص و بیان جزئیات آفرین

قالب آدم ،دو یدف را دنبال کرده است :اول ،فطری

و جبری بودن ایر و اخالق انسانیا ،دوم تبیین جایگاه خلیفة االیای آدم .سایعانی
نیز از رح این ماجرا برای بیان رابطة اختصاری نشق دو رف میان خادا و انساان
بوره گرفت است .در قرن یفت ب جز مررادالعباد کا نگااه ذوقای نارفانا با ایان
موعوع دارد ،از ذوقیات نرفانی در این باره خبری نیست .نج الادین رازی معتقاد
است یدف از آفرین

قالب آدم ،دل وی است ک محل امانات الوای ،یعنای :نشاق

بوده است .این نشق ،چنان با ارزش است ک معرفت فقط پوششی بارای آن اساتا
ب ییین نلت گل دل بر خالف قالب ،از خاک بوشت آورده مایشاود .بیشاتر نرفاا
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نگاه جبرگرایان ب ماجرا دارناد و ریشاة ساعادت و شاقاوت انساانیاا را در زماان
قالب و نوع خاک آن میدانند .نرفای این س قرن ،تحت تأثیر اندیشا یاای

آفرین

یوودی این مکان ،کوه نبادت واقع در ناف یا مرکز زمین و در آثار اسالمی ،میان مک
و ائف معرفی شده استا ب جز روزبوان ک آن مکان را زیار نارش الوای دانسات
است.

پينوشتها:
 -1تلیود ،یعنی :تعلی (خزایلی )695 :1355 ،ب مجیونة کاملی از احکام ،سن ،تاریخ و ادبیات قوم
یوود گفت میشود ک ارل آن ب زبان آرامی است( .سوس )173 :1973 ،
« -2خنوخ» یا اخنوخ نزد نلیای اسالمی با «ادریس» برابر است و کتاب «اسرار اخنوخ» نوشت یاایی
است ک چند دی پی

از میالد ب دست یوودیان فرییخت پدید آمده و شایاری از آنیاا در قارون

اخیر کشف شد .ترجیة اسالوی رازیای اخنوخ یکی از آنیاست( .رازیای خنوخ)8 :1394 ،
 -3ب

ور کلی از اسرائیلیات دو تعریف خاص -ک در مقدمة این مقال ب آن اشااره شاد -و ناام

ارائ شده استا تعریف اخیر ،ییة خرافات و اسا یری را شامل میشود ک وارد احادیث و تفاسایر
اسالمی شده استا گرچ منشأ آنیا یوودی یا مسیحی نباشد( .آل جعفر)121 :1405 ،
 -4میبدی در س نوبت ،ب شرح آیات قرآن پرداخت  :نوبت االولی ک ترجیاة فارسای آیاات قارآن
است .نوبت الثانی ک ب روش نیوم مفسران با استفاده از احادیث و روایات ب تفسیر آیات پرداخت
و نوبت الثالث ک تفسیر نرفانی او از آیات قران است .وقتای خداوناد از خلقات دیگار موجاودات
فراغت یافت ،ب مالئک گفت میخوای در زمین خلیف ای بیافرین ( .میبادی:1371 ،

 )136 ،1در

تورات نیز آمده است :وقتی خداوند آسیانیا و زمین و یر چ را در آنیا بود آفرید ،پاس از پایاان
آرام گرفتا آن گاه خداوند از خااک زماین ،آدم را سرشات( .تاورات ،سافر پیادای ،

کار آفرین
رص)2-1

 -5از آرنج تا سر انگشتان (دیخدا)1859 ،2 :1377 ،
-6ب ترجی و تفسیر کتاب نود نتیق ب زبان آرامی« ،ترگوم» گفت میشود( .دلیرةللمعارف فارسای،
:1387

)633 ،1
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منابع
 آل جعفر ،مساند مسل نبداهلل ،)1405( ،اثر التطور فکری فی التفسیر فی العصرالعباسی ،بیاروت:موسس الرسال .
 ابن بابوی  ،محید بن نلی ،)1372( .نیون اخبار الرعا ،توران :ردوق. ابن کثیر ،ابوالفداء اسیانیل الدمشقی ،)1412( ،تفسیر القرآن العظی ،بیروت:دارالیعرف . ___________________ ،)1408( ،البدایا و النوایا  ،بیاروت :الکتااب العلییا  ،الطبعاالثانی .
 ابن منور ،محید ،)1376( ،اسرارالتوحید ،تصحیح شفیعی کدکنی ،چاپ چوارم ،بی جا. ابو ریَ  ،محیود( ،بی تا) ،اعواء نلی السن الیحیدی  ،ق  :الطبع الخامس . اشنوی ،تا الدین ،)1368( ،مجیون آثار تا الدین اشنوی ،تصحیح نجیب مایال یاروی ،تواران:ووری.
 انصاری ،خواج نبداهلل ،)1372( ،مجیون رسایل فارسی ،تصحیح محید سرور موالیی ،تواران:توس ،چاپ اول.
 بخاری ،ابونصر احید بن محید ،)1386( ،تا القصص ،تصحیح سید نلی آل داوود ،چااپ اول،توران :فرینگستان زبان و ادب فارسی ،نشر آثار.
 بقلی ،روزبوان ،)1374( ،شرح شطحیات ،تصحیح یانری کاربن ،چااپ ساوم ،تواران :نلیای وفرینگی.
 بواءولد ،بواءالدین محید بلخی ،)1382( ،معارف بواءولد ،تصحیح بادیع الزماان فروزانفر،چااپسوم ،توران :ووری.
 دیخدا ،نلی اکبر ،)1377 ( ،لغت نامة دیخدا ،زیر نظر دکتر محید معین و سید جعفار شاویدی،توران :چاپ سوم از دوره جدید ،دانشگاه توران.
 جام نامقی ،احید ،)1387( ،کنوزالحکی  ،تصحیح نلی فاعل ،چاپ اول ،توران :مطالعات نلیایو فرینگی.
 -خزایلی ،محید ،)1355( ،انالم قرآن ،توران :امیرکبیر.
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 خوارزمی ،مؤیدالدین ،)1386( ،ترجی احیاءالعلوم ،تصحیح حساین خادیو جا  ،چااپ ششا ،توران :نلیی و فرینگی.
دلیرةالیعارف بزرگ اسالمی.
 ____________________ ،)1387( ،ب سرپرستی غالمحسین مصاحب ،چاپ پنج  ،تواران :امیارکبیر.
 رازیای اخنوخ ،)1394( ،مترج حسین توفیقی ،سایت بیگانگان باستانی. رازی ،نج الدین ،)1387( ،مررادالعباد ،تصحیح محیدامین ریاحی ،چاپ سیزدی  ،توران :نلییو فرینگی.
 _____________ ،)1386( ،مرمااوزات اساادی ،تصااحیح شاافیعی کاادکنی ،چاااپ سااوم ،توااران:سخن.
 رکنی یزدی ،محیدمودی ،)1374( ،گزیدۀ کشفاالسرار ،چاپ اول ،توران :سیت. سبزواری نجفی ،محیدبن حبیب اهلل ،)1419( ،ارشاد االذیان الی تفسیر قرآن ،چاپ اول ،بیروت:دارالتعارف للیطبونات.
 -سیعانی ،احید ،)1384( ،روحاالرواح فی شرح اسیاء مل

الفتاح ،تصحیح نجیب مایال یاروی،

چاپ دوم ،توران :ووری.
 سوس  ،احید ،)1973( ،العرب و الیوود فی التاریخ ،لبنان :دار النشر. سوروردی ،شوابالدین ،)1375( ،رسایل شیخ اشراق ،تصحیح یانری کاربن ،حساین نصار ،نجاف قلایحبیبی ،چاپ دوم ،توران :موسسة مطالعات و تحقیقات فرینگی.
 السیو ی ،جاللالدین نبدالرحیان ،)1404( ،الدرَ الینثور فی التفسیر بالیاأثور ،ق :کتابخانا آیاتاهلل مرنشی.
 با بایی ،محیدحسین ،)1353( ،قرآن در اسالم ،توران :دارالکتب االسالمی . ________________ ،)1417( ،الییاازان فاای التفساایرالقرآن ،چاااپ پاانج  ،ق ا  :دفتاار انتشاااراتاسالمی.
 بری ،محیدبن جریر ،)1356( ،تفسیر بری ،مترجیاان ،تصاحیح حبیاب یغیاایی ،چااپ دوم،توران :توس.
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 -دلیرةالیعارف بزرگ اسالمی1385( ،زیر نظر کا

موسوی بجنوردی ،چااپ دوم ،تواران :مرکاز

113

تأثیر اسرائیلیات بر چگونگی
انعکاس قصة آفرینش آدم در...

ی

 وسی ،محیدبن الحسن1390( ،ق) ،االستبصار فییا اختلف مان االخباار ،چااپ اول ،تواران :دارالکتاباالسالمی .
 -نسکری ،سید مرتضی ،)1387( ،نق

امامان ،چاپ اول ،توران :ارول دین.

توران :نلیی و فرینگی.
 فاعل ،نلی ،)1383( ،کارنامة احید جام نامقی ،توران :توس. قشیری ،ابوالحسن ،)1374( ،رسالة قشیری  ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،چااپ چواارم ،تواران:نلیی و فرینگی.
 کتاب مقدس ،ترجیة تفسیری ،بی تا ،بی جا ،بی نا. -مستیلی بخاری ،اسیانیل ،)1363( ،شرح تعرف لیذیب تصوف ،ب کوش

محید روشن ،چاپ

اول ،توران :اسا یر.
 موسوی ییدانی ،سید محیدباقر ،)1374( ،ترجی تفسیرالییزان ،چاپ پنج  ،ق  :جامع مدرسینحوزۀ نلییة ق .
 میبدی ،رشیدالدین ،)1371( ،کشفاالسارار و عدةلالبرلر ،تصاحیح نلایاراغر حکیات ،تواران:امیرکبیر ،چاپ پنج .
 نسفی ،نزیزالدین ،)1386( ،کشفالحقایق ،تصحیح احید مودوی دامغانی ،چاپ چوارم ،تواران:نلیی و فرینگی.
 _____________ ،)1381( ،زبززدةللاوای  ،تصااحیح حااق وردی نارااری ،چاااپ دوم ،توااران:ووری.
 نعنان  ،رمزی1390( ،ق) ،االسرائیلیات و اثریا فی کتب تفسیر ،دمشق :دارالقل و دارالبیضاء. نوجالبالغ  ،)1379( ،ترجیة محید دشتی ،ق  :مشرقین. -نیشابوری ،ابواسحاق ،)1387( ،قصصاالنبیا ،ب کوش

حبیاب یغیاایی ،چااپ ساوم ،تواران:

زرین.
 یاکس ،جییز ،)1349( ،قاموس کتاب مقدس ،چاپ دوم ،توران :ووری. یجویری ،ابوالحسن ،)1387( ،کشفالیحجوب ،تصحیح دکتار محیاود نابادی ،چااپ چواارم،توران :سروش.
 -یزدانپرست ،حیید ،)1390( ،داستان پیامبران ،چاپ چوارم ،توران :ا النات.
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 -غزالی ،ابوحامد محید ،)1383( ،کیییای سعادت ،تصحیح حساین خادیو جا  ،چااپ یاازدی ،
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