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  چكيده

 طور يكي از حكايات متون صوفيانه است كه حالج ةحكايت مالقات موسي و ابليس در عقب
براي نخستين بار آن را در كتاب شورانگيز طواسين آورده است و پس از او عارفان بنام ايراني اين 

هاي متعالي خويش بهره اليم و آموزهحكايت را در آثار خويش آورده و از آن براي اثبات تع
، از  تفكرات عارفان  مدافع ابليس استها و بسياري از آموزهةاين حكايت كه دربردارند. اندجسته

اين نوشتار ضمن نقل اين حكايت و بيان . تواند مورد نقد و تحليل قرار بگيردجهات گوناگون مي
هاي متفاوت آن از ين داستان و تفسير اليهاي اوجوه افتراق و شباهت آنها به ماهيت اسطوره

قدرت تأويل اين حكايت از ديدگاه اين موارد از جمله . پردازدهاي گوناگون ميديدگاه
 صوفيان و تسري اين نگاه به ةهاي حالجي، اثبات نگاه عاشقانهرمنوتيك، بحث اضداد در آموزه

  . استري از ماجراي ابليسآموزي و پندپذيخصوص وجه عبرته هاي هستي و ب پديدهةهم

  

  هاي كليديواژه
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  مقدمه

هاي اساطيري است، يكي از آن مايهة طور داراي بنحكايت ديدار موسي و ابليس در عقب
 هاي اسطوره را در بطن خود دارد و ديگرها و آرمانها و خصوصيات آموزهجهت كه ويژگي

پذيري هنري آن براي كشيدن هاي ادبي است كه انعطافاينكه بخشي از ماهيت روش اسطوره
  هاي متفاوت آن از جهات مختلف طرح موردنظر يك هنرمند كافي است و اليه

هاي متفاوتي نوتيك در آنجا كه خوانشاز جمله در بحث هرم. تواند مورد بحث قرار بگيردمي
ديگر، از ديدگاه بحث . شودي به فهم و تأويلي جديد منجر مياز يك متن ارائه و هر خوانش

تواند مورد كاوش قرار بگيرد كه خود بحثي ها و تفكر عارفاني چون حالج مياضداد در آموزه
تر و از لوني ديگر اي فراخدراز دامن است و تحليل داستان از اين منظر خود مجال و عرصه

 ابليس ة، اعتقاد به عبادت عاشقانه و شهود عارفانوجه ديگر تحليل اين حكايت. طلبدمي
از آنجا كه بحث . توسط عارفان و دعوت مخاطبان براي توجه خالصانه به سوي خداست

طلبد، اين نوشتار هاي گوناگون را ميها و نظريههرمنوتيك و اثبات اضداد خود بيان تئوري
  .پردازدكايت ميضمن اشاره به آنها بيشتر از وجوه ديگر به تحليل اين ح

  

  هاي عارفان در باب ابليسجريان خاص انديشه

 ي طور، الزم است به جريانةبراي تحليل و تفسير حكايت ديدار موسي و ابليس در عقب
اي داشته باشيم و آن جريان فكري گروهي از عارفان خاص در تاريخ تصوف و عرفان اشاره

اند گناه وي، يعني ليس پرداخته و سعي كردهبنام است كه بر خالف اهل شريعت به دفاع از اب
  .همان عدم سجده بر آدم را توجيه كنند

ابليس در قرآن كريم به معني موجود خاصي كه از سمت رحمت خدا رانده شده و گاه، 
 شيطان نيز در قرآن گاه به معني ، هر چند كلمةمعادل با شيطان به معني عام به كار رفته است

يس به سبب اطاعت نكردن امر خدا از روي استكبار مطرود و مردود مقام ابل. ابليس آمده است
» مبين عدو«رو ها خواهد كرد، از اينقرب الهي است و تا قيامت سعي در گمراه ساختن انسان

خوانده شده و يكي از صفات » عدواهللا«و نيز   )12: ، مائده206، 168: بقره. (ناميده شده است
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   .)98، 16: ، نحل34 ،17: حجر(او رجيم است 

 بار و داستان سرپيچي او از امر الهي و استكبار وي بارها به يازده ابليس در قرآن ةكلم
 10 مباركه اعراف آيات ةترين آنها در سورهاي گوناگون بازگو شده است كه  مفصلصورت

  . است17تا 

د، آنچه به تواند مورد بحث قرار بگير مختلف مييابليس در ادبيات فارسي از جهات
رساند، جايگاه او در ميان عارفاني است كه بر  ياري ميتحليل و تفسير حكايت موردنظر

اند گناهش، يعني عدم سجده بر آدم خالف اهل شريعت به دفاع از وي پرداخته و سعي كرده
  .را توجيه كنند

  

  نگاهي گذرا بر سير تاريخي جريان فكري مدافعان ابليس

 همداني در تمهيدات، ةالقضابر روايت عين ن مدافع ابليس بنااز نظر تاريخي، نخستي
 امويست و بعد ةاز بزرگان تابعين و از زاهدان و علماي دور) ق. هـ 110-21(حسن بصري 

) ق.  هـ 283 – 200(و سهل بن عبداهللا تستري ) ق.  هـ 261 – 188(از وي بايزيد بسطامي 

شوند، اما اند، مدافع ابليس محسوب مينها روايت كردههايي كه در اين زمينه از آبنابر نقل قول
شود و علتش اين است كه او در تاريخ تصوف موضوع ستايش از ابليس با حالج آغاز مي

حالج در . نخستين كسي است كه بي پروا و آشكارا به ستايش و دفاع از ابليس پرداخته است
 ميان آسمان موحدي همانند ابليس نيستشناسد و اعتقاد دارد در تر از ابليس نميكون عارف

داند گرفتار تقدير ازلي است و از آن او اعتقاد دارد ابليس خود مي. )42: 1913، حالج(
گريزي نيست، اگر اطمينان داشت كه با سجده بر آدم نجات خواهد يافت، هر آينه به سجده 

او در . بليس است حالج از مدافعان شاخص ااحمد غزالي پس از). 56:همان(پرداخت مي
داند و اعتقاد به تقدير داستان مالقات موسي و ابليس، ابليس را رهين عشق و شوق الهي مي

در اقوال . تر استازلي و قسمت الهي در امتناع ابليس از سجده بر آدم در اظهارات او پر رنگ
س به چشم هاي ستايش از ابليعرفايي چون ابوالحسن خرقاني و ابوالقاسم كرگاني نيز رگه

كند و ابوالقاسم آموزي ابليس ياد ميشناسي و عبرتابوالحسن خرقاني از حق. خوردمي
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     .)17: 1، ج 1336، عطار. (نامد خواجگان و سرور مهجوران ميةكرگاني او را خواج

از شاگردان و مريدان احمد غزالي است و در ) ق.   هـ525:متوفي( همداني ةالقضاعين
تر است و عالوه بر اينكه پرواتر و گستاخ، اما بي متأثر از استاد خويشابليس بسيارباب 

ابليس در . كند، سوز كالمش هم بيشتر از غزالي استعقايدش را با صراحت بيشتري ابراز مي
اند و صد هزار  كسي است كه صد و بيست و چهار هزار نبي زخم او خوردهةالقضاعيننظر 

التسجد «به اعتقاد او، ). 97: 1969، همداني ةالقضاعين(اند ستهسلطان كمر خدمت او بر ميان ب
ديگر ). 227: تا، بيةالقضاعين(به ابليس رسيده است  » اسجدوا آلدم«در پشت نداي » لغيري

الت او در التدها و اسانديشه. مدافع ابليس كه در باب گناه وي توجيهاتي آورده، عطار است
عطار نيز سجده . واني با داليل و توجيهات حالج و غزالي داردهاي فرادفاع از ابليس شباهت

اي گريان و ، بارها ابليس را با چهرهدر آثار عطار. داندردن ابليس را ناشي از مشيت حق مينك
، عطار(نامه بينيم، همانند حكايت گريستن ابليس در الهيناالن از سرنوشت محتوم خويش مي

-ه بر آدم را ناشي از غيرت عشق مير امتناع ابليس از سجدعطار در جايي ديگ). 104: 1339

 نامه كند در مصيبتاي كه نسبت به وي اظهار عشق ميداند، مانند حكايت دختر و صوفي

، ديدگاه مولوي در انداما در ميان كساني كه از ابليس دفاع كرده) 242-244: 1338، عطار(
   او گاهي چون اهل شريعت در اين باب،. كندهايي متفاوت ظهور ميجلوه

راند و گاهي چون صوفيان مدافع ابليس درصدد توجيه اعمال وي بر انديشد و سخن ميمي
در دفتر دوم مثنوي در دفاع از » ...بيدار كردن ابليس معاويه را «مولوي در حكايت . آيدمي

   ،مد غزالي اح، نظريات حالجةامتناع ابليس در سجده بر آدم عقايدي دارد كه دربردارند

 ابليس را عشق مفرطش نسبت به خدا ةاو در جايي علت عدم سجد.  و عطار استةالقضاعين
داند كه ابليس مقهور داند و در جايي ديگر دليلش را در آن ميو حسد ناشي از اين عشق مي

  . الهي بوده استةاراد

 دو بخش اصلي توان بهكه در اين زمينه ارائه شده است مي به طور كلي دفاعياتي را
 امر و ابتال و ديگري اعتقاد به عبادت عاشقانه و شهود عارفانه و ةيكي مسأل: تقسيم كرد

  .نظير ابليسيكتاپرستي بي
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با استناد به غزل شورانگيزي كه از . اندبرخي سنايي را از شاخصان اين گروه بر شمرده
 مضامين اين نوع در ديگر آثار اما با بررسي.  )871 – 872: 1341، سنايي(اند وي ذكر كرده

توان به اين نتيجه رسيد كه تفكر سنايي در باب ابليس كامالً منطبق با اهل شريعت سنايي مي
داودي : رك( ابليس كامالً متفاوت است ة اين غزل با نظريات وي دربارةاست و درونماي

  .)87: 1383مقدم، 

د، داستان ديدار موسي و ابليس در گيرآنچه در اين نوشتار مورد تحليل و نقد قرار مي
  .هاي مدافعان ابليس همسويي دارد طور است كه موضوع آن با مضامين و انديشهةعقب

عارفان و متفكران مسلماني چون حالج، احمد غزالي، عطار، شيخ محمود شبستري، 
ت عزالدين محمود كاشاني، ابن غانم، ابن عربي و ابن جوزي و امير حسيني هروي اين حكاي

موضوع . اندهاي مختلفي كه از آن ارائه دادهالبته با تفاسير و فهم. اندرا در آثار خويش آورده
نظرات متفاوت و تفاسير گوناگون اين بزرگان از داستان مالقات اصلي اين پژوهش ذكر نقطه

  . هاي اين اختالف استموسي و ابليس و بررسي سرچشمه

  

     حكايتةحالج، نخستين آفرينند

 هفتم از طاسين ةاهراً حالج نخستين كسي است كه اين داستان را در طواسين در قطعظ
آوريم و در مورد كه به سبب تقدم آن، داستان را از طواسين مي. االزل و االلتباس آورده است

حكايت بدين صورت است . كنيماشخاص ديگر بيشتر به وجوه اختالف يا اشتراك اشاره مي
  :كه

چه منع : موسي گفت.  طور به هم رسيدندة با ابليس به عقبـهللا عليه  صلوات اـموسي 
دعوي من به معبود واحد و اگر سجود كردمي آدم را، مثل تو : كرد تو را از سجده؟ گفت

بنگريدي و مرا ندا كردند هزار » انظروا الي الجبل«: زيرا كه تو را ندا كردند يكبار، گفتند. بودمي
آن ابتال : امر بگذاشتي، گفت: گفت. دعوي من معني مرا. سجود نكردم» اسجدوا آلدم«: بار كه

اي موسي، آن تلبيس بود و اين : گفت. الجرم صورتت بگرديد: موسي گفت. بود، نه امر
حال را معول بر آن نيست زيرا كه بگردد، ليكن معرفت صحيح است چنانكه . ابليس است
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اي موسي، : اكنون ياد كني او را؟ گفت: موسي گفت. بود، نگرديد و اگرچه شخص بگرديد
  .)381: 1385 بقلي،  و53 :1913حالج، (من مذكورم و او مذكورست . ياد، ياد نكند

خدمت : .... آورداي از اضداد را در طيفي عاشقانه و عارفانه ميدر ادامه حالج مجموعه
مرا و اكنون كردم در قدم، حظ او ، زيرا كه من او را خدمت ميتر استمن اكنون صافي

كشف كرد مرا وصلت مرا، رسانيد مرا قطع مرا، منقطع كرد مرا ... كنم حظ او را  خدمت مي
منع منيت مرا، اگر ابداآلباد به آتش مرا عذاب كند، دون او سجود نكنم و شخصي را دليل 

  .)همان(ام دعوي من دعوي صادقانست و من از محبان صادق. ضد او نشناسم. نشوم

قلي براي اينكه زمينه را براي شرح و تفسير اين داستان از نظرگاه خويش مهيا روزبهان ب
كند كه شبيه داستان مندرج در كند، داستان ديگري از ابليس و موسي را بر كوه سينا نقل مي

تند تا موسي به تعبير وي آنجا كه ابليس از سرگشتگي و ترديد تاري مي. طواسين حالج است
، ابليس از مناجات حق: آيي؟ او پاسخ داداز كجا مي: س به موسي گفتابلي: را اغفال كند

حق . شنيدي كالم من بود؟ موسي عظيم متغير شد و تند گشتپنداشتي كه آنچه ميمي: گفت
ن اين تعالي بدو ندا فرمود كه اي موسي، اين ملعون را از پيش خود بران كه دأب او با صديقا

  .)382: 1385 بقلي، (نيست

  

  ل و تفسير حكايت حالج تحلي

آيد، شوريدگي و سرگشتگي ابليس و تأكيد بر اين آنچه از متن حكايت طواسين برمي
تواند مظهر شادي عارفي باشد كه حقيقت متناقض نماست كه محكوميت ابدي ابليس مي

در حكايت حالج، ابليس چون سخنوري غالب  .مفتون و مجذوب جمال معشوق شده است
گيرد و موسي كه در ابتدا در پي اعتراض به عصيان ابليس بر او دست مي سخن را در ةرشت

 دليل و حجت بر انكار او بود، ةآيد و گفتارش كه مبني بر اقامگرفت، ظاهراً كوتاه ميخرده مي
اكنون ياد : پرسدرود تا آنجا كه مي ابليس فرو ميج سخنوري و ابراز احساسات عاشقانةدر مو

  الظاهر به خاموشي موسي راند و عليباب مي  سخناني شورانگيز درين؟ و ابليسكني او را

 حالج ةگفتگوها و عملكرد ابليس در متن اين داستان كامالً منطبق با شهود عارفان .انجامدمي
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ي شهود آيد، ابليس را شاهدي بر قدرت فطرحالج آنچنان كه از متن طواسين برمي. است
 ة روح را از وراي تناقضات منطقي و دوگانه كه بر تجربكوشدعارفانه دانسته است كه مي

ابليس در «:  فنا در معشوق ببردةدنيوي از عينيت و فرديت حاكم است، به سوي  تجرب
  راه من به راهي جز تو ختم : اقيانوس قادر متعال افتاد و ديدگانش كور شد و گريست

اي با تو بودم، تكبر اگر لحظه:  گفت،كنيتكبر مي: خداوند فرمود. شود كه من محبي ذليلمنمي
  .)42: 1913، حالج. ( ...در من اليق بودي 

توان به اين نتيجه رسيد كه بسياري از با تأملي در حكايت موسي و ابليس در طواسين مي
  .شودهاي حالجي در متن داستان نمايان ميها و انديشهآموزه

داند كه  ابليس و خداوند را اين ميةة تقابل رابطبه عنوان نمونه حالج مهمترين نشان
 ةنيروي محرك ابليس در امتناع او از سجده كردن بر آدم اعمال زور نيست بلكه ژرفاي انديش

فرشتگان به عنوان حمايت از آدم در برابرش سجود كردند، «.  معشوق استة او دربارةعارفان
  )55: همان(» .ز زدآدم سرباة اش از سجدابليس به خاطر طول دوران سير و مشاهده

ايثاري متقابل و .  شهود عرفاني ابليس، ايثار او براي عشق استةاز ديدگاه حالج جوهر
  .آيدبه اختيار، زيرا چنين آزموني از طريق جبر به بار نمي

  

   قلندري در حكايت حالج ةانديش

با غور و انديشه در حكايت موسي و ابليس در متن الطواسين، ضمن آشكاري تفكر 
رسد حالج پس از به نظر مي.  قلندري را دريافتةهاي انديشتوان به آساني رگهداد، مياض

 انزوا در مكه و ساختن كعبه در بغداد و دعوت مردم براي چرخيدن و طواف ةگذراندن دور
-كردهها بر ذهن و ضمير مردم حكومت ميبه گرد آن، در پي شكستن تابوهايي است كه سال

  .)51: 1386شفيعي، (اندهاي بالمنازع بوده حاكميت قدرتاند و گاه از داليل

ست، دفاع از شجاعت ورود يرسد دفاع حالج از ابليس، دفاع از مذهب وي نبه نظر مي
توان از آنها سخن يل قدسيت يا ممنوعيت و حرام بودن نميلبه قلمروهايي است كه به د

  :كندگونه اشاره ميناالسرار به اين مطلب اي منطقةبقلي نيز در ترجم. گفت
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از ايشان . آورده است، دعوي خودش بود... آنچه حسين از وصف ابليس و فرعون و 
جاعت ايشان كرد نه به مذهب اقتدا به ش. مردانگي بپسنديد، چون از دعوي به وعيد بازنگشتند

  .)575: 1387بقلي،  (ايشان

تنزل دادن كند تا با ي ميزند و سعالبته بقلي از پذيرش ظاهري سخنان حالج سرباز مي
 اين سخنان بكاهد و معتقد تأثيرياي دستيابي به پادشاهي آسمان از شهود ابليس به حد يك رؤ

  .خوانداست كه اگر ابليس واقعاً قلمرو الهي را مشاهده كرده بود، خداوند او را كافر نمي

خاطر روح الهي كه در  بقلي اين آدم بود و نه ابليس كه شهود را تجربه كرد و به ةبه عقيد
  .)386: 1385بقلي، (او دميده شد، به برتري منحصر به فردي دست يافت 

  

  حكايت ديدار ابليس و عيسي 

-ميكند و بر آن اصرار بقلي براي آنكه گفتگوهاي ابليس را از جنس وسوسه معرفي مي

ه بر موسي،  شيطان در امان نيست و ابليس عالوةدهد كه هيچ كس از وسوسورزد، هشدار مي
اي : بر سر راه عيسي نيز قرار گرفت تا ظاهراً مرتبه و مقام معنوي عظيم او را ستايش كند

عيسي تالش تو در خدمت و طاعت آن چنان برتري برايت حاصل كرده كه اينك تو 
 الهي را انكار كرد عيسي هرگونه مرتبة«. هاست خداوند آسمان»او«خداوندگار زمين هستي و 

اما ابليس دست نكشيد و سوگند ياد كرد به . دمتكار متواضع خداوند خواندو خود را خ
پس خداوند فرشتگان مقرب خود ميكائيل و جبرئيل را يكي از پي . اغواي عيسي ادامه دهد

. فرستد تا ابليس را دستگير كنند و به بند كشند و او را به قلمرو خورشيد برندديگري فرو مي

-آيد و فرياد ميكشد و دوباره بر سر راه عيسي مياي براي فرار مياما ابليس گستاخانه نقشه

من : سيد، فرياد برآورد و گفتعيسي بتر. اي عيسي تو خالق زميني و او خداوند آسمان: زند
اسرافيل و عزرائيل هر دو آمدند و آن .  او هستم و او از اين عالمات منزه و مبراستبندة

 فرشته به مدد آمدند و او را در چاه مغرب مقيد كردند و ملعون را گرفتند و همچنين سيصد
: گفت. بعد از ايامي او را بديد. محبوس داشتند و موكل بودند تا عيسي از مناجات فارغ شد

نهادند و سيصد ملك بر من موكل كردند و بند بر مياي عيسي اگر نه مرا در چاه مغرب مي
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  .)387: همان(ام السالم كردهليهكردم كه با پدرت عبا تو ميبودند، آن مي

  

   روايت غزالي از ديدار موسي و ابليس

ابن جوزي در كتاب القصاص والمذكرين شرح ديگري از حكايت موسي و ابليس آورده 
  .)154: 1386ابن جوزي، (دهد است و استفاده از اين قصه را به احمد غزالي نسبت مي

 يوسف نيز آمده ةه في تفسير سورالمود ه في اسراربحرالمحبهمچنين اين داستان در 
 هجري قمري به نام محمد غزالي چاپ شده است اما 1312اين كتاب در ايران به سال . است

متن داستان بحرالمحبه با داستاني كه ابن .  م بمبئي به نام احمد غزالي است1876چاپ 
ما گفتگوها در اثر جوزي  در اثر خويش آورده است از نظر مكان و كنش اصلي يكسان است ا

جوزي اين قصه را از كتاب مجالس رسد كه ابنبه نظر مي. تر استابن جوزي گستاخانه
نويسان به نقل از وي در غزالي به عنوان ايراد بر عقايد وي آورده است و بعد از او ديگر تذكره

   .)180 :1376غزالي، (اند هاي خودشان وارد كردهكتاب

: گويدوي مي. پرسدي دليل امتناع ابليس را از سجده ميدر بحرالمحبه وقتي موس

من دوست داشتن خدا را مدعي بودم و . نخواستم كه از ادعاي خود بازگردم و به مثل تو شوم
  .نخواستم بر غير او سجده كنم

اما به كوه . اما تو ادعاي محبت او را داشتي و از خداي خواستي كه او را بنگري
  سپس موسي از ابليس . ديديه بودي، هر آينه پروردگارت را مينگريستن، اگر ننگريست

كه آخرتش را به دنيايش بفروشد و واي به آن: گويدبدترين مردم نزد تو كيست؟ مي: پرسدمي
  .)37: 1876غزالي، (كسي كه چنين كند 

بينيم اين داستان در پايان حاوي پندي از سوي ابليس است كه تأكيدي بر چنانكه مي
حكايت غزالي در مجالس شباهت زيادي به  .هاي يكتاپرستي راستين و صادق داردآموزه

داند و از ابليس در اين حكايت خودش را رهين عشق و شوق الهي مي. داستان حالج دارد
در روايت غزالي در مجالس بر . بالداينكه به لعنت خدا مخصوص گشته است، به خود مي

هاي حالجي و حق تأكيد شده است كه با آموزهاخالص، عشق و قطع طمع در عبادت 
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  .)71: غزالي، مجموعه آثار فارسي؛180 :1376غزالي،  (تفكرات مالمتي او سازگاري دارد

 خويش و نقد بر ةدر القصاص و المذكرين ابن جوزي براي اثبات تعاليم شريعت مداران

هر كه :  غزالي گفت:آوردشود و ميآرا و عقايد غزالي خود نيز وارد فضاي داستان مي
چون محبت خداوند : گويدپرستي را از ابليس نياموزد، زنديق است و آنجا كه ابليس مييكتا

  جوزي باز ابن .افزايمگيرد، من عشقم را به او مينسبت به ديگري غير از من فزوني مي

چون ابليس رانده شده، طاقتش، عشقش و ذكرش كاستي نگرفت : آورد كه غزالي گفتمي
  .)104: 1386جوزي، ابن(

هاي ابليس عالوه بر طرح جوزي براي نشان دادن و تأكيد بر تلبيسرسد ابنبه نظر مي
اصلي داستان به ديگر سخنان غزالي از اين دست نياز دارد و از آنها چون ابزاري براي تفسير و 

ست كه از بحر رسد طرح اصلي داستان غزالي همان ابه نظر مي. جويدتحليل داستان بهره مي
برداري ابن جوزي از اين المحبه ذكر شد و اضافه شدن گفتارهاي غزالي در اين از باب بهره

  .مقوالت است

  

  حكايت ديدار ابليس و موسي در آثار عطار  

اين داستان .  عطار آمده استةناماي ديگر از داستان ديدار ابليس و موسي در الهينمونه
اش تكيه كند، بر فزوني عشق و ي ابليس مبني بر خلوص توحيدهايبيشتر از آنكه بر گفته

در داستان عطار، بار . ايثار ابليس و بيتابي او در مقابل سرنوشت اندوهبار خويش تأكيد دارد
پرسد چرا در بيند و از او مياي دور ابليس را ميديگر موسي در راه سيناست كه از فاصله

  مقابل آدم سجده نكرده است؟

گفت اي مقبول حضرتلعينش  علتي مردود قدرتشدم بي    

  تو آگاهنكليمي بودمي همچو  اگر بودي در آن سجده مرا راه

تعالي اين چنين خواستولي چون حق  كه كژ گويم نيامد جز چنين راست  
 بود هرگز تو را ياد خداوند  كليمش گفت اي افتاده در بند
هرگز زمانيفراموشش كند   لعينش گفت چون من مهرباني  
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 مرا مهرش درون سينه بيش است  همي چندانكه او را كينه بيش است
 ولي از قول موسي در حضور است  به لعنت گرچه از درگاه دور است
 از آن لعنت زيادت گشت سوزش  اگرچه كرد لعنت دل فروزش

   )111: 1339عطار، (                                                                               

شود و آن تصوير عاشقي  عطار با تصويري متفاوت نمايان ميةنامالبته ابليس در مصيبت
آنجا كه . بردقدرتمند و صاحب اراده است كه به خاطر غيرت عشق بر آدم سجده نمي

ز او كند كه عاشق دختر سلطاني شده بود اما هنگامي كه دختر ااي را بيان ميحكايت صوفي
در اينجا عطار . خواست خواهرش كه از او زيباتر است نگاه كند، صوفي به سوي او نگريست

  :شد به غير معشوق نگاه كندگويد، اگر صوفي عاشق واقعي بود، حاضر نميمي

 كي شدي هرگز به غيري غره او  گفت اگر عاشق بدي يك ذره او

  )242: 1338عطار، (                                                                                

 ابليس همانند اين حكايت است و اگر وي حاضر ةكند كه قصگيري ميو در پايان نتيجه
خاطر عشق راستين وي نسبت به حق تعالي بوده ه به سجده بر آدم نشده است، در حقيقت ب

  .است

 ةآيد كه افسانها چنين برميز اين نمونها :آوردپيتر اون در كتاب تراژدي ابليس خود مي
چون بخشي از همان . اي داردموسي و ابليس كابردهايي دروني و الينفكي در اشكال اسطوره

نظر ، براي كشيدن طرح موردپذيري هنري آنهاي ادبي است كه انعطافماهيت روش اسطوره
، حداقل گيردر آنها شكل مينظير دها و شواهدي كه اين داستان بينمونه. هنرمند كافي است

اي كه  خردمندانهةنظري:  كامالً مجزا و واضح از روايت ابليس هستندة دو اليةبردارنددر
رغم سرشت احساساتي تفسيرش بر اين قاعده مبتني است كه تمام خياالت ابليس، علي

كه تري  مجذوبانهةگفتارش و تراژدي رانده شدنش محصول نيروي فريبكاري اوست و نظري
، روشي براي عشق  بارز از خودگذشتگي عاشقانه راةبار ابليس نموندر شخصيت پيچيده و غم

  .)62: 1983اون، ( كندعرفاني كشف مي

 همداني ةالقضاعين احمد غزالي و ، حالجةرسد كه عطار به شيوگونه به نظر ميظاهراً اين
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  :داندعاشقي راستين و موحدي به كمال ميابليس را 

 ننگرم هرگز سر مويي به  كس   با سر معني هم نفسچون شدم

  )242: همان(                                                                                       

هاي ابليسي عطار چه در حكايت ديدار موسي و ابليس و چه اما با اندكي تأمل در مقوله
  شود و آن بعد تعليمي و  عطار آشكار ميةز انديشهايي ديگر ادر فقرات ديگر، اليه

او همواره سالكان طريقت را به عبرت گرفتن از ماجراي . ة ابليس استلأآموزي از مسعبرت
آنجا كه . دكنكند و آنها را به آموختن مردي از ابليس لعين تشويق ميابليس دعوت مي

  :آوردبان ابليس ميداند و از ز وي را محك نقدمردان ميةالقضاعينهمچون 

 كه اي از من ربوده گوي تلبيس  چنين گويد به صاحب نقد ابليس
 به رويم باز زد در نيم ساعت  خداوندم هزاران ساله طاعت

بري و نيستت شرمبر حق مي   طاعت شدي گرمةتو زين يك ذر  

اي كمنگردد عشق جانم ذره  اگر لعنت كنندم هر دو عالم  

 به يك ساعت فرو ريزي ز محنت   تن به لعنتاگر خواند تو را يك
 پس آنگه جان فشان در پيش شه شو  برو اول چو مردان، مرد ره شو

  )129-130: 1339عطار، (                                                                                    

كس ابليس براي اثبات و شرح و  عرفايي دانست كه از پارادوةتوان از زمرعطار را مي
كند اگرچه چنانكه بارها از زبان ابليس اظهار مي. اند فراوان جستهةالقاي تعاليم خويش بهر

  :پيچماي از راه او سرنمي ذره درگاه خدا هستم؛ةراند

 به پيش غير او كي سر در آرم  اگر چه لعنتي از پي در آرم
م از مه تابه ماهينبودي حكم  به غيري گر مرا بودي نگاهي  

  )131: همان(                                                                                       

 ابليس قصد تحريض و تنبيه سالكان راه را دارد و بارها به آنان متذكر ةوي با بيان قص
كر وي غافل نيست و درس شود كه ابليس با آنكه مطرود درگاه الهي است اما هرگز از ذمي

  :بندگي و اطاعت را از وي بايد آموخت
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 زماني ترك كن تلبيس بشنو   ابليس بشنوعزيزا قصة
كني او را شب و روزچو لعنت مي    زوــامـيـي بــانــلمـاري مســاز او ب  

  )همان(                                                                                                     

    حكايت ابن غانم، جامع ميان شريعت و طريقت

يكي از شاعران و صوفياني كه به حكايت مالقات موسي و ابليس در طور پرداخته است، 
هاي فراوان وي در تبيين مباني تصوف و جمع ميان شريعت و رغم تالشعلي. غانم استابن

 از افراد وي به عنوان چند تن. في و شناخته شده استغانم كمتر معرطريقت، شخصيت ابن
زيستند و   هجري قمري در مماليك مصر و شام مي8 و 7هاي خانداني است كه در سده

نسبت آنان به غانم بن علي . دار مناصب ديواني بودند، كاتب و يا عهدهبيشتر اديب، شاعر
برخي از افراد اين خاندان بعدها از . رسد مي؛المقدس بودمقدسي كه از عارفان و صوفيان بيت

يكي از افراد شناخته شده و بنام اين خاندان، صوفي . المقدس به مصر و شام كوچيدندبيت
 زندگي او ةموردنظر ما، ابو محمد عزالدين عبدالسالم بن احمد بن غانم است كه آگاهي دربار

در آغاز جواني .  هجري قمري حدس زده شده است628والدتش حدود سال . اندك است
به آموختن قرآن رو آورد و سپس علوم متداول زمان خود را فراگرفت و آنگه به آثار و 

 جدش غانم بن علي كه از مشايخ صوفيه بود، انس و الفت گرفت و ةهاي صوفيانانديشه

هايي يونيني نمونه. گرايش به تصوف وي را براي ورود به ميدان وعظ و خطابه آماده ساخت
او را از . ده، گزارش كرده استكرهاي او را كه در دمشق و در مراسم حج ايراد بهاز خط

 اعتدال برگزيد و سعي داشت با تأويالت به جا ميان شريعت و ةاند كه شيوصوفياني دانسته
به همين جهت بر حالج . طريقت كه از ديدگاه او ظاهر و باطن دين است، سازش بر قرار كند

، ، موسي پاشا35، صالحيه( ا راز نگه نداشت و جان بر سر آن نهادگرفت كه چرخرده مي
  .)المعارف اسالمية، به نقل از داير468،469

چـارچوب كلـي    . كرد خود را نزديك به فهم مردم عادي بيان مي         ةهاي صوفيان وي انديشه 
. اشعار او قالب سنتي قصيده و مضمون كلي آن همانند ديگـر شـعراي صـوفي، عـشق اسـت                   

نثـر ابـن    . ش آكنده از اشارات و تعبيرات صوفيانه و باورها و معتقدات مـذهبي اسـت              شعرهاي
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غانم آهنگين، مسجع و پر تصنع است و گاه اشارات و رموز عرفـاني در قالـب تمثيـل در آن                     
 ة سالگي در پي سقوط از پرتگاهي جان سپرد و در مقبر           50ابن غانم قبل از     . عرضه شده است  

  .)المعارف بزرگ اسالمي، ابن غانمةداير(خاك سپرده شد باب النصر در قاهره به 

غانم در كتابي به نام القول النفيس في تفليس ابليس داستان ديدار موسي و ابليس را ابن
...  آورده است البته با برداشتي كامالً متفاوت از اين داستان كه با آراي حالج و احمد غزالي و  

 النفيس في تفليس ابليس حاوي مناظرات خيالي و رو در كتاب القول. در تقابلي كامل است
ظاهراً مؤلف اين رساله را در رد .  جدل بر او چيره گشته استةرو با ابليس است كه به شيو

 .كتاب تلبيس ابليس ابن جوزي نوشته است تا نشان دهد شيطان را بر دل اوليا راهي نيست

ي و ابليس در تفليس ابليس الزم است كه با  ابن غانم در تبيين حكايت موسةبراي فهم انديش
مؤلف در . هاي او در ديگر كتاب وي يعني حل الرموز و مفاتيح الكنوز آشنا شويمآرا و انديشه

اين كتاب به تأويل و شرح برخي از مفاهيم اساسي تصوف پرداخته و ضمن آن مصايب 
 هجري قمري 1317ر اين اثر د. حالج را به روش داستاني و رمزگونه عرضه كرده است

م در قاهره به نام زبده التصوف به طبع رسيده است و به اشتباه به عزالدين بن 1899/
  .)همان(عبدالسالم مقدسي نسبت داده شده است 

اي فريبكار و قصد ابن غانم از طرح داستان ابليس و موسي، توصيف و ترسيم چهره
  ميت ابدي را برايش به ارمغان ساز براي ابليس است كه گمراهي دروني، محكونيرنگ

تفسير ابن غانم همانند تفسير بقلي از داستان موسي و ابليس بر كوه سينا تكرار . آوردمي
تفاوت اساسي  .دهداي منفي مي ابليس است كه به او جنبهةهاي سنتي دربارگويايي از روايت

ابل آنها اشخاصي چون ابن و در تق...  احمد غزالي و عطار و ،هاي افرادي نظير حالجديدگاه
 ابليس در حكايت ديدار موسي و ابليس در ةجوزي، ابن غانم و روزبهان بقلي در فهم مسأل

طور چيست؟ مسلماً علم هرمنوتيك و رعايت قواعد هرمنوتيكي خواهد توانست ما را به فهم 
  .، برساندابليس با توجه به آثار اين اشخاص ةو تفسيري دقيق از مسأل

هاي مختلف آنها از م است اين است كه تمايالت روحاني متفاوت و تلقيآنچه مسل
هاي صوفيانه و نگاه معقول ابن غانم در جمع ميان شريعت و طريقت و نگاه تجارب و آموزه
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 حالج آنها را واداشته تا به كلي درگير اين روايت شوند و فهمي متفاوت ةشورانگيز و عاشقان

دهند در حالي كه در تفسير هر دو طرح اصلي داستان يكسان از آن در قالب كلمات ارائه 
  .است

  

  ابن عربي و حكايت مالقات موسي و ابليس 

ابن عربي در كتاب تلبيس ابليس التعيس خويش، حكايت مالقات موسي و ابليس را 
اي آدم، : كنددر اين كتاب ابليس ديدار خودش را با موسي براي آدم روايت مي. آورده است
به .  طور ديدم و او با آنچه از طرف خدا به وي اعطا شده بود، خرسند بودةا به عقبموسي ر
  حق و سپسةوارد غيبي بر اراد: گفتم. چه چيزي تو را از سجده كردن باز داشت: من گفت

اگر بهر من از تو آن جفا : كنيمآورد كه معني آن را ذكر ميشعر شورانگيزي از زبان ابليس مي
كند كه روزگار به من وفا نكند يا جفا و هرگاه چراغ ديگر برايم فرق نميو هجران است، 

گريم و مي. تواند مرا از تاريكي دريا و دشت برهاند، چه كسي ميپذيرش خاموش گشت
گذرانم در حالي كه از درد عشق درمان نيافته  بيمار نيست و روزگار خويش ميةگريه چار

اي است و مهجور را چه مونسي جز فسوس و چه چارهاما براي رانده شدن جز گريه . است
  .)121، 72 :1385عربي، ابن(اندوه 

  

  روايت شيخ محمود شبستري 

اند، شيخ  طور را آوردهةاز ديگر عارفاني كه داستان مالقات موسي و ابليس در عقب
است كه مضمون و سبب سجده نكردن ابليس شبيه ) ق.  هـ720: ف(محمود شبستري 

گويد تو بدان در داستان شبستري ابليس به موسي مي. ست كه غزالي آورده استداليلي ا
رسد به نظر مي. سبب لن تراني شنيدي كه از وي روي بگرداندي و به كوهسار نظر كردي

قصد شبستري از طرح داستان ابليس و موسي چون عطار، دعوت غيرمستقيم مخاطبان به 
  :سرايداز زبان ابليس مي، وقتي كه توجه خالصانه به سوي خداست



 75  ن عرفانيتحليل حكايت ديدار موسي و ابليس در عقبة طور در متو

آبرويمرويم و گر بيسيه  نجستم غير او را و نجويم  
 كه تا او، سوي ديگر كس نگردم   آدم نكردمةز عشقش سجد

 اگر نزديك اگر دورم همانم  به غير او دگر چيزي ندانم
 ندانستش چه افتاد و كجا شد  بگفت اين را و از موسي جدا شد

  )131: 1352شبستري، (                                                                           

  

   مالقات موسي و ابليس در حكايت مصباح الهدايه

در داستان مالقات موسي و ابليس ) ق.  هـ735: ف(اما آنچه عزالدين محمود كاشاني 
او نيز .  داردفتار حالجهايي با گآورده است، نه تنها در مضمون بلكه در عبارات نيز شباهت

جويد و در عين هاي پارادوكسيكال براي بيان موضوع ابليس سود مي آموزه حالج ازةبه شيو
خواند و وصل و جدايي و قرب و دوري را  اين متناقض نماها را يكي ميةحال نهايت هم

  .)390: 1381كاشاني، ( دانديكسان مي

  

  هروياميرحسيني  حكايت موسي و ابليس در گفتار

 اميرحسيني هروي، عارف شاعر قرن هشتم با بياني شورانگيز و زيبا حكايت مالقات 
 ةآموزي از مسأل طور را آورده است كه بيش از ديگران به نقش عبرتةموسي و ابليس در عقب

 او ابليس در راه حقيقت يا مجاز، هر چه گمانش بود، كار را به ةكند و به عقيدابليس تأكيد مي
هاي طريق هستند اند و دعوي را از قلندري باز شناخت اما برخي سالكان تنها مزلقكمال رس

هاي اين نوع است برخي از آنجا كه حكايت هروي از زيباترين. و مقهور نور سياه ابليسند
  :كنيمابيات آن را برگزيده و ذكر مي

 اين است كمال عشق بازي  در راه حقيقي و مجازي
ا كردآنگونه بر اين سخن وف  دعوي ز قلندري خطا كرد  

 اين است سواد وجه مطلق  در فقر مزن دم اي مزلق
 آن نور سيه در اين مقام است  شمشير فنا در اين نيام است
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  كفر خيزد اين جاسرچشمة  طاووس تو پر بريزد اينجا

 اين مرتبه ايست بس خطرناك  اي ره رو تيزگام چاالك

  )105: 1372اميرحسيني هروي، (                                                                 

  

  گيرينتيجه

 بسياري از تفكرات و تعاليم عارفان مشهور ةحكايت ديدار موسي و ابليس دربردارند
هاي اين حكايت كه با جريان خاص انديشه.  آغازين آن حالج استةايراني است كه حلق

هاي وااليي را در بطن خود ، آموزهرغم ساختار و صورتشليمدافعان ابليس پيوند دارد، ع
جويد و آنجا كه حالج از اين حكايت براي ايثار در مقابل عشق حق سود مي. پروراندمي

همچنين از طرح . گذارد هستي براي آشكاري حقيقت به نمايش ميةتفكر اضداد را در صحن
در روايت غزالي بر . گيرد جامعه بهره ميآن براي اثبات تعاليم قلندري و شكستن تابوها در

برخي از عارفان، سالكان طريقت را  . كيد شده استأاخالص، عشق و قطع طمع در عبادت ت
نماهايي و برخي نيز همه اينها را متناقضكنند به عبرت گرفتن از ماجراي ابليس دعوت مي

ال بزرگ ؤ خويش را با اين سبعضي از عرفا هم مخاطبان. دانند كه در نهايت يكسان هستندمي
ايم؟ نهايت كنند كه ابليس در راه مجاز خود مرد آمد، ما در راه حقيقت خود چگونهمواجه مي

اي قابليت اينكه اين حكايت به دليل دارا بودن طرحي هنرمندانه از يك روايت اسطوره
  .دهاي گوناگون را دار مردمان هر عصر و زمانةهاي متفاوت، در انديشخوانش
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  متون عرفاني در تحليل مفهوم يقظه بررسي و

  )شيخ صنعان داستان پيرچنگي و دو كيد برأت با(

∗مقدمصفيه توكلي
  

  

  چكيده

   مقابـل غفلـت و     عرفـاني اسـت كـه در       جمله مفاهيم خاص دينـي و      بيداري از  يقظه و 

يقظـه   .وادي سلوك است   گام نهادن در    رسيدن به مقام توبه و     ةالزم دارد و  توجهي قرار بي
كـه   كنـد مي انقالبي درون انسان به پا و شودمي عنايت الهي آغاز جذبه و حالي است كه با  

  .رساندسلوكي عارفانه به كمال مطلوب مي با را او

 چنگي  مراتب سلوك، داستان پير    اهميت يقظه در   كيد بر أت حاضر برآن است تا با     نوشتار

هدف شناخت دقيـق ايـن مفهـوم         را با  عطار الطيرمنطق شيخ صنعان از    و لويمثنوي مو  از
 يقظـه،  حاالت انسان پـس از     داستان به عوامل يقظه،    منظر اين دو   از و عرفاني بررسي كند  

 تقدم مشيت الهـي برخواسـت بنـده،        رويدادهاي غيبي،  ها و ثير الهام أت هدايتگر، و نقش پير 

حجـاب  نفـي  من بـه فـرامن،     از سفر دعا، استجابت گريه در  و دل سوز ثيرأت آزمايش الهي 
  .دست يابد...ترك هوشياري و گناه دانستن عجب، خودبيني،

  

  هاي كليديواژه

  .شيخ صنعان پيرچنگي، يقين، كمال، سلوك، توبه، جذبه، يقظه،      

                                                 
  15/6/90: تاريخ پذيرش      4/4/90: دريافتتاريخ     
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  مقدمه 

جملـه مفـاهيم خـاص       از دارد و  توجهي قـرار  بي مقابل غفلت و   بيداري در  يقظه و 
فرهنـگ   در .شـود آن يـاد مـي     مقامـات سـلوك از     مراتب و  عرفاني است كه در    ديني و 

  :مصطلحات عرفا اصطالح يقظه اينگونه تعريف شده است

الهـي   تجلي انوار  معرفت و  موجب آن واعظ اهللا و     خواب غفلت و   بيداري است از  «
خـدمت اوليـاءاهللا     ق الحق و   اجابت دعوت هاديان الي طري     ةقلوب كه به واسط    است در 

 شروع تربيت معنوي اسـت      ةواقع يقظه نقط   در )429:1339 سجادي،( ».شودحاصل مي 

كشـشي از سـوي حـق تعـالي           جذب و  بيداري،«دهد  عنايت الهي رخ مي    جذبه و  كه با 
خواب مجازي بـه     به كمند عنايت حق از     انسان غافل را   و) 53:1388 شجاعي،( ».است

  .سازدمي حيات طيبه برخوردار به بركت اين بيداري از و دهد ميحقيقت ماورايي سوق

  

انعكاس حس خود از لوح خواند  يقظه آمد نوم حيواني نماند

  )1524:1374، 4 مثنوي(                                                               

 كند، روح را  ا بدل مي  ها را به صف   كدورت به روشنايي و   ها را  آسماني تاريكي  ةجذب«

دل  شـهادت را از    انديشه مـرگ و    رسد كه خوف و   حتي به جايي مي    بخشد،آرامش مي 
 )635:1376همايي،( ».بردمي

تعلقات مادي به گوش جان      هاي نفساني و  پس حجاب  يقظه ندايي الهي است كه از     
  ال كمـ   آينگـي و   ةرا بـه مرتبـ     ظلمـت دل صـيقل داده شـود او         اگـر زنگـار    نشيند و مي

بـه سـوي خـويش     انـسان مجـذوب را   شـود تـا  نداي حق هميشه تكرار مـي   .رساندمي
بـدان وسـيله در      اي است كه مشيت حق سالك را      محبت وعشق كمند جاذبه   « .فراخواند
كـار   تا اين جذبه در كشاند وطلب مي   معشوق به عشق و    ةجذب عاشق را  .آوردطلب مي 

  )280:1384كوب ، زرين( ».كندميقلب سالك تايب راه پيدا ن نباشد محبت در

         

كارحق هرلحظه نادرآوري است  پس يقين گشتش كه جذبه زان سري است

  )3357ب :6مثنوي(                                                                   
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گـام نهـادن در وادي       به خويـشتن خـويش و      او را  عنايت حق موجب ارادت بنده شده،     
 صـاحب   ةشـود بـه گفتـ      پي ايـن بيـداري حاصـل مـي         معرفتي كه در   .دهدرفت سوق مي  مع

  .)311:1387 رازي،( رسانداسفل سافلين به اعلي عليين مي سالك صادق را از مرصادالعباد،

  

امآن يافته ام جمله ازهرچه من يافته  نظري كردي روزي به من سوخته دل

  )127:همان (                                                                          

عنايت او شامل حال انسان نـشود هرگـز از خـواب غفلـت               اگر خداوند نخواهد و   
بـه يقـين     كنـد و  نفي مـي   را پس بنده به نعمت بيداري هرچه غير او        .بيدار نخواهد شد  

  .يابدهوشيارانه دست مي

اشد اول ايشان را احوال باطن كـشف  چنين ب  اين جذبه قدرت حق تعالي مربنده را      «
خويش ساقط نكنـد      مرادها از  ةهم يعني مريد تا   اموال ساقط گردند   نفوس و  از گردد و 

   )477:1386،رجايي(» .ارادت وي به حق تعالي درست نگردد

راه وصول بـه   آغازگر سلوك عارفانه در   هاي دنيوي و   الهي پايان بخش غفلت    ةجذب
 بازگشت به حقيقت مطلق نيازمنـد طـي طريـق و           اهان و گن پاك شدن از   .حقيقت است 

  . است هاي بسيارتحمل سختي

 خـويش دارد بـراي روح او        أبازگـشت بـه مبـد      اين سلوك روحاني كه عـارف در      «

 توبه كه همچـون آمـادگي ايـن سـلوك و           پرمخاطره است اما يقظه و     صعودي دشوار و  

 راه سـالك طالـب پـيش        ا فنا در  هايي كه از تبتل ت    قياس با دشواري    سير است در   ةمقدم
  )279:1384زرين كوب، (».اي بيش نيستآيد بازيچهمي

  

كن موقوف آن جذبه مباش كار  اصل خودجذب است ليك اي خواجه تاش

  )1477ب :6مثنوي(          

مرشـدي    كوتـاه از   ةاثر يك جملـ    كند كه گاه بر   يقظه انقالبي درون انسان ايجاد مي     
 عميـق   ةانديـش  تفكـر و   يـا  اي غيرواقعـي و   وقوع حادثه   از قرآن،  ايوارسته، شنيدن آيه  

هـاي بيداركننـده    جذبـه  اثر يكي از عوامـل و      گنهكاراني كه در   چه بسا  .شودحاصل مي 
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 از .انـد گرفتـه  طريـق سـالكين قـرار      در اند و تهذيب نفس توفيق يافته    در دست ازگناه كشيده،  

ـ   بشرحافي اشاره كرد كه در     هيم ادهم و  ابرا توان به فضيل عياض،   مي جمله اين افراد    ةاثر جذب
  .خواب غفلت بيدار شده به مراتب واالي عرفاني دست يافتند نداي دروني از الهي و

  

 لطف شدملحوظ شاهةچون به لحظ  شد فضيل از رهزني ره بين راه

  )2519:2مثنوي ،(  

آن بـه    دانند و از  وك مي  سل ةآغازين مرحل  بيشتر علما يقظه را    يقظه، بحث تقدم توبه يا    در
انتباه به معني بيـدار      يقظه و « .كنندمي  بازگشت ازگناه ياد   ةمقدم توبه و  عنوان ضرورتي پيش از   

بـه   له در سلوك الي اهللا اسـت و       أيا اولين مس   ، اولين قدم و    متنبه گشتن  به خودآمدن و   شدن و 
شـرح   در. )23:1388 شـجاعي،  (انتباه در سفر الي الحق اسـاس امـر اسـت           طور دقيق يقظه و   

بـاب   قسم اول يعني بدايات اسـت و     توبه باب دوم از    منازل السايرين خواجه عبداهللا انصاري،    
چون هجويري اول مقام سالكان  برخي ديگر. )21:1315كاشاني،( اول يقظه يعني بيداري است  

يري هجـو  تقدم توبه با   در قشيري نيز . )429:1387 هجويري،( شمرند توبه برمي  طريق حق را  
هـاي  مقـام  اول مقامي اسـت از     هاي اين راه و   منزل وتوبه اول منزلي است از    « هم عقيده است  

  .)136:1385قشيري،( »جويندگان

 حالي كه در   سلوك الي اهللا است،    گام نهادن در   گناه و   بازگشت از  ةروي يقظه الزم   به هر 

  .سازده ميرا براي تولدي دوباره آماد او و دهدابتداي توبه به سالك دست مي

سـوء   چون بنده تفكر كنـد انـدر       ديدن عيب حالي و    خواب غفلت و   توبه بيداري دل از   «
 ».آن خالص جويد حق تعالي اسباب توبه بر وي سـهل گردانـد             از قبح افعال خود و    احوال و 

  )431:1387هجويري،(

ا هـ وجود انسان است، آثـار ايـن دگرگـوني         هاي اساسي در  انتباه موجد دگرگوني   يقظه و 
  ها متفاوت است كه بـه چنـد نمونـه آن اشـاره             ايمان انسان  معرفت و  براساس تنوع استعداد و   

  :شودمي

  :هاي الهي توجه خاص به نعمتشناسي وخويشتن -1

نـسبت بـه هـستي       هاي بيكران الهي، نگاه انـسان را      نعمت مل در أت توجه به نفس و   
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خـواب غفلـت     دهـد كـه از    يزماني دسـت مـ     نگاه نو،  اين معرفت و   .سازددگرگون مي 
هـا در   بداند كه تمامي نعمت     عظيم هستي به چشم اعتبار بنگرد و       ةبه مجموع  برخيزد و 

وجود انسان با اين هدف نهاده شده كه انسان با دستيابي به گنج معرفـت بـه                  در عالم و 
فاستصبحوا بنور يقظـه    «: فرمايدمي) ع(حضرت علي    .سوي كمال مطلوب رهنمون گردد    

 هـا گوش ها و ديده بيداري در  نور با آنان چراغ هدايت را    »هبصار واالسماع واالفئد  في اال 

  .)322:1385نهج البالغه،( برافروختند هادل و

  :الهي تصديق وعيد  تعظيم حق و-2

تجلـي    ابتـدايي،  ةيقظـ  در برد و مي حصول يقظه سالك به عظمت حق بيشتر پي        با«
ــا  ــوبي ب ــام رب ــت   مق ــراي تربي ــالل ب ــفات ج ــي    وص ــيش م ــالك پ ــر س ــدتطهي  ».آي

  )50:1388شجاعي،(

محـضر حـق پاسـخگوي اعمـال         روز رستاخيز بايـد در     داند كه در  سالك بيدار مي  
  .ن خوف دارد آاز كند و تصديق ميالهي را تمام وجود وعيد با خويش باشد و

  :وصول به كمال  ترك گناه و-3

اين مرحله  انسان در .ودشدوري از آن مي خودشناسي موجب ترك گناه و بيداري و 
گناه كه مانع   از دارد و ها برحذر مي  آلودگي هاي باطل و  با شناخت نفس خود را از خيال      

  .كندبه كمال است اجتناب مي از رسيدن او

  

هست بيداري چودربندان ما  چون به حق بيدار نبودجان ما

  )410:1مثنوي،(          

  :غنيمت دانستن وقت -4

غنيمـت   بيـداري را   آثـار انتبـاه و     منازل السايرين يكي از    انصاري در خواجه عبداهللا   
هوشيارانه ايام بـه     به گذشت زمان آگاه باشد و      اينكه انسان نسبت   .داندشمردن زمان مي  
  .      جبران كند لغو گذرانيده را

آن شديم تا به بررسـي       بر دين، عرفان و  بيداري در  توجه به اهميت بحث يقظه و      با
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 داسـتان پيرچنگـي از   .هـاي منظـوم بپـردازيم   له در دو نمونه از بهتـرين داسـتان      اين مقو 

ادبي بـه    كمك شگردهاي زباني و    آن با   در مولوياول مثنوي است كه      هاي دفتر داستان
توجه كامل او بـه      خلق و  چنگي از  نااميدي پير  .پردازدبيان مهمترين مباحث عرفاني مي    

لي  جمله مسائ  فنا از  رسيدن به مقام توبه و      بيداري و  پي پاسخ به نداي الهي در     خداوند،
 همچنين داستان شيخ صـنعان از      .اين داستان برانگيخت   مل در أبه ت  نده را ويساست كه ن  

زبـاني قابليـت     داسـتاني و   به لحاظ سـاختار    الطير،منطق نيشابوري در  هاي عطار سروده
نگاه نمـادين    رمزگرايي، ،يسلوك معنو  و سير جذبه، .اين ديدگاه را داراست    بررسي از 
تحول بنيادين   قسمت ازلي،  به حكم الهي و    اعتقاد تقصير، پذيرش عذر  توبه و  به عشق، 

جمله عناصر عرفاني اين داستان اسـت كـه          از... الهام غيبي و   عشق، اعجاز و ترسا دختر
  حـوادث،  ةداسـتان دربردارنـد    دو هـر  .پرداخـت  به بررسـي آن خواهـد      حاضر نوشتار

اين مقالـه سـعي شـده بـا      عرفاني است كه در  هاي مشترك تعليمي و   و پيام  هاشخصيت
  .بيداري، تمام جوانب آن واكاوي گردد محوريت يقظه و

  

   داستان پيرچنگيةخالص

آورد، آواي چنگ او دل هزاران مشتاق را بـه وجـد مـي             جواني، چنگ نوازي كه در   
  به شنيدن صداي چنـگ او و       كسي حاضر  كه ديگر  چرا گيردهنگام پيري كنج عزلت مي    

خطاب به   رود و همه كس به گورستان مي     همه جا و   پيرچنگي فارغ از  . دادن مزد نيست  
از تو   نوازم و پس از يك عمر رامشگري اكنون فقط براي تو چنگ مي          : گويدمي خداوند

ـ همان هنگام عمر   در .رودزند تا به خواب مي    چنگ مي  آن قدر  و. خواهمابريشم بها مي  
ـ يفه مسلمانانخل خواهـد بـه   مـي  او شـنود كـه از  هـاتفي غيبـي مـي    عالم خواب از  در 

عمـر بـه     .خفتـه بدهـد    المال را به پيري كه آنجـا      بيت هفتصد دينار از   و گورستان برود 
 .دهـد بـه او مـي     پول را  يابد و مي كمال ناباوري پيري رامشگر را     در رود و گورستان مي 

بـه   و كنـد توبه مـي   شود و خواب غفلت بيدار مي    زپيرچنگي پس از اين بخشش الهي ا      
  .رسد فنا ميةمرتب
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  داستان شيخ صنعان ةخالص

داشتن چهارصد مريد شبي     پنجاه سال عبادت و    پيري است كه پس از     شيخ صنعان، 
بـراي درك تعبيـر خـواب  بـا           او .كنـد ديار روم سجده مي    بيند بتي را در   خواب مي  در

شـروط   بندد و ديدن دختري ترسا به او دل مي       از قضا با   رود و مريدان به سوي روم مي    
براي ازدواج ) ترك ايمان بت، سوزاندن قرآن، نوشيدن خمر، بستن زنار،     سجده بر (را   او
  .كندچراني ميبه عنوان كابين يك سال خوك و پذيردمي

اخـالص   مريدان با  يكي از  تنها گويند و ترك مي  را ديدن رسوايي شيخ او    مريدان با 
همراه ياران چهل شب معتكف  كند وبه دليل ترك شيخ مالمت مي  ، ديگر شاگردان را   وا

خـواب   را در ) ص(در شب چهلم پيـامبر     .كنندبراي بخشايش شيخ دعا مي     د و ننشينمي
رود و نـور    برابر شـيخ كنـار مـي       حجاب گمراهي از   .كندبيند كه شفاعت شيخ را مي     مي

 شود و بيند مسلمان مي  خوابي كه مي   اثر ا نيز در  دختر ترس  .شودمعرفت جايگزين آن مي   

  .كندگناه جان به جان آفرين تسليم مي پس از پاك شدن از

  

  پيرچنگي  عمر،: داستان پيرچنگي در هاشخصيت

آيد با توكـل بـه خـدا راهـي          مي پيرچنگي كه شخصيت اصلي داستان به شمار      : پيرچنگي
او نقش سـالكي را     . اي نهد قدم در سلوك خالصانه    تنها از او ياري طلبد و      شود تا گورستان مي 
هستي  با هدايت مرادي چون عمر از رساند وتوبه مي  يقظه وة الهي او را به مرتبةدارد كه جذب 

  .رسدوصول الي اهللا مي مجازي خود فاني شده به مقام استغراق و

چنگي هنگامي كه پير   نقش هدايتگر،  جايگاه مرشدي است كه عالوه بر      عمردر :عمر
شود كه صورت ظاهر نشانه صحت باطن نيست        يابد متنبه مي  مشمول عنايت الهي مي    را
  . دارد اي وجودبنده امكان تقرب براي هر و

بيمـاري   را از  او .دارد  غيبـي را   ةفرسـتاد  چنگي نقش طبيب الهـي و      اينجا براي پير   در عمر«
اي گريه هم كه نشانه    رهاند از ميآن است    خودنگري كه همان توجه به گناه گذشته هم نشاني از         

   )428:1378زرين كوب،( ».داردتعبيري از هشياري مذموم است باز مي همين خودنگري و از
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  دختر ترسا، مريد پاكباز  شيخ صنعان،: داستان شيخ صنعان در هاشخصيت

مريـد صـاحب كمـال       حرم امن الهي چهارصد    پيري كه پنجاه سال در    : شيخ صنعان 
 گيرد تـا ميـزان خلـوص و       مي معرض آزمون پرمخاطره عشق قرار     ست در تربيت كرده ا  

ميـان   نامي از خوشـ  غبـار شـهرت و     مالمت سـنجيده شـده و      محك عشق و   با ايمان او 
  :ستايدمي حافظ اينگونه شيخ صنعان را .برداشته شود

  

بدنامي مكن راه عشقي فكر مريد گر شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمارداشت  
سير ن قلندر خوش كه در اطواروقت آن شيري داشت ذكر تسبيح ملك در حلقه زنار  

  )61: 1374، حافظ(    

سرگذشـت روح پـاك الهـي     رمزگونـه،  به شكل نمـادين و  احوال دختر ترسا : ترسا دختر
-به جايگاه علـوي مـي   ربايد ومي را  غيبي اوةشود اما جذبكه گرفتار تعلقات دنيوي مي    است  

  . برد

  

مجاز اين بحر در  اواي بودقطره سوي درياي حقيقت رفت باز  

  )169:همان(

گمراهي  شنيدن خبر با رود ومريدي مخلص كه همراه شيخ به روم نمي  : مريد پاكباز 
را  دعا موجبات رهايي او نشيني وچله با كند وبه سبب ترك شيخ مالمت مي   او ياران را  

  .سازددام بال فراهم مي از

  تانمفاهيم محوري دو داس

  

  

  

  

  

  

جذبه حق

 غيبي رؤياي صادقه و الهام

 يقظه

تقدير و آزمايش الهي  توبه

فناي في اهللا
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بـه  » يقظـه «يـا   » بيـداري «تـوان   شيخ صنعان را مي    پيام محوري داستان پير چنگي و     
 ـ سالكاين بيداري هم در وجود پيرچنگي    .عنوان نخستين گام عبوديت سالك برشمرد

ـ راهنمـا  مرشد وـ وجود عمر هم در  وـ حـاالت آن در   افتـد، امـا يقظـه و    اتفـاق مـي   
 خـواب غفلـت و     آزمـايش الهـي از     اثر در شيخ صنعان نيز   .ستوي ا پيرچنگي مراد مول  

ـ بـن  .گردانـد  ترسا  انتباه دختر  ةواسط را دست توفيق حق او    خيزد تا برمي غرور   دو ةماي

لحظـه   خواهد به ما نشان دهد كه اگر عنايت الهي شامل حال انسان شود هـر              داستان مي 
دستيابي به ايـن مقـام معلـول         .به را كسب كند   رسيدن به مقام تو    تواند توفيق يقظه و   مي

مفـاهيم   واژگـان و   يك از  هر شرايطي است كه به منظور شناسايي اين عوامل،        عوامل و 
  .گرددداستان بررسي مي دو محوري در

توفيق الهي   جذبه و   ادبيات عرفاني،  ةحوز موضوعات اساسي در   يكي از : جذبه حق 
فيض حق هميـشگي   .بردن ميميا عملكرد ناصحيح قهرمان داستان را از   است كه خطا و   

آن،  منـدي از  بهره لكن شرط يافت و    شنوند، موجودات مي  ةهم را نداي خداوند  است و 
  .طلب خالصانه است

رسد جذبه خدا آب معين گر چاه ناكنده بجوشد از زمين  

  )1652ب:1مثنوي،(

 از هـاي نفـس امـاره،     تـن دادن بـه خواسـته       و انسان غافل به دليل دلبستگي به دنيا      

به رفع حجـاب     را  عنايت الهي او   ةآنكه بارق  ماند مگر مي طلبي باز كمال جويي و حقيقت
روزمـان تجلـي     دو هر دل خاصان در   حق بر « .شناخت رهنمون گردد   م با أبيداري تو  و
گردد ولي شـرط    هدايت هرگز منقطع نمي    طريق ارشاد و   خلق از   حق و  ةرابط كند و مي

 ظرفيت باطن است وگرنه آثار آمادگي و و استعداد  وطلب راستين اين فيض، استفاده از 

  )765:1366منش،كي( ».عنايت متواتراست

نايت الهي از خـواب غفلـت       با ع  برد،مي خبري به سر  بي پير چنگي كه عمري را در     
   توبـه  ةحـق بـوده بـه نـشان     از حجـاب او  مـانع و  هـا شود و سازش را كه سال بيدار مي 

گره مانع وصالند،     تعلقات نفساني مانند عقده و     .كندي مي نف را او هرچه جز  و شكندمي
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زاري بـه    البه و  شكستن چنگ و   .گسيختن بندهاي روح است    شرط تفريد ترك تعلق و    
  :درگاه حق تلقي به كشف حجاب است

  

يزدان بخواند كه را بداني هر تا ماند كارجهان بي همه كار از  

  )2120: 1مثنوي، (           

خود جزء طبيعت اسـت لكـن        موجودات زنده غفلت از    ديگر در«ئتيوس  به گفته بو  
رذيلتـي كـه عـدم توجـه بـه           )137:1381ملكيـان، (» .انسان اين غفلت رذيلت اسـت      در

آن را  توانـد مـي  پي دارد گناهي نابخشودني است كه تنها لطـف پروردگـار           خويشتن در 
دست بخشايش الهـي قلـم      دهد كه    پيرچنگي روي مي   ة خود دربار  گناه غفلت از   .بزدايد
 و  كفـر  ةورطـ  همچنين توفيق الهي پس از گرفتاري شيخ صنعان در        . كشدآن مي  بر عفو

كـه   خوشنامي ميـان مـردم را      و حجاب شهرت و    خواندرا به سوي خويش مي     الحاد او 
مالمت  بدنامي و  محك عشق و   است با  خداوند آخرين حجاب ميان او و     دشوارترين و 

 كه شـرط رسـيدن بـه كمـال را          جمله متشرعاني هستند    صنعان از  شيخ و عمر .زدايدمي

 وليي و  هر«. نگرندبه چشم حقارت مي    گنهكار را  و بينندترك گناه مي   عبادت و  تنها در 

 بـا  اين عنايت كه حـق را      حق است و   با زعم آن است كه اين قرب كه مرا        در بزرگي را 

  )290:1388،مولوي( ».هيچ كس نيست با نيست و من است هيچ كس را

 .شـود شخصيت ديـده مـي     اين دو  گناه است كه در     عجب وخودپسندي نمودي از   

به طاعت   اعتماد منيت، عجب و  طلبي،عافيت اوهام باطل،  را از  مرشد اراده الهي اين دو   
 هم شكنند  در خيال را  كه حصار  كندمي به ايشان گوشزد   و داردمي حذر خوشنامي بر  و

  .آن خويش ندانند از تنها قرب به حق را و

 يكـي از  خواست بنـدگان،  موضوع مقدم بودن مشيت الهي بر   : آزمايش الهي  و تقدير

عرفـاني    ديني و  ةانديش رود كه برآمده از   مي بيني انسان به شمار   جهان ل اساسي در  مسائ
قسمت ازلي به    الهي و  تقدير برابر به ضعف تدبيرخويش در    اقرار انسان بيدار با   .اوست

  .است خرسند؛ رقم زند اي اوآنچه حق بر
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تدبير به تقدير خداوند چه ماند  تدبير كند بنده و تقدير نداند

  )238:1380،مولوي( 

 اكتــسابي نيــست ابــتالي بــه آن رويــدادي الهــي و كــه عــشق اختيــاري و آنجــا از

مالمت خلـق    بار پيشه كند و   هركس بتواند صبر   اين ابتال  از اما بعد  .مابعدالطبيعي است 
مقربـان   باليي كه خداونـد بـر      .ه دوش بكشد قهرمان طريقت عشق است      وايي را ب  رس و

 اخالصشان آگاه شود و     صدق و  ةاز درج  نفوس ايشان را بيازمايد و     تا داردمي خود روا 

غيـرت   غيـرت معـشوق و     كه بـال ناشـي از      آنجا از .بيابند آنها شايستگي وصال حق را    
 هر كسي توفيق ابتال است و ارزشمند  ومعشوق ناشي از عشق عاشق است قابل ستايش      

چون عشق بالست قوت    « :گويدمي بال  پيوستگي عشق و   ةدربار شيخ احمدغزالي  .ندارد
  )275:1358، غزالي( ».جفاست كه معشوق كند عالم از در او

معـرض آزمـايش     در» عظـيم  والمخلصون علي خطـر   «مبناي حديث    شيخ صنعان بر  
 آيـد حك سنجش صدق ايمان او به حساب مـي        شكن، م عشق عافيت  .گيردمي قرارالهي  

  .ميان برخيزد عبادت از حجاب غرور تا

غارت جان او كرد عشق دختر ريخت كفراز زلف برايمان او  

  )151:1384منطق الطير،(           

فرسـتد تـا ايـن      مـي  درپي ندايي غيبي به ياري مطربـي نيازمنـد         را آزمون الهي عمر  
وسوسـه نفـس     دربنـد  ديدن مطربي بدنام،   با عمر. باشد استين او ايمان ر  موريت معيار أم

 امـا  شودبه ياري چنين شخصي آمده حيران مي       جانب خداوند  اينكه از  از ماند و مي فرو

  .يابدرهايي مي دام غرور به خواست خدا از

بيداري بـه حقـايقي    خواب يا معتقدند كه انسان در عرفا : الهام غيبيياي صادقه وؤر
صوفي الهامي بـشود     خواب به عارف و    در  اگر .آن عاجزند  يابد كه ديگران از   دست مي 

 يقظـه و   بيداري يا  اگر اين موضوع در    كشف كند روياي صادقه نام دارد و       حقيقتي را  و

كه سماوي سخني به    بدان كه هروقت كه مالئ    «. اندآگاهي باشد نام مكاشفه برآن گذاشته     
 خـواب باشـد    در اگر نامش الهام است و    بيداري باشد  رد كنندآن القا اگر   دل آدميان القا  
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  ) 322: 1388، نسفي( ».نامش خواب راست است

هاى الهـى اسـت كـه        از نشانه  و» عالم غيب «هاى ارتباط انسان با       يكى از راه   خواب
عـالم   ياي صادق راهي براي ارتباط بـا     ؤر« .كندمي آن آزادانه در عالم غيب سير      روح در 

پيرچنگـي  ) 352: 1389،  ابن عربي (» .است مقدمه براي وحي باشد    ممكن   غيب است و  
 توبه و  به مرتبه يقظه،   را بيند كه او  مي ابريشم بها حقايقي را    چنگ و  خواب، فارغ از   در

ماديـت   عالم جان كـه اثـري از   در شده، تن جدا  از اين خواب روح او    در .رساندفنا مي 
  .كندمي نيست سير

  

بس رست  خواب بردش مرغ جانش ازح چنگ وچنگي رارهاكرد وبجست  

  )2089: مثنوي(   

او بـه خـوابي غيرمعهـود        دهد و الهام غيبي براي عمر رخ مي      ماورايي و  يك رويداد 
دت قلبـي   اار و«. كنـد براي انجام عملي راهنمايي مي     نداي غيبي او را    شود و خوانده مي 

  )765:1366كي منش،( ».رسدفيضان رحمت الهي به دل مي عنايت و آثار از نيز

  

نواست بانگ و آن ندايي كاصل هر خود ندا آن است و اين باقي صداست  

  )2107:1مثنوي(  

قالب سجده   دختر ترسا را در    شيخ صنعان نيز درعالم خواب، احوال عاشق شدن بر        
 خوابي كه در  . شودمي آغاز ماجراي عشقبازي او   اين خواب،  با كند و بت مشاهده مي   بر

 خواب حـواس معـزول     ةچون به واسط  «. گويدبه عزم روم ترك مي     آن كعبه را   پي تعبير 

كه مالئ با آن ساعت دل را   گردد در آيينه دل صافي مي    شود و اندرون جمع مي   شود و مي
مقابل يكـديگر بدارنـد      آيينه صافي باشند كه در     همچون دو  و سماوي مناسبت پيدا آيد   

دل خواب بيننده پيدا آيـد ايـن خـواب           ن در كه باشد عكس آ   چه معلوم مالئ  آن چيزي از 
 ».اين است خواب راست عبارت از  اين خواب را تعبير هست و      هست و  اعتبار ديدن را 

  )263:1388، نسفي(

 پيـامبر  كنـد و  ديـدار مـي     شهود با پيامبر   عالم كشف و   شيخ صنعان در   پاكباز  مريد
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 شـود موجب اين الهـام مـي     آنچه   .دهد مي گرفتاري را  از رهايي او  مژده شفاعت شيخ و   

  دست ) ص (رسول خدا  اخالص اوست كه توفيق ديدار     نشيني و چله ،دل سوز تضرع و 

بينـد   را بسان آفتابي درخشان مـي      خواب پيامبر  پايان داستان، دختر ترسا در     در .دهدمي
   .كندهدايت مي را او كنارش ايستاده است و كه در

  مفهوم عرفاني يقظه به عنوان مقدمه توبـه و         داستان، ترين پيام اين دو    محوري :يقظه

  .شودسلوك شمرده مي آغاز

 :شـود  خالصـه مـي    آوردن سـه چيـز     يـاد  شمس تبريـزي در    نظر بيداري حقيقي از  

يادكردن حق تعالي    فراموشي دنيا،  يادكردن عقبي و   فراموشي زندگاني،  يادكردن مرگ و  «
  )194:1385، شمس تبريزي( ».فراموشي خلق و

 در تـرين دگرگـوني را    عميـق  توجه كامل به خداوند،    خلق و  خود و  ن از شد نااميد

پس از بيداري    او .زندگي اوست  فصلي نوين در   كه سرآغاز  داردپي وجود پيرچنگي در  
   درون او، بخـشايش الهـي را       سـوز  و كنـد گريـان طلـب رحمـت مـي        به خود آمدن،   و

صت براي جبران از مسايلي     نبود فر  دست رفته و   وقت از  همين حسرت بر   .انگيزدبرمي
  .آيداست كه پس از يقظه پيش مي

  

وفا عطاي با اي خداي با جفا رفته در عمر رحم كن بر  

  )2189ب:1مثنوي(   

يـت  ؤر دست رفـتن منفعـت و      از گريه با «كه   چرا كندمالمت مي  پيرگريان را  عمر،
ـ  و خويش ديدن متضمن اثبات غير     مالحظه نفع خود و    نفس همراه است،   وعي شـرك   ن

  )775:1384فروزانفر،( ».است

  

گفتش كه اين زاري تو پس عمر هشياري تو هست هم آثار  

  )2199: مثنوي(  

 خيـزد و  خوشنامي برمي  طلبي و خواب عافيت  اثر رويدادي غيبي از    شيخ صنعان در  

  :ودشرسيدن به مقام فنا مي ترسا و موجب تحول بنيادين دختر  او،ةبيداري بردباران
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عزم بيداري كند تابخت كو ياري كند عشق او مرا در يا  

  )152:1384،عطار(        

بركندن  نيت عبد است،  اِ مستلزم اثبات هستي و    توبه نخستين مرحله سلوك و    «: توبه
 ».گيـرد عنايـت حـق صـورت نمـي     نفس امري است كه جز بـا     ريشه هستي يعني جهاد   

عمر توبه   كندساله توبه مي   هان هفتاد گنا هنگامي كه پيرچنگي از    )899:1384 فروزانفر،(
نيستي را شـرط     رسيدن به مقام استغراق و     دهنده بقاي هستي مجازي دانسته،    را نشان  او

تـيقظ   نشيب شيخ صنعان پس از     و نيز به بركت عشق پرفراز     ترسا دختر .داندوصول مي 
توبه « .شودمي لوث گناه تطهير   پذيرش دين اسالم از    با رسد و بيداري به مقام توبه مي     و
 ديدن آنچه بر   خواب غفلت و   آن بيداري دل است از     اول از  .هاستترتيب و هاسبب را

  )138:1385قشيري،( ».احوال بد از رودوي مي

  

سياه كرد روشن را آنكه داند چندين گناه داد با توبه داند  

  )166: 1384عطار، (       

و  لـم فزاينـده بـه هـيچ بـودن خـود           طريق ع  سلوك معنوي از   و سير« :فناي في اهللا  
سـلوك معنـوي پيـر     )141:1381ملكيـان، ( ».گيـرد صورت مي  بودن خدا  واقعيت فراگير 

  مـن حركـت     ابتـداي راه بـا     در شـود مي ماسوي اهللا آغاز   نفي صفات بشري و    چنگي با 

نفي صفات بشري به سـوي فـرامن گـام           شود با متيقظ مي  ادامه كه بيدار و    در و كندمي
 پيونـدد تـا    فنـا مـي    بـه عـالم    ميرد و گونه پير از آن جان ناتمام خويش مي       بدين« .نهدمي

عـالم خـودي     هـستي و   حق محتاج گذشتن از    نشاني باشد از آنكه نيل به      فرجام كار او  
 ».هاي دنياي حس رهايي يابـد     تواند از آاليش  خودي خود نميرد نمي    انسان از  تا است و 

  )428:1378، كوبزرين(

  

خنده شدبي گريه وبيجان  همچو جان ديگر زنده شد جانش رفت و  

  )2209: مثنوي(

 مـشتهيات نفـساني عبـور      منازل شـهوات طبيعـي و      سالك آن است كه از     و مسافر«
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روي حقيقـت    پـرده پنـدار خـودي از       و لباس صفات بـشري منخلـع گـردد        از نمايد و 
  )205:1388الهيجي،( ».براندازد

 بـه   شود و خواب غفلت بيدار مي    آنكه از  رسا پس از  دختر ت  ، داستان شيخ صنعان   در
 .گويـد وداع مـي  گويد باقي بـه بقـاي حـق شـده، جـان فـاني را      نداي آسماني لبيك مي  

. مانـد اش نمـي   هستي مجـازي   كه اثري از   كندچنان جذب مي   را مغناطيس عشق حق او   

كه اين  بل سرانجام آن تباهي باشد    فناي سالك نه چون مرگ صورت است كه عاقبت و         «
درهـم ريختنـي اسـت مقدمـه         شكـستن و   هستي جاويدان است و    و پيش آهنگ بقا   فنا

  ) 764:1366منش،كي( ».پيوستن درستي و

  

ميغ گشت پنهان آفتابش زير اي دريغ شد جدا جان شيرين زو  

  )169:همان(      

  

  گيري نتيجه

ـ    كه رويكـرد  يابيم  درميداستان منظوم    اين دو  تحليلي كوتاه بر   با   و ويعرفـاني مول

مطـرح شـدن     داستان وجوه تشابه بسياري دارد و      اين دو  توبه در   يقظه و  ةلأعطار به مس  
بدان اشـاره    اصلي براي انتقال چندين پيام محوري است كه پيشتر         ةماييقظه به عنوان بن   

عوامـل يقظـه     توفيق الهي بـه عنـوان يكـي از         اهميت جذبه و   بر داستان، دو هر در .شد
 بـه گـام نهـادن در       عنايت حق شامل حال انسان نـشود قـادر         چرا كه اگر   شودمي كيدأت

 هر ترين موضوع در   يقظه به عنوان اساسي    .بود وصول به كمال نخواهد    مراتب سلوك و  

آفـت   از را عمـر  ساله، از خواب خوش هفتاد    پيرچنگي را كه   شودداستان مطرح مي   دو
 دينـي و  غفلت بي  از را ترسا دختر ت،عافي نامي و  حجاب خوش  از شيخ صنعان را   غرور،

كه حتـي دعـاي      بدانجا تا .ل نيست تفاوتي قائ  مرشد ميان سالك و   سازد و مي كفر بيدار 
اجابـت دعـوت     بيـداري،  يقظـه و   .اسـت  گـذار تأثيريقظـه    ايجاد در حق مراد  در مريد

-توبه .آيدمي به شمار دستيابي به مقام توبه      كليد وبخش غفلت   است كه پايان   پروردگار
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 مراد به حضور  نياز. نسبت به فاني حكم شرك دارد      هوشياري و  اي از جلوه اي كه خود  

  طي طريق و مصون ماندن از نفـس امـاره و           ةلي است كه الزم   جمله مسائ  هدايتگر، از  و

 هاي مـشترك در   جمله موتيف  از .شودداستان بدان اشاره مي    هردو آفات راه است و در    

 هاتحول شخصيت   بسزايي در  تأثيرهاي غيبي است كه     الهام وياي صادقه   ؤر داستان، دو

 بـا  عمر شنود و مي عالم خواب نداي بيدارگر حق را      پيرچنگي در  .دارد هاي آنها كنش و

بيداري به كشف حجاب     ياي راستين شيخ صنعان در    ؤر شتابد،مي الهام غيبي به ياري او    
 را مريـد  و شـهود، مـراد    كـشف و  عـالم    پيـامبر در   ديدار انجامد و مي مقرب شدن او   و

  .دهدنجات مي

نفـي   غفلت سپري شده،   در عمر حسرت بر  تضرع به درگاه حق،    شكستگي قلب و  
 حـاالت و   فناي في اهللا از    رسيدن به مقام استغراق و     سلوك معنوي و   و سير ماسوي اهللا، 

موضـوع آزمـايش     .شـود داستان ديده مي   دو هر يقظه است كه در    مراتب سالك پس از   
داستان اسـت كـه      دو ل مشترك در  ئمسا خواست بندگان از   تقدم مشيت الهي بر    لهي و ا

  .داريم معرض آزمون الهي قرار لحظه در هر شودمي يادآور
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