دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال هشتم ( ،)1397شمارۀ هجدهم

محمد سوری

1

طاهره فیضی

2

چکیده
هرچند از حکیم ترمذی اثری مستقل در تفسیر قرآن به جای نمانده است ،اما آنچه در جایجای آثارش
برجای مانده ،نوعی تفسیر آیات مربوط به نفس به شمار میآید .چنین به نظر میرسد كه مستند حکیم ترمذی
در نظراتش فقط آیات قرآن كریم باشد ،چرا كه وی به هیچ منبع دیگری استناد نکرده است .با این حال،
شواهدی وجود دارد كه حکیم ترمذی ،تفسیر خود از آیات مربوط به نَفْس را از برخی منابع تفسیری شیعه
برگرفته است ،اما به دلیل مخالفت شدیدش با تشیع ،احتماالً تالش كرده این مطلب را پنهان نگاه دارد .به
نظر میرسد تفسیر حکیم ترمذی از نَفْس نهتنها تا زمان خودش كامالً تازه و منحصربهفرد بوده است ،بلکه
این تفسیر تا امروز نیز تازگی خود را حفظ كرده و كمتر مورد توجه دیگران واقع شده است .به نظر حکیم
ترمذی ،نفس بر دو قسم است :نفس باطن و نفس ظاهر .نفس باطن از خاک آلودۀ زمین كه قدمگاه و محل
رفتوآمد ابلیس بوده ،بوجود آمده و تابع ابلیس است؛ لذا انسان برای رسیدن به رستگاری باید با نفس باطن
مبارزه كند .نفس ظاهر برخالف نفس باطن ،بهخودیخود گرایشی ندارد و تابع كسی است كه بر او غلبه
كند .اگر بر نفس ظاهر« ،معرفت» یعنی همان نور و عقل ،غلبه كند ،تابع آن دو میشود و اگر نفس باطن بر
آن پیروز آید ،تابع نفس باطن میشود.
واژگان كلیدی :حکیم ترمذی ،قرآن ،نفس باطن ،نفس ظاهر ،قدمگاه ابلیس.
 .1عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميsoori@isca.ac.ir /
 .2دانشجوي دکتري عرفان و تصوف دانشگاه اديان و مذاهبth.feizi@yahoo.com /
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 -1مقدمه
ابوعبداهلل محمد بن علی بن حسن بن بِشْر ترمذی معروف به «حکیم ترمذی» از عالمان و
عارفان و محدّثانِ بزرگ سدة سومِ هجری است .تاریخ دقیق تولد و وفات وی مشخص نیست،
ولی همین اندازه می دانیم که وی در اوایل سدة سوم هجری در ترمذ به دنیا آمده و احتماالً در
اواخر همین سده یا اوایل سدة چهارم در همانجا از دنیا رفته است .آرامگاه وی در غرب شهر
ی
ترمذ ،که امروزه در جنوب جمهوری ازبکستان واقع است ،یکی از کهنترین بناهای تاریخ ِ
شهر به شمار میرود.
حکیم ترمذی در میان عالمان عصر خود ویژگیهای در خور توجه و گاه منحصر به فردی
دارد که در اینجا به سه مورد از آنها اشاره میکنیم .ویژگیِ نخستْ تعدادِ پرشمارِ آثاری است
که از وی باقی مانده است .در میان علمای سدة سوم به جز حکیم ترمذی کمتر کسی را میتوان
نشان داد که حدود شصت اثر از او به دست ما رسیده باشد (هیر ،1958 ،صص ،)28-12آن هم
از منطقهای مانند ترمذ که در حملة مغول کمابیش به ویرانهای تبدیل شد و بیشتر آثار مربوط به
این ناحیه از میان رفت .این خود نشانة اهتمامی است که پیش از هجوم مغول به آثار حکیم
ترمذی مبذول شده است و برخی دانشوران آن آثار را به سرزمینهای غربیِ جهان اسالم منتقل
کرده بودهاند.
ویژگی دوم این است که حکیم ترمذی بنیانگذار طرح برخی آموزهها در تاریخ عرفان اسالمی
ی شیعه دارد؛
است ،از جمله نظریة والیت که قرابت خاصی با آموزة حجّت در منابع متقد ِم حدیث ِ
همان نظریهای که در دوران متأخر به «والیت تکوینی» معروف شده است .در طرح نظریة والیت
ی ابوجعفر محمد بن
گاه حتی برخی عبارتهای ترمذی با احادیث «کتابُ الحجة» در کتاب کاف ِ
یعقوب کلینی (م 329 .ق) مشابهتِ تامّ دارد (سوری ،1385 ،ص .)97به نظر میرسد این شباهت
فوقالعاده میان متون حدیثی ما با عبارت های حکیم ترمذی هیچ محملی نداشته باشد جز اینکه
وی به منابع حدیثی شیعه دسترسی داشته است ،ولی از آنجا که حکیم ترمذی به شدت با تشیع
و شیعیان مخالف بوده است ،چه بسا آشنایی با اندیشههای شیعه و بهرهگیری از آثار آنها را در
نوشته های خود کتمان کرده باشد .در ادامة مقاله نیز شواهد دیگری بر این بهرهگیری و کتمان
ارائه خواهیم کرد .برای اینکه این مسأله روشنتر شود الزم است به اختصار به دیدگاه حکیم
ترمذی دربارة تشیع و امامان شیعه(ع) اشاره کنیم .حکیم ترمذی با شیعیان (یا به تعبیر او :روافض)
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به شدت مخالف بوده و عالوه بر آنکه رسالهای به نام «الرد علی الروافض» 1تألیف کرده است،
برخالف عموم عارفان مسلمان نهتنها هیچ ارادتی به اهلبیت(ع) نداشته است ،بلکه دشمنی شدید
ف خود پنهان نکرده است .برای نمونه ،حکیم ترمذی حدیث ثقلین
خود را با ایشان در آثار مختل ِ
و غدیر را ،که از احادیث کما بیش متواتر یا مقبول در میان غیرشیعیان نیز هست 2،از برساختههای
«رافضه» به شمار آورده است (ترمذی ،1423 ،صص /98-93همو ،1431 ،ج ،2صص)101-99
و شأن نزول سورة «هل اتی» و آیة تطهیر را نیز دربارة اهلبیت(ع) ندانسته است (همو،1431 ،
ج ،5صص 152-148و ج ،2صص .)64-57وی همچنین معتقد است که اهلبیت(ع) در میان
عالمانِ زمان خود هیچگونه برتریِ علمی نداشتهاند و مثالً ،امام سجاد(ع) و امام صادق(ع) نهتنها
خود هیچ برجستگی علمی نداشتهاند ،بلکه افتخارشان این بود که نزد تابعان شاگردی کنند (همو،
 ،1423ص .)98بنابراین ،عجیب نیست از کسی که چنین خصمآلود به تشیع نگاه میکرده است،
در بحثهای مختلف که از منابع شیعه استفاده کرده است ،همة سرنخها را پاک کرده باشد.
ث نَفْس است .وی دربارة
آخرین ویژگیِ آثار حکیم ترمذی که در اینجا بدان میپردازیم بح ِ
نفس دیدگاه خاصی دارد که ،هر چند به نظر میرسد این دیدگاه ریشه در پارهای روایات شیعه
از اهلبیت(ع) داشته باشد ،ظاهراً پیش از او کسی به آن قائل نشده است و در علمای متأخر نیز
تنها در برخی آثار محییالدین ابنعربی (م638 .ق) میتوان ردّ پایی از این نظریه پیدا کرد .در
ادامة سخن بهاختصار این نظریه را گزارش و بررسی و تحلیل کردهایم.

 -2خالصه دیدگاه حکیم ترمذی
خالصة دیدگاه حکیم ترمذی دربارة نفس این است که نفس بر دو قسم است :نفسِ باطن و
س ظاهر .جوه ِر نفسِ باطن از پستترین و آلودهترین گونة خاک به وجود آمده است ،زیرا
نف ِ
ش آدم قدمگاه و محل عبور و مرور ابلیس بوده است و با اینکه پس از
این خاک پیش از آفرین ِ
آفرینش آدم بخشی از وجود وی شده ،بر اصل خود باقی مانده و تابعِ ابلیس است .حکیم ترمذی

 .1اين رساله به صورت کامل به دست ما نرسيده است ،ويل خالصهاي از آن در کتاخبانه ويلالدين در استانبول (نسخة
خطي مشارة  ،770برگهاي 83ب تا 87آ) وجود دارد.
 .2براي منونه ،دربارۀ تواترِ حديث ثقلني رجوع کنيد به يادداشت مفصل حمدّث معاصر اهل سنت شُعَيب اَرْنَؤوط در
حاشية مُسنَدِ امحد بن حنبل (امحد بن حنبل ،1416 ،ج ،11صص )170-175و دربارۀ حديث غدير و تواترِ آن رجوع
کنيد به يادداشت او در مهان کتاب (ج.)71 :2
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دالیلی چند اقامه کرده است بر اینکه قدمگاه هر شخص بخشی از وجود اوست و همان تأثیر و
تأثّرات را دارد .همین دالیل باعث شد که ابلیس دستکم بخشی از وجود آدم را از خود بداند
س باطن احوال و اطوار گوناگونی دارد و انسان برای رسیدن به رستگاری
و بر وی سجده نکند .نف ِ
و سعادت باید با نفس باطن مبارزه کند .خداوند به جز نفس باطن در وجود انسان نفس ظاهر
را نیز تعبیه کرده است .نفس ظاهر ،برخالف نفس باطن ،به خودی خود گرایشی ندارد و تابع
کسی است که بر او غلبه کند .اگر بر نفسِ ظاهرْ معرفت که همان نور و عقل است غلبه کند،
تابع آن دو میشود و اگر نفس باطن بر آن غلبه کند تابع نفس باطن میشود.
حکیم ترمذی در تبیین نظریة فوق به جز آیات قرآن کریم به تعدادی از روایات استناد کرده
ی برخی از آنها در یکی
است که در منابع حدیثیِ اهلسنت از این روایات اثری نیست و نشان ِ
ن شیعه به دست آمده است .بنابراین ،میتوان نظریة وی در باب نَفْس را نوعی تفسیرِ
از منابع که ِ
شیعیِ آیات مربوط به نَفْس در قرآن کریم نیز به شمار آورد .البته ،میدانیم که حکیم ترمذی
تفسیری ناتمام بر قرآن کریم داشته که تاکنون از آن نسخهای به دست نیامده است .در کتاب
کشف المحجوب نوشتة علی بن عثمان هُجویری (م .حدود  470ق) در خصوص تفسی ِر حکیم
ترمذی چنین آمده است « :و تفسیری ابتدا کرده بوده است .عُمرِ تمام کردن آن نیافت ،بدان مقدار
که کرده است در میان اهل عالم منتشر است» (هجویری ،1383 ،ص .)178کمابیش در بیشتر
نوشته های حکیم ترمذی مطالبی راجع به نفس وجود دارد ،ولی مهمترین اثری که وی در آن

این نظریة خاص دربارة نفس را به تفصیل مطرح کرده است ،رسالهای است کوچک به نام غور
األمور که منبع اصلی ما در این نوشتار است و به سبب حجم کمِ آن در متن مقاله به صفحاتِ
خاص ارجاع نداده ایم .ظاهر ًا این رساله کمتر در اختیار عالمان مسلمان بوده است و در میان
عالمان امامی نیز ظاهراً تنها محمدباقر مجلسی (م 1110 .ق) این رساله را در اختیار داشته و در
کتاب بحار األنوار (مجلسی ،1403 ،ج ،60ص )226به آن استناد کرده است .به نظر میرسد
تفسیر حکیم ترمذی از َنفْس نه تنها تا زمان خودش کامالً تازه و متکی بر روایات کمتر شناخته
شده و نیز دریافت های شخصیِ اوست ،بلکه این تفسیر تا امروز نیز تازگی خود را حفظ کرده
و کمتر مورد توجه دیگران واقع شده است.

 -3تبیین تفصیلی دیدگاه حکیم ترمذی
برای اینکه نفس انسان را از نظر ترمذی بشناسیم ،باید برگردیم به دورانِ پیش از آفرینش
انسان و با چگونگی آفرینش او و مواد تشکیلدهندة وجودش و کسانی که در این مسأله تأثیرگذار
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بودند آشنا شویم .در قرآن کریم (بقره )34-30 /2 :آمده است هنگامی که خداوند به فرشتگان
خبر داد که در زم ین جانشینی به نام انسان برای خود قرار خواهد داد ،ایشان در ابتدا راجع به
آفرینش این جانشین ابهاماتی داشتند ،به این دلیل که میدانستند انسان در روی زمین تباهی و
خونریزی خواهد کرد .اینکه پیش از آفرینش آدم فرشتگان از کجا آگاهی داشتند که انسان در
زمین به تباهی و خونریزی خواهد پرداخت خود بحثی مستقل است و از موضوع این مقاله
بیرون ،ولی همین فرشتگان وقتی خداوند «عِل ِم اَسماء» را به آدم آموخت و برتری علمی (یا
وجودی) او را بر خود دیدند از استفسارشان دست کشیدند .سپس ،خداوند از فرشتگان خواست
بر آدم سجده کنند ،ولی ابلیس از این فرمان سرپیچی کرد« :و چون پروردگار تو به فرشتگان
گفت :من در زمین جانشینى خواهم گماشت[ ،فرشتگان] گفتند :آیا در زمین کسى را مىگمارى
که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه مىکنیم و به
تقدیست مىپردازیم؟ فرمود :من چیزى مىدانم که شما نمىدانید و [خدا] همة [معانى] نامها را
به آدم آموخت .سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود :اگر راست مىگویید از اسامى
این ها به من خبر دهید .گفتند :منزّهى تو! ما را جز آنچه [خود] به ما آموختهاى هیچ دانشى
نیست ،تویى داناى حکیم .فرمود :اى آدم ،ایشان را از اسامى آنان خبر ده و چون [آدم] ایشان را
از اسماءشان خبر داد ،فرمود :آیا به شما نگفتم که من نهفتة آسمانها و زمین را مىدانم و آنچه
را آشکار مىکنید و آنچه را پنهان مىداشتید مىدانم و چون فرشتگان را فرمودیم براى آدم سجده
کنید پس ،به جز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد[ ،همه] به سجده درافتادند».

1

هر چند داستان جانشینی آدم از خداوند و سؤال فرشتگان در مورد این تصمیم االهی و آزمون
«علمِ اَسماء» تنها در همین آیات ذکر شده است ،ولی پایان داستان و سجدة فرشتگان بر آدم در
چندین جا ی دیگر از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته و گاه ،به جزئیاتی از داستان نیز پرداخته
شده است که در آیاتِ سورة بقره نیست .یکی از مسائلی که در چندین موردِ دیگر از آیات قرآن
به آن اشاره شده ،این است که پس از آن که خداوند ابلیس را به سبب نافرمانی در سجده کردن
ن نُسَبِّحُ
 ﴿ .1وَ ِإذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلَائِکةِ إِنِّي جَا ِعلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلِيفَ ًة قَالُوا أَتَجْ َعلُ فِيهَا مَنْ يفْسِدُ فِيهَا وَيسْفِک الدِّمَاءَ وَنَحْ ُ
بِحَمْدِک وَنُقَدِّسُ لَک قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ،وَعَلَّمَ آدَ َم اْلأَسْمَا َء کلَّهَا ثُمَّ َعرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي ِبأَسْمَاءِ
َهؤُلَاءِ إِنْ کنْتُمْ صَادِقِيَ ،قَالُوا سُبْحَانَک لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّک أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکيمُ ،قَالَ يا آدَ ُم أَنْبِئْهُمْ ِبأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
ل لَکمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمَاوَاِِ وَاْلأَرْضِ وَأَعْ َلمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کنْتُمْ تَکتُمُونَ ،وَ ِإذْ ُقلْنَا
أَنْ َبأَهُمْ ِبأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُ ْ
لِلْمَلَائِکةِ اسْجُدُوا لِآ َدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ِإبْلِيسَ َأبَی وَاسْتَکبَ َر وَکا َن مِنَ الْکافِرِينَ﴾ (بقره.)34-30 /2 :
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بر آدم از بهشت یا از زمرة فرشتگان اخراج کرد ،ابلیس اعالم کرد که تا روز بازپسین در گمراه
کردن انسانها خواهد کوشید .برای نمونه[« :ابلیس] گفت :پس به عزت تو سوگند که بیگمان
»1.

همگىِ [انسانها] را از راه به در مىبرم ،مگر آن بندگان پاکدل تو را

از ظاهر آیات قرآن چنین به دست میآید که ستیز میان ابلیس و انسان از هنگامی آغاز شد
که خداوند فرمان داد همة فرشتگان بر آدم سجده کنند .قرآن کریم در خصوص روابط میان این
دو پیش از آفرینش انسان و پیش از فرمان سجده ساکت است و برخالف فرشتگان که ما با
دیدگاهشان پیش از آفرینش انسان آشنا هستیم ،از رأی ابلیس در قرآن کریم سخنی به میان نیامده
است ،مگر اینکه بگوییم ابلیس نیز جزو همان معترضان اولیه بوده که البته ،از شک و تردیدِ خود
برنگشته است .ظاهراً منابع رواییِ اهلسنت نیز همچون قرآن کریم در این خصوص ساکت است
(برای نمونه ،ر.ک :سیوطی ،1424 ،ج ،1صص ،)274-240ولی در یکی از منابع کهن شیعه ،به
نام تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی (زنده در  307ق) ،روایت مفصلی وجود دارد که
بخش کوچکی از آن از روابط ابلیس و آدم پیش از خلقتِ نهایی آدم خبر میدهد (قمی،1404 ،
ج ،1ص /41همو ،1435 ،ج ،1صص )69و مفاد آن با آنچه حکیم ترمذی گفته است کامالً مطابق
است و احتماالً ،با توجه به حضور نسبت ًا جدّی اندیشههای امامیه و مکتب حدیثیِ شیعه در
ماوراءالنهر (سبحانی ،1393 ،صص ،) 105-79حکیم ترمذی با این میراث حدیثی آشنایی داشته
و آن را بسط داده است بدون اینکه اشاره کند که این مطالب را از کجا گرفته است .نخست تقریر
حکیم ترمذی را مالحظه کنیم.
حکیم ترمذی بحث را چنین آغاز میکند که ابلیس ،خود از جنّیان بود 2نه از فرشتگان ،ولی
در زیّ فرشتگان رفته و با آنان همنشین شده بود و به همین سبب ،فرمان خداوند به فرشتگان
شامل حال او هم میشد .ابلی س هرچند جامة توحید در بر داشت ،ولی در باطن چُنین نبود و
کفر و شرک را در وجود خود پنهان کرده بود و البته ،خداوند در همان هنگام که ابلیس جامة
توحید دربرداشت ،از کفر باطنی او آگاه بود و او را کافر میخواند 3.ابلیس مدتها پیش از
آفرینش انسان و هبوط او به زمین ،با زمین آشنا بود ،زیرا زمین محل رفتوآمد ابلیس و جای
پای همیشگی او بود .شومیِ کفر و شرک ابلیس ـ که در هنگام سجدة فرشتگان بر آدم آشکار

﴿ .1قَالَ فَبِ ِعزَّتِک َلأُ ْغوِينَّهُمْ أَجْمَعِيَ ،إِلَّا عِبَادَک مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَ﴾ (ص.)83-82 /38 :
ن﴾؛ [ابليس] از گروه جن بود» (کهف.)50 /18 :
﴿ .2کانَ مِنَ الْجِ ِّ
﴿ .3وَکانَ مِنَ الْکافِرينَ﴾؛ و از کافران بود» (ص.)74 /37 :
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شد ـ نه تنها خود او که خاک زمین را نیز آلوده کرده بود و این آلودگی به بیانی که تفصیل آن
خواهد آمد وجود آدم را نیز آلوده کرد.
هنگامی که خداوند بزرگ تصمیم گرفت آدم را بیافریند ،آمیختهای از خاک همة سطح زمین
اعم از خاک سیاه و خاک سرخ و کوه و بیابان و دشت و جز آن را گرد آورد و با آن گِلِ آدم را
سِرِشت .پس از آنکه خداوند از آفرینش این خاک آمیخته فراغت یافت ،آن را زیر عرش قرار
داد  .ابلیس که در جامة فرشتگان بود از آنجا گذشت و به فرشتگان گفت« :اگر خداوند در
خصوص این موجود به شما دستوری بدهد ،اطاعت میکنید؟» گفتند« :بله» .گفت« :اما من
اطاعتش نمیکنم».

1

ابلیس به اصل آفرینش آدم نگریست و فهمید که از خاک قدمگاهِ خود او ساخته شده است
و به همین سبب ،آدم در نظر او کوچک جلوه کرد .ابلیس گفت« :اگر خداوند مرا امر کند به
اطاعت از آدم اطاعتش نخواهم کرد و اگر آدم از من اطاعت نکند ،همة تالشم را برای به اطاعت
وادار کردن او صرف خواهم کرد و میان من و آدم جنگ درخواهد گرفت ».فرشتگان گفتند:
«چرا؟» گفت« :زی را او از خاکی ساخته شده که به مدت دو هزار سال قدمگاه و محل عبور و
مرور من بوده است .او به منزلة فرزند و بندة من است؛ پس چگونه بر او سجده کنم؟ آیا اصوالً
معقول است پدر بر فرزند خود و موال بر بندة خود سجده کند؟ همچنین ،محل گام نهادنِ شخص
در حکم عضوی از اعضای بدن اوست و عضو پستتر و کوچکتر باید از بقیة بدن که عالیتر و
بزرگتر است تبعیت کند .پس آدم باید از من اطاعت کند».

2

حال ،آیا واقع ًا جای پای شخص از وجود او تأثیر میپذیرد و وپژگیهای خوب و بد آن را
اکتساب میکند؟ حکیم ترمذی سه شاهد از قرآن کریم بر این مدعا اقامه کرده است.
شاهد نخست :در قرآن کریم در داستان سامری آمده است که روزی جبرئیل(ع) سوار بر
اسبِ حیات بود و از جایی می گذشت .سامری از همان نقطة زمین که دارای حیات شده بود،
مشتی خاک برداشت و از آن مشت خاک به هر چیزی که میپاشید حیات مییافت .وی سرانجام
آن خاک را به پیکرة گوسالهای پاشید و به او حیات بخشید و بنیاسرائیل را فریب داد[« :موسى]
« .1فقال هلم :أرأيتم إن أمرکم اهلل له بأمر أفتطيعونه؟ فقالو :نعم .قال :فأما أنا فال أطيعه» (حکيم ترمذي ،1422 ،ص.)41
« .2وَ قَالَ :إن أمرين أن أطيعه فال أطيعه و إن هو مل يطعين استفرغت اجلهود يف استطاعته و نصبت احلرب بيين و بينه.
فقالت له املالئکة :و مل تفعل ذلک؟ قال :ألنه خلق من تراب موضع قدمي و موطين و خطوي و ممشاي» (حکيم ترمذي،
 ،1422ص.)41
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گفت :اى سامرى ،منظور تو [از ساخت گوساله] چه بود؟ گفت :به چیزى که [دیگران] به آن پى
نبردند پى بردم .پس به قدر مُشتى از رد پاى فرستادة [خدا جبرئیل] برداشتم و آن را در پیکر
[گوساله] انداختم و نفْس من برایم چنین فریبکارى کرد».

1

شاهد دوم :همچنین خداوند در آیة دیگری میفرماید که ما دو چیز را از مؤمن و کافر ثبت
میکنیم :اوالً اعمال نیک و بدشان و ثانیاً آثارشان یعنی جای پایشان.
در واقع ،خداوند جای پا را به اَعمال ملحق کرده است و همانطور که اعمال از جسم سرچشمه
می گیرد ،جای پا و قدمگاه هم از جسم سرچشمه گرفته است و میتوان آن را به جسم انتساب
داد« :ما مردگان را زنده مىکنیم و آنچه را از پیش فرستادهاند و آثارشان را مینویسیم (= ثبت و
ضبط میکنیم)

»2.

شاهد سوم :خداوند در آیة دیگری قدم گذاشتن بر قدمگاه (مَوْطِیء) را در صورتی که موجب
خشم کفّار شود عمل صالح به شمار آورده است .پس ،قدمگاهِ شخص جزوی از شخص است.
در واقع ،اگر قدمگا ِه قدم گذارنده مانند جزوی از بدن او نبود ،نباید موطیء (قدم گذاشتن) و نیل
(غنیمت گرفتن) و انفاقهای کوچک و بزرگ و گذشتن از وادیها در آیة شریفه در پاداش
یکسان میشد .پس ،همانطور که گام نهادن از گامنهنده است ،مکانِ گامگذاردن هم از گامنهنده
است« :مردم مدینه و بادیه نشینانِ پیرامونشان را نرسد که از [فرمان] پیامبر خدا سر باز زنند و
جان خود را عزیزتر از جان او بدانند چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگیی در راه خدا به آنان
نمیرسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم مىآورد قدم نمىگذارند و از دشمنى غنیمتى به
دست نمىآورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحى براى آنان [در کارنامهشان] نوشته مىشود
زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمىک ند و هیچ مال کوچک و بزرگى را انفاق نمىکنند و
هیچ وادیى را نمىپیمایند مگر اینکه به حساب آنان نوشته مىشود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه
مىکردند پاداش دهد».

3

﴿ .1قَالَ فَمَا َخطْبُک يا سَامِرِي ،قَالَ بَصُرُِْ بِمَا لَمْ يبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَکذَلِک سَوَّلَتْ لِي
نَفْسِي﴾ (طه.)96-95 /20 :
ن نُحْيي الْ َموْتَي وَنَکتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُ ْم وَکلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِيٍ﴾ (يس.)12 /36 :
﴿ .2إِنَّا نَحْ ُ
﴿ .3مَا کا َن ِلأَ ْهلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ َحوْلَهُمْ مِنَ اْلأَعْرَابِ َأنْ يتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يرْغَبُوا ِبأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِک ِبأَنَّهُمْ
ن عَدُوٍّ نَيلًا إِلَّا کتِبَ لَهُمْ
ب وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّ ِه وَلَا يطَئُونَ َموْطِئًا يغِيظُ الْکفَّا َر وَلَا ينَالُونَ مِ ْ
لَا يصِيبُهُمْ ظَ َم ٌأ وَلَا نَصَ ٌ
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به همین دلیل است که خداوند در چهار آیه از قرآن کریم انسانها را از پیمودن گامهای
شیطان برحذر داشته است 1.برای نمونه ،مفاد آیة  208از سورة بقره آن است که از نفْسِ باطنِ
خود تبعیت نکنید و وارد « ِسلْم» شوید ،زیرا نفْسِ باطن از جای پای شیطان خلق شده است و
شهوت و امیال او همان شهوت و امیال شیطان است.
آنچه دربارة قدمگاه ابلیس گفتیم دقیقاً دربارة حضرت ابراهیم (ع) و حضرت آدم (ع) نیز
صادق است (البته ،به صورت عکس) .قدمگاه ابراهیم (ع) بر حجر االسود کرامت و منزلت پیدا
کرد و قبلة آفاق شد ،زیرا قدمگاه او به منزلة خودِ اوست و قدمگاه آدم در مناطق مختلف زمین
آباد شد.
از دیدگاه لغتشناسان نیز «اَثَر» به معنای «ردّ پا» آمده است و بنابراین ،سخنان حکیم ترمذی
از نظر لغت عرب تأیید میگردد .برای نمونه ،در تاج العروس (زَبیدی ،1392 ،ج ،10ص)13
آمده است« :اَثَر ردّی است که فرد با گامهایش در زمین میگذارد».

2

به هر حال ،خداوند آدم را آفرید و در وجود او دو نفْس قرار داد :نفسِ باطن و نفسِ ظاهر.
نفسِ باطن از همان خاک آلوده ای ساخته شد که از ابلیس نشان داشت .در برخی از آیات قرآن
کریم به این نفسِ باطن اشاره شده است ،مثالً در آیات زیر:

ريةً وَلَا ي ْقطَعُونَ وَادِيا إِلَّا کتِبَ لَهُمْ لِيجْزِيهُمُ
ريةً وَلَا کِب َ
بِهِ عَ َملٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَ ،وَلَا ينْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِ َ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا کانُوا يعْمَلُونَ﴾ (توبه.)121-120 /9 :
﴿ .1يا أَيهَا النَّاسُ کلُوا مِمَّا فِي اْلأَرْضِ حَلَالًا طَيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ ِإنَّهُ لَک ْم عَدُوٌّ مُبِيٌ﴾؛ «ای مردم از آنچه
در زمني است حالل و پاکيزه را خبوريد و از گامهای شيطان پريوی مکنيد که او دمشن آشکار مشاست» (البقره/2 :
)168؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِيٌ﴾؛ «ای کساىن که
اميان آوردهايد مهگی به اطاعت [خدا] درآييد و گامهای شيطان را دنبال مکنيد که او برای مشا دمشىن آشکار است»
(البقره)208 /2 :؛ ﴿کلُوا مِمَّا رَزَقَکمُ اللَّ ُه وَلَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَک ْم عَدُوٌّ مُبِيٌ﴾؛ از آنچه خدا روزيتان کرده
است خبوريد و از پی گامهای شيطان مرويد که او برای مشا دمشىن آشکار است» (األنعام)142 /6 :؛ ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ وَمَنْ يتَّبِعْ ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ َفإِنَّهُ يأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾؛ ای کساىن که اميان آوردهايد پای از
پی گامهای شيطان منهيد و هر کس پای بر جای گامهای شيطان هند [بداند که] او به زشتکاری و ناپسند وامیدارد»
(النور.)21 /24 :
« .2األَثَرُ  ...هو ما يؤَثِّرُه الرَّجُلُ بِقَدَمِه يف األرضِ».
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«و من نفس خود را تبرئه نمىکنم چرا که نفس قطعاً به بدى امر مىکند مگر کسى را که خدا
رحم کند».

1

«[یاد کن] روزى را که هر کس مىآید [و] از خود دفاع مىکند و هر کس به آنچه کرده
بىکموکاست پاداش مىیابد و بر آنان ستم نمىرود».
«[خداوندا] آنچه در نفس من است تو مىدانى».

2

3

س ظاهر به خودی خود گرایشی ندارد و تابع کسی است که بر او غلبه کند .اگر بر
ولی نف ِ
نفسِ ظاهر معرفت که همان نور و عقل است غلبه کند ،تابع آن میشود و اگر نفس باطن بر او
غلبه کند ،تابع نفسِ باطن خواهد شد.
در قرآن کریم در برخی آیات به هر دو نفس اشاره شده است .برای مثال خداوند فرموده
است « :روزى که هر کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده حاضر شده
مىیابد و آرزو مىکند کاش میان او و آن [کارهاى بد] فاصله اى دور بود و خداوند شما را از
خودش مىترساند و خدا به بندگان مهربان است».

4

خداوند در این آیه نخست می فرماید هر کس (هر نفْس) کارهای نیک خود را حاضر شده
مییابد .در اینجا مراد از نفْسْ ،نفسِ ظاهر است که به سبب غلبة معرفت به دنبال کارهای نیک
رفته است .سپس ،در ادامة آیه میفرماید هر کس (هر نفْس) کارهای بدِ خود را نیز حاضر شده
مییابد و آرزو میکند که ای کاش ،میان نفس و کارهای بد فاصلهای دور بود .در اینجا مراد از
نفْسْ ،نفسِ باطن است زیرا به کاره ای بد فرمان داده است .در پایان این مقطع از آیه خداوند
میفرماید« :و خداوند شما را از خودش (نَفْسَهُ) مىترساند» .ضمیر در «نَفْسَهُ» به شیطان
برمیگردد ،یعنی خداوند انسان ها را از نفْسِ شیطان که همان نفْسِ باطن است برحذر داشته
است .البته ،به نظر میرسد که حکیم ترمذی در فهم آیه دچار اشتباه شده باشد؛ زیرا با توجه به
سهُ» به خداوند برمیگردد که نزدیکترین مرجع است ،عالوه بر
سیاق آیة کریمه ضمیر در « َنفْ َ
اینکه در آیه سخنی از شیطان به میان نیامده است تا بتواند ضمیر به او برگردد.
ئ نَفْسِي إِنَّ النَّ ْفسَ َلأَمَّا َرةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِ َم َربِّي﴾ (يوسف.)53 /12 :
﴿ .1وَمَا ُأبَرِّ ُ
ت وَهُمْ لَا ُيظْلَمُونَ﴾ (حنل.)111 /16 :
ُل نَ ْفسٍ مَا عَمِلَ ْ
ن نَفْسِهَا وَُتوَفَّي ک ُّ
ُل نَ ْفسٍ تُجَا ِد ُل عَ ْ
َ﴿ .2ي ْومَ َتأْتِي ک ُّ
﴿ .3تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ (مائده.)116 /5 :
َ﴿ .4ي ْومَ تَجِدُ ُکلُّ نَ ْفسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَريٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ َتوَدُّ َلوْ أَنَّ بَينَهَا َوبَينَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُکمُ اللَّهُ
نَفْسَهُ﴾ (آل عمران.)30 /3 :
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مثال دیگر برای نفسِ باطن و نفسِ ظاهر این سه آیه ا ست « :سوگند به نفس و آن کس که
آن را درســت کرد ،ســپس پلیدکارى و پرهیزگارى اش را به آن الهام کرد ،که هر کس نفس را
پاک گرداند ،قطعاً ر ستگار ا ست 1».مطابق آیة سوم ،هرکس نفسِ باطن را ا صالح کند ر ستگار
میشود ،زیرا در نتیجة اصالحِ نفسِ باطن ،نفسِ ظاهر هم صالح میپذیرد.
همچنین ،خداوند در آیات پایانیِ سورة فجر میفرماید« :اى نفس مطمئنه ،خشنود و خداپسند
به سوى پروردگارت بازگرد 2».خداوند در این آیه از نفس با صفت «مطمئنه» یاد کرده است،
زیرا هنگامی که نفسِ باطن قمع و زندانی و از بخل آن جلوگیری شود ،ناتوان میگردد و
شعلههای آتشش خاموش می شود .در این صورت ،نفسِ ظاهر آرامش (طمأنینه) مییابد و از
سوء ادبِ نفس باطن نسبت به خودش مطمئن میگردد و در راحتی قرار میگیرد .به همین سبب
است که خداوند در آیة دیگری دربارة «شُحِّ (= خسّت)» نفسِ باطن فرمود است« :هر کس از
خست نفس خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند».

3

در دو آیه از سورة نازعات نیز هر دو نفسِ ظاهر و باطن مورد اشاره قرار گرفته است « :و
اما کسى که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت ،پس
جایگاه او همان بهشت است» 4،یعنی کسی که نفسِ ظاهر خود را از هوا که همان خلقتی است
که بر اساس آن خلق شده و همان نفس باطن است ،بازدارد جایگاهش بهشت است .مراد از
بهشت در این آیه همان فالح و سعادت است که در آیات پیشین مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین ،خداوند در آیة دیگری فرموده است« :آیا آن کس که هواى [نفس] خود را معبود
س باطنِ خود را معبود خود قرار داده و در امر و
خویش گرفته است دیدى؟» 5یعنی کسی که نف ِ
نهی از او اطاعت کرده است .خداوند در ادامة سخن میفرماید که چنین کسی از چهارپایان است
و بلکه گمراهتر از چهارپایان.

6

ن زَکاهَا﴾ (مشس.)9-7 /91 :
س وَمَا َسوَّاهَاَ ،فأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ ْقوَاهَا ،قَدْ أَفْلَحَ مَ ْ
﴿ .1وَنَ ْف ٍ
﴿ .2يا أَيَّتُهَا النَّ ْفسُ الْ ُمطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَي َربِّک رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ (فجر.)28-27 /89 :
ُح نَفْسِهِ َفأُوْلَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (حشر.)9 /59 :
﴿ .3وَمَنْ يُوقَ ش َّ
س عَنِ الْ َهوَيَ ،فإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْ َمأْوَي﴾ (نازعات.)41-40 /79 :
﴿ .4وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَا َم َربِّ ِه وَنَهَي النَّفْ َ
﴿ .5أَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ َهوَاهُ﴾ (فرقان.)43 /25 :
َ ﴿ .6أمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکثَرَهُمْ يسْمَعُونَ أَوْ يعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا کاْلأَنْعَامِ َبلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيالً﴾ (فرقان.)44 /25 :
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از آنجا که نفس باطن «هوا»ی ابلیس و عضوی از اوست ،از دستورهای ابلیس که اباطیل و
معاصی است اطاعت میکند .اصالً اینکه خاک مورد استفاده در آفرینش آدم را «نفْس» نامیدهاند
این است که ابلیس ادعا کرد که آن خاک خودِ (نفْس) اوست و دلیل اینکه آن خاک را هوا نامیدند
به تعبیر ترمذی این است« :وَإِ َّنمَا سَمّاهَا هَوَی ألَ َّنهَا مُنتَهَی غَ َلبَت فِی النَّفسِ الظَّاهِرَةِ وَهَوِیَت بِهَا
س باطن را هوی نامید زیرا آن سرانجام و غایتی است که
إِلَی أُ ِّمهَا فَ ُأمّهَا الهَاوِیَةُ ».یعنی همانا نف ِ
بر نفسِ ظاهر غلبه کرده و آن را به سوی هاویه (آتش) پایین کشانده است .دلیلش هم این است
که ابلیس بر اساس آیات قرآن کریم 1از آتش (نار) ساخته شده است.
نفس ظاهر هم اگر معرفت و تأیید خداوند نباشد ،چارهای جز پیروی از نفْسِ باطن و ارتکاب
«ما یَکرَهُ ُه اهلل» ندارد ،زیرا خُبثی که در نفسِ باطن هست در نفس ظاهر هم کمابیش اثر میگذارد،
چرا که نفس باطن از خاک زیر پای ابلیس ساخته شده و بنابراین ،به خُبث ابلیس آلوده شده
است ،ولی نفس ظاهر از خاک پیشِ پای ابلیس که البته ،ابلیس بر آن گام ننهاده است و بنابراین،
میتواند با تأیید االهی و پیروی از عقل و معرفت از چنگال ابلیس رهایی یابد.
خداوند در اینجا به تأیید بندة خودش برمیخیزد و عقل و معرفت را در اختیار او قرار میدهد
و بدین وسیله ،حالل و حرام را برای او بیان میکند؛ حرامها را به سوی ابلیس میافکند و ابلیس
آنها را برمیدارد و حاللها را به سوی عقل میافکند و عقل آنها را برمیدارد .ابلیس به حرام
امر میکند و نفس باطن او را اطاعت میکند .در اینجا نفس ظاهر تمایل دارد که او هم ابلیس را
اطاعت کند ،زیرا در جوهر خود کمابیش با نفس ظاهر مشترک است (هر دو از خاک هستند)،
ولی عقل و معرفت (مَلِک) حالل را به سوی نفس ظاهر میافکند و نفس ظاهر هم به آن
میچسبد و به خاطر نفس باطن در فساد و تباهی نمیافتد (فلم تَنْقِدْ للباطنة) ،زیرا او دنبالِ «مَن
غَلَب» است .در این هنگام میان دو لشکر نفس باطن به همراه جنود ابلیس و لشکر مَلِک (= عقل
و معرفت) جنگ درمیگیرد و نفس ظاهر در این میان دودل (مذبذب) است .هرگاه غلبه با مَلِک
باشد نفس ظاهر اطمینان پیدا میکند و به آنچه خدا حالل کرده رضایت میدهد ،و هرگاه غلبه
با نفس باطن باشد او نیز تبعیت میکند و در حرام میافتد .حکیم ترمذی تصریح کرده است که
ی نفسِ ظاهر میشتابد و میان جنود ابلیس و جنود
مقصودش از مَلِک ،که در مقابل ابلیس به یار ِ
مَلِک جنگ درمیگیرد ،همان معرفت است (املَلِک أَعنِی املَعرِ َفةَ؛ املَلِک وَ ُهوَ املَعرِفَةُ) .اهمیتی که
﴿ .1وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ َموَازِينُهَُ ،فأُمُّهُ هَاوِيةٌ ،وَمَا َأدْرَاک مَا هِيَهْ ،نَارٌ حَامِيةٌ﴾؛ «و اما هر که سنجيدههايش سبک برآيد،
پس جايش هاويه باشد و تو چه داىن که آن چيست ،آتشى است سوزنده» (قارعة.)11-8 /101 :
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حکیم ترمذی در آن عصر برای عقل و معرفت قائل شده بسیار شایان توجه است ،بهویژه این
جهت که بیشتر اصحاب حدیث اصوالً همة احادیث مربوط به عقل را ساختگی میدانند (حوت،
 ،1403ص.)371
خداوند نفسِ ظاهر را به وسیلة حاللها تأیید کرده و از بند و بندگیِ هوا نجات داده و فرموده
است [« :اى پیامبر] بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و [نیز] روزیهاى پاکیزه
را چه کسى حرام کرده است؟» 1و نیز فرموده است« :اى مردم ،از آنچه در زمین است حالل و
پاکیزه را بخورید» و بالفاصله افزوده است« :و از گامهاى شیطان پیروى مکنید» و سپس ،دلیل
این نهی را ذکر کرده است« :زیرا که او دشمن آشکار شماست» 2.گویا خداوند میفرماید :بدانید
که این گام های شیطان است که شما را به سوء و فحشا امر میکند و این نفسِ ظاهر شماست
که به شهوت میل دارد ،پس به او حالل بخورانید و از حرام بازش دارید.

 -4ردّ پای بخشی از نظریۀ حکیم ترمذی در تفسیر قمی
دربارة علی بن ابراهیم قمی و اعتبار یا عدم اعتبار تفسیرِ منسوب به او بحث و جدل بسیار
است .هیچیک از عالمانِ متق ّد ِم شیعه به این تفسیر اعتماد نکردهاند و آن را غالیانه پنداشتهاند
(حسنی ،1427 ،صص )190-182ولی از حدود سدة هفتم هجری این تفسیر بهتدریج جای خود
را در میان شیعیان باز کرده است و از دورة صفویه به بعد کموبیش پذیرفته شد (قاضیزاده،
 ،1375صص /138-114رحمانستایش ،1392 ،صص.)152-113
گفتیم که دربارة رابطة آدم و ابلیس پیش از خلقت حضرت آدم در قرآن کریم و منابع روایی
مطلبی وجود ندارد ،ولی حکیم تر مذی بخش اصـــلیِ نظر یة خود را بر همین بازة ز مانی
کمتر شناخته شده ا ستوار کرده ا ست .در بخ شی از این دا ستان ،حکیم ترمذی میگوید :وقتی
خداوند گِلِ آدم را سِرِشت آن را زیر عرش قرار داد و ابلیس که در جامة فرشتگان بود هر وقت
از آنجا میگذشت به فرشتگان میگفت که اگر خداوند در خصوص این موجود به من دستوری
بدهد ،اطاعتش نمیکنم.
این بخش از دا ستانِ آدم و ابلیس در تف سیرِ من سوب به علی بن ابراهیم قمی (قمی،1404 ،
ج ،1ص /41همو ،1435 ،ج ،1ص )69با کمی تفصیل روایت شده است .شباهتِ روایتِ حکیم
َر َم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَا ِد ِه وَالطَّيِّبَاِِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (أعراف.)32 /7 :
ُ ﴿ .1قلْ مَنْ ح َّ
﴿ .2يا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِي اْلأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ َلکُ ْم عَدُوٌّ مُبِيٌ﴾ (بقرة.)168 /2 :
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ترمذی و روایتِ تف سیر قمی به گونهای ا ست که خواننده بیتردید متوجه می شود که یا هر دو
منبع از مصدرِ واحدی داستان را الهام گرفتهاند و یا اینکه یکی از این دو از دیگری متأثر است.
البته ،نگارنده ادعا نمیکند که تفســیر قمی در اختیار حکیم ترمذی بوده اســت ،ولی با توجه به
اینکه تدوین روایات اهلبیت(ع) توسـط محدثان دهها سـال به طول انجامیده اسـت ،دسـتکم
میتوان ادعا کرد که روایاتی با م ضامینی اینچنین در میان محافل حدیثیِ شیعه و محافل سنیِ
آمیخته با شیعه وجود دا شته ا ست و امثال حکیم ترمذی از این گونه روایات بهره بردهاند .متن
روایتِ موجود در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از این قرار است:
در کتاب امیرالمؤمنین(ع) چنین یافتیم که خداوند آدم(ع) را آفرید و به مدت چهل ســـال
پیکر او (بدون اینکه روحی در او دمیده شود) در کناری باقی ماند .ابلیس پیو سته از کنار پیکر
آدم عبور میکرد و میگفت« :تو دیگر برای چه آفریده شــدهای؟ اگر خدواند به من فرمان دهد
که بر این موجود ســـجده کنم اطاعتش نخواهم کرد ».و پس از آن بود که روح در پیکر آدم
دمیده شد.
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این بخش از داستان کامالً شبی ه روایتِ حکیم ترمذی است و بعید نیست که اگر از میراث
حدیثیِ شیعه در ماوراءالنهر متون دیگری در اختیار ما قرار میگرفت و در طول تاریخ نابود
نمیشد ،چهبسا بخشهای دیگرِ داستان را نیز در آثار حدیثیِ شیعه پیدا میکردیم.

 -5تأثیرپذیری ابنعربی از حکیم ترمذی
عارف معروف ابوعبداهلل محییالدین محمد بن علی معروف به ابنعربی (م 638 .ق) با وجود
اینکه خود ،نظامِ فلسفی ـ عرفانیِ نسبتاً مستقلی تدوین کرده بود و در طول تاریخ شارحان و
پیروان بسیاری در جهان اسالم پیدا کرد ،حکیم ترمذی را بسیار بزرگ میشمرد و در مسائل
مختلفی از جمله بحث «والیت» تحت تأثیر حکیم ترمذی بود .ابنعربی عالوه بر اینکه بخش
مهمی از فتوحات مکیه (ابنعربی ،بیتا ،ج ،2صص )139-39را به پاسخگویی به سؤاالت حکیم
ترمذی در خصوص ویژگی های ولیّ خدا و خاتم والیت اختصاص داده است ،در آثار دیگرش
« .1وجدنا هذ ا يف کتاب أمري املؤمنني عليه السالم ،فخلق اهلل آدم فبقى أربعني سنة مصوّرًا فکان مير به إبليس اللعني
فيقول ألمر ما خلقت؟ فقال العامل عليه السالم :فقال إبليس :لئن أمرين اهلل بالسجود هلذا ألعصينه ،قال مث نفخ فيه ».ظاهرًا
منت عريب تفسري در اينجا و در بسياري از جاهاي ديگر دچار اشکال است و در پارهاي موارد معناي دقيق آن مشخص
نيست .متأسفانه هيچکدام از دو چاپ تفسريِ منسوب به علي بن ابراهيم قمي تصحيح انتقادي نيست و اشکاالت فراواين
دارد و نويسنده در حال حاضر به نسخههاي خطي تفسري دسترسي نداشت تا ضبط آنها را نيز ببيند.
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نیز کموبیش از او متأثر ب وده و حتی یک کتاب مستقل را به حکیم ترمذی اختصاص داده است
با عنوان «الجواب المستقیم عما سأل عنه الترمذیُّ الحکیم» (عثمان یحیی ،2001 ،صص-279
 .)280یکی از مواردی که ابنعربی از حکیم ترمذی تأثیر پذیرفته است ،همین مسألة رابطة ابلیس
و آدم پیش از خلقت آدم و پس از خلقت اوست .در آغاز سخن خاطرنشان کردیم که ظاهر ًا
حکیم ترمذی در این دیدگاه تنهاست و برحسْبِ جستجوی نگارنده ،هیچکس دیگری دربارة
نفس چنین نظری را قائل نشده است .تنها کسی که به نظر میرسد از نظریة حکیم ترمذی آگاه
بوده و به آن تمایل نشان داده است ابنعربی است .وی در کتاب شجرة الکَوْن (ابنعربی،1405 ،
ص ،)83-81که استناد آن به ابنعربی قطعی است (عثمان یحیی ،2001 ،ص ،)386از ماجرای
میان آدم و ابلیس سخن گفته است .به نظر ابنعربی ،پس از هبوط آدم و ابلیس از بهشت ،آدم
راهِ اصحابِ یمین را در پیش گرفت و ابلیس راهِ اصحابِ شِمال را ،چرا که ابلیس اصالتاً جزو
اصحاب شِمال بود و به ظاهر خود را در میان فرشتگان جا زده بود .ولی به هر حال ،آدم و ابلیس
مدتی با یکدیگر همصحبت شده بودند و این همصحبتی ،هر چند به مدتی بسیار کوتاه ،اثرِ خود
را روی آدم گذاشته بود.
عالوه بر این ،هنگامی که خداوند میخواست آدم را بیافریند فرشتة مرگ ( َملَک الموت) را
فرستاد تا مشتی از خاک زمین را برای این کار بیاورد .مدتها پیش از آن که خداوند آدم را
بیافریند ،ابلیس را با گروهی از فرشتگان به زمین فرستاده بود تا جانشینش باشند و عبادتش کنند.
فرشتة مرگ مشتی از خا ک سرتاسر زمین را گرد آورد و از قضا بخشی از آن خاک مربوط به
جاهایی بود که قدمگاه ابلیس بود .پس ،هنگامی که گِلِ آدم را سرشتند و بر آن صورت االهی
زدند ،نفْس را از خاکی درست کردند که ابلیس بر آن گام نهاده بود ،ولی قلب را از خاکی
آفریدند که ابلیس بر آن گام ننها ده بود (حکیم ترمذی دربارة آفرینش قلب نیز نظر خاصی دارد
که به بخشی از آن در غور األمور اشاره کرده و در دیگر کتابهای خود نیز به تفصیل از آن
بحث کرده است) .در نتیجه ،نفْس ،خبث و پلیدی و آلودگیِ ابلیس را کسب کرد و به جایگاه
شهوات تبدیل شد .به همین سبب است که ابلیس بر آدم تکبر ورزید و بر او سجده نکرد ،زیرا
میدید که اوالً ،آدم را از خاک پای خودش آفریدهاند و نسبت به او احساس بزرگی کرد و ثانیاً،
می دید که جوهر ذات آدم خاک است و جوهر ذات خودش آتش و آتش را برتر از خاک به
شمار آورد .این است معنای صحیحِ آیة «اى کسانى که ایمان آوردهاید ،پاى از پى گامهاى شیطان
منهید و هر کس پاى بر جاى گام هاى شیطان نهد [بداند که] شیطان او به زشتکارى و ناپسند
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وامى دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود ،هرگز هیچ کس از شما پاک نمىشد ،ولى
[این] خداست که هر کس را بخواهد پاک مىگرداند و خدا[ست که] شنواى داناست».
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نتیجهگیری
از نظریة حکیم ترمذی در رسالة غور األمور دربارة نفس و تقسیم آن به نفس باطن و نفس
ظاهر و نیز رابطة آدم(ع) و ابلیس پیش از خلقتِ آدم و حوّا که بهتفصیل در این مقاله مطرح شد
به دست میآید که اوالً حکیم ترمذی برای نظریة خویش ،عالوه بر آیات قرآن کریم و دریافتها
ت شخصیِ خود ،به احادیثی استناد کرده است که در مجامیع حدیثی اهلسنت نشانی
و مکاشفا ِ
ی
از آنها وجود ندارد .بخشی از نظریة حکیم ترمذی در پارهای از روایاتِ موجود در آثار حدیث ِ
شیعه وجود دارد و این نکته را تداعی میکند که ،با توجه به شباهت فوقالعادة برخی از دیگر
نظریات حکیم ترمذی با متن احادیث خاصّ شیعی در کتاب كافی ،به احتمال قوی حکیم ترمذی
به این احادیث شیعی دسترسی داشته است .همچنین ،نمیتوان انکار کرد که این تفسیر خیالانگیز
از رابطة آدم و ابلیس میتواند برخی پرسشها دربارة مخالفت ابلیس با سجده بر آدم را پاسخ
دهد یا اینکه دستکم تصویری روشنتر و ملموستر از ارتباط این دو از دورة پیش از خلقتِ
آدم در اختیار ما قرار دهد .ثانی ًا برحسب آگاهی ما ،به این نظریة ترمذی در دیگر آثار اسالمی
چندان توجه و اعتنایی صورت نگرفته است .به نظر میرسد گزارش مختصرِ ابنعربی در رسالة
شجرة الکون و بیاعتنایی به آن در آثار مهمش همچون فتوحات مکیه نشان از آن دارد که گویا
ابنعربی نیز این نظریه را جدّی تلقی نکرده است .ولی چهبسا دلیل مهمتر این باشد که اوالً
 .1منتِ عريب سخنان ابنعريب چنني است« :فأخذ آدم ذات اليمني ،وأخذ إبليس ذات الشمال ،فکان أصالً ألصحاب
الشمال ،لکنهما ملا اصطحبا واجتمعا فکان للصحبة أثر  ...واعلم أنه کان لذلک األثر أصل آخر وسبب آخر ،وهو أنه ملا
أمر اهلل تعاىل بقبض القبضة اليت خلق منها آدم عليه السالم ،فهبط ملک املوت لذلک ،وکان إبليس يومئذ يف األرض قد
استخلفه اهلل تعاىل فيها مع مجلة من املالئکة ،وقد مکث زمانًا طويالً يعبد اهلل ،فقبض َملَک املوت القبضةَ من سائر األرض،
وکان إبليس يطأُها بقدمه ،فلما عُجَِنتْ طينةُ آدم ،وصُوِّرَتْ صورتُه من تلک الطينة جاء خلق النفس من التراب الذي
خلِقَ القلبُ من التراب الذي مل يطأه إبليس بقدمه ،فاکتسبت النفسُ ما فيها من اخلبث واألوصاف
وطئه إبليس من قدمه ،و ُ
املذمومة من مالمسة وطأة قدم إبليس ،ومن هنا جُ ِع َلتِ النفسُ مأوي الشهوات ،وعيشه وسلطانه عليها لوطئه هلا ،ومن
هنا جعل إبليس التکرب علي آدم حيث وجدها من تراب قدمه ونظر إىل جوهر عنصره وهو النار فادعي الفخار حينئذ
ومال إىل االستکبار وهذا معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا ُخ ُطوَاِِ الشَّيطَانِ﴾ (نور/24 :
خلِقَت من حتت خطواته» (ابنعريب ،1405 ،صص.)83-81
 )21اليت ُ
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رگههای شیعیِ این نظریه باعث شده است که از سوی دیگر اندیشمندان مسلمان ،حتی کسانی
که به آثار حکیم ترمذی توجه خاص نشان دادهاند ،مورد توجه قرار نگیرد و ثانی ًا جستوجوی
ما در آثار گذشتگان نشان از آن دارد که کتاب غور األمور ،که منبع اصلیِ این نظریه است ،گویا
کمتر در دسترس اهل علم قرار داشته و به همین دلیل ،این نظریه گمنام و ناشناخته باقی مانده
است.
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