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1يجواد مهدومحمددكتر   
2 صباغياناويدمحمد جدكتر   

3جواد ميزبان  

  چكيده

هاى زيـادى از آثـار       ترين موضوعاتى است كه بخش     انسان يكي از مهم   / آفرينش آدم  داستان
ى از اين نوع، فراوان     در اين آثار، به مطالب    . داده است دينى و غير دينى را به خود اختصاص         

روى زمـين جـاى     چـرا بـر  ، چرا آفريده شـد ،انسان چگونه آفريده شد  /آدم كه   خوريم برمى
هـاى كهـن، آثـار       هريك از اسـطوره   . ن ديگر موجودات، چه جايگاهى دارد     در ميا  و گرفت

در . ها پاسـخ دهنـد     اى به اين پرسش    اند به گونه   آيينى و دينى و آثار ادبى و عرفانى كوشيده        
  انـسانى، آدم اسـت و    ةن نگرش حاكم است كه نخـستين آفريـد        آثار ادب عرفانى فارسى اي    

 چگـونگى   ةدر ايـن آثـار، دربـار      . گيـرد  جام مى آفرينش او نيز به صورت مستقيم از خاك ان        
وان سخن  گردآورى اين خاك و سپس آماده كردن آن براى فراهم آوردن گل قالبِ آدم، فرا              

ها اشاره شده اين نوشتار بدان    كه در  اند  ارائه كرده يك برداشت خاص خود را       هر  و  اندگفته
 آثـار ادب     كـه  شـود  در بررسي نهـايي آشـكار مـي        .گرفته است  و هريك مورد بررسي قرار    
  از احتمـاالً - بيش از آن ،اند كه در اين زمينه از قرآن تأثير پذيرفته   عرفاني فارسي، ضمن آن   

 تحـت تـأثير     –انـد   طريق روايات اسرائيلي كه وارد احاديث و متون تفسيري اسالمي شـده           
  .اندروايت يهودي آفرينش بوده

  .عهد عتيق، متون ادب عرفاني فارسي قرآن، آفرينش آدم،: هاكليدواژه
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  مقدمه -1

موضـوعاتى  تـرين     خاكى و مطالب مرتبط با آن يكي از مهـم          ةانسان بر اين كر     /آدمموضوع آفرينش   
در ايـن آثـار، بـه    . هاى زيادى از آثار دينى و غير دينى را به خود اختـصاص داده اسـت            است كه بخش  

 شـد؟ چـرا     انسان چگونه آفريده شد؟ چرا آفريـده       /آدم:  كه خوريم  از اين نوع فراوان بر مى      هايي  پرسش
  چه جايگاهى دارد؟ و در ميان ديگر موجوداتبر روى زمين جاى گرفت؟ 

اى بـه ايـن    اند به گونـه  هاى كهن، آثار آيينى و دينى و آثار ادبى و عرفانى كوشيده  از اسطوره هر يك   
تـا  ( حاضر، بررسي موضوع آفرينش آدم در آثار ادب عرفاني فارسـي        ةهدف مقال  .ها پاسخ دهند   پرسش
 اي ايـن موضـوع در آثـار عرفـاني ابتـدا           هـاي انديـشه   است، اما براي روشـن شـدن ريـشه        .)  ق 9قرن  
  .كنيم در منابع يهودي و قرآن بررسي مياختصار، آن را به

   ـ در تورات و ديگر آثار دينى يهود1
 دو بار و به دو صورت از آفرينش آدم سـخن گفتـه شـده        كتاب مقدس  در سفر پيدايش عهد عتيقِ    

دائـرة   (اسـت پژوهشگران كتاب مقدس معتقدند اين دو روايـت داراى دو سرچـشمه متفـاوت               . است
 خداونـد پـس   ، آمده سفر پيدايش در روايت اول، كه در باب اول        ). »آدم«ذيل  ،  اسالمى رف بزرگ المعا

  :ها گفت از آفرينش موجودات ديگر در پنج روز و پس از خرسند شدن از آفرينش آن
ن ان و بهايم و بر تمـامى زمـي  شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسم  و  آدم را به صورت ما و موافق        

 او را به صـورت      ،پس خدا آدم را به صورت خود آفريد       * خزند حكومت نمايد      حشراتى كه بر زمين مى     ةو هم 
و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديـشان گفـت بـارور و كثيـر شـويد و           *  ايشان را نر و ماده آفريد        ،خدا آفريد 

 حيوانـاتى كـه بـر زمـين     ةان آسـمان و همـ  اهيـان دريـا و پرنـدگ     زمين را پر سازيد و در آن تسلّط نماييد و بر م           
و خدا هر چه ساخته بود ديد و همانا بسيار نيكو بود و شام بـود و صـبح بـود روز                     * ... خزند حكومت كنيد     مى

  .ششم
. را در روز شـشم انجـام داد  ) يا آدميـان (شود، خداوند آفرينش آدم   چنان كه در اين روايت ديده مى      

هشت پيش از آمدن انسان به جهان خـاكى نيـست، بلكـه آفـرينش او از            جا سخنى از باغ عدن يا ب      در اين 
  .گيرد همان آغاز بر زمين انجام مى
آمده و شامل آفرينش آدم و حـوا و جـاى گـرفتن             تورات  هاى دوم تا پنجم     روايت دوم كه در باب    



  171                                             ...انعكاس داستان آفرينش آدم                                      ششمچهل و سال 

هـا از     مار و رانـده شـدن آن       ة درخت معرفت به وسوس    ةها از ميو   اغ عدن و سپس خوردن آن     ها در ب   آن
  :گويد  آفرينش آدم چنين مىةارباغ است، درب

و هيچ نهال صحرا هنوز در زمـين نبـود   ...  ... *و روز هفتم خداوند از همه كار خود كه ساخته بود فارغ شد         
 زمـين را بكنـد     و هيچ علف صحرا هنوز نروييده بود زيرا خداوند باران بر زمين نبارانيده بود و آدمى نبود كه كار                  

و *  اوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بينى وى روح حيات دميد و آدم نفْس زنـده شـد             خد*... 
ايـن  *  ...جـا گذاشـت    و آن آدم را كه سرشته بـود در آن          خداوند خدا باغى در عدن به طرف مشرق غرس نمود         
 ايـشان را آفريـد   ةنر و ماد*  به شبيه خدا او را ساخت*  است كتاب پيدايش آدم در روزى كه خدا آدم را آفريد        

  .و ايشان را بركت داد و ايشان را آدم نام نهاد در روز آفرينش ايشان
نش آدم در روز هفـتم     آفـري  ، بـرخالف روايـت نخـستين      ،اى كه در ايـن روايـت پيداسـت         به گونه 
سـازد و سـپس روح حيـات        به اين صورت كه ابتدا خدا كالبد او را از خاك زمين مى             ؛گيرد صورت مى 

  1.سازد گاه براى سكونت او باغى در عدن مى آن. دمد ا در بينى او مىر

 به همين مقدار محدود است و فقـط در بـاب شـشم سـفر پيـدايش                  توراتداستان آفرينش آدم در     
هاى انسان بر زمين، آمده است كه خداوند به سبب شرارت انـسان بـر                كارى ، با اشاره به تبه    )5ـ7آيات  (

يمان شد و بر آن شد كه او را همراه با بهايم و حشرات و پرندگان از روى زمـين                    زمين از آفريدن او پش    
يِ اسـطورة   بـر روايـت يهـود      بنـا كـه   البته بايد يادآور شد      .محو سازد و بدين گونه طوفان نوح رخ داد        

ي خـدايان اسـت و سـپس خـداي مطلـق            اند كـه در آغـاز خـدا         يهوه ةجهان و انسان، آفريد   «آفرينش،  
شـود؛ امـا    و هنوز جز يك جهان در كار نيست و هستي به دو جهان باال و پايين بخش نمـي                ... شود مي

آفرينـد كـه ماليـك در آن         سيحي و اسالميِ آن است كه خدا نخست جهان روحاني را مي           در روايت م  
آفريند كه در عـالم روحـاني جـاي دارد و جهـان آسـودگي و                ساكنند و سپس انسان را در باغ عدن مي        

  ).41: 1377 آشوري،( »مطلق استفراواني 
  د آدم از هفت جوهر آفريده شـده       آمده است كه اجزاى وجو    اسرار خنوخ   پس از تورات، در كتاب      

هـاى شـفاهى    شود و نيز در روايـت  هايى كه بر تورات نوشته مى    پس از اين، در تفسيرها و شرح       2.است
 ةاهى در مجموعـ هاى شـف  ها و روايت  شرحاين. يابد اخ و برگ فراوانى مىيهود، داستان آفرينش آدم، ش   
 بابلى و فلسطينى اسـت كـه تفـسيرها در           ةتلمود داراى دو گون   . آيد راهم مى بسيار بزرگى به نام تلمود ف     
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 3در تلمـود   ).1/447، ب   4: 1366ويل دورانت،   ( بابلى چهار برابر تفسير در تلمود فلسطينى است          ةگون

يهوديان است و به اصول مذهبي، تاريخ و آداب و سـنن قـوم        ترين كتاب   نيز، كه پس از تورات، مقدس     
 آدم از سرزمين بابـل،      ة، تن تلمودبه روايت    .پردازد، اشاراتي به داستان آفرينش شده است       اسرائيل مي  بني

آكـرادى  «اش از سـرزمين   ها و انـدام جنـسى   سرش از سرزمين اسرائيل، دست و پايش از ساير سرزمين  
) شـنبه (به روايتى ديگر، خاك آدم از محل معبد برداشته شـد، روز مقـدس سـبت                بنا. آفريده شد » آگما

آدم در ابتدا بسيار باشكوه و زيبا بود، اما بر اثـر گنـاه،           .بود و آفرينش او در پايان روز ششم انجام گرفت         
يل بـراى تفـص   ( علمى شبيه علم الهى برخوردار بود     او همچنين از    . شكوه و زيبايى خود را از دست داد       

، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمى       ؛  17،  11،  7ــ 9: 1380پرست الريجانى،     يزدان :بيشتر در اين باره رك    
EI؛ »آدم«ذيل 

2 
, "Adam".(  

  

   ـ در قرآن2
از آن  .  آفرينش انسان و چگـونگى آن سـخن گفتـه شـده اسـت              ة دربار  از قرآن   آيات گوناگونى  در

  :توان به موارد زير اشاره كرد جمله مى
  26 ـ29) / 15 ( ـ حجر1
 مـن  و اذ قال ربك للمالئكة انّى خـالقٌ بـشراً  *...  و لقد خلقنا االنسانَ من صلصالٍ منْ حمأ مسنون «

  .»فاذا سويته و نَفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين*  صلصالٍ من حمأ مسنون
  12ـ14) / 23( ـ مؤمنون 2
ثـم خلقنـا النطفـة علقـةً        *  جعلناه نُطفةً فى قرار مكين     ثم* و لقد خلقنا االنسانَ من ساللةٍ من طين       «

 آخر فتبـارك الّلـه اَحـسن         ثم انشأناه خلقاً    فكسونا العظام لحماً   فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغةَ عظاماً     
  ).14)/55(رحمن  ؛71ـ72)/38(ص  ؛11)/37(؛ صافات 7ـ9)/32( سجده :كو نيز ر( »الخالقين
نّتى كه از اين آيات شده و در آثار ادب فارسى نيز انعكاس يافته، آفـرينش انـسان    بر تفسيرهاى س   بنا

اند كه خداونـد چـون خواسـت آدم     معنا دانسته شده و چنين عنوان كردهدر اين آيات با آفرينش آدم هم   
ح هـا رو   جان ساخت و پـس از مـدت        گل او را فراهم آورد و ابتدا او را به شكل كالبدى بى             ،را بيافريند 

همين آدم است كه پس از فرود آمدن از بهـشت يـا هبـوط، منـشأ نـوع بـشر                      . ...خود را در او دميد و     
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 اين گونـه تفـسير از آيـات مربـوط بـه آفـرينش          ةنمون. شوند او بر زمين گسترده مى    شود و فرزندان     مى
ن نخـستين    آ ةاين تفسير از آن جهت اسـت كـه ترجمـ          اهميت    4.توان ديد  مىتفسير طبرى   انسان را در    

است و به همين جهت بر تفسيرهاى پس از خود و نيز بـر آثـار   به زبان فارسى    يك تفسير كامل   ةترجم
 ة سـور 26 ـ  30در تفـسير آيـات   ) 4/852( تفـسير   اينةدر ترجم. ادب فارسى تأثير فراوانى نهاده است

  :خوانيم حجر چنين مى
بفرسـتاد و گفـت بـرو چهـل رش گـل از همـه روى       السالم  جبريل را عليه. پس خواست كه آدم را بيافريند     

 كه كعبه است ميان جهان، پر به زمين خواسـت           آنجاجبريل بيامد و    . زمين بردار، تا من از آن گل خليفتى بيافرينم        
زمين با وى به سخن آمد و بر وى سـوگند داد كـه تـو گـل از مـن برنـدارى كـه                   . برد و خواست كه گل بردارد     
جبريل حرمـت آن سـوگند را بازگـشت و هـيچ گـل              . ند كه بر روى زمين گناه كند      خداى عزوجل خليفتى آفري   

چـون زمـين بـر      . پس عزرايل را بفرستاد   . پس خداى عزوجل مر ميكايل را بفرستاد، وى نيز بازگشت         . برنداشت
رش ست باز نـدارم و پـر فروكـرد و چهـل             وى سوگند داد، وى گفت من فرمان خداى عزوجل به سوگند تو د            

اكنـون از بهـر آن   . اى ريـزه و از هـر گونـه   مه روى زمين برداشت از سپيد و سياه و سرخ و زرد و سنگ          گل از ه  
  .اند است كه فرزند آدم از هر لونى

آدم را بيافريد از آن گل بدين صورت كه اكنون ماايم و اين صورت بر مثال نـام محمـد          و خداى عزوجل مر   
آدم است و ح مثال دو دست و شكم بر مثال ميم ديگـر، و دو پـايش بـر                    آله است، ميم بر مثال سر        و عليه اهللا صلى

  .مثال دال
را در ذيـل  ... م والزم به ذكر است كه طبرى ماجراى فرسـتادن فرشـتگان بـراى برداشـتن خـاك آد      

  ).44ـ1/54: همان( بقره نيز آورده است ة سور30ـ33آيات 
  

  ـ در متون ادب عرفانى فارسى3
  انـسانى، آدم اسـت و      ةرسى اين نگـرش حـاكم اسـت كـه نخـستين آفريـد             در آثار ادب عرفانى فا    

 چگـونگى گـردآورى ايـن    ةدر اين آثار دربـار . گيرد نجام مىآفرينش او نيز به صورت مستقيم از خاك ا 
ويژگـى خاصـى    . انـد  خاك و سپس آماده كردن آن براى فراهم آوردن گل قالب آدم فراوان سخن گفته              

شود آن اسـت كـه خداونـد بـا      د و موجب امتياز او بر موجودات ديگر مى  كه در آفرينش آدم وجود دار     
، امـا در آفـرينش      )75/ ص ()خَلَقـت بيـدى   (پردازد   دو دست خويش و بدون واسطه به آفرينش او مى         
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 و. و السماء بنيناهـا بِاَيـد و اّنـا لموسـعون     «:گيرد بهره ميموجودات ديگر از كارگزاران خود و فرشتگان     
  ).47ـ48/ ذاريات (» ن فرشناها فَنعم الماهدواالرض

ـ                 شين خداونـد بـر روى زمـين،        اين مزيت خاصِ انسان بدان جهت اسـت كـه قـرار اسـت او جان
از همين روست كه خداونـد پـس از آفـرينش انـسان بـر               .  بار امانت و مغز و قلب جهان باشد        ةبردارند

) 439 -3/440: 1361(ميبـدى   ). 14/مؤمنـون (نـد   دا گويد و خود را بهترين آفريننده مـى        خود آفرين مى  
  :گويد در اين باره مى

 الّلـه اسـت     يعنى كه . گفت» فى احسن تقويم  «را  گفت و آدم    » احسن الخالقين «خود را جلّ جالله     «
در خالقيت يگانـه مـنم و در مخلوقـان يگانـه            ! اى آدم . نيكوتر آفرينندگان و آدم است نيكوتر آفريدگان      

  .»تويى
ـ  «گر، همين انسان به سبب آن كه از خـاك آفريـده شـده و      از سوى دي    كثافـت و اصـل   ةخـاك ماي

در قـرآن هـر جـا    « در او صفات ناپسند فراوانى وجـود دارد و     ،)2/484: 1361ميبدى،  (است  » كدورت
كـارى و   ؛ صـفاتى همچـون سـتم      )همـان (» اى به آن پيونـد اسـت       يدهكه نام انسان است، صفت ناپسند     

 :زدگـى ، شـتاب  )6/علق(» انّ االنسان ليطغى  « :، سركشى )34/ابراهيم(» كفّار سان لَظلوم ان االن « :پوشى حق
انّ االنـسان   « :كـارى  ، زيان )78/نساء(» خلق االنسان ضعيفا  « :، ناتوانى )37/انبياء( »خلق االنسان من عجل   «

  ... .و) 21/عصر(» لفى خُسر
 آفـرينش پـدر او   ةنى يا به تعبير بهتـر دربـار    ن انسا  آفرينش چني  ةاينك بايد ديد در آثار عرفانى دربار      

  .اند يعنى آدم چه گفته
» طـين «معتقد است كـه     ) 2/مائده(» هو الذّى خلقكم من طين     «ةدر تفسير آي  ) 3/289: 1361(ميبدى  

. آدم اسـت  در معناى مجازى اسـت و مـراد از آن  » كُم«در اين آيه به معناى حقيقى خود به كار رفته، اما   
هر چند كه اين خطاب با فرزندان آدم كرد، اما مراد به آن آفرينش آدم اسـت كـه وى را از                      «: گويد او مى 

را بـه معنـاى   » ُكـم «تـر آن باشـد كـه     رسـد درسـت   اما به نظر مى. »گل آفريد و فرزندان را از آب مهين  
ده اسـت؛   چـه از گـل برآمـ      را داراى معناى مجازى، يعنـى آن      » طين«بدانيم و   » ها انسان«حقيقى آن يعنى    

بـر  » خلقكـم مـن طـين   «و روا باشد كـه     «: گويد كند و مى   كه ميبدى خود نيز به اين معنا اشاره مى         چنان
داند كه خداوند گل را به نطفه تبديل كرد؛ بنابراين، هـر كـس               و وجه آن را اين مى     ) همان(» عموم دانند 
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و لقـد خلقنـا االنـسان مـن     «ت او در تفسير آيـا . از نطفه خلق شود در حقيقت از گل آفريده شده است      
نيز همين ديدگاه را با عباراتى ديگـر        ) 12-13/مؤمنون( »ثم جعلناه نطفةً فى قرار مكين     * ساللة من طين  

اى لطيـف از خـاكى       اى خاك آفريديم از همه روى زمين برگرفته، سـالله          آدم را از قبضه   «: كند تكرار مى 
اى كرديم در آرامگاهى استوار به جـايى يعنـى           سل او نطفه  كثيف به در آورده و با صفا برده، پس از او ن           

  ).6/420: همان(» رحم المرأة
ه در  چـ ز همه روى زمين، همچـون طبـرى و آن          چگونگى فراهم آوردن خاك آدم ا      ةاما ميبدى دربار  

 به زمين وحى كرد كه مـن        ،هاى يهودى آمده، معتقد است چون خداوند خواست آدم را بيافريند           روايت
هم از تو خلقى را بيافرينم كه برخى از آنان فرمانبردار خواهند بود و به بهشت خواهنـد رفـت و                     خوا مى

اى خـاك   پس جبرئيل را فرستاد تـا قبـضه   .گروهى نافرمانى خواهند كرد و در آتش دوزخ خواهند افتاد       
يكـون فيـه غـدا للنـار      انّى اعوذ بعزّة الذى ارسلك أن تأخذ منّى اليـوم شـيئاً      «: زمين به فرياد آمد   . بردارد
اى بردارد، همان شـنيد و       ميكائيل آمد تا به فرمان حق قبضه      . جبرئيل او را زنهار داد و بازگشت      . »نصيب

انـا اعـوذ بعزّتـه      و  «: الموت جواب داد  ملك. زمين همان گفت  . الموت آمد به فرمان حق    ملك. بازگشت
از روى آن كه هم شـور بـود و هـم خـوش،           .  زمين ةاى برگرفت از چهار گوش      قبضه .»ان اعصى له امرا   

كـه   الجرم فرزندان آدم مختلف آمدند چنـان . هم سرخ و هم سياه و هم سپيد، هم هامون و هم شكسته      
  ).1/136: ؛ نيز رك562ـ3/63: همان ( خاك مختلف بودةقبض

 همچـون طبـرى ـ    گويـد ـ    اين موضوع سخن مىة درباركشف االسرارميبدى در دو موردى كه در 
بـرد و     مقرب خداوند فقط از سه فرشته يعنى جبرئيل، ميكائيل و عزرائيـل نـام مـى                ة ميان چهار فرشت   از

  .آورد نامى از اسرافيل به ميان نمى
ير يـا بهتـر اسـت    اى بسيار كوتاه به آفرينش انسان، در تفس   در اشاره ) 525ـ26: 1344(روزبهان بقلى   
اين گل از    .داند مى» طين ارض قرب  « گل وجود انسان را      ،»... من طين  انى خالقٌ بشراً   «ةبگوييم تأويلِ آي  

هاى آخـرت آن را در تحـت عـرش،        زير عرش برداشته شد و خداوند به مدت چهل هزار سال از سال            
اى به يك   عمر تمام دنيا بود و خداوند در هر لحظهةظه از اين چهل هزار سال به انداز       هر لح . مخمر كرد 

سپس آن را از زير عرش بيـرون آورد و          .  تا او را به خُلق خويش آفريد       صفت خويش در آن تجلّى كرد     
  .آن گاه از روح خود در آن دميد و او را زنده كرد. به صورتى كه خواست مصور كرد
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در تأويل روزبهان بقلى، عالوه بر اين كه خاك در معناى حقيقـى خـود بـه كـار نرفتـه و تفـسيرى                  
يت مشهور مربوط به تخمير گل يا سرشت آدم در چهل صـباح نيـز               كامالً عرفانى از آن شده است، روا      

تفسيرهاى مشابهى از عـدد چهـل   . به آماده كردن سرشت او در چهل هزار سال آخرتى تعبير شده است    
به آن خـواهيم    » آفرينش در چهل صباح   « شود كه در مبحث    در آثار بسيارى ديگر از عارفان نيز ديده مى        

  .پرداخت
 مرصـاد العبـاد    آفرينش آدم در     ةترين توصيفات را دربار    و شاعرانه ترين   ى، مفصل پس از بقلى شيراز   

او نيز همچون ميبدى و ديگـرانِ پـيش از او، معتقـد اسـت كـه                 . توان ديد  مى) 68ـ78(الدين رازى   نجم
خداوند چون خواست آدم را بيافريند، فرشتگان مقـرب خـود را بـراى برداشـتن خـاك آدم بـه زمـين                       

 مقرب يعنى جبرئيـل، ميكائيـل، اسـرافيل و سـرانجام عزرائيـل نـام                ةبه ترتيب از چهار فرشت    او  . رستادف
از تفـاوت در تعـداد    گذشـته  ،شـود   ديده مىكشف االسرار با  مرصاد العباد تفاوتى كه در روايت     . برد مى

خـاك از    كشف االسـرار  در  . دهد  اختالف در سوگندى است كه خاك به فرشتگان مى         ،فرشتگان مقرب 
هاى بـدكارى آفريـده شـوند كـه سـزاوار آتـش باشـند و او در آتـش دوزخ           بيم دارد كه از او انسان نآ

، بـيم خـاك از    مرصـاد العبـاد   امـا در    .  متشرعانه و زاهدانه غلبـه دارد      باوردر اين ديدگاه،    . سوزانده شود 
تگان ديگـر را    از اين رو ابتدا جبرئيل و سپس فرش       . است چرا كه هر كسى را طاقت قرب نيست        » قرب«

  :دهد اين گونه سوگند مى
مـن  . سوگند برداد به عزّت و جالل حق كه مرا مبر كه مـن طاقـت قـرب نـدارم و تـاب آن نيـارم                        

سـت كـه    نهايت بعد اختيار كردم تا از سطوات قهر الوهيت خالص يـابم كـه قربـت را خطـر بـسيار ا                     
  .)69: همان (»والمخلصون على خطرٍ عظيم«

  .شود  ديده مىكشف االسرارتر از آن چيزى است كه در  سيار عرفانىجا ديدگاه بدر اين
 رغبت نيايد بـه اكـراه و      برو و اگر به طوع و     «فرستد كه    در هر حال، سرانجام خداوند عزرائيل را مى       

در روايـت   . عزرائيل بيامد و به قهر يك قبضه خاك از روى جمله زمـين برگرفـت              . گير و بياور  اجبار بر 
آن خاك را ميان مكـه و طـايف         . وى زمين به مقدار چهل ارش خاك برداشته بود، بياورد         آيد كه از ر    مى

جا عدد چهل اهميت خاصى دارد، همچنان كـه در تخميـر طينـت آدم               در اين ). 69ـ70: همان(» فرو كرد 
چهل، عـدد كمـال بـوده و در مـوارد مختلـف،      . رود اين عدد بسيار مهم است و همواره بر آن تأكيد مى 
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  . آوردن آن اين است كه بر كامل بودن آدم در تمام مراتب تأكيد شودهدف از
ـ            بارى، آن همه دعوت فرستادن از سو        شـگفتى فرشـتگان     ةى خداوند و ايـن همـه نـاز خـاك، ماي

آيا اين چه سرّ است كه خاك ذليل را از حضرت عـزت بـه چنـدين             «: پرسند شود و آنان از خود مى      مى
ال مذلّت و خوارى با حـضرت عـزّت و كبريـايى چنـدين نـاز و تعـزّز        خوانند و خاك در كم     اعزاز مى 

كند و با اين همه حضرت غنا و استغنا با كمال غيرت به تـرك او نگفـت و ديگـرى را بـه جـاى او                  مى
گويد شـما معذوريـد؛       خداوند به سرِّ مالئكه مى     .)70: همان(» يگرى در ميان ننهاد   نخواند و اين سرّ با د     

از ابـر كـرم بـاران    «آن گـاه خداونـد    .ر و كار با عشق نبوده است و از آن خبر نداريـد   چرا كه شما را س    
در ). 71: همـان (» خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يد قدرت در گل از گـل دل كـرد           رحمت بر 

دهـد و همـين جـزء        ترين فصل را تـشكيل مـى       ماجراى آفرينش آدم به روايت رازى، آفرينش دل مهم        
  .ست كه ابليس را در آن راه نيست و چون او را به دل راه ندادند مردود همه جهان گشتوجود آدم ا

به هرحال، پس از گذشت مدت الزم براى آماده شدن گل آدم و پس از تجلى خداوند بـه صـفات                     
گريخت، اينك چنـان عاشـق       ترسيد و مى   گوناگون خود در گل آدم، خاكى كه ابتدا از قرب خداوند مى           

و چـون از او     . »آويـزد  او بـه هـزار دسـت در دامـنش مـى           « معشوق بخواهد از او بگريـزد        شده كه اگر  
گـريختم،   آن روز گل بودم مـى     «: دهد آويزى، پاسخ مى   مىگريختى و امروز در    كه چرا اول مى   پرسند   مى

رسد، خداوند گـوهر محبـت       چون دل به اين جايگاه مى     ). 73: همان(» آويزم امروز همه دل شدم در مى     
 هـيچ كـس ديگـر اسـتحقاق خزانگـى و      ،ملكـوت  سپارد، چرا كه در ملك و  را به امانت به آن مى  خود
  .دارى آن را نداردخزانه

ام مدت آماده كردن گـل      از نظر رازى، ويژگى خاص آفرينش قالب آدم اين است كه خداوند در تم             
كـار بـود و هـيچ كـس     گرـ به خداوندى خويش، مباشر اين   او، خود ـ همچون يك كوزه ةآدم و تسوي

ايـن شـرافت نـه       . ارزانى داشت  آدمتنها به   را  » بيدى«تشريف آفرينش   و   ديگر را در اين كار مجال نداد      
شـود و خداونـد در       تنها در زمان آماده كردن قالب آدم، بلكه در هنگام دميدن روح نيز نـصيب آدم مـى                 

بـه خداونـدى خـود، بـه نفـخ روح         دارد و خـود،      كس را محرم نمـى    وقت تعلق روح به قالب نيز هيچ      
  ).81ـ85: همان (پردازد مى

  او نيز تفاوت اصلى انـسان بـا سـاير موجـودات را           . انديشد عطار نيز در اين مورد همچون رازى مى       
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  :اى به او وجود بخشيده است داند كه خداوند از سر جود بى هيچ واسطه در اين مى
  ه دادى تـو وجـودى ز سـرِ جـود          بى واسط     اى را كه كفى خاك سياه است هر آدمى

  )276: 1375 عطار،(                          
 او را به دست خويش پرورده است تا بـه صـورت اصـل خـود، يعنـى خداونـد،              ةو خداوند خمير  

  :درآيد
ــده   ــر صــورت اصــل آم ــويى ب ــم ت   ه

  راسـت   هم خمير دست حق دايـم تـو       
  

  صـــورتى از صـــورتش فـــصل آمـــده     
  راسـت  يم تـو  واسـطه قـا    جان به حـق بـى     

  )262: 1364 عطـــــــار، (                    
 

برخالف ديگرانى كه معتقدند در ماجراى برگرفتن خـاك آدم از زمـين، عزرائيـل               ) 12: همان(عطار  
 خـاك آدم   ةداونـد بيـاورد، جبرئيـل را بردارنـد        بود كه توانست خاك را از زمين بردارد و بـه درگـاه خ             

  :گويد  مىاه به اين موضوعاشارتى بسيار كوتوى در . داند مى
  آن چــه خــاكى بــود كــز پــستى فــر     

  خواست   آن تحويل العرش از آن به فوق
 

  چون گهـر از زيـر بـر شـد فـوق عـرش                 
  جبريـــل خواســـت كـــز يـــداهللا و پـــر   

 

از آن  شـود تـا آدم       خاكى كه جبرئيل با پر خويش از زمين برگرفته، به دست خداونـد سرشـته مـى                
  .ساخته شود
 تفـصيل و بـا    كنـد و آن را بـه        رازى نقـل مـى     ة داستان برگرفتن خاك از زمين را بـه شـيو          نااما موال 

جا نيز به همان ترتيب، ابتدا جبرئيـل، سـپس          در اين . آورد مى) 79ـ85 (مثنوىپرداختى زيبا در دفتر پنجم      
وند و ايـن    شـ  گاه اسرافيل و سرانجام عزرائيل براى آوردن خاك آدم به زمـين فرسـتاده مـى               ميكائيل، آن 

گويد من سـر و جـان خـود را     كند و مى ها و سوگندهاى زمين توجهى نمى عزرائيل است كه به التماس  
  :گيرد گذارم كه تو از اين آمدن زيان نخواهى ديد و خاك را از زمين بر مى به گرو مى

  نــه، برخيــز، نبــود زيــن زيــان«: گفــت
  البـــه منـــديش و مكـــن البـــه دگـــر

ــرك   ــارم تـ ــانم، نيـ ــده فرمـ ــردبنـ   كـ
  گوش من از گفـت غيـر او كـر اسـت           

  نهـم رهـن و ضــمان   مـن سـر و جـان مـى      
ــر  ــيمِ دادگــ ــاه رحــ ــدان شــ ــز بــ   جــ
  ... امـــر او كـــز بحـــر انگيـــزد گـــرد    

  ... تــر اســت او مــرا از جــان شــيرين جــان
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ــت از زارى  ــرّ اس ــن ك ــوش م ــانگ   كن
ــخن   ــرد او در س ــشغول ك ــاك را م   خ
ــا حـــق تربـــت بـــى راى     رابـــرد تـ

 

ــون    ــف او همچ ــنم در ك ــه م ــنانك   ... س
ــن    ــاك كه ــود از آن خ ــى برب ــك كف   ... ي

ــاى را    ــزان پـ ــب آن گريـ ــه مكتـ ــا بـ   تـ
 

 چون تنها تـو توانـستى از        فرمودپس از اين كه عزرائيل خاك را به نزد خداوند آورد، خداوند به او               
  : جان اين مردمان قرار خواهم دادةكنند پسِ اين مأموريت برآيى، تو را دريافت

  »كه تو را جلّاد اين خلقان كنم    وشنمبه علم ر«: گفت يزدان كه
 

  :سازد آميزد و از آن كالبد آدم را مى گاه خداوند خاكى را كه عزرائيل آورده با آب درهم مىآن
  آب را و خــــاك را بــــر هــــم زدى

  
  ز آب و گــــل نقــــش تــــن آدم زدى    

  )2/38: همـــــــــان(                         
 

اى اسـت كـه از دريـاى وجـود خداونـد           ن است؛ قطره  گرااين كالبد كه همچون سفال خشك كوزه      
  :جدا شده، اما در حقيقت از آن جدا نيست

 يك قطره از آن بحر جدا شد كه جدا نيست

  
ــد      ــار برآم ــصل فخ ــك صل ــĤدم ز ت   ك

  )2/60: 1363مولوى، (                      
 

اين روح دميـدن   . كند مىدمد و آن را زنده        به خداوندى خويش در اين گل، روح مى        گاه خداوند آن
موالنـا  . تنهايى، هم در هنگام آفرينش آدم است و هم در زمان آفرينش فرزندان آدم در رحـم       خداوند، به 

 بـه  ،بيافرينـد  خواهـد جنـين را در شـكم مـادر     گاه كه خداونـد مـى  گويد آن مى) 91 (مجالس سبعه در  
ودك را بر طبـق صـورتى كـه از او در لـوح              دهد تا ك   گويند فرمان مى  » ملك االرحام «اى كه او را      فرشته

چـون  . كنـد  ايستد و چنان كه بايد آن را نقش مـى     محفوظ هست، نقش كند و آن فرشته بيرون رحم مى         
بعـد از آن،    . كه اى فرشته، باز رو كه ما را با وى سرّى اسـت            «آيد   شود، فرمان مى   صورت نقش تمام مى   

  .»ان چه چيز استجان اندر وى تركيب كند و هيچ كس نداند كه ج
مشابهت بين آفرينش آدم و آفرينش فرزندان آدم در رحم مـادر را فقـط            ) 47: 1339(قطب شيرازى   

كه آفرينش جنين در چهار مرحلـه يـا،         داند، بلكه معتقد است همچنان     مربوط به مرحله دميدن روح نمى     
خلَّقـه و طـور نفـخ روح،    طور نطفه، طور علقه، طـور مـضغه م  : گيرد به تعبير او، چهار طور صورت مى   
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الـبالد   ـ ابتدا در زمين بـوده ميـان مكـه ـ كـه ام     1: آفرينش آدم هم در چهار مرحله صورت گرفته است
كوشـد   جا مـى او در اين. »طن امهات افتاده استبطن نعمان به جاى ب«. است ـ و طايف ـ در بطن نعمان  

و بطـن  ) مـادر  (ما = ام الـبالد :  همسانى بجويـد  ها نيز   ميان نام  ،ها عالوه بر برقرارى همانندى بين مرحله     
در اين مرحله، آدم هنوز فقط به شكل كالبدى گلين بوده كه از خـاك زمـين فـراهم                . بطن مادر  = نعمان

درِ «ــ در ايـن مرحلـه، كالبـد آدم بـه جلـو               2. گران خشك شده بـوده اسـت      آمده و همچون گل كوزه    
اين چهل روز همچـون چهـل روزى اسـت كـه            . ماند جا مى شود و چهل صباح در آن      منتقل مى » بهشت

رابـرى كـه    از ايـن ب   . اسـت » درِ حيوانيـت  «ماند و علقه، خود، همچـون        جنين به صورت علقه باقى مى     
ر او بهـشت آدم، بهـشت       توان دريافـت كـه از نظـ         حيوانى برقرار كرده مى    ةشيرازى بين بهشت و مرحل    

.  خودآگاهى و معرفت پـا بگـذارد  ةن كه او به مرحلنى است، پيش از آ حيواةخبرى مرحل آسودگى و بى 
اين مرحله مانند زمانى است كه جنين بـه صـورت           . شود ـ در اين هنگام، آدم به درون بهشت برده مى         3

شـود و او پـس       ـ اين مرحله، آخرين مرحله است كه در آدم روح دميده مـى            4. آيد مضغه مخلّقه در مى   
  .شود نان كه در جنين در همين وقت روح دميده مىكند؛ همچ از سركشى، به زمين هبوط مى

 قـواى   ةداند كه او را مركب از هم       شيرازى، سبب رنگارنگى مزاج و تفاوت خُلقيات انسان را آن مى          
دليل اين امر آن است كـه او بتوانـد از ايـن              .اند اى در نهادش نهاده    اند و از هر چيزى نمونه      جهان آفريده 

  ).9: همان(ها را داشته باشد  د و توانايى خالفت بر آنراه به شناخت همه چيز برس
توصـيف چگـونگى آفـرينش آدم پرداختـه          بـه ) 28ــ 31(طرب المجالس ميرحسينى هروى نيز در     

 مقـرب بـراى   ةاست از داستان فرستادن چهار فرشتدهد تركيبى    شرحى كه او در اين باره ارائه مى       . است
ـ     شتر از آن سـخن گفتـيم ـ و داسـتان آفـرينش آدم و بـه       گرفتن خاك آدم و موفقيت عزرائيـل ـ كـه پي

در ايـن توصـيف   .  آمده اسـت رازىمرصاد العباد گردش پرداختن ابليس در كالبد آدم به صورتى كه در    
  .شود اى كه خاص ميرحسينى هروى باشد ديده نمى  بديع و ويژهةهيچ نكت
قـرار   ژوهش حاضـر مـورد بررسـي       نهم قمري، كه براي پ     ةيگر آثار ادب عرفانى فارسي تا سد      در د 
  .شود  چگونگى آفرينش آدم ديده نمىة چشمگير و خاص ديگرى دربارةاند، نكتگرفته

 ة كه زيرمجموعـ    نيز ست به دو مطلب ديگر    و اما براي تكميل بحث آفرينش آدم در اين متون الزم ا           
نش در چهـل  آفـري .  2آفـرينش آدم بـر صـورت خداونـد      . 1:  بپـردازيم  شودهمين بحث محسوب مي   
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  .صباح به دست خداوند
  آدم بر صورت خداوند آفرينش. 3-1

 عـشق خداونـد    ،دهد از مسائل اساسى عرفان، كه دليل آفرينش جهان و به ويژه انسان را توضيح مى              
آفريند اما گويـا ايـن آيينـه     اى مى او براى ديدن جمال خود جهان را همچون آيينه. است به ذات خويش 

شـود و    آفريند و عاشـق او مـى       تاباند؛ پس آدم را بر صورت خود مى        ايى او را باز نمى    چنان كه بايد، زيب   
امـا  . گـردد  به همين سبب در بسيارى از آثار عرفانى، موضوع اتحاد عشق و عاشق و معشوق طرح مـى                 

) 26ــ 1/27 (تورات» سفر پيـدايش «نخستين بار در   اين موضوع، يعنى آفرينش آدم بر صورت خداوند،       
نـشاند و موجـب پيـدايش     چنين آفرينشى انسان را در واالترين نقطه در تمام جهان مـى     . شود ىمطرح م 

 بـه نقـل از   31آدوت ربـى ناتـان،   (»  برابـر اسـت    آفـرينش  ةنسان بـا همـ    يك ا «شود كه    اين ديدگاه مى  
  ).136: 1366ميرفخرايى، 

 پويمانـدرس  ة بخـشى از رسـال  توان آن را در ه مى هاى يونانى نيز نظير دارد ك      اين انديشه در اسطوره   
Poimandres بر اين اساس، خداى خدايان يا نوس        .  بازيافت)(Nus           كه عقل كل يـا حيـات و نـور

نـوس او را بـه عنـوان فرزنـد خـود بـسيار دوسـت داشـت؛ زيـرا                    . بود، انسان را شبيه خود خلق كرد      
خدايان در حقيقـت، عاشـق      علت اين همه دوستى اين بود كه خداى         . تصويرى از پدر و بسيار زيبا بود      

 اين باور را در اساطير آفـرينش آفريقـايى نيـز            ةنمون). 198 و   2/195: 1376ريتر،  (صورت خويش بود    
ـ      ).54 و   32: 1354بـاير،   : كربراى نمونه   (توان ديد    مى  آفـرينش آدم بـر صـورت        ةشـايد همـين نظري

خداوند كه از آيين يهود منشأ گرفته بود در كيش مـسيح بـه ايـن صـورت درآمـد كـه عيـسى فرزنـد                          
خلـق الّلـه آدم   «در هر حال، اين موضوع در اسالم نيز به صورت روايتى از پيامبر درآمـد كـه                 . خداست

ايت بر بـسيارى از آثـار ادب        اين رو ). 115: 1370فروزانفر،  : كبراى مĤخذ اين روايت ر    (» ى صورته عل
جـا بـراى نمونـه،    ما در اين .ها بيان شده است هاى گوناگون در آن عرفانى فارسى تأثير نهاده و به صورت    

 روزبهـان بقلـى،     شـطحيات  شرحعين القضات،    تمهيدات ميبدى،   كشف االسرار تأثير اين روايت را در      
 شـيخ احمـد     دقـايق الطريـق    قطب شـيرازى و    مكاتيب فارسى  نسفى،   انسان كامل   موالنا، مثنوى معنوى 

  .كنيم اختصار بيان مى رومى به
گويد و ايـن سـرّ را        وجود انسان سخن مى    ةپس از آن كه درباره سرّ سربست      ) 6/190: 1361(ميبدى  
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خلق الّلـه   «داند كه در سويداى دل آدم به وديعت نهاده شده است، به روايت               برابر با روح خداوندى مى    
بدين ترتيب، بايد گفـت كـه از نظـر ميبـدى، معنـاى آفـرينش آدم بـه                   . كند اشاره مى » هآدم على صورت  

صورت خداوند اين است كه خداوند روح انسان را به صورت خود آفريده و در آن اسـماء و صـفات                      
  .خود را بازتابانده است

ق آدم و ان الّلـه خلـ  «: كنـد كـه   اين روايت را به اين صـورت نقـل مـى       ) 296: 1370(عين القضات   
 ةاين روايت، شباهت بـا خداونـد خـاص آدم نيـست، بلكـه بـه همـ         بر بنا. »اوالده على صورة الرحمن   
گويد كه اين نوعى از تمّثـل اسـت و سـپس             او در تفسير اين روايت مى     . يابد فرزندان آدم نيز تعميم مى    

يم كـه او مـصور اسـت،        گـو  كننده باشد؛ اما من مى     هاى او يكى مصور باشد كه صورت       از نام «: گويد مى
 منظور عين القضات اين است كه خداوند خود را حّتـى در صـورت               ظاهراً. »نماينده است  يعنى صورت 

جسمانى انسان نيز نشان داده است و آفرينش انـسان بـر صـورت خداونـد فقـط منحـصر بـه روح او                        
استناد كـرد كـه   ) 215ـ16: همان(توان به سخن ديگرى از عين القضات   در تأييد اين دريافت مى    . نيست

چيز شبه و ماننـد او   هيچ«: گويد ـ مى»  اشبه به من آدمماخلق اللّه شيئاً«با نقل روايت ديگرى از پيامبر ـ  
. »نيامد مگر آدم كه هم شكل و هم شَبه او داشت؛ اگر شبه او نداشتى، آدم چون مخلوقات ديگـر بـودى      

داند و گويا به نـوعى تجـسد خداونـد در       يه خداوند مى  جا آدم را از نظر شكل نيز شب       القضات در اين   عين
  .قالب انسان معتقد است
بـه تجلـى ذات و صـفات خداونـد در جـان      » ...خلق الّلـه «در تفسير ) 63: 1344(اما روزبهان بقلى  

دانـد و اعتقـاد      مـى » عين تفرقه «و انسان را    » عين جمع «او خداوند را    . انسان معتقد است نه در جسم او      
آدم را تجلـى كـرد   . تخلق يابد عاشق به صفات معـشوق   « عين جمع بر عين تفرقه تجلى كرد تا          دارد كه 

  .»نور ذات در نور صفات ملتبس شد...  آن گاه از سرّ ذات بر جانش تجلى كرد...  به جميع صفات
  :گويد نيز با تأثيرپذيرى از روايت ياد شده مى) 4/63: 1369(موالنا 

 قخلق ما بر صورت خود كرد ح
 

  وصف ما از وصف او گيرد سبق  
 

هـايى از صـفاتش      ها را بر صورت خود آفريده است، نمونه         كه خداوند انسان   آنجااو معتقد است از     
  .گيرند و شاگردان اوصاف اويند هاى او درس مى هاى ما از صفت شود و صفت در وجود ما ديده مى

انـد   اين افـراد كـسانى    . داند صداق آن مى  در تفسير اين روايت افراد خاصى را م       ) 223: 1341(نسفى  
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او معتقـد   .  خود چنين مظهـرى بـود       و آدم  ،كه هم مظهر علم خداوند باشند و هم مظهر قدرت خداوند          
 سـلطان كـه مظهـر        نبى كه مظهر علم است و ديگر       يكى: است كه عقل اول در عالم سفلى دو قلم دارد         

انّ الّلـه تعـالى خلـق آدم    «اين صـورت، روايـت    در .تواند مظهر هر دو باشد    يك نفر مى  قدرت است و    
  . او صادق خواهد بودةـ بنا به نقل نسفى ـ دربار» على صورة الرحمن

 روايت يـاد شـده از او        ةابتدا سؤالى را كه دربار    ) 17: 1339( خود   مكاتيبعبداهللا قطب شيرازى در     
پرسـد   كننـده مـى   سـؤال . كنـد  اند مطرح و سپس در پاسخ آن نظر امام محمد غزالى را بيـان مـى                پرسيده

كند، پـذيرفت؟ شـيرازى در       داللت مى » مشابهت و مشاكلت  «توان اين روايت را كه بر نوعى         چگونه مى 
  :گويد پاسخ مى

 يكـى صـورت ظـاهر كـه تخطـيط و     :  گفته كه صورت دو است   - رحمه اهللا  -االسالم غزالى  ة  حج«
وح اسـت و مـراد از صـورت         تشكيل جسم است و يكى صـورت باطنـه كـه آن صـفات و اخـالق ر                 

بدين ترتيب، مشابهت با خداوند از نظـر قطـب شـيرازى و              .»صورت باطنه باشد  ...  مذكوره در حديث  
  .االسالم محمد غزالى فقط خاص روح انسان است و نه جسم او ة نيز حج

خلق اللّه آدم على صـورة      «است كه روايت را به صورت       ) 11: 1354(و سرانجام شيخ احمد رومى      
  :گويد او در اين باره مى. دهد كند و سپس تفسيرى مطابق آن ارائه مى نقل مى» نهحس

  صــورت آدم بـــه حــسن خويـــشتن  
ــا   ــاه انبيــ ــود شــ ــين فرمــ   همچنــ
  و انــدر آن صــورت جمــال ذوالجــالل
  آدم از انـــوار حـــسن بـــى نـــشان   

 

 

  المــــــنن آفريــــــد آن پادشــــــاه ذو   
ــا  ــشواى مجتبــــ ــصطفى آن پيــــ   مــــ
ــى زوال   ــر و بـ ــى نظيـ ــرد آن بـ   درج كـ

ــد ــمان  شـ ــين و آسـ ــدر زمـ ــشان انـ    نـ
 

دهد، گرچـه تجلـى خداونـد در     كند و نيز در تفسيرى كه از آن ارائه مى در روايتى كه رومى نقل مى   
 كه ايـن تجلـى، تجلـى حـسن خداونـد اسـت نـه تجلـى خـود                 آنجا اما از    ،صورت ظاهرى آدم است   

 ديـدگاه  ةه دربـار چـ خـالف آن  آيـد ـ بـر     جـسمانى پـيش نمـى   خداوند، هيچ گمان تمّثـل و مـشابهت  
  .رود لقضات گمان مىا عين

توان دريافت كه خداوند براى تجلّى در جهان ماسـواى خـود موجـودى            چه گذشت مى  اساس آن  بر
خواسته است كه از بيشترين ظرفيت و استعداد برخوردار باشد و بيشترين شباهت را بـه او داشـته          را مى 
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كـه بـا عنايـت خـاص خداونـد و در طـى تكـوينى                تواند كسى باشد جز انسان       اين موجود نمى  . باشد
 در مـدت چهـل صـباح        ،چه در آثـار عرفـانى آمـده        بنابر آن  اين تكوين تدريجى،  . آيد  مى پديدتدريجى  
  . آن خواهيم پرداختةگيرد كه در ادامه به بحث دربار ىصورت م

  آفرينش در چهل صباح به دست خداوند .3-2
خمـرت طينـة آدم بيـدى    «در آثار عرفـانى حـديث قدسـى    هاى بسيار مشهور و پركاربرد    از روايت 
اى بـه ايـن حـديث قدسـى شـده اسـت، امـا                در برخى از آثار عرفانى، تنها اشاره      . است» اربعين صباحاً 

هـا يـاد    تـوان از ايـن   از بين آثار گروه اول مـى . اند به نوعى آن را تفسير كنند      برخى ديگر از آثار كوشيده    
ــرد ــطحيات : ك ــرح ش ــيش ــى ش ــوان، )305(رازى بقل ــاردي ــر، )727 و 495 ( عط ــق الطي  ،)235( منط

) 11( دقـايق الطريـق   و  ) 75( دقايق الحقايق ،  )327( عراقى   كليات،  )49ـ50 (مرصاد العباد ،  )7(اسرارنامه
از اين ميان تنها بـه ذكـر يكـى دو نمونـه اكتفـا               ).72( شمس مغربى    ديوان شيخ احمد رومى و همچنين    

  :كنيم مى
  :در غزل مشهورى با مطلع) 495: 1375( خود نديوا عطار در

 ما ز خرابات عشق مست الست آمديم
 

  نام بلى چون بريم چون همه مست آمديم  
 

  :گويد مى
  دوست چهل بامداد در گل ما داشت دست       
ـاى عـشق             شست در افكند يار بر سـر دري

 

  تا چو گُل از دست دوست دست به دست آمـديم         
ـا ز پــى چـل صــباح جملـه بــه شـست        آمــديمت

 

  :گويد است كه مى) 72: 1358(شمس مغربى  ديوان  ديگر ازةنمون
 چه مهر بود كه بسرشت دوست در گل ما

  به دست خـويش چهـل صـبح باغبـان ازل          
 

ــا      ــار در دل م ــاد ي ــه بنه ــود ك ــنج ب ــه گ    چ
  نديد تخم ُگلى تا نكـشت در گـل مـا          

 

دم را با دست خود آفريد تا مبـادا ابلـيس در            در اين باره معتقد است كه خدا آ       ) 1/136: همان(ميبدى     
چه مـن بـه دسـت       جت داشته باشد و بگويد او بر آن       برابرش كبر آورد و اگر چنين كرد خداوند بر او ح          

كـه   توان استنباط كرد كه خداوند با توجه بـه ايـن    از اين سخن ميبدى مى    . خود عمل آوردم، كبر ورزيد    
خواسته است حجـت را بـر او    كه مى  خواهد ورزيد، عالوه بر اين  دانسته ابليس در برابر انسان غرور      مى
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اى براى راندن او از بهشت و آغاز ايفاى نقش انسان و ابليس بـر روى خـاك           خواسته بهانه  تمام كند، مى  
دست خود گـل آدم را سرشـته، روايتـى از    » دو«كه چرا خداوند با      اين ةدربار) جا همان(  او .داشته باشد 
خداوند پـس از آن كـه چهـل روز گـل آدم را              : كند كه مضمون آن چنين است      امبر نقل مى  سلمان از پي  

بسرشت، دست راست خود را بر آن گل زد، پس تمام نيكان از آن دست بيرون آمدند و سـپس دسـت          
در ايـن روايـت، برتـرى دسـت      . چپ خود را بر آن گل زد و تمام بدكاران از دست چپ بيرون آمدند              

ـ      در روايت شود كه مشابه آن را       ديده مى راست بر دست چپ       آدم از پـشت     ةهاى مربوط به گرفتن ذري
او براى پيمان الست، و بيرون آمدن نيكوكاران از دست راست و بدكاران از دسـت چـپ خداونـد نيـز               

  .توان ديد مى
معتقـد اسـت بـين آفـرينش انـسان بـا ديگـر        » چهـل صـباح  « سرشتن گل انـسان در  ةميبدى دربار 

بايست شناساى خداوند باشد، از ايـن        فاوتى وجود دارد و آن اين است كه وجود انسان مى          موجودات ت 
از ايـن رو،    . رود بايست تدريجى باشد، اما از موجـودات ديگـر چنـين انتظـارى نمـى               رو خلقت او مى   

  :انجام گرفت» كن«ها به امر  آفرينش آن
ان مكـه و طـايف چنـان بگذاشـت و در            چه حكمت است در آن كه آدم را چهل سال ميـ           «: اگر كسى گويد  

ا در دل    ظاهر آدم از گل بود و در گـل مهلـت نمـى   :  جواب آن است كه،»آفرينش وى مهلت افكند؟  بايـست، امـ
آدم نه چـون ديگـر مخلوقـات بـود كـه      . گويم گويم كه مهلت حشمت مى بايست؛ نه مهلت قدرت مى  مهلت مى 

چـه آفريـد از     د و ديگر مخلوقات تبع وى بود، هر       فرينش اصل بو  آدم در آ   .آفرينش ايشان به كن فيكون تمام شد      
بايـد كـه مـرا     بايد كـه مـرا شناسـد، و زبـانى مـى      در نهاد آدم دلى مى...  بهر آدم آفريد و آدم را از بهر خود آفريد 

 اگـر بـه     .بايد كـه در راه مـا رود        بايد كه كاس وصل گيرد، قدمى مى       بايد كه مرا بيند، دستى مى      اى مى  ستايد، ديده 
ها در ميان آرم حشمت و بزرگى وى پيدا كـرده            لحظتى در وجود آرم قدرت خود آشكارا كرده باشم، و اگر سال           

  ).10/328: همان(تر از آن داريم كه قدرت خود نمودن  ما حشمت دوستان خود آشكارا كردن دوست باشم، و
. گان آشـكار خواهـد سـاخت    اين آفرينش تدريجى حشمت آدم را بر هم   ،گويد كه ميبدى مى   چنان

  .به چهل سال تفسير شده است» چهل صباح«در روايت ميبدى، 
 منظـور از دو      كـه  گويـد  در اشاره به اين حـديث مـى       ) 525ـ26( شرح شطحيات روزبهان بقلى در    

هـاى   را به معنـاى چهـل هـزار سـال از سـال            » چهل صباح «او  . ست»يد بقا «و  » يد قدم «دست خداوند   
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هـا بـه يكـى از     اى از اين سال خداوند در هر لحظه.  آن برابر با عمر دنياستةر لحظ كه ه داند آخرت مى 
اين كار در تحت عرش انجام گرفت و پـس          . صفات خود بر آدم تجلّى كرد تا او را به خُلق خود آفريد            

  .انسان پايان گرفت، خداوند روح خود را در او دميد كه سرشتن كالبد از آن
گرچـه در وجـود انـسان    :  آفرينش انسان به دست خداوند معتقد است كه     ةدربار) 67: 1371(رازى  

، امـا اختـصاص اضـافت       »جملگى صفات شيطانى و سبعى و بهيمى و نباتى و جمـادى حاصـل بـود               «
هاى خداونـد    هاى ناپسند، در صدفى گوهرصفت از صفت        موجب شد كه هر يك از اين صفت        »بيدى«

 بيـشترى داشـته باشـد و در نتيجـه، اسـتعداد       ةدى نمود و غلب   قيقت، آن صفت خداون   قرار گيرد و در ح    
  .انسان براى پيش رفتن به سوى كمال بيش از آمادگى او براى سقوط به سوى رذايل باشد

اربعين « مدت سرشتن گل آدم معتقد است كه هر روز آن برابر هزار سال است و در نتيجه،  ةاو دربار 
 حج باشد كه هر ة سور47 ةايد اين تفسير رازى، مبتنى بر آيش. معادل چهل هزار سال خواهد بود» صباح

اعتقـاد دارد كـه     ) 74: همـان (رازى   .داند روز در نزد خداوند را برابر با هزار سال در شمارش آدميان مى            
هر چه از نفـايس  «پس از گذشت اين چهل هزار سال كه صرف آماده كردن قالب آدم شد و در طى آن             

مالط بهشت «، نوبت به دل رسيد كه گل آن را از       »در آب و گل آدم دفين كردند      خزاين غيب بود جمله     
  .»بياوردند و به آب حيات ابدى بسرشتند و به آفتاب سيصد و شصت نظر بپروردند

دانـد كـه    ا به ايـن معنـا مـى   خلقت آدم به دو دست خداوند ر    ) 219ـ20: 1369(و سرانجام سمنانى    
به آفرينش انسان پرداخت، اما در آفرينش موجودات ديگـر، وسـايط            اى    خود بدون هيچ واسطه    خداوند

دانـد، در حـالى كـه      توجه خاص خداوند به انـسان مـى       ةرا نشان » چهل صباح «،  عالوهبه   .به كار داشت  
به همين سبب است كه خداوند پـس        . آسمان و زمين را با اين همه گستردگى فقط در شش روز آفريد            

  ).14/ مؤمنون (»فتبارك اللّه احسن الخالقين«: فرمايد گويد و مى نا مىاز آفرينش انسان بر خود ث

  فرجام سخن
ر اي اسـت كـه عرفـاي فارسـي زبـان د      جمله مباحث عمده از خلقت آدمي ةآفرينش انسان و فلسف   

تـصوف اسـالمى كـه در     .هاي گوناگون به آن نگريسته اند از دريچه وآثار عرفاني خويش بدان پرداخته 
دانست، رفتـه رفتـه در ايـران     نى بر خوف از خدا بود و راه رسيدن به حق را رياضت و زهد مى        ابتدا مبت 
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در . ويژه ابتدا در خراسان، جاى خود را به تصوف و عرفانى داد كه بنياد آن بر عـشق بـه خـدا بـود            و به 
مـام ذرات   اين ديـدگاه، در ت     بر بنا. اين مكتب، اساس وجود و منشأ پيدايش جهان و انسان، عشق است           

اما ايـن عـشق، خداونـد    . برد وجود، عشق و شورى نهفته است كه آنان را به سوى معشوق و معبود مى          
خواهد از سر آگـاهى و درد؛ پـس انـسان را     كند، زيرا ناآگاهانه است و خداوند عشقى مى      را راضى نمى  

ن آشـكار شـدن گـنج    گونه هدف خداوند از آفرينش، كـه همـا      آفريند كه عاشقِ با درد است و بدين        مى
تأويل داستان آفرينش آدم در قـرآن  و بـيش از             اساس اين ديدگاه بر   . يابد نهان وجود اوست، تحقق مى    

اهميـت  چه بيش از همـه      در اين داستان، آن   . آن مبتنى است  آن بر روايت توراتي و تفسيرهاي يهودي از         
ريـدگان ديگـر حتـى پـيش از آفـرينش       به آدم در برابر فرشتگان و آف        خدا ةدارد، نظر لطف نهانى و ويژ     

» گـنج علـم   « و اين جانـشين بايـد از         ا به جانشينى خود در زمين بنشاند      خواهد او ر   خداوند مى . ستاو
 و قـرار    گناهى، خاص موجودات بهشتى و فرشـتگان اسـت         از سوى ديگر، سادگىِ بى    . برخوردار باشد 

كه انسان با پاى خود بـه سـوى         اى   ه گونه د، پس خداوند با آراستن صحنه ب      نيست انسان در بهشت بمان    
و از آن پس اين انـسان اسـت و ايـن           ) هبوط(راند   يابد و آدم را از بهشت مى       اى مى  گاه برود، بهانه  لغزش

آيـد يـا در آن    هم زمين، يعنى جايگاه اصلى او، تا نشان دهد كه آيا از آزمون خـود سـربلند بيـرون مـى              
 آزمون سربلند باشد بار ديگر به بهشت باز خواهد گشت، امـا             آن كس كه در اين    . سرافكنده خواهد شد  

  6. استاين بار بهشت را خود، با رنج خويش و با عشق خويش، به دست آورده

 ميبـدى در دو     :اند هاي خاصي را عنوان كرده    زبان ديدگاه  در چگونگي آفرينش انسان، عرفاي فارسي     
 همچـون طبـرى ـ از ميـان چهـار      گويـد ـ   ى اين موضوع سخن مـ ة درباركشف االسرارموردى كه در 

برد و نامى از اسـرافيل        مقرب خداوند فقط از سه فرشته، يعنى جبرئيل، ميكائيل و عزرائيل نام مى             ةفرشت
  .آورد به ميان نمى

ير يـا بهتـر اسـت    اى بسيار كوتاه به آفرينش انسان، در تفس   در اشاره ) 525ـ26: 1344(روزبهان بقلى   
 .دانـد  مـى » طـين ارض ُقـرب    « گـل وجـود انـسان را         ،» ... مـن طـين    انّى خالقٌ بشراً  « ةبگوييم تأويلِ آي  

الـدين رازى    نجـم مرصـاد العبـاد      آفـرينش آدم در      ةتـرين توصـيفات را دربـار       تـرين و شـاعرانه     مفصل
او نيز همچون ميبدى و ديگرانِ پيش از او، معتقد است كه خداونـد چـون              . توان ديد  مى) 68ـ78صص(

او بـه ترتيـب   . رستاد را بيافريند، فرشتگان مقرب خود را براى برداشتن خاك آدم به زمين ف      خواست آدم 
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تفـاوتى كـه در   . بـرد   مقرب، يعنى جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و سرانجام عزرائيل نـام مـى   ةاز چهار فرشت  
، قـرب ز تفـاوت در تعـداد فرشـتگان م         گذشـته ا   ،شـود   ديده مـى   كشف االسرار  با   مرصاد العباد روايت  

خاك از اين بـيم دارد كـه         ،كشف االسرار در   .دهد اختالف در سوگندى است كه خاك به فرشتگان مى        
در ايـن  . هاى بدكارى آفريده شوند كه سزاوار آتش باشند و او در آتش دوزخ سوزانده شـود   از او انسان  

 است كه طاقـت قـرب       آنز   بيم خاك ا   مرصادالعباداما در    ،ديدگاه، ديدگاه متشرعانه و زاهدانه غلبه دارد      
بر خالف ديگـران معتقـد اسـت         عطار .توان ديد جا غلبة ديدگاه عاشقانه را مي     كه در اين   را نداشته باشد،  

 داسـتان برگـرفتن خـاك از        موالنـا  اما .جبرئيل بود  اي كه توانست خاك انسان را از زمين برگيرد،        فرشته
 مثنـوى  پرداختـى بـسيار زيبـا در دفتـر پـنجم       و بـا تفصيلكند و آن را به  رازى نقل مىةزمين را به شيو  

  .آورد مى) 79ـ85(
گيرد، مرحلـة دميـدن روح فـرا         ام مي پس از آفرينش كالبد آدم كه چهل صباح به دست خداوند انج           

بين آفـرينش آدم و آفـرينش فرزنـدان آدم در رحـم             ) 47: 1339(در اين مورد، قطب شيرازى       .رسدمي
كـه   دميدن روح است، بلكـه همچنـان         ةعتقاد او اين مشابهت نه تنها در مرحل       به ا  .بيند مشابهت مي  مادر

گيـرد، آفـرينش آدم هـم در چهـار            به تعبير او، چهار طور صورت مى       آفرينش جنين در چهار مرحله يا     
  .مرحله صورت گرفته است

  

  هاادداشتي
هاى به كـار رفتـه در آن را        نام هم داستان آفرينش آدم و هم        معتقد است يهوديان  ) 37ـ38: 1380(خزائلى  . 1

 انـد   داده ارائـه كتاب مقـدس هاى سومرى و بابلى اخذ كرده و سپس با تغييراتى به صورت سفر تكوين    از افسانه 
ديـدگاه خزائلـى را      .اند تا به اين وسيله مبانى قوميت خود را تحكـيم بخـشند             و آن را متعلق به خود قلمداد كرده       

دوم تـا  هـاى   دهـد كـه بـاب اول و بـاب      نشان مىكتاب مقدسقيقات در متون توان درست دانست، زيرا تح   مى
 روايتى كامالً متفـاوت دارنـد و احتمـاالً بـين            أگويند دو منش   آفرينش آدم سخن مى    ةپنجم سفر پيدايش كه دربار    

رگ عالوه بر ايـن، تـورات بـا گـزارش مـ     ). ، همان جادائرة المعارف بزرگ اسالمى (ها چند قرن فاصله است       آن
دهد كه اين كتاب پس از او نوشته شده و همان چيزى نيست كـه خداونـد                  پذيرد و اين نشان مى     موسى پايان مى  

  .به وحى بر موسى نازل كرده است
هـا و    هاى شـبنم، چـشمانش از خورشـيد، اسـتخوانش از سـنگ، رگ              گوشتش از خاك، خونش از قطره     . 2
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عت سير فرشـتگان، روحـش از روح خـدا و از بـاد، و نـامش از        اش از ابرها و از سر      موهايش از گياهان، انديشه   
آدم از دو عـالم روحـانى و     ). هاى جهات چهارگانه به زبـان يونـانى        حروف اول نام   (a   ، d   ، a   ، mچهار حرف   

ور بود و خداوند راه نور و ظلمت را بـه او نـشان داد                جسمانى ساخته شد و مانند فرشتگان از حكمت الهى بهره         
، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمى     به نقـل از (را به او ارزانى داشت   ها   ميز ميان نيك و بد و انتخاب آن       و نيروى ت  

  ).»آدم«ذيل 
 در هـر     و  فكري گوناگوني را گذرانده    -اريخياين كتاب كه پس از اسارت يهود تدوين گشت، مراحل ت          «. 3

اش ر نهايـت بـه شـكل امـروزي        دستخوش تغييرات شده، ولي د      فكري خاص،  -دوره بر اساس شرايط سياسي    
 خداونـد بـر آفـرينش آدم        ة، چـون اراد   تلمودبنا به روايت     ).17-18: 1369 ظفراالسالم خان، ( »باقي مانده است  

هاى انسان بر زمـين بـا ايـن          كارى گروهى از فرشتگان از بيم تباه     . رايزنى كرد  قرار گرفت، با فرشتگان در اين باره      
. همين اتفاق براى گروه دومى از فرشـتگان نيـز روى داد           . د آنان را به آتش سوزاند     اما خداون . كار مخالفت كردند  

اى خداى يگانه، فرشتگان قبلى چه سود كردند كه با تـو سـخن گفتنـد؟                «: اما گروه سوم فرشتگان عرض كردند     
 آمـده، آدم در     مودتلچه در   بر آن  بنا .پس خداوند، آدم را آفريد    . » بكن خواهى هان از آنِ توست؛ هر چه مى      تمام ج 

آورى  در ساعت اول غبـار آدم جمـع       .  ساعت بود  12اين روز   . نخستين روز سال نو، روز اول تشرين آفريده شد        
هـايش   در ساعت سـوم دسـت و پـا و انـدام           . اى بى شكل و خميرى درآمد      در ساعت دوم به صورت توده     . شد

در سـاعت  .  برخاسـت و راسـت ايـستاد   در ساعت پـنجم . در ساعت چهارم روح در او دميده شد  . شكل گرفت 
هـا   در ساعت هشتم هابيل و قابيل و خـواهران آن . در ساعت هفتم حوا همسرش شد     . ششم بر همه چيز نام نهاد     

در سـاعت دهـم   . در ساعت نهم فرمان داده شد كه از درخت معرفت نيك و بـد نخورنـد  . از آن دو متولد شدند   
ميت بر ايشان فرود آمـد و در سـاعت دوازدهـم از بـاغ عـدن رانـده                در ساعت يازدهم فرمان محكو    . گناه كردند 

  )همان( شدند
هاى اسـرائيلى ـ    اى ديگر ـ و به دور از تأثير روايت  بايد دانست كه آيات مربوط به آفرينش آدم را به گونه. 4
  :انسان دريافتتوان نكات زير را از آيات مربوط به آفرينش  اين تفسير، مىر ب بنا. توان تفسير كرد نيز مى

كه در تعـاليم اسـالمى يـاد شـده، او نخـستين پيـامبر         نخستين فرد از نوع انسان نيست، بلكه چنان       آدم) الف
او و  . است و به همين دليل، نام او در قرآن به صورت اسم خاص به كار رفته و نام انسان به صـورت اسـم عـام                         

خبـرى و   هـايى كـه تـا روزگـار آدم در بهـشت بـى              انتوانند نخستين كسانى باشند كه از ميان انـس         همسرش مى 
ت           كمال انسانى مى   ةاند، به مرحل   برده النى به سر مى   ناآگاهى و نداشتن كمال عق     رسند و بدين گونه به عـالم آدميـ

  .شوند دار برداشتن بار امانت مىگذارند و با اين انتخابِ خود عهده يا انسانيت حقيقى پا مى
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اى گلـين    خواهـد مجـسمه     همچون كسى كـه مـى      ك به اين معنا نيست كه خداوند       خا آفرينش انسان از  ) ب
گلى ساخت و آن را گذاشت  بسازد، خاك انسان را فراهم آورد و آن را با آب مخلوط كرد و سپس از آن كالبدى           

ن بدأ خلق االنـسا   «: ، بلكه به اين معناست كه سرشت و ذات انسان از خاك منشأ گرفته است              ...تا خشك شود و   
، اما الزم نيست كه اين آفرينش از خاك بدون طى مراحل تدريجى و به يك باره انجام شده باشد، بلكه                »من طين 

هـا   هايى از موجودات ديگر باشد كه منشأ همه آن         ها و در طول قرون و اعصار و از خالل نسل           تواند طى نسل   مى
 آيـه بـه معنـاى       در ايـن  » سالله «ةكلم. » من طينٍ  و لقد خلقنا االنسان من ساللةٍ     «: نيز خاك يا گل چسبنده است     

هـا و    اين عصاره، حاصل گذشت نسل    . اى كه از خاك فراهم آمده است        عصاره و چكيده   ؛عصاره و چكيده است   
 وجـودى خـود برسـد و    ةمراحل، توانسته به بـاالترين مرحلـ  تكامل تدريجى موجودات است و پس از طى اين   

اما افراد نوع انسان نيز الزم بوده است مراحلى را پشت سـر     . رت نوع انسان درآيد   شايستگى آن را بيابد كه به صو      
ايـن مرحلـه    .  آن شوند كه فرشتگان بر آنان سجده آورنـد         ةمال وجودى خود دست يابند و شايست      گذارند تا به ك   
اين تفسير،   بر ناب . تسويه و نفخ روح خداوندى تعبير شده است        ةاى است كه در قرآن از آن به مرحل         همان مرحله 

گرا به آن نگريست و به آيات معنايى        كه بايد با نگاهى تأويل    است  داستان آفرينش انسان در قرآن داستانى نمادين        
 نخست نگاهى بسيار محدود به آيات دارد و ةها داد؛ در حالى كه تفسيرِ گون نتر از ظاهر آ تر و فزون بسيار گسترده

در هر حال، براى آن كه از موضوع اصلى كه بيان آفـرينش انـسان در            .ر تضاد است  هاى علمى امروز نيز د     با يافته 
 به اشاره به همين نكات در تفسير آيات مربوط بـه آفـرينش انـسان در                ،آثار ادب عرفانى فارسى است دور نيفتيم      

  :ير مراجعه كردتوان به دو اثر ز  اين ديدگاه و داليل آن مىةبراى تفصيل بيشتر دربار. كنيم مىقرآن بسنده 
  . چاپ سوم. انتشار:تهران، خلقت انسان ).1351. (  ـ سحابى، يد اللّه

  .چاپ اول. قلم: تهران،  خلقتةبازخوانى قص ).1376. (ـ يوسفى اشكورى، حسن
  .نيز به آفرينش انسان با دو دست خداوند تصريح شده است) 75/ص(عالوه بر اين حديث، در قرآن . 5
  .1377آشوري، : ك باره رر در اينبراي تفصيل بيشت. 6
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