روایتشناسی حدیث «إِنََّ اَللََّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» و چگونگی
بازتاب آن در متون منثور سنت اول عرفانی
سمانهالسادات آقادادی



چکیده :موضوع خلقت انسان بر صورت الهی در ادیان مختلف الهی اعمّ از یهود،
مسیحیت و اسالم مطرح شده است .این پژوهش در آغاز به بررسی روایت حدیث
«إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» ،وضعیت سندی و تفسیر آن از دید محدثان شیعه و
سنی پرداخته که عواملی ازقبیل :وجود دو روایت صحیحالسند از میان روایات
مختلف ،دالیل قرآنی و عقلی ،اهمیت توجیه و روشنگری امامان و دانشمندان سبب
تقویت سند حدیث و درک درست از معنا و تفسیر آن شده است .سپس چگونگی
بازتاب حدیث صورت در متون منثور سنت اول عرفانی در قالب هشت محور اساسی
تبیین و تحلیل گردیده است .از دستاوردهای پژوهش ،واکاوی مفهوم حدیث صورت
است .غرض از خلقت خداگونۀ انسان ،وجود ولیّ یا انسان کامل است که حقتعالی
بهتمامی در او متجلی شده است و انسان کامل بدان سبب که صورت کامل خداوند
است ،میتواند جامع اسما ،افعال و صفات الهی گردد.
کلیدواژهها :حدیث ،صورت ،سنت اول عرفانی ،خلقت انسان ،انسان کامل
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مقدمه:
مضمون حدیث «إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» در متون مختلف دینی وجود دارد که برای اولینبار
در آموزههای تورات ذکر شده است .در عهد عتیق آمده« :وخدا گفت آدم را بهصورت ما و موافق
کرد و به او برکت داد» (تورات ،سفر پیدایش :جملۀ  26و  )27و در رسالۀ یعقوب در عهد جدید آمده
است« :لكن زبان را کسى از مردمان نمىتواند رام کند ،شرارتى سرکش و پر از زهر قاتل است،
خدا و پدر را به آن متبارک مىخوانیم و به همان مردمان را که بهصورت خدا آفریده شدهاند ،لعن
مىگوئیم» (باب سوم :جملۀ .)9

در مسیحیت نیز تاحدودی خداوند تجسیم میشود ،تجسد پیدا میکند و گاهی الوهیت او در
مسیح تجسم می یابد« :او (مسیح) با اینكه الوهیت داشت نخواست با خدا برابر باشد ،بهصورت یک
بنده درآمد و ظاهر انسانی به خود گرفت» (نامه به فیلیپیان ،ج  .)6-7 :2وجود این مضامین در کتابهای
آسمانی پیشین سبب شده که مخالفان ،احادیث صورت را ازجمله اسرائیلیات یعنی اخبار و روایات
ساخته و پرداختۀ یهود که شمار آن کم نیست ،بهحساب آورند؛ لیكن صرف وجود یک مطلب
مشابه در کتب آسمانی و احادیث معصومان ،دلیل بر جعل و کذب آن نیست؛ زیرا تعالیم ادیان
همگی در اصل یكسان است و بعید نیست که اصل مطلب درست باشد؛ اما پیرایههای آنكه موجب
تجسیم و تشبیه شده ،درزمرة تحاریف علمای یهود و مسیحیت است .همچنین هرچند ظاهر حدیث
مطابق با دیدگاه توحیدی اسالم است« :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (شوری ،)11 :هرگونه
صورتى از خداوند نفی میشود؛ لیكن مقصود اصلی حدیث از منظر محدثان و عرفا ،وجود انسان
بهعنوان نسخۀ کامل از تجلی خداوند و غرض و غایت خلقت است.
برمبنای دو قوة نظری و عملی میتوان عرفان اسالمی را به دو دوره یا سنت تقسیم کرد :دوره یا
سنت اول عرفانی؛ دوره یا سنت دوم عرفانی .سنت اول عرفانی از آغاز پیدایش تصوف و عرفان
اسالمی؛ از میانۀ سدة دوم هجری شكل گرفت و تا سدة هفتم بهعنوان جریانی غالب رواج داشت.
سنت دوم عرفانی از سدة هفتم هجری خاصه با شكلگیری مكتب محییالدّینبنعربی رواج پیدا
کرد و از آن پس سنت غالب در عرفان اسالمی تلقی شد .با تبیین ویژگیهای دو سنت عرفانی

Downloaded from erfanmag.ir at 15:48 +0430 on Thursday September 19th 2019

و شبیه خود بسازیم ...پس آدم را بهصورت خود آفرید ،او را بهصورت خدا آفرید و نر و مادهاش

روایتشناسی حدیث «انّ اهلل خلق آدم علی صورته» و...

67

معیارهایی به دست میآید که برپایۀ آن میتوان سیر تحوّل و تطوّر عرفان اسالمی را با روش علمی
و منطبق با ماهیت عرفان اسالمی نقد و تحلیل کرد (رک :میرباقریفرد65-88 :1391 ،؛ نیز .)3-22 :1394

دربارة روایتشناسی حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» ،و چگونگی بازتاب آن در متون
شده است .همچون« :پرتو حسن در شرح حدیث صورت» (فؤادیان )1380 ،که هدف اصلی مؤلف،
بررسی صحت صدور این حدیث از پیامبر اکرم

(ص)

و اثبات اندیشۀ اهل تأویل است .در مقالۀ

«قاعدة آفرینش انسان بر صورت الهی از منظر ابنعربی» (میری )1390 ،نیز به بررسی معنای صورت
الهی و مراد از آفرینش انسان بر صورت الهی مطابق مبانی هستیشناسانه و انسانشناسانۀ ابنعربی
پرداخته شده است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفیتحلیلی است که به آثار اصیل و مهم حدیثشناسی شیعه و
سنی و تمام متون منثور سنت اول عرفانی اسناد داده میشود .پژوهش حاضر در دو بخش تدوین
گردیده؛ بخش اول به بررسی حدیث صورت و روایات مختلف آن ،بحث سندیت روایات و اقسام
تفسیر حدیث از دیدگاه محدثان در کتب معتبر اهل سنت و شیعه پرداخته است .بخش دوم مشتمل
بر چگونگی بازتاب حدیث صورت در متون منثور سنت اول عرفانی است که بهطور دقیق در هشت
محور اساسی تبیین و تحلیل شده است.
 .1روایتشناسی حدیث صورت
حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» ،از روایات مشهور پیامبر

(ص)

در کتب روایی شیعه و سنی

است که به تكرار در متون حدیثی فریقین آمده است .در برداشت از محتوای این حدیث اختالفاتی
وجود دارد؛ اما هیچیک از محدّثان ،صدور آن از رسول اکرم را بهطور مطلق انكار نكردهاند .برخی
درصدد بررسی سند حدیث برآمده و در مواردی اسناد آن را واجد شرایط صحت یافتهاند .در
موارد دیگر که شرایط صحت حدیث فراهم نشده ،آن را جعلی و کذب بهشمار نیاورده؛ بلكه
درنهایت به تفسیر و تأویل محتوای آن و دفع برخی از توهمات و گمانها که با مبانی اعتقادات
اسالمی در تعارض است ،برآمدهاند.
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(ع)

در مطالعۀ احادیث پیامبر(ص) و ائمه

با روایاتی مواجهایم که موضوع واحدی دارند؛ اما با

عبارات متفاوتی نقل شدهاند .حدیثشناسان در پژوهشهای خود انواع این منقوالت را برشمرده و
پیرامون علل آن بحث کردهاند .گاه معصوم(ع) یک موضوع را بنابه دالیلی بیش از یکبار گفته و
اختالف شدهاند .روایت منظور نیز از این دسته روایات است و میتوان بهجای استفاده از «روایت
صورت» از اصطالح «روایات صورت» استفاده کرد .در آغاز به نقل آن میپردازیم.
 .1.1روایات در منابع حدیث سنت و شیعه:

در مسند احمد و کتابالسنه نقلهای مختلفی از این روایت از پیامبر اکرم
« .1فاذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی

(ص)

آورده شده است:

صُورَتِه»( ،احمد حنبل ،1389 ،ج

.)519 :2

« .2خلق اهلل ادم علی صورته ،طوله ستون ذراعا ،فلما خلقه قال إذهب فسلَّم علی اولئک النفر
من المالئکه جلوس» (احمد حنبل ،1389 ،ج .)315 :2

« .3إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ،فإن اهلل خلق ادم علی صورته»

(احمد حنبل ،1389 ،ج :2

)244

« .4إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ،فإن اهلل خلق ادم علی

صوره وجهه» (احمد حنبل ،1389 ،ج

.)251 :3
« .5ال تقبحوا الوجوه فإن ابنادم خلق علی صوره الرحمن» (احمد حنبل ،1389 ،ج .)323 :2

« .6إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه وال تقل قبحاهلل وجهک و وجه من أشبه وجهک فان اهلل
تعالى خلق آدم على صورته» (احمد حنبل ،1389 ،ج .)251 :2

« .7من قاتل فليجتنب الوجه ،فإنَّ الصوره وجه االنسان علی صوره وجه

الرحمن» (ابنابیعاصم،

.)228-230 :1413

عالمه مجلسی در جلد چهارم بحاراالنوار در باب تأویلاالیات« :باب تأويل قوله تعالی و نفخت فيه
من روحی و قوله(ص) :خلق ادم علی صورته» ،روایت نقل شده امامان شیعه درخصوص حدیث
پیامبر را آورده است:
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 .1عَنْ مُحَمَّدِ بْنِمُسْلِمٍ قَالَ« :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى
صُورَتِهِ فَقَالَ هِیَ صُورَةٌ مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ اصْطَفَاهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهَا عَلَى سَائِرِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَضَافَهَا
إِلَى نَفْسِهِ كَمَا أَضَافَ الْکَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ بَيْتِیَ وَ قَالَ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی»
 .2عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ« :قُلْتُ لِلرِّضَا يَا ابْنَرَسُولِاللَّهِ إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَاللَّهِ ص
قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ حَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِيثِ إِنَّ رَسُولَاللَّهِ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ
يَتَسَابَّانِ فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَکَ وَ وَجْهَ مَنْ يُشْبِهُکَ فَقَالَ لَهُ ص يَا عَبْدَاللَّهِ لَا
تَقُلْ هَذَا لِأَخِيکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى

صُورَتِهِ» (صدوق ،ج 152 - 153 :12؛ طبرسی،1371 ،

ج.)172 :2

 .2 .1سند روایات:
حدیث صحیح از نظر شیعه حدیثی است که سلسله سند آن تا معصوم متصل بوده و همۀ راویانش
عادل و شیعۀ دوازده امامی باشند و از نظر اهل تسنن حدیثی صحیح است که دارای سند متصل بوده
و راویان آن همگی عادل و ضابط باشند (شهید ثانی .)9 :1404 ،پس از بررسی اسناد روایات صورت
درمییابیم که به جز دو روایت ،روایت چهارم از اهل سنت و روایت دوم از شیعه ،روایات دیگر
دارای سند صحیح و متصّل نیست؛ ولی با توجه به کثرت نقل در طبقات اولیه و مطرح بودن روایت
پیامبر(ص) از صدر اسالم و حتی در پیشگاه ائمه شیعه(ع) ،نمیتوان عدم صحت سند را لزوماً مساوی
(ع)

با مجعول بودن آن دانست؛ زیرا اغلب احادیث معصومان

از حیث سند واجد شرایط صحت

نیستند؛ ولی دانشمندان حدیثشناس؛ ضعف سند را با ادلّه و شواهد دیگر ازجمله ارجاعات قرآنی،
سنت قطعی یا براهین متقن عقلی و نبود معارض قوی برطرف کردهاند و در موارد احكام عملی،
عمل اصحاب را حجت دانسته و براساس آن روایت ،حتی فتوی صادر کردهاند.
با توجه به شرایط خاص دریافت ،حفظ ،ثبت و ضبط حدیث ،اسناد اغلب احادیث از گزند
حوادث گوناگون مصون نمانده و حتی در بسیاری موارد ،متون احادیث نیز دچار آسیبهایی شده
است؛ ولی این بهمعنای بیاعتبار شدن گنجینۀ نفیس روایات نیست؛ بلكه همۀ آشنایان با قرآن و
سنت میدانند که با مطالعه و احاطه بر کلیات و اصول معارف میتوان تاحدود زیادی به صحت متن
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روایاتی از این دست پیبرد.ازاینرو همین دو روایت صحیحالسند ،موجب تقویت سایر روایات
گردیده است .دالیل قرآنی و عقلی نیز بر صحت مضمون حدیث ،اقامه شده و مهمتر از همه توجیه
و روشنگری امامان شیعه و دانشمندان است که موجب تقویت اصل حدیث و البته پیشگیری و نفی

 .3 .1تفسیر حدیث از منظر راویان:
اهمیت طرح این حدیث از جهت اختالفی است که در برداشت آن حاصل میشود .برداشتهای
گوناگون ،متمایز و حتی متناقضی از موضوع وجود دارد که بهطور اجمال میتوان آن را اینگونه
بیان کرد :برداشت اولیه از حدیث این است که خداوند آدم را به شكل خودش آفرید .درحقیقت
مرجع ضمیر «ه» در صورته «اهلل» است که در این صورت موهّم جسمیت خداوند ،آنهم به شكل و
هیئت آدم است .متكلمان اسالمی که خداوند را منزه از جسمیّت میدانند این برداشت از حدیث را
رد کرده و درصدد برآمدهاند که با ارجاع ضمیر به نوع انسان و یا آدم ابوالبشر موضوع را حل کنند.
روایات صورت و اختالف نقلهای آن بهویژه روایت امام رضا(ع) در شرح و تبیین آن ،بهگونهای
مبیّن این مطلب است که مضمون آن برای همۀ مخاطبان دارای برداشتی یكسان نبوده و از همان
آغاز مورد بحث بوده است .علت این امر را میتوان در تشابه ترکیب اضافی «صورت خدا» دانست
که معانی متفاوتی از آن برداشت میشود .سید مرتضی علمالهدی ،دانشمند بزرگ شیعۀ قرن پنجم،
در کتاب تنزیه االنبیا این حدیث را مطرح کرده و ضمن ردّ تشبیه و تجسیم خداوند ،پنج وجه را
برای پذیرش آن بیان میکند (علمالهدی .)209-211 :1387 ،با توجه به برداشتهای متفاوت از حدیث
مزبور ،موضعگیریهای متفاوتی در قبول یا ردّ آن به چشم میخورد:
الف .برخی آن را تكذیب کرده و دلیل این امر را تجسیم و تشبیه خداوند به انسان دانستهاند،
ازجملۀ این افراد در بین شیعه سیّدبنطاووس و عالمه شرفالدین و از اهل تسنن نووی از شارحان
صحیح بخاری را میتوان نام برد

(سیدطاووس350 :1371 ،؛ اشعری108 :1362 ،؛ ابن ابیالحدید ،1385 ،ج:2

227؛ شرفالدین.)67-70 : 1376،
(ع)

ب .از حدیث امام علی بنموسیالرضا چنین برمیآید که در نقطۀ مقابل گروهی این حدیث
را حمل بر ظاهر کرده و قائل به داشتن صورت بشری برای حقتعالی شده بودند و همین امر باعث
نفرین آن حضرت بر آنان شده است.
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پ .گروه سوم از محدّثان و نیز اهل طریقت ،حدیث را پذیرفته ولی آن را لزوماً دالّ بر جسمیت
خدا ندانستهاند .با توجه به اینكه واژة «صورت» در زبان عربی به دو معنی ظاهر و صفت آمده است،
معنای دوم یعنی همگونی صفات خدا با آدم را دربارة خداوند صادق دانستهاند .همچنین صورت را
استوا» به حقتعالی نسبت داده شده و یا در احادیث ،تعابیری چون «عین ،سمع و اصبع (انگشت)»
برای خداوند وجود دارد و مفسران در تفسیر این تعابیر ،واژههای مذکور را منهای جنبۀ مادی آن
تبیین نمودهاند (مجلسی ،1404 ،ج.)14-15 :4

 .2بازتاب حدیث در متون منثور سنت اول عرفانی:
حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» ،در سنت اول عرفانی در قرن سوم هجری از اشعار
حسینبنمنصور حالج آغاز گردیده و در سنت دوم عرفانی در آثار ابنعربی بازتاب گستردهای
داشته است .1ابوالعالء عفیفى آن را ازجمله احادیثى مىداند که صوفیه به خطا آن را به رسول
اکرم(ص) منسوب داشتهاند و به تقلید از محققان اروپایى معتقد است ،حدیث صورت مأثور از آیین
یهود و مسیحیت است که بهوسیلۀ عارف مشهور ،حسینبنمنصور حالج وارد عرفان اسالمى شده
است (عفیفی35 :1392 ،؛ نیكلسون.)133 :1969 ،

حالج معتقد است که خداوند آدم را بر صورت خویش آفرید .یعنی او را مظهر صفات خود
قرار داد و ازاینروی حق که در همۀ صورتها جلوهگر است در آدم به برترین و کاملترین
صورت متجلی است .به عقیدة وی ،انسان در ذات الهى است ،و خداوند به او از عشق ابدى خویش
بخشید و دل آدمى را آیینۀ جمال خود قرار داد« :تسبیح خداى را که ناسوتش را با راز نور الهوت
فروزانش آشكار ساخت .سپس خود را به خلقش بىپرده جلوهگر کرد به هیئت کسى که مىخورد
و مىنوشد تاآنجاکه مخلوق او توانست او را رویاروى ببیند» (حالج .)23 :1386 ،همچنین ترجمۀ
اشعار دیگر که متضمّن مفهوم حدیث صورت است:
روح تو با روح من آمیخت ،همچون شراب با آب زالل ،چون چیزى تو را اصابت کند ،مرا نیز
اصابت مىکند .پس« ،تو» در همه حال ،مانند «من» هستى (حالج.)23 :1386 ،
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من خواهان اویم و او خواهان «من» ،ما دو روحیم در یک بدن ،چون مرا بینى ،او را بینى ،و
چون او را بینى ،مرا دیدهاى (حالج.)23 :1386 ،

عرفای پس از حالج به تفسیر و تأویل حدیث ،مطابق دیدگاه خود پرداختهاند که به تفصیل،
 .1 .2حدیث و انسان کامل

مقصود آفرینش وجود انسان و خلقت کامل اوست .بدینترتیب خداوند او را بهصورت خویش
آفرید .مطابق مبانی عرفان اسالمی همۀ عالم تجلی حق است« :فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ

فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (بقره)115 :

و هر موجودی بهاندازة توان خود ،مظهر اوست .پس همه صورت حقّاند ،جز انسان کامل که
صورت کامل خداوند است و حقتعالی در انسان کامل ،متجلی شده است .پس میتوان انسان را
مخلوق بر صورت خداوند دانست .پس از تحقیق در متون منثور سنت اول عرفانی ،پنج الگو حاصل
آمد که هر یک بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ،نشاندهندة انسان کامل مبتنیبر پیوند با حدیث

صورت است.
 .1 .1. 2انسان کامل  -پیامبر
(ص)

مصداق اتمّ خلقت و اکمل انسان نزد عرفا ،رسول اکرم

است که هیچیک از کامالن و واصالن

به مرتبت او نمیرسند .پیامبر قطبى است که افالک بهسبب وجود او در گردشاند و خلق هر
آفریدهای منوط به وجود اوست .عارف با توجه به حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» و تطبیق
آن با احادیث« :من رآنى فقد رأى اللَّه» و «اول ما خلق اهلل نوری» و نیز آیاتی از قرآن که به
نورانیت کامل وجود پیامبر و برتری نور وجودی او به دیگر انبیا و اولیا داللت میکند ،وی را نسخۀ
کامل حق میدانند؛ زیرا اولین چیزى که خداوند خلق کرد نور محمد(ص) بود که بهصورت آدم(ع) و
سپس انبیای دیگر ظاهر شد .پس حقتعالی صورت وی را در صورت خود آفرید ،یعنی او را مظهر
جمال و جالل خود نمود و هر حقیقتى از حقایق اسما و صفات خود را در او بیافرید.
دانى اول چیزى که در این قیامت بینى ،چه باشد؟ دریغا در این قیامت انبیا(ع) را بر من
عرضه کردند با امّتان ایشان؛ هر پیغامبرى دو نور داشت ،و امّت او یک نور؛ امّا
محمّد(ع) را دیدم که از سرتابهپاى همه نور بود که «وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ»
(اعراف ....)157 :دریغا اى دوست همۀ انبیا خود نور بودند؛ امّا محمّد از همه نورتر بود.
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امّا «نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ» (حدید )12 :این دو نور باشد که «نور على نور»
بیانى مجمل باشد؛ امّا تفصیلش ،ذو النّورین باشد ....دریغا مصطفى(ع) با آنكه نور بود،
اى دوست نورى بود که از «على نور» بود .دانم که گویى پس فایدة این سخن
این معنى باشد (عینالقضات.)322-324 :1341 ،

 .2 .1 .2انسان کامل  -عقل اول

عقل اول در اصطالح صوفیه مرتبت وحدت است که عرفا از آن به نور محمدی ،جبرئیل ،حقیقت
انسان کامل ،قلم خدا و رسولاهلل و علت تمام مخلوقات و آدم موجودات ،تعبیر کردهاند و بدان
سبب که به صفات و اخالق خداوند آراسته شده ،حقتعالی آدم را بر صورت خود آفریده است.
بدینترتیب ،آدم با مفهوم انسان کامل و عقل اول یكی گردیده که البته همگی در وجود پیامبر هر
دوره که مظهر «روح محمدی» و «حقیقت محمدیه» است ،متبلور شده است (نسفی63-64 :1352 ،؛ نیز

 .)72 :1368براساس نتایج بهدست آمده میتوان ارتباط عقل اول (= انسان کامل) با حدیث صورت را
در دو الگو تببین کرد:
 .1 .2 .1 .2عقل اول و نبی

عزیزالدین نسفی در مصادیق بیشماری این مسئله را بیان کرده است .مراد از صورت عقل اول در
سخنان وی ،نبى است .چنانکه بیان شد ،عقل اول ،اول موجودات و آدم مخلوقات است و آدم
خاکى ،اول آدمیان و آدم فرزندان است .خداوند این آدم را بر صورت آن آدم آفرید .یعنی
همان طورکه زبان ،صورت عقل آدمى است ،آدم نیز صورت عقل اول است و این مخصوص به
آدم نیست؛ بلكه همۀ انبیا صورت عقل اولاند .عقل اول ،اعلم و اشرف عقول و واسطۀ رساندن
فیض از درگاه احدیت به عقول فروتر خود است

(رک :نسفی257-258 :1352 ،؛ نیز  127 :1368و -282

280؛ نیز .)61-63 :1381

 .2 .2 .1 .2عقل اول و خالفت

نسفى گوید:
آن گاه خلیفۀ خود را به خالفت به این عالم صغیر فرستاد و خلیفۀ خداى عقل اول
است و عقل است که مظهر صفات خداى است ،عقل را به صفات اخالق خود
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بیاراست و به عالم صغیرش فرستاد .و از اینجاست که گفتهاند حقتعالى آدم را
بهصورت خود آفرید و عقل اول خلیفۀ خداى است در عالم کبیر ،و عقل ما خلیفۀ
خداى است در عالم صغیر (نسفی.)98 :1381 ،

خلیفۀ خدای را خدا انگاشته و امری برتر از حكم حق نیافتهاند تا سرانجام به مدد عنایات حق از این
کدورت ،پاک گشته و به خدای رسیدهاند:
بسیارى از مشایخ به این عقل اول رسیدهاند ،و به این عقل اول بازماندهاند ،از جهت
آنكه صفات خداى در وى دیدهاند ،و باالى حكم او حكمى ندیدهاند ،و باالى امر او
امرى نیافتهاند« ،إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَکُونُ» (یس .)82 :گمان
بردهاند که مگر خداى اوست و مدتى او را پرستیدهاند ،تا عنایت حق در رسیده است،
و باالى حكم او حكمى دیدهاند ،و باالى امر او امرى یافتهاند« ،وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ
كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ» (قمر .)50:آنگاه بر ایشان روشن شده است که او خلیفۀ خداى است ،نه
خداى است ،و او مظهر صفات خداى است ،نه خداى است .از وى گذشتهاند و به
خداى رسیدهاند (نسفی.)382 :1368 ،

گفتنی است موضوع خالفت انسان کامل که منوط به امتیاز صورت خدایی اوست ،بهطور
مستقل و جدای از ارتباط با مبحث عقل اول نیز بازتاب داشته است .غزالی صریحاً به این موضوع
اذعان دارد و انسان را نسخهای مختصر از مملكت و پادشاهی خداوند میداند که حفظ نظام معرفتی
انسان و صورت خدایی او در گرو نگاهداشت مقام خالفتش است:
پس شكر کن آن پادشاهى را که تو را بیافرید و پادشاهى داد و مملكتى داد ،نمودگار
مملكت خویش ...و تو را یگانه و بىچون و بىچگونه بیافرید و بر همه پادشاه کرد ،و
آنگاه تو را گفت :زینهار! از خویشتن و پادشاهى خویشتن غافل مباش ،که آنگاه از
آفریدگار خویش غافل شده باشى ،كه فانَّ اللَّه خلق آدم على صورته .فاعرف ذلک و
اعرف نفسک يا انسان تعرف ربّک (غزالی ،1383 ،ج.)52 :1

موالنا نیز خلقت آدم بر صورت الهی را مستعار و قرضی از جانب خداوند برای انسان میداند؛
لیكن تا زمانی که انسان سرکشی میکند و از بندگی به دور است ،این مستعار جزء ملک و خالفت
وی نمیشود؛ اما با عبودیت از رنج بالی مستعار رها ،و به مقام خالفت خود آگاه میشود:
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آدمى را هر روز پنج و شش بار بىمرادى و رنج پیش مىآید ،بىاختیار او...و با این
همۀ بىمرادىها طبعش مقرّ نمىشود و مطمئن نمىشود که من زیر حكم کسى باشم.
خلق آدم على صورته در وصف الوهیّت که متضادّ صفت عبودیّت است مستعار نهاده
مىکند این بىمرادىها را و لیكن سودش ندارد؛ تا آن وقت که آن مستعار را ملک او
نكنند از سیلى نرهد (موالنا.)232 :1386 ،

 .3 .1 .2انسان کامل  -عالم صغیر

از نظر نسفی کمال جهان هستی ،انسان است و عالم هستی بهمنزلۀ کتاب بزرگ خداوند است که
انسان کامل نسخۀ مختصری از این کتاب میباشد .حقتعالی این کتاب را برای مالئكه نوشته و آن
را کتاب خرد یا عالم صغیر نامیده است .پس آدم خلیفۀ خداوند در عالم صغیر میباشد (نسفی:1368 ،
.)143

شناخت انسان از نظر حالج برحدیث صورت یا مفهوم «انسان ،تجلىگاه خداوند است» استوار
است .از نظر وی همۀ هستى در سیماى انسان آشكار است:
ملک و ملكوت در صورت آدم و ذریّت او پیداست و خداوند جلّجالله ،ظاهر کرد
به صنایع و سماى خود ،نزد نزول سبحات او ،از پیدا شدن ملک نزد قرآن کبریا ،که او
راست قدر و حسنات (بقلی.)348 :1374 ،

حالج انسان را عالم صغیر مىداند و معتقد است:
کونین از عرش تا به ثریا در صورت آدم ظاهر است ،زیرا که کون ،اصغر است .هرکه
آدم را دید ،از عرش تا به ثریا را دید (بقلی.)349 :1374 ،

همچنین شیخ اشراق ،انسان کامل یا عالم صغیر را سایهای از عالم مثال ،مرتبهای از هستی که از
مادة مجرد ،برزخ میان عالم حس و عقل و درواقع عالم اوسط است ،میداند و با استناد به آیۀ قرآن،
ارتباط حدیث صورت با عالم صغیر را تبیین میکند:
اکنون بباید دانستن که هر چه اندر آن عالم است بیشترین آن را مثلى و شبیهى اندرین
عالم هست ...و همچون ظلّ و شجر است .و کاملترین موجودات ...آدمى است ،و
بدین سبب او را «عالم کوچک» خوانند بهحكم آنكه حواشى عالم روحانى و جسمانى
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بر هم زدهاند و نمودارى مختصر که آدمى است از او با هم آورده است (سهروردی،
 ،1375ج .)420 :3

 .4 .1 .2تطبیق برخی آیات قرآن -انسان کامل:

تفسیر و تأویل شده است که عبارتاند از:
 .1 .4 .1 .2آیه« :سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ» (فصلت)53 :

از نظر عارف ،جهان و هرآنچه در هستی موجود است از عالم قدیم به فعلیت درآمده و سرانجام در
انسان ،متجلی شده است؛ زیرا انسان بر سیمای خداوند خلق شده و خداوند بارها به انسان نگریسته و
صفات خود را در او متجلی کرده است .پس انسان شایستۀ مظهر عالم ملک و ملكوت و شهادت
کبری گردیده و کونین از عرش تا ثریا در صورت او ظاهر شده است و هرکس او را بیند گویی
تمام عرصۀ هستی را دیده است (رک :بقلی 348-349 :1374 ،و 443-444؛ حالج .)114 :1386 ،همچنین
آمده است:
در سطر سَنُرِیهِمْ بنگر که صدهزار آدم با چرخ و افالک در یک عارف پیداست .چون
او را دیدى ،همه را دیدى .بلكه چون او را دیدى ،حق را دیدى .حقیقت «من عرفنى،
فقد عرفالحقَّ» این حدیث است .آیینۀ ذات است منقوش به نور صفات .از دریچه
افعال ازین جان به عالم نگرد ،زیرا که جمع جمع است ،و عین جمع است (بقلی:1374 ،
.)126
 .2 .4 .1 .2آیه« :و صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ» (تغابن)3 :

میبدی در کشف االسرار ،ابتدا آیه« :هُوَ الَّذِی يُصَوِّرُكُمْ فِی الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ» (آل عمران )6 :را در
جهت اثبات صورت برای خداوند که این امر نشانۀ قدرت و اکرام خداوند برای تصویر خلق است،
به کار برده است .سپس در جهت تبیین اثبات صورت برای خالق ،دیدگاه اهل سنت و دیدگاه اهل
تأویل را مطرح میکند:
سخن درین آیه از دو وجه است :یكى در اثبات صورت آفریدگار جلجالله و
عزشانه ،دیگر در بیان قدرت وى و اظهار نعمت و بر نهاد منت در تقدیر و تصویر
خلق .اما در اثبات صورت خالق خبر درست است از مصطفى(ص):
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«خلق آدم على صورته و طوله ستون ذراعا و روى على صورة وجهه» .اهل تأویل که
مایۀ دین ایشان تمویه و تأویل و نفى است اضافتها از حق جلجالله بگردانیدند و از
ظاهر برگشتند .و اهل سنت که مایۀ دین ایشان سمع و قبول و تسلیم است تأویل
خطاست که حق جلجالله در همۀ صفات بىهمتاست (میبدی ،1371 ،ج .)13 :2

پس از طرح مبحث فوق و با استناد به آیۀ« :وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» (تغابن )3 :بهترین
صورت ،صورتی است که خداوند بر آدمیان منت نهاده ،او را بهصورت خود آفریده و در او از
روح خود دمیده است .صورتی که مطابق آیۀ« :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (تین،)4 :
کامل ترین و زیباترین صورتی است که از بین موجودات ،مختصّ آدمیان یعنی انسان کامل است
که فرشتگان بر او سجده کردند و جز او کسی شایستگی سكونت در مجاورت خداوند را ندارد
(میبدی ،1371 ،ج 14-15 :2؛ حالج.)190 :1386 ،
 .3 .4 .1 .2آیه« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها( »...بقره)31 :

انسان بهسبب بهرهمندی از صورت خدایی ،عالِم علم اسمای الهی گشته ،بر کرسی عرش نشسته و از
عالَم غیب آگاه گردیده است .مقامی که مختصّ انسان کامل است و دیگر موجودات از این علم
بیخبر و در پردة عصمت غیب الهیاند:
عالم علم وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ چون معلّم ملكوت شد و مسافر عالم جبروت در صفوه
مظلومان قدر نگاه کرد ،دیدههاشان به پردة عصمت از غیب قدم پوشیده دید که آن
معصوم را متّهم یافت به دلیرى أَتَجْعَلُ فِیها گفتن بر تخته جهلشان سطر أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ
بنوشت .كامن سرَّ علم اسماء از بحر صفات در جان ایشان بشرست ،بانگ برآوردند،
آن با کوره فعل را گفتند که« ال عِلْمَ لَنا إِلَّا عَلَّمْتَنا» (بقره ،)32 :چون برکرسى عرش
بنشست ،خلیفه قدم خلق اللّه آدم على صورته پرده عبودیّت از روى ربوبیّت برداشت
(بقلی.)107 :1374 ،
 .4 .4 .1 .2آیه« :اُنظُر اِلَی الجَبَلِ( »...اعراف)143 :

انسان کامل به مثابۀ کوهی است که خداوند صفات خود را براساس حدیث صورت در او متجلی
کرده است .هرچند این کوه بهسبب جنبۀ حدوث ،تحمل جلوات حق و کشیدن بار عشق و معرفت
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او را ندارد« :اللّه تعالى صفات خود به وى آشكارا کرد ،چنانکه آن صوفى مستور (علیهالصالة
والسالم) گفت:
خلق اللَّه تعالى آدم على صورته ،کوه تهمت است که حق متجلى است در آن کوه.
معرفت نتواند بود .او بود که او بود؛ زیرا که عاشق معشوق بود ،طالب مطلوب بود ،و
مطلوب طالب (بقلی.)28-29 :1381 ،

 .5 .1 .2انسان کامل  -آئینه

در آخرین نمونۀ تطبیقی حدیث صورت با انسان کامل موضوع آیینه مطرح میشود .انسان مستحق
اسما و صفات الهی است و چون آیینهای است تمامنما درمقابل حق و از این جهت او را مرآت حق
و یا به تعبیر نسفی مرآت وجه صاحب جمال گویند .خداوند بر خود واجب فرموده که اسما و
صفات خود را جز در انسان کامل نبیند که تحقق این امر ،با خلق شدن آدم بر صورت الهی ممكن
میشود.
از سطور صورت علم بیرون شو .عقل را به دروازه عدم بگذار ،تا بر شطّ بحر قدم عالم
أزل در مرآت خلق اللّه آدم على صورته ببینى (بقلی.)125-127 :1374 ،

چون دانستى که نفس از ذات و وجه از نفس پیدا آمد و وجه ،تجلى نفس و نفس،
تجلى ذات است ،اکنون بدان که معدن و نبات و حیوان از وجه پیدا آمدند و تجلى
وجهاند ...و اگر وجه را صاحب جمال اعتبار کنى آدم ،مرآت این صاحب جمال است
(نسفی.)169 :1379 ،

 .2 .2حدیث و تمثّل و التباس
تمثّل ،مصدر باب تفعل از ریشۀ «مثل» و در لغت بهمعنای متصور شدن چیزی است

(راغب:1412 ،

 )758-759و در اصطالح ،متصور شدن حقیقتی برای انسان بهصورتی خاص ،مأنوس و هماهنگ با
غرضی که تمثّل برای آن حاصل میشود .بنابراین تمثل ،انقالب و دگرگونی چیزی به چیز دیگر
نیست؛ زیرا انقالب ماهیت محال است (طباطبایی ،1374 ،ج .)36-37 : 14التباس نیز مصدر ثالثی مزید و
بهمعنای «پوشیده شدن و شوریده شدن» است (سلقانی :1982 ،ذیل واژه).
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عرفا بنا بر دیدگاه توحیدی و تنزیهی خود ،مقصودشان از تمثّل و التباس ،درحقیقت مظهریت
انسان برای صفات الهی است؛ وگرنه رسیدن سالک به مقام ذات الهی ناممكن و حلول و اتحاد
محال است .بدین سبب رؤیت ذات خداوند نیز غیرممكن است؛ لیكن سالک ،رؤیت ذات خداوند
همۀ صور از خداوند است؛ اما خداوند از همۀ آنها برتر است .دراینخصوص عینالقضات
همدانی ،ابتدا تطبیقی بین حدیث صورت و حدیثی که پیامبر در شب معراج خود فرمودند« :رأيت
ربّى ليلة المعراج فى أحسن صوره» مطرح کرده است و هر دو را نوعی از تمثّل برمیشمارد .سپس
در مطابقتی دیگر ،با توجه به اشتراک مصوّر بودن حق ،مستفاد از «احسن صوره» و «علی صورته»،
خداوند را هم مصوِّر می نامد و هم مصوَّر که این نام مصوَّر و یا صورت نماینده ،مختصّ حضرت
حق است و مقامی است در بهشت که مختصّ خواص است (رک :عینالقضات296 :1341 :،؛ بقلی:1374 ،
.)435

التباس و تفصیل آن در نزد صوفیان بهخصوص روزبهان بقلی از اهمیت ویژهای برخوردار است
و از پربسامدترین اصطالحات آثار وی بهشمار میآید .روزبهان تمام عالم التباس نور عشق میداند
که آدمی به مدد نزول عشق میتواند به درک معنا و مقام التباسگونۀ حدیث منظور نائل شود:
چون در درج متشابهات حرف مشكل التباس «خلق اللَّه آدم على صورته» خوانده
بود ،و خلیلوار(ص) در آسمان ملكوت فعل عروس قدرت در آیینۀ فعل دیده بود،
الجرم روح نوآموز ازل رعنا در عشق به ذروهئى که پاىهاى صورت انسانست ،سر از
مغازه دیده رسم صورت آدم بیرون کرده ،آیات مجهول را نشانۀ عروس قدم مىکرد،
مىگفت« :هذا رَبِّی» (بقلی.)74 :1366 ،

گفتنی است مفهوم تمثل و التباس با برخی از احادیث معصومان بسیار همسو و هماهنگ است.
امام خمینی در جهت اثبات حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» برخی از احادیث شریعت را
گواهی محكم بر صدق سخن خود که انسان مَثَل اعالی خداوند است ،برمیشمارد:
درحدیث شریف کافى ،حضرت بـاقر العلوم میفرمایند« :نحن وجهاهلل» و در دعای
ندبه آمده اسـت« :اين وجهاهلل الذی اليه يتوجه االولياء؟» در زیارت جامعه کبیره هم
آمده است« :و المثل االعلی» و این مثلیت و وجهیت همان است که در حدیث
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شریف میفرماید« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» یعنى :آدم مَثَل اعالی حق و آیت
کبراى الهی و مظهر اتم و مرآت تجلّیات اسما و صفات و وجهاهلل و عینهلل و یداهلل و
جنباهلل است؛ «هو يسمع و يبصر و يبطش باهلل ،و اهلل يبصر و يـسمع و يبطش به»

 .3 .2حدیث و تخلّق به اخالق الهی
غرض از تخلّق به اخالق الهی ،متخلّق شدن انسان به افعال و اسمای الهی و جامع صفات او گردیدن
است .آدمی بدان سبب که بر صورت الهی خلق شده ،میتواند نسخۀ کامل و مشابهی از تجلی اسما
حق باشد و به سرّ اسم اعظم دست یابد که البته این امر با متّصف گردیدن عاشق به تمام اسما و
صفات معشوق ممكن است:
تو مثل مائى ،یعنى ترا حىّ قادر سمیع بصیر متكلّم مرید آفریدم ،ترا لباس بقا در
پوشیدم ،تا در جوار ما نمیرى .این رمز «خلق اللَّه آدم على صورته» بین .چون اتّصاف
حاصل شد ،و تخلّق تمام گشت ،اسم اعظم بیافت (بقلی.)164-165 ،146 :1374 ،

امّا معنى خلق اللّه خبر بود از تجلّى عین جمع عین تفرقه را تا تخلّق یابد عاشق بصفات
معشوق .آدم را تجلّى کرد بجمیع صفات آنگاه از سرّ ذات بر جانش تجلّى کرد
(بقلی.)63: 1374 ،

روزبهان در مصادیق دیگری نیز به این موضوع پرداخته و معتقد است که خداوند خَلق خود را
کسوت خلّت خُلق خود یعنی خَلق آدم بر صورت الهی ،پوشانده است تا او بتواند به جمیع صفات و
اسمای کلیۀ حق نائل شود .سپس خداوند بهواسطۀ همین انسانِ متخلّق به خُلق حق که دیگر خلیفۀ
ملک وی گشته و سنت هدایت ،خُلق او گردیده است بر خَلق خود با تمامی صفاتش تجلی میکند
(بقلی.)153 ،450-449: 1374 ،

همچنین عینالقضات با طرح آیات و احادیث مرتبط ،تبیین میکند که اگر صفات حقتعالی از
قبیل سمع ،بصر ،قدرت ،اراده و علم نبود ،انسان هیچ ادراک و توانی نداشت ،در عدم بهسر میبرد
و از داشتن صورت الهی« ،خلق آدم على صورته» = «ما خلق اللَّه شيئا أشبه به من آدم» ،بیبهره
میماند .ازسویی دیگر؛ حفظ مقام تخلّق به اخالق و صفات الهی منوط به پرهیز از معاصی ظاهر و
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باطن و افعال ناشایست است؛ در غیر این صورت آدمی از شنیدن کالم ازلی و دیدن جمال ازلی
حق محروم میگردد (عینالقضات ،1372 ،ج.)148-149 :1

اى عزیز چون خواهند که مرد را به خود راه دهند و به خودش بینا گردانند ،دیده یابد.
زبان دهد «كنت له سمعا و بصرا و لسانا فبىيسمع و بىيبصر و بىينطق» بیان صفات
شده است که تخلّق سالک باشد .در این مقام ملک و ملكوت واپس گذاشته
باشد«...يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ» رسیده باشد .بوى «من عرف نفسه» بوییده باشد ،و شراب
«عرف ربّه» چشیده باشد« .إنَّ اللَّه خلق آدم على صوره الرَّحمن» برو ظاهر گشته
باشد( ..عینالقضات.)270-271 :1341 ،

 .4.2حدیث و کیفیت خلقت انسان
عرفا دربارة کیفیت و علت آفرینش آدم و نیز تأویل مجموعهای از آیات قرآن که در این خصوص
نازل شده است ،اغلب به حدیث نبوی« :انَّ اهلل خلق آدم على صورته» استناد میکنند .در متون
سنت اول عرفانی ،چگونگی خلقت آدم به دو شیوه مطرح شده است .هر شیوه ،زنجیرة آیات قرآن
و احادیث مختصّ خود را دارد که متناسب با نوع و نحوة بازتابشان ،سرانجام در یک مفهوم
مشترک که داللت بر مقام خلیفهاللهی انسان بهسبب خلق او بر صورت الهی است ،آورده شده
است.
شیوة اول شامل آیات و احادیثی است که به مفاهیم قرآنی و رواییِ خلقت انسان از روح الهی،
سرشته شدن گل آدم به دست خداوند در چهل روز ،زیبا تصویرکردن صورت انسان به دست
احسن الخالقین که همگی نمایانگر خلقت کامل انسان و مقام عظیم وی بهسبب برخورداری از
صورت الهی میباشد ،اشاره دارد .این شیوة ابتدایی در شرح شطحیات روزبهان نسبت به متون مشابه
دیگر صریحتر و روانتر بیان شده است:
بعد از خلق روح صورت آدم را بیافرید .چهل هزار سال بدو تجلّى کرد .حدیث
«خمّرت طينة آدم بيده اربعين صباحا» در حدیث طبیب بیماران عشق ازل بنگر ،که
آن صورت را در سایۀ عرش بپرورد .چون تمام شد گفت «خَلَقْتُ بِيَدَیَّ» (ص.)75 :
آنگاه روح را از فلق صبح فعل درو دمید .گفت «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی» (حجر:
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 .)29چون تخصیص این دو اضافت بیافت ،متخلّق بخلق قدم شد .جهان را بنور او
روشن کرد .او را گفت «صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» (مؤمنون .)65 :چون در انسانیّت
کمال بداد ،خود را بستود ،بىحدث .گفت «فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ» (مؤمنون:

متشابهات بنمود ،تا در عشق از سر شور محبّت در عمیای معرفت تلبّس فعل را گفت:
خلق اللَّه تعالى آدم على صورته (بقلی305 :1374 ،؛ نیز 33 :1366؛ عینالقضات:1385 ،
143-144؛ میبدی ،1371 ،ج189-190 :6؛ موالنا.)253 :1386 ،

شیوة دوم به زنجیرة آیات قرآنیِ داستان خلقت آدم و مفاهیم آن ازجمله برتری آدم بر تمام
مخلوقات ،سجدة فرشتگان دربرابر آدم و سرباز زدن شیطان از سجده که همگی بهسبب خلقت آدم
بر صورت الهی و مقام خلیفهاللهی وی است ،اشاره دارد:
«قوله تعالى وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» (بقره ...)34 :و فرمان آمد مالئكه را که
شما همه سوى تخت آدم روید و آدم را سجود کنید .فرشتگان آمدند و در آدم
نگریستند همه مست آن جمال گشتند ...جمالى دیدند بىنهایت ،تاج «خلق اللَّه على
صورته» بر سر (میبدی ،1371 ،ج159 :1؛ خواجه یوسف همدانی.)61 :1362 ،

قبله مالئكه عرش بود چون تابش نور خلق اللّه آدم على صورته پدید آمد روى بدو
آورد و سر پیش او بر زمین نهاد زیراکه درین وجود هم نشانى دید از عالم بىنشانى،
اما آن نشان از عالم بیان بود و این نشان از عالم عیان و بیان در مقام عیان مضمحل شود
(عینالقضات.)3-4 :1379 ،

 .5 .2حدیث و مقامات عرفانی
حدیث« :إنََّ اهللَ خَلَقَ أدَمَ علی صُورَتِه» با برخی از مقامات و مراتب عرفانی ازجمله مقام ذکر،
محبت و عشق ،فنا و بقا و توحید در ارتباط است .هریک از این مقامات بهنحوی درصدد تبیین سرّ
حدیث صورت است .این سرّ درواقع چیزی جز مقصد و کمال عارف یعنی قرب الهی نیست.
عارف میتواند با مذکورگردیدن حقیقی همۀ وجودش ،برخاستن تعدد از عشق و عاشق و معشوق،
فانی شدن از صورت حادث خویش و باقی به بقای صورت حق و درنهایت ،مملو از صورت الهی
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گردیدن که همان توحید واقعی و مبنای خلقت انسان است ،به حقیقت مفهوم حدیث صورت
پیبرد.
 .1 .5 .2ذکر

گفتن ذکر دیگر سودی ندارد؛ حتی ممكن است حجاب و مانع باشد (دهباشی .)262 :1386 ،در یک
مصداق از متون عرفانی ،روزبهان به بیان صورت و حقیقت ذکر پرداخته است .کسی که تجلی ذکر
در وجودش رخ نداده ،تنها بر زبان ،صورت ذکر را میگوید؛ لیكن چون حقیقت ذکر روی دهد،
عقل و روح و سرّ ذاکر و همۀ وجودش ،مذکور قدیم و حقیقی میشود و سرّ حدیث صورت
برایش مكشوف میگردد:
چون در مذکور رسید ،سرّ «خلق اللَّه آدم على صورته» در سرّ «أنا الحقَّ» پیدا شود.
آنگاه حقّ است .که حقّ را ستاید (بقلی.)282-283 :1374 ،

 .2 .5 .2محبت و عشق

برخی از عرفا محبت را با عشق یكی دانسته و حتی در یک مفهوم بهکار بردهاند .بررسی متون
عرفانی روشن میسازد که تا قرن پنجم هجری محبت کاربرد بیشتری داشته و اوصاف و
ویژگیهای آن در متون صوفیه به تفصیل مطرح شده است ،ولی از قرن پنجم به بعد عشق ظهور و
بروز گستردهتری مییابد (دهباشی .)249-250 :1386 ،در این پژوهش نیز بهسبب قرابت و پیوستگی
مفهوم؛ این دو مقام در یک معنی بهکار رفتهاند .در مقام عشق ،عاشق در وجود معشوق مستغرق
میگردد و هرآنچه غیر اوست را فراموش میکند (نسفی .)113 :1368 ،حال خلق شدن انسان بر
صورت الهی بهمعنای صورت ظاهری و یا حلول و اتحاد نیست؛ بلكه بهمعنای محبت و دوستی حق؛
یعنی فرمان برداری از حق در جهت تقرب و استغراق در حق و درنهایت برخاستن تعدد و یكی شدن
عشق و عاشق و معشوق است (غزالی ،1383 ،ج 581-582 :2؛ عینالقضات 69-70 :1379 ،و .)99

ازطرفیدیگر عرفا مصداق اتم و اکمل عشق را پیامبر(ص) میدانند که تنها او از میان سایر
پیامبران و حتی کلّ موجودات از تحمل درد و بالی عشق سربلند بیرون آمده و لب به شكوه
نگشوده است (عینالقضات138 :1379 ،؛ بقلی 20 :1366،و30؛ میبدی ،1371 ،ج 163 :1؛ نیز ج .)376-377 :7
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 .3 .5 .2فنا و بقا

فنا غایب شدن از اشیا و بقا حضور با حق است (کاشانی .)297 :1387 ،مصداق عینی حضور با حق،
خلق آدم بر صورت حق است که در ابتدا آدم با فناشدن از هرچه غیر خداست ،به مقام بقا رسیده و
از کالبد فلک بیرون شو...،پوستین حدث بینداز...تو قبای بقا «خلق اللَّه آدم على
صورته» درپوش ،و از قایل «تُبْتُ إِلَيْکَ» (اعراف« )140 :رَبَّنا ظَلَمْنا» (اعراف)22 :
منیوش (بقلی.)191 :1374 ،

 .4 .5 .2توحید

توحید آخرین مرحله از سیروسلوک است که از فنا و بقا حاصل میشود .امام محمد غزالی شرح
مبسوطی درخصوص توحید و چهار درجۀ آن ارائه میدهد (رک :غزالی ،1383 ،ج .)529-531 :2از نظر
وی کمال توحید درجۀ چهارم آن است:
که جز یكى را نبیند ،و همه را خود یكى بیند ،و یكى شناسد ،و تفرقه را بدین مشاهده
هیچ راه نبود ،و این را صوفیان فنا گویند در توحید (رک :غزالی ،1383 ،ج .)530 :2

مرتبۀ چهارم توحید که شرح و فهم آن بسیار دشوار است ،با حدیث صورت پیوند دارد .در
جهان خلقت ،موجودات بهنوعی در ارتباط با یكدیگرند .اعضای مختلف جسم مردم با مردمی یعنی
بعد شخصیتی انسان ،در ارتباطاند و زمانی که با هم یكی گردند ،دیگر از تفاصیل اعضای مردم
چیزی جز مردمی نمیماند .انسان نیز با خدای خویش ارتباط ویژهای دارد و با فنای عاشق در
توحید ،چیزی جز معشوق حقیقی یعنی حقتعالی نمیماند؛ زیرا تمام صورت انسان مملو از صورت
الهی است و بر همین اساس خلق شده است (رک :غزالی ،1383 ،ج .)530-532 :2

 .6 .2حدیث و تنزیه و تقدیس حق
تنزیه و تقدیس حق از منظر امام محمد غزالی با تبیین نسبت جان آدمی با قالب خاکی وی مطرح
میشود .جان آدم بدون هیچ اضافت و قسمتپذیری است و نمیتوان او را محدود به مكان
مشخصی از میان اندام های تن کرد .از طرف دیگر هیچ عضوی از تصرّف این جان خالی نیست و به
همان نسبت که جان ،پادشاه تن است و همۀ اعضا تحت فرمان ویاند ،خداوند نیز پادشاه عالم است
و منزه است از اینكه او را بهجای خاصّی اضافت یا تقسیم کنند .حال پیبردن به مفهوم تقدیس و
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تنزیه حق با آشكارشدن سرّ جان و فهم روح آدم که همان خلق شدن وی بر صورت الهی است؛
ممكن میشود (رک :غزالی ،1383 ،ج .)52 :1

 .7 .2حدیث و لوح محفوظ
بدان که لوح محفوظ آن باشد که هرچیز که در این عالم بود و هست و خواهد بود ،جمله در
وى مكتوب بود (نسفی.)227 :1368 ،

هرچیز که بر کاغذ نوشته میشود و یا هر کلمه و حرفی که در دماغ آدمی موجود است ،ابتدا
در لوح محفوظ بهوسیلۀ قلم الهی که از یكدیگر انفكاکناپذیرند ،نقش بسته است .خلق شدن آدم
بر صورت الهی نیز از ازل به قلم خداوند در لوح محفوظ الهی مصوّر شده است:
جوانمرد ،هرچه در قلم نیست در لوح نتواند بود ،و هرچه قلم بدان جارى شد به فرمان
همین بود .و علم اللّه فوق ذلک« .أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (ملک.)14 :

او را از خود واتوانى یافت؛ آنگه بدانى که «خلق آدم على صورته» چه بود .افتادم
در بحرى عظیم (غزالی.)51 :1356،

 .8 .2حدیث صورت و حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»
دانستن ارتباط این دو حدیث در گرو فهم نسبت جان با قالب (تن) آدمی است؛ یعنی وجه درونی
جان و بیرونی قالب .زمانی که انسان به فهم این نسبت نائل آید ،به نسبت درونی یا بیرونی بین
خداوند و عالم نیز پی میبرد .خلق آدم بر صورت الهی و یا «ما خلق اللَّه شيئا أشبهه به من آدم»
چونان برون عالم و حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ،درون عالم است .انسان با طلب مداوم
در جهت آگاهی بر این سرّ بیرونی که خداوند از روح خود در قالب آدمی دمیده؛ یعنی او را بر
صورت خود خلق کرده است ،میتواند به شناخت نفس و بهتبع آن به شناخت خداوند که سرّ
درونی و جان عالم است ،دست یابد (عینالقضات ،1372 ،ج56-57 :2؛ نسفی.)74-76 :1391،

همچنین نسفی در تعبیری دیگر ،ظاهر (بیرون) عالم را خلق خدای یا نیستِ هستنمای که
چیزی جز وجود خیالی و ظلّی نیست معرفی میکند و باطن (درون) عالم را با عناوین خدای خلق،
واجبالوجود ،وجود حقیقی و هستِ نیستنمای ،برمیشمارد .در ادامه همانند توضیح فوق و با
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توجه به آیاتی از قرآن ،معرفتالنفس و نتیجۀ آن معرفتالرب که جان عالم است ،با فهم حدیث
صورت که ظاهر عالم است ،ممكن است:
پس ظاهر عالم را که خلق خدایست با باطن عالم که خداى خلقست همچون ظاهر
اینست معنى «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ »...و اینست معنى «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ
رَبِّها» (زمر )69 :و اینست معنى «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی» (حجر ...)29:و
باطن عالم که خداى خلقست بهمثابۀ چراغ است و ظاهر که خلق خدایست بهمثابۀ
مشكات یا چنین گوى که باطن عالم بهمثابه شمع است و ظاهر عالم بهمثابه
آیینههاست .یا خود چنین گوى که باطن عالم نور است و ظاهر بهمثابه دریچهها و نور
دائم سر از دریچهها بیرون کرده است و مىگوید و مىشنود و مىبیند (نسفی:1391،
155-156؛ نیز رک.)160-162 :1391 :

نتیجه:
مسئلۀ آفرینش انسان بر صورت الهی در ادیان مختلف الهی اعمّ از یهود ،مسیحیت و اسالم وجود
دارد و در متون عرفانی نیز بهکرّات بازتاب یافته و تفسیر و تأویل گردیده است.
حدیث «انَّ اهلل خلق آدم علی صورته» بهصورتهای مختلف درکتب روایی شیعه و سنی نقل
شده است .وجود دو روایت صحیحالسند از میان روایات مختلف ،دالیل قرآنی و عقلی ،اهمیت
توجیه و روشنگری امامان و دانشمندان از مله عواملی است که سبب تقویت سندیت حدیث و
درک درست از معنا و تفسیر آن گردیده است.
معنای صحیح کلمۀ «صورت» در متون مختلف دینی و عرفانی ،نفی هرگونه هیئت و شكل از
خداوند و یا تشبیه و تجسیم اوست .درحقیقت «صورت» یا «وجه» چیزی است که حقیقتی با آن
ظهور و بروز پیدا می کند ،همانند عالم که سراسر جلوه و تجلی حق است و هر یک از موجودات
بهاندازة توان خود ،خدا را نشان میدهند؛ جز انسان کامل که حقتعالی بهتمامی در او تجلی کرده
است.
نظریۀ ولیّ یا انسان کامل در متون منثور سنت اول عرفانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در
قالب پنج الگو :پیامبر ،عقل اول ،عالم صغیر ،آیات قرآن و آیینه ،مطرح شده است .انسان کامل
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بدان سبب که صورت کامل خداوند است ،می تواند به جامع اسما ،صفات و افعال الهی متخلّق شود.
همچنین رؤیت ذات خداوند از طریق تمثّل و التباس که برترین و کاملترین صورت الهی در
کسوت آدم است ،برای وی محقق گردد.
که درنهایت ،مقصود اصلی از هر دو روش ،تبیین مقام خالفت انسان بهسبب برخورداری وی از
خ لق شدن بر صورت الهی است .امتیازی که از ازل به قلم خداوند ،در لوح محفوظ الهی و جان و
روح آدمی مصوّر شده است و با درک درست این امتیاز ،تقدیس و تنزیه خداوند نیز ممكن
میشود.
هر یک از مقامات و مراتب عرفانی ذکر ،عشق ،بقا و توحید؛ با شیوههای مختصّ خود یعنی
مذکور گردیدن انسان ،استغراق در عشق ،بقای حضور حق و فنای در توحید ،مسئلۀ قرب الهی و
کمال سالک را که منوط به فهم سرّ حدیث صورت است ،بیان میکنند .حقیقتی که با خالی شدن
از صورت حادث خویش و مملو از صورت الهی شدن ،آشكار میشود.
ارتباط عمیقی بین حدیث صورت با حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» وجود دارد.
حدیث صورت در اصل وجه بیرونی عالم است که خداوند از روح خود در قالب انسان دمیده و او
را بر صورت خود خلق کرده است .انسان پس از گذر از فهم این نسبت بیرونی به درک وجه
درونی عالم ،یعنی معرفت نفس و نتیجۀ آن معرفت ربّ که درحقیقت ،جان و سرّ باطن عالم است؛
نائل میشود.

پینوشت:
.1

انشااهلل به زودی این مبحث بهطور کامل در متون منثور سنت دوم عرفانی و مقایسه و تطبیق آن در
هر دو سنت عرفانی تبیین و تحلیل میگردد.

کتابنامه:


ابنابیالحدید ،)1385( .شرح نهج البالغه ،تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم ،قم :کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی.
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ابنأبیعاصم ،عمرو ،)1413( .کتاب السنه ،تحقیق محمد ناصرالدین األلبانی ،بیروت :المكتب
اإلسالمی.











ابنطاووس ،سید ،)1371( .الطرائف ،قم :خیام.
اشعری ،ابوالحسنعلی ،)1362( .مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،ترجمۀ محسن مؤیدی،
تهران :امیرکبیر.
بقلی شیرازی ،روزبهان ،)1366( .عبهر العاشقین ،تصحیح هانری کربن ،تهران :منوچهری.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1381( .رساله القدس ،تصحیح جواد نوربخش ،تهران :یلدا قلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1374( .شرح شطحیات ،تصحیح هانری کربن ،تهران :طهوری.
حالج ،حسین بنمنصور ،)1386( .مجموعه آثار حالج ،تصحیح قاسم میرآخوری ،تهران :شفیعی.
[امام] خمینی ،روحاهلل ،)1376( .شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خواجه یوسف همدانی ،)1362( .رتبه الحیاه ،تصحیح محمدامین ریاحی ،تهران :توس.



دهباشی ،مهدی ،سیدعلی اصغر میرباقریفرد ،)1386( .تاریخ تصوف ،1تهران :سمت.



راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد ،)1412( .المفردات فی غريب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان
داوودی ،دمشق و بیروت :دارالعلم و دارالشامیه.




سلقانی ،عبدالحمید ،)1982( .مصادر اللغه ،نشر :المنشاة العامه.
سهروردی ،شهابالدین ،)1375( .رسائل شیخ اشراق ،تصحیح هانری کربن ،تهران :مؤسسۀ
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.



شرفالدین ،عبدالحسین ،)1376( .ابوهریره و احادیث ساختگی او ،قم :هجرت.



(شهید ثانی) ،عاملی ،زینالدین ،)1404( .الدرايه ،تهران :المجمع العلمی االسالمی.



صدوق( .بیتا) ،التوحید ،تصحیح سیدهاشم حسینی تهرانی ،قم :جامعه مدرسین حوزة علمیه.



طباطبایی ،محمدحسین ،)1374( .الميزان فی تفسير القرآن ،ترجمه باقر موسوی همدانی ،قم:
جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.



طبرسی ،احمد بنعلی ،)1371(.االحتجاج علی اهل اللجاج ،تعلیقات و مالحظات السیدمحمدباقر
الموسوی الخرسان ،مشهد :نشر المرتضی.



عفیفی ،ابوالعال ،)1392( .شرحی بر فصوص الحكم شیخاکبر محییالدین بنعربی ،ترجمۀ نصراهلل
حكمت ،تهران :الهام.

Downloaded from erfanmag.ir at 15:48 +0430 on Thursday September 19th 2019



ابنحنبل ،احمد ،)1389( .مسند احمد ،بیروت :دارصادر.
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علمالهدی ،علی بنالحسین ،)1387( .تنزيه االنبياء ، ،مشهد :آستان قدس رضوی.
عینالقضات همدانی ،)1341( .تمهیدات ،مقدمه وتصحیح وتحشیه وتعلیق عفیف عسیران ،تهران:
دانشگاه تهران.



ــــــــــــــــــــــــ  ،)1385( .دفاعیات (شكوی الغریب) ،تصحیح قاسم انصاری ،تهران:
منوچهری.

 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1379( .لوایح ،تصحیح رحیم فرمنش ،تهران :منوچهری.





غزالی ،احمد ،)1356( .مكاتبات خواجه احمد غزالی با عینالقضات ،تصحیح نصراهلل پورجوادی،
تهران :خانقاه نعمت اللهی.
غزالى ،ابوحامد محمد  ،)1383( .کیمیاى سعادت ،تصحیح خدیو جم ،تهران :علمى و فرهنگى.

فؤادیان ،محمدحسن« ،)1380( .پرتو حسن در شرح حدیث صورت» ،مجلۀ دانشكده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران.631 -654 :



قرآن کریم.



کاشانی ،عزالدینمحمود ،)1387( .مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه ،تصحیح عفت کرباسی و
محمدرضا برزگر خالقی ،تهران :زوار.





کتاب مقدس.
کلینی ،محمد بنیعقوب ،)1388( .اصول کافی ،تصحیح علیاکبر غفاری ،تهران :اسالمیه.
مجلسی ،محمدباقر ،)1404( .بحاراالنوار ،بیروت :موسسه الوفا.



موالنا ،جاللالدین ،)1386( .فیه ما فیه ،تصحیح و حواشی بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :نگاه.



میبدی ،ابوالفضل ،)1371( .كشف االسرار و عدة االبرار ،تصحیح حكمت ،تهران :امیرکبیر.






میرباقریفرد ،علیاصغر ،)1394( .تاریخ تصوف ،2تهران :سمت.
ــــــــــــــــــــــــــــ « ،)1391( .عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم عرفانی؟»،
پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،دانشگاه اصفهان.65-88 :

میری ،محمد« ،)1390( .قاعدة آفرینش انسان بر صورت الهی از منظر ابنعربی» ،فصلنامۀ حكمت
عرفانی.103-129 :
نسفی ،عزیزالدین بنمحمد ،)1368( .االنسان الكامل ،تصحیح موله ،چاپ هشتم ،تهران :طهوری.
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ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1372( .نامههای عینالقضات ،تهران :اساطیر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1379( .بیان التنزیل :شرح احوال و تحلیل آثار ،تصحیح وتعلیق
میرباقریفرد ،تهران :سخن.



ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)1391( .کشف الحقایق :شرح احوال و تحلیل آثار ،تصحیح و تعلیق





نسفی ،عزیزالدین بنمحمد ،)1352( .مقصداقصی ،تصحیح و مقابله حامد ربانی ،تهران :گنجینه.
________________ ،)1381( .زبده الحقایق ،تصحیح حقوردی ناصری ،تهران :طهوری.
نیكلسون ،رینولد ،)1969( .فی التصوف االسالمی و تاریخه ،قاهره :مطبعه لجنه التالیف و الترجمه
و النشر.
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میرباقریفرد ،تهران :سخن.

