
  فلسفة
  آفرينش انسان

  
آه (در زمينة فلسفه و آيفيت آفرينش انسان            

) موجب شگفيت فرشتگان معصوم و مالئك اهلي گرديد         
آنگاه آه پروردگار تو به     :  قرآن جميد مي فرمايد   

مالئكه فرمود من مي خواهم بر روي زمني جانشني و           
مالئكه اعرتاض آردند و    .  خليفة خود را بيافرينم   

در اين زمينه مفسران نظرات     .  نديا استفهام آرد  
برخي معتقدند آه اين    .  خمتلفي ارائه  منوده اند    

سؤال، پرسشي اعرتاض گونه بود و بعضي ديگر گفته         
اند آه مالئكه هرگز در نزد خداوند اعرتاض مني            
آنند بلكه تنها سؤال و استفسار منودند و              
گفتند، خدايا آيا مي خواهي بر روي زمني موجودي         

يين آه فساد آند و خون بريزد، در            را بيافر 
حاليكه ما هستيم و تو را تسبيح و تقديس منوده           
و بزرگ مي مشارمي؟ خداوند فرمود من چيزي را مي           

جان آالم در اين مجله هنفته      .  دامن آه مشا مني دانيد    
است آه خداوند فرمود، من چيزي را در مورد             

خداوند انكار  .  انسان مي دامن آه مشا مني دانيد       
نكرد، در اين آيه نفرمود آه مشا اشتباه مي             

اين موجودي بسيار خوب و عايل است، فساد         .  آنيد
خداوند فرمود من يك چيزي را      ...    .  مني آند و    

مي دامن عالوه بر آن چيزهائي آه مشا گفتيد آه مشا           
  . مني دانيد

 راز آفرينش   آن چيزي آه مالئكة معصوم مني دانند چيست؟        
يك نكتة بسيار   .  يز هنفته است  انسان در آن يك چ    

مهم در اينجا قابل توجه است و اين نكته توسط           
بعضي از بزرگان دين ما براي خواص خودشان بيان         
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قصه اي آه خدا    (  گرديده و آن اينكه قصة آدم،      
با مالئكه گفتگو آرد، قصه اي آه در آن سخن از            
آفرينش آدم و حوا است و اينكه آهنا در ابتدا            

د، گناه آردند، از درخت ممنوع          در هبشت بودن   
خوردند و به مهني جهت از هبشت بريون رانده شده و            
سپس توبه منوده و خدا توبة آهنا را پذيرفت و             
مقام آهنا را از آنچه قبًال در هبشت داشتند،              

بعضي از مفسران و دانشمندان      ).  باالتر هم برد  
  “ گفته اند، اين قصة آدم به تنهائي نيست، قصة        

.  قصة انسان است    ،است  ه معناي عام آن    ب”  آدم  
آن آدم فرقش با    .داستان آفرينش بين نوع بشر است     

اين آدم در اين است آه آن آدم فقط يك فرد بود            
بنام حضرت آدم، اما قصة اين آدم قصة نوع بشر           

خدا مهة آماالت را بصورت بالقوه به انسان         .  است
اما .  داده است، او را در هبشت خلق آرده است           

سان اهل لغزش است، گناه مي آند، خدا نتيجة          ان
گناه ماية  .  گناه انسان را خفت قرار داده است       

سقوط است و عبادت و صواب ماية بلندي و رفعت            
آدم گناه مي آند، از هبشت اخراج مي شود،         .  مقام

برروي زمني پست زندگي مي آند، يعين از بلندي به          
 بسوي  پسيت سقوط مي آند، بعد پشيمان گشته و روي        

خداوند او را مي     .  خدا آورده و توبه مي آند       
خبشد و مقام او را از آنچه آه در ابتدا بود،             

اهللا .انبا التر مي برد آه خداوند خود مي فرمايد           
البته اين سخن منافاتي با اين         .  حيب التوابني 

موضوع آه آسي بنام حضرت آدم اولني پيغمرب خدا           
مني آفريده  بود، اولني انساني بود آه برروي ز         

. شد، اولني موجود با اين ويژگي ها بود، ندارد         
اما داستاني آه خدا در قرآن براي آدم بيان مي          
آند منطبق بر متام انساهنائي است آه برروي زمني          

خداوند مي خواهد بفرمايد،      .  زندگي مي آنند   
انسان اينگونه است با اين خصايص و ويژگي ها و          

ده، آهنم از گل،     مستقيمًا  توسط خدا آفريده ش       
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انسان موجودي است   .  يعين نسل انسان از زمني است      
زميين آه از گل آفريده شده است، گرچه روح او            

انسان جسم دارد و جسم از        .  از از عامل باالست    
عامل طبيعت است، رشد  مي آند و در مسري رشدش              
لغزش مي آند، لغزش او ماية سقوط و فرو افتادن          

دًا توبه مي آند، خداوند     جمد.  او به پسيت مي شود    
.. عالمه طباطبائي رمحت ا   .  توبة او را مي پذيرد    

عليه اين دانشمند بزرگ قرن مي فرمايد اگر            
حضرت آدم آن لغزش و خطا را مني آرد و آن سقوط             
به زمني را مني داشت و بعد توبه مني منود و توبه             
اش پذيرفته مني شد، اگر اين جريانات براي او           

اد، هرگز به مقام و منزلت حقيقي        اتفاق مني افت  
آدم قوس نزويل راطي آرد و        .خود دست مني يافت    

فرق ميان آدمهاي خوب    .  پائني آمد ويل متوقف نگشت    
آدمهاي بد اين قوس    .  و آدمهاي بد در اين است      

نزول را طي مي آنند به پائني مي آيند و مهاجنا             
مي مانند و هيچ حرآيت از خود بسوي باال نشان مني           

اما آدمهاي خوب اين سقوط براي آهنا ماية        .  ددهن
با اين  .  عربت مي شود و به مست باال مي روند            

تفاوت آه اينبار با تالش و مهت خود و لطف                
پيشرت خداوند آدم و حوا      .  خداوند باال مي روند   

را در هبشت قرار داده بود و آهنا بدون تالش و مهت            
وط اما زماني آه پس از سق      .  خود در آجنا بودند   

در اثر ممارست، تالش پيگري و عمل شايسته به هبشت           
راه مي يابند، صاحب منزليت ارزمشند تر از پيش           

اين اوج گريي و رفعت، لطيف تر از          .  مي گردند 
. پيش  بوده و آن را منزليت و مقامي ديگر است            

به هر حال اين قصه براي حضرت آدم اتفاق               
ه افتاده است اما اين داستان، قصة آن آدم ب           

تنهائي نيست بلكه اين سرنوشت مهة آدمهائي است         
آه برروي زمني زندگي مي آنند و لذا وقيت افيت             
براي آسي پيش مي آيد نبايد مايوس شود، تصميم          
بگريد جربان آند و مطمئن باشد اگر جربان آند             
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مقام او نزد خدا باالتر از مرتبة پيشني نيز             
 آن  حاال برومي سراغ اصل حبثمان و         .  خواهدگشت

بعضي از  .   آفريده شده است     آدم    اينكه چرا    
دانشمندان معتقدند انسان را خدا در هبشت             

دلش هم مي خواست در مهان هبشت مباند، آدم         .  آفريد
ابوالبشر خطا آرد، لغزش آرد، او را بريون             

) ع(  آردند، نسلش را هم بريون آردند، اگر آدم         
 و  آن اشتباه را مني آرد، هم او در هبشت مي ماند          

پس تقصري آار   ..  هم ما اين گرفتاري را نداشتيم      
اين نظر بعضي از        .  اول آيست؟ حضرت آدم      
برخي از دانشمندان اين    .  نوادگاِن حضرت آدم است   

او در  .  من مجله حافظ شريازي   .  اعتقاد را دارند  
آدم :  يكي از غزهلا يش گله مند است و مي گويد            

آن ما را بدخبت آرد، ما را بيچاره آرد، اگر             
اشتباه را مني آرد اآلن در هبشت خوش و خرم                

  :در يك غزل مي فرمايد. روزگار ميگذراندمي
فاش مي گومي و از گفتة خود دلشادم             

  بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم
تا شدم حلقه بگوش در ميخانة عشق             

   هر دم آيد غمي از نو به مبارآبادم
طاير گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق             

  آه در اين دامگه حادثه چون افتادم
من ملك بودم و فردوس برين جامي بود            

  آدم آورد در اين دير خراب آبادم
م است، اگر او آن اشتباه را مني           پس مقصر آد   

آرد، من ملك بودم و فردوس برين جامي بود، يعين           
اين .  بنا بود آجنا باشم و بنا بود مهاجنا مبامن           

  . صريح سخن حافظ است
  

آوآب خبت مرا هيچ منجم نشناخت               
  يارب از مادر گييت به چه طالع زادم

و دجلوئي و حور و لب حوض            ساية طوبي 
  به هواي سر آوي تو برفت از يادم
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  . اين يك سخن، يك نظر و يك ديدگاه
حال ميخواهيم ببينيم آه آيا اين ديدگاه درست         

من ملك  “  آيا واقعا   .  سؤال اين است  .  است يا نه  
  ؟ ” بودم و فردوس برين جامي بود

خدا انسان را وقيت آفريد،     .  اين نظر صحيح نيست   
چون .   اعلي آفريد، در هبشت آفريد        ألدر آن م   

موجودات خلقت  مراحل آفرينش انسان با مراحل         
ديگر فرق دارد، انسان دو خصوصيت دارد و  ديگر          

ديگر موجودات، مثل      .  موجودات يك خصوصيت     
موجودات .  حيوانات، اهل فهم و انديشه نيستند       

اين .   باال است   قسم دوم فرشتگانند، مقامشان     
يعين جاي  .  اشارة به آمال است     ”  باال بودن “

در مقام باالئي    .  فرشتگان در مقام اعلي است      
آهنا هم اهل فقط    .  در جاي بلند معنوي است    .  است

يعين .  از خواص حيوانيت هيچ ندارند    .  معنا هستند 
. خشم و غضب ندارند، فقط انديشه و عقل دارند          

هم خصوصيات  اما انسان تنها موجودي است آه          
و غضب و شهوت دارد و        حيوان را دارد، چون خشم    

هم خصوصيات فرشتگان و مالئك را ، چون عقل و             
   .انديشه دارد

  
آدميزاده طرفه معجوني است                

  آز فرشته سرشته وز حيوان
گر آند ميل اين، شود به ازين               

  ور آند ميل آن  ، شود پس از آن
  

اين انسان بايد يك     .  اين خصوصيات انسان است    
لذا .  بعد زميين داشته باشد و يك بعد آمساني           

انسان را خدا از گل       :  قرآن آرمي مي فرمايد     
يعين انسان يك بعدي    .  اما آجا؟ در هبشت   .  آفريد

. ددو خصوصيت حيوانات را دار     .  از طبيعت دارد  
اما خداوند او را در روي آرة زمني          .  مال زمني 

نيافريد، چون انديشه بايد مي داشت، بايد آمال        
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زمني .  مي داشت و زمني جاي اينجور آفرينشها نيست       
اما انسان  .  مي پروراند   آرم خاآي و مار و افعي     

چند ويژگي داردآه هيچ موجود ديگري ، حيت آهنا           
 هستند، مثل   آه از نظر شكل و قيافه شبيه انسان       

بعضي بوزينه ها ، اين ويژگي را ندارند، يعين           
اهل فكر، اهل منطق، اهل سخن، اهل انديشه             

پس انسان بايد در يك جاي ديگري            .  نيستند
اين است راز اينكه خدا از يك       .  آفريده  مي شد   

انسان را خدا از گل آفريد،       :  مي فرمايد     طرف
. شتاما در جاي ديگر مي فرمايد، در هب        .  از خاك 

خوب، آيا انسان آفريده    .  آجنا بايد خلق مي شد     
اگر قرار بر اين بود آه      .  شد آه آجنا مباند؟ خري    

آجنا مباند، اوال از گل آفريده مني شد و مانند             
. ، نه از خاك   .  فرشتگان از نور آفريده مي شد      

يعين بعد فيزيكي ـ طبيعي      .  خاك اين خاك نيست    
اين .   است از اين زمني  .انسان از اين تراب است     

موجود اگر مي خواست آجنا براي مهيشه مباند، الزم          
. اين يك نكته  .  نبود از گل و خاك آفريده بشود       

اني “  :  نكتة دوم اين است آه قرآن مي فرمايد         
خوب دقت آنيد، هنوز آدم     ”  جاعل يف االرض خليفه     

آفريده نشده، شايد روي زمني فقط دايناسورها          
آن خدا به مالئكه      در آن زمان يا قبل از     .  بودند

من ميخواهم روي زمني انسان          :  مي فرمايد  
مني فرمايد من مي خواهم در هبشت           .  بيافرينم

يعين طرح و نقشة خدا از روز        .  انسان بيافرينم   
اول معلوم است و آن اينكه اين موجود دوپا             

پس اگر حضرت آدم هم     .  بايد روي زمني زندگي آند    
 آرد، اگر هم    آن اشتباه را مني آرد، آه بايد مي       

مني آرد، بايد با هر وسيلة ديگر بود او را              
  .بريونش مي آردند

براي اينكه  ليكن  .   چون او بنا نبود آجنا مباند      
عذر و تقصريي نباشد آه بگويند، خدا ما را بي            
دليل از هبشت بريون آرد، آن اشتباه را مرتكب            



   فلسفة آفرينش انسان
  

  41

شد، از درخت ممنوع خورد آه ديگر مني توانست             
پس اين سخن حافظ     .  شت باقي مباند  طبيعتا در هب  

شريازي آه رمحت و درود خدا بر او باد درست نيست           
من ملك بودم وفردوس    :  آه در اين شعر مي فرمايد     

برين جامي بود، يعين بنا بود آجنا باشم، آدم             
  .آورد در اين دير خراب آبادم

سرنوشت مهة ما سرنوشت آن آدم است ، مهة ما بايد           
يك قوس نزول، يك قوس      .  يماين مراحل را طي آن     

خود حافظ رمحت اهللا عليه در بعضي از اشعار         .  صعود
ديگرشان به اين نكته پي برده و لذا در يك غزل           

به عنوان  .  ديگر به اين حقيقت اشاره دارد         
مثال، در بارة آن شب بياد ماندني آه ايشان            
داشته و شب حشرش با مالئكه بوده، شب به اصطالح           

، دلش به روي عامل باال باز         قدري بر او گذشته    
شده و حقايقي به قلب او اهلام شده، آن شب را             

  :اينطور توضيح مي دهد و مي گويد
  

دوش ديدم آه مالئك در ميخانه زدند             
  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند

گل آدم  ، خدا فرمود من انسان را از گل مي               
اشاره مي آند به اينكه پس اوال        حافظ  .  آفرينم

مقصود از آن هبشت ميخانه است، يعين منبع عشق،           
انسان از گل   :  سرزمني حمبت، از طريف مي فرمايدآه      

  .آفريده شده است
ساآنان حرم سرت و عفاف ملكوت               

  با من راه نشني بادة مستانه زدند
امل معنا باز مي شود،     حافظ زماني آه چشمش به ع     

     انوار حقيقت بر دلش مي تابد و بر او اهلام              
خودش را آه مي     .  مي شود، واقعيت را مي گويد       

خواهد تعبري آند، اينجا ديگر مني گويد من آه            
اهل طبقة چندم هبشت هستم، بلكه مي           و  ملك  

اينجا اشاره مي آند    .  با من راه نشني   :  فرمايد



   فلسفة آفرينش انسان
  

  42

 من راه نشني بادة       با:  به بعد حقيقي انسان     
  .مستانه زدند

آمسان بار امانت نتوانست آشيد               
   قرعة آار به نام من ديوانه زدند

پس آمسانيها  ، هبشتيها، مالئكه، فرشته ها قادر          
نبودند آنچه را آه خدا از آهنا مي خواست اجنام           

هم اگر جزء مهان آمسانيها     حافظ، آدم، تو    .  بدهند
.  مني توانسيت از عهدة آار بر بيائي             بودي،

  .اينكار بايد بر روي زمني اجنام بشود
ببينيد يك شب قدر واقعي ، چقدر روح انسان را           

  .لطافت مي خبشد و با اين حقايق آشنا مي آند
  
  

  آتش آن نيست آه از شعلة او خندد مشع
  دآتش آن است آه در خرمن پروانه زدن

  
بعد هم يك مجله اي مي گويد آه انصافا مجلة               

  : قشنگي است و راست مي گويد
آس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب           

  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
بنا بر اين وقيت دقت مي آنيم در سخنان عرفاني           
اين مرد بزرگ، مي بينيم، خود حافظ هم گرچه در          

ا تقصريهارا به گردن آدم ابوالبشر انداخت،         آجن
اما اينجا به اين حقيقت اعرتاف مي آند آه خنري            
ما راه نشني بودمي و راه نشني هستيم و آن باالئي            
ها هم اگر جزوشان بودمي، از عهدة آاري آه خدا           

اين يك  .  از آهنا خواسته بود، ما هم بر مني آمدمي        
  .حقيقت است

جامع بني صفات فرشتگان     اين انسان، اين موجود      
از يك سو و صفات حيوانات از سوي ديگر، آنوقت           
آه آفريده شد، شايد فرشتگان ندانستند آه چرا         

چند جا بود آه اين      .  خدا اين انسان را آفريد     
يكي از آن   .  حقيقت بعدا بر فرشتگان روشن شد       
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موارد مي گويند زماني بود آه حضرت ختمي مرتبت         
زم هجرت شدند از مكه به        عا)  ص(حممدبن عبداهللا   

حضرت پيغمرب فرستادند دنبال حضرت      .  سوي مدينه 
: پيغمرب فرمودند .  حضرت علي تشريف آوردند   .  علي

يا علي من مامورم امشب مكه را در نيمة شب به            
. يك امشب مشا جاي من خبواب     .  عزم مدينه ترك آنم   

در آن شب   .  آفار ندانند آه من از مكه خارج شدم       
له هاي خمتلف قريش توطئه آرده       چهل نفر از قبي   

بودند، نقشه آشيده بودند دور خانة پيغمرب را          
حماصره آنند و هر چند وقت يكبار يكي از                
جاسوسانشان مي آمد از آن سوراخ ديوار به خانه         
نگاه مي آرد ، ببيند آيا پيغمرب سر جايشان             
خوابيده اند يا نه؟ منتظر بودند نصف شب بشود          

نفر بداخل خانه بيايند و      اين چهل   ناگهان  آه  
پيغمرب به  .  پيغمرب را در بسرت به قتل برسانند        

آيا حاضري جاي من خبوابي؟ حضرت         :  علي فرمود 
اگر جاي مشا   .  فرمود يا رسول اهللا يك سؤال دارم       

خبوامب، مشا سامل به مدينه خواهيد رسيد؟ فقط سؤال         
نفرمود آيا من زنده مي مامن تا        .  علي اين بود  

.  آيا من قطعه قطعه مي شوم يا نه         نفرمود.  صبح
فرمودآيا مشا  .  مهم نيست )  ع(اينها براي علي   

حضرت علي  .  د؟ پيامرب فرمود بله   يمي مان   زنده  
يا رسول اهللا به چشم، من جاي مشا مي           :  عرض آرد 

پيغمرب اآرم جاي   .  نزديكيهاي نيمه شب بود   .  خوامب
) ع(خود را ترك آرد و جباي آن حضرت ، حضرت علي            

رت قرار گرفت و پيغمرب مهاجرت فرمود به           در بس 
در آن حلظه خدا خطاب آرد      .  سوي شهر مدينة منوره   

يك اختاليف بود آن    .  به فرشتگانش .  به مالئكه اش  
  .باال بني جربئيل و ميكائيل

خداوند فرموده بود آه اي دو فرشتة بزرگوار،          
اي دو مالئكة گرامي من، يكي از مشا مثال هزار             

حاال مني گومي   .  ي عمر خواهد آرد   سال بيش از ديگر   
آيا آنكه واقعا بناست    .  از مشاها   يكي.  آدامتان
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بيشرت از ديگري عمر آند حاضر است عمرش را نصف           
هر دو نگاه به هم مي           آند با آن برادرش؟     

با اينكه مني    .  هيچكدام حاضر نبودند   .  آردند
آن حلظه  .  دانستند آدامشان بناست بيشرت عمر آند      

ه آنيد به روي زمني، نگاه آنيد        خدا فرمود نگا  
به خانة پيغمرب، ببينيد از مهان انساني آه من           
آفريدم، يكي حاضر است مهة عمرش را فداي ديگري          

موارد متعددي رخ داد آه برخود  فرشتگان         .  آند
هم ثابت شد، انسان مكمل عامل هسيت است و جهان            

و انسان  .  بدون انسان، جهان بدون معنا است        
مهني .  حمبت هم مثل حيوانات خواهد بود     بدون عشق و    

نكته را نظامي گنجوي، اين مرد بزرگ، بيان              
   :مي آند

  
جهان عشق است، ديگر زرق سازي               

   مهه بازي است ، اال عشق بازي
فلك جز عشق حمرابي ندارد                 

   جهان بي خاك عشق آبي ندارد
  

يعين جهان بدون انسان و انسان بدون عشق و حمبت،          
موجودي است بدون حيثيت،       .  بدون آبرو است    

بنا بر اين آفرينش     .  موجودي است بدون ارزش    
انسان، تكميل آفرينش عامل بود و آنچه آه باعث          
شد خداوند با وجود مالئكه آه اهل عبادت بوده و          

غافل نيستند، انسان را خلق آند،        حلظه اي هم     
تكميل نظام هسيت بود، مهني رفع نقص عشق و حمبت در           

وجود ديل صاف آه جايگاه حمبت است        .  فرشتگان بود 
چون ذآر خري   .  تنها در وجود انسان متجلي است       

حضرت حافظ شرياز شد، اول گله آردمي ، سخن او را           
او نقد آردمي، گرچه بعد جربان آردمي و سخن زيباي          

اين شعر  .  را در تائيد سخن قرآن جميد بيان آردمي       
زيباي ديگر را هم از حافظ براي مشا مي خوامن ،            

  :شعر قشنگي است
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  دوش در حلقة ما قصة گيسوي تو بود
  تا دل شب سخن از سلسلة موي تو بود

  دل آه از ناوك مژگان  تو در خون مي گشت
  باز مشتاق آمان خانة ابروي تو بود

   و شر عشق خرب هيچ نداشتعامل از شور
  فتنه انگيز جهان غمزة جادوي تو بود
  من سر گشته هم از اهل سالمت بودم
  دام راهم شكن طرة هندوي تو بود
  بگشا بند قبا تا بگشايد دل من

  آه گشادي آه مرا بود ز هپلوي تو بود
  به وفاي تو آه بر تربت حافظ گذرد

  آز جهان مي شد و در آرزوي روي تو بود
. ايان به مجع بندي نكات ذآر شده مي پردازمي        در پ 

نكتة اول اينكه قصة حضرت آدم، تنها قصة حضرت          
بلكه قصة مهة    .  آدم چند هزار سال پيش نيست        
  .آدمهاست، داستان مهة انساهنا است
يك قوس نزول   .  مهة انساهنا مسريي را طي مي آنند       

دارند، سقوط مي آنند، افت مي آنند اما در عني           
وانائي را دارند آه با تالش و ممارست         حال اين ت  

  .مقام خود را جمددًا رفعت خبشند
 نكتة دوم اين است آه از ابتدا قرار بر اين            

انسان موجودي بود   .  نبود آه انسان در هبشت مباند     
قرآن جميد در    .  آه براي زمني آفريده شده بود       

آيات خمتلِف مربوط به آفرينش انسان به اين             
حافظ نيز به داليل ضرورت       موضوع پرداخته است     

هبوط انسان از آمسان به زمني در اشعار خود              
آه ما در اينجا تا حدودي به        .  اشاره آرده است  

  .اين اشعار اشاره منودمي
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