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کازوبو موراتا
دانشگاه کینگز لندن

مقــالــه

آیینۀ جمال الهی ،ابعاد زیبایی الهی
و آدم ؟ع؟ به عنوان جلوه گاه آن در
دیدگاه روزبهان بقلی شیرازی
چکیده :روزبهان بقلی شــیرازی دیرزمانی اســت که به عنوان عاشــق زیبایی و مدافع اســتوار برای پرداختن به تصوف عاشقانه ،به سبب گفتارهای

گوناگونی که در ســتایش عشق بدو انتســاب می دهند ،نامبردار است .آدم (ع) یکی از نخستین اولویت ها را در اندیشه روزبهان داراست .بطوریکه

از دیدگاه وی ،آدم (ع) معیار زیبایی و کمال انســانی را ارائه می کند .هدف نویســنده در نوشــتار حاضر این است که با بهره گیری از نماسازی های

قرآن ،این مســئله را واکاوی نماید که از میان همه آفریدگان ،چه چیزی آدم (ع) و زیبایی وی را تا بدین پایه در دیدگاه روزبهان ،ویژه نموده اســت؟
نویسنده با بررسی برخی آثار روزبهان که بیشترین گفتگوهای قابل توجه درباره آدم (ع) در این آثار یافت می شود ،شاکله نوشتار خود را طرح ریزی

نموده است .این آثار عبارتند از :تفسیر قرآن روزبهان ،عرائس البیان ،شرح حدیث وی ،عرائس الحدیث ،عبهر العاشقین و مشرب األرواح .مهم ترین

مباحث طرح شــده توســط نویسنده در نوشتار با بهره گیری از آثار روزبهان بدین شــرح اند :آفرینش آدم (ع) در قرآن ،تقابل آدم (ع) و فرشتگان،
ارتباط زیبایی و دانش ،پرستش جبری در تقابل با محبت اختیاری و ...

کلیدواژه :زیبایی آدم (ع) ،روزبهان بقلی شیرازی ،عشق ،آفرینش آدم (ع) ،زیبایی انسان.

چــو

آدم

را

فرســتادیم

اســتوار بــرای پرداختــن بــه تصـ ّـوف عاشــقانه ،از پشــتیبانی بزرگانی چون
احمــد ّ
غزالی (د .نزدیک  )1126/520و عین القضات همدانی (د525 .

بیــرون

جمــال خویــش بــر صحــرا نهادیــم
ّ
عطار



روزبهان بقلی شــیرازی ( )1209-1128 /606-522دیرزمانی است که به
عنــوان عاشــق زیبایــی  -به ســبب گفتارهــای گونا گونی که در ســتایش
عشــق به او انتســاب میدهند  -نامبــردار اســت 1.او در جایگاه مدافعی
 .1کارل إرنســت ( )Carl Ernstبــه طــور گســترده بر مفهوم عشــق در دیدگاه روزبهان کار کرده اســت.
برای روزآمدترین نمونه از آثاری که دربارۀ روزبهان و اندیشــۀ وی نگاشــته شــده اســت ،این به این
مقالهها و آثار میتوان نگریست:
دیدگاه روزبهان بقلی دربارۀ عشق به عنوان خواسته و نیازی ضروری در این اثر:

 )1131/برخــوردار بــود کــه اندکزمانــی پیــش از روزبهان میزیســتند .در
حقیقــت از ســدۀ ششــم/دوازدهم بــه بعــد ،عارفــان فراوانی بودنــد که به
ســلوک عاشــقانه پرداختند؛ بزرگانی چــون فریدالدین عطــار ،ابن عربی،
موالنا و نجمالدین دایۀ رازی.

در میان آثار فراوانی که روزبهان به نگارش درآورده ،کتاب عبهر العاشقین
یاســمین دوســتداران) ،یک رسالۀ ایرانی (پارسی) پیچیده و دیریاب
(=
ِ
در موضوع عشــق به زیبایی شــناخته شــده اســت 2.از آنجا کــه روزبهان
همۀ انواع زیبایی -از طبیعت گرفته تا انسان تا خداوند  -را میستاید،

” Gott ist schön und Er liebt die Schönheit: Festschrift für Annemarie Schimmel zum 7.
April 1992 dagebracht von Schülern, Freunden und Kollegen, eds. Alma Giese and J.
;Christoph Bürgel (Bern: Peter Lang, 1994), 181-189

نیز این اثر:

ِییل است با عنوان« :متافیزیک عارفانۀ عشق در دیدگاه روزبهان بقلی» ،مشخصات کامل اثر:

Kazuyo Murata, “God Is Beautiful and He Loves Beauty: Rūzbihān Baqlī�’s Sufi Metaphysics of Beauty,” Ph.D. dissertation (Yale 2012).

“The Stages of Love in Early Persian Sufism, from Rabe’a to Ruzbehan,” Sufi 14
(1992): 16-23.

ماساتاکا تاکهشیتا ( )Masataka Takeshitaمقاله ای مهم دربارۀ تأثیرپذیری روزبهان در نظریۀ عشق
بــر اســاس آراء أبــو الحســن دیلمــی نوشــته و این دیلمــی از صوفیان نامبــردار و مطرح شــیراز پیش از
َ
روزبهــان بوده اســت .کارل ارنســت ،پاول بالنفــا ( ،)Paul Ballanfatآلن گادلــس ()Alan Godlas
و جدیدتــر از همــه فیروزه پاپــن  -متین ( ،)Firoozeh Papan-Matinآثار زیادی در بازشناســی آراء
روزبهان در دهۀ گذشته نگاشتند .یکی از نوترین پژوهشها ،پایاننامۀ دکتری نگارنده در دانشگاه
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 .2دو ویرایــش ازین کتاب موجود اســت :کتاب عبهر العاشــقین ت :هنــری کوربین و محمد معین
( ، Le jasmin des fidèles d’amourتهــران ،انجمــن ایرانشناســی فرانســه1958 ،م) .دیگــر :عبهــر
العاشقین ،ت :جواد نوربخش (تهران ،انتشارات یلداقلم1380 ،ش2001/م) .تصحیح نوربخش
از تصحیــح کوربین-معیــن بهتــر اســت ،از آنجا که وی از دســتنویسهای بهتری بــرای تصحیح
خود استفاده کرده است .از همین رو ،تمامی ارجاعات این مقاله پس از این به تصحیح نوربخش
خواهد بود.
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آیینه جمال الهی ...

مقاله

شتــر یــاد شــده کــه
در ایــن اثر و دیگر آثارش پیگیرانه و پیوســته ،زیبایی در میان آثار فراوانی که روزبهان العاشــقین و مشــرب األرواح .پی 
(ع)
آدم را ستایش و تمجید میکند.
بــه نــگارش درآورده ،کتاب بیشــترین گفتگوهای قابل توجه دربارۀ آدم در این
آثار یافت میشود.
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(=یاسمین
شــایان توجــه اســت کــه روزبهــان دســتکم در دو اثر عبهر العاشــقین
ِ
خویش به نامهای عبهر العاشــقین و مشــرب األرواح دوستداران) ،یک رسالۀ ایرانی آفرینش آدم در قرآن
(ع)

نوشــگاه روانهــا) 3بــه همــان انــدازه کــه از آدم نام
(=
ِ

میبــرد ،بــه یادکــرد نــام حضــرت محمــد(ص) نیــز
میپــردازد .در عبهر العاشــقین که بــه تنهایی نزدیک
بــه یکصدوچهــل صفحه را در جدیدترین ویرایشــش
دربر میگیرد ،روزبهان نزدیک هفتاد بار به آدم اشــاره
میکنــد .افــزون بــر ایــن ،در مشــرب األرواح کــه اثــری
طوالنی به زبان عربی اســت ،در شرح هزارویک مقام
ســلوک کــه پراهمیــت تریــن بحــث دربــارۀ حضــرت
آدم اســت و به ویــژه در فصل پایانی ،دربــارۀ باالترین
و آخریــن مقــام ســفر روحانــی ســخن میگویــد؛ یعنی
هزارویکمین مقام.

(پارســی) پیچیده و دیریاب روزبهــان در هنگام بحث از آفرینش آدم(،ع) پیدرپی
بــه چندین آیــه از قرآن ارجــاع میدهد« :با دو دســت
در موضوع عشــق به زیبایی
َ َْ ُ َ
ـت ِبیــدی) [ص (.]75:)38
خــود آفر یــدهام»( :خلقـ
شناخته شده است .از آنجا که «و از روح خــود در آن دمیــدم»(َ :و َن َف ْخـ ُ
ـت ِفیـ ِـه ِم ْ
ــن
وحــی) [الحجــر ( 29:)15و ص(« .]72:)38و شــما
روزبهان همــۀ انواع زیبایی ُ -ر ِ
ََ ْ َْ ُ
از طبیعت گرفته تا انســان تا را بیافریدیم ،و صورت بخشــیدیم»(َ :ولقــد َخلق َناك ْم
ُ
ُ
خداوند  -را میستاید ،در این ث َّم َص َّو ْر َناك ْم) [األعراف (« .]11:)7و نامها را به تمامى
َ
ُ َّ
َّ َ ْ
بــه آدم بیاموخت»(َ :و َعل َم آ َد َم ال ْسـ َـم َاء كل َها) [البقرة

اثر و دیگــر آثارش پیگیرانه و

پیوسته ،زیبایی آدم را ستایش
و تمجید میکند.

شــیفتگی نمادیــن و رمزگونــۀ روزبهــان دربــارۀ زیبایــی آدم دربــارۀ بازهای
از زندگانــی او در بهشــت اســت کــه روزبهــان در این رابطــه میگوید« :إن
آدم(ع) دار فــی الجنــة ورجــع الی الحضرة وخجل ،فســأل اهلل تعالی عنه
فقــال :ما هذا الخجــل؟ فقال :من الفرح بجمالــی فانك ما خلقت خلقا
فــی الجنــة أحســن منــی :آدم (ع) در بهشــت گشــتوگذار کــرد ،ســپس
آزرمگون به بارگاه بازگشت ،خدای تعالی از او پرسید :این آزرم چیست؟
گفت :از شــادمانی زیبایی خویش؛ چرا که در بهشــت آفریدهای را زیباتر
از من نیافریدهای».
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( .]31:)2یگانه چیزی که همۀ این آیات بر آن اشــاره
دارنــد ایــن اســت کــه آفرینــش آدم (ع) توســط خــدا
فرآیندی چند مرحلهای بوده که در آن خدا به دستان
خو یــش او را میآفرینــد ،از روح خو یــش درو میدمد،

او را صــورت میبخشــد و «نا مهــا» را بــه او میآموزد؛ در قیــاس با آفرینش
ٌ
دیگر آفریدگان ،فرآیندی نســبتا ســادهتر ،آنگونه که در قرآن ترســیم شــده
که خداوند با اداکردن فرمانی تکواژه که «باش!» ،ایشــان را به وجود آورد:
َ ََ َ َ ً َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
یكـ ُ
ـون :چون بخواهد چیــزى را بیافریند،
ِ«إذا أراد شــیئا أن یقــول لــه كن ف
فرمانش این است كه مىگوید :باش ،پس مىشود» [یس(.]82:)36
اجازه دهید که به تفسیر روزبهان از هرکدام ازین آیات بپردازیم.
شــگفتی نیســت که مفســر صوفی قرآنیای چون روزبهان ،چندین معنا

از این رو آدم (ع)  -نخستین نوع انسان و نخستین پیامبر در اسالم  -یکی

برای هر آیه فرادســت مینهد .برای شــروع با آیۀ اول« ،و از روح خود در آن

از نخستین اولویتها را در اندیشۀ روزبهان دارد .از دیدگاه وی ،آدم (ع)

دمیدم» [ص( ،]72:)38یکی از برداش ـتهایی که روزبهان برای تفسیر

[نقــش] معیــار زیبایی و کمال انســانی را ارائه میکند .هــدف این مقاله

«دو دســتان خــدا» ارائه میکند :شــکوه بیآغاز (جــال األزلی) و زیبایی
بیانجــام (جمــال األبـ ّ
ـدی) 8اســت .در ایــن برداشــت اینکه خــدا با «دو
ُ
دســت» خو یــش میآفریند یعنی :انســانها را از زیبایی و شــکوه خویش

با بهرهگیری از نماســاز یهای قرآن به عنوان مصدر و منبع .اساسیترین

بهرهمند میسازد.

بررســی این [نکته] اســت که از میان همۀ آفریدگان ،چه چیزی آدم (ع)
و زیبایی وی را تا بدین پایه در دیدگاه روزبهان ویژه نموده اســت؟ ّ
البته
منابعــی کــه بایــد مــورد بهرهبــرداری قرار گیــرد اینها هســتند :تفســیر قرآن

روزبهان ،عرائس البیان 5،شــرح حدیث وی ،عرائس الحدیث 6،و عبهر
 .3ایــن متــن توســط نظیــف ّ
محرم خواجه بــا عنوان «مشــرب األرواح وهو المشــهور بهــزار و یک مقام
(بألف مقام ومقام)» (استانبول )1974 ، Edebiyat Fakültesi Matbaasi،به چاپ رسیده است.
در این مقاله ارجاعات ما به متن عربی مشرب األرواح (یا به صورت خالصه مشرب) خواهد بود،
آوانوشت ترکی آن.
به جای استفاده از
ِ
 .4مشرب  87به عنوان حدیث آورده شده ،اما در جوامع حدیثی شیعی و ّ
سنی یافت نشد.
 .5عرائــس البیــان فــی حقائــق القــرآن؛ تصحیــح :أحمــد فریــد المزیــدی؛ 3ج ،بیــروت :دار الکتب
ّ
العلمیه.)2008 ،
ّ
النبویة)؛ تصحیح :علی صدرایی خویی؛ تهران:
 .6عرائس الحدیث (أو المکنون فی حقائق الکلم
سازمان تبلیغات اسالمی1389 ،ش2010/م.
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در جایــی دیگــر ،او آفرینــش انســان بــا دو دســت خو یــش را «آشــکاری
ّ
ویژگیهــای [خداونــدی]» (تجلــی الصفــات) 9تعبیــر میکنــد .بــه دیگــر
ّ
ســخن ،آفرینــش تجلــی ذات خداســت از طر یــق صفــات وی کــه از آن
 .7این بدان معنا نیســت که روزبهان در دیگر آثار خود از آدم بحث ســخنی به میان نیاورده اســت.
ّ
شطحیات خود (تصحیح :هنری کوربین ،پاریس، Adrien-Maisonneuve،
برای نمونه در شرح
 ،1966روزبهان بارها از آدم نام می برد؛ اگرچه این گرایش وی گهگاه اشارهای مختصر و گذراست
و هیــچ تحلیــل و تعبیــری دربــارۀ او ندارد .این موضــوع از خالل چهار اثر دیگر وی مورد بررســی قرار
خواهد گرفت.
 .8عرائس البیان ،ج  ،3ص ( 200سوره  ،38آیه .)75
 .9عرائس الحدیث ،ص ( 276بند .)232

149و150

مقاله
بــه «دو دســت» بــه گونهای نمادگون تعبیر شــده اســت .در پیوســتگی با
برداشــت نخســت ،چنین میتوان گفت که روزبهان «دودســت» خدا را
ّ
الجمالیة) و
اســتفاده نموده تــا از ویژگیهای زیبای خداونــدی (صفات
ُ
ّ
الجاللیة) تعبیر کند .از آنجا
ویژگیهای شــکوهمند خداوندی (صفات

آیینه جمال الهی ...

َْ ُ ُ
ُ
َخلق َناك ْــم ثـ َّـم َص َّو ْر َناكـ ْـم» :و شــما را بیافریدیــم ،و صــورت بخشــیدیم».
[األعراف( .]11:)5او توضیح میدهد:
ً
ّ
و«صو رنا كــم» بالصفات ،وأیضا «خلقناكم»
خلقنا كــم» باألفعال
ّ
ّ
خلقكــم باألمــر ،ثـ ّـم «صو رناكم» بظهــور تجلی الصفــات بنعوت

که آدم بدین اوصاف آفریده شــده اســت ،چنیــن صفتهای خداوندی

الصفات لكم:

را داراست.

شــما را بیافریدیــم» به آفعــال و به صفات «صورت بخشــیدیم».

ََ ْ
وحی» [الحجر ( ]29:)15چنین
نیــز روزبهان دربارۀ آیۀ َ«ونفخ ُت ِف ِیه ِم ْن ُر ِ

نیــز« :شــما را بیافریدیــم» شــما را بــه أمر خلق نمود ،ســپس شــما
ّ
یتــان «صورت
را بــه ظهــور تجلی صفــات به نعــوت صفات برا 

مینویسد:

بخشیدیم.

13

ََ ْ ُ
یــه ِم ْ
وحــی» ،أی :أحییــه بحیاتــی وبروحــی التــی
ــن ُر ِ
َونفخــت ِف ِ

به دیگر ســخن بدن انسان ســاحت فعل الهی آفرینش (خلق) است .هر

ظهرت من تجلی الجالل والجمال:
«و از روح خود در آن دمیدم» یعنی :او را به زندگانی خویش زنده نمودم و
ّ
10
بدان روحی که از تجلی جالل و جمال [من] آشکار میگشت».
نماد یکــی از صفات ذاتیه
بدینســان روزبهــان در اینجا «روح» (روان) را ِ
خداوند یعنی «زندگی» (= حیات) به خدمت میگیرد که از میان جمال

چنــد آنگاه کــه خداونــد او را «صــورت بخشــید» و از روح خویش در وی
«دمید» ،صفات الهی را به فعل الهی (در اینجا یعنی بدن خا كی) افاضه
روند آفرینش آدم
کرد تا
انســان تمام و کاملى بســازد .دریافت روزبهــان از ِ
ِ

توسط خدا را در این نمودار میتوان نشان داد:

و جالل خداوند پدیدار میشود .افزون بر این روزبهان چنین میآورد:
النفــخ ظهــور الصفــة فی الفعل أال تــری قوله تعالی فــی حق آدم:
َ َ َ ُ ََ ْ ُ
یــه ِم ْ
وحی> ،التســویة عالــم الفعل
ــن ُر ِ
<فــإذا َس ّــو ُیته َونفخــت ِف ِ
والنفخ ظهور عالم الصفة»
دمیــدن» (نفــخ) ظهــور صفــت در فعل اســت ،آیــا نمیبینی که
خداونــد در ّ
حــق آدم (ع) فرمــود« :چون آفرینشــش را بــه پایان بردم
و از روح خــود در آن دمیــدم» .بــه پایــان بردن (تســویه) عالم فعل

تقابل آدم (ع) و فرشتگان
فرآیند آفرینش
بحث پیشین پیچیدگی وجود انسان را نشان میدهد که
ِ
او هویــدا و گــواه آن اســت .در همین راســتا روزبهــان مىافزایــدّ :
«اما فرق
میان نیکویی آدمی و نیکویی غیر آدمی از الوان و اشیاء در این جهان آن

است و دمیدن (نفخ) ظهور عالم صفت.

11

برای دریافت این گفتار ما نیاز به واکاوی سهجانبه در میان اصطالحات
ذات الهــی ( ،)Divine Essenceصفــات الهــی ( )Attributes Divineو
أفعــال الهی ( )Divine Actsداریم 12.روزبهــان در هنگام بیان دو عبارت
«صورتبخشــی» و «دمیدن» ،به دو ُبعد از وجود آدم اشــاره میکند :بدن
کــه زیرســاخت فعــل الهــی اســت و روح که نشــان دهندۀ حیات اســت
کــه یکــی از صفــات خدا اســت .بــه دیگر ســخن وجــود انســان دو قلمرو
هستیشناســانه را در بــر میگیــرد .یکــی «جهــان فعــل الهــی» (= بــدن) و
دیگر «جهان صفات» که روزبهان از هر دوی این عبارات بهره میگیرد.

است که حسن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتی دارد و دگر چیزها حسن
از طراوت فعل دارد».

14

نیــز روزبهــان در توضیــح حدیــث «خلــق اهّلل آدم علــی صورتــه :آدم را بــر
صورت خویش آفرید» ،اینگونه شرح میدهد:
«آدم را تجلــی کــرد به جمیع صفات -نحــو تجلی جمیع صفات -بیرون
آورد».

15

در همین ارتباط ،مطلب مهمی در جایی دیگر میآورد:

ََ ْ
ایــن ایــده در تفســیر ایشــان از آیــهای دیگــر از قرآن نیــز هویداســت«َ :ولقد
 .10عرائس البیان ،ج  ،3ص ( 199سوره  ،38آیه .)72
 .11مشرب األرواح ،ص .176
ّ
 .12این یکی از اجزای اساســی کالم ّ
(الهیات) مســلمانان اســت ،متکلمان معموال هستی خداوند
را بــه عنــوان اســتثنایی غیرقابــل ادراک شــرح می دهند .اگرچه انســانها مــی توانند خدا را توســط
صفــات و افعــال خدا وی را بشناســند ،صفات الهــی ویژگیهای نامحسوســی همچون رحمت،
علم و قدرت هســتند؛ در صورتی که أفعال الهی به همۀ آفریده های الهی از وقایع گرفته تا أشــیاء
و حیوانات باز میگردد.

149و150

قال علیه الســام« :المومنون خیر من المالئكة ،وقال الواســطی
رحمــة اهلل علیــه :الجمیــع یدخــل تحــت ذل كــن اال آدم فانــه ال
یدخل تحت ذل کن [البقرة(:]117 :)2
 .13عرائس ،ج  ،1ص ( 418سورۀ :7آیۀ.)11
 .14عبهر العاشقین ،ص .42
ّ
شطحیات ،ص .85
 .15شرح

25
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مقاله

پیامبــر (ص) فرمودنــد« :مؤمنــان بهتــر از بــرای دریافت ایــن گفتار ما روزبهــان در توضیح ایــن نامها و اینکــه چه دامنهای
فرشــتگاناند» .واســطی خدایــش رحمــت نیــاز به واکاوی ســهجانبه در از هستی و وجود را در بر میگیرند چنین میافزاید:
ْ َ
ُ َّ
َ َّ
«<و َعلـ َـم َآد َم ال أ ْسـ َـم َاء كل َها> :وتلك االســماء اســماء
افتان
کناد گفت :همۀ [هســتی] خاکســار و ِ
(ع) میان اصطالحــات ذات الهی
الصفــات والنعــوت واالوصــاف وهــو مجمــع جمیــع
فرمــان «کــن :باش» هســتند ،مگــر آدم که
ِ
خاکسار و افتان این امر نیست.

16

تنهــا انســانها بــه نمایندگــی آدم هســتند کــه بخش
شــایان ّ
توجهــی از صفــات الهــی را در بــر دارنــد .از

( ،)Divine Essenceصفات

الهی ()Divine Attributes

و أفعال الهی ()Divine Acts

همیــن رو هــر چــه بیشــتر از ایــن صفــات برخــوردار و داریم .روزبهان در هنگام بیان
ّ
«تخلقــوا بأخــاق اهلل» کــه دو عبارت «صورتبخشی» و
بهــرهور باشــند ،بــه گفتــار

بــه عنــوان حدیث قدســی گفتــه شــده از جانب خدا «دمیدن» ،به دو ُبعد از وجود
نزدیکتــر خواهنــد بــود .از ایــن رو بایــد روشــن شــود
آدمیتی (هرچند به صورت ّ
ّ
بالقوه) در انســانها وجود

آدم اشاره میکند.

ّ
معدنیــات ،گیاهــان ،حیوانــات
دارد و از همیــن رو در وجــود ،کاملتــر از
و ّ
حتــی فرشــتگان هســتند .هرچنــد برتری انســان بر فرشــتگان نزد برخی
آشکار و بدیهی نخواهد بود .عبارت قرآنی که پس از این خواهد آمد ،به
روشنترشدن این مطلب کمک خواهد کرد.
و چــون پــروردگارت به فرشــتگان گفــت :من در زمیــن خلیفهاى
مىآفرینم ،گفتند :آیا كسى را مى آفرینى كه در آنجا فساد كند و
خونها بریزد و حال آنكه ما به ستایش تو تسبیح مىگوییم و تو را
تقدیس مى كنیم؟ گفت :من آن دانم كه شــما نمىدانید)30( .
و نامها را به تمامى به آدم بیاموخت .ســپس آنها را به فرشــتگان
عرضــه كــرد .و گفــت :اگر راســت مىگویید مــرا به نامهــاى اینها
خبــر دهیــد )31( .گفتنــدّ :
منزهــى تــو .ما را جــز آنچه خــود به ما
آموختهاى دانشى نیست .تویى داناى حكیم )32( .گفت :اى
آدم آنها را از نامهایشان آ گاه كن .چون از آن نامها آ گاهشان كرد،
خــدا گفــت :آیــا به شــما نگفتم كه مــن نهــان آســمانها و زمین را
مى دانم ،و بر آنچه آشــكار مىكنید و پنهان مىداشــتید آ گاهم؟
( )33و به فرشــتگان گفتیم :آدم را ســجده كنید .همه ســجده
كردند جز ابلیس كه ســرباز زد و برترى جســت ،و او از كافران بود.
([ )34البقرة (.]34-30:)2

االسماء:
«و همۀ نامها را به آدم آموخت» [البقرة( ]31:)2و این
تهــا و اوصاف بودند که
نامهــا نا مهــای صفات و نع 
در حقیقت مجمع همگی نامها هستند».

18

همچنین ســبب برتری آدم (و نه نوع انسان) را چنین
بازگو مىکند:
ً
«صــار آدم أعلم من المالئكة ّألنه كان عالما بأســمائه

الحسنی التی مفاتیح أبواب خزائن الصفات وحقائق الذات:
آدم داناتــر از فرشــتگان شــد ،ز یــرا او بــه نیکوتــر نا مهــای خــدا که
کلیدهای خزینههای صفات و حقائق ذاتند ،همآره دانا بود».

19

به دیگر سخن خداوند «ذات الهی» و «صفات الهی» را به واسطۀ اعطای
دانــش زیباتر یــن نامهــای خدا (أســماء الحســنی) بــه آدم بازشناســاند و
اهَّلل ْاص َط َفــى َآ َد َم َو ُن ً
آموخــت .افــزون بر این روزبهان در تفســیر آیۀ «إ َّن َ
وحا:
ِ
خدا آدم و نوح را برترى داد» [آلعمران( ]33:)3مینویسد:
«اصطفــی آدم بعلــم الصفــات وكشــف جمال الــذات قبل خلق
الخلق فی أزل األزل ،فإذا أراد خلق روحه نظر بجماله إلی جالله،
ونظــر بجاللــه إلــی جماله فظهــر بیــن النظرییــن روح آدم فخلقها
ً
بصفــة الخــاص ،فنفــخ فی روحــه روحا ،وهــو علــم الصفات...
فسبق بهذه الصفات من المالئكة الكرام البررة:
در آغــاز بیآغــاز (أزل اآلزال) آدم ع را بــه دانــش صفــات و کشــف جمال
ذات برگز یــد ،پیــش از آنکــه آفر یــدهای را بیافرینــد ،پــس چــون خواســت
روان وی را بیآفرینــد ،بــه جمال خویش نظر بــر جمالش افکند و به جالل
خویــش بــر جمال خویش روی نمود ،پس در میانۀ این دو نظر روان آدم
ّ
خصوصیت ،پس از روان خو یــش روانی در او دمید...
را آفریــد بــه صفت
(ع)

ایــن بنــد ،بــر تمایز ویژهای کــه خداوند بــه آدم و نه فرشــتگان داده تأ کید

 .پس [آدم] به این صفات بر فرشتگان گرامی نیکوکار پیشی گرفت».

عبارت اســت از دانایی وی به «همۀ نامها» [البقرة ( .]31:)2اگرچه این

ُ
بنابرایــن هســتی آدم صفات زیبایی و شــکوه خداونــد را در علم خویش
ً
داراست .این دقیقا همان چیزی است که فرشتگان فاقد آن هستند .از

میورزد و به برتری آدم بر ایشان اشاره دارد .با توجه به این بند ،برتری آدم
نــام «همۀ چیزها» در دیــگاه روزبهان دارد،
بند بیشــترین ســهم را در فهم ِ

وی آن را برای معنیکردن «همۀ نامهای خدا» به کار میگیرد و این یعنی
«زیباترین نامهای خداوند» (أســماء اهلل ُ
الحســنی) همانگونه که قرآن از

آنها تعبیر میکند.

17

 .16مشرب األرواح ،ص .14
 .17در این مضمون زیباترین نام های خداوند (أسماء الحسنی) با صفات الهی برابر هستند .برای نمونه

26

20

این رو خداوند «به فرشتگان گفت :آدم را سجده كنید» [البقرة (،]34:)2
«رحیم» نام الهی است و «رحمت» صفت الهی است .از این رو زیباترین نامهای خدا دربردارندۀ نام
ُ
های زیبایی (جمال) و نام های شکوه (جالل) هستند؛ درست همانند صفات الهی.
 .18مشرب األرواح ،ص .318
 .19مشرب األرواح ،ص .156
 .20عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 143سورۀ  ،3آیۀ .)23
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ّ
ّ
«ألنــه قبلة تجلی الصفات والــذات :چون [آدم] قبلۀ برتــری دیگری کــه روزبهان دریافــت ناقــص و ناآ گاهانــۀ خو یــش را میبندنــد،
تجلــی صفات و ذات اســت» 21به عبارت دیگر خدا میــان فرشــتگان و آدم (ع) انتقاد میکند.
آدم را آفریــد تــا مکان تجلــی الهی باشــد .گفتار دیگر

ترســیم میکند ،این اســت ا گــر بوالفضولى گوید كه آنچه در رو ى آدم پیداســت،

روزبهان بر این معنی شــاهد است« :فتجلى لهم بنور
که خداوند فرشــتگان را برای در صــورت مســتقبح همــان اســت ،بدیــع فطــرت و
جمالــه مــن مــرأة وجــه آدم :پس [خــدا ،به خویشــتن
عبودیّ ــت ( )servanthoodســالۀ قر بــت نشــناخته اســت . ...ا گــر گو یــد كــه آن
خویــش] بــر ایشــان [فرشــتگان] به نور جمــال خویش
[=قبــح] در ایــن [=آدم] پیداســت ،محــض ترهــات
ّ
وجــه آدم» 22زیبایــی خــدا در و آدم را برای عشــق ()love
تجلــی نمــود ،از آیینــۀ ِ
ّ
اســت ،لیكــن موحــدان داننــد كــه مســتقبح از امــور
ّ
وجــه آدم متجلی بود ،آنچنان که «آینۀ جمال الهی»
ِ
طرف
یک
از
اســت.
آفریــده
25
اضافى است ،ورنه در عین قدم قبیح نیست.
گشته بود.

فرشــتگان تنها به أشیاء این

در اینجــا روزبهــان اعــام میکنــد که خدا (بــه عنوان
زیبایی و دانش
جهــان مانندگــی دارنــد ،از َ
ِقدم [=همیشــگی/جاودانگی]) قبیح نیست و قبح
تنهــا موجــودی در ایــن قســمت کــه ســجده نکــرد
آنروی کــه آنها همگی ثوابت نــدارد 26.در حالــی کــه خــدا زیبایــی مطلــق اســت و
(شیطان) بود .روزبهان توضیح میدهد:
آخرین فرآیند گفتار خداوند به هیچ قبحی در او نیســت .هر چیز زیبایی در آفرینش
ً
به او نسبت هست (اضافی یا نسبی) ،زیبایی مطلق
«لــم یســجد إبلیــس ّألنــه كان محجوبــا مــن
ذلــك الجــال والجمــال بنظــرة إلــی نفســه

واژۀ «کن :باش!».

وجود ندارد ،بلکه زیبای نســبی (مستحسن) است،

وقیاسه بجهله:

همانگونه که زشت نیز به طور نسبی (مستقبح) وجود دارد.

ابلیــس ســجده نکرد ،از آنرو کــه از آن جالل و جمال محجوب

روزبهــان در بــاره تفــاوت میــان چیزهــای زیبــا و زشــت در ایــن جهــان

بــود ،به ســبب نظــری که به خویش نمود و قیاســی که به ســبب

مینویســد« :فــرق میان مستحســنات و مســتقبحات آن اســت كه حق
تعالــی مستحســن را آینــه لطف 27آفرید و مســتقبح را آینــه قهر .قهر محل

نادانیاش نمود».

23

نكرت آمد ولطف محل معرفت».

28

روزبهان در این قســمت ارتباطی پیوسته میان زیبایی و دانش میبیند.
ّ
البته برای دانســتن برخی چیزها بهدرســتی این است که با آن شناسایی

از آنجــا کــه هیــچ زشــتیای در جاودانگی نیســت یا زشــت مطلق وجود

حاصــل کرد (یا اینکه خود را همانند وی کنند) ،به عبارت دیگر دانش،

خودی خود
ندارد ،هرگاه کســی چیزی را زشــت مییابد ،او «زشتی» را به
ِ

هســتی اســت .بنابراین دانش «أسماء حســنای الهی» که آدم در بر دارد،
ً
ترجیحا او همۀ این ّ
کیفیات الهی را درونی یا
دانشی صوری نیست ،اما

ّ
مجسم میسازد ،همچون دانش ،رحمت و بخشودگی.

در همین رابطه ،روزبهان گفتاری را به نقل از ابن عطاء میآورد:
«ولمــا راى الملعــون فضــل آدم وذریتــه بالعلم االســمائى وعرفان
الصفاتى والمسابقة على الكل بعنایته االزلیة حسد علیهم:
و چــون آن ملعــون (شــیطان) برتــری آدم و فرزنــدان او را بــه دلیل

درک نمیکنــد ،بلکه این ب هســادگی نشــان میدهد کــه او در آن لحظه از
ّ
درک هرگونه ّ
جاللیت یا
کیفیات الهی ناتوان است و تنها دریافت جنبۀ
ّقه ّ
اریت خدا را دارد که نزد برخی انسانها که از درک دانش أسماء الهی
ناتوانند« ،زشت» (= مستقبح) شناخته میشوند.
عبارت قرآنی دیگری وجود دارد که در آن برتری آدم بر فرشتگان هویدا
َ
َ ً َ ُ َ
ُ
ّ َ ٌ
ْ ُ
ْ ْ
ض َخ ِلیفــة قالــوا أ َت ْج َعــل ِف َیهــا َم ْن یف ِســد
میشــود«ِ :إ ِنــی ج ِاعــل ِفــی الر ِ
َ َّ َ َ
ُ ّ
الد َمـ َ
ـاء َو َن ْح ُن ُن َسـ ِّـب ُح ِب َح ْمـ ِـدك َو ُنق ِد ُس لــك :من در زمین
ِف َیهــا َو ْیس ِــفك ِ
خلیفهاى مىآفرینم گفتند  :آیا كســى را مىآفرینى كه در آنجا فســاد كند
(ع)

داشــتن دانــش أســماء و شــناخت صفــات (الهی) رؤیــت نمود

و خونها بریزد و حال آنكه ما به ستایش تو تسبیح مىگوییم و تو را تقدیس

و اینکــه بــه عنایــت ازلی حق بر همۀ هســتی پیشــی گرفتهاند ،بر

مى كنیم؟» [البقرة( .]30:)2روزبهان اینگونه تعبیر میکند:

ایشان حسد برد».

24

ّ
روزبهان به شــدت از کســانی که زیبایی آدم را نفی میکنند و [چشمان]
 .21عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 418سورۀ  ،7آیۀ .)11
 .22عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 419سورۀ  ،7آیۀ .)11
 .23عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 419سورۀ  ،7آیۀ .)11
 .24عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 420سورۀ  ،7آیۀ .)11
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 .25عبهر العاشقین ،ص .43
 .26این روش دیگری است برای بیان «اهلل جمیل :خدا زیباست» ،همان گفتار مشهوری که توسط
پیامبر (ص) اعالن شده است.
 .27لطف ( subtletyیا  )Gentlenessصفتی الهی است .از همین رو خداوند «اللطیف» نامیده می
شــود که یکی از صفات الهی اســت .این اصل برای مفاهیم کالمی نیز به گونهای دوگانه مصداق
دارد .قهر ( )severityکه صورتی وصفی آن ّ
«القهار» و ( )the Severeصفت دیگری برای خداست.
ِ
 .28عبهر العاشقین ،ص .43
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آیینه جمال الهی ...

ّلمــا لم یعرفوا اهلل تعالی ّ
بحق المعرفة وعجزوا عن إدراك الحقیقة
وانصرفــوا عــن بــاب الربوبیــة مــن هجــوم إجــال ســطوات ّ
العزة
ّ ّ
وعز إلی آدم ّ ...
حتی ّ
جل ّ
یوصلهم بعلم
علیهــم ،فأحالهم الحق
ّ
الصفات إلی ما لم ینالوا بالعبادات ألنهم عبدوا اهلل بالجهل:
چــون خــدای را آنگونــه که ّ
حــق معرفت اوســت نشــناختند و از
ادراک حقیقت ناتوان ماندند و از باب ّ
ربوبیت ،به سبب هجوم
ّ ّ
و تــازش ســطوات ّ
عــزت بــر ایشــان ســربرتافتند ،خــدای عزوجل
ایشــان را به چارهگری نزد آدم فرســتاد ...تا اینکه به علم صفات،
ایشــان را بدان جایی برساند که با عبادات دستیابشان نگشته
بود؛ زیرا ایشــان [پیــش ازین] خــدای را از روی ناآ گاهی (جهل)
پرستیده بودند.

مقاله
را باالتر از همه موجودات دیگر است.
روزبهان به دیگرگونی فرشتگان و آدم بیشتر میپردازد:
الفرق بین شهادة المالئكة وبنی آدم من أهل العلم ّأن المالئكة
شــهدوا مــن حیــث الیقیــن ،وأولــوا العلم مــن حیث المشــاهدة
ً
وأیضــا شــهادة المالئكة مــن رؤیة األفعــال ،وشــهادة العلماءمن
ً
رؤیة الصفات .وأیضا شــهادة المالئكة من رؤیة العظمة وشهادة
ّ
العلمــاء من رؤیة الجمال ،ألجل ذلك یتولد من رؤیتهم الخوف
ومن رؤیة العلماء الرجاء:
تفــاوت [بنیادیــن] میان گواهی فرشــتگان و اهل علــم از آدمیان
این است که فرشتگان از جایگاه یقین گواهی دادند و دانشوران

29

پرستشــگران «الیعلم» خدا
از همیــن رو ،روزبهــان فرشــتگان را به عنــوان
ِ

توصیف میکند.

پرستش جبری در تقابل با ّ
محبت اختیاری

بینش
(أولوا العلم) از جایگاه مشــاهده و نیز گواهی فرشــتگان از
ِ
بینش زیبایی .از همینروســت
بزرگی بود و گواهی دانشوران از
ِ
ّ
کــه از دیــدار آنان ترس (خوف) زایید و از دیدار ایشــان امیدواری
(رجاء).

32

برتــری دیگــری کــه روزبهان میــان فرشــتگان و آدم (ع) ترســیم میکنــد ،این
ّ
عبودیــت ( )servanthoodو آدم را
اســت کــه خداونــد فرشــتگان را بــرای
برای عشــق ( )loveآفریده اســت 30.از یک طرف فرشــتگان تنها به أشــیاء
ایــن جهــان مانندگی دارند ،از آنروی کــه آنها همگی ثوابت آخرین فرآیند
گفتار خداوند به واژۀ «کن :باش!» [یس( ]82:)36هستند .افزون بر این هم
فرشتگان و باقی آفریدگان غیرانسان ،هر دو از نافرمانی خداوند ناتوانند و به
ً
همین دلیل ایشــان هرگز نزدیکتر یا دورتر از خدا نمی شــوند .آنها نسبتا در
جایگاه خود ثابت هستند و خداوند ایشان را نه پاداش میدهد و نه تنبیه.
آنها خدا را میپرستند به دور از اجبارّ ،اما بدون عشق و از آنجا که در عشق
اختیار بایسته است ،هیچگاه عشق اجباری نیست.
بنابراین همراه با بحث قبلی روزبهان ،ما تصویر زیر را دریافتیم :فرشتگان
بندگان کور ،الیعلم و بندگان مجبور خدا هستند .در مقابل آدم داننده و
عاشــق خداســت .این ایده که فرشتگان بندگان مجبور خدا هستند که
چیزی از عشــق پرشور نمیدانند ،مضمونی مشترک در ادبیات صوفیانه
اســت .بــرای نمونه شــاعر ایرانــی نامدار شــیراز ،حافــظ (د)1390/792 .
چنین گفته« :فرشته عشق نداند که چیست ،ای ساقی!».

31

فرشــتگان بــه سـ َـرو ری خداونــد بر ایشــان گواهــی دادنــد؛ ز یــرا خداوند به
ایشــان فرموده بــود در حالی که «آدمیزادگان صاحبدانشــور» بر اســاس
دانش تجربی خود از واقعیت بر آن گواهی دادند .واماندگان گرایش دارند
تــا [آدم] را تنها چونان [فــرآوردۀ] فعل الهی بنگرند (= دیدن آدم به عنوان
مشــتی خــاک) و [در عــوض] پیشــگامان توانایی آن را دارنــد که صفات
الهــی را فراتر از افعال الهی بنگرند .ســرانجام واماندگان با ریختن اشــک
تســلیمبودن خود را از خداوند نشــان میدهند ،حال آنکه پیشگامان نیز
بی هیچ چشمداشــتی همان تســلیمی را داراند با این تفاوت که ایشــان
توانایی آن را دارند تا زیبایی خداوند را فراسوی همۀ اینها ببینند.

دوچهره از آدم؟ع؟ :یک انسان نخستین و یک پیامبر
شــایان توجــه اســت کــه روزبهــان در عبــارت بــاال «همــۀ انســانها» را در
نظر ندارد ،بلکه به «آدمیزادگان دانشــور» اشــاره دارد که دامنهای بســیار
یشــود .اینگونــه نیســت کــه روزبهــان
محدودتــر از انســانها را شــامل م 
تمامی نوع انســان را بر فرشــتگان برتری دهد ،بلکه تنها برگزیده و گروهی
از ایشــان را در نظــر دارد .نکته بســیار اساســی کــه اینجا باید بدان اشــاره
کــرد ،ایــن حقیقــت اســت کــه [شــخصیت] آدم (ع) در اســام دو چیــز

در مقابل هیچ حالت سکون یا ثبات برای انسان وجود ندارد .در عوض

را نمایــان میســازد :یــک انســان نخســتین که همۀ نــوع انســان و نیز یک

آنهــا بــه طــور مــداوم در رابطــه خود با خــدا در نوســانند .گاهی به ســمت

یســازد .در متون اســامی وقتی کــه از آدم (ع) بحث به
پیامبــر را نمایــان م 

فراموشــی گرایــش مییابنــد و گاهــی بــه ســمت یــادآوری نامهــای الهی.

میان میآید ،در نگاه نخست قابل اطالق بر همۀ نوع انسان است (برای

روزبهان اســتدالل میکند که این امکان از عشــق به خداست که انسان

نمونه :اینکه از خاک آفریده شده) .اگرچه این نگرش هنگامی که از آدم

 .29عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 41-40سورۀ  ،2آیۀ.)30
 .30عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 41سورۀ  ،2آیۀ.)30
 .31شــمسالدین ّ
محمــد حافــظ شــیرازی؛ دیــوان حافــظ؛ (تهــران :مؤسســه انتشــارات أمیرکبیــر،
1357ش1978/م) ،غزل .266

28

به عنوان یک پیامبر (نبی) بحث به میان میآید ،فراگیر و کارآمد نیست.
به دیگر سخن همۀ نوع بشر از همۀ جنبهها به آدم شبی ه نیستند.
 .32عرائس البیان ،ج  ،1ص ( 132سورۀ  ،7آیۀ.)18
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مقاله

آیینه جمال الهی ...

از ایــنرو ایــن نظــر که خداوند همــۀ نامها را بــه «آدم» بنابراین ارائه و تبیین روزبهان در حالــی کــه روزبهان در آثــار خویش تصدیق میکند
آموخــت ،دو معنــی دارد :نخســت اینکــه خداونــد از زیبایــی آدم ،در حقیقــت کــه حضرت محمــد (ص) کاملترین و زیباترین انســان
در زمــان ازل ایــن نامهــا را به همۀ انســان هــا آموخت

نمایاندن زیبایی انسان است در

بود که تاکنون وجود داشــته ،جای آن دارد که بپرســیم

(آنگونــه که در قرآن [البقرة ( ]31:)2شــرح داده شــده
چرا روزبهان آ گاهانه زمان زیادی برای ستایش زیبایی
ّ
ی وی در آفرینش.
جایگاه اصل 
اســت) .اگرچــه مادام که این دانــش در آدم به عنوان
آدم صرف میکند؟ پاســخ این حقیقت مســلم است

یهــای پیامبرانــۀ و یــژهای دریافــت ننمود،
پیامبــر به گونهای کامل و تمام عیــار وجود دارد ،تنها همۀ انســانها باید به بازیابی کــه آدم برتر 
برخی از انســانها این دانش را بی هیچ کمو کاستی و بازسازی جایگاه اصلی خود آنگونــه کــه بــه حضــرت ّ
محمــد (ص) (=قــرآن) یــا
حضــرت یوســف (ع) (=جمال ظاهری خـ ّ
ـاص وی)
نــگاه داشــتند .بــه دیگــر ســخن ایــن دانــش تنهــا بــه بپردازند و فطرت زیباییشان
صــورت ّ
بالقوه تنها برای برخــی از مردمان وجود دارد؛
اعطاء شد.
زیــرا ایشــان فراموشــکارند .در ایــن دیــدگاه ایشــان در
برآوردهساختن انتظارات و خواستههای نیا کانشان

را ترمیم نمایند و بدین ســان
«آدم دومین» گردند.

و پیامبــر نخســتین ،آدم(ع) شکســت خوردنــد .بــه
عبارت دیگر بیشــتر مردم تنها ّ
بالقوه آدم هســتند ،به ســبب آنکه ایشــان
دامنــۀ وســیعی از ّ
کیفیــات آدمیانــهای کــه بــه ایشــان اعطــاء شــده بود را

بازســازی و إحیــاء نکردند و این یعنــی دانش زیباتریــن نامهای خداوند
(أسماء الحسنی) .هریک از ایشان [به نوبۀ خود] آدم استّ ،
البته ّ
بالقوه.

بــه دیگــر ســخن ظهــور آدم در کالبــد انســانی ،وی را
نخستین نوع انسان مشخص نموده است .این بدین

معناســت کــه وی کمــال و زیبایــی خویش را کــه همۀ انســانها توانایی
دســتیابی بدان را دارند ،نمایان ســاخته اســت .به نظر میرسد تنها چیز
طبیعی و ذاتی که روزبهان به عنوان یک پیر و اســتاد صوفی بر آن تأ کید
ورزیــده ،زیبایــی آدم اســت[ ،بدین منظور کــه] ّ
توجه مــردم را به زیبایی
کمال خودشــان را به
آدم جلــب کنــد تا [بدین وســیله] زیبایی ،دانش و
ِ

در نظــرگاه روزبهــان ،آدم ،طبیعــت درونــی انســان (فطــرت) را نمایــان

یاد ایشــان آورد؛ همان [ویژگیهایی] که در فطرت آنها ریشــه دوانیده و و

میســازد که دانش ازلی زیباترین نامهای خداوند (أســماء الحســنی) را

انتظار آن را میکشد تا از نو بازیابی و آشکارا شود.

در خود نگاه میدارد ،خواه کسی آن را به یاد بیاورد یا نیاورد .روزبهان در
عبارتی بهوضوح به رویارویی اشاره دارد:

بنابرایــن ارائــه و تبییــن روزبهــان از زیبایــی آدم ،در حقیقــت نمایانــدن
زیبایی انسان است در جایگاه اصلی وی در آفرینش .همۀ انسانها باید

خلــق اهلل ادم علــی صورتــه» آی :صــوره الفطــره التــی كانــت فــی

به بازیابی و بازســازی جایگاه اصلی خود بپردازند و فطرت زیباییشــان

القدرة:

را ترمیم نمایند و بدین سان «آدم دومین» گردند .خواجه حافظ شیرازی

خداونــد انســان را بــر صــورت خویــش بیافریــد»؛ یعنــی صــورت

که از روزبهان و اندیشــه های او فراوان تأثیر پذیرفته اســت ،در این رابطه

فطرت همانگونه که در توانایی و اندازهگیری وی بود.

33

بــه همیــن دلیــل روزبهــان طبیعــت اینچنیــن انســانی را «فطــرة ُ
الحســن»

میگویــد« :آدمــی در عالــم خاکی نمی آید به دســت  /عالمی دیگر بباید
ساخت وز نو آدمی».

35

مینامــد کــه همــان «طبیعــت ذاتی انســان از زیبایــی» اســت 34.هدف از
زندگی انســان یادآوری و اصالح این طبیعت ذاتی از زیبایی اســت که به
واقعیات ّ
معنای متضمن بودن همۀ نامهای زیبای خدا در ّ
تام آن است.
هــر کــه به این نکته وفادار بماند« ،آدم ّدومیــن» (آدم الثانی) خواهد بود که
همان زیباییای را آشکار خواهد نمود که آدم (ع) هویدا ساخته بود.

فرجام سخن
ِ

عبــارات گوناگونــی کــه در آن روزبهان از زیبایی آدم ســخن رانــده بود را
(ع)

پیش از این دیدیم .دو نکتۀ اساســی که وی بدان اشــاره داشــت عبارتند
از :نخســت اینکه آدم کاملترین مقام آفرینش انســان نخســتین را نمایان
میســازد .دوم اینکــه زیبایی آدموارانۀ «دانــش زیباترین نامها» و «صفات
خداوند» را در بر میگیرد که به گونهای نهانی در همۀ انسانها پنهان است.
 .33مشرب األرواح ،ص .12
 .34مشرب األرواح ،ص .133

 .35دیوان حافظ شیرازی ،غزل .475
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