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سال سوم ،شماره  ،28آبان 1400

مطالعه تطبیقی سرگذشت آدم (ع) در قرآن و عهدین
سیده مریم بازیار  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1طلبه سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر تطبیقی ،حوزه علمیّه خواهران جامعة النور ،شیراز استان فارس ،مدرّس ،پژوهشگر و فعّال فرهنگی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس عهدین در رابطه با سرگذشت آدم (ع) و حوا به رغم داشتن نقاط و مباحث مشترک ،دارای
اختالفات اساسی است .کتاب عهدین خلقت آدم را دو مرحله آفرینش از خاک و دمیده شدن روح در بینی او میداند .عهدین به
سرگذشت آدم یک نگاه مادی گرایانه دارد .در سرگذشت آدم حتی خدای معرفی شده در داستان ،انسانوار ،محدود و دروغگو و
زودرنج است .در ارتباط با خلقت حوا در این کتاب آمده که از دنده چپ آدم خلق شده است همچنین عامل فریب آدم ،حوا
بوده که او خود توسط موجودی به نام مار فریب خوده است .قرآن کریم نیز برای آدم دوساحت جسم و روح قائل است .آدم در
آیات قرآن دارای امتیازاتی هم چون برتری علمی و مسجود مالئک است .به مبحث توبه و طلب استغفار آدم و حوا نیز اشاره
شده که در عهدین مطلبی در این رابطه بیان نشده است.
واژههای کلیدی :آدم ،عهدین ،توبه ،مالئکه
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مقدمه
آفرینش آدم و حوا و سرگذشت آن دو ،از دیرباز مورد توجه بشر بوده و دیدگاههای مختلفی در این مورد بیان شده است .در
ادیان ابراهیمیِ یهمود و اسالم با الهام از آثار موجود آسمانی خود ،با وجود نقاط مشترک بسیاری که دارند اما در برخی
مباحث ،تفاوت های اساسی وجود دارد که نگرش پیروانشان را نسبت به آدم و جهان و خالق آن دو در حدی تحت تاثیر قرار
میدهد .اعتقادات پیروان ادیان در مسائل اساسی جهان بینی بسیار متفاوت شده است .گاهی با تکفیر و قتل یکدیگر امید
تقرب به خدا را میجویند.
این مقاله آدم را از دیدگاه اسالم و اهل دین مورد بررسی قرار داده و نقاط مشترک و افتراق آنها را در قالب بررسی آیات و
نقطه نظرات مفسران در سدههای مختلف را بیان میکند؛ مورد بررسی قرار میگیرد.
ضرورت بررسی این موضوع روشن است از نظر تاریخی این موضوع سابقه طوالنی دارد و کتابهای عهد عتیق و جدید و قرآن
کریم در موارد متعدد آن را مورد توجه قرار دادهاند .همچنین بسیارى از سؤاالت را در مورد حقیقت و هدف خلقت خداوند از
خلقت و اتفاقات ی که در آن برهه از زمان افتاده ،آگاه شده و درکنار این آگاهی ،به یک معرفت دینی در رابطه با هدف و جایگاه
انسان در نظام خلقت و  ...علم پیدا کرد.
یادآوری این نکته ضروری است که سرگذشت آدم و حوا در کتاب مقدس یهودیت ،تنها در سفر تکوین تورات آمده است .به
همین خاطر تأکید اصلی بر عهد عتیق خواهد بود .در اسالم نیز آیات شریفه در سور متعدد قرآن کریم ،محور بحث است ،که
مفسران در سده های مختلف این آیات را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در برخی موارد با الهام از کتاب مقدس عهدین،
نظریاتی بیان میکنند.
خلقت آدم در تورات
در مورد خلقت آدم یک بار در سفر پیدایش و بار دیگر در باب هاى دوم تا پنجم آن ،به صورت مفصلتر به سرگذشت آدم و حوا
پرداخته شده است .در باب اول از تکوین عالم هستى در  ٦روز و از آفرینش آدم ،که نقطه کمال خلقت و مهر پایانی آن است،
سخن میرود.
«پس از آن که خدا آسمان ها و زمین را آفرید ،و با اراده و کالم خود روشنایى را پدید آورد ،آب هاى زیر فلک را از آب هاى باالى
فلک جدا ساخت ،روى زمین را از گیاهان گوناگون و انواع جانوران و پرندگان پر ساخت و اجرام فلکى را در آسمان قرار داد ،در روز
ششم گفت :آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامى زمین و هم
1

حشراتى که بر زمین مى خزند حکومت نماید».
همچنین در سفر پیدایش باب  1شماره  29چنین آمده است:

ن،
 -1عهدی

ش  ،با ب  ،1شما ره .2 6
سفر پید ای
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«و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و
پرندگان آسمان و همه حیواناتى که بر زمین میخزند حکومت کنید».
در باب هاى دوم تا پنجم داستان خلقت آدم (ع)  ،با تفصیل بیش تر و تقریباً با بسیارى ازجزئیاتى که در روایات مسیحى و اسالمى
نیز دیده مى شود ،آمده است .آدم ،زن وى حوا ،باغ عدن ،درخت ممنوع ،اغواى حوا و خوردن از میوه آن درخت نخستین گناه،
رانده شدن از باغ بهشت ،زندگى بر روى زمین ،زناشویى و آوردن فرزندان و جز آن دراین قسمت ذکر شده است.
در این نوشتار ابتدا به نکات مشترک سپس نکات افتراقی سرگذشت آدم (ع) در قرآن و عهدین را مطرح و در برخی موارد
مفسران مسلمانی را که در دیدگاه تفسیری خود به عهدین رجوع کردهاند ،بررسی میشود.
الف) مشترکات سرگذشت آدم  در قرآن و عهدین
در قرآن و عهدین به بحث خلقت آدم از خاک اشاره است .اما با این تفاوت که این مبحث در آیات قرآن کریم با تفصیل
بیشتری است .هم چنین دمیده شدن روح در کالبد جسمانی ،سکنی دادن آدم در باغی که درختان زیادی دارد .در قرآن کریم
به صورت مطلق گفته شده «الجنه» اما اینکه در کجا قرار دارد ،ساکت است ،همچنین نهی الهی به نزدیک شدن به درخت
ممنوعه و خوردن از میوه آن که در صورت خوردن از آن عالو ه بر نافرمانی از دستور خداوند عواقبی نیز به همراه خواهد داشت.
آدم و حوا اجازه داشتهاند از سایر نعمتهای باغ بهره برند و خداوند آدم و فرزندان وی را در زمین مورد تکریم قرار داده است.
این خالصهای از مشترکات داستان بود که در ادامه در قالب جدول همراه با آدرس و ذکر آیه مربوطه بیان میشود.
عنوان
آفرینش انسان از خاک

عهدین

قرآن کریم

آیه  20روم( و من آیاته أن خلقکم من سفر پیدایش فصل دوم شماره
(7خداوند پس آدم را از خاک زمین

تراب )

سرشت).
دمیده شدن روح

آیه  72ص(فإذا سوّیتُه و نفختُ فیه من شماره(7خدا در بینی وی روح حیات
روحی )

سکنی دادن آدم علیه السالم
در باغ

دمید و آدم نفس زنده شد).

آیه23بقره و  19اعراف(و قلنا با آدم شماره (8خداوند باغی به وجود آورد
اسکن آنت و زوجک الجنه)

و آدمی را که آفریده بود در آن باغ
گذاشت.

نزدیک نشدن به درخت خاص
خوردن از بقیه درختان باغ

آیه  33بقره و  19اعراف(و ال تقربا هذه شماره  16و(17به او گفت از همه میوه
الشجره فتکونا من الظالمین)

های دربخور به جز میوه درخت )...

 33بقره( و کال منها رغدا حیث شئتما)

شماره  16و ( 17به او گفت از همه
میوه های درختان باغ بخور )

بعد از خوردن از میوه ممنوعه

آیه  22اعراف(فدالهما بغرور فلما ذاقا فصل سوم شماره  7تا  ...(13خدا

آشکار شدن آن چه برایشان

الشجره بدت لهما سواتهما و طفقا فرمود :چه کسی به تو گفت که برهنه

پنهان بود و شماتت از طرف

یخصفان علیها من ورق الجنه و ناداهما ای؟ آیا از میوه آن درختی که خوردی
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خدا

که به تو گفتم نخور؟ آنگاه خدا از

ربهما)...

پرسید این چه کاری بود که کرده ای؟
...
حوا بعد از آدم خلق شده

آیه یک سوره نساء(یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا سفر پیدایش ،فصل دوم ،شماره  7تا
رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِن نَفس وَاحِدَة َو .21
خَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا) بنابر نظر برخی
مفسرین (زوجها) را حوا دانسته اند.

ب) افتراقات سرگذشت آدم در قرآن و عهدین
-1خلقت آدم
یکی از مباحثی که در تورات مطرح شده و قرآن کریم هم به آن اشاره کرده ،بحث از آفریده شدن آدم از خاک است و این از
مشترکات هردو کتاب است .اما وجه تمای ز آن در این است که ،در آیات قرآن کریم روند خلقت را و حتی ماده اولیه خلقت را با
تفصیل بیان میکند.
در رابطه با آفرینش آدم ابوالبشر در قرآنکریم آیات متعددی آمده است .برخی موارد با استفاده از واژه «آدم»« ،انسان» و
«بشر» به این موضوع اشاره نموده است .همچنین در مورد ماده اولیه خلقت انسان از واژههای گوناگونی استفاده شده است .در
سوره آل عمران « ...کَمَثَلِ آدَمَ خَ َلقَهُ مِنْ تُرَابٍ  »...معنای واژه «تُراب» که در آیه 2به آن اشاره شده؛ در اصل به معنای کوچک
دیدن و خضوع کامل است .اینکه به معنای خاک مشهور شده به این خاطر است که ،خاک زیر پا واقع شده و مصداق مناسبی
ن طِینٍ» واژه «طین» به معنای گِل 4
است؛ خاک که با آب مخلوط
ن مِ ْ
برای این معنا است .و خلقت او را از « ...بَدَ َأ خَلْقَ الْ3إِنْسَا ِ
٦
معنای گِل
شود را گویند هرچند آب آن رفته و خشک شده باشد .و آیه « ...خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ 5الَزِبٍ» واژه «طین الزب» به

ل مِنْ َحمَإٍ مَسْنُونٍ»آمده که واژه «صلصال» به معنای گل خشکیده
چسبنده ،در آیه  28سوره حجر با تعبیر ...« 7بَشَراً مِنْ صَلْصَا ٍ

 -2آل عمر ان(  )،3آیه .5 9
ی،
ن ،مصطفو
 -3حس

ی کلما ت القر آن ،ج 1،ص .383
ق ف
التحقی

 -4سجده(  )،3 2آیه 7.
ن نب محمد ،ر اغ
ب
 -5حسی

ی ،مفر دا ت الفا ظ القر آن ،ص .
533
اصفهان

 -6صافا ت(  )،3 7آیه .1 1
ج ّ ر ،ج 1،دوم ،قاهره :الهیئه المصریه العامه للکتا ب، 1 980 ،م ص .384
ی نا
ی القر آن ،محمد عل
ی نب زیا د ،فرا ء ،معان
 -7یحی
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که آتش به آن نرسیده و زمان به هم کوبیده شدن ،صدا میدهد« .حمإ» به معنای گل سیاه 8
بد بو و «مسنون» به معنای
0

ریخته شده یا تغییر داده شده یا شکل داده شده است.

9

1

1

1
چیزی که از چیز دیگر گرفته
ن طِینٍ» واژه «سالله» اسم برای
ن سُالَلَةٍ مِ ْ
در سوره مومنون چنین میفرماید ...« :الْإِنْسَانَ مِ ْ
1
میشود« .سالله من طین» عصارهای 2که از گل گرفته میشود.
-2تعیین در خت ممنوعه

در آیات قرآن کریم جنس یا میوه درخت ممنوعه مشخص نشده است اما با توجه به متن سفر پیدایش درخت نیک و بد یا
درخت حیات است .در این قسمت نوعی تناقض در متن دیده میشود آنچه از متن برداشت میشود درخت ممنوعه یک
درخت بیش نیست اما دو نام ی ا صفت در این باب برای آن آورده شده یکی درخت خیرو شر و دیگری درخت حیات است.
شاهد این نکته در آن قسمت از متن است که ،پس از خوردن آدم و حوا از درخت تشخیص خیر و شر ،خداوند به نگهبانان باغ
3

فروان میدهد از درخت حیات بهشدت مراقبت کنند تا آدم نتواند از آن تناول کند.

1

در آیات قرآن کریم نامی از جنس درخت برده نشده اما در دوران مختلف از سوی مفسران نظراتی بیان و هر کدام نامی را بر
4

درخت گذاشتهاند که همگی از تفاسیر سلف الگو برداری کردهاند از جمله این نامها :سنبله به معنای خوشه ،حنطه به معنای
7
1
٦
بحث ما ارتباط دارد این است که
اما آن نامی که بیشتر 1با
انگور است.
گندم ،البُر به معنای گند ّم ،کافور و 5عَنب به معنای

ی،
ی ،یزید
 -8عبد هللانب یحی

غری
ب

ج اول ،بیرو ت :عالم الکت
ب
القر آن و تفسیره ،محمد سلیم الحا ،

ق ص .
200
1405 ،ه ّ ،

ن منظو ر ،لسان العر ب ،ج 1،ص.61
 -9محمد نب مکرم ،اب
ن،
 -1محمو دنب ابو الحس

القر آن،

ی ،ایجا ز البیان نع معان
ی
نیشابو ر

ق
ی1 4 1 5 ،ه ،
ج 1،اول ،بیرو ت :دا رالغر باالسالم

ص .468
 -1مومنون(  )،2 3آیه .1 2
ل نب
 -1فض

ن،
حس

ن،
 -1عهدی

ش  ،با ب دوم  ،شما ره 9.
سفرپید ای

ی نب
 -1عل

ی تفسیر الکتا ب العزیز،
ی ،الوجیز ف
احمد ،و احد

 -1عبد هللانب
ص 82و محمد نب

ی تفسیر القر آن ،ج 7،ص .
160
ع البیان ف
ی ،مجم
طبرس

ی،
احمد ،نسف

ق ص .100
ج 1،اول ،بیور ت :دا ر القلم1 4 15 ،ه ،

ل و حقائ
ق
ک التنزی
ی مدا ر
التفسیر النسف

ن،
ی ،جاللی
احمد ،محل

ق ص .155
ج 1،اول ،بیرو ت :موسسه النو ر للمطبوعا ت1 416 ،ه ،

ی بکر ،همان کتا ب ،ج 1،ص.53
ن نب اب
 -1عبد الرحم
ی،
ی ،التفسیر المظهر
ی پت
هلل ،پان
 -1ثنا ء ا

ل،
التأوی

ق
س 1 4 1 6 ،ه ،
ج 1،اول ،بیرو ت :دا ر النفائ

ج 1،ص.56
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برخی مفسران نام درخت را ،درخت جاودانگی یا حیات نامیدهاند .این دیدگاه از قرن دوم توسط تفسیر «مقاتل بن سلیمان»
مطرح شد و پس از «مقاتل بن سلیمان» در سده بعد تفسیر «یحیی بن سالم» از «ابوهریره» نقل میکند که شجره خلد بوده
جزعان» نقل می کند که درخت 1
9
خلد همان درختی است که مالئکه از ثمر آن میخورند.
است .تفسیر «تبیان» از «ابن

کتاب «ابن کثیر» در تفسیر خود این دیدگاه را در قالب روایت «ابوهریره» به نقل از پیامبر اکرم آورده است .با بررسی

1

اجمالی صورت گرفته به نظر می رسد این دیدگاه منسوخ شده است .البته به نظر میرسد عالوه بر الهام گیری برخی مفسران از
ن هذِ ِه الشَّجَرَةِ إِ ّال أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَ ْو
داستان تورات ،برخی نیز با توجه به استدالل ابلیس که در آیه « قالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَ ْ
ل أَدُلُّکَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ  ...اى آدم! مى خواهى تو را به زندگى جاویدان و
تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ» و آیه  120سوره طه «یا آدَمُ هَ ْ
 ...راهنمایی کنم؟!!» اما در هر صورت نظر این مفسران همسو با دیدگاه تورات است.
-3فریب خوردن آدم (ع)
خداوند در آیه  3٦سوره مبارکه بقره «فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ َعدُوٌّّ وَ لَکُ ْم فِی
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّّ وَ مَتَاعٌّ إِلَى حِینٍ؛ پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند ،بیرون کرد .و (در
این هنگام) به آنها گفتیم « :همگى (به زمین) فرود آیید! در حالى که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود .و براى شما در زمین،
تا مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره بردارى خواهد بود ».به صراحت بیان شده که عامل لغزش و فریب ابلیس بوده است .اما در
این مطلب که ابتدا چه کسی توسط ابلیس فریب خورد بین مفسران نیز اختالف است اکثر مفسران استناد به آیات  20سوره
اعراف و  3٦سوره بقره معتقدند که ابلیس هردو را فریب داد .شاهد مثال این مفسران ضمیر مثنی در این دو آیه است.
«فوسوس لهما الشیطان؛ سپس شیطان ( هر دو ) آنها را وسوسه کرد .با این وسوسه هر دو را گمراه کرد .آنجا که می فرماید:
«فَاَزَلَّهما الشیطان» و سرانجام «فَ َاخْرَجَهُما ممّا کانا فیه» برخی روایات نیز همین نظر را میتوان استنباط کرد.
در تورات زن و مار نقش اصلى سرپیچى از فرمان خداوند را متحمل هستند و به تبع زن ،آدم نیز فریب میخورد.
پس از خلقت آدم و همسرش ،مار که از همه حیوانات مکّارتر بود به زن گفت :آیا خداوند گفته است از هیچ درخت این باغ
نخورید؟ زن گفت :ما اجازه داریم از میوه همه درختان این باغ بخوریم ،اما خداوند گفته که از میوه درختى که در میان این باغ
است نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید ،مار گفت  :حتما نخواهید مرد زیرا خداوند میداند روزى که از آن بخورید
چشمان شما باز میشود و مانند خداوند میان نیک و بد را تشخیص خواهید داد.
زن دید که آن درخت براى خوراک ،نیکو و براى چشمها ،هوس انگیز است و براى معرفت دار شدن ،پسندیده است .از میوه آن
ل نب
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3

گرفت و خورد و به شوهرش هم داد ،چشمان هر دو گشوده شد.

2

سپس مورد خطاب خداوند قرار میگیرند که چرا از آن درخت خوردند که آدم جواب داد :این زن که یار من ساختى از آن
میوه به من داد  ،من هم خوردم .آنگاه خداوند از آن ( زن ) پرسید این چه کارى بود که کردى ؟ زن گفت :مار مرا فریب داد،
4

آنگاه خداوند هر سه را مجازات مینماید.

2

برخی تفاسیر همین دیدگاه تورات را نقل کرده اند به عنوان نمونه :طبری در تفسیر خود به نقل از وهب بن منبّه که از
دانشمندان یهودی مسلمان شده است؛ داستان طوالنی را نقل میکند که در آن ابتدا حوا از درخت ممنوعه خورده و آدم را نیز
٦

تشویق به خوردن میکند .هم چنین ثعلبی به همین 5
مضمون داستانی را از محمد بن 2اسحاق نقل کرده است .در مقابل
7

برخی تفاسیر شیعی این نظر را رد کردهاند و اینگونه داستانها را بیپایه و اساس میدانند.

اما نکته بعد فریب خوردن حوا یا آدم و حوا توسط مار است برخی مفسران معتقدند این فریب خوردن توسط مار ،باعث شدن
در زمان هبوط آدم و حوا ،مار را نیز از باغ بیرون کند .این دیدگاه بیشتر مورد استقبال تفاسیر روایی واقع شده و اولین مرتبه
8
حاتم» و «طبرانی» که هر دو از
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری  این نظر را بیان کرده است .در سده چهارم «ابن ابی
مفسران سنی مسلک هستند این نظر را بدون ذکر منبع بیان کردهاند .جناب «جرجانی» در سده 9
پنجم هجری به نظر می-

رسد برای اولین مرتبه داستانی را نقل میکند که در این داستان ابلیس با همدستی حیّه یا همان مار و طاووس آدم و حوا را
فریب میدهد .که سرانجام خداوند مار را قبل از این ماجرا دارای پاها و صورت زیبا بوده ،مسخ و به همراه طاووس و حضرت

ن،
 -2عهدی
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عطیه» به نقل از «سُدی» این 3
آدم  و حوا از بهشت اخراج میشوند .در سده ششم هجری «ابن 0
نظر را بیان میکند .اما

تفسیر «بغوی» عالوه بر پذیرش این دیدگاه داستان مار و طاووس را که در سده قبل جناب «جرجانی» نقل کرده بود با بسط
بیشتری آورده است .در سده هشتم هجری تفسیر 2روایی سنی مذهب «الخازن» و«3مواهب علیه» در قرن دهم همین دیدگاه
3
مذهب است ،اعتقاد دارد ابلیس چون از بهشت اخراج
را پذیرفتهاند .تفسیر «الصافی» که از کتاب3های تفسیری روایی شیعی

شد برای ورود بهآنجا به دهان مار داخل و وارد بهشت شود و حضرت آدم  و حوا را اغفال نمود .در سده سیزدهم تفسیر
«المظهری» و «فتح القدیر» نیز «واو» جمع در واژه «اهبطوا» را خطاب به آدم  و حوا و ابلیس ،مارو طاووس میدانند .با
بررسی انجام شده در قرن معاصر تفسیر «التیسیر» نیز همین دیدگاه را اختیار کرده است.

٦

الزم به ذکر است داستانی که در تورات در رابطه با فریب دادن مار آمده با داستانی که برخی کتابهای تفسیری نقل کردهاند از
جهاتی تفاوتهایی دارد و آن اینکه در کتاب های تفسیری مسلمان ابلیس با همدستی مار یا به شکل مار و با همکاری طاووس
آدم و حوا را فریب داده در حالی که در تورات فقط از مار نام برده شده است.

-4عواقب خوردن از میوه ممنوعه
خداوند در تورات در مورد عواقب خوردن از درخت ممنوعه به آدم چنین هشدار میدهد:
به او گفت :از همه میوه های درختان باغ بخور ،به جز میوه درخت شناخت نیک و بد ،زیرا اگر از میوه آن بخوری ،مطمئن باش،

-3

عبد القاهر نب
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ی ،فت
شوکان
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7

خواهی مُرد.

3

در جایی دیگر مار خطاب به حوا میگوید:
مطمئن باش نخواهید مُرد .بلکه خدا خوب میداند ز مانی که از میوه آن درخت بخورید ،چشمان شما باز میشود و مانند خدا
چشمان هر دو باز شد و از برهنگی 3
8
خود آگاه شدند.
میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید .پس از خوردن ،آنگاه

پس با برگهای درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند.

3

9

با توجه به این متن ،عاقبتی که خداوند گفته بود با نتیجه خوردن تقاوت داشت و نعوذباهلل خداوند دروغگو جلوه داده شد .پس
نتیجه خوردن از درخت ممنوعه ،به دست آوردن قوه تشخیص خیر از شر است .این در حالی است که خداوند در آیات قرآن
0

کریم عاقبت آن را اینگونه «َ ...ال َتقْرَبَا ه ِذهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ»

4

و در آیه  35سوره بقره دقیقا همین عاقبت را بیان کرده است.
 -5مکان باغ
در تورات باغی را که آدم در ابتدای خلقت در آن سکنی داده شده بود ،را اینگونه توصیف میکند:
خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق ،باغی را به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود در آن باغ گذاشت .خداوند انواع درختان
زیبا در آن باغ رویانید تا میوههای خوش عم دهند .از سرزمین عدن رودخانهای به سوی باغ جاری شده تا آن را آبیاری کند.
سپس این رودخانه به چهار رود کوچکتر تقسیم گردید .اول «فیشون» است که از سرزمین حویله میگذرد .در آنجا طالی
خالص ،مروارید و سنگ جزع یافت میشود .رود دوم «جیحون» است که از سرزمین کوش عبور میکند .سومین رود «دجله»
است که به سوی آشور جاری است و رود چهارم «فرات» است.

1

4

با توجه به این توضیحات قطعا باغ مذکور در زمین بوده است .اما در آیات قرآن کریم نامی از مکان باغ برده نشده است اما در
سدههای مختلف مفسران در این رابطه نظراتی را مطرح کرده اند .دیدگاهی که بیشترین طرفدار را دراد این است که ،باغی که
آدم در آن ساکن بود همان بهشت موعود است که افراد با ایمان در روز قیامت به آن داخل میشوند و بر آن استداللهایی را
آورده اند که از حوصله این نوشتار خارج است .اما برخی مفسران معتقدند که باغ مطرح شده ،باغی از باغهای زمینی است .این
دیدگاه بین تفاسیر روایی شیعه و برخی معتزله طرفداران زیادی دارد .این دیدگاه از یک برهه تاریخی به بعد بین تفاسیر روایی
شیعی بیشترین تمایل را داشته است و در خیلی از تفاسیر این دیدگاه را نشأت گرفته از روایت امام صادق  میدانند .سیر

ن،
 -3عهدی

ش  ،با ب دوم ،شما ره .
19
سفر پید ای

 -3همان ،با ب سوم ،شما ره 4.
 -3همان،

شما ره 7.

ف ،آیه .1 9
 -4سو ره اعر ا
 -4همان،

شما ره . -9
17
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دیدگاه مفسران به قرار زیر است:
اولین بار در سده سوم هجری این نظر توسط «علی بن ابراهیم قمی» مطرح شد .وی در تفسیر خود چنین آورده است:
ن
ل کَانَتْ مِنْ جِنَا ِ
ن جِنَانِ الْآخِرَةِ -فَقَا َ
ت أَ ْم مِ ْ
ن جَنَّةِ آدَ َم أَ مِنْ ِجنَانِ الدُّنْیَا کَانَ ْ
«فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی رَ َفعَهُ قَالَ :سُئِلَ الصَّادِقُ  عَ ْ
2

الدُّنْیَا تَطْلُعُ فِیهَا الشَّمْسُ َو الْقَمَرُ -وَ لَوْ کَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهَا أَبَداً آدَمُ َو لَمْ یَدْخُلْهَا ِإبْلِیسُ».
در سدههای با استناد به همین روایت و یکسری دالیل دیگر این نظر را پذیرفتهاند.
از جمله در قرن هفتم هجری تفسیر «کبیر» یا همان «مفاتیح الغیب» در بررسی نظرات مفسران ،این دیدگاه را به «ابوالقاسم
بلخی» و «ابومسلم اصفهانی» نسبت میدهد و دالیلی را از قول ایشان بیان میکند که به شرح زیر است :اول :اگر حضرت آدم
 در بهشت خلد بود ،اغواء ابلیس به او نمی رسید .دوم :هرکس وارد بهشت خلد شود از آن خارج نمیشود .سوم :ابلیس پس از
تمرد از سجده بر آدم  ،قادر نبود به بهشت خلد برسد .چهارم :نعمتهای بهشت خلد منقطع نمیشود .پنجم :در حکمت الهی
جایز نیست که خلق در بهشت زندگی خود را از بهشت شروع نموده در حالی که اصالً تکلیفی بر عهده او نبوده زیرا بهشت را بر
اساس جزاء و پاداش به خالیق داده میشود .ششم :خداوند آدم  را در زمین خلق کرد اما در آیات سخنی از انتقال او به
آسمان نیامده است اگر چنین بود بیان انتقال از زمین به آسمان نسبت به حالت عکس آن ،اولی بود.
تفسیر «الشعراوی» با این استدالل که ،خداوند هر جا واژه «الجنة» را به صورت مطلق بیان نموده منظور جنات زمینی است؛
4

این دیدگاه را اختیار نموده است.

4

با وجود اینکه نتیجه استداللها با کالم تورات در مورد زمینی بودن باغ یکی است اما نمیتوان با صراحت نظر این گروه از
مفسران را نشأت گرفته از تورات دانست زیرا اوال مفسران شیعی با استناد به روایات این نظر را پذیرفتهاند و در ثانی آن دسته
از مفسران معتزلی مسلک با تمسک به استدالل به این نتیجه رسیدهاند .پس نمیتوان قول آنها را برگرفته از آموزههای یهودی
دانست.
ج) موارد ذکر نشده در قرآن یا تورات
یکسری مباحث پیرامون سرگذشت آدم و حوا در آیات قرآن مطرح شده که تورات نسبت به آن سکوت کرده و برخی دیگر در
تورات آمده که آیات قرآن حرفی از آن نزده است .از جمله:
-1خلقت حوا
در تورات در رابطه با خلقت حوا این مطالب مطرح شده است:

ی ،طی
ب
ی ،تفسیر القم
ی نب ابر اهیم ،قم
- 4عل

ی،
ی موسو
جز ایر

ی ،التفسیر الکبیر،
- 4محمد نب عمر ،فخر را ز

ج 3،ص .452

ی،
- 4محمد متول

ی،
ی ،تفسیر الشعر او
شفعر او

ق ص.43
ج 1،سوم ،قم :دا ر الکتا ب1 363 ،ه ،

ج 1،اول ،بیرو ت :أخبا ر الیوم،1 9 91 ،م ص .259
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خداوند فرمود « :شایسته نیست آدم تنها بماند .باید برای او یار مناسبی به وجود آورم .آنگاه خداوند همه حیوانات و پرندگانی
را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت .بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان
نام گذاری شدند .پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد ،اما برای او یار مناسبی یافت نشد .آنگاه خداوند آدم را به
خواب عمیقی فرو برد و یکی از دندههایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده ،زنی سرشت .او را پیش آدم
آورد .آدم گفت :این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم .نام او "نسا "5باشد چون از انسان گرفته شد .4
در قرآن کریم با این صراحت از خلقت حوا مطرح نشده اما برخی مفسران «خلق منها زوجها» در آیه  1سوره نساء را به خلقت
حوا ربط داده و مباحثی از جمله خلق شدن از دنده چپ –همسو را تورات است -را در تفاسیر خود مطرح کردهاند.
«طبرسی» برای «نفس» سه معنای  :روح ،تاکید مانند «جائنی زید نفسه» و معنای ذات و اصل را بیان کرده است.
«مصطفوی» آن را تشخّص از جهت ذات شی ترجمه کرده و روج را از آن جت که مظهر تجلی و افاضه است را برخی نفس
نامیدهاند« .نفس واحده» در آیه مذکور را به آدم و حوا تطبیق داده که اختالفی بین آنها از نظر شکل و صفات نوعی هیچ
4

تفاوتی با هم ندارند بلکه در صفات است که آدم و حوا از هم منفرد میشوند .واژه «زوج» به معنای :به هر 7یک از دو همسر
مرد و زن (نرینه و مادینه) و در حیوانات که با هم جفت هستند و آمیزش جنسى نمودهاند ،گفته مىشود و همچنین به هر دو
جفتى ،چه در مزاوجت و یا در غیر آن ،مثل جفت کفش و نعلین و نیز به هر دو چیزى که با یکدیگر شبیه یا همانند باشند،
خواه شباهتى یکسان و یا ناهمسان باشد باز هم آنها را -زوج -گویند.

4

8

«طباطبائی» ذیل آیه  1سوره نسا می گوید :مراد از نفس انسان چیزی است که ،انسان به واسطه آن انسان شده است و از ظاهر
عبارت چنین استفاده میشود که مقصود از «نفس واحده» آدم و «زوجها» زن او باشد و این پدر و مادر نسل انسان کنونی می-
باشند که ما از آنها هستیم .برخی با در نظر گرفتن «خلق منها زوجها» میگویند همسر آدم از بدن او آفریده شده است
همانگونه که در آیین یهود است و معتقدند همسر آدم از یکی از دندههای آدم آفریده شده است.
برخی تفاسیر با پذیرش خلقت حوا از دنده چپ آدم به روایاتی که در این زمینه وارد شده ،تمسک کردهاند .روایات وارده در این
زمینه سه دستهاند.

ن،
 -4عهدی
ل ب
ن
 -4فض

ش  ،با ب دوم  ،شما ره . -1 7
23
سفرپید ای
ن،
حس

ی تفسیر القر آن ،ج ،1ص .133
ع البیان ف
ی ،مجم
طبرس

ی کلما ت القر آن ،ج ،12ص . -197
198
ق ف
ی ،التحقی
ن ،مصطفو
 -4حس
ن محمد ،ر اغ
ب
ن ب
 -4حسی
 -4محمد حسی
ن

ی ،مفر دا ت الفا ظ القر آن ،ص.384
اصفهان

ی ،المیز ان،
،طباطبای

ج ،4ص .215
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دسته اول روایات :روایاتی هستند که خلقت حوا را مانند تورات میدانند .بیشتر این روایات توسط بعضی از اهل کتاب که به
اسالم گرویدهاند ،نقل شده است.
دسته دوم روایات :صریحا این نوع خلقت را رد میکنند .مانند صحیحهای که زراره نقل کرده است:
ن اللَّهَ عَ َّز َو جَلَّ خَلَقَ حَوَّاءَ ِمنْ ضِلْعِ آدَ َم الْأَیْسَرِ ا ْلأَقْصَى
ل لَهُ إِنَ ُأنَاس ًا عِنْدَنَا یَقُولُونَ -إِ َّ
ق حَوَّاءَ َو قِی َ
سُئِلَ أَبُو عَبْ ِد اللَّهِ ع عَنْ خَلْ ِ
ن لَهُ مِنَ الْقُدْرَ ِة مَا یَخْلُقُ آلِدَ َم
ک َو تَعَالَى لَ ْم یَکُ ْ
ن ذَ ِلکَ عُلُوّاً کَبِیراً أَ یَقُولُ مَنْ یَقُولُ َهذَا إِنَّ اللَّ َه تَبَارَ َ
ن اللَّهِ َو تَعَالَى عَ ْ
فَقَالَ سُبْحَا َ
ن
ن یَنْکِحُبَعْضُهُ بَعْض ًا إِذَا کَانَتْ مِ ْ
ل التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَى الْکَلَامِ أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَ َم کَا َ
ن أَهْ ِ
ل لِلْمُتَکَلِّمِ مِ ْ
زَوْجَ ةً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ َو یَجْعَ ُ
ن طِینٍ وَ َأمَرَ الْمَلَائِکَةَ فَسَجَدُوا لَ ُه أَلْقَى
ق آدَمَ ع مِ ْ
ک َو تَعَالَى لَمَّا خَلَ َ
ن اللَّهَ تَبَارَ َ
ل ع إِ َّ
ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَا ِء حَکَمَ اللَّ ُه بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ ثُ َّم قَا َ
عَلَیْهِ السُّبَاتَ ثم ابتداع له حواءو  ...از امام صادق  درباره خلقت حوا سوال شد که نزد ما مردمی هستند که میگویند حوا از
دنده چپ آدم خلق شده است.امام فرمود :خداوند از چنین نسبتى منزهّ و برتر است؛ آیا کسى که چنین میگوید؛ میپندارد که
خداوند توان آن را نداشت که همسر آدم را از غیر دنده او خلق کند؟! تا بهانه به دست مالمت گران دهد که بگویند بعض اجزاء
آدم با بعض دیگر ازدواج کرد ...سپس فرمود :خواب را بر آدم مستولی ساخت و سپس حوا را به طور نوظهور پدید آورد.
روایات دسته سوم :در این دسته از روایات ضمن رد نظر اول ،خلقت حوا را از باقیمانده گِل آدم میداند .از جمله روایت:
ع مِنْ أَضْلَا ِع آدَمَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مِنْ أَیِّ شَیْ ٍء خَلَقَ اللَّهُ حَوَّاءَ فَقَالَ أَیُّ شَیْءٍ یَقُولُ َهذَا الْخَلْقُ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْ ٍ
ل أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ
ک یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَ َقهَا فَقَا َ
فَقَالَ َکذَبُوا کَانَ یُعْجِزُهُ أَنْ یَخْلُقَهَا مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَا َ
آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ طِینٍ فَخَلَطَهَا بِیَمِینِهِ وَ کِلْتَا یَ َدیْهِ یَمِینٌّ فَخَلَقَ مِنْهَا آدَ َم وَ
1

فَضَلَتْ فَضْلَةٌّ مِنَ الطِّینِ فَخَلَقَ مِنْهَا حَوَّاء.

5

جمع بین روایات :جمع بین روایات نظریه خلقت حوا از دنده چپ باطل است چرا که اوالً به صراحت در مورد انکار دو دسته
روایات دیگر قرار گرفته است ثانیاً بعضی راویان این روایت از اهل کتاب بوده که به وارد کردن خرافات از تورات و انجیل به
روایات صادره از ائمه معصومین  مشهور هستند لذا روایات آنها مورد پذیرش قرار گرفته است روایات دسته دوم دارای سند
قوی است و ضمناً با روایات دسته سوم قابل جمع است که در هر صورت فقط هوا از دنده چپ آدم را منتفی می نماید بلکه به
تسریع آیات گوهر وجودی زن و مرد و منشاء خلقت هر دو اصیل و واحد بوده و منشاء خلقت بدن انسان نیز از خاک و گل
است حقیقت آن است که آنچه سبب فضیلت تکمیلی انسان است همان گوهر مشترک الهی است که زن و مرد را بر همه
مخلوقات فضیلت بخشیده است و آنچه باعث فضیلت زن و مرد می گردد تقوا و فرمانبرداری خداوند از زمینهها و استعداد آن
در زن و مرد موجود است.

ن ال یحضره الفقیه،
ن بابویه ،م
ی ،اب
ن عل
 -5محمد ب

5

2

ی1 4 13 ،ه ق  ،ص .
380
ج ،3دوم ،قم :انتشا را ت اسالم

ی 1 4 0 3 ،ه ق ،ص .116
ی ،بحا ر االنوا ر ،ج ،11دوم ،بیرو ت :دا ر احیا ءلرا ث العرب
ی ،مجلس
ن محمد تق
 -5محمد باقر ب
ی،
 -5کیو ان ،احسان

1 394 88ه ش ،ص.30
ت آ دم و حوا د رقر آن و تو را ت ،بینا ت ،شما ره ،
ی  ،خلق
زهرا محمد
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-2کارگری آدم در باغ
این مطلب در قرآن نیامده
در تورات آمده :خداوند ،آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن باغ نگهداری نماید53.
است.
-3سجده مالئکه بر آدم (ع)
خداوند بعد از نشان دادن برتری آدم بر مالئکه دستور می دهد بر آدم سجده کنند .همه مالئکه این عمل را انجام میدهند اما
ابلیس که از دستور خداوند سر باز میزند از درگاه الهی رانده میشود .فرمان سجده فرشتگان بر آدم در آیات  34سوره بقره،
 ٦1سوره اسراء و  11٦طه و  50کهف همچنین  11اعراف و  30سوره حجر و  73سوره ص آمده است .اما در تورات مطلبی در
رابطه با آن ذکر نشده است.
 -4تعلیم اسماء
در آیه  31سوره بقره «وَ عَلَّمَ آدَ َم الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ُثمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْ َمالَئِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هؤُالَءِ ِإنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ« موضوع
تعلیم اسماء به آدم مطرح شده است و مفسران در طی قرنهای متمادی ،آراء مختلفی را ذیل آیه ارائه کردهاند .در رابطه با این
مبحث هم در تورات نیامده است.
-5توبه آدم (ع) به درگاه الهی
در رابطه با توبه حضرت آدم پس از خوردن از میوه ممنوعه در تورات سخنی به میان نیامده است اما قرآن کریم در این آیه
5
و التَّوَّابُ الرَّحِیمُ« به بحث توبه آدم پرداخته 4
مختلف
است و مفسران در سدههای
ب عَلَیْهِ إِنَّهُ هُ َ
ت فَتَا َ
«فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَا ٍ

ذیل این آیه مباحثی همچون شرایط پذیرش توبه ،کلماتی که به آدم القاء شد و  ...به بحث و تحلیل پرداختهاند.
اسراییلیات در تفاسیر
«ذهبی» در تعریف اسرائیلیات مینویسد :واژه اسرائیلیات به ظاهر رنگ یهودی دارد و آنچه را که از طریق فرهنگ یهودی وارد
حوزهی اسالمی میشود را در بر میگیرد ولی مراد آن معنایی گستردهتر است و هر چیزی که صبغهی یهودی و مسیحی دارد،
5

شامل میشود.

5

بسیاری از ،مباحث اسرائیلیات به دلیل ارتباط صحابه و تابعین با دانشمندان اهل کتاب و به خاطر اعتماد به گفتههاى آنان ،به
تدریج در میان مردم شایع و به دست افراد بىاحتیاط و خوشباور در کتابهاى حدیثى و تفسیرى وارد شده است .عمده
روایات اسرائیلى از دانشمندان یهودى و نصرانى نظیر «عبد اللّه بن سالم»« ،کعب األحبار»« ،وهب بن منبّه»« ،تمیم دارى» و
ن،
 -5عهدی

ش  ،با ب دوم ،شما ره .
16
سفر پید ای

 -5سو ره بقره ،آیه .3 7
ن،
 -5محمد حسی

ی ،التفسیر و المفسرون،
ذهب

ج 1،کوی
ت:

ق ص .
165
دا رالنواد ر1 4 31 ،ه ،
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«ابن جریج» نقل شده است .بیشترین میزان استفاده از اسرائیلیات در متون اهل سنت است.

٦

در دوره ی تابعان ،به دلیل آ نکه تعداد زیادی از اهل کتاب اسالم آوردند ،ولی ذهن آنها همچنان از داستان ها و افسانه های
پیشینیان در تورات و دیگر کتاب هایشان انباشته بود و عامه ی مردم مشتاق شنیدن چنین داستان هایی بودند و به دلیل
کوتاهی تابعان و علی رغم دستور پیامبر  به روی آوردن به از آموزه های اصیل قرآن و اهل بیت تعداد زیادی از اسرا
ییلیات بدون پروا و بررسی ،در تفاسیر گنجانده شد و تفاسیر متأثر از اسراییلیات گشت.
برخی از مباحث مطرح شده در این نوشتار ،ره آورد تعامل مسلمانان عصر نزول با فرهنگ دیگر ادیان بوده ،که ریشه قرآنی
ندارد ،ولی همچنان تا به امروز در ذخایر تفسیری ماندگار شده است .همچین ،چنین داستان ها و مباحث بیپایه و اساسی که
مطرح شد ،بیانگر قسمتی از اعتقادات مردم در برهه ای از تاریخ است و چنین باورهایی نشأت گرفته از برخی فعالیت های
متقابل اثرگذاری و اثرپذیری هستند .که میان اسالم و ادیان پیش از آن در زمینهی فرهنگی و فکری صورت گرفته اند.
یهودیان گرویده به اسالم ،میراث الهوتی یهود را با اعتقادات اسالمی درآمیختند و این آمیختگی به شکلی قوی در تمسّک
مسلمانان به گفته های یهودیان به ظاهر مسلمان شده ،در تفسیر قصه های بی شماری از قصص قرآنی کامالً نمایان است.

نتیجه گیری
سرگذشت آدم درتورات و مقایسه آن با آموزههای قرآن کریم دارای وجه شباهتهایی از جمله :خلقت از خاک ،سکنی گزیدن
در باغ ،منع از خوردن از درخت ممنوعه و  ...است اما به دلیل جامعیت قرآن و ارائه توضیحات بیشتری از سرگذشت این پیامبر
الهی ،این دو کتاب دینی در برخی مواضع با هم تفاوتهایی همچون :سجده مالئکه بر آدم  ، توبه ،کارگری آدم و  ...است .با
بررسیهایی که در برخی کتب تفسیرصورت گرفت به خوبی نشان میدهد برخی از مفسران تحت تأثیر آموزههای عهدین واقع
شده و به تعبیر مفسران پای اسراییلیات را به تفسیر قرآن باز کردهاند.

ی،
 -5محمد تق
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