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  بررسی تطبیقی خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتیق
  

    sajed1362@yahoo.comاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ امیر خواص
  3/10/1392ـ پذیرش:  25/5/1392دریافت: 

  دهيچک
سرآغاز خلقت انسان در کتاب آسمانی قرآن و نیز در عهد عتیق بیان شده است. با توجـه  عنوان  به داستان خلقت آدم و حوا

داسـتان  ن روایت ایـن دو کتـاب از   میانباید تفاوتی  ،به اینکه دو دین ابراهیمی اسالم و یهودیت ریشه در وحی الهی دارند
کـه   یمرا شـاهد  بسـیاري  اختالف ،اما با بررسی حکایت این دو کتاب از داستان مزبور ،خلقت آدم و حوا وجود داشته باشد

کـه قـرآن کـریم از گزنـد تحریـف       وجـود دارد که دالیل متقنی  چرا؛ یافتن دست تحریف در عهد عتیق دارد نشان از راه
گرچه یهودیان ارتدوکس معتقـد بـه عـدم تحریـف کتـاب خـود        .ن نیستاما در مورد عهد عتیق چنی، استمصون مانده 

دهد. البته مشترکات متعددي نیـز در روایـت    را نشان می خالف آن ،جمله در خود این داستان از بسیارياما شواهد  ،هستند
  شود. هر دو کتاب از این داستان یافت می

  .ها: خلقت، آدم و حوا، قرآن، عهد عتیق واژه کلید
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  مهمقد
 امـا  ، بـیش از یـک قـرن قـدمت نـدارد،     یک رشتۀ آکادمیک و رسمیعنوان  به شناسی تطبیقی گرچه دین

... وجـود داشـته اسـت. منـاظرات     هاي اعتقادي و فقهـی و  االیام در حوزه غیرکالسیک از قدیمصورت  به
و  طوسـی شـیخ   خـالف ماننـد   ،نوشـته شـده اسـت    »فقه مقارن«هایی که تحت عنوان  کالمی و یا کتاب

تـوان تمامیـت    شناسی تطبیقی می ... در قرون گذشته شاهد بر این مدعاست. در دینو یامه حلّعلّ مختلف
تنهـا   ،موضوعیصورت  به توان ها مورد بحث تطبیقی قرار داد و نیز می دو یا چند دین را در تمامی بخش

؛ آدم و حوا در دو دین ابراهیمـی داستان خلقت  ،شود آنچه در این مقاله بررسی می مسئله را بررسید.یک 
منبع بررسی ما کتاب مقدس این دو آیین خواهد بود. یـادآوري ایـن نکتـه     .یعنی اسالم و یهودیت است

 .تنهـا در سـفر تکـوین تـورات آمـده اسـت       ،ضروري است که داستان خلقت در کتاب مقدس یهودیت
امـا تأکیـد اصـلی بـر      ،اجعه خواهد شدهاي یهودي مر کتاب سایربه  ،که نیاز به توضیحی باشد درصورتی

گرچـه  ر متعدد قرآن کریم، محـور بحـث اسـت،    عهد عتیق خواهد بود. در اسالم نیز آیات شریفه در سو
  سراغ تفاسیر و سایر منابع خواهیم رفت. ،براي برخی توضیحات و مباحث

  خلقت آدم
تـوان در چنـدین    سـتان را مـی  داستان خلقت آدم در قرآن کریم در سور متعددي بیان شده است. ایـن دا 

  کنیم: یم ذیل آنها را بررسیدر  .محور مورد بحث قرار داد

  ش از خلقت آدميپ
وگوي خداوند با فرشتگان به میان آمـده اسـت. در    ، پیش از خلقت آدم، سخن از گفتتآیااز در برخی 

جملـه آیـۀ    اسـت. از این آیات، خداوند از اراده و تصمیم خود براي خلقت انسان سخن بـه میـان آورده   
»   یا و یهـف د فْسـن ی ا مـیهلُ فعیفَۀً قَالُواْ أَتَجضِ خَلی األَرلٌ فاعکَۀِ إِنِّی جالَئلْمل کبإِذْ قَالَ راء   ومالـد کف سـ

گویـد   ؛ خداوند به فرشـتگان مـی  )30: (بقره» ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَک قَالَ إِنِّی أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ
کنـد و   گویند آیا کسی را که در زمین فساد مـی  خواهم در زمین جانشینی بگمارم اما فرشتگان می من می

فرمایـد مـن    کنیم، خداوند مـی  دهی، ما خود تو را حمد و تقدیس می کند در زمین قرار می ریزي می خون
آمـده کـه پـیش از     )7، ح 167، ص 1ج ، 1416(بحرانـی،  وایـات دانید. در برخی ر دانم که شما نمی چیزي می

ریـزي کردنـد و مالئکـه آنهـا را مشـاهده کـرده بودنـد.         اي که در زمین بودند، فساد و خـون  انسان، اجنه
ریزي کند. ایـن از بـاب    دهی که فساد و خون رو، به خداوند گفتند: آیا موجودي را در زمین قرار می ازاین
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ی خَـالقٌ   «فرماید:  نه بوده است. خداي متعال در آیۀ دیگري میتشبیه انسان به اج إِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِنـِّ
؛ مـن بشـري را از گـل    )72ــ 71(ص: » فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ ،بشَراً من طینٍ

ت و موزون کردم و در او از روح خـود دمیـدم، بـراي او سـجده     که او را درس کنم، پس هنگامی خلق می
گویـد: بشـري را از گـلِ خشـک از گـلِ       کنید. آیۀ دیگري نیز شبیه همین آیه است، با این تفاوت که می

نُ     «آفرینم:  سرشته می سـإٍ م مـنْ ح الٍ مـ لْصـن ص شَراً مـقٌ بکَۀِ إِنِّی خَالالَئلْمل کبإِذْ قَالَ رو   تُهیو ونٍ فَـإِذَا سـ
کند کـه اولـین انسـان     . بنابراین، خداوند اراده می)29ـ28(حجر: » ونَفَخْت فیه من روحی فَقَعواْ لَه ساجِدینَ

شود، گویی نسـل بعـدي    یعنی آدم را خلق کند. این امر در ابتدا با مخالفت و پرسش فرشتگان مواجه می
کند، اما خداونـد در وجـود انسـان چیـزي را      ریزي و فساد در زمین می به خوندیدند که اقدام  آدم را می

فرماید: پس از اینکه مـن آدم را خلـق کـردم و از روح     رو، می دیدند. ازاین دید که فرشتگان آن را نمی می
  خود در او دمیدم، بر او سجده کنید.

  پس از خلقت
خواهد که از آن اسـماء   وزد. سپس از مالئکه میآم خداوند پس از خلق آدم، تمام اسماء را به او می

گوید: از این اسماء به فرشـتگان خبـر    کنند و خداوند به آدم می خبر دهند، اما آنها اظهار ناتوانی می
ها و زمین آگـاهم   فرماید: آیا من به شما نگفتم که از غیب آسمان بدهد. پس از این کار، خداوند می

. در برخی تفاسیر آمده اسـت اسـماء   )33ـ31(بقره: دانم  کنید، می ان میو آنچه را شما اظهار و یا کتم
در میان این اسماء بوده است و مالئکه مالحظه کردند که این افراد از خودشان برتـر   انبیا و ائمه

فرمایـد: از   میی ئطباطبا علّامه. )164، ص 1همان، ج (رو، گفتند که ما علم به اینها نداریم  هستند. ازاین
باشعور و عالم هستند؛ چون از ضمیر ، شود که همه این اسماء موجودات زنده سیاق آیه استفاده می

شـعور اشـاره    ، که به موجودات غیـرذي »ها«شده است، نه ضمیر استفاده براي اشاره به اسماء » هم«
ور دارد. پس مراد خود اسماء نیست، بلکه مراد ذوات هستند. از حیث اتصاف به کمـاالتی کـه ظهـ   

ماء   «. شـاهد دیگـر اینکـه خداونـد فرمـود:      )29، ص 1371، ئیطباطبـا (این ذوات هستند  ی بِأَسـأَنْبِئُـون
اشاره به ذوات دارد.» هوالء«که کلمه ...» هؤُالء  

  انسان و مرادفات آن در قرآن
؛ شـعرا:  6فصـلت:  (، بشـر )2؛ عادیـات:  2عصـر:  (در قرآن کریم از انسان با الفاظ متعددي یاد شده است: انسـان 

. )60یـس:  (آدم و بنـی  )42فرقـان:  (، اَناسی)26مریم: (، انسی)112انعام: (، انس)60بقره: (، اُناس)60اسرا: (، ناس)154
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از هریـک   ها و اولین انسان دارد. ممکـن اسـت   اسم خاص است و اختصاص به پدر انسان »آدم«اما واژة 
  شند اما همگی بر موجودي مشخص داللت دارند.  هایی داشته با ها با یکدیگر تفاوت این واژه

  نش انسانريآف
البتـه ایـن تعبیرهـا قابـل جمـع       .تعبیـري دارد هریک  دربارة آفرینش انسان آیات متعددي وجود دارد که

ا خَلَقْ  «خدا انسان را از عدم و هیچ آفرید مانند:  :گویند هستند. برخی از آیات می انُ أَنـَّ ذْکُرُ الْإِنسـلَا یأَو  نَـاه
ها از عـدم خلـق    همۀ انسان :گوید هاست و می این آیه دربارة همۀ انسان )67(مریم: » من قَبلُ ولَم یک شَیئاً

وجـودش ابـداعی    ،به تعبیر فلسـفی  .شود می »خلق از عدم«اند که در اصطالح کالمی از آن تعبیر به  شده
هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَـم یکُـن شَـیئاً    «رسانند مانند:  است. آیات دیگري نیز این معنا را می

که او از بشارت به فرزنددار شـدن   هنگامی ،ستا اي که خطاب به حضرت زکریا و آیه )1(انسـان:  » مذْکُوراً
. امـا در آیـات دیگـري    )9 (مریم:» وقَد خَلَقْتُک من قَبلُ ولَم تَک شَیئاً«خود تعجب نمود و خداوند فرمود: 

پس مادة اولیه داشـته و خلـق او از عـدم نبـوده اسـت       .انسان از خاك و آب آفریده شده است :گوید می
. در جمـع ایـن   )54(فرقـان:  » وهو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَراً«یا آیۀ ، )5(حج: » فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم من تُرَابٍ«مانند: 

امـا بایـد چیـزي بـه آن      ،بدن انسان از خاك و آب یا گل آفریده شده است :توان گفت دو دسته آیات می
آن چیز در خود ماده نبوده است و آن صورت انسانی یا نفـس انسـانی    ،وجود آید هافزوده شود تا انسان ب

ا از یـ  )6و5طـارق:  (انسان از آب جهنده :گوید . در آیات دیگري هم می)331ص ، 1368، (مصباحیا روح است
هـا از   انسان سایرزیرا بجز حضرت آدم  ؛آفریده شده است. همۀ این آیات قابل جمع هستند )4نحل: (نطفه

نطفه از مواد غذایی سـاخته شـده    .همچنین نطفه آب جهنده است، نطفه آب استو  اند نطفه آفریده شده
و  شـته در خاك و زمین دااین مواد نیز از مواد گیاهی و حیوانی ساخته شده است که همگی ریشه . است

بـا ایـن تفـاوت     ؛اند ها از خاك آفریده شده انسان :پس صحیح است که گفته شود .اند از خاك تغذیه کرده
از  ولـی مسـتقیماً  ها بـا واسـطه از خـاك هسـتند،      انسان سایرکه آدم بدون واسطه از خاك آفریده شده و 

  اند. نطفه و آب آفریده شده

  خلقت حوا
ذي  «شود که حوا از آدم خلق شده است:  ات قرآن استفاده میاز ظاهر برخی آی یا أَیها النَّاس اتَّقُواْ ربکُم الـَّ

اء        سـنیـراً واالً کَث ا رِجـ مـنْهثَّ م بـا و هـجوا ز نْهـخَلَقَ مةٍ وداحن نَّفْسٍ واى مـردم از  ؛ )1(نسـاء:  »...خَلَقَکُم م
نفس واحدى آفرید و جفتش را [نیـز] از او آفریـد و از آن دو مـردان و زنـان     پروردگارتان که شما را از 
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و  « استفاده شده اسـت، » جعل«از » خلق«جاي واژة  در آیۀ دیگري، به. 		...بسیارى پراکنده کرد پروا دارید هـ
اوست آن کس که شـما را  ؛ )189(اعراف: » ...الَّذي خَلَقَکُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وجعلَ منْها زوجها لیسکُنَ إِلَیها

دربارة اینکه مـراد از خلقـت    .		فس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد...از ن
هـاي متعـددي از سـوي مفسـران مطـرح شـده اسـت.         از نفس واحده یعنی از آدم چیست، بحث »حوا«

، 1367طبرسـی،  (یعنی حوا را از ضلعی از اضـالع آدم آفریـد   ؛»خلق منها زوجها«گوید:  می طبرسیمرحوم 
تبـع برخـی از    برخی ایـن تفسـیر را بـه    :گوید و میه دراین تفسیر را رد کی ئطباطبا امهعلّ. اما )233ص 1ج

این اسـت کـه    ،مراد از این عبارت :اما این قول صحیحی نیست. ایشان معتقد استاند،  اخبار مطرح کرده
کنـد   مانند آیات دیگري که به همۀ مردان خطاب مـی  .حوا همنوع با آدم است و مماثلت در وجود دارند

کُم     «مانند : خداوند از نفوس شما برایتان همسرانی آفرید :گوید و می نْ أَنفُسـ أَنْ خَلَـقَ لَکُـم مـ هاتنْ آیمو
رُونَ   أَزواجاً لِّتَسکُنُوا إِلَیها وجعلَ ، ئیطباطبـا ( )21(روم: » ...بینَکُم مودةً ورحمۀً إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَـومٍ یتَفَکـَّ

  یعنی همسران شما از جنس خود شما و انسان هستند.؛ )136، ص 4ج، تا بی
 .شدة یهودي است که ریشـه در عهـد عتیـق دارد    یک اندیشۀ تحریف ،خلق حوا از دندة حضرت آدم

شـود مـراد آیـه ایـن      با مراجعه به آیات مشابه این آیه، مشخص می ،امه فرمودندگونه که مرحوم علّ همان
لَ   «روم که گذشـت و ماننـد    21مانند آیه  .است که همسر آدم از جنس بشر آفریده شده است عـج اللّـهو

سـران شـما را از جـنس شـما قـرار داد.      خداونـد هم  :گویـد  آیه مـی  .)72(نحل:  »لَکُم منْ أَنفُسکُم أَزواجاً
در آیـۀ اول سـورة    رو، ازایـن مراد آیه این است که همسران ما را از بدن ما آفریده اسـت.   فت:توان گ نمی

نـه   ،گردد، خلقت حوا از جنس آدم اسـت که به نفس واحده یعنی آدم برمی »منها«نساء نیز مراد از ضمیر 
  .)246- 247ص 3، ج1353مکارم شیرازي، ( از بدن آدم

  روح آدم
کـه شـامل آفـرینش از نطفـه، علقـه،       ،در آیات متعددي بیان شده که خداوند پس از خلقت بـدن انسـان  

شود، از روح خـود در او دمیـد و او یـک انسـان کامـل شـد. مـراد از ایـن روح          مضغه، عظام و لحم می
کـار   هکریم، در پنج مورد بچیست و انتساب آن به خدا به چه معناست؟ نفخ روح در مجموع آیات قرآن 

تواند مربـوط بـه حضـرت     گرچه می .دو مورد مختص به حضرت آدم و یک مورد عام است ؛رفته است
. آیـۀ عـام ایـن آیـه اسـت:      )349، ص1368، (مصـباح آدم باشد و دو مورد نیز مربوط به حضرت مریم است

واه   الَّذي أَحسنَ کُلَّ شَیء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِن« سـ هِینٍ ثُـماء من ملَالَۀٍ من سم لَهلَ نَسعج ینٍ ثُمن طانِ مس

۴۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

هوحن رم یهنَفَخَ فبه نوع انسان برگـردد و ممکـن اسـت بـه      »سواه«ممکن است ضمیر  .)9ـ7(سجده: » ...و
وإِذْ قَـالَ  «آدم اسـت:  که مربوط به حضرت آدم است. دو آیه نیز مربوط بـه حضـرت    »بدأ خلق االنسان«

م یهف نَفَخْتو تُهیونُونٍ فَإِذَا سسإٍ ممنْ حالٍ ملْصن صشَراً مقٌ بکَۀِ إِنِّی خَالالَئلْمل کبر    واْ لَـه ی فَقَعـ وحـن ر
ن  إِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِنِّی خَالقٌ ب«و آیه  )29ـ28(حجر:  »ساجِدینَ مـ یهف نَفَخْتو تُهیوینٍ فَإِذَا سن طشَراً م

پـس مـراد از بشـر در ایـن دو آیـه       ،چون سخن از سجده اسـت  )72ـ71(ص: » روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ
ن   والَّتی أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنَا «نیز سخن از نفخ روح در مریم است:  ،حضرت آدم است. دو آیه ا مـ یهـف

ا فَنَفَخْنَـا فیـه    «و آیۀ  )91(انبیا:  »روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آیۀً لِّلْعالَمینَ هـفَرْج نَتصی أَحرَانَ الَّتمع نَتاب مرْیمو
ه زیرا مریم از قبل نیـز زنـد   ؛شد این نفخ روح موجب پیدایش حضرت عیسی .)12(تحریم:  »من روحنَا

آمـده کـه مـذکر اسـت و بـه مـریم        »فیـه «خصوص در آیۀ دوم کـه ضـمیر   ب ،بود و یک انسان کامل بود
  .)350همان ص(گردد برنمی

تَنَـزَّلُ الْملَائکَـۀُ   «کار رفتـه اسـت ماننـد     هسنخ با مالئکه نیز ب در قرآن در مورد موجود هم »روح«کلمۀ 
امـا   .طلبـد  خود بحث مستقلی را مـی  ،بحث از روح در قرآن .)4(قدر: » أَمرٍ والرُّوح فیها بِإِذْنِ ربهِم من کُلِّ

شـعوري اسـت کـه مخلـوق     ، موجـود داراي حیـات و با  شـود  مراد از این روحی که در انسان دمیده می
  خداوند است.

از بـاب تشـریف    »مـن روحنـا  «یـا   »من روحی«در عباراتی مانند  ،اما مراد از انتساب روح به خداوند
زیـرا در   ؛شـود  ی از خدا باشد که در انسان دمیده میئنه اینکه روح جز ،رساند  است و شرافت روح را می

آورد کـه از   زیـرا ترکیـب سـر از نیـاز درمـی      ؛جاي خود با برهان ثابت شده است که خدا مرکب نیسـت 
ء نـدارد. روح موجـودي   خـدا بسـیط اسـت و جـز     ،بنابراین .هاي مخلوقات یعنی ممکنات است ویژگی

 ،کنـد  چون خداوند پس از اینکه مرحلۀ خلقت بدن انسان از نطفـه تـا لحـم را بیـان مـی      ؛غیرمادي است
شود که نفخ روح از قبیل فعـل و انفعـاالت    پس روشن می .)14(مومنون:  »ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقاً آخَرَ« :فرماید می

است و این شاهد آن است که روح از سـنخ موجـودات   بلکه چیز دیگر و خلقت دیگري  ،طبیعی نیست
  .)358ـ359 ص، 1368، (مصباحمادي نیست

  فرمان به سجده بر آدم
دهـد   خداوند به مالئکه فرمان می ،پس از خلقت آدم و دمیدن روح الهی در او ،براساس آیات قرآن کریم

 ،کنـد  از سجده کردن خودداري می تنها ابلیس، کنند که بر آدم سجده کنند و همۀ مالئکه بر آدم سجده می
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. خـداي متعـال از   )34بقـره:  (شود جزء کافران میرو،  ، ازایندانند آیات قرآن این کار او را استکبارورزي می
 پرسد: هنگامی که تو را امر به سجده کردم، چه چیزي تو را از سجده بـر آدم منـع کـرد، او در    شیطان می

مرا از آتش و او را از گل آفریدي. خداونـد او را از آن مقـام بیـرون    چون  ،من از او بهترم :گوید میپاسخ 
اعـراف:   (چراکه او را نرسـد کـه در برابـر فرمـان الهـی تکبـر ورزد       ؛داند راند و او را از خوارشدگان می می
کـه   در آخر آیـه : فرماید و میکرده سورة بقره اشاره  33به نکتۀ لطیفی دربارة آیۀ ، ئیطباطبا امهعلّ. )12ـ13

منظـور از آنچـه    ،در آیه بعد .دانم من می ،کنید گوید آنچه را شما آشکار یا پنهان می خداوند به مالئکه می
ایـن تکبـر و    ،بوده است که با خودداري از سـجده  »کفر ابلیس«شود که همان  معلوم می ،کردند کتمان می

کـان مـن   «یعنـی عبـارت    بعید فعل ماضی تعبیر، 34زیرا در آیه . )31 ، صتا بی، ئیطباطبا(کفر او آشکار شد
وگرنـه اگـر کفـر     ،یعنی پیش از امر به سجده نیز ابلیس از کافران بوده اسـت به کار رفته است.  »الکافرین

پس کفر او مربوط به پـیش از   .آمد می »کان«مناسب بود که آیه بدون  ،ابلیس مربوط به مرحلۀ سجده بود
را بـه    بر روي زمین بـوده کـه خداونـد پـیش از خلقـت آدم آن     خلقت انسان و مربوط به خالفت انسان 

کنـتم  «با تعبیـر   34در آیۀ  »کان من الکافرین«تعبیر  رو، ازاین. )243، ص 1371(همان، مالئکه اعالم کرده بود
شود و هر دو تعبیر، ماضی بعید است. امـا پرسشـی در اینجـا     که در آیه قبل است، هماهنگ می »تکتمون

اما چرا در آیـۀ پیشـین تعبیـر جمـع      ،ابلیس است» الکافرین کان من«مراد از  ،اینکهمبنی بر شود  مطرح می
؟ پاسخ ایـن اسـت   »کنتم تکتمون«است: کار رفته و کتمان به همۀ مالئکه نسبت داده شده و گفته شده  هب

یک فـرد، بـه   ادن امر مختص نسبت د ،که چون ابلیس سرکشی خود را ابراز نکرده بود و متمایز نشده بود
ـ     جمع، درحالی دسـت   هکه آن فرد متمایز نیست، از نظر عرف امر رایجی است. البتـه از برخـی روایـات ب

مالئکـه نیـز در نفـس     ،که تصمیم داشت اگر امر به اطاعت شود، عصیان کنـد  ،آید که عالوه بر ابلیس می
خداوند مخلـوقی را کـه اشـرف و    که  ندکرد میاین بود که گمان امر آن  .خود امري را مکتوم کرده بودند

  .)12ح ، 75، ص 1ج ق، 1416بحرانی، ( اعلی از آنها باشد، خلق نخواهد کرد

  تخلف آدم و حوا از فرمان الهی
داد و آنهـا را از   ا(بـاغ خاصـی) سـکن    در آیات قرآن بیان شده است که خداوند آدم و حـوا را در جنـت  

یطان را خوردند و از آنجـا بیـرون رانـده شـده و     اما آنها فریب ش ،خوردن درخت خاصی برحذر داشت
ـ «هبوط کردند.  ذه الشَّ ا هـالَ تَقْرَبا وئْتُمثُ شیغَداً حا رنْهکُالَ منَّۀَ والْج کجوزو کُنْ أَنتاس ما آدقُلْنَا یرَةَ وج

دو ولَکُـم   فَأَزلَّهما الشَّیطَانُ عنْها فَتَکُونَا منَ الْظَّالمینَ  ضٍ عـعبل ضُکُمعبِطُواْ بقُلْنَا اهو یها کَانَا فما ممهفَأَخْرَج

۴۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

به آدم گفتیم خود و همسرت در این باغ سـکونت گیـر    ؛)36ـ35(بقره: » فی األَرضِ مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى حینٍ
دیک نشوید که از ستمکاران خواهیـد بـود.   و از هر کجاي آن خواهید فراوان بخورید و به این درخت نز

فـرود آییـد    :پس شیطان هر دوي آنها را بلغزانید و از آنچه در آن بودند، ایشان را بـه درآورد و فرمـودیم  
  شما دشمن همدیگرید و براي شما در زمین قرارگاه و تا چندي برخورداري خواهد بود.

 36ماننـد آیـۀ    به میان آمـده اسـت.  دادن آدم و حوا توسط شیطان  سخن از فریب ،در برخی از آیات
در هـر دو   .دارد »فوسـوس لهمـا  «کـه تعبیـر    ،سورة اعراف 20آیۀ  .دارد »فازلهما الشیطان«که تعبیر  ،بقره

تبع فریب آدم، حـوا   اما در برخی از آیات نیز سخن از فریب آدم است که به .کار رفته است هضمیر تثنیه ب
ا   «خورد:  ه میعرخت ممنونیز از د فَوسوس إِلَیه الشَّیطَانُ قَالَ یا آدم هلْ أَدلُّک علَى شَجرَةِ الْخُلْد وملْـک لـَّ

بـه آدم   ،بـه قرینـۀ آیـات قبـل     »الیـه «ضـمیر در  ، )120- 121(طه: » ...فَأَکَلَا منْها فَبدت لَهما سوآتُهما*  یبلَى
  گردد. تثنیه است و به آدم و حوا بازمی ،»اکال«واژة  اما .گردد برمی

گونه بیان شده کـه شـیطان بـه آدم گفـت: آیـا       اما موضوع فریب شیطان در برخی از آیات، این
. در برخـی  )120(طه: شود، راهنمایی کنم خواهی تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی می

پروردگارتـان شـما   «گوید: شیطان به آدم و حوا گفت:  و می از آیات، بیانی نزدیک به آیۀ قبلی دارد
را از این درخت منع نکـرد، جـز بـراي آنکـه مبـادا شـما دو فرشـته شـوید یـا از زمـره جاودانـان            

. در هر دو آیه، سخن از جاودانگی است. در آیۀ دوم که، سخن از فرشـته شـدن   )20(اعراف: »گردید
از مصادیق جاودانگی باشد؛ زیرا فرشتگان موجوداتی مجـرد  تواند یکی  به میان آمده است، خود می

  اند تا هنگام قیامت. و جاودانه

  درخت ممنوعه
در میان نیست. البته در برخی از روایـات بیـان    ،سخنی از اینکه درخت ممنوعه چه بوده ،در آیات شریفه

ر درختـان  همچـون سـای   ،آمـده کـه آن درخـت   هـم  شده که آن درخت، درخت سیب بوده و در برخی 
آمده که درخت علم محمد و آل محمد بـوده  هم در برخی دیگر  .همه نوع میوه دربرداشته است ،بهشت
این امر الهی براي امتحان فرمانبرداري آدم و حـوا بـوده    ،. به هر حال)79ـ83 ص، 1ق، ج 1416بحرانی، (است
رة خـوردن از آن درخـت بـاز    آید که آن درخت چه بوده است. امـا ثمـ   از خود قرآن کریم برنمیو  است

ممکن اسـت   :گوید باره می در اینئی طباطبا امهعلّشدن چشم آدم و حوا و ظهور قبایح ایشان بوده است. 
با عنایت به وابسـتگی زنـدگی انسـان     ،بر فرض که آن شجرة ممنوعه گندم بوده باشد  ،مراد از بوتۀ گندم
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قضیۀ ظهور قبایح و پوشـاندن آن نیـز مؤیـد ایـن نکتـه      به آن، تمثل زندگی دنیایی براي آدم بوده باشد و 
  .)35، ص تا بی، ئیطباطبا(است، واهللا العالم

 با توجه به اینکه خداوند علم تمام اسماء را به آدم آموخت و با توجـه بـه آیـات دیگـري کـه دائمـاً      
  کند، بعید است که آن درخت، درخت علم و معرفت بوده باشد. آموزي می تشویق به علم

  نافرمانی آدم و حوا ةجينت
هـاي   عیوب آنهـا برایشـان ظـاهر گشـت و بـا بـرگ       ،آید که در اثر عصیان آدم و حوا از آیات قرآن برمی

اعـراف:  ؛ 36بقـره:  (خداوند آنها را از آن باغ اخراج کرد و در زمین سـاکن نمـود   .درختان خود را پوشاندند
بقـره:  ( ا یاد دادن کلماتی به آنها توبۀ آنها را پـذیرفت گرچه آن دو پشیمان شدند و خداوند ب ،)123طه:  ؛ 24
دو     «شده است:  »هبوط«و  »اخراج از باغ«تعبیر به  ،. در آیات شریفه)37 ضٍ عـعب لـ ضُـکُمعبِطُـواْ بقُلْنَا اهو

شود که هبـوط از آسـمان بـه     از این آیات فهمیده می .)36(بقره:  »ولَکُم فی األَرضِ مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى حینٍ
شـود کـه مـراد از     گوینـد. بنـابراین معلـوم مـی     زمین بوده است. چون هبوط به سقوط از باال به پایین می

شـود کـه    نیـز اسـتفاده مـی    نه صرف یک باغ بر روي زمین. از کالم امیرالمؤمنین ،جنت، بهشت است
توبته و لقّاه کلمه ربـه و وعـده المـراد الـی      اهللا سبحانه له فی ثم بسط«بوده است: مطرح اخراج از بهشت 

سپس خداونـد توبـۀ خـویش را بـر وي گسـتراند و کلمـۀ       ؛ »...الذریه جنته و اهبطه الی دار البلیه و تناسل
گـاه   سـپس او را بـه منـزل    ،رحمت خویش را بر وي القا نمود و بازگشت به بهشت را به او وعده فرمود

خداوند بازگشـت بـه بهشـت    «که فرموده  ،. از عبارت امام)1 خالبالغه،  نهج(بالیا و تولید نسل فرود آورد
  .)252 ص، 1371طباطبائی، (شود که اخراج آدم و حوا از بهشت بوده است معلوم می ،»را وعده فرمود

  قيخلقت آدم و حوا در عهد عت
تنـوع بیـانی   داستان خلقت آدم و حوا و حوادث مربوط به این داسـتان در قـرآن کـریم از گسـتردگی و     

. اما نکات مشـترك و  شود اما این گستردگی و تنوع را در عهد عتیق مشاهده نمی ،زیادي برخوردار است
ایـن نکـات را بررسـی     ،پس از بررسی این داستان در عهـد عتیـق   .افتراقاتی بین این دو متن وجود دارد

  خواهیم کرد.  
در روز هفـتم اسـتراحت   در شش روز زمـین و آسـمان را آفریـد،    که خداوند آید  برمیاز عهد عتیق 

در زمـین   ،گاه خداوند تصمیم گرفت که آدم و حوا را بیافرینـد. در ایـن هنگـام    . آن)2: 2سفر پیدایش، (کرد
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زیرا خداوند بر زمین باران نبارانده بود و آدمـی در زمـین نبـود کـه کـار       ؛گونه گیاهی وجود نداشت هیچ
  .)4- 6: 2همان، (شد دهد و زمین توسط مه سیراب میزمین را انجام 

  خلقت آدم
(همـان،  »خداوند از خاك زمین آدم را بسرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد«
. دربارة خلقت آدم در عهد عتیق، همین مقدار بیان شده است و تنوع بیانی که دربـارة خلقـت   )7: 2

گوید: خداوند بـاغی در عـدن در طـرف     خورد. در ادامه، می م نمیآدم در قرآن وجود دارد، به چش
خـوراك را از   نما و خوش مشرق غرس نمود و آدم را در آنجا مستقر ساخت و انواع درختان خوش

شـود بـاغی    . از این بیان عهد عتیق، استفاده می)8-9: 2(همان، مند شود زمین رویاند تا آدم از آن بهره
گویـد:   در زمین بوده است و ارتباطی به بهشت نـدارد. در ادامـه، نیـز مـی     که آدم در آن ساکن شد،

خداوند نهري از باغ عدن بیرون آورد تا باغ را سیراب کند. این نهر در باغ به چهـار شـعبه تقسـیم    
، کـه  »جیحـون «کند. دوم نهر  ، که زمین حویله را سیراب می»فیشون«شد که نام آنها عبارتند از: نهر 

است که در سمت شرقی آشور جاري است و نهر » حدقل«کند. نهر سوم  ا سیراب میزمین کوش ر
  .)10-14: 2(سفر پیدایش: نام دارد» فرات«چهارم 

  درخت ممنوعه
و دیگـري   »درخـت حیـات  «یکـی   .دهـد  به گفتۀ عهد عتیق، خداوند در میان این باغ دو درخت قرار می

خداوند با دو هدف آدم را در باغ عدن مسـتقر   ،عهد عتیقاز نظر . )9: 2همان، (»درخت معرفت نیک و بد«
در ضـمن بـه او    .از آن محافظـت نمایـد   ،یکی براي اینکه کارهاي آن باغ را انجام دهد و دوم اینکـه  :کرد

زیرا اگـر از آن بخـوري خـواهی     ؛اما از درخت معرفت نیک و بد نخور ،از همۀ درختان باغ بخور :گفت
  .)15 - 17: 2همان، (مرد

تصـمیم   .خداونـد مشـاهده کـرد کـه آدم تنهاسـت      :گویـد  در ادامه داستان خلقت آدم، عهد عتیق می
همۀ حیوانات و پرنـدگان را نـزد آدم آورد تـا بـراي آنهـا نـام       رو،  ازاین .گرفت براي او معاونی خلق کند

  .)18- 20: 2همان، (اما با این کار براي آدم معاونی یافت نشد .انتخاب کند

  خلقت حوا
داوند پس از اینکه مالحظه کرد که حیوانات براي آدم معاون و همدم نیستند، تصمیم گرفت حوا خ
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رو، خوابی گران بـر آدم مسـتولی کـرد و آدم بـه خـواب       عنوان همسر براي آدم بیافریند، ازاین را به
و از هاي آدم را از بدن او برگرفت و در جاي آن گوشت پر کـرد   رفت. خداوند متعال یکی از دنده

آن دندة آدم، زنی بساخت و او را نزد آدم آورد. آدم متوجه شـد کـه خداونـد آن زن را از دنـدة او     
هاي من و گوشـتی از گوشـت مـن اسـت. بـه آنهـا        آفریده است. گفت: این استخوانی از استخوان

 شود؛ چون از انسان گرفته شده اسـت و آدم و حـوا، هـر دو برهنـه بودنـد و هـیچ       گفته می» نساء«
  .)21-25: 2(همان، کشیدند خجالت نمی

همین اندیشـه  و  آید که حوا از بخشی از بدن آدم آفریده شده است دست می هاز عهد عتیق ب ،بنابراین
، انـد  به این روایت تمایل پیـدا کـرده   طبرسیبرخی از مفسران مانند مرحوم  است.به عالم اسالم راه یافته 

  شود. برداشت نمی که از آیات قرآن چنین مطلبی حالی در

  نافرمانی آدم و حوا
از عهد عتیق چنین استفاده شد که خداوند تنها به آدم دستور داد که از درخت معرفـت نیـک و بـد    

شـود و مـار    نخورد. این منع پیش از خلقت حوا بوده است. فریب آدم و حوا، از حـوا شـروع مـی   
گویـد:   یازد و بـه حـوا مـی    حوا دست می عنوان هوشیارترین حیوان، به گفتۀ عهد عتیق، به فریب به

میریـد، بلکـه خـدا     علت اینکه خدا به شما گفته از آن درخت باغ نخورید، این نیست که شـما مـی  
داند که اگر از آن بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدا عارف نیـک و بـد خواهیـد     می
کنـد آن درخـت    رد و مالحظـه مـی  گیـ  . حوا تحت تـأثیر وسوسـۀ مـار قـرار مـی     )1-5: 3(همان، شد

گیـرد از آن   رو، تصـمیم مـی   افزایی اسـت. ازایـن   خوراك است و موجب دانش منظر و خوش خوش
دهد و با خـوردن از میـوة    درخت بخورد و به آدم نیز از میوة آن درخت بدهد. این کار را انجام می

هـاي انجیـر    رو، بـا بـرگ   اینفهمند که عریان هستند. از شود و می آن درخت، چشمان هر دو باز می
  .)6-7: 3(همان، کنند براي خود ستر عورت درست می

در ادامـۀ داسـتان    رو، . ازایـن تعابیر محسـوس و مـادي اسـت    ،بیشتر تعابیر عهد عتیق دربارة خداوند
کجـا   :خرامید و آدم و حوا خود را از او پنهان کردند و خداوند به آنها گفـت  خداوند در باغ می :گوید می
از  :کـه عریـان هسـتم؛ خداونـد گفـت      چون ؛چون صداي تو را شنیدم ترسان شدم :ستی؟ و آدم گفته

کـه او را قـرین مـن     ،ایـن زن  :آیا از درخت ممنوعه خوردي؟ آدم گفـت  ،کجا فهمیدي که عریان هستی
. )8- 13: 3همـان،  (مار مرا فریب داد :او نیز پاسخ داد .خداوند زن را بازخواست کرد .ساختی، مرا فریب داد
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تنهـا   امـا نـه   .خواهی مرد ،خداوند به آدم گفته بود که اگر از این درخت بخوري ،براساس بیان عهد عتیق
پـس آیـا خداونـد بـه آدم      .آنها دانا شده و عارف نیک و بـد شـدند   ،بلکه به گفتۀ عهد عتیق ،چنین نشد

  !دروغ گفته بود؟
و و زن و نیز ذریۀ او دشـمنی برقـرار خواهـد    کاري، بین ت خداوند به مار گفت: بر اثر این فریب

شد و زن نیز با زحمت زایمان خواهد کرد و به آدم گفت: چون که سخن همسرت را شـنیدي و از  
درخت ممنوعه خوردي، به سبب این کار تو، زمین ملعون گشت و در تمام ایام عمـرت بـا رنـج و    

شود  ن بیانات نیز به خوبی استفاده میاز ای )14-19(همان، زحمت خواهی خورد تا به خاك بازگردي
فرماید: با ایـن   که باغی که آدم و حوا در آن ساکن شدند، در زمین بوده است که خداوند به آدم می

  نافرمانیِ تو، زمین ملعون شد.
گوید: انسان مانند ما عارف نیک و بد شده  پس از حادثۀ خوردن از درخت معرفت، خداوند می

است، مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز بخـورد و تـا ابـد زنـده بمانـد. تصـمیم       
گیرد که آدم و حوا را از باغ عدن بیرون کند تا مشغول کار بر روي زمین شود و بـراي حفاظـت    می
گمـارد تـا    مرگی است، کروبیانی را می ، که خوردن از آن موجب جاودانگی و بی»حیات«رخت از د

با شمشیرهاي آتشین از درخت محافظت کنند تا آدم و حوا نتواننـد از آن درخـت نیـز بخورنـد و     
  .)22-324(همان، جاودانه شوند 

جاودانه شدن، تنها خوردن شود که تفاوت آدم با خداوند در  از این بخش عهد عتیق استفاده می
تواند حیات جاوید یابـد.   رود. آدم می از یک درخت است که با خوردن از آن، این فاصله از بین می

از سوي دیگر، از درخت معرفت نیز که خورده بود و به تعبیر عهد عتیق، مثل خداونـد عـارف بـه    
خواهـد آدم   نیست که هـم مـی  تمام نیک و بدها شده بود؟ آیا این تنزل وجود خداوند و ضعف او 

نادان باشد، اما آدم از درخت معرفت خورد و دانا شد و هم نگران حیات جـاودانی آدم اسـت کـه    
کنـد و نگهبانـانی بـراي    رو، او را از باغ بیـرون مـی   مبادا با خوردن این درخت، جاودان شود. ازاین

باز آید و از درخـت حیـات، کـه    گمارد که مبادا آدم در خفا به آن باغ  حفاظت از درخت حیات می
اش جاودانگی است، بخورد و مانند خدا شود. این بخش نیز شاهدي است بر اینکه عهد عتیـق   ثمره

  داند. آن باغ را بر روي زمین می
ذیـل آنهـا را در   در یابیم کـه   به وجوه اشتراك و امتیازاتی دست می ،با مقایسۀ بیان قرآن و عهد عتیق

  :کنیم می دو بخش جداگانه بررسی
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  وجوه اشتراکالف. 

. هر دو متن بر این مطلب تأکید دارند کـه خـدا خـالق آدم اسـت و او را پـیش از حـوا از خـاك        1
 آفریده است.

  در او نفخ روح شده و آدم موجود زنده شده است. ،. پس از خلقت جسم انسان2
  نیست.علوم مدتی بوده، ماما اینکه فاصلۀ آن چه  ،. خلقت حوا پس از خلقت آدم صورت گرفته است3
  . اخراج آدم و حوا بر اثر فریب خوردن از یک موجود بوده است.4
  از درخت ممنوعه خوردند و از باغی که درآن مستقر بودند، اخراج شدند. ،. آدم و حوا بر اثر فریب5
  . در اثر نافرمانی عیوب آنها آشکار شد و خود را با برگ درختان پوشاندند.6

  اقوجوه افترب. 

جمله اینکـه خداونـد تصـمیم خـود را     . ازمباحثی پیش از خلقت آدم مطرح شده است ،. در قرآن کریم1
مـن   :براي خلق انسان با مالئکه در میان گذاشت و آنها اعتـراض کردنـد و خداونـد بـه آنهـا گفـت      

 گونـه سـخنی از تصـمیم خداونـد و     هـیچ  ،دانیـد. امـا در عهـد عتیـق     دانم که شما نمـی  چیزي را می
  گو با مالئکه و اعتراض آنها وجود ندارد.و گفت

کنـد کـه همـان جانشـینی و      خداي متعال هدف واالیی بـراي خلقـت آدم مطـرح مـی     ،. در قرآن کریم2
یعنـی   ،ارزش اما عهد عتیق هدف خلقت آدم را امـري بسـیار سـطحی و کـم     ،خالفت خداوند است

  داند. آنها میداري از  استفاده از درختان باغ عدن و نگه صرفاً
با تنوع بیانی دربارة خلقت آدم مواجه هستیم که آدم از چه چیزي آفریـده شـده اسـت     ،. در قرآن کریم3

  آدم از خاك زمین آفریده شد. :گوید اما در عهد عتیق می .هایی در آنها وجود دارد که ظرافت
امـا از عهـد عتیـق     .گر اسـت بسیار متأخر از خلقت عالم و موجودات دی ،. خلقت انسان در قرآن کریم4

توان فهمید که بالفاصله پس از خلقت عالم در شـش روز و اسـتراحت خداونـد در روز    گونه میاین
  خلقت آدم صورت گرفته است. ،هفتم

آدم از خطـا و   ،اساس بیان قرآن کریم، تمام اسماء را به آدم آموخـت و براسـاس آنهـا   . خداي متعال بر5
بلکـه حیوانـات را نـزد آدم     ،خداوند تعلیمی بـه آدم نـداده   ،ما در عهد عتیقنافرمانی خود توبه کرد. ا

  آورد تا براي آنها نامی انتخاب کند تا یکی از آنها همدم آدم شود.
. هدف خداوند از خلقت حوا در قرآن کریم، انتخاب همدمی براي آدم است تا در کنار او به سکونت و 6

  ز خلقت حوا انتخاب همسر براي آدم است تا از تنهایی درآید.آرامش برسد. اما در عهد عتیق، هدف ا
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بسیار متفاوت از عهد عتیق است. قرآن حوا را از جنس آدم آفریـده   ،. کیفیت خلقت حوا در قرآن کریم7
  خداوند خوابی بر آدم مستولی کرد و حوا را از دندة آدم آفرید. ،اما بنابر عهد عتیق ،است

سـخنی از شـیطان در میـان     ،امـا در عهـد عتیـق    .ان آدم و حوا را فریـب داد شیط ،. براساس قرآن کریم8
کـه   دهد میبلکه یک مار حوا را فریب داد و توسط حوا آدم فریب خورد. این نیز خود نشان  ،نیست

زیـرا در بهشـت مـار وجـود نـدارد و       ؛ره شده در زمین بـوده اسـت  اباغی که در عهد عتیق به آن اش
  وانات نیست.جایگاه مار و سایر حی

امـا   ،خداوند خطاب به آدم و حوا کرده و هر دو را از خوردن آن درخت منع کرده بود ،. در قرآن کریم9
  این منع متوجه آدم بوده است. ،در عهد عتیق

آن درخـت عبـارت از دو درخـت     ،اما در عهد عتیـق ت ممنوعه در قرآن کریم مشخص نشده، . درخ10
  .بد و درخت جاودانگی است نیک و

 ،امـا در عهـد عتیـق   ، گویی به آدم و حوا نشده است خداي متعال هرگز مرتکب دروغ ،. در قرآن کریم11
امـا آدم بـا خـوردن از آن     ،اگر از این درخت بخوري خواهی مرد :بیان شده که خداوند به آدم گفت

  آید که مراد مرگ معنوي باشد. درخت نمرد. از عبارات عهد عتیق برنمی
آید که خداونـد تمـایلی    اما از عهد عتیق برمی .سخن از تعلیم تمام اسماء به آدم است ،کریم. در قرآن 12

 .زیـرا خـواهی مـرد    ؛از این درخـت نخـور   :گوید به او می رو، ازاین .ندارد که انسان آگاه و عالم شود
هـا و   شود که آن درخت، درخت معرفت و شناخت خوبی مشخص می ،بعد از خوردن از آن درخت

  !نه دانا ،خواهد ها بوده است. پس خدا انسان را نادان می بدي
زیرا پس از نافرمانی هبـوط   ؛اساس تعالیم قرآن کریم در بهشت بوده است. محل اسکان آدم و حوا بر13

  اند. آنها در باغی زمینی ساکن بوده ،اما براساس عهد عتیق، کردند و هبوط تنزل از باال به پایین است
آدم و حوا پس از نافرمانی با هدایت الهی توبه کردند و مقرر شـد کـه بـا     ،یم قرآن کریم. براساس تعال14

دوباره شایستگی بازگشت بـه بهشـت را بازیابنـد. امـا در عهـد       ،تالش و زحمت و زندگی در زمین
  هیچ سخنی از پشیمانی و توبۀ آدم و حوا به میان نیامده است. ،عتیق

ایـن اسـت کـه     ،علت منع شما از این درخت :یطان به آدم و حوا گفت. در قرآن کریم بیان شده که ش15
مـار   ،یا از جاودانان خواهید شد. اما در عهد عتیق ،دو فرشته خواهید شد ،اگر از این درخت بخورید

  بد و عالم خواهید شد. عارف نیک و ،اگر از این درخت بخورید :به آنها گفت
ورود در زمـرة ظـالمین بـوده اسـت.      ،ن از درخـت ممنوعـه  نتیجـۀ خـورد   ،. براساس بیان قرآن کریم16

نـه تـرس خداونـد     ،توان فهمید که نهی خداوند براي امتحان فرمانبرداري آنها بوده است می بنابراین،



   ۵۳ قيقی خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتيبررسی تطب

نتیجۀ خوردن از درخت ممنوعه مرگ آدم و حوا بـوده کـه    ،از عالم شدن آنها. اما براساس عهد عتیق
  صدد فریب آدم و حوا بوده است.گویا خداوند در، این نتیجه حاصل نشده است. پس

خداونـد   ،بر همین اسـاس  .شایستۀ خالفت الهی است و کرامت است، آدم موجودي با. در قرآن کریم17
سـخنی از   ،امـا در عهـد عتیـق    .کند که پس از نفخ روح در آدم بر او سـجده کننـد   به مالئکه امر می

  و سجده بر آدم مطرح نشده است.کرامت انسان و شرافت او بر سایر موجودات 
از روح  :گویـد  زیـرا آیـه مـی    ؛منسوب به خداوند اسـت  .روحی که در آدم دمیده شد ،. در قرآن کریم18

اما در عهـد   .م که این نشان از مرتبۀ واالي روح است که منسوب به خداوند استدخودم در آدم دمی
  از انتساب روح به خداوند نیست. در بینی آدم روح حیات دمید و هیچ سخنی :گوید عتیق می

  گيري هجينت
توان نتیجه گرفت که خلقـت آدم و حـوا توسـط خداونـد      می ،از داستان خلقت آدم و حوا در عهد عتیق

عنـوان کمـال    بـه  ،اما نکات متعددي در این داستان هست که با شأن خـداي متعـال   ،صورت گرفته است
حقـایق   ،گونه ظرافـت  دست بشر در عهد عتیق است و هیچ اینها نشان از راه یافتن .مطلق سازگار نیست

، تنهـا  با بیان داسـتان خلقـت آدم و حـوا    ،خورد. اما قرآن کریم و معارف واال در این داستان به چشم نمی
دهـد و   بلکه حقایق و اسرار متعددي را در ضمن آن تعلـیم مـی   ،صدد بیان یک داستان و واقعه نیستدر

هـیچ مطلـب نـازلی کـه      ،و شرافت او بر تمام موجودات است. در بیـان قـرآن   بیانگر کرامت ذاتی انسان
  ناسازگار با شأن واالي ربوبی باشد، وجود ندارد.  

   

۵۴     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  
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