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چكيده
سى و مطالعهد بررد و اسالم مورا از ديدگاه اديان يهودر اين مقاله خلقت آدم و حو

ليناقع شده است.به نقـش اوك مدنظروك و غير مشترفته و نكات مشتـرار گرقر
داشتىجه شده و سعى شده تا بـه بـره هاى اين اديان تـوانسان و تأثير آن در آمـوز

دد.جه گرد توجوكات موصحيح از اين مسأله و مشتر
 ابتدا داستان خلقت آدم در اين دو كتاب مقدس بيان شده است.سپس خلـقـت

اسى شده است. در قسمت بعدى مقاله خلقت حـوا در اين دو دين الهى بررحو
ضيح داده شده است و درا توه خلقت حـوانجام انگيزايات بيان شده و سـردر رو

اك و اختالف آن ذكر شده است.ه اشترجوپايان و
ات،خلقت .آن،تورا،قر آدم،حوه ها:اژكليد و
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مقدمه
ان دينى و غيرايش ها و متفكرجه تمامى اديان،گرد توا از ديرباز مورداستان آدم و حو

د و مسيحيتا در دين هاى سه گانه يهوندگانى آدم و حوه آفرينش و زده است.درباردينى بو
ايات و داستان هاى همسان و همانند آمده است،و اين همسانى و همانندىو اسالم، رو

اندد مى تـوحى در اين سه دين يكى است،لذا تحقيق در اين مـوراز آنرو است كه مبـدأ و
ع بشر پاسخ دهد.درند از نود حقيقت و هدف خلقت خداوا در موراالت رى از سؤبسيار

د.ائه شوا ارى تقريبا جامع از مسأله خلقت آدم و حواهد شد تصويرهش سعى خواين پژو
دار است.خورى برى در دين اسالم از اهميت بسيارت آدم و آفرينش وع حضرضومو

اهند آغاز ون مسلمانان بخو است و چـو(ص)ت آدم از ديدگاه اسالم نخستين پيامبرحضر
س در(ع)ند.داستان آدما به كار مى بـرت از آدم تا خاتـم را نشان دهند،عبـارت رپايان نبـو

ست داستان آدم وسى و تحليل درف است. بررانسان شناسى است كه از مهمترين معار
د .د آشنا مى سازا با اصل و ريشه خوا، ما رحو

پيشينه بحث
ا پديد آمده اسـت.ت آدم و حوان و از جمله حضـره داستان پيامبـرآثار زيادى دربـار

هش هاخى پـژوده اند و در برع بسنده كرضوسى سطحى مـوخى از كتب تاريخى به بـرربر
خى ديگر اين داستانار داده اند، برسى قرد بررآن مورا از منظر اسالم يا قرفقط اين داستان ر

ان خلقتلى تحت عنوده اند، وات و يا عهدين بيان نموا در تورا رت آدم و حوكلى حضر
ان بـهضه نشده است.از جمله اين آثار مـى تـوهشى كامل و همه جانبـه عـرا پژوآدم و حو

د:ه كرساله هاى زير اشارر
سى و مقايسه قصص انبـيـاء دران بررهشى تحت عنـو» پژو١٣٧٩.«فيروز مهـر ـ ١

آن و عهدين انجام داده است.قر
آن و أحاديثا در قره بهشت آدم و حوهشى تطبيقى دربار» پژو١٣٨٠اد  ـ .«نيك نژ٢
ات انجام داده است.و تور

داخته است.آن پر» به تحليل داستان آدم در قر١٣٨٣.«صالحى ـ ٣
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دات كتاب مقدس يهوتور
فته و بها پذيرديان است كه مسيحيان نيز آن رعهد عتيق يا عهد قديم كتاب مقدس يهو

ار داده اند.عهد عتيق نامى است كه مسيحيانل از دو بخش كتاب مقدس قران بخش اوعنو
د «تنـخ»ديان به كتاب مقـدس خـودر مقابل عهد جديد به اين كـتـاب داده انـد؛ امـا يـهـو

ات مى نامند.ا تورمىtگويند و مسلمانان آن ر
ندهدارد،در بـرد كه به اختصار«تنـخ» نـامـيـده مـى شـوعه كتب مـقـدس يـهـومجـمـو

ديانان الهى به يهوسى ـ و ديگر پيامبرت موشه ربنو ـ حضرُكتابtهايى است كه از طريق م
ده وند،به حدى كه شالـود داران ملت يهـوح و روسيده و ريشه هايى بس عـمـيـق در رور

نا تشكيل مى دهند و بـدوديت رم اجتماعى و ايمان يهـوسواساس معتقدات اخالقـى، ر
د همه مطالب اين كتاب ها و حتىد. به اعتقاد يهومى ندارندگى و حيات دينى مفهوآنها ز
دهمـوند متعال به أنبيا الهام فـرا خداوه رف و غيره ها، حرواژ جمله بندى، گزينـش وxهنحو

ده واسر دنيا اين كتب مقدس،آسمانى و غير قابل تغيير و تحريz شمرديان سراست. يهو
اقع،هيچ كدام ازند. در واسخ دارديت است،اعتقاد رل بنيادين يهوبه تعاليم آنها كه اصو

ت باشد.انند نسبت به اين كتب،بى تفاودى نمى توه هاى يهوگرو
ن» و مهمترين قسمت تنخ است و متشكل ازا به معناى «شريعت» يا «قانو تورا:تور

ج ـت ـ خرو. شمـو٢شيت ـ پيدايـش ـ . . بر١تند از: سفر ـ جلد ـ است. آن ها عـبـار
اريم ـ تثنيه ـ.. دو٥.بميدبار ـ اعداد ـ . ٤ا ـ الويان ـ. .وييقر٣

ـ حضرد و با مرا با آفرينش جهان آغاز مى شوتور ـ پايان مى يابد.(ع)سىت موگ مشه   
ان و گاهى همندگى پيامبره زد گاه با بيان تاريخچه،داستان و نحواين كتاب به اعتقاد يهو

ها  ود. نيز همه دستورا به آنان مى آموزندگى صحيح راه زاهى، رامر و نوبا بيان صريح او
فته اند. ـ ،از آن نشأت گر٦١٣اى آنهاست ـ ظz به اجردى مومان هايى كه يك يهوفر

ش ـ اقامت در بيابان آموز٢٤٤٨ ـ ٢٤٨٨ سال ـ ٤٠ائيل طى ا مشه به بنى اسرا رتور
 فصل يا باب مى باشد.١٨٧ق ـ آيه ـ و  پاسو٥٨٤٥اى داد كه دار

:اتخلقت آدم در تور
لفته است؛ يك بار در باب اودوبار و به دو بيان در عهد عتيق از آفرينش آدم سخن ر
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ايت مختلzچشمه آنها دو روم تا پنجم آن، كه سرسفر پيدايش و بار ديگر در باب هاى دو
 روز، و از آفرينش آدم، كه نقطه كمال٦ل از تكوين عالم هستى در ده است. در باب اوبو

اميـن رد.«پس از آن كه خدا آسمان هـا و زخلقت و مهر پايانى آن است، سـخـن مـى رو
ا از آب هاى باالىد، آب هاى زير فلك را پديد آورشنايى رد رواده و كالم خوآفريد، و با ار

ندگان پر ساختان و پراع جانورن و انوناگوا از گياهان گومين رى زفلك جدا ساخت، رو
افق شبيهت ما و موا به صورار داد، در روز ششم گفت: آدم را در آسمان قرام فلكى رو اجر

اتى كه برمين و هم حشرندگان آسمان و بهايم و بر تمامى زما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پر
).٢٦ آيه ١(سفر پيدايش باب مت نمايد» ند حكومين مى خزز

ا نر و مادهت خدا آفريد ايشـان را به صـورد آفريد او رت خوا به صـور«پس خدا آدم ر
).٢٧ آيه ١(سفر پيدايش باب آفريد» 

ا پرميـن ركت داد و خدا به ايشان گفت بارور و كثـيـر شـويـد و زا بر«و خدا ايشـان ر
ميناناتى كه بر زندگان آسمان و همه حيوسازيد و در آن تسلط نماييد و بر ماهيان دريا و پر

)٢٨ آيه ١ (سفر پيدايش باب مت كنيد»ند حكومىtخز

مين است و همـهى تمام زى كه بـر رو «و خدا گفت همانا همه علz هاى تخـمـدار
(سفراك باشـد»اى شما خوره تخمدار است به شما دادم تـا بـرخت هايى كه در آنها ميـودر

.)٢٩ آيه ١پيدايش باب 
ى از با بسيارًم تا پنجم داستان خلقت آدم، با تفصيل بيش تر و تقريبادر باب هاى دو

ىن ود، آمده است. آدم، زايات مسيحى و اسالمى نيز ديده مـى شـوئياتى كـه در روجز
ـ نخستين گناه ـ،ه آن دردن از ميوا و خوراى حوع، اغوخت ممنوا، باغ عدن، درحو خت  

ندان و جز آن دردن فرزناشويـى و آورمين، زى زندگى بر روانده شدن از باغ بهشـت، زر
اين قسمت ذكر شده است.

مين كار كند.ى زد تا بر روا خلق كرند آدم رمين، خداوپس از پيدايش آسمان ها و ز
 الهى آدمxح حيات دميد، و از نفخهند در بينى او رود، و خداومين بوآفرينش آدم از خاك ز

د.س نموق غرف شرن در عدن به طـرناگوختان گونده» شد. سپس باغى پر از در«نفس ز
ا در آن جا نهادار داد، و آدم را در ميان آن قرفت نيك و بد» رخت معرخت حيات» و «در«در

فت نيكخت معره «دردن ميوا از خورلى او را نگهبانى كند، ود و باغ ردازمين بپرتا به كار ز
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ندد». آن گاه خداواهى مـرى«هر آينه خود، و به او گفت كه اگر از آن بخـورو بد» منع كر
ى آناند تا ود آدم آورد، نزشته بوا كه از خاك سرمين و آسمان رندگان زان و پرهمه جاندار

د ود، و نامى كه آدم بر هر يك از آنان نهاد، همان نام او شـد. آدم تـنـهـا بـوا نام بگـذارر
د،لى كران بر او مستوابى گرنى بيافريند، پس خواى او جفتى و معاواست تا برند خوخداو

دان پدر و مادر خويشد. اين كه مرا خلق كرا رداشت و از آن حوا بريكى از دنده هاى او ر
د است.ه تن مرن پارست كه زند، از آن رود انس و الفت مى گيران خوك مى كنند و با همسرا ترر

ىد:«اين است كتاب پيدايش آدم در روزباب پنجم كتاب پيدايش چنين آغاز مى شو
.)٢ آيه٥(سفر پيدايش بـابا ساخت»  «به شبيه خدا او ر)١ آيه٥(سفر پيدايش بابا آفريد»كه خدا آدم ر

ا آدم نام نهاد در روز آفريـنـشكت داد و ايشـان را بـرا آفريد و ايشـان ر«نر و ماده ايـشـان ر
.)٣ آيه٥(سفر پيدايش بابايشان».

مينا از خاك زند خدا پس آدم ره اى ديگر از آيات چنين آمده است:«خـداوو در پار
 .)٧ آيه٢ (سفر پيدايش باب نده شد»ح حيات دميد و نفس آدم زى روشت و در بينى وبسر

ل كه سفرم از سفر او:در فصل دوات با بيانى ديگر و تفصيلى بيشترداستان آدم در تور
ا در بينـى اود، و سپس دم حيات را از خاك خلق كرپيدايش است،مى گويد:خـدا آدم ر

اقى عدن بكاشت ، و آدم ربدميد، پس نفسى ناطق شد، و خدا بهشت هائى در ناحيه شر
ه هاى آنهاخت برويانيد، و منظرقم درمين همه رد، و خدا از زد به آنجا برده بوكه خلق كر

سط آن باغ ها بكاشت،ا در وخت حيات ره ساخت ، و درا پاكيزه هايش رد، و ميوا نكو كرر
اى آن باغ ها بكشيد، تا آنـهـا رى از عدن به سوا نيز، و نهـرفت خير و شـر رخت معرو در
د، و اين نيل به تمامى شهرد، اسم يكى از آنها نيل بوا چهار شقه كرى كند، و آن نهر رآبيار

مر آن شهرء، و سنگ مرءلوذويله كه طال در آنجاست، احاطه داشت، طال و همچنين لو
د، و نامتاسر شهر حبشه احاطه دارد، كه به سرن بومى جيحوبسيار خوبست، و نام نهر دو

ات است.م فرد، و نام نهر چهارصل مى گذرقى موم دجله است ، كه از ناحيه شرنهر سو
ش كنـد،وستـگـارل داد،تـا رفت،و در باغ هـاى عـدن مـنـزا گـرنـد آدم رپس از آن خـداو

ايت حالل است، وختان اين باغ ها برد:كه تمامى درموا فرمحافظتش نمايد، و خدا آدم ر
ىن در همان روزفت خير و شر مخور، چوخت معرلى از درى، وانى از آنها بخورمى تو

ى از بقاء آدمد: چه چيزمودش فرند به خوى.خداوگ مى شوى مستحق مركه از آن بخور
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ست كنم، پس خدا تـمـامـىايـش درخاسته است خوبست كـمـكـى هـم بـربه تنهـائـى بـر
اى او آنها رد، تا در پيش رود آدم آورده، نزا محشور كـرا رغان هوا و مرحشىtهاى صحرو

ان نام نهاد همان تا به امروز نام آن است.ا آدم بر آن جاندارى كند، پس هر چه رنام گذار
لىد، وا، نام برا رحشيان صحـرا، و وغان هوپس آدم اسماء جميع چارپايـان، و مـر

ى احساسد، تا چيـزتى بر آدم مسلط كـرد نديد، پس خدا چـرى در مقابل خـوهيچ يـاور
شت گذاشت ، آن گاه خدا ازا كند، در جايش گونكند، پس يكى از دنده هاى سينه او ر

انـى ازد، آدم گفت: ايـن بـار اسـتـخـود آدم آورا نـزد، و او رست كـرنـى درآن يك دنـده ز
ن از امرأة بنامم، چوا إمرد آن را ديدم، و جا دارشت هايم رشتى از گوانtهايم، و گواستخو

اد رن خوده، زها نمـوا رد رد، پدر و مادر خومن اخذ شد، و به همين جهت است كـه مـر
ش عرياناحد تشكيل مى دهند، آن روز آدم و همسرى كه يك جسد ومىtچسبد، به طور

.م)، فصل دو١٨١١ات،(تورد باكى نداشتند» دند و از عريانى خوبو

آنخلقت آدم در قر
و هشت(ع) ده بار به نام آدم كه نخستين پيامبر است، شانز(ع) ت آدم ك حضرنام مبار

ى هم بيست و پنج بار، در نه بر رو(ع)ه آدم ّان ذريو يك بار به عنو(ع) ان بنى آدمبار به عنو
١آن مجيد آمده است.ه و در بيست و پنج آيه، در قرسور

،٬٣٣ ٢/٢١ة،تند از:(البقردر آنها ذكر شده است،عبار(ع) سور و آياتى كه نام آدم 
،٬٢٦ ٧/١١٬١٩اف،ـ األعر٥/٢٧ ـ المائده،٥٩و٣/٣٣ان،ـ آل عمر٣٤٬٣٥٬٣٧
ـ الكهz،١٧/٦١٬٧٠اء،ـ اإلسر٢٧٬٣١٬٣٥٬١٧٢ ـ مريم،١٨/٥٠  ـ طه،١٩/٥٨   
).٣٦/٦٠ـ يس،٬١٢٠٬١٢١٬١١٥٬١١٦ ٢٠/١١٧

ـ٧/٢٥اف،، األعر٣٠ ـ٣٩/ ٢ة،ه است:(البقر سور٦ تفصيل آفرينش انسـان در 
، ص،١١٥ ـ ٢٠/١٢٤، طـه،٦١ ـ ١٧/٦٥اء، ،اإلسر٢٨ ـ ١٥/٤٤،الحـجـر،١١
ان در تبييـن وان و صاحب نظـرمعنا است و مفسـرده و پر ).اين آيات فشـر٧١ ـ٨٥ /٣٨

هtهاالنى شدن سخن فقط به ذكر نام  سورتفسير آنها احتماالت بسيار داده اند.به دليل طو
طط به آفرينش آدم، بعضى مربوخى از آيات مربوه آيات آنها بسنده مى نمائيم.برو شمار

ط ايشانا و هبوسه آدم و حوسوه امتناع ابليس و وى و تعدادى درباربه سجده مالئكه بر و
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است .
 به اين اسم، بدان خاطر است كه او(ع)مايد:«دليل ناميدن آدم  مى فر(ع) امام صادق

مين آفريده شده است».سته و قشر زاز اديم و پو
 از آن خلق(ع)مين است كه آدم نى زمين اليه دروق گويد:اديم نام چهارو شيخ صدو

٢شده است.

٣ت الهى.ن پدر و مادر بيافريد، تا دليل باشد بر قدرا بدو ر (ع)ند آدمخداو

ار سال ذكـرا هـزايات سن او رخـى رولى در بـر.و٤دى نهصد و سى سال عـمـر كـرو
فات يافت و درم ودهم محـرالنى در روز جمعـه يـازانجام در پى تبى طـودهtاند. و سـركر

هخى گويند جنازد. برار دارف كعبه قرت او به طرقبيس دفن شده و صوره ابوى ميان كوغار
تار و پانصد سال، حضـردند، پس از گذشـت هـزمين مكه دفن كـرسـرزا كه درر(ع) آدم 

اهد و به همرن آورـ بيرو قيس ـ  كنار كعبهه ابوا از غار كوى ره وفان، جناز هنگام طو(ع)حtنو
٥د.د و در آنجا به خاك سپرف برمين نجz اشرد با كشتى به سرزخو

(ع)ه آفرينش آدم جامعترين آيات دربار

نگىد بيان چگوع، به نظر مهمترين و جامعترين آيه در مورضوگاهى از اين موبعد از آ
ËÓ�ÓIÓbÚš ÓKÓI?ÚMÓUدد:«ه مىtگركه حجر مى باشد كه به آنها اشـار مبارxه، آيات سور(ع)خلقت آدم 

½ù«Ú�ÓÊUÓ� sÚ� ÓKÚBÓ‰UÌ� sÚŠ ÓLÓSÌ� Ó�ÚMÔÊuÌ ¿ËÓ�«Ú−ÓÊU]š ÓKÓIÚMÓÁUÔ� sÚ" Ó³ÚqÔ� sÚ½ Ó—U��« ]LÔÂu ¿ ËÓ≈–Ú" Ó‰UÓ— ÓÐp̂Ó

�KÚLÓzö?JÓW≈ ½Òš wÓ�Uo?ÏÐ ÓAÓdÎ� «sÚ� ÓKÚB?Ó‰UÌ� sÚŠ ÓLÓSÌ� Ó�?ÚMÔÊuÌ ¿7ÓS–ÓÝ «Óu]¹Ú²?ÔtÔË Ó½ÓHÓ=ÚX?Ô7 tO� sÚ— ÔŠËw

7ÓIÓFÔ� «uÓtÔÝ ÓłUbs¹Ó ¿ 7Ó�Ó−ÓbÓ�« ÚLÓzöJÓWÔB ÔKN̂ÔrÚ√ ÓłÚLÓFÔ ¿Êu≈≈ ôÐÚKfOÓ√ ÓÐÓ√ vÓÊÚ¹ ÓJÔÊuÓ� ÓlÓ��« ]łUbs¹Ó¿ 

"Ó‰UÓ¹ Ó≈ UÐÚKfOÔ� Ó� UÓpÓ√ Óð ôÓJÔÊuÓ� ÓlÓ��« ]łUb"¿s¹Ó‰UÓ� ÓrÚ√ ÓBÔsÚÝ_ Ú−ÔbÓ� ³ÓAÓdÌš ÓKÓIÚ²ÓtÔ� sÚ� ÓKÚBÓ‰UÌ� sÚ

ŠÓLÓSÌ� Ó�?ÚMÔÊuÌå ،فته از لجنى بدبـوگـرا از گلى خشك بـر«همانا انسـان ر؛)٣٣ ـ ٢٦ / ١٥(الحجـر
ت بـهدگارناك آفريديم* و هنگـامـى كـه پـرورا از پيش، از آتش سـوزآفريديـم* و جـن ر

فته از لجنى بدبو هستم* پسگرى از گل خشك برشتگان گفت:همانا من آفريننده بشرفر
ابر او سجده كنان بيفتـيـد* پـسد در او دميدم در بـرح خودم و از روار كرا استـون او رچو
ىدداراينtكه با سجده كنندگان باشد خودند* جز ابليس كـه ازشتگان همگى سجده كرفر
ا چه شده كه با سجده كنندگان نباشى؟*گفت:منند گفت: اى ابليس، تورد * خداوكر
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فته از لجنى بدبو آفريدهtاى، سـجـدها از گلى خشك بر گـرى كه او رآن نيستم كه به بـشـر
كنم».

ا بيان مى كند و نخست از خمير مايه:آيات داستان خلقت آدم رضيح آياتتفسير و تو
ست. از آيات مختلفى كهفته از لجنى بدبوگرالبشر خبر مى دهد كه از گل خشك برآدم أبو

احل مختلفى داشته است و خميرد كه آفرينش آدم از خاك مرم مى شوه آمده معلواين باردر
ت» ياد مى كند،سپس خاك به صـورdð»«dð»«dð»«dð»«dð»«آن از آن به «ده كه قرمايه آدم،نخست خاك بو

نّ و سپس از آن به حالت لجن متـعـف)٣٧/١١(الصافـات،» ô s?OÞ»“ô s?OÞ»“ô s?OÞ»“ô s?OÞ»“ô s?OÞ“«آمده «گل چسبنـده در
�UBK�‰UBK�‰UBK�‰UBK�‰UBK‰آمد «» و آنگاه خشك شد و به حالت گل خشك مانند سفال درŠÓLÓSÌ� Ó�ÚMÔÊuآمد «در

=?H?�UB=?H?�UB=?H?�UB=?H?�UB=?H?�UBÒÒ ÒÒ ÒU?U?U?U?U?٥٥/١٤حمـن،(الـر»ر(اين، تـعـبـيـر «.بنـابـر»«d?ð»«d?ð»«d?ð»«d?ð»«d?ð«آل عمـر) ،و «)٣/٥٩ان »“ô s?O?Þ»“ô s?O?Þ»“ô s?O?Þ»“ô s?O?Þ»“ô s?O?Þ«
ه بهآنى آمده، هر كدام اشار» كه در آيات قر�ÓKÚBÓ‰U» و «ŠÓLÓSÌ� Ó�ÚMÔÊu و «)٣٧/١١(الصافات،

د.حله اى از ساخته شدن خمير مايه آدم دارمر
، داستان خلقت آدمّ حجر پس از ذكر خمير مايه آدم و جنxه ـ  سور٣٣ ـ ٢٨آيات  ـ 

حا مطرشتگـان رند با فـرى خداوگوا بيان مى كند در آغاز گـفـت وى ابليس بـا او رگيرو در
ـنّفته شده از لجنى متعـفگرشتگان خبر داد كه از گل خشـك بـرند به فرد كه خـداومىtساز

ح خداد آفريده و روجوقتى اين مواست كه واهد آفريد و از آنها خودى به نام بشر خوجومو
ام كنند.ابر او به سجده افتند و به او احتردر او دميده شد همگى در بر

.خـاك؛١ده است:ت بيان كـرا بدين صـوراحل خلـقـت آدم رعالمه طباطبـايـى مـر
اء در مكان مـنـاسـب آن؛.اتصال اجـز٥اء؛ .ساختـن اجـز٤.گل متـعـفـن؛ ٣.گل؛ ٢
٦ح در آن..دميدن رو٦

(ع)ت آدمندگانى حضرابعاد ز

نى ذكر شدهناگـوگى هاى مختلz و گـو ويژ(ع)ت آدم اجع به حضـرآن مجيـد ردر قر
تند از:ه مى كنيم كه عبارخى از حاالت مزبور اشاراست و ما به بر

 از دو بعد تشكيل شده،جسم(ع)و آفرينش او؛ آدم (ع) ت آدم نخست:خلقت حضر
ت كاملد در او دميد و به صورح خوا آفريد، سپس از روح، خدا نخست جسم او رو رو
نگى آفرينشه چگونى كه دربارناگوات گوآن و تعبيرنده ساخت.از آيات مختلz قرا زاو ر
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٧ده است.د كه انسان در آغاز، خاك بوانسان آمده، به خوبى استفاده مى شو

عىده است و يا نواع گل بواز تمام انـو(ع) شت آدم ال شد كه آيا سر سؤ(ص)  از پيامبر
دده است و اگر غير اين مى بوى از تمام گل بـوشت ود:«سرموت فـرخاص از آن؟ حضر
دند و همت مى بوا باز نمى شناختند و تمام آن ها به يك شكل و صورانسان ها يكديگر ر

ع است ود متنوخ و بور و زرنگ هاى مختلz از سفيد و سرمين در ره زچنان كه خاك كر
آمده است، به همانار دره زت حاصل خيز و شورايى به صورايط آب و هونيز به جهت شر

اكنـدهاسر جهـان پـرنگ هاى مختـلـz در سـراد هـا و رت نژشكل انسان ها نـيـز بـه صـور
٨شدهtاند».

 و بعد به گل بدبو)٦/٢(األنعام،آمده است ت گل در سپس با آب آميخته شده و به صور
 و)٣٧/١١(الصافات،ده ، سپس حالت چسبندگى پيدا كر)١٥/٢٨(الحجر،ـ لجن ـ تبديل شده 

.)٥٥/١٤حمن، (الرديده استن سفال گرآمده و هم چوبعد به حالت خشكيده در
شن نيست.اين قسمت نشـانل كشيده رواحل كه چند سال طومانى اين مـرفاصله ز

ت يك جسداست كه همچنان تكميل شد، تا به صور(ع) احل تشكيل جسم آدم دهنده مر
ح خويش درب روز جمعه از روك و تعالى به هنگام غروند تبارآمد، آنگاه خداوكامل در

نده ساخت.ا زت كامل او ر،و به صور٩دميد(ع) آدم
مايد:ص مى فرآن در اين خصوى:قرند به پيامبر از جانب خداو(ع)م: انتخاب آدمدو

»≈Ê]K�« ]tÓ�« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsO«؛ «به حقيقت)٣/٣٣ان، (آل عمر
ندگزيد».هنگامى كه خداوا بر جهانيان بران راهيم و خاندان عمرح و خاندان ابرخدا آدم و نو

ا بهع رضوار دهد، اين مومين باشد قرمين خليفه و نماينده اى كه حاكـم زد تا در زاده كرار
د گفتند:كسى كـهده شدند و با خوشتگان از اين خبر شگفت زلى فرشتگان خبر داد، وفر

د كه از نظر پاكـى واند عالمى برپا سازگز نمى تـواهد شد هرمين او خوجانشين خـدا در ز
ا انسان هايـى ر(ع)ند پيـش از آدمت آسمان باشد، چه اين كـه خـداوابر با ملكـوحمت بـرر

ضهد چنين عرشتگان به خداى خوداختند.فرمين به فساد و تباهى پرد و آنان در زآفريده بو
ار مى دهى كه با گناه و معصيت در آن، فساد كند و بـها قرمين انسانـى رداشتند:«آيا در ز

انهه دانسته و به شكرا منزست، تو رنه كه در شأن تود، در حالى كه ما آن گودازى بپرنريزخو
ا به خداى خويششتگان بدين جهت اين سخـن را مدح و ستايش مى كنيم»! فـرات تو ر



تفسير و مفاهيم٢٦  سال بيست و دوم

د وار گيرد جانشين قرار بوتر از آفريده اى مى دانستند كه قرا بردند، كه خويشتن رضه كرعر
ار غيبى كهتر از او مى پنداشتند.اما خداى متعال با اسراراومين سزا به جانشينى در زد رخو

ندد به آنان پاسخ داد:«خـداو بـو(ع)د و حكمتى كه خاص آفريـنـش آدم شيده بوبر آنان پـو
.)٣٠ / ٢ة،(البقرند» گاهى ندارا مىtداند كه آنان از آن آى رچيز

ا آفريد، اسماء ر(ع)ت آدم ند، حضر:پس از آن كه خداو (ع) م:تعليم اسماء به آدمسو
فىدد، از طره مند گرى بايسته از آن ها بهران يافته و به نحومين توخت، تا در زى آموا به ور

شتگان بنماياند، اين آفريده جديدى كه به ديده به فرًد كه عيناده بومواده فرخداى سبحان ار
تر از آنان است و به همين دليل ازاى دانش و شناختى برت بدان مى نگريستند، دارحقار

(ع)ميـن از آدماست مى گويند و به جانـشـيـنـى در زد راست كه اگر به گـمـان خـوآنان خـو

شتگان ازلى فـر داده شد.و(ع)ى خبر دهند، از آن اسمائى كه تعليـم آدم ند، به وتراراوسز
ا آنار دادند:«خدايا ما تو را مخاطب قرش، خداى خويش رمانده و با عذر و پوزپاسخ در

ا كه ما از علم و دانشض نيستيم، چراده تو معتره مى دانيم و بر ارى، منزاراونه كه سزگو
هايت بر اساسگاهى، و كاره اى نداريم و تو از هر چيز آجز آن چه به ما بخشيده اى، بهر

حكمت است» .
شتگان از آن اسماء [كه به خبر بده به آن فر[ع]د:«اى آدممو فر(ع)ند به آدم   سپس خداو

شتگان درا از آن اسماء خبر داد، فرشتگان رفر[ع] قتى كه آدمتو تعليم داده شده است]». و
ند] عالم بهدم كه من [خداود:«آيا به شما نگفته بوموند به آن ها فرفتند، خداوشگفتى فرو ر

ا مى گوييد و آن چهگاهم به آن چه آشكارمين هستم و آغيب و پنهانى هاى آسمان ها و ز
.)٣١-٢/٣٣ه،(البقرا نهان مى داريد» ر

اتتورن درآفرينش ز
ند در طى هفت روزسط خداومين كه توات پس از بيان كيفيت آفرينش آسمان و زتور

ه مى كند.ا اشارفته به خلقت آدم و حوت گرصور
ا مى باشد چنين است :ه آفرينش حوات كه مشتمل بر نحون آيات تورمضمو

ىافـق ونى موايش معاوب نيست كه آدم تنها باشد پـس بـرند خدا گفت خـو«و خداو
t.)١٨ آيه ٢(سفر پيدايش باب م» بساز
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ادانيد تا بخفت و يكى از دنده هايش رلى گران بر آدم مستوابى گرند خدا خو«و خداو
.)٢١ آيه٢(سفر پيدايش باب د»شت در جايش پر كرفت و گوگر

(سفـرد»د آدم آورا به نزى رد و ونى بنا كـرد زفته بوا كه از آدم گرند خدا آن دنـده ر«خداو

.)٢٢ آيه٢پيدايش باب 
شتم از اينشتى از گـوانهايم و گوانى از استخـو«و آدم گفت همانا اين است استخـو

.)٢٣ آيه٢(سفر پيدايش باب فته شد»ا كه از انسان گرد زيرسبب نساء ناميده شو
ست و يك تناهد پيون خويش خوده با زك كرا ترد رد پدر و مادر خو«از اين سبب مر

.)٢٤ آيه٢(سفر پيدايش باب د»اهند بوخو
.)٢٥ آيه٢(سفر پيدايش باب دند و خجلت نداشتند»هنه بونش هر دو بر«و آدم و ز

آنن در قرآفرينش ز
احد است كه از آن بـهاى منشأ وا دارّدى آدم و حوجوهـر وآن كريم، گوبه تصريح قـر

احدة» تعبير شده است.«نفس و
مايد:آن مجيد مى فرقر
»šÓKÓIÓJÔrÚ� s?Ú½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…ÌŁ Ôr]ł ÓFÓqÓ� MÚNÓ“ U?ÓËÚłÓNÓU «ا ازع بشـر ر»؛«او شما نو) ٣٩/٦مر،(الز

ار داد».ا قريك نفس آفريد؛ پس از آن جفت او ر
»�Óš UÓKÚIÔJÔrÚË ÓÐ ôÓFÚ¦ÔJÔrÚ≈ B ôÓMÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…Ì≈ Ê]K�« ]tÓÝ ÓLlOÏÐ ÓBdO«،؛«خلق شما)٣١/٢٨ (لقمان

ا و بينـاند شنواحدى نيست؛ همانا خـداوقيامت] مگر مانند نفس وانگيختن شمـا [درو بر
است».

» ¼ÔuÓ�« ]cš ÍÓKÓIÓJÔrÚ� sÚ½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…ÌË ÓłÓFÓqÓ� MÚN?Ó“ UÓËÚłÓNÓ� UOÓ�ÚJÔsÓ≈ �ÓOÚNÓU «؛)٧/١٨٩اف،(األعر
ا مقرر داشت تا بهاحدى آفريد و از او نيز جفتش را از نفس وست خدايى كه همه شما ر«او

د».ام گيراو آر
»   ËÓ¼ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ½ÚAÓQÓBÔrÚ� sÚ½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…Ì7 ÓLÔ�Ú²ÓIÓdyË Ó�Ô�Ú²ÓuÚœÓŸÏ" ÓbÚ7 ÓB]KÚMÓ¹ü« UÓ U� IÓuÚÂÌ¹ ÓHÚIÓNÔÊu«

ديعتحم] وامگاه [را از يك نفس [تن]؛ در آرست خدايى كه همه شما ر ؛«او)٦/٩٨(االنعام،
ده ايم».ت، مفصل بيان نمواى اهل بصيرا برد رگاه [صلب]، بيافريد.ما نيكو آيات خو

؛)٤/١( النساء،»Ó√ UÓ¹N̂ÓM�« U]”UÔð« ]IÔ— «uÓÐ]JÔrÔ�« ]cš ÍÓKÓIÓJÔrÚ� sÚ½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…ÌË ÓšÓKÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓNÓU«ي
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ا از يك نفس [تن] آفريد و همسرسيد آن خدايى كه همه شما رتان بتردگاردم از پرور«اى مر
ا نيز از جنس او آفريد».او ر

احده چيست؟  نفس در لغت به معناى يك چيز است؛د از نفس وحال بايد ديد مقصو
د من آمد.د او نز«جائنى هو نفسه و بنفسه» ؛يعنى:خو

ى استاد از نفس انسان چيزه نساء مى گويد:مر سور١عالمه طباطبايى در ذيل آيه 
دد كه مقصوت چنين استفاده مى شواسطه آن انسان شده است و از ظاهر عباركه انسان به و

نـىاين دو پدر و مادر نسل انـسـان كـنـون او باشـد و» زÓËÚłÓN?ÓU“» آدم و از «…ÓHÚf?ÌË ÓŠ«bÓ½از «
» مى گوينـدËÓšÓKÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓN?ÓUفتـن «خى با در نظر گـرمىtباشند كه ما از آنان هستيـم».بـر

د معتقدند كه همسر آدمنه كه در آيين يهوهمسر آدم از بدن آدم آفريده شده است؛ همان گو
١٠از يكى از دنده هاى آدم آفريده شده است.

ج، چنين مى گويد:به هر نر و مـاده اى كـه از طـبـقـهتباط با معـنـاى زواغب در ار ر
جسيعتر از اين، اطـالق زود و وج گفته مى شـوند؛زوده و با يكديگر جفت شـوان بوحيو

١١اه باشد.ست همرى كه با چيز ديگر كه مانند و يا ضد اواست به هر چيز

مايد:ند متعال مى فرد؛خداوفع ابهام از اين مطلب مى شوآن نيز سبب رساير آيات قر
»ËÓ�sÚ¹¬ ÓðUt√ ÓÊÚš ÓKÓoÓ� ÓJÔrÚ� sÚ√ Ó½ÚHÔ�JÔrÚ√ Ó“ÚËÓł«Î� U²Ó�ÚJÔMÔ≈ «u�ÓOÚNÓË UÓłÓFÓqÓÐ ÓOÚMÓJÔrÚ� ÓuÓœ]…ÎË Ó—ÓŠÚLÓW.«

دتانا از جنس خوان شما ردگار است كه همسـرت پرور؛«از نشانه هاى قدر)٣٠/٢١م،(الرو
امش يابيد».سيله آنها آرآفريد تا به و

  بر اين مطلب كه)١٦/٧٢(النحل،» ËÓK�«]tÔł ÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ� sÚ√ Ó½ÚHÔ�JÔrÚ√ Ó“ÚËÓł«ÎUو هم چنين آيه:«
ار داد تصريح مى كند.انى قردتان همسراى شما از جنس خوند برخداو

ج اين اين است كـه زوËÓšÓKÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓNÓåUعالمه طباطبايى مى گويد:ظاهر جمـلـه «
١٢دند.مى گرد همانند براكنده همه به دو فراد پردش است و اين افرد هم مثل خوفر

اياتا در روآفرينش حو
ايات از گل، خاك،گل بدبـو،د خلقت جسم آدم هم به تصريح آيـات و رو در مور

ديده است لكن سه دستهآن تصريح نگرا در قرّت حود خلقت حضرلى در مورده است. وبو
د:د دارجومينه وايت در اين زرو
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ا از دنده چپ مى داننـد!!درات خلقت آدم رت از تـورّاياتى كه به تبعـي:رولدسته او
سط بعضى از اهل كتاب كه به اسالم گرويده اند نـقـل شـده،آمـده اسـت:ايتى كه تـورو

اى چـپ او رلى ساخت سپس دنده اى از دنده هاى پـهـلـوا مستـواب رند بر آدم خـوخداو
شند همسرد تا اين كه خداواب بود در حالى كه آدم خوشت پر كرا گوداشت و جاى آن ربر

هم چنان كه گذشت چنين آمده است.د نيزجوات مو.در تور١٣ا از دنده او آفريدا رّحو
ادات آنا انكار و ايرا از دنده چپ آدم رّاحت خلقت حواياتى كه به صر:روم دسته دو 

ا بيان مى كند.ر
(ع)ايتى نقل شده است:ثـم سـئـل رو (ع) ل امام صادقه الفقيـه از قـودر من اليحضـر

اء من ضلـع آدم خلق حـوّجلّوه عزّ اللّن إنلـو عندنا يقـوً اناساّاء و قيل لـه إنمن خلق حـو
ّل هذا إنل من يقو، أيقوًا كبيرًاه و تعالى عن ذلك علوّاأليسر االقصى؟ قال:«سبحان الل

ّمجته من غير ضلعه و جعل للمتكلة ما يخلق آلدم زوك و تعالى لم يكن له من القدره تبارّالل
ّ:«إن(ع)ل آدم كان ينكح بعضه بعضا…» ثم قال من أهل التشنيع سبيال إلى الكالم،أن يقو

ا له ألقى عليه السبات ثمك و تعالى لما خلق آدم من طين و أمر المالئكه فسجدوه تبارّالل
الا سؤّه خلقت حـو دربار (ع)ه نقل مى كند كه در حضور امام صـادقاراء»؛زرابتدع له حو

ا از آخرين دنده چپ آدما رّند حـودمى هستند كه مى گويند:خـداود ما مرشد و اين كه نـز
تر است؛ آيا كسى كه چنينه و برّند از چنين نسبتى منزد:«خداومو فر(ع)آفريد:امام صادق 

ا از غير دنده او خلـق ر(ع)ا نداشت كه همـسـر آدم ان آن رند تـود خداومى گويد مىtپـنـدار
اجدواء آدم با بعض ديگر ازان دهد كه بگويند بعض اجزكند؟! تا بهانه به دست مالمت گر

د به مالئكه كه بر او سجده كنندا از گل آفريد و امر كرند آدم رد:«خداومود…»؛سپس فركر
١٤د ».ظهور پديد آورا به طور نوا رلى ساخت و سپس حوا بر او مستواب رتا اين كه خو

دن و مرند در آفرينش زسد كه خداوسى آيات و أحاديث مذكور چنين به نظر ميراز برر
(ع)ت آدمt» در آيات كنايه از حضر…ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ½نه تبعيضى قائل نشده است و جمله:«هيچ گو

ن از جنساين زست.بنابرد اوى مى باشد كه از جنس خـو» همسر وËÓšÓKÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓNÓUو «
دار است.خوردان برشت مرشتى همانند سرد و از سرمر

ىايت ديگرا از زيادى گل آدم مى دانـد.در روا رuŠّاياتى كه خلقـت :رومدسته سـو
uŠل ـ خلقت  نظريه اوّدضمن ر

Ò
uŠ از دنده چپ ـ بر آفرينش »

Ò
 از باقيمانده گل آدم تأكيد»
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مى نمايد.
ن هذا الخلق؟» قلـت:لوا؟ فقال:«اى شيئ يقـوه حوّ شىء خلق اللّه سئل مـن أىّأن

ه أن يخلقها من غيرا كان يعجزه خلقها من ضلع من أضالع آدم.فقال:«كذبوّن أن الللويقو
ك و تعالىه تبارّ اللّ:إن(ص)ه ّل اللسو قال:قال ر (ع)نى أبى عن آبائهضلعه … فقال:«أخبر

كلتا يديه يمين فخلق منها آدم و فضلت فضلة مـنقبض قبضة من طين فخلطها بيميـنـه و
سيدم:پر(ع)ش نقل مى كند كه از امام باقر اء»؛عمر بن أبى مقدام از پدرالطين فخلق منها حو

uŠند متعال خداو
Ò
ضد چه مىtگويند؟» عردم در اين مورد:«مرموى آفريد؟ فرا از چه چيز ر»

uŠدم مىtگويند خدا كر
Ò
غ مى گويند آياد:«دروموا از دنده اى از دنده هاى آدم آفريد.فر ر»

م!دم فدايت شوض كرى به جز دنده آدم بيافريند؟» عراه ديگرا از رد كه او ران بوند ناتوخداو
(ص)انش به من خبر داده است كه پيامبرم از پدرد:«پدرموا آفريده است؟ فرى او راز چه چيز

ا آفريد و آن گاه از باقيماندهد و آدم رط كرا مخلوداشت و آن رند مشتى از گل برد:خداوموفر
uŠگل آدم 

Ò
١٥ا آفريد». ر»

uŠ:نظريه خلـقـت اياتجمع بيـن رو
Ò
، بـهًالا كه:او از دنده چپ، باطل اسـت چـر»

ايتاويان اين رو، بعضى رًفته است.ثانياار گرايت ديگر قرد انكار دو دسته رواحت مورصر
هّه از أئمايات صـادرات و انجيل بـه روافات از توردن خرد كـرارده كه به واز أهل كتاب بـو

ايت دستهفته است.روار نگرش قرد پذيرايات آنها مور مشهور هستند، لذا رو (ع)مينمعصو
تم قابل جمع است.كه در هر صورايت دسته سو با روًى است و ضمنااى سند قوم داردو

uŠخلقت 
Ò
ن ودى زجوهر وا منتفى مى نمايد.بلكه به تصريح آيات گو از دنده چپ آدم ر»

لِده و منشأ خلقت بدن انسان نيز از خـاك و گاحد بود و منشأ خلقت هر دو اصيل و ومر
.حقيقت آن است كه آنچه سبب فضيلت تكـويـنـى انـسـان اسـت)١١/ ٣٧(الصافـات،است 

قات فضيلت بخشيده اسـتا بر همه مخلود رن و مرك الهى است كه زهر مشتـرهمان گو
ند استى خداودارمانبرا و فردد تقود مى گرن و مر.و آنچه باعث فضيلت ز)٧٠ / ١٧اء،(االسر
.)١٣ / ٤٩ات،(الحجرد است جود مون و مرمينه ها و استعداد آن در زكه ز

uŠuŠuŠuŠuŠه خلقت انگيز
ÒÒ ÒÒ Ò
«««««

uŠت ه و علت خلقت حضرچه انگيزگر
Ò
 همانند ساير پديده ها به طور كامل و همه»
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انند مشخص نيست، اما از دقت در بعضى از آيات، مى تـواى كسى جز خـداوجانبه بر
uŠه خلقت ا دربارنكتهtهايى ر

Ò
د:ه مىtشونه اشارد كه در اين جا به چند نمو به دست آور»

ÔuÓ�« ]cš ÍÓKÓIÓJÔrÚ� sÚ½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…ÌË ÓłÓFÓq?Ó� MÚNÓU¼مايد:«اف مى فـركه اعره مبار.در سور١

“ÓËÚłÓNÓ� UOÓ�ÚJÔsÓ≈ �ÓOÚNÓU «احد آفريدا از نفس و؛« يعنى او خدائى است كه شما ر)١٨٩ / ٧اف،(االعر
د».ام گيرار داد تا در كنار او بياسايد و آرا نيز از جنس او قرش رو همسر

uŠ» در اين آيه، همسر آدم يعنى ÓËÚłÓNÓU“اد از كلمه «جه داشت كه مربايد تو
Ò
 است و با»

اىند براهد آمد، كه خداو» به دست خوّاحوه خلقت «»، انگيز�OÓ�ÚJÔsÓ≈ �ÓOÚNÓUعنايت به تعبير«
uŠالبشرـ  نس آدم  ـ أبوُامش و اآر

Ò
١٦ا آفريده است.ر» 

ËÓ�sÚمايد:«ده و مى فره نموه خلقت همسر اشار ديگر به نكته هاى ديگر دربارx.در آيه٢

¹¬ÓðUt√ ÓÊÚš ÓK?ÓoÓ� ÓJÔrÚ� sÚ√ Ó½ÚHÔ�?JÔrÚ√ Ó“ÚËÓł«Î� U²Ó�?ÚJÔMÔ≈ «u�ÓOÚNÓË U?ÓłÓFÓqÓÐ ÓOÚMÓJÔr?Ú� ÓuÓœ]…ÎË Ó—ÓŠÚLÓWÎ≈ Ê]7 – wÓ�p?Ó

¹üÓ UÌ� I?ÓuÚÂÌ¹ Ó²ÓH?ÓJ]dÔÊË «دتان،ع] خـو؛«از نشانه هاى او اين است كـه از [نـو)٣٠/٢١م،(الـرو
ى درحمت نهاد، آرستى و رام گيريد، و ميانتان دواى شما آفريد تا بدان ها آرانى برهمسر

 نشانه هايى است».ًدمى كه مى انديشند قطعااى مراين نعمت بر
uŠچه اين آيه، اختصاص به جريان خلقـت گر

Ò
uŠد، اما  ندار»

Ò
ان همسر آدمبه عنـو» 

ان بهن نيست.از نظر اين آيه مى تومى بيروـ أبو البشر ـ  نيز از اين قاعده كلى و اصل عمو
 uŠآفرينـش

Ò
ان سايرن اگر خلقت همـسـران آيتى از آيات خدا دانست چـو:به عنوًالا او ر»

u?Šآن، آيت الهى قلمداد شده پس خلـقـت انسان ها از نظر قـر
Ò
لى آيت خـداُو به طريق ا»

فى شده،امش آنان معراى آراى ساير انسان ها بره خلقت همسر بر:اگر انگيزًاست. ثانيا
uŠخلقت 

Ò
مان غير ازن در آن زاند چنين باشد چولى مى توان همسر آدم به طريق او به عنو»

ن درد و زفى مرد.از طرامش بگيرنس و آرُد نداشته است تا آدم با او اجوآدم هيچ انسانى و
ند لذاى كم دارل هم هستند و آن دو به تنهايى در حقيقت ناقص اند و گويا چيزِاقع مكمو
هگى هايى كه در آيه اشارد همسر با ويژجواستى وه گفته اند: به رخى مفسرين در اين باربر

بگ الهى محـسـواهب بـزرندگى است و يكـى از مـوامـش زاى انسان، مايـه آرشده، بـر
ل يكديگر و مـايـهِد كه اين دو جنـس مـكـمامش از اينجا ناشـى مـى شـود، اين آرمىtشـو

ى ناقص است ون ديگرى كه هر يك بدوند به طورش يك ديگرفائى و نشاط و پرورشكو
د داشتهجومندى ود او چنين جاذبة نـيـروجود و مكمل وجوطبيعى است كه ميان يـك مـو
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١٧باشد.

 همسر آدم؛xهح است درباران ساير انسان ها مطره همسراعد كلى كه دربارتمام اين قو
uŠيعنى:

Ò
هtهايىاين تمام علل و انگيزح است.بنابرلى مطرح است بلكه به طريق او  نيز مطر»

uŠه خلقت د دربارد دارجوان ساير انسان ها وكه در خلقت همسر
Ò
د .د دارجو نيز و»

uŠش آن كريم همه انسان ها از آدم و همسـر.از نظر قر٣
Ò
د:مو پديد آمده اند لذا فـر»

šòÓKÓIÓJ?ÔrÚ� sÚ½ ÓHÚfÌË ÓŠ«bÓ…ÌË ÓšÓK?ÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓNÓË U?ÓÐÓY]� MÚNÔLÓ— U?łÓB ôUÓ¦dOÎË «Ó½�Ó å¡U?،؛)٤/١(النساء
ىنان بسياردان و زا [نيز] از او آفريد و از آن دو، مراحد آفريد و جفتش را از نفس و«شما ر

د».اكنده كرپر
uŠه هاى خلقت پس يكى از انگيز

Ò
ع انسانده است كه از طريق او نسل آدم و نو آن بو»

ار ياد شده بدين نكته اصرxگان أهل تفسير با استناد به آيهخى از بزرش پيدا كند. و برگستر
ش نسل آدم، نقش نداشـتـهدياد و گستـرع انسـان در ازدى غير از نـوجوند كه هيـچ مـودار

١٨است.

دات و ياجواى آفرينش ساير موه اى كه بـر مهم ديگر اين كه هر دليل و انگيزx.نكته٤
uŠه خلقت اند دربارح است مى تـودها مطرالاقل مر

Ò
آن كريم اگر قرًح باشد مثـال نيز مطر»

يعنى من جن و انس ؛«)٥١/٥٦(الذاريات،» ËÓ�Óš UÓKÓIÚXÔ�« Ú−s]Ë Ó½ù«ÚfÓ≈ � ôOÓFÚ³ÔbÔÊËمايد:«مى فر
اى اين كه عبادتم كنند».ا نيافريدم جز برر

uŠند است، خلقـت اى عبادت خـداو     پس اگر خلقت انسان ها بـر
Ò
اند نيز مى تو»

انه عبادت در آفرينش ديگرد كه انگيزد ندارجون هيچ دليلى واى چنين هدفى باشد، چوبر
uŠح باشد اما در آفرينش مطر

Ò
ح نباشد. مطر»

ىنتيجه گير
اك  :ه اشترجوو
ات ودن در داستان آفرينش در تورج و جفت بودن در داستان آفرينش: زوج بو.زو١

دم گفته شـدهآن خطاب به مرد؛ از اين رو، در قرن و متحد به چشم مى خـورآن همگـوقر
¹Ó√ UÓ¹N̂ÓM�« U]”UÔ≈ ½]š UÓKÓIÚMÓBUÔrÚ� sÚ– ÓBÓdÌن آفريده ايم:«د و زا از جفت؛ يعنى:مراست: ما شما ر

ËÓ√Ô½Ú¦Óv.«
ا نر و ماده آفريد».ات نيز آمده است: «و خدا انسان ر و در تور
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ا گل مى داند.ليه خلقت انسان رآن ماده اوات و قرليه :هر دو كتاب تور.ماده او٢
ات، بهآن و تور در داستان آفرينش در قر (ع)ت آدم: حضر(ع)ت آدم . خالفت حضر٣

ات چنيـنح است؛ از اين رو، تـورمين مطـرى زنـد در روان خليفه و جانشيـن خـداوعنـو
امين ركت داد و به او گفت: بارور و كثير شويد و زا برند انسان رده: «و خداوحكايت كر

ـ با تور سازيد و [تا] در آن تسلط [حكوُپ اين كه در متن آمده است:جه به قرمت] يابيد…»  
مت فهمـيـدهه تسلط، حكـواژكت داد و به او گفت بـارور شـويـد؛ از وا بر«خدا انسـان ر

½Òł wÓŽUq?Ï7 —_« wÚ÷≈ه شده است: «اشار(ع)  به خالفـت آدم ًاحتاآن صردtttـ و در قـرمىtشو

šÓKHOÓWÎ .«...
مين و آنا زت آدم رمت حضرى حكوآن كريم، قلمرو:قر (ع)مت آدمى حكو.قلمرو٤

ËÓ≈–Ú" Ó‰UÓ— ÓÐ^pÓ� KÚLÓzö?JÓW≈ ½Òł wÓŽUq?Ï7 —_« wÚ÷مين مى باشد، دانسـتـه اسـت: «چه كه در ز

šÓKHOÓWÎ ا بهات آمده است: «آدم را قائل هست! از اين رو، در تورات نيز همين ر...» تور
ندگان آسمان و بهائم و بر تمامىافق و شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرت ما و موصور

مت نمايد».ند حكومين مى خزى زات كه بر رو حشرxمين و همهز
ه تمايز:جوو

د ذيل، اختالف و دو گانگى به چـشـمارات در داستان آفرينش در موآن و تـوربين قر
مىtآيد!
دى به شكـلجوآن، هيچ موند:در داستان آفرينش از ديدگـاه قـرنگى خـداو.چگو١
به شكل خدا آفريده شده است:(ع) ات آدملى، در داستان تورند آفريده نشده است.وخداو

افق و شبيه ما بسـازيـم تـا بـرت ما و مـوا به صورات چنين آمـده اسـت:«آدم را در تـورزير
مينى زات كه بر رو حشرxمين و همـهندگان آسمان و بهائم و بر تمامـى زماهيان دريا و پر

اى جسمن انسان، دارند چوه ـ خداوّذ با اللمت نمايد». يعنى اين كه ـ نعوند حكومىtخز
ِاى احتياجات است.پس خداىمان و داراست و هر جسمى البد و ناگزير در مكان  و ز

شاك و ديگر احتياجات مى باشد.اك، پومان، مكان، خورات مثل بشر نياز به زتور
جسته نشدهآن برات، مثل قر در تور(ع)ت آدم .مالك خالفت:مالك خالفت حضر٢

متان حكوت خدا آفريده شده است، پس بايد بر ديگرن به صوراست و فقط آمده كه چو
افق و شبيه ما بسازيمت ما و موا به صورر(ع)ات آمده است:«آدم كند!: از اين رو، در تور
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ىات كه بـر رو حشرxمين و همـهندگان آسمان و بهائم و بر تمامـى زتا بر ماهيان دريا و پـر
مت نمايد».ند حكومين مى خزز

ËÓŽÓK]rÓœ¬ ÓÂÓÝ_« ÚLÓ¡UÓ به اسماء الهى:«(ع)ت آدم آن، علم حضرلى مالك خالفت در قرو

BÔK]NÓå Uك و فهم آنها:«شتگان از دريافت و درانى فر و عجز و ناتوŁÔr]Ž ÓdÓ{ÓNÔrÚŽ ÓKÓ�« vÚLÓzöJÓW

7ÓIÓ‰UÓ√ Ó½Ú³¾Ô½uÐ wQÓÝÚLÓ¡U¼ ÓRÔ¡ô≈ ÊÚB ÔMÚ²ÔrÚ� ÓœU"sO "Ó�UÔÝ «uÔ³Ú×Ó½UÓpÓŽ ô KÚrÓ� ÓMÓ≈ U� ôÓŽ UÓK]LÚ²ÓMÓ Uبر «...
ده شده است.شمر

اى آفرينش همنشين جهت.جهل خدا در كتاب مقدس:در كتاب مقدس خدا بـر٣
ان مى فهمد كه آن ها همنشينا مى آفريند و پس از تجربه آفرينش جانـورانات رآدم، حيو
uŠاى آدم نيستند، در نتيجه او مناسبى بر

Ò
ند با علم و حكمتآن خداوا مى آفريند.tدر قر ر»

uŠكافى، آدم و 
Ò
د.ا پديد آور ر»

uŠه خلقت احتا دربارآن صر.در قر٤
Ò
uŠات خلقت ى بيان نشده، اما تور چيز»

Ò
ا از ر»

ند در آفرينشسد كه خداوسى  أحاديث چنين به نظر مى ردنده چپ آدم مى داند، و از برر
» در آيات كنـايـه از…ÓH?ÚfÌË ÓŠ«bÓ½نه تبعيضى قائل نشده اسـت و جـمـلـه «د هيچ گـون و مرز

اينست.بنابرد اوى مى باشد كه از جنس خـو» همسر وËÓšÓKÓoÓ� MÚNÓ“ UÓËÚłÓNÓUت آدم و «حضر
دار است.خوردان برشت مرشتى همانند سرد و از سرن از جنس مرز
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