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Abstract 

The entry “Adam (A.S.)” written by “Johannes Pedersen”, an orientalist, is 

published in the Encyclopedia of Islam. This paper criticized and evaluated the 

mentioned entry having this aim that examining of the orientalists’ works on religious 

teachings, especially Quranic issues will provide to some extent the non-Muslim 

thinkers’ intellectual horizon for Muslims. Criticism and evaluation of the mentioned 

works also provide the ground for the public opinion to get acquainted with pure 

Islam [indirectly]. In this entry, the author first referring to the Quranic verses, has 

expressed Adam’s creation, God's negotiation with the angels and the command to 

prostrate to Adam, Satan's refusal of God's command, Adam and Eve’s disobedience 

and then their “Fall” from paradise [to earth], and then has explained the story of 

Adam (A.S.) citing the Sunni interpretive and historical narrations, and especially 

Orientalists’ resources. The findings of the research indicate Pedersen’s lack of 

scientific proficiency and expertise over Islamic resources - including Quranic verses 

and authentic narrations - on the story of Adam (AS) and as a result represent his 

incomplete and incorrect understanding. Lack of comprehensiveness in citing Quranic 

verses, lack of structural arrangement in the titles of the entry, being affected by the 

Israelites, superficial comprehension and lack of analysis, not paying attention to the 

impossibility of Quran’s distortion and limited reference to the main sources are the 

most important critiques of Adam's entry and the viewpoints expressed in it.  
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 مقاله علمی ـ پژوهشی 

ف اسالمف اسالمالمعار المعار   در دائرةدر دائرة  مطالعه انتقادی مدخل آدممطالعه انتقادی مدخل آدم
  

 2فاطمه عالیی رحمانی -1شیدا اشرف

 چکیده

( کـه در J. Pedersen« )یوهـانس پدرسـن»یکـی از مستشـرقان بـه نـام  نوشـته« آدم»مدخل 
و ارزیابی مدخل یادشده پرداخته است؛ با  . این نوشتار به نقداست المعار  اسالم به چاپ رسیده دائرة

 ویژه مباحـث قرآنـی، فضـای فکـری هـای دینـی، بـهمـوزهمستشرقان درباره آ این هد  که بررسی آثار
اندیشمندان غیرمسلمان را تا حدودی پیِش دید مسلمانان قرار دهد. همچنین نقد و ارزیابی آثار یادشده 

نویسنده در این مدخل ابتدا با اسـتناد بـه  کند.نیز زمینه آشنایی افکار عمومی با اسالم ناب را فراهم می
، امتناع شـیطان از دسـتور م، مذاکره خداوند با فرشتگان و دستور سجده به آدمخلقت آد ،آیات قرآن

خداوند، نافرمانی آدم و حوا و سپس هبوط آنان از بهشت را بیـان کـرده و سـپس بـا اسـتناد بـه روایـات 
هـای را تبیین کرده اسـت. یافتـه داستان آدم ،ویژه منابع مستشرقان تفسیری و تاریخی اهل سّنت و به

وهش از عدم تسل  و اشرا  علمی پدرسن بر منابع اسالمی ـ اعم از آیات قـرآن و روایـات اصـیل ـ پژ
جامعیت در اسـتناد بـه  کنـد. عـدمو درنتیجه فهم ناقص و نادرست او حکایت می درباره داستان آدم

هـای تبرداشـاز اسـرائیلیات،  پذیریآیات قرآن، نداشتن ساختاربندی مناسب در عناوین مدخل، تأثیر
ناپذیری قرآن و مراجعه محدود به منابع اصلی از مهمترین توجهی به تحریف سطحی و فاقد تحلیل، بی

 شده در آن وارد است. های بیاننقدهایی است که به مدخل آدم و دیدگاه
 

 المعار  اسالم، مستشرقان، یوهانس پدرسن. ، دائرة: قرآن، حضرت آدمکلید واژگان
 
 

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ و  2/11/1577 تار  .75/7/1055 :پذیرشتار
 ashraf_irib@hotmail.com -)نویسنده مسئو ( کارشناسی ارشد رشته قرآن و حدیث داناگاه الزهرا )س( - 8

 f.alaee@alzahra.ac.ir -دانایارداناکده الهیات داناگاه الزهرا - 2



 

 

 

 
271 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 890-809 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اللمعرَفالسالمادَادلئرةامطرلعرالنتقردیامدخلاآدم

 شیدا اشرف
 عالیی رحمانی فاطمه 

 مقدمه
شناسی رواج یافته و اندیشمندان متعـددی بـه اخیر مطالعه خاورشناسان درزمینه اسالمدر چند دهه 

های گسـترده های خاورشناسان با وجود تالشاند. حاصل پژوهشمطالعه قرآن و منابع اسالمی پرداخته
رقان بـه ویژه آنکه نگاه مستشـ ها وارد است. به ایشان، خالی از اشکال نبوده و احیانًا نقدهای جدی بر آن

انـد. اسالم، کارآمدی الزم را در سعادت بشریت نداشته و دیدگاهی متفاوت بـه مبـانی اسـالمی داشـته
های آن توس  نویسـندگان مسـلمان سـاکن غـرب المعار  اسالم نیز باوجودآنکه برخی از مدخل دائرة

هـا ایـن مـدخل نگارش شده است، از این قاعده مستثنا نیست. بر این اساس ضرورت بازخوانی و نقـد
 امری بایسته است تا مطالب سره از ناسره جدا شود.

های خاورشناسان (، همانند بسیاری از پژوهش1885وهانس پدرسن )متوّلد ی، نوشته «آدم»مدخل 
رو، اهتمام پژوهش حاضر، بررسی مدخل مزبور بوده تـا  . ازاینبرد رنج میهای روشی و علمی از نقص

. پرسش اصلی این نوشتار آن اسـت کـه پدرسـن چگونـه بـه معرفـی شود نقادیبرخی ادعاهای مؤلف 
 .وارد است پرداخته و چه نقدهایی بر دیدگاه مؤلف در باب شخصیت آدم آدم

نقد »نامه لحاظ موضوع مشترک مرتب  با پژوهش حاضر نگارش یافته، پایان تنها پژوهشی که تنها به
-عیسی متقی»به راهنمایی « سودابه علیپور»، نوشته «لیدنالمعار   در دائرة مدخل آدم و حوا یو بررس

ــه نقــدهای ســطحی و ارائــه مطالــب تفســیری از آدم و حــوا  1570« )زاده ش( اســت کــه نویســنده ب
المعـار  قـرآن لیـدن را  در دائرة )علیهماالسالم( بسنده کرده است؛ ولی مقالـه حاضـر مـدخل آدم

 جهت پژوهشی نو و فاقد پیشینه است. بررسی و مورد ارزیابی قرار داده و ازاین

 سوابق علمی مؤلف -1
الت او در یاسـت. تحصـ ی(، متخصـص در تمـدن و فرهنـگ اسـالم1885وهان پدرسن )متوّلد ی

ن اقـوام یدربـاره سـوگند خـوردن در بـ 1715او در  ینامه دکتـر انیات و پایدانشگاه کپنهاگ در رشته اله
(، 1712) یپدرسن عبارتند از: ترجمه قرآن بـه زبـان دانمـارکبوده است. برخی از آثار  یو اسالم یسام

ن ی(. وی در ا1778است ) یگر او فرهنگ اسالمی( است. کار بزرگ د1770اسالم، منشأ و نهضت آن )
و طرز تفکـر،  یمیان قدیلیرا روشن کرده است. وی درباره اسرائ یهای فرهنگ اسالم کتاب تمام صورت

ل در یق پرداخته و این مطالب را در کتـاب اسـرائیآنان به تحق یزندگ یها بهر جنیو سا یخانواده، بازرگان
 منتشر کرده است. 1775سال 
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 .ترجمه مدخل آدم2

است: وقتی خداوند تمامی چیزهای روی زمـین  آمدهآدم، پدر نوع انسان )ابوالبشر(، در قرآن چنین 
هـا گفتنـد:  و آن« دهـمی زمین قرار میمن جانشینی بر رو»و آسمان را آفرید، به فرشتگان چنین گفت: 

که ما تـو را سـتایش و تقـدیس  ریزد، درحالیکند و خون میدهی که فساد میآیا کسی را در آن قرار می»
-هـا را نمـیچیز را به آدم تعلیم داد و ازآنجاکه فرشتگان ایـن نـام های همهسپس خداوند نام« کنیم؟می

ازآن خداوند به فرشتگان دسـتور داد تـا  (؛ پس57-78 /اد داد )البقرةها را به فرشتگان ی شناختند، آدم آن
جز ابلیس که از روی خودپسندی خود را از مرتبـه  بر آدم سجده کنند و همگی این کار را انجام دادند، به

؛ الحجر/ 17؛ األعرا / 55باالتری دانست؛ چراکه او از آتش آفریده شده بود، ولی آدم از خاک )البقرة/ 
ما انسان را از گلی »سوره حجر آمده است:  72در آیه  .(116؛ طه/ 07؛ الکهف/ 60؛ اإلسراء/ 76-56

کـه آدم  (؛ درحالی66؛ اإلسراء/ 17ابلیس از بهشت اخراج شد )األعرا / «. خشک و گلی سیاه آفریدیم
« درخـتایـن »بـه  کـه ط بـه اینداده شدند تا زندگی خوشی داشته باشند، مشرو و همسرش در آن جای
 .(116؛ طه/ 17؛ األعرا / 50نزدیک نشوند )البقرة/ 

ها را ازآنچه در آن بودند، خـارج  و شیطان موجب لغزش آن دو شد و آن»سپس هبوط انسان رخ داد 
نمایـان سـازد و گفـت کـه برایشـان هایشان را (. شیطان آن دو را وسوسه کرد تا عورت56)البقرة/ « کرد

ها  مبادا شما فرشته شوید یا زندگانی جاویدان داشته باشید؛ بنابراین آن روست که درخت ازآن ممنوعیت
-های جّنت را به هم چسـباندند تـا عـورتهایشان آشکار گشت، آنگاه برگ از درخت خوردند و عورت

(؛ سپس خداوند آن دو را به پایین و بر روی زمین فرستاد تا 175؛ طه/ 75هایشان را بپوشانند )األعرا / 
عنوان دشمن ]یکدیگر[ زندگی کنند؛ اما زمـانی کـه آدم طلـب بخشـش کـرد، خداونـد قـول  ا بهدر آنج

 (.175-177؛ طه/ 76-70؛ األعرا / 52-56هدایت به وی داد )البقرة/ 
(؛ و 110شود: خداوند در ابتدا عهـدی بـا آدم داشـت، ولـی وی آن را فرامـوش کـرد )طـه/ گفته می

؛ نـک: المائـدة/ 65)یـس/ « آدم عهدی نداشتم که شیطان را نپرستیدآیا من با شما بنی»خداوند گفت: 
طور که بعدها نو  و خاندان ابراهیم و خاندان عمران برگزیـده  (. آدم برگزیده خداوند گشت، همان127

بـوده اسـت  آفـرینش خاصـی داشـت، عیسـی (. تنها فردی کـه ماننـد آدم75عمران/  )آلشدند 
 (.07عمران/  )آل

 ها در سّنت یهـودی و برخـی در سـّنت مسـیحی هایی دارد که برخی از آن داستان، مؤلفه این بیان از
حال بحث از مکالمه خداوند با فرشتگان پیش از آفـرینش آدم و همچنـین برتـری  شود. بااینیافت نمی
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 (1)در سّنت یهودی و مسیحی نیز وارد شده است. واسطه علم به اسماء آدم به
ها قصد داشتند تا انسان را  در آثار یهودی به دستور خداوند نبوده است. آن سجده فرشتگان بر انسان

از طر   .(7)عنوان خدا ستایش کنند؛ اما از این کار منع شدند؛ چراکه خداوند آدم را به خواب فروبرد به
 (5)کنـد.کند که شیطان به دلیل سجده نکردن بر آدم سـقوط مـیبه این مطلب اشاره می دیگر آتاناسیوس

که در اپوکریفاهای یهود آمده و البته اصالت آن قطعی نیست، میکائیل بر  (0)داستان زندگی آدم و حوا در
 -شـود کند. ]از متن[ چنین فهمیـده مـیکند و دیگر فرشتگان را نیز به این کار دعوت میآدم سجده می

 (0)ن مسـیحی سـریانیکه این عمل موردتأیید خداوند بوده اسـت. در مـت -هر چند تصریح نشده است
کنـد و فرشـتگان جـز شـیطاِن خداوند به آدم قدرتی مافوق همه موجودات اعطا مـیبیان شده است که 

از در کنـار ایـن مـوارد، شـود.  کنند، سپس شیطان از بهشت بیرون رانده میحسود، انسان را ستایش می
 آمده است. نیز سخن به میان (2)پشیمانی آدم یو ماجرا (6)عهد خداوند با انسان

ها که تـا حـّد زیـادی  فزونی گذاشت. این داستان های مربوط به آدم روبهدر سّنت پساقرآنی، داستان
های حدیثی، قصص، آثار مربوط به تـاریخ متأثر از ادبیات یهودی و مسیحی است و عمومًا در مجموعه

 شود.عمومی و همچنین تفاسیر قرآنی یافت می
چنین روایت شده است: خداوند جبرائیل و میکائیل را به زمین فرستاد در مقدمه داستان خلقت آدم 

فرشـته مـرگ  ،تا مشتی گل )طین( ]برای خلق آدم[ بیاورند، ولی زمین از ایـن کـار سـرباز زد. در ادامـه
هایی قرمز، سفید و سیاه را با خود آورد و همین امر موجب گل ،)عزرائیل( به زمین فرستاده شد و با زور

گذاری آدم آن است که گل وی از سطح زمین )أدیم األرض( برداشته وجه نام ها شد. رنگ انسانتفاوت 
و درنهایـت شـکل  درآمـدچسبناک و سـپس لـزج و بـدبو صورت  ورز داده شد تا بهشده است. این گل 

 .خود گرفت ای از گل خشک )صلصال( بهالشه
و از سوراخ مقعد آن خارج شد و این  دلی واراند: ابلیس از دهان این الشه گبرخی نویسندگان گفته 

صورت برعکس نیز تکرار کرد. سپس رو  توس  خداوند در این الشه دمیده شد و وارد مغـز آن  کار را به
ازاین اتفاق، الشـه بـه گوشـت،  های آن رسید. پسها، بینی و نهایتًا تمام قسمتگشت و ازآنجا به چشم

خاک مربوط به  ،اسالم  . بر اساس حدیثی منسوب به پیامبرخون، استخوان و رگ و پی تبدیل گشت
خ یقسمت سر از کعبه گرفته شد، خاک سینه و پشت از اورشلیم و خـاک ران از یمـن و... )طبـری، تـار

؛ 72-75: 1775األنبیاء، ؛ کسائی، قصص 107/ 1:  ؛ همو، جامع البیان فی تفسیر القرآن1/82طبری: 
هـای در سّنت یهودی گل بدن آدم از مکان معبد یا تمام جهان، در رنگ .(12ق:  1570عرایس، ثعلبی، 
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شبیه همین روایت در سّنت مسیحی  (8)جان بود.ای بیمختلف برداشته شد و آدم در ابتدا به شکل الشه
هـم در سـّنت اسـالمی یکـر شـده  ،توس  سیپریان و آگوستین نقل شده است. زیبایی و قامت بدن آدم

 (15)هم در سّنت مسیحیو  (7)( هم در سّنت یهودی77 :1570، سیثعلبی، عرا ؛0)التین/  است.
کند که طبق آن، مار انسان را فریب داد. طبق داستان آدم و سّنت یهودی از داستان عهدین پیروی می

گوید که در ادبیات مسیحی نیز همین امر بیان شیطان از دهان مار سخن می (11)حوا در اپوکریفای یهود،
 .است شده

-گوید؛ اما سّنت اسالمی به مار نیز اشـاره مـیدهندگی شیطان سخن می هرچند قرآن تنها از فریب

/ 8:  مار به دستور شیطان سخن گفته است )طبری، جامع البیان فی تفسـیر القـرآنصورت که  ؛ بدینکند
(. در 156-150مان: (. یا اینکه ابلیس با قرار گرفتن در دهان یا شکم مار وارد جّنت شده است )ه152

منظور فریـب آدم  قصص االنبیاء کسائی  و قصص ثعلبی  از طاووس سخن گفته شده اسـت. ابلـیس بـه
قصد ورود به جّنت را داشته، ولی خداوند مانع وی شده است. ابلیس با طـاووس ـ رئـیس حیوانـات در 

ی وی ]یعنـی ابلـیس[ گوید کـه همـه موجـودات خواهنـد مـرد، ولـکند و به او میجّنت ـ مالقات می
تواند درخت جاودانگی را به او ]یعنی طاووس[ نشان دهد. طاووس این ماجرا را بـرای مـار تعریـف  می
گـردد و از رود و ابلیس وارد دهان وی شـده و از ایـن طریـق وارد جّنـت مـیکند، مار نزد ابلیس میمی

ر سّنت یهـودی میـوه ممنوعـه غالبـًا خورد. د گوید و حوا از درخت میطریق مار با آدم و حوا سخن می
های دیگری در سّنت مسیحی و اسالمی همین نظر و دیدگاه (17).انگور، انجیر یا گندم معرفی شده است

 50درباره آیه و دیگر تفاسیر قرآن بعد به  185/ 1:  ارائه شده است )طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن
 (.17 ق: 1570، سی؛ ثعلبی، عراسوره بقره

]و نه مکانی در بهشت  ،به زمین داده شد، باور بر آن است که جّنت« هبوط»زمانی که به آدم دستور 
گوید" روایتی کـه طبـق ( می171/ 1:  بوده است. طبری )طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآندر زمین[ 

المـان مسـیحی و نه توس  اندیشمندان مسلمان نفـی شـده اسـت و نـه ع ،آن آدم در هند جای داده شد
ترین روایت آن است که آدم در سیالن )سرندیب( فرود آمد، حوا در جده، ابلیس در ِبیسان یهودی. رایج

)یا ِمیسان یا أبلة(، مار در اصفهان )یا بیابان(. بعدها آدم و حوا بـا یکـدیگر در مزدلفـه و عرفـه مالقـات 
ایـن مطلـب بایـد در  (.71 ق: 1570، سی؛ ثعلبـی، عـرا5/ 1 تاریخ یعقـوبی:کردند )همان؛ یعقوبی، 

 (15)،شـودمؤسس اعیاد یهودی محسوب می ،طبق یک روایتکه ارتباط با این دیدگاه فهمیده شود، آدم 
 جای آورد. اعمال حج را به
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طبـری، خ یحجراألسود برای آدم از بهشت فرستاده شد و وی سـپس کعبـه را بنـا کـرد )طبـری، تـار
(. بر اسـاس روایتـی 75 ق: 1570، سی؛ ثعلبی، عرا5/ 1: یعقوبیخ یر؛ یعقوبی، تا177/ 1: ش 1580

دستی را آموخت )همزه اصـفهانی  با ریشه یهودی، او همراه با حوا، استفاده از آتش، کشاورزی و صنایع
Gottwald, 80, Berlin 1505, 021570عـرایس، ؛ ثعلبـی، 176و  175/ 1طبری: خ ی؛ طبری، تار 

 (.70-75ق: 
بی، آدم درهم و دینار را نیز اختراع کرد؛ چراکه برای زندگی ضروری الزم بود. در ادامـه طبق نظر ثعل

خ یهای دینی را آموخت )طبری، تار ها، آداب و دستورالعملها گفته شده است که آدم همه نام گذاری نام
می سخن فرض آن است که آدم به زبان آراپیش .(5 تاریخ یعقوبی:؛ یعقوبی، 75/ 1: ش 1580طبری، 

: 1577السـیرة الحلبیـة،  ،؛ حلبیSanhedrin, 58b; Barhebraeus, Chron. Syr., 0گفته است )
گفـت؛ امـا بـر روی نویسد: آدم در جّنت به زبان عربی سخن مـی حلبی در السیرة الحلبیة می .(75/ 1

قصـص )زمین زبانش سریانی بود، او همچنین مبدع دوازده نوع نگارش شـناخته شـده اسـت، کسـائی 
گفت کـه بهتـرین آن عربـی بـود. او صد زبان سخن می ( معتقد است: آدم به هفت78: 1775األنبیاء، 

 (.8 أخبار الطوال:دینوری، ) همچنین کتبی نیز نگاشته است
که آدم و حوا کنار یکدیگر گرد آمدند، فرزندآوری کردند، ابتدا قابیل و هابیل و هـر یـک بـا  هنگامی

فت خـود. آدم هـر یـک از قابیـل و هابیـل را بـه ازدواج خـواهر دیگـری درآورد. عنوان ج یک خواهر به
رو، قابیل حسادت ورزید و هابیل را کشت. شیث که بدون خواهر متولد شد، فرزند محبـوب آدم و  ازاین

نـام داشـت. ثعلبـی « عبدالحارث»ها  وصی وی شد. آدم فرزندان بسیار دیگری نیز داشت که یکی از آن
کند که حوا بیست مرتبه یک فرزند پسر و یـک فرزنـد دختـر بـه دنیـا آورد و اینکـه تعـداد یچنین نقل م

هـا همـین دارد که پنج خدایگان عربرسید. حلبی بیان می فرزندان آدم پیش از مرگش به چهل هزار می
دی هـای بعـها درست کرد و این تصاویر توس  نسـل فرزندان آدم بودند. درواقع ابلیس تصاویری از آن

تـاریخ بـه بعـد؛ یعقـوبی،  165بـه بعـد و ص  107/ 1طبری: خ یمورد پرستش قرار گرفت )طبری، تار
 .(17/ 1؛ حلبی، السیرة الحلبیة: 72س: ی؛ ثعلبی، عرا0 یعقوبی:

خداوند پشت آدم را مالید و در اثر این کار همه فرزندان آینده وی بـر او آشـکار شـدند کـه یکـی از 
که آدم شنید که داوود عمر کوتاهی خواهد داشت، از عمر خود چهل )پنجاه یـا  میها داوود بود. هنگا آن

خ یهفتاد( سال به وی بخشید. درنتیجه او به هزارسالگی که برایش مقدر شده بود، نرسـید )طبـری، تـار
همین مطلـب در سـّنت یهـود نیـز  .(76 عرایس:؛ ثعلبی، 2و  1/ 1 طبقات:؛ ابن سعد، 106/ 1طبری: 
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لحظـه خلـق  همـه چیـز در یک شود که طبق آنو مشابه آن در سّنت مسیحی نیز یافت می (10)آمده است
 (10)شده است.

آدم در روز جمعه، ششم ماه نیساِن سـال اول متولـد شـد. در همـان روز ]از جّنـت[ اخـراج شـد و 
بـه بعـد؛  100/ 1طبـری: خ یطبـری، تـار)ها بعد[ در روز جمعه ششم ماه نیسان نیز از دنیا رفـت ]سال

وی بـه  ،کنـد کـه پـس از سـیل( نقل می55ق:  1570عرایس، ثعلبی ) (.0/ 1 ، تاریخ یعقوبی:یعقوبی
گوید: آدم از کشتی به ُگلُگتا، مرکـز زمـین، اورشلیم آورده شد. وی در این نقل، از سّنت مسیحی که می

 (12).قدس واقع شده استعبادتگاه آدم در گلگتا در کلیسای مقبره م (16)برده شد، پیروی کرده است.
رو، جایگاه وی از منظر فکری مسلمانان  تنها اولین انسان بود، بلکه اولین پیامبر نیز بود و ازاین آدم نه

شود، همـین ارتبـاط در اسـالم آدم دوم در مسیحیت تلقی می ،گونه که عیسی تأثیر پذیرفته است. همان
رسـول آخـر اسـت.  رسـول اول و محمـد  برقرار اسـت، بـدین نحـو کـه آدم میان آدم و محمد 
-هـا مـی های شیعی معتقدند: آدم نخستین ناطق از نطقاء هفتگانه است. برخـی از آناسماعیلیه از فرقه

آدم »هـا میـان  انـد. شـیث وصـی آدم بـود. آنها و بلکه نطقائی پیش از وی وجود داشتهگویند که انسان
که اولین شـخص در عصـر احتجـاب « آدم جزئی»و  که همان عقل است و صدور از او آغاز شد« کلی

شوند. او همان انسان ایدئال است که فرشتگان در مقابل وی سجده کردند؛ چراکه است، تمایز قائل می
خدایی بود و رو  خدا در وی جای داشت. این امر گاه به شکل حلول فهم شده که در ادامـه بـه تناسـخ 

در یونان باسـتان و همـان اسـت کـه حـالج « انسان کامل»مان رسیده است. این انسان ایدئال الهی، ه
کیـد اندیشه -مرکز بشریت است نامیده است. ازآنجاکه محمد « ناسوت» ای که در صوفیه بـر آن تأ

گر ساخته اسـت. همـه مخلوقـات بـه خـاطر او بوده که خود را در آدم جلوه« نور»حقیقت یا  -شودمی
؛ ثعلبی، 75السیرة الحلبیة: حلبی، ان وی از نور او آفریده شدند )اند. آدم و فرزندخلق شده محمد 

 .(16س: یعرا

 نقد و بررسی مدخل آدم -3

 یک.انقرطاقوت

ایـن مـدخل اسـت )ر.ک: مثبت های اهتمام به رویکرد تطبیقی میان قرآن و کتاب مقدس از ویژگی
(. ایـن 112ش:  1570، «لیـدن المعـار  قـرآن بررسی مقاله زبور در دائره»موسوی مقدم و همکاران، 

 عنوان یک متن مقدس برای وی حجیت داشته است. رویکرد حاکی از آن است که متن قرآن به
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نگارنـده ایـن مـدخل در  ،از مسائل اختالفی میان مفسران مسلمان است از آنجا که داستان آدم
ث مفسـران را یـادآور همچون تولد و...، تنها اقوال مـورد بحـ مواضع اختالفی در مورد حضرت آدم

کـه ایـن رویکـرد بـرای  جهت تالش نکرده است تا حتمًا نظر شخصی خود را بیان کنـد بیشده است و 
 .مستشرقان بسیار ارزشمند است

همچنین نویسنده مدخل آدم، در توضیح بعضی از مطالب مربوط بـه آدم و حـوا جانـب انصـا  را 
 کرده است.رعایت کرده و اکثر مطالِب خویش را مستند یکر 

 دو.انقرطاضعف

دارای نقاط ضعف و نیازمند تکمیل و تصحیح است که در ادامه برخـی از مهمتـرین  مدخل آدم
 گیرد:موردبررسی قرار میاشکاالت وارد بر آن 

 الف. تحلیل ساختار مقاله
مؤلف،  های مختلف آن است.بندی بخشترین مشکالت مقاله پدرسن، عدم عنوانیکی از اساسی

ب را به شکل پراکنده بیان کرده و سیر خاصی در این مدخل ارائـه نـداده اسـت. همچنـین ترتیـب مطال
همچون چیستی تعلیم اسماء، معنـا و مفهـوم سـجده،  در موضوعات مربوط به حضرت آدم مناسبی

بسا بهتر بود، پـیش از ورود بـه  مشهود نیست و چه -و.. ماهیت درخت ممنوعه، ماهیت عصیان آدم
کـرد و را تبیـین و تفسـیر مـی ، آیات مرتب  بـا حضـرت آدمغیر قرآنی درباره داستان آدممباحث 

 رفت.سپس به دنبال جزئیات داستان آدم که در کتب روایی موجود است، می

 جامعیت در استناد به آیات قرآن ب. عدم
 ای کـه محقـق را از گونـه ک موضوع بپـردازد، بهید به ارائه اطالعات جامع در یالمعار  با ک دائرةی

ت نشده اسـت. مؤلـف مـدخل آدم یدر مدخل موردنظر رعا ین نکته گاهیاز کند؛ اما این یب یمنابع فرع
نکرده و درواقـع تمـام آیـات در  صورت جامع عمل به آیات قرآن درزمینه حضرت آدم آوریدر جمع

از خلقـت آدم و دمیـده شـدن  80تا  21این زمینه را بیان نکرده است. خداوند متعال در سوره ص آیات 
و مذاکره شیطان با خداوند پس از امتناع از سـجده  رو  خود در آدم، دستور سجده فرشتگان بر آدم

ُِ ولی نویسنده مقاله به این آیات اشاره نکرده است:  ،سخن گفته است بر آدم إِذآ قَماَل َربُّمَك لِلآَماَلاَِكم
ا ِمنآ طِ  إِِن  ُ  فِ یَذا َسوَّ  فَإِ یٍ َخال ٌِِ َشََشً ُعوا َ ُ َساِجدِ  ِه ِمنآ ُروِح یُتُه َوَنَفخآ َِ  ....َن یَف
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، به آیه مربوط به این موضـوع استشـهاد نشـده در این مدخل درباره عهد خداوند با آدم همچنین
در سوره طه درباره عهد  بدون هیچ توضیحی اکتفا شده است. از منابع التین است و تنها به یکر دو منبع

وَا إََِل آَدَم ِمنآ َقتآُل فَبَِس اوند با انسان چنین آمده است: خد دآ َعِهدآ َِ ًمما َولَ و »(؛ 110)طـه/  َولَممآ جَنِمدآ َ ُ َعنَزآ
. «میافتیـلـی آن را[ فرامـوش کـرد و بـرای او عزمـی ]اسـتوار[ نوم، ]یمان بستیازاین با آدم پ یقین پیش به

هـای مختلفـی بیـان شـده اسـت )اسـدی، نقـد دیدگاه مو کیفیت نافرمانی آد« عهد»هرچند درباره 
بسـیاری از مفسـران (؛ اما 02-55ش:   ،1576دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم

اند. این مفسـران مـراد از فریقین مطابق آیه مزبور، خوردن از شجره ممنوعه را بر اساس فراموشی دانسته
گرفته و معتقدند: زمان تقـدیر الهـی کـه رسـید، آدم نهـی خـدا را  را همان نهی از شجره در نظر« عهد»

ق:  1075 ،بیـح الغیفراموش کرد و اراده محکمی برای رعایت آن از خود نشان نداد )فخر رازی، مفـات
ال تقربـا هـذه »(. چنانکه نهـی از خـوردن درخـت در سـوره اعـرا  بیـان شـده اسـت: 150-156/ 7

شجره، مولوی و تحریمی بود؛ اما چون خـوردن از آن از سـر فراموشـی  با وجود اینکه نهی از«. الشجره
ش:  1560 الجـامع ألحکـام القـرآن،شود )ر.ک: قرطبی، دار نمیخدشه بود، درنتیجه عصمت آدم

11 /701.) 
همچنین درباره پشیمانی آدم و چگونگی توبه آدم و پذیرش آن از جانب خداوند توضـیحی در ایـن 

سـپس »(؛ 52 ة/)البقر مُ یِه إِوَُّه ُهَو اْلَّوَّاُ  المرَّحِ یَفَتلَىَّ آَدُم ِمنآ َرِبِه َکَِماٍت َفَتاَ  َعلَ : مدخل داده نشده است
ر مهربـان یپـذ  افت نمود و ]خدا[ بر او ببخشود، آری او ]ست که[ توبهیآدم از پروردگارش کلماتی را در

َتَتاهُ َربُُّه َفَتاَ  َعلَ نیز  «است. د و بـر او یـسـپس پروردگـارش او را برگز»(؛ 177)طـه/  ِه َوَهمَدىیُثمَّ اجآ
ن شد و پس از یبه زم اش هبوط آدم جهیطان که نتیپس از گمراهی ش «ت کردیببخشود و ]وی را[ هدا

ن توبـه و جبـران، از یـا یرا بـرا یجبـران برآمـد، کلمـات یبـرد و در پـ یبه لغزش خود پـ که آدم آن
را او یـرفت؛ زیاش را پـذ ز توبـهیا آن کلمات، در درگاه خدا توبه کرد و خداوند نافت و بیپروردگارش در

 (.077/ 5ش: 1588م است )جوادی آملی، تفسیر تسنیم، یتّواب و رح
یکی دیگر از مواردی که بر عدم استقراء کامل آیات قرآن توس  نویسنده مـدخل داللـت دارد، یکـر 

 ن مسـائل داسـتان آدمیا عصمت وی است که از مهمترب نکردن موضوع ناسازگاری نافرمانی آدم
ای به آن صورت نگرفته است. درباره ماهیت نهی از شـجره ممنوعـه و است و در این مدخل حتی اشاره

های گوناگونی وجـود دارد. شـماری از مفسـران دیدگاه ایجاد سازگاری میان نافرمانی و عصمت آدم
َِ شیعه و سنی با استناد به آیه  وَا إََِل آَدَم ِمنآ َقتآُل فَبَِس َولَ ًمما دآ َعِهدآ (؛ خـوردن از 110)طـه/  َولَمآ جَنِمدآ َ ُ َعنَزآ
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اللمعرَفالسالمادَادلئرةامطرلعرالنتقردیامدخلاآدم

 شیدا اشرف
 عالیی رحمانی فاطمه 

تفسـیر ؛ قمـی، 575/ 5ق:  1010 ،یتفسیر الصافاند )کاشانی،  شجره ممنوعه را از سر فراموشی دانسته
 ،یرو  المعان؛ آلوسی، 701/ 11ش:  1560 الجامع ألحکام القرآن،؛ قرطبی، 60/ 7ش:  1562 قمی،
(. برخی مفسران با اعتقاد به جواز انجام گناه صغیره برای پیـامبران و سـازگاری آن بـا 028/ 8ق:  1010

در پاسـخ بـه اشـکال عـدم  ،اند. این دسته از مفسرانعصمت، نافرمانی آدم را گناه صغیره در نظر گرفته
خداوند با این کـار »اند: ین بیان داشتهتناسب پیامدهای خوردن از شجره ممنوعه با گناه صغیره بودن چن

و حوا را بزرگ نشان دهد تا به فرزندان او درباره پرهیز از گناه هشدار دهـد  خواسته است، خطای آدم
ها با وجود گناهان زیاد  و آنان بدانند، وقتی آدم و حوا به سبب یک گناه کوچک از بهشت رانده شدند، آن

الکشا  عـن حقـائق التنزیـل و عیـون االقاویـل فـی وجـوه مخشری، )ز« توانند وارد بهشت شوندنمی
 (.002/ 7ق:  1580التأویل، 

گونه از نهی، ای ارشادی بود. در این نهی ازنظر عالمه طباطبایی )ره(، نهی خداوند نسبت به آدم
شود و بر انجـام و یـا تـرک چنـین  صال  حال شخص نهی شده و وجه رشد در کارش در نظر گرفته می

آیـد کـه در جهـت  شود. با انجام اوامر ارشادی رشدی به دسـت میوامری، ثواب و عقابی مترتب نمیا
شـده اسـت. بـدین ترتیـب،  بینـی  مصلحت مکلف است و پیامد عمل نکردن به آن مفسده و ضرر پیش

با مخالفتش از دستور ارشادی الهی از بهشت رانده شد و راحتی قرب و سـرور رضـا را  حضرت آدم
المیـزان ر.ک: طباطبایی، دست داد و چون امر مولوی خدا را نافرمانی نکرد، عقاب اخروی نداشت )از 

 .(772/ 5ق:  1012 فی تفسیر القرآن،
مطابق بـا  -1نماید: سوره بقره سه دلیل بر مولوی نبودن امر به آدم یکر می 50عالمه )ره( در ییل آیه 

َُ َو لَُك ِمنآهما َرَغمداً یَو قُلآنا  روش تفسیر قرآن، هلم نسبت داده شده به آدم َنَّم
آ
وآمَ  َو َزوآُجمَك ان

َ
مُكنآ أ ا آَدُم اسآ

الِمِ یحَ  َجَرةَ َفَتُكووا ِمَن الظَّ هِ الشَّ َِ َربا ه ِآ (؛ هلم به نفس و خود را گرفتار تعـب و 50)البقرة/ یَ ُث ِشئآُتما َو ال َت
با ربوبیت و عبودیت خداوند منافات دارد که  (؛ نه هلم به حقوق خدا17هالکت ساختن است )اعرا /

بعد از توبه دوبـاره  الزمه مولوی بودن نهی از خوردن درخت آن است که آدم -7(؛ 156/ 1همان: )
ن بـاقی مانـد؛ بنـابراین ی( همچنـان در زمـ52/ةالبقراش )به بهشت برگردد؛ اما آدم پس از پذیرش توبه

نی یت تکـویك اثر ضـروری و خاصـیز درخت ممنوعه، از بهشت به دنبال خوردن ا رون شدن آدمیب
چ ین مخالفت سر زد، هیزمانی که ا -5 (؛156/ 1ر.ک: همان: همچون تأثیر سم در کشتن بوده است )

 ف و خطابی مولوی از خداوند صادر نشده بود و بعد از هبـوط آدمیچ تکلیع نشده بود، هینی تشرید
 (.152/ 1ان: ر.ک: هم؛ 57-58ن خدا نازل شد )البقرة/ید
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در زمـره پیـامبران بـود و قـرآن کـریم سـاحت  دارند که حضرت آدمدرنهایت ایشان تصریح می
؛ 28/ 0؛ 150/ 7؛ ر.ک: همان: 775/ 5)همان: داند مقدس پیامبران را منزه از ارتکاب گناه و فسق می

11 /167-165.) 
کـه در ایـن مـدخل بـدان اشـاره  ، یکی دیگر از مواردی استاللهی آدم تبیین نکردن مقام خلیفة

ُِ إِِن نشده است:  رآِ  َخلِ  جاِعٌل ِف  َو إِذآ قاَل َربَُّك لِلآَمالاَِك
َ کـه هـد  از  (؛ درحالی55)البقـرة/  ...َفُیاَأآ

از طـر  خداونـد  خالفت الهی بر روی زمین بوده است. توضیح آنکه حضرت آدم آفرینش آدم
جانشـین خداسـت، در اصـطال   یده شـد و چـون ویـن برگزیر زمـعنوان جانشین خداونـد د متعال به

« مسـتخلف عنـه»را به عهـده دارد،  یفه، خالفت ویشود و به کسی که خلنامیده می« مستخلف علیه»
در آیه فوق نظرات مختلفی بیـان شـده اسـت؛ امـا مشـهور آن « مستخلف عنه»شود. درباره اطالق می

( و روایـات مؤّیـد ایـن 25ست؛ چراکه آیـات قـرآن )اإلسـراء/ ن خداوند متعال ایاست که انسان جانش
گاه خداوند متعال،جانب انسان بر خالفت از  یستگیدیدگاه است. مال  شا  یاله یاز اسماء حسنا یآ

بـه آن  م حضـرت آدمیبودنـد و بـا تعلـ ش از آن محرومیکه فرشتگان با تمام فضل خو یزیاست؛ چ
گاه ر خداوند متعال ازجمله جن یاز غ حضرت آدم ینیامت با جانشلت و کرین فضیدا کردند. ایپ یآ

ش:  1588 تفسـیر تسـنیم،ست )جوادی آملی، ییافتنی ن از آنان دست ینیندارد و با جانش یره تناسبیو غ
بـه  کـه یعیاسـت، نـه خالفـت تشـر ینیو تکو یقیطورکلی، خالفت انسان از نوع حق (. به65-61/ 5

آن  ینیتکـو ن مقصود از خالفـتیان آنان است. همچنیدم و قضاوت مت مریدار شدن هداعهده یمعنا
ت یـوال یعنـیبـه ههـور برسـد؛  یق ویـباشد و صفات حـق از طر یاله یاست که انسان، مظهر اسما

اسـت و  یجهـان هسـت ینیتکو انسان، تصر  در امور یداشته باشد. از لوازم مقام خالفت اله ینیتکو
کـه  جهـان دخـل و تصـر  کنـد. درحالی سان عطا فرمـوده اسـت تـا درن مقام را به انیخداوند متعال ا

 ای نداشته است.اشاره نویسنده مدخل آدم به این موارد درباره آدم

اهریاسطحیاوافرقداتحهیلج.ابردلشت

شده و بعضًا تفسیر ناقصی از  عالوه بر جامع نبودن استنادات قرآنی، مطالب قرآنی بدون تحلیل ارائه
-های تفسیری چنین برداشـت مـیبا کتاب« آدم»است؛ چراکه از تطبیق مطالب مدخل  ها یکر شده آن

های قرآنی مدخل، تفسـیری ناصـحیح و نـاقص از آیـات مـرتب  بـا داسـتان شود که نویسنده در بخش
بـا حضـرت  ارائه داده است. پدرسن، ضمن استناد به آیـاتی کـه بـه یکـر تشـابه خلقـت آدم آدم

 تنها فردی که ماننـد آدم»ری بسیار سطحی و محدود از آن بیان کرده است: پرداخته، تفسی عیسی



 

 

 

 
201 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 890-809 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اللمعرَفالسالمادَادلئرةامطرلعرالنتقردیامدخلاآدم

 شیدا اشرف
 عالیی رحمانی فاطمه 

را  و حضرت عیسی وی معنای تشابه آفرینش آدم« بوده است. آفرینش خاصی داشت، عیسی
اسـت؛  به خلقت آدم داللت دارد که مراد، تشبیه خلقت عیسی« خلقه»تبیین نکرده است. تعبیر 

شـر  بیان امکان مشـّبه بـا توجـه بـه امکـان مشـّبه بـه اسـت )تفتـازانی،  چراکه یکی از اغراض تشبیه،
و خلقـت  قبول میان خلقـت عیسـی شبه قابل (. در این آیه نیز تنها وجه7/50ش:  1526 المختصر،

، امکان تحقق انسان بدون پدر است؛ چراکه مطابق سبب نزول آیه، مطلـب مـورد شـبهه دربـاره آدم
ند بدون پدر بوده که خداوند متعال با این تشـبیه، تحقـق چنـین امـری را ، امکان پیدایش فرزعیسی

 ممکن شمرده است.
آفریـد، صورت آمده که هر آنچه خداوند می همچنین ماجرای علم به اسماء در عهد عتیق تنها بدین

واسطه علم به اسماء و  (. برتری آدم به75-17: 7پیدایش، سفر گذارد )روی آن اسم می حضرت آدم
طور کامـل بیـان شـده  فق  در قرآن کریم بـه، اللهی آدم بر روی زمین است اینکه این اسماء دلیل خلیفة

وآبُِئوِن  است:
َ
اَل أ َِ ُِ َف آَماَلاَِك َماَء ُکَ َها ُثَم  َعَرَضُهمآ ََعَ ال سآ

َ اَلءِ إِنآ ُكنآمُتمآ َصماِدقِ  وََعلَ َم آَدَم اَأآ ُْ َماءِ َه سآ
َ
)البقـرة/  یَ بِأ

قُلآ لَُكمآ إِِن  یقَاَل و  (؛51
َ
لَمآ أ
َ
َمااِِهمآ قَاَل أ سآ

َ
ُهمآ بِأ

َ
َتأ نآ
َ
ا أ َمااِِهمآ فَلََم  سآ

َ
ُهمآ بِأ وآبِئآ

َ
لَُم غَ  ا آَدُم أ عآ

َ
لَُم یأ عآ

َ
رآِ  وَأ

َ َماوَاِت وَاَأآ َب الَس 
ُتُمونَ   (.55)البقرة/  َما ُتتآُدوَن َوَما ُكنآُتمآ نَكآ

اند که برخی مسـتقیمًا یری متعددی در معنای تعلیم اسماء بیان کردههای تفسمفسران فریقین دیدگاه
 های عقلی مفسران ارائه شده است:یا تمامًا از روایات است و برخی بر اساس تحلیل

-بـی التبیان،؛ طوسی، 185/ 1ش:  1527 البیان، مجمعهاست )طبرسی، . مراد تمام لغات و زبان1

 (؛158/ 1تا: 
ها و اصول و رموز کشاورزی، درختکاری و تمـام کارهـای مربـوط تمام نعمت ها،. مقصود از نام7

 1017 جامع البیان فی تفسـیر القـرآن،آموخت )ر.ک: طبری،  به امور دین و دنیاست که خدا به آدم
 (؛1/185ش:  1527البیان،  ؛ طبرسی، مجمع125/ 1ق: 

بلکـه او خـود، حقیقـت همـه با سعه وجودی خویش، جامع همه اشیاء و حقایق است،  . آدم5
صورت وجود جامع، بر همه هستی محی  و معنای تعلیم اسماء به او این است که همـه  اشیاء است و به

جهت  هاست، ازاین حقایق و موجودات عالم هستی در وجود او جمع است و آن حقایق که آدم جامع آن
-26ق:  1058 بیـان السـعادة،بـادی، انـد )گناکه آینه و نشانی از صورت حق است، اسماء نامیده شده

 (؛22
گاه شود، تمـام  علم اسرار آفرینش را آموخت تا از اسرار معنوی و مادی آن . خداوند به آدم0 ها آ
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گذاری اشـیاء  موجودات را بشناسد و نام همه را بداند و حتی از خواص آن مطلع باشد و نیز استعداد نام
 1520 تفسـیر نمونـه،گذاری کند )مکارم شیرازی و همکاران،  را نام را به او ارزانی داشت تا بتواند اشیاء

 (.128/ 1ش: 
گاهی حضرت آدمبرمی از هاهر آیات داستان آدم به علم اسماء، منزلت واالیـی دارد  آید که آ

کشد تا جایی که فرشـتگان را بـه خضـوع واداشـته اسـت؛ بنـابراین مـراد از که آن را به رخ فرشتگان می
موسـوم شـده اسـت، « اسـم»خـدا بـودن، بـه   عالم است که به لحاظ نشانه یبیق غیمان حقاه ،اسماء
 یایحـال خـزائن اشـ ب، مخـزون عنداللـه و درعینیـعاقل، مستور بـه حجـاب غ، که با شعور یحقائق
 آنچـه  از آنان است و همـه یا قهیافته و رقیق عالم شهود، تنّزل یحقا  که همه یا هیاند. موجودات عال عالم

افته یها نزول  آنان مشتق شده است و به خیروبرکت آن یشود، از نور و بها ین مشاهده میدر آسمان و زم
اسـماء »ه عالم، موسـوم بـه یق عالید، همان حقایم شد و به او ارائه گردیهرحال آنچه به آدم تعل است. به

( و 07)األنعـام/ بِ یمهُ َمَفمانُِح الآغَ َو ِعنمدَ   هیدر آ« بیمفاتح الغ»است و احتمااًل عبارت از همان « الله
 تفسـیر تسـنیم،( اسـت )جـوادی آملـی، 71)الحجـر/  ٍء إاِلَّ ِعنآَدوَا َخنَزَااُِنهُ  َوإِن ِمن ََش ه یدر آ« خزائن»

 (.167/ 5ش:  1588
شایان یادآوری است که نویسنده مدخل آدم، دیدی ناقص و سطحی نسـبت بـه روایـات و مطالـب 

عنوان نمونه نظر ثعلبی درباره  ها را نقل کرده است. به نیز دارد و صرفًا آن زندگانی آدمبیان شده درباره 
خداوند پشت آدم را »یا اینکه  ،اینکه آدم درهم و دینار را اختراع کرد و یا مبدع دوازده نوع زبان بوده است

 «مالید و در اثر این کار همه فرزندان آینده وی بر او آشکار شدند...

 نرپذیریاقرآناتوجهیابراتحریفاد.ابی

هـای جمالتی در این مدخل وجود دارد که بیانگر آن است، نویسنده مـدخل قائـل اسـت، داسـتان
متـأثر از ادبیـات  های قرآنی مربوط بـه حضـرت آدمداستان»قرآنی ریشه در یهود و مسیحّیت دارد: 

های قرآن از سّنت یهـودی و  قصه باید گفت: اگر مقصود نویسنده تأثیرپذیری«. یهودی و مسیحی است
-عنوان آخرین کتـاب آسـمانی و هـدایت ادعای نادرستی است؛ چراکه قرآن کریم به (18)مسیحی است،

( بـر 08)المائـده/« ُمَهـیِمن»متأثر از هیچ منبعی نیست؛ زیرا قرآن خود را صراحتًا  ،ها کننده همه انسان
ها قـرآن متـأّثر از اهـل کتـاب نبـوده، بلکـه بسـیاری از تن رو نـه تورات و انجیل معرفی کرده است. ازاین

اعتقادات آنان توس  قرآن باطل شمرده شده است. همچنین ماهیت وحی از نظرگاه مسـیحیان بـا آنچـه 
اندیشند، متفاوت است. آنان معتقدند: کتاب مقدس دارای دو مؤلف است: الهی و بشری  مسلمانان می



 

 

 

 
203 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 890-809 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اللمعرَفالسالمادَادلئرةامطرلعرالنتقردیامدخلاآدم

 شیدا اشرف
 عالیی رحمانی فاطمه 

ای هستند،  طبیعی است که خاورشناسانی که دارای چنین نگره(. 72ش:  1581)میشل، کالم مسیحی، 
 در مورد قرآن نیز به دنبال مصادر باشند.

از سوی دیگر، باید گفت: با وجود تشابهات میان قرآن و عهدین، در بسیاری از کلیات و جزئیـات، 
قصـص قرآنـی، ویژه در  قـرآن بـه هـای نهفتـه در هـا و پیام گیری های اساسی وجود دارد. جهت اختال 

شـبهات و ردود حـول  دهـد )ر.ک: معرفـت، تفاوت اصولی را میان قرآن و منابع پیش از خود نشان می
هایی از پیامبران که در قرآن یکـر شـده و در عهـدین  (. وجود داستان67-06ق:  1055 القرآن الکریم،

از خود اسـت. عـالوه بـر نیامده است، دلیل دیگری بر ناصحیح بودن نظریه اقتباس قرآن از منابع پیش 
پـس چگونـه  ،صراحت از تحریف کتب مقدس سـخن گفتـه اسـت این، آیات متعددی از قرآن کریم به

 یهای خویش متأثر از این کتب باشد:  ممکن است، در داستان
َ
ِ یآ َها الرَُّسوُل اَل یا أ  َسمارُِعوَن ِف یَن یمنَُزوآمَك اّلَّ

 ِ ِر ِمَن اّلَّ ِ َن قَالُوا آَمنَّا یالآُكفآ ِمنآ قُلُوُبُهمآ َوِمَن اّلَّ ْآ فآوَاِهِهمآ َولَمآ نُ
َ
موآٍم آَخمرِ یبِأ َِ ِ اُعوَن ل ِ  َسممَّ َِ اُعوَن لِلآَكم َن لَممآ یَن َهاُدوا َسممَّ

نُوَك ی
آ
ِد َموَاِضِعِه...یَ أ َْعآ نآ ( 01)المائدة/  ِرفُوَن الآََكَِم ِمنآ 

َ
َمُعوَن أ َفَتطآ

َ
ِمُنوا لَُكمآ َوقَدآ ََكَن فَرِ یأ مَمُعوَن ی ٌِ ِممنآُهمآ یْآ سآ

َم اهّللَِّ ُثمَّ  لُوهُ َوُهمآ یَ لََكَ َِ ِد َما َع َْعآ لَُمونَ یِرفُووَُه ِمنآ   (.06؛ النساء/ 20/ ة)البقر عآ
، ای در اسـالم داردهای اسرائیلیات در منابع روایی، سیر تـاریخی ویـژهاز سوی دیگر، نفوی داستان

برخی از علمای اهل کتاب به اسالم گرویده  ـ زمان خلیفه دومویژه در  بهـ  پس از وفات رسول خدا 
تدریج اجازه یافتند که در محافـل مسـلمانان سـخنرانی کـرده و در  و به ندو در صف مسلمانان وارد شد

های قرآنی، مطالبی برای صحابه و تابعین بازگو کنند. افرادی چون تمیم داری و شر  و تفسیر سرگذشت
ایـن جریـان  گویی پرداختند و سرانجام در زمان امام علید برای مردم به قصهکعب األحبار در مسج
تاریخ عمومی حدیث بـا این افراد را از مساجد اخراج کردند )ر.ک: معار ،  از بین رفت و حضرت

(. طبیعـی اسـت، نفـوی اسـرائیلیات کـه خاسـتگاه یهـودی و 158-152ش:  1588 رویکرد تحلیلـی،
هـای این جریان است که نویسنده مدخل بدون توجه به این امر، مبنـای داسـتانمسیحی دارد، ناشی از 

 قرآنی را متأثر از ادبیات یهودی و مسیحی تلقی کرده است.

ا.اتأثیرالزالسرلئیهیرتاه

اشاره نکرده است و تنها در ابتـدا قبـل از یکـر  (17)طور صریح به قبول اسرائیلیات نویسنده مدخل به
ها تـا حـّد زیـادی متـأثر از  ایـن داسـتان است که تصریح داشته ی مربوط به آدمها روایات و داستان

های حدیثی، قصص، آثار مربوط به تاریخ عمـومی ادبیات یهودی و مسیحی است و عمومًا در مجموعه
حال در مقام عمل، در ییل روایات، تحلیلی از درسـتی یـا  بااینشود.  و همچنین تفاسیر قرآنی یافت می
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تواند داللت ضمنی بر پذیرش این روایـات داشـته باشـد.  ها ارائه نداده است که این امر می آن نادرستی
-های ایـن افسـانهها قهرمان کعب األحبار، ابوهریره و وهب بن منبه و تمیم داری و امثال آنطورکلی،  به

در احادیـث اسـالمی و چنانچه شیوه اینان در وارد ساختن اسرائیلیات و مسیحیاتی کـه  ،اندپردازان بوده
در ادامه به بررسی مهمترین موارد یکـر شـده در  کند.اند، این موضوع را تأیید میتفسیر و غیره وارد کرده

 پردازیم:این مدخل می

 یکم. چگونگی خلقت آدم

خداوند فرشتگان خود را بـه زمـین فرسـتاد تـا »کیفیت خلقت آدم در این مدخل چنین آمده است: 
لق آدم بیاورند، ولی زمین از این کار سرباز زد و فرشته مرگ به زمین فرستاده شـد و بـا مشتی گل برای خ

هایی قرمز، سفید و سیاه با خود آورد و یا اینکه ابلیس وارد دهان الشه گلی آدم و از سوراخ مقعد زور گل
و تفاسـیری ها سـاختگی و از اسـرائیلیات اسـت کـه از منـابع یهـودی نهمه این داستا« آن خارج شد.

ها اعتقـاد دارد و  ای گزارش شده که گویا نویسنده به اصالت آن گونه همچون طبری گرفته شده است و به
ها در منابع روایی و تـاریخی  گونه گزارش فراوانی نقل این .اندهمه عالمان مسلمان درستی آن را پذیرفته

به منابع معتبر روایـی همچـون الکـافی که نویسنده  اهل سّنت نیز به کمک نویسنده آمده است. درحالی
نقد پـژوهش »درباره خلقت آدم مراجعه نکرده و سخنی نگفته است )ر.ک: رضایی هفتادر و همکاران، 

 (.02ش:  1575، «شاک درباره آدم و حوا
: شایان یادآوری است، درباره اینکه انسان از چه خلق شد، تعابیر مختلفی در قرآن کریم آمده اسـت

 دآ َِ ُنونٍ  َو لَ ٍَإ َمسآ ََ آساَن ِمنآ َصلآصاٍل ِمنآ  ن ِ
َنا اِإآ ِآ والی کهنـه  و همانا ما انسان را از گـل»(؛ 76)الحجر/  َخلَ

ٍُ ِمنآ ط« م.یدیافریر بیمتغ ساَن ِمنآ ُساللَ
آ ن ِ
َنا اِإآ ِآ دآ َخلَ َِ و همانا ما آدمی را از گـل »(؛ 17)المؤمنون/  یٍ َولَ

؛ الرحمن/ 08؛ الحجر/ 11؛ الصافات/ 21؛ ص/ 0دیگری )الحج/  همچنین در آیات «م.یدیخالص آفر
 ( خلقت انسان از خاک و گل با اختالفاتی در تعابیر یکر شده است.2؛، السجدة/ 10

اصل آدم از خـا  »عالمه طباطبائی در مقام جمع میان تعابیر مختلف این وجه را یکر نموده است: 
ُه مِ »د: یفرمابوده، چون قرآن می َِ زی که هست، خا  مـذکور را ی؛ آدم را از خا  خلق کرد. چ«نآ نُراٍ  َخلَ

َتُه ِمنآ طِ »گل کرد، همچنان که فرموده:  ِآ دی. آنگـاه آن گـل را گذاشـت تـا ی؛ تو آدم را از گل آفر«یٍ َو َخلَ
ُنونٍ »متعفن شد، همچنان که فرموده:  ٍَإ َمسآ ََ گـل را ده خلـق کـردم. آنگـاه آن یـ؛ آدمی را از گل گند«ِمنآ 

رهـای مختلـف ین تعبیـن تناقضـی در ایبنـابرا« دهیمن صلصال؛ از گل خشـک»گذاشت تا خشك شد: 
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المیزانفـی )طباطبـائی، « کنـدان مییرا حاالت مختلف مبدأ خلقت آدمی ـ خاک ـ را بیست؛ زیقرآنی ن
 (.107/ 17ق:  1012 تفسیر القرآن،

 دوم. فریب آدم

باره به کتب مقـدس ارجـاع داده  مار اشاره کرده و دراین از سوی این مدخل به فریب خوردن آدم
است: مار ابتدا حوا را فریب داد و به خوردن درخت ترغیب کرد و سپس حوا به اغوای آدم

پرداخـت  
وسـیله مـار و طـاووس  را به همچنین به نقل از تفسیر طبری، فریـب آدم. (15تا  1: 5)سفر پیدایش، 
مسلمان است )طبری،  که یهودی تازه« وهب بن منّبه»ی این رویت را از که طبر درحالی ،یکر کرده است

 ( نقل کرده که از اسرائیلیات است.66/ 1ش:  1580 طبری،خ یتار
َوَس إَِل فرماید: توس  شیطان خبر داده و می که متن قرآن از فریب آدم درحالی َطاُن قَماَل یِه الشَّ فََوسآ

ُدلَُّك ََعَ شَ ی
َ
ِ َوُملآٍك اَل ا آَدُم َهلآ أ ُْلآ

آ
طان او را وسوسه کـرد، گفـت: ای آدم یپس ش»(؛ 175)طه/  تآََل یَجَرةِ اْل

همچنـین در سـوره اعـرا  آمـده « م.یشـود، راه نمـا ل نمییا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایآ
َوَس لَُهَما الشَّ است:  مَجَرةِ إاِلَّ  َعنآُهَما ِمنآ  یلَُهَما َما ُوورِ  یتآدِ َطاُن ِل یفََوسآ هِ الشَّ َِ آنِِهَما َوقَاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعنآ َه َسوآ

نآ نَُكووَا َملَكَ 
َ
َاِلِ یِ أ

آ
وآ نَُكووَا ِمَن اْل

َ
طان آن دو را وسوسـه کـرد تـا آنچـه را از ی(؛ پس ش75)االعرا / نَ ی أ

ن یـو گفـت: پروردگارتـان شـما را از اان گرداند یده مانده بود، برای آنان نمایشان پوشیهایشان برا عورت
 د.یا از ]زمره[ جاودانان شوید یدرخت منع نکرد، جز ]برای[ آنکه ]مبادا[ دو فرشته گرد

گونـه در آیات قرآن از شیطان به شکل مار یا طاووس سخنی گفته نشده اسـت. بـدین ،بر این اساس
تنها خـوردن از  طور مجسم کرد که نه و اینگری جلوه داد یکه شیطان فرمان خدا را در نظر آنان به گونه د

دن به مقام و درجه فرشـتگان خواهـد یا رسیدان و یانی ندارد، بلکه موجب عمر جاویز« شجره ممنوعه»
ُدلَُّك ََع یس چنین آمده است: یچنانکه در سوره طه از قول ابل .شد

َ
ِ َو ُملآٍك ال   ا آَدُم َهلآ أ ُْلآ

آ
 تآَلیمَشَجَرةِ اْل

« ی کـنم.یر راهنمـایناپـذ ی کهنگییدان و فرمانروایخواهی تو را به زندگی جاو ای آدم می»؛ (175)طه/
نقـل شـده اسـت:  و امـام رضـا از امام صـادق .کنندروایات تفسیری نیز این موضوع را تأیید می

شـه ید شد و بـرای همید، هر دو فرشته خواهین درخت ممنوع بخوریطان به آدم گفت: اگر شما از ایش»
/ 7ق:  1010 نورالثقلین،)عروسی حویزی، « کنند رون میید، وگرنه شما را از بهشت بیمان در بهشت می

 (.1/770ش:  1562 ،یر قمی؛ قمی، تفس15
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 به زمین و حوا سوم. مکان هبوط آدم

در هند جای داده شد و یا  در این مدخل و روایتی که طبق آن آدم و حوا داستان هبوط آدم
در جده، ابلیس در ِبیسان )یا ِمیسـان یـا أبلـة(، مـار در  الن )سرندیب( فرود آمد، حوادر سی آدم

بـا یکـدیگر در مزدلفـه و عرفـه  و حـوا بعـدها آدم و همچنین این مطلب کـه اصفهان )یا بیابان(
 به هیچ منبع ارجاع داده نشده است و استنادهای مؤلـف در مـورد مکـان هبـوط آدم ،مالقات کردند

 که در زمره اسرائیلیات قرار دارد.ته از تفسیر طبری است برگرف
 و حـّوا انـد: آدمهـا چنـین آورده و توبه آن و حوا تفاسیر معتبر شیعی درباره هبوط آدم

در کنار « صفا»بر کوه  فرود آمدند، حضرت آدم« مکه»که از بهشت اخراج شدند، در سرزمین  وقتی
صفی الله )برگزیده  رو آن کوه را صفا گویند که آدم گزید. ازاین هبوط کرد و در آنجا سکونت« کعبه»

)که نزدیک کوه صفا اسـت( فـرود آمـد و « مروه»بر روی کوه  خدا( در آنجا وارد شد و حضرت حّوا
باشـد، در  ؛ یعنی زن که منظور حـّوا«مرأة»رو مروه گویند که  در آنجا سکونت گزید. آن کوه را ازاین

روز بـه سـجده پرداخـت و در فـراق بهشـت گریـه کـرد )کلینـی،  چهل شبانه آدمآن سکونت نمود. 
 1012 المیـزان،؛ طباطبـائی، 61/ 1ق:  1010 نورالثقلین؛ عروسی حویزی، 175/ 0ق:  1052 ،یالکاف

 (.187/ 1ق: 

 چهارم. تعداد فرزندان حضرت آدم

بـه یـک فرزنـد پسـر و یـک بیست مرت روایاتی در این مدخل از ثعلبی نقل شده که طبق آن حوا
رسـید و نیـز از پیش از مرگش به چهـل هـزار مـی فرزند دختر به دنیا آورد و اینکه تعداد فرزندان آدم

که این روایات مجعـول  بودند، درحالی ها همین فرزندان آدمحلبی بیان کرده که پنج خدایگان عرب
چنـین مطلبـی را نقـل معتبـر روایـی و تـاریخی یک از منابع  بوده و در زمره اسرائیلیات قرار دارد و هیچ

دو پسـر آدم بـه سوره مائده  55تا  72، فق  در آیات قرآن کریم در رابطه با فرزندان آدم دراند. نکرده
تفصیل داسـتان فرزنـدان آدم، مخصوصـًا هابیـل و قابیـل و  بدون نام اشاره شده است و در عهد قدیم به

در  چگونگی ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر و زیاد شدن نسـل آدم همچنین درباره شیث بیان شده است.
وسیله،  اند و بدینازدواج کرده با حوریان بهشتی و یا پریان فرزندان آدم»مطالبی وجود دارد: روایات 

(. برخی از مفسران شبهه 57/ 1ش:  1586بابویه، علل الشرائع، )ابن« نسل آدم رو به افزایش رفته است
شـده اسـت. بـدان داده های گونـاگونی پاسخ اند کهدواج فرزندان آدم با یکدیگر را مطر  کردهتحریم از
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بـا یکـدیگر، حکـم تشـریعی بـوده و حکـم  آدم برای نمونه، در پاسخ بایـد گفـت: ازدواج فرزنـدان
خداست و در آن زمان مـانعی بـرای ایـن نـوع  تشریعی، تابع مصالح و مفاسد است و زمام آن به دستور

اقتضا نموده اسـت. درواقـع ازدواج فرزنـدان  زدواج وجود نداشته است؛ بلکه ضرورت و مصالح آن راا
تدریج نـازل شـده و  ، با شریعت آن زمان مطابق بوده و بعدًا حرام شده است؛ زیرا احکام دین، بهآدم

/ 12ش:  1588 ،میمجموعه دین، با فطرت مردم هر عصری مطـابق بـوده اسـت )جـوادی آملـی، تسـن
171.) 

 و. مراجعه محدود به منابع اصلی
 شـود. ن مییـیتردید ارزش یک پژوهش علمی بر اساس اعتبار منابع مورد مراجعـه مؤلـف آن تعبی

اهـل  انجام یک پژوهش در فضای جهان اسالم، نیازمند استناددهی به مکتوبات هردو مـذهب شـیعه و
در  کتـاب وپنج سـییقین متناسب باشد. پدرسن از مراجعه به آثار فر یدبامی ،افزون بر این است.سّنت 

درصد از مصادر  01درصد منابع خاورشناسان و  07تألیف این مدخل بهره گرفته است که از این میان، 
 هـا نشـان ازیک از منابع شیعی استفاده نکرده است. طبیعتًا این نسبت و منابع اهل سّنت است و از هیچ

گاهی وی ازنادیده گرفتن آرای علمای شیعه  منـابع  از سوی مؤلف دارد که با فرض عدم تعصب وی، ناآ
سازد. بنابراین عدم رعایت تناسب در مراجعه به تألیفات را به یهن متبادر می بیت شیعه و مکتب اهل

مطالـب دلیـل بـر ضـعف علمـی ، علمای فریقین و غفلت از واکاوی آرای مفسران و اندیشمندان شیعه
 است. دممدخل آ آورده شده در
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 نتیجه
اشاره کـرده  به نکاتی از زندگانی حضرت آدم ،المعار  اسالم در دائره« آدم»نویسنده مدخل  -1

اطالعـی که پذیرفتنی نیست و با مبانی اسالم و تشّیع در تضـاد اسـت. منشـأ بیشـتر ایـن مطالـب، بـی
قالـه بپـردازد و بـه منـابع نویسنده از مسائل اسالم است که جا داشت با شناخت بیشـتری بـه تـألیف م

 تری مراجعه کند.تر و کامل موثق
شده در کتب روایی تفسیری همچون طبری توجـه نکـرده  نویسنده مدخل به وثاقت روایات نقل -7

ها بسنده کرده است. ضمن آنکه پدرسن در این نوشتار به منابع اصـیل اسـالمی  است و صرفًا به نقل آن
ه و تنها با استناد به مستندات غیرقرآنی )یهودیت، مسـیحیت( و تـاریخی ویژه اسناد شیعی رجوع نکرد به

سـازگار نیسـت.  که با واقعیت داسـتان حضـرت آدم است)طبری، ثعلبی و..( دچار اشتباهاتی شده 
ای لغـوی از همچنین عدم مراجعه به منابع شیعی در این مدخل سبب گردیده، در مواردی صرفًا ترجمه

 در قرآن ارائه نگردد. گردد و درنهایت تحلیل درستی از بیان فلسفه داستان آدم تعابیر قرآنی ارائه
طور مکـرر در ایـن  به ،های یهودی و مسیحی داردتأثیرپذیری از اسرائیلیات که ریشه در داستان -5

ها اکتفا کرده است. برخـی  شود که نویسنده بدون هیچ تحلیل و نقدی تنها به یکر آنمدخل مشاهده می
این مدخل عبارت است از: سرباز زدن زمین از دادن خاک به فرشتگان بـرای د شده در ز اسرائیلیات وارا

خلقت آدم، وسوسه شدن آدم توس  مار و یا وارد شـدن ابلـیس از دهـان الشـه )آدم( و خـارج شـدن از 
 سوراخ مقعد آن.

 پی نوشت: 
(5) Bereshit Rabba, xvii, 0; Bemidbar Rabba, xix, 5; Pesikta, ed. S.Buber, 50a; Vita Adami (Kautzsch, 

Pseudepigraphen, 015spiritual health 

(0) Bereshit Rabba 8, 15; Pirke R. Eliezer,17 

(0) Quaestio X ad Antiochum 

(6) Vita Adami 
(2) Cave of Treasures (ed. Bezold, 10f.) 

(8) Sanhedrin, 58b; Augustin, De Civitate dei, xvi, 72 

(7) Erubin, 18b; Aboda Zara, 8a; Vita Adami, 017 

(15) Targum Yerushalmi, to Gen. ii, 2; Sanhedrin, 58a; Pirke R. Eliezer, c. 11 



 

 

 

 
209 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 890-809 :، ص1033بهار و تابستان ، 03، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم
اللمعرَفالسالمادَادلئرةامطرلعرالنتقردیامدخلاآدم

 شیدا اشرف
 عالیی رحمانی فاطمه 

(11) Bereshit Rabba, viii; xii, 6; Sanhedrin, 58b 

(17) Cave of Treasures, ed. Bezold, p. 17 

(15) Vita Adami (Kautzsch)071 

(10) Berakot, 05a, Bereshit Rabba, xv, 2 

(10) Aboda Zara, 8a 

(16) Bemidbar Rabba, xvi, 17; Yalkut Shim’oni,01; Pirke R. Eliezer, c. 17 

(12) Barhebraeus, Tarikh Mukhtasar al-Duwal, 2 

(18) Cave of Treasures, 58-07, 80, 117, 108 

(17) W. H. Roscher, Der Omphalosgedanke, Leipzig 1718; E. Wifstrand, Konstantin's Kirche am 

heiligen Grabe, Goteborg 1707, 55 ff 

های تاریخی از اهل کتاب توس  مستشـرقان دیگـر نظیـر  رویکرد تأثیرپذیری قرآن در نقل داستان (75)
اوری روبین، بالشر، تسدال، المنز، ماسیه، گلدزیهر و غیره وجـود دارد کـه قـرآن را برگرفتـه از متـون 

 اهـل از قرآن و  پیامبر تأثیرپذیری بههش نقد و ر.ک: شایگان و سعیدی، بررسی) اند مقدس دانسته
کید با کتاب  (61ش:  1577مستشرقان،  آرای بر تأ

های خرافی که از سوی علمای اسرائیلیات اصطالحی است که علمای اسالمی به عقاید و داستان (71)
هـای دروغـین اند. ایـن افسـانهاهل کتاب از قرن اول هجری میان مسلمانان رواج یافت، اطالق کرده

نویسان همچون طبری، یعقوبی، مسعودی و غیره را تحت تأثیر رخنه در تفسیرهای قرآن، تاریخ ضمن
 خود قرار داده است
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 .ق 1010م، تهران: ی، دارالقرآن الکرقرآن کریم، مهدی فوالدوندترجمه  .1
م، تحقیق: علی عبـدالباری عطیـه، دار یر القرآن العظیتفس یف یآلوسی، محمود، رو  المعان .7

 ق. 1010الکتب العلمیه، بیروت: 
 ش. 1586بابویه )صدوق(، محمد بن علی، علل الشرایع، نشر داوری، قم:  ابن .5
هـای ، پـژوهش«نقد دیدگاه مفسران درباره ماهّیت نافرمانی حضـرت آدم»اسدی، علی،  .0
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 ق. 1580شرکة مصطفی البانی، مصر: 
و قـرآن از اهـل  بررسی و نقد شبهه تأثیرپذیری پیـامبر »شایگان، علی، سعیدی، محمد،  .7

کید بر آرای مستشرقان  ش. 1577وچهار،  ، آینه معرفت، دوره بیستم، شماره شصت«کتاب با تأ
 ش. 1505آن در اسالم، چاپ دوم، دارالکتب اإلسالمیه، تهران: طباطبایی، محمدحسین، قر .15
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 ش. 1580طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، نشر اساطیر، قم:  .10
 ق. 1017، دار المعرفة، بیروت:  جامع البیان فی تفسیر القرآن ــــــ، .10
عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، انتشـارات اسـماعیلیان، قـم: چـاپ  .16

 ق. 1010ارم، چه
فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفـاتیح الغیـب، دار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت:  .12
 ق. 1075
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 ق. 1010

 ش. 1560قرطبی، محمد بن احمد، الجامع ألحکام القرآن، ناصرخسرو، تهران:  .17
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میشل، توماس، کالم مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، مرکز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و  .78
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