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چکیده

تفسیر جنت آدم
در احادیث امامیه

ّ
جنت ،اصطالحی قرآنی ،برای اشاره به نخستین سکونتگاه آدم و همسرش
است .بر پایۀ آیات قرآنّ ،
جنت جایگاه مهمی در حیات آدم و همسـرش دارد؛
زیرا آغاز زندگی مشترک آنان در این مکان بوده است و نافرمانی آن دو نفر نیـز در
این ّ
جنت بوده است .تعیین موقعیت مکانی آن یکی از مسائل تفسیری قصـۀ آدم
است که در تعیین آن ،میان قرآنپژوهان اختالف نظر جدی وجـود دارد .یکـی از
نظریات رایج ،فرازمینی ،یا بهشتی و آسمانی بودن مکان ّ
جنت است ،که واقعیت
تاریخی و زمینی ّ
جنت را انکار میکند و آن را به جهان دیگری احاله میدهد .این
پژوهش ،بر پایۀ احادیث امامیه ،این نظریه را نقد میکند .نبـود مسـتندات روایـی
معتبر ،مخالفت با عقل ،و تعارض با قرآن ،از جملـه مهـمتـرین آسـیبهـای ایـن
نظریه است .در مقابل این نظریه ،دیدگاه احادیث امامیه قـرار دارد کـه بـر زمینـی
بودن این ّ
جنت تصری دارد و آسیبهای ذکر شده بر آن وارد نیست.
کلیدواژهها :قصۀ آدم ّ ،
جنـت آدم  ،احادیث امامیه ،تفسیر روایی.

درآمد
نام حضرت آدم 25 ،بار در قرآن آمده است (شبستری .)16-12 :1111 ،در ایـن آیـات ،بـیش از
نبوت آدم ،به بازخوانی آفرینش و سکونت او در باغ ویژه ّ
(جنت) پرداخته شده است (ر.ک :بقـره:
11-11؛ آل عمران51 ،11 :؛ اعراف21 ،11 :؛ طه .)121-115 :روایـات زیـادی نیـز در جوامـ
حدیثی شیعه و اهل ّ
سنت ،ذیل این آیات و تبیین ابعاد دیگر حیـات و پیـامبری آدم گـزارش شـده

است (مجموعة من الباحثین126-1/1 :1611 ،؛ براتی .)1116 ،حضـور ّ
جنـت در قصـۀ آدم ،و
فراوانی ارجاع به آن در بخشهای مختلف این قصه ،بسیار کلیـدی اسـت؛ زیـرا بـا محـور اصـلی
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ً
اساسا بدون ّ
قصه ،که محرومیت آدم از این ّ
جنت ،روایـتگـری
جنت است ،پیوندی استوار دارد و
این داستان ممکن نیست.
سکونت آدم در این ّ
جنت ،عطیه خداوند به او و همسرش ،برای آغـاز زنـدگی مشـترک آن دو
نفر است .آنان در اثر تمرد از دستور خداوند از حضور در آن محروم میشـوند .بنـا بـر ایـن ،گـویی
ّ
جنت و ویژگیهای آن ،از جمله شجرۀ ممنوعـه ،از ویژگـیهـای ثابـت و اصـلی قصـۀ آدم اسـت.

همچنین بحث از ّ
جنت ،در تحلیل واقعی یا نمادین بودن قصۀ آدم نیز مهم و کارآمد است.
اینک این پرسش مطرح است که آیا ّ
جنت این قصه ،بر پایه احادیث امامیه ،نمـادین اسـت یـا
واقعی؟ بر فرض واقعی بودن ،موقعیت آن کجاست؟ دیدگاه رقیب در این مسـئله کـدام اسـت؟ و
چه نقدهایی بر آن وارد است؟ این پژوهش با بهرهگیری از احادیث اهل بیت

 ،و روش تحلیـل
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انتقادی ،میکوشد به ایـن پرسـشهـا پاسـخ دهـد .سـاختار مقالـه ،در سـه بخـش مبـانی نظـری
جنت در قصۀ آدم و نگرهها در تفسیر ّ
پژوهش ،جایگاه ّ
جنت آدم ،سامان یافته است.
 .7مبانی نظری پژوهش

دربارۀ نوع قصۀ آدم

 ،دو دیدگاه در قرآن وجود دارد :واقعـی و تمثیلـی .نظریـۀ مشـهور میـان

عالمان مسلمان ،این است که این قصه یک واقعۀ تاریخی واقعی است؛ و قرینههای واقعی بودن
آن عبارتاند از :ظاهر آیات ،اصل بودن واقعیت ،اجماع مفسران ،و روایات اسالمی .امـا بـر پایـۀ
ً
نظریۀ تمثیلی بودن این قصه ،الزاما در این داستان ،آدم به عنوان انسـان نخسـتین و پیـامبر
مطرح نیست؛ بلکه قصۀ آدم

 ،تمثیلی از زندگی انسان روی زمین است ،که عهد خداونـدی را

فراموش کرده است و آسایش زندگی در پرتو هدایت خداوند را از دست داده است.
روشن است که این تحلیلّ ،
جنت را دچار استحاله میکند و آن را نماد کرۀ زمین میخواند ،و
واقعیت تاریخی وجود آدم را دچار تردید میکند ،و چه بسا به نفی وجود تـاریخی او بینجامـد.
یکی از ابعاد این نظریه ،نفی واقعیت تاریخی ویژگیهای این قصه ،از جمله ّ
جنت ،اسـت .اگرچـه
این رویکرد ،به دلیل اجماع در واقعی بودن این قصه ،چندان به صورت صری ارائه نشـده اسـت،
اما در برخی از مناب تفسیری و عرفانی ،اشاراتی بدان شده است ،که نشانگر تمایل به این فرضیه
است .البته برخی از این نظرات ،با تاریخی و واقعی بودن آدم
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آنها با واقعیت تاریخی آدم

 ،قابل جم است .ولی برخـی از

قابل جم نیست که مجال نقد و بررسی آن در این پژوهه نیسـت

(نک :امینی و خدایی113-155 :1111 ،؛ نقیـب زاده12-45 :1112 ،؛ مهـدوی نـژاد:1112،
.)114-11

یکی از دالیل گرایش به نظریۀ تمثیلی قصۀ آدم ،نمادین بودن ّ
جنـت در این داستان است ،که

به محدودۀ زمانی و مکانی زندگی هر مردی با همسر خویش در دنیا اطالق شده است .باید توجه
داشت که تمثیل بر دو نوع است :گونۀ نخست :تمثیل فرضی و خیالی است که بنمایۀ حقیقت و
واقعیت را ندارد ،و فقط برآیند ذهنیت و خیال انسانی است و هیچگونه اقتبـاس و گرتـهبـرداری از
حادثه یا واقعۀ تاریخی و طبیعی در آن رخ نداده است؛ گونه دوم :تمثیل واقعی است که باید آن را
«واقعیت تمثیل شده» عنوان نهاد .این نوع تمثیل ،دارای بنمایه و جوهرۀ واقعیت است ،و فقـط
از نظر ادبی و زبانی در قالب تمثیل یا تشبیه پردازش میشود.
یک داستان استخدام شود .بنا بر این ،فقط از حیث ساختار صوری ،و نوع استخدام آن در گفتـار
یا نوشتار ،ممکن است آن را تمثیل بنامند .در نتیجه ،همۀ تمثیلهای ادبی ،خیالی یا غیر حقیقی
در ساختار ادبی و سبک بیانی خاص یک زبان ،به عنوان تمثیل ارائه میشود.
قصۀ آدم

نیز از این نوع است ،و تشابه صوری آن با دیگر تمثیـلهـا ،دلیـل بـر خیـالی یـا

در احادیث امامیه

و غیر تاریخی نیستند؛ بلکه شماری از آنها برگرفته از واقعیت خارجی و حقیقت تاریخی است ،که

تفسیر جنت آدم

ممکن است در مقام تذکر و تنبه و توصیه ،به این نوع تمثیل ،استشهاد شود و چـه بسـا درون

نمادین بودن آن نیست (مطهری 515/1 :1135 ،و  .)122/14هرچند ممکن اسـت ادعـا شـود
قرآن از داستان آدم

و حوا ،اسـتفادۀ کنـایی یـا تمثیلـی کـرده اسـت؛ ولـی ایـن ادعـا مسـتلزم

نمادین ،یا تمثیلی بودن اصل این داستان نیست .شـباهت زنـدگی انسـانهـای عـادی بـا زنـدگی
آدم

و همسرش ،نمیتواند دلیلی بر غیرواقعی بودن قصـۀ آدم

باشـد ،بلکـه بـر ایـن مهـم

و حــوا اســت و دارای گــرایشهــا و

داللــت دارد کــه نســل انســانهــای عــادی از همــان آدم
لغزشهای یکسانی هستند .ولی آدم و حوا در ّ
جنت ،ویژگیای دارند که دیگر انسانها ندارند.

نظریۀ تمثیلی و اسطورهای بودن برخی از قصص قرآن ،دیدگاه اقلیت به شـمار میآیـد؛ فاقـد
پیشینه استوار است؛ و در آثار تفسیر دورۀ سلف ،ردپایی برای این دیدگاه یافـت نشـد .ایـن دیـدگاه
بیشتر در دوره معاصر محمد عبده و طرافداران مکتب تفسیر ادبی جدید مطرح شد .کسانی مانند
احمد خلف الله ،با نصگرایی محض ،و تحلیل ادبی صرف ،بدون توجـه بـه روایـات ،بـدان دامـن
7

زدند .از نظر خلف الله ( ،)1111قصص قرآن را باید مانند یک نمایش ادبی تحلیل کـرد کـه قابـل
تصدیق و تکذیب تاریخی نیست (.)141
عبده ( )1161در تفسیر المنار ،ایدۀ تمثیلی بودن قصۀ آدم

را مطرح میکند و آن را بر دو

وجه حقیقی و تمثیلی ،قابل حمـل مـیدانـد ( .)236-232مصـطفی خمینـی ( )1114نیـز تلقـی
انسان را از آدم

 ،در قصه معصیت و توبۀ او ،با شخصی بودن آدم

سازگار نمیداند و آن را

بر نوع کلی انسان حمـل مـیکنـد ( .)651محمـد شـحرور ( )1111نیـز قصـۀ آدم

را سراسـر

مجازی رمزگونه میداند (.)126
روشن است که برداشت مفسران عهد صحابه ،به دلیل آشنا بـودن آنـان بـا زبـان قـرآن ،و در
اختیار داشتن قرینههای دیگر ،معیاری علمی برای داوری دربـارۀ واقعـی یـا تمثیلـی بـودن قصـۀ
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931
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آدم

است ،و در میان آنان این فرضیه اثبات نشده است .شاهد این ادعا ،مخالفت گسترده در

برابر نظریۀ خلف الله در مصر است .زیرا این نظریه ،به دلیـل تحلیـل خـاص او از قصـص قـرآن،
منجر به رخنۀ اسطوره و تمثیل فرضی در قرآن میشود .در نتیجـه ،او بـه نـوعی علمانیـت جدیـد
متهم شد.
به نظر میرسد این نظریه ،تحت تأثیر مبانی عرفانی خاص ،و مکتب ادبی جدیـدی در تفسـیر
است ،که با مناقشات جدی منتقدان در مبـانی تفسـیری روبـهرو اسـت (طیـب حسـینی:1112 ،
ً
 .)112-213نظریۀ تمثیلی بودن قصۀ آدم  ،ظاهرا برای برون رفت از مشکالت کالمـی ایـن
داستان ،بهویژه تعارض نمایی ارتکاب نهی از شجرۀ ممنوعه با عصمت آدم

 ،ارائه شده است.

روشن است که تمثیلی دانستن این داستان ،نوع تحلیل این قصـه را متفـاوت مـیکنـد و صـورت
مسئلۀ بسیاری از مشکالت کالمی آن را بر طرف مینماید.

ّ
 .5جایگاه جنت در داستان آدم
 .7-5زندگی در باغ دنیایی

این دوره ،با نفخ روح و تعلیم اسما بر آدم شروع میشود و با نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه پایـان
می پذیرد .قرآن ،مکان زندگی آدم و همسرش را ،در این مرحلهّ « ،
جنـت :باغ» بیان کرده است 1و
در روایات نیز از همین تعبیر استفاده شده است .در این بـاغ ،همـه چیـز بـرای رفـاه آدم و همسـر
ایشان آماده بود؛ محیطی سرشار از نعمتهای مادی ،و همراه با آرامش ،برای آن دو نفـر فـراهم
شده بود.
ََ ً
قرآن برای وجود و وفور نعمتهای مادی که در این باغ در اختیار آدم و حوا بود ،کلمۀ «رغدا:
رزق فـراوان ،گسـترده و بـدون رنــج» را بـه کـار مـیبــرد (ابوعبیـده13/1 :1156 ،؛ طوسـی ،بــی
تفسیر جنت آدم
در احادیث امامیه

تا .)151/1:برای بیان توزی گستردۀ نعمتهـا ،در ابعـاد مختلـف جغرافیـایی ایـن بـاغ ،از تعبیـر
ُ ُ
« َح ْیث ِش ْئتما :در هر زمان و مکانی از بـاغ کـه اراده کردیـد» اسـتفاده مـیکنـد (طبـری:1612 ،
126/3؛ طوسی ،بیتا:)114/6:
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َُ
ویا آدم اسکن أنت وزوجک الجنة فکال ِمن حیث ِشئتما (أعراف)11 :
ُْ
ْ َ َ
َْ َ
ًَ
ُ ُ
َوقل َنا َیا َآد ُم ْاسک ْن أنت َو َز ْو ُجک ال َج َّنة َوکال ِم ْن َها َرغدا َح ْیث ِش ْئت َما (بقره.)15 :
ُ ُ
کاربرد مفاهیمی چون «اسکن :مسکن گزین»« ،أکل :خوردن یا بهره وری»« ،رغد :وفـور و
کثرت» و «حیثیت :قید زمانی و مکانی» نشانههایی هستند که بر وجود ایـن بـاغ در یـک شـرایط
مادی و زمینی داللت دارند .همچنین از یادکرد «زوجک :همسر آدم» چنین تداعی میشـود کـه
اسباب رفاه زندگی زناشویی در این باغ فراهم بوده است؛ بدین معنا که نیاز به تالش برای تولید یـا
تأمین مواد و رفاه الزم نبوده است و این لطف خداوند در حق آدم بوده است کـه در ایـن دوره او را
مشمول رحمت قرار داد.
َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
قرآن در آیات :فال یخ ِرجنکما ِمن الجن ِة فتشقی* ِإن لک أال تجوع ِفیها وال تعری* وأنک ال
َْ ُ
َ َ ْ
تظ َمأ ِف َیها َوال تض َحی (طه )111-111 :ضمن اینکه امتیازات رفاهی این باغ را با محیط خـارج
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ َْ
َ ْ َ َ ُ َ
ُ َ َ
ُ ُ
َ « .1و َی َ
ٱلظــلم َ
ین »
ــاد ُم ْٱسک ْن أنت َو َز ْو ُجك ٱل َج َّنة فکال ِم ْن َح ْیث ِش ْئت َما َوال تق َر َبا َه ِـذ ِه ٱلشجرل فتکونا ِمن
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ََ ْ َ
َّ َ َ َّ
ُ
َ َ َ ْ
َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ
ــاد ُم ِإن َهـذا َعد ٌّو لك َو ِل َز ْو ِجك فال ُیخ ِر َج َّنک َما ِم َن ٱل َج َّن ِة فتشقی * ِإن لك أال
األعراف 11 :ـ  .21؛ « فقلنا ی
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ََ
َ
َت ُج َ
وع ِف َیها َو ال ت ْع َری * و أنك ال تظمؤا ِفیها و ال تضحی » طه 115 :ـ .121
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از آن مقایسه میکند ،چنین هشدار می دهد که آدم ،در صورت خروج از ایـن بـاغ ،دچـار مشـقت
تهیۀ امور معاش خواهد شد .اموری مانند :تهیۀ غذا ،پوشاک ،اسباب سرمایش و گرمایش .منطق
َ َْ ُ
ََ ْ
ََ
این آیات ،با ساختار نفی ،در چهار ترکیـب «ال َت ُج َ
ـوع»« ،ال ت ْع َـری»« ،ال تظ َمـأ» و «ال تض َـحی»،
داللت صری دارد که باغ مذکور ،واجد رفـاهی نسـبی بـرای زنـدگی بـوده اسـت .زیـرا وجـود ایـن
دشواریها را در باغ نفی کرده است .مفهوم مخالف آن این است کـه فضـای بیـرون از بـاغ ،ایـن
دشواریها و چالشها را داشته است وگرنه وصف بـاغ بـه نداشـتن ایـن دشـواریهـا و چـالشهـا
بیمعنا خواهد بود.
این نشان می دهد که خداوند حکیم ،آدم و حوای تازه آفریده را مرهون لطف خویش قرار داده
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

اســت .ولــی همچنــان آن دو نفــر را در مانــدن و بیــرون رفــتن از بــاغ آزاد گذاشــته اســت و بــه
َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ َْ
الظـالم َ
ین
دشواریهای خروج از باغ هشدار داده است .آیۀ َوال تق َر َبا َه ِذ ِه الشـجرل فتکونـا ِمـن
ِِ
(بقره ،)15 :به تنها دلیل ممکن برای خروج از آن اشاره دارد و از آن به «ظلم» تعبیر میکنـد .بـه
ََ ْ
نظر میرسد مراد از ظلم ،آثار وضعی و تکوینی خروج از باغ است ،که در آیات فال ُیخ ِر َج َّنک َما ِم َن
َ َّ َ َ ْ ُ
َ َ ْ
َ َ
ْال َج َّنة َف َت ْش َقی* إ َّن َلک َأ َّال َت ُج َ
وع ِف َیها َوال ت ْع َری* َوأنک ال تظ َمأ ِف َیها َوال تض َحی مقصـود از ایـن
ِ
ِ
َ
ظلم ،نسبت به خود آدم و حوا تبیین شده است؛ چنانکه در آیۀ َق َاال َر َّب َنـا َظ َل ْم َنـا أ ْن ُف َس َـنا َوإ ْن َلـمْ
ِ
َْ
َ َ
َْ َ َ
تغ ِف ْر ل َنا َوت ْر َح ْم َنا ل َنکون َّن ِم َن الخ ِاس ِر َین (اعراف )21 :از زبـان خـود آدم بـدان تصـری شـده
است .عالمه طباطبایی در این باره مینویسد:
ّ
ولیس من البعید أن یستشعر من المقام أن صیرورتهما ظالمین ،کونهما ظـالمین
ّ
ّ
ألنفسهما في اختیار ترک ّ
الجنة :فإنه سبحانه بدل الظلم فـي سـورل طـه بقولـه:
َ
َّ َ َ ْ ُ
َ َ ْ
َ َ
إ َّن َلـک َأ َّال َت ُجـ َ
ـوع ِف َیهــا َوال ت ْعـ َـری* َوأنـک ال تظ َمــأ ِف َیهــا َوال تضـ َـحی فــافهم
ِ
(طباطبایی ،بیتا.)112/1 :
ممکن است دربارۀ این دیدگاه گفته شود ظلم بر خود نیز نوعی ظلم بـر خـدا اسـت؛ چنانکـه
عکس آن نیز صادق است در پاسخ میتـوان گفـت :ایـن مالزمـه در بایـد و نبایـدهای تشـریعی و
اخالقی محتمل یا صادق است؛ ولی چنین مالزمهای در امور تکوینی برقرار نیسـت و تعمـیم اثـر
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ظلم تکوینی انسان نسبت به خود ،به خداوند بیدلیل است و حتی قرآن آثار ظلم تشریعی را نیز به
خود انسان ارجاع داده است.

2

دیدگاه تفسیری دوم ،ظاهر آیات نافرمـانی و ظلـم آدم را در ایـن داسـتان ،بـه تخلـف از نهـی
تحریمی نسبت داده است و آن را در تعارض با عصمت او دانستهاند؛ که پاسخهایی چون حمل بر
ترک اولی ،خطای در اجتهاد ،دارتکلیف نبودن باغ ،نسیان ،و مشابه آنهـا بـرای توجیـه آن ارائـه
شــده اســت (طوســی ،بــی تــا211/1 :؛ فخــر رازی642-651/1 :1622 ،؛ طباطبــایی:1611 ،
165-115/1؛ مکارم شیرازی.)133/1 :1116 ،
مدت حضور آدم و همسرش در این باغ معلوم نیست ،اما موقتی است و با نزدیکی بـه شـجرۀ
ممنوعه ،مهلت حضور آنان پایان مییابد؛ گویی اقدام آنان در نزدیک شدن به شجره ممنوعـه اثـر
رفاه در باغ ،دلیل خروج آدم از باغ ،فقط امری مرتبط به خوردن (أکـل) نبـوده اسـت .در برخـی از

انتفاع اطالق میشود ،که یکی از مصادیق مشهور آن ،وارد نمودن خوردنی به معده است .فزونی
استعمال در این معنا سبب این تصور نادرست شده است که کاربرد مادۀ «أکل» همواره به معنـای

در احادیث امامیه

روایات ،دلیل آن حرص و زیاده طلبی آدم بیان شده است .هرچند ظاهر آیات به خوردن از شـجره
ً
ممنوعه تصری دارد ،اما مادۀ «أکل» الزاما به معنای خوردن نیست؛ بلکـه بـه هـر نـوع تصـرف و

تفسیر جنت آدم

وضعی داشته است و الزم بوده دیگر آنجا را ترک کنند .به نظر میآید با وجـود ایـن همـه نعمـت و

خوردن است .این در حالی است که برابر بسیاری از آیات قرآن ،حصر «أکل» در این معنا نادرست
است (ر.ک :خمینی.)614/5 :1114 ،
این دوره از حیات آدم
اهل بیت

 ،ناظر به ُبعد انسانی و شخصیت حقیقی او اسـت و بـر پایـۀ روایـات

 ،به طور قط در این مرحله پیامبر نبوده است .روایاتی مانند:

َ َّ َّ
ْ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
ََ َ
ْ َ
 .2بقره ُ « : 1 /یخ ِاد ُعون الل َه َوال ِذ َین آ ََم ُنوا َو َما َیخد ُعون ِإال أنف َس ُه ْم َو َما َیش ُع ُرون» ؛ بقره َ « : 51 /و َما ظل ُمونا
ْ
َُ
َ َ ُ َْ ُ
ُّ ْ َ َ
ُ َ
ْ َ
َول ِک ْن کانوا أنف َس ُه ْم َیظ ِل ُمون» ؛ آل عمرانَ « :111 /مثل َما ُی ْن ِفقون ِفي َه ِذ ِه ال َح َی ِال الدن َیا ک َمث ِل ِری ٍ ِف َیها ِص ٌّر
ََ
َّ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َْ ُ
َ ْ
ََ َ َْ
ْ َ
أ َص َابت َح ْرث ق ْو ٍم ظل ُموا أنف َس ُه ْم فأ ْهلکت ُه َو َما ظل َم ُه ُم الل ُه َول ِک ْن أنف َس ُه ْم َیظ ِل ُمون» ؛ آل عمران « : 115 /
َّ َّ
َّ
َ َّ
َّ َ َ ْ َ
َ َ ُ َ َ ً َ َ َ َْ ُ
ََ
ُُ
َوال ِذ َین ِإذا ف َعلوا ف ِاحشة أ ْو ظل ُموا أنف َس ُه ْم ذک ُروا الل َه ف ْاستغف ُروا ِلذن ِوب ِه ْم»؛ نساء ِ « : 11/إن ال ِذ َین ت َوف ُاه ُم
َْ
َ
ْال َم َالئ َک ُة َظالمي َأ ْن ُفسه ْم َق ُالوا ف َیم ُک ْن ُت ْم َق ُالوا ُک َّنا ُم ْس َت ْض َعف َ
ین ِفي األْر ِض» ؛ انعام َ « : 24 /و ُه ْم َی ْن َه ْون َع ْن ُه
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
وینأون عنه و ِإن یه ِلکون ِإال أنفسهم وما یشعرون (.»)24
00

شاهدا َق َبل ذلک َمن َیحل ُف باللـه کاذ ًبـاَ ،ف َد َّل ُ
وح ّو ُاء َ
اإلمام ِّالرضا َ ... :ولم َیکن َآد ُم َ
ـلــه َما
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ ِ َ َِ
َ
َ َ َ َ ُّ ُ َّ َ
ً
َ
َ
َ
بیـر
ِبغ ُر ٍور  ،فأ کال ِمنها ِثقة ِبی ِ
مین ِه ِب ِ
الله .وکان ِذلک ِمن آدم قبل النبـو ِل ،ولـم ی َکـن َِذلـک ِبـذ ٍ
نب ک ٍ
َ َ َّ ُ َ
َّ
جوز َ
خول ّ
وهوبة َّالتي َت ُ
وإنما ک َان م َن َّ
الم َ
الصغائر َ
یاء ق َبل ُنزول َ
الـوحي
نب
األ
لی
ع
،
ار
الن
استحق ِب ِه د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َعل ِیهم( ....صدوق.)115/1 :1131 ،
زیرا نیازی به این امر نبوده است و هرگونه تلقی پیامبری ،و در نتیجه قول به وجوب عصمت بر
 ،در این مرحله از زندگی او نادرست است.

آدم

ّ
 .5-5زندگی در خارج از جنت

این دوره از زندگی آدم

 ،از لحظۀ خروج او از باغ ،و هبوب او آغاز میشـود ،و بـا مـرگش پایـان
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میپذیرد .به طور تقریبی ،این دوره هزار سال به طول انجامیده است ،کـه بخـش مهمـی از آن را
مــیتــوان دورۀ پیــامبری آدم

نامیــد .ایــن دوره شــامل مقــاطعی چــون هبــوب تــا انابــه و توبــه،

برگزیدگی به پیامبری ،ارشاد و تبلیغ ،و تعیین وارث است ،که با رحلت آدم
روایات ،دو منطقه برای زندگی آدم

پایان مییابد .برابـر

در این مرحله بیان شده است -1 :مکه (عیاشـی ،بـیتـا:

14/1؛ کلینی)115/6 :1145 ،؛  -2کوفه (صدوق ،بیتا  .)211/1 :روایات مکه تأ کید دارند که
از ابتدای هبوب در زمین ،در کنار کعبه حضور داشته است و به عبـادت مشـغول بـوده (راونـدی،
45 :1114؛ مجلسی .)244/11 :1131 ،از این رو میتوان گفت حضور او در کوفه دائمی نبوده،
یا به شکل فصلی یا موقت در آنجا نیز حضور داشته است.
از همان روز هبوب آدم بر روی زمین ،مکان کعبه برایش معلوم بوده است و به دستور خداوند،
ماموریت یافت کعبه را بر روی سنگی خـاص ،کـه از طریـق وحـی بـر او تعیـین شـد ،بنـا کنـد .از
معماری و چند و چون و شکل نخستین بنای آن در این دوره ،آگـاهی دقیقـی در اختیـار نـداریم.
بدون شک ،تعیین موقعیت کعبه بر روی زمین ،و بنای آغـازین آن ،بـه دسـت حضـرت آدم بـوده
ً
است و قطعا حکمت این اقدام نیز تکریم موقعیت این مکـان مقـدس بـرای عبـادت بـوده اسـت.
حتی میتوان حدس زد نخستین منطقۀ زیست آدم و خانوادۀ او نزدیک کعبه بـوده اسـت .تبـدیل
کعبه به مسجدالحرام و توسعۀ مناسک معنوی آن ،فرایندی تدریجی داشته است و به نظر میآید
در دورۀ حضرت ابراهیم
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است.

تثبیت شده است و برای مردمان آن روزگار ،مکانی شناخته شده بوده

ّ
 .9نگره ها در تفسیر جنت آدم

قرآن به تعیین دقیق مختصـات جغرافیـایی آن ندرداختـه اسـت؛ زیـرا موقعیـت مکـان ّ
جنــت آدم
اهمیتی نداشته یا شاید پاسخ آن بدیهی بوده است و همین سبب شده است که در تعیین موقعیت
جغرافیایی ّ
جنـت آدم ،دیدگاههای فراوانی پدید آید ،که مجموع آنها را میتوان در چنـد احتمـال
ارائه کرد:
ّ
 .7-9زمینی-دنیایی بودن جنت آدم

 .7-7-9ارزیابی

تداوم زیست آن موجود ،ممتن است .این قاعدهای است که عقل ،وجدان ،و علم آن را تأییـد
میکند .امروزه به تجربه و علم ثابت شده است که انسان در سایر کـرات آسـمانی ،بـه صـورت
طبیعی ،امکان زیست ندارد؛ زیرا شرایط کرات با فیزیک انسان متناسب نیست .با توجه به این

در احادیث امامیه

 -موقعیت زیست هر موجودی باید با شرایط فیزیکی او تناسب داشته باشد؛ وگرنه تداوم اصـل و

تفسیر جنت آدم

بر پایۀ این دیدگاه ،مکان ّ
جنت آدم در همین دنیا و بر روی کره زمین بـوده اسـت .در روایـات
ُ َ ّ ُ
ُّ
َ َ َّ َ َ
نـان الـدنیا
امامیه بر این دیدگاه تأکید شد َه است« :س ِئل الص ِادق ُعن جنـ ِة آدم  ،أ ِمـن ِج ِ
ُّ َ ُ َ َّ ُ َ
َ َ
َ
َ
ـمس َوالق َم ُـر( »...قمـی،
نان الدنیا تطلـ فیهـا الش
نان ِ
اآلخر ِل؟ فقال :کانت ِمن ِج ِ
کانت أم ِمن ِج ِ
.)61/1 :1141

قاعده ،از آنجا که عناصر اولیۀ خلقت جسم آدم و حوا ،از خاک زمین بود ،امکان زندگی آن دو
نفر در غیر از این محیط زمینی و دنیایی ،به طور عادی ،ممکن نیست؛ از این رو ،مکان ّ
جنت
آدم و حوا ،به طور قط  ،در کرۀ زمین بوده است.
 -در روایات اهل بیت

بر مـادی و دنیـایی بـودن ّ
جنــت آدم

تاکیـد شـده اسـت (قمـی،

61/1 :1141؛ کلینی ،)261/1 :1145 ،که همان ارشاد به لزوم مادی و زمینـی بـودن ایـن
باغ و تناسب آن با شرایط وجود مادی آدم و حوا است؛ از این رو ،اقوال مخـالف بـا ایـن تقریـر
نادرست است ،که مکان این باغ را خارج از این جهان مادی بیان میکنند .مرحوم سید محمد
باقر حکیم ( )1611با توجه به این روایات مینویسد:
علی أن هذه الجنة یمکن أن تکون جنة أرضیة ولیست جنة (الخلد) ،إذ ال یوجـد
دلیل علی أنها جنة الخلد ،وکـان هبوطـه واخراجـه منهـا یعنـي بدایـة دور تحمـل
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المسؤولیة والتعب والجهد من أجل الحیال واستمرارها ،فهو منذ البدایة کان علـی
األرض ولکن في مکان منها ال تعب وال عناء فیه ،وقد تهیـأت لـه جمیـ أسـباب
العیش والراحة واالستقرار ،وبعد المعصیة بدأت حیال جدیـدل تختلـف عـن الحیـال
السابقة في خصوصیاتها ومواصفاتها وان کانت علی األرض أیضا (.)612
ّ
 .5-9فرا دنیایی بودن جنت آدم

جنت خلد (بهشت موعود قرآنی) و ّ
این فرضیه به دو شکل ّ
جنت آسمانی (مکانی میـان آسـمان و
زمین) قابل طرح است.
 .7-5-9ارزیابی
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 تعارض با قاعده تناسب محیط زیست با ویژگی موجود زنده :نظر به ویژگی زمینی بودن عناصـرجسم آدم و حوا ،که از خاک و آب همین زمین پدید آمدند ،احتمال زندگی آن دو نفر در محیطی
فرازمینی و با شرایط مادی متفاوت با شرایط زندگی زمینی ،مردود است؛ زیـرا جسـم آن دو نفـر
ً
متناسب با همین زمین بوده و اساسا امکان حیات برای آن دو نفر در محـیط یـا دنیـایی غیـر از
زمین ممکن نیست .آیات و روایات نیز فاقد هرگونه داللتی به فرازمینی یا فرادنیایی بودن باغ آن
دو نفر است.
 نبود مستند روایی معتبر :این دیدگاه فاقد مستندات روایی معتبر است و مفاد آن برخالف تحلیلعقلی یاد شده در احتمال نخست است.
 ضعف استدالل به معنای اهباب در قصۀ آدم :به نظر میآید تنها دلیل این فرضـیه ،اسـتناد بـهکاربرد فعل اهباب در این داستان باشد ،که بعد از تخلف آدم و حوا دستور خروج و هبوب از ایـن
ُ
باغ برای آن دو نفر صادر شدَ :ق َال ْٱهب َطا م ْن َها َجم ًیعـا َب ْع ُض ْ
ـکم ِل َـب ْع ٍض َعـد ٌّو  .ممکـن اسـت
ِ ِ
ِ
چنین استدالل شود که الزمۀ این هبوب ،فرازمینی یا فرادنیـایی بـودن موقعیـت ایـن بـاغ بـوده
است؛ زیرا در غیر این صورت ،هبوب معنادار نخواهد بود .قرآن فرایند بیرون شـدن آدم وحـوا از
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باغ را ،در دو مرحلۀ خروج و هبوب معرفی میکند:
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
ٱلش ْی َط ُ
ـن َ
کما أخ َر َج أ َب َو ْیکم ِّم َن ٱل َج َّن ِة َی ِنز ُع َع ْن ُه َما ِل َب َاس ُه َما
یاب ِنیءادم ال یف ِتننکم
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
لـکم ُه َو َوقبیل ُه م ْن َح ْیث ال ت َـر ْون ُه ْم إنـا َج َعل َنـا ٱلش َیــط َ
ل ُیر َی ُه َما َس ْو َء ته َما إ َّن ُه َی َر ْ
ین
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ ْ ِ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
أو ِلیاء ِلل ِذین ال یؤ ِمنون (اعراف.)21-11 :

این آیه تصری دارد که ابتدا خروج فیزیکی از محیط باغ صورت پذیرفته است و سدس بـدون
ْ
ََ َ
کم ل َب ْعض َع ُد ٌّو َو َل ْ
َ َ ْ ُ ْ َْ ُ ْ
کم ِفی ٱألْر ِض ُم ْستق ٌّر َو َمتـاع
درنگ فرمان هبوب صادر شد :قال ٱه ِبطوا بعض ِ ٍ
َ
ین  .هبوب مذکور قابل حمل به دو مفهوم «هبوب رتبی» و «هبوب مکانی» است (حسینی
ح
ی
ل
ِإ
ِ
ٍ
شیرازی .)141/2 :1626 ،هبوب رتبی یعنی از دست دادن موقعیت و منزلـت آدم و حـوا .هبـوب
مکانی نیز به معنای تغییر موقعیت جغرافیایی و جابهجایی آن از باغ به زمین عادی است ،و ظاهر
ْ
َ
ََ
جملۀ َولک ْم ِفی ٱألْر ِض ُم ْستق ّر بدان اشاره دارد که پس از این باید در زمین عادی زندگی کنیـد.
سیاق داستان نیز این احتمال را تأیید میکند .از این رو هبوب در این آیه همانند کاربرد آن در آیـۀ
َ َّ َ
ُ
َْ ُ
ْاه ِبطوا ِم ْص ًرا ف ِإن لک ْم َما َسألت ْم (بقره )41:است و مستلزم تصور مکانی فرازمینی یا فرادنیـایی
نیست و چنین معنایی صرف انتزاع ذهنی است.
یقتضي کونها في السماء ،ألنه مثل قوله اهبطـوا مصـرا » ( .)143/1ایـن احتمـال نیـز مطـرح
است که از کاربرد فعل هبوب ،در این آیات چنین به ذهن میآید که مکان باغ آدم و حوا در جایی
در لغت مقابل صعود به معنای از باال به پایین سرازیر شدن و جا گرفتن در مکان به کار رفته است
(طوسی ،بیتا 141/1 :؛ ابن شهرآشوب ،بیتا211/1 :؛ طریحی ،بیتا.)151 :
 تعارض با روایات اهل بیت  :در روایات ،فرضیۀ بهشت خلد بودن ّجنـت آدم مـردود اعـالم
َ َ
شده است؛ ز یرا سکونت در آن ابدی است و ورود ابلیس بـه آن ممنـوع اسـت« :ولـو کانـت ِمـن
َ ُ
َ ً َُ َ َ ُ
ـدخلها ُ
إبلـیس» (قمـی .)61/1 :1141 ،نشـانههـای
خر َج ِمنها أبـدا آدم ولـم ی
ا
نان ِ
ِج ِ
اآلخر ِل ما ِ

در احادیث امامیه

مرتف از زمین بوده است (جمعیة التجدید الثقافیة االجتماعیة)151-155 :2221 ،؛ زیـرا هبـوب

تفسیر جنت آدم

طبرسی ( )1112این قول را چنین گزارش کـرده اسـت« :وقـال إن قولـه اهبطـوا منهـا ال

مذکور در این روایات ،راه هرگونه انتزاع ذهنی و احتمالی را در تعیین اخروی یا غیر دنیایی بودن
جنت آدم میبندد .بهویژه اینکه به طلوع و غروب خورشـید در ّ
ّ
جنــت آدم ،بـه عنـوان قرینـهای
ُّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ
َ
ـمس َوالق َم ُـر»
نان الـدنیا تطلـ فیهـا الش
صارفه در این روایات تصری شده است« :کانت ِمن ِج ِ
(قمی.)61/1 :1141 ،

 مناقشات تفسیری :برخی از مفسران شش ایراد محتوایی بـر آسـمانی یـا بهشـتی بـودن مکـانّ
جنت آدم وارد دانستهاند ،که هر یک در تعارض با قرآن یا عقـل اسـت .مهـمتـرین ایـن ایـرادات
عبارتند از -1 :امتناع ورود یا نزدیک شدن ابلیس به ّ
جنـت؛ به دلیل اینکه وقتی بـر آدم سـجده
نکــرد ،خداونــد او را لعــن و طــرد کــرد؛  -2فناناپــذیری و دوام نعمــتهــای بهشــتی؛ بــر خــالف
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نعمتهای ّ
جنت آدم که بعد از خروج او زایل شد؛  -1نادرستی ادعاهای ابلـیس در فریـب آدم و
حوا؛ از جلمه خلود در اثر خوردن از شجرۀ ممنوعه؛  -6تناسـب نداشـتن بـا حکمـت خداونـد در
اعطای ثواب بدون عمل و اینکه بدون تکلیف وارد بهشت شوند؛  -5با اینکه نعمت انتقال او بـه
بهشت ،نعمتی بزرگ بوده ،در قرآن ذکر نشده است (ابومسلم اصفهانی.)43-41 :1133 ،
نتیجه گیری

با توجه به آسیبها و ایرادهایی که بر فرضیۀ فرادنیـایی بـودن ّ
جنـت آدم وارد اسـت ،ایـن دیـدگاه
نمیتواند در تفسیر ّ
جنت در قصه آدم ،نظریۀ معیـار و معتبـر باشـد .در مقابـل ،شایسـته اسـت بـه
جنت آدم ،به عنوان نظریهای معتبر برای تفسـیر ّ
دیدگاه دنیایی-زمینی بودن ّ
جنـت در قصـۀ آدم
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توجه شود؛ زیرا با اصول عقلی و علمی سازگار اسـت ،بـا ظـواهر آیـات قـرآن هـمسـو اسـت ،و در
احادیث اهل بیت بر آن تأکید شده است .بر پایۀ این نظریـه ،ایـن داسـتان واقعـهای تـاریخی
است که در این کره زمین رخ داده است و هر نوع تحلیل نمادین از اصل قصـه و ّ
جنـت نادرسـت
است.

کتا نامه

 .1قرآن کریم.
 .2ابن حنبل ،احمد( .بیتا) .مسند احمد ،لبنان :دارصادر.
 .1ابن شهرآشوب ،محمد( .بیتا) .متشابه القرآن و مختلفه ،تهران :چاپخانـه شـرکت سـهامی
طب کتاب.
 .6ابومسلم اصفهانی ،محمد بنبحر1133( .ش) .جامع التأویل لمحکم التنزیل ،به کوشش:
محمود سرمدی ،تهران :بینا.
 .5ابوزهره ،محمد1623( .ق) .زهرة التفاسير ،بیروت :دارالفکر العربی.
 .4ابوعبیده ،معمر بن مثنی 1156( .م) .مجاز القرآن ،قاهره :نشر خانجی.
آدم

» ،آموزههای قرآنی ،ش.11

هدایت جاریه.
.1

ترمذی ،محمد بن عیسی1131( ،م) .السنن ،بیروت :دارالفکر.

 .12جمعیـة التجدیـد الثقافیـة االجتماعیـة2221( .م) .و عصری آدم

 :الحقيقر دون قنرا ،

در احادیث امامیه

 .3براتی ،مسعود1116( .ش) .آدم

در قررآن و احادیره هرزارۀ اول ،تهـران :مؤسسـه نـور

تفسیر جنت آدم

 .1امینی  ،محمدرضا .و محمدرضا خدایی (1111ش)« .تاویل های تمثیلی و خیـالی از قصـه

دمشق :دارکیون.
 .11حسینی شیرازی ،محمد1626( .ق) .تقریب القرآن إلی األذهان ،بیروت :دارالعلوم ،ج.1
 .12حکیم ،سیدمحمدباقر .)1611( .علوم القرآن ،قم :مجم الفکر االسالمی،الطبعة الثالثة.
 .11حمیری قمی ،عبدالله1611( .ق) .قرب االسناد .قم :مؤسسة آل البیت

.

 .16خلف الله ،محمد1111( .م) .الفن القصصی فی القرآن ،بیروت :االنتشارات العربی.
 .15خمینی ،مصطفی .)1114( .تفسير القرآن الکریم ،قم :مؤسسة تنظـیم و نشـر آثـار اإلمـام
الخمیني.
 .14راوندي ،قطب الدین1114( .ش) .قصر

األنبيرا  ،تحقیـق :المیـرزا غالمرضـا عرفانیـان

الیزدی الخراسانی ،قم :انتشارات هادی.
 .11سید مرتضی1131( ،م) .تنزیه االنبيا  ،بیروت :داراألضواء.
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 .13شبستری ،حسین1111(.ش) .أعالم القرآن ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .11شحرور ،محمد1111( ،م) .الکتاب و القرآن :قراءل معاصرل ،االهالی ،دمشق.
 .22شریعتی ،علی .)1131( .مجموعه آثار ،تهران :حسینه ارشاد.
 .21صادقی تهرانی ،محمد1145( .ش) .الفرقران فری تفسرير القررآن برالقرآن ،قـم :انتشـارات
فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم.
 .22صدوق ،محمد1611( .ق) .امالی .قم :مؤسسة البعثة.
 .21صدوق ،محمد1131( .م) .عيون أخبار الرضا

 ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.

 .26صدوق ،محمد( .بیتا) .من ال یحضره الفقيه ،تصحی و تعلیق  :علي أکبر الغفـاري ،قـم:
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین.
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 .25طباطبایی ،محمدحسین1611( .ق) .الميزان في تفسير القرآن .قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه.
 .24طباطبایی ،محمدحسین( .بیتا) .تفسير البيان فی الموافق بين الحدیه و القرآن ،محقق:
اصغر ارادتی ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 .21طبرسی ،فضل بن حسن1112( .ش) .مجمع البيان في تفسير القررآن ،تهـران :انتشـارات
ناصر خسرو.
 .23طبــری ،ابــوجعفر محمــد بــن جریــر1612( .ق) .جررامع البيرران فرری تفسرريرالقرآن ،بیــروت:
انتشارات دارالمعرفه ،چاپ اول.
 .21طریحی ،فخر الدین( .بیتا) .تفسير غریب القرآن ،تحقیق و تعلیق  :محمدکاظم الطریحی،
قم :انتشارات زاهدی.
 .12طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبيان في تفسير القرآن ،لبنان :داراحیاء التراث العربی.
 .11طوســی ،محمــد1622( .ق) .االقتصرراد فيمررا یتعلرر باالعتقرراد ،تهــران :مکتبــة جــام
چهلستون.
 .12طیب حسینی ،سید محمود1112( .ش)« .جریان تفسـیر ادبـی معاصـر» ،آسريب نناسری
جریان های تفسيری ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .11عبده ،محمد1161( .م) .تفسير المنار ،قاهره :دارالمنار.
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 .16عیاشي ،محمد بن مسعود( .بیتا) .تفسير العيانري .تحقیـق :هاشـم الرسـولي المحالتـي،
طهران :المکتبة العلمیة اإلسالمیة.
 .15فخر رازی ،محمد بن عمر1622( .ق) .مفاتی الغیب .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .14فضل الله ،سیدمحمدحسـین1611( .ق) .تفسرير مرن وحري القررآن .بیـروت :دارالمـالک
للطباعة و النشر.
 .11قمی ،علی بن ابراهیم1141( .ش) .تفسير القمی ،قم :انتشارات دارالکتاب ،چاپ چهارم.
 .13کلینی ،محمد .)1145( .الکافی ،تحقیق :صححه و علق علیه علي أکبر الغفاري ،تهـران:
دارالکتب اإلسالمیة.
 .11مازندرانی ،محمدصال 2222( .م) .نرح أصول الکافي ،بیروت :دارإحیاء التراث العربي.

الشیخ محسن أراکی ،قم :المرکز العالی للدراسات التقریبیة.
انتشارات صدرا.
 .61مکارم شیرازی ،ناصر1116( .ش) .تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.

در احادیث امامیه

 .62مطهری ،مرتضی1135( .ش) .وحی و نبوت ،مجموعره آثرار اسرتاد نر يد مى رری ،قـم،

تفسیر جنت آدم

 .62مجلسی ،محمدباقر1131( .م) .بحار االنوار ،بیروت :دارإحیاء التراث العربي.
 .61مجموعة من الباحثین1611( .ق)ّ .
السن النبوی فی مصادر المذاهب االسالمي  ،إشـراف:

 .66مهدوی نژاد ،محمد حسین1112( .ش)« .تحلیل مبـانی مالصـدرا در تفسـیر وی از قصـه
آدم

» ،حکمت صدرایی ،ش ،1پاییز و زمستان.

 .65نقیب زاده ،محمد1112( .ش) « .واق نمایی قـرآن و تـاثیر آن در تفسـیر از دیـدگاه عالمـه
طباطبایی» ،قرآن نناخت ،ش .3
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