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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۵/۱۰/۲۰۲۲             سید ذوالمجد عالمشاهی 

 
    

 باز خوانی قصه آدم و حوا    

قصه آدم و حوا همانند قصه های دیگر قرآنی از برای عبرت و آموزش است .  جریان آن   در سوره اعراف          
آمده است . ازآن میان   33و آل عمران آیت    37, سوره بقره  آیت    122  -   115, سوره طه  آیات    27  –   19:   آیات  

 مراه با معانی اصلی و مجازی بررسی خواهد شد.    آیت نزدهم سوره اعراف  نقل می شود و کلمه های  کلیدی ه
ِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا    )  :    19آیت              ( ِمَن الظَّاِلِمينَ َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشئْتَُما َوََل تَْقَربَا َهَٰ

نزديک نشويد    خواهيد بخوريد  ولی به اين شجر  د  و از هر جا کهاسکان گيريو همسرت در اين جنت    و ای آدم  تو)
 ( خواهيد   بود  ظالمان که در جمله  

   : کلمه های کليدی
   آسایش و آرامش . بودن در   :اسکان          

, ظالم کسی است که  کار   ن خروج از " عدل" است  :  ظلم  نماندن هر چیز به جای آن است که نتیجه آ  ظلم        
هایش  بی جای است و در عدل و تعادل قرار ندارد. آدم و حوا  برنفس خود ظلم کردند چون  به جای توصیه الهی   

 به نصیحت شیطان گوش فرا داشند.
نیست , معنای استعاره ای آن است . شجر مانند  کلمه های دیگر زبان عربی    درخت  شجر:  معنای اصلی  شجر        

آن را به درخت و شاخ ,  معنای اصلی و معانی مجازی فراوان دارد . به چند معنای آن  اشارت می رود که همین ها  
ن چیزی در چیزی  و شاخچه هایش نزدک می کند از جمله : اختالف افتادن , در منازعه  و مخاصمه بودن  , در آمد

و باز دارنده گی,  در قرآن مجید شجره طیبه , شجره خبیثه , شجره ملعونه ,شجره خلد , شجره مبارکه , هم آمده است  
 در نوشتار ها و گفتار ها که به معنای درخت نیست و شباهت های ساختاری آن  به عاریه گرفته شد ه است .  ما هم 

 . به کار می بریم   ای کشمکش دو نفربه معن را مشاجره
اندوه  شود و  مایه شر , فساد ,  آفت , قباحت , کراهت    هر جیزی که موجب  :  از سو  به معنای :     سوآت        

شر و فساد و آفت و  اندوه  است مجازا به آن هم  سوآت    موجب     اندام جنسی    چون نمایش  و    ,    نقص, عیب باشد
 گفته می شود.

پنهان کردن فکر و عیب ,  روی کش کردن , مخلوط کردن , آمیزش کردن ,    پنهان کردن ,  از لبس ,  لباس :      
هم به کار برده شده است    الجوعو لباس    التقویآمیختگی و ابهام , آمیختن تاریکی و روشنی ,  در قرآن مجید  لباس  

 رفته است . نی را گ . همین معانی از نگاه مجازی ؛  در زبان ما  معنای پوشش بد
  دن خورده گی پیدا شدن , معدوم شدر چیزی فرسوده شدن ,به تحلیل رفتن و پوسیده شدن ,  ساییده شدن,   اکل :       

" خوردن "   َل تاکلوا اموالکم"     " خوردن آتش    " ما ياکلون فی بطونهم اَل النار خوردن . در قرآن مجید  تعابیر "    و
ه معنای خوردن هم آمده است که البته معانی مجازی آن است و ب  " خوردن سود"  "  "  الذين ياکلون الربا "    اموال "  

حرام خور و حَلل " "    زمين خور" "  مال خور" "  قسم خورنیست . هم چنانکه در زبان ما هم "    یعنی جویدن و بلعیدن
که زمین وقسم و مال و قرض جویده و بلعیده   ستعمال می شود و صد البتها "  قرض خور"   و" رشوت خور" " خور

 نمی شوند. 
دارای درخت خرما و درختان دیگر که سایه ها و خودشان آن حالت پوشندگی به زمین باغی    بهشت ,    :جنت       

   . ورق جنت :  برگ پوشاننده   گی یا وقایه نگه دارنده ,بدهد
به لباس در باال اشارت رفت اما تقوی . ریشه تقوی از وقی است و خدای را نزد خود حفظ کردن  لباس تقوی :       

یا خداوند را نزد خود حاضر دیدن و به این صورت حضور الهی را در کار ها و اندیشه ها لحاظ داشتن . لباس تقوی  
 یعنی این حضور الهی را در خود آمیختن .

از نگاه  کسی  , انتقال از جایی به جایی دیگر, در مورد انسان ها , پایان آوردن  آمدن فرود  هبوط :  از هبط ,        
 مکانی . از نگاه مقامی و نه 
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و اخالص و پاکی . اصطفی همان کسی است که برگزیده می شود تا این صفا را به کسانی   : از صفااصطفی         
 دیگر منتقل کند. 

 و مجازی به نکته ها می پردازیم. با شرح باالی  معانی اصلی 

 نکته ها :     
ت  حضرت رسول مکرم بسیار  ( هم چنان که همه می دانیم بازار تهمت و افترا به قرآن کریم و سرور کاینااول       

  برداشت های شان از   از آن جمله یکی هم   گرم است و به مجرد توهین به حضرتش هشتک های فراوان می گیرد.  
(  سيب يا گندمته قرآن  حوا  از میوه ممنوعه )  قصه حضرت آدم و حواست. اسالم ستیزان می فرمایند که قرار گف

بنا براین به نظر مسلمان ها حیثیت زن پایان است چون این گناه حوا   .خورد و همین باعث اخراج آن ها از بهشت شد
ضمير غايب  , در آیات مربوطه  " هما " )  بود که آدم  از بهشت اخراج شد و  چرندیات از این نوع .  در حالیکه  

آیتی این چنین در   در این گناه دخیل بوده اند .  آدم و حوا" ( آمده است  پس هر دو نفر یعنی   " برای دو نفر   تثنيه
از نگاه انسانی    حواانداخته باشد و نتیجه گرفته باشد  که بنابر این مقام    حواقرآن مجید وجود ندارد تا گنه را به گردن  

حضرات خود  می سازند و   نام برده شده است .  گندم  خورده شده و نه از    ميوهدر قرآن کریم نه نام    پایان تر است .  
 خود نتیجه گیری می کنند.

آدم    همه  خداوند به  (  دوم         را    یشیطانوسوسه های  تان فریب    مادرو    پدرهشدار می دهد که مانند    ما بنی 
می توانیم  همین زمین  در ما ." را  آشکار می کند  سوآتکند و " می بر را "  لباس"   . پیروی از شیطان نخورید 

این قصه در زمین    .  " داخل نشویمشجربا وسوسه های شیطانی در "    باشیم مشروط به این که    درآرامش و اسایش  
  26و    سوره بقره   30آيت  )  خالفت انسان در زمین است  چون  ,   تا برای انسان های زمینی مایه عبرت باشد  رخ داد  

است  و توصیه همه انسان ها در   برای زندگی در زمین گرفتن عهد از حضرت آدم      و نه در بهشت , ,(. سوره ص
تکبر شیطان    صیان در برابر پروردگار عالمیان درزندگی زمینی است.  پای بندی به آن عهد الهی و عدم نسیان و ع

است و تا  زندگی زمینی  هنگامه  در  او  شیطان در گمراهیخلیفه زمین است و  دشمنی     یعنی  در عدم سجده به انسان
   قیام قیامت ا دامه دارد.  

 هم نیست . حرارت آفتابو  تشنگی نیست . گرسنگیو  گیبرهن در بهشت به تصریح آیت پاک قرآنی    ,  (سوم      
پس وسوسه  شیطان را در آن راهی نیست  نیست تا  کسی هوس خوردن چیز دیگر کند .  گرسنگینیست ,      برهنگیپس  

 جنتکاربرد "   باید  هبوط  نمی کردند .  حواو    آدمهشت درآید دیگر از آن جا نبراید , پس  , و هر که در باو  هم نیست  
 است.  رفاه و فروانی و بی نيازی" در این آیات حکایت 

= آرامش توام با آسایش " اسکان" زمین  درد یعنی   زندگانی بهشتی بودنحالت    در  در زمین,دم و حوا  ,  آ(چهارم  
 به ياد داشته باشيم که بهشت , اما    و بدون قید و حصار بودند  .  آزادی کاملدر    .  در خوردن از هرجا    داشتند

باید در زمین از مخلصان و صالحان   قاعده الهی استثنا نیست .هیچ کسی از این  . برداشت کاشت های زمينی ماست
 . بوده باشیم تا به بهشت الهی راه بیابیم

" نزدیک  نشوید که از جمله    شجررش الهی این است که به این "  یگانه  سفا      با آن حالت بهشت گونه ,     (  پنجم 
"    , در نتیجه    " رفت  اکل = تحليلبه "      آدم و حوا  "  گویا در وجود  شجره ممنوعه"    اما,    خواهید بود.  "   ظالمان" 

 جنت = برگ پوشاننده "   " ورق و شروع کردند به پوشاندن خود ازآشکار شد  بر آنان   شان "  سوآت
نیست    درختآن    شجرو    نیست    بهشت آن   بهشت,    است  زندگی زمینی  می بینیم که  آن چه اتفاق افتاده در            

رق  ونیست  و    جويدن و بلعيدنخوردن همراه با  نیست , اکل     رخت و کاَل  , آن  لباسنیست ,    شرمگاه هاآن    سوآت  ,
  خليفه در زمين  انسان  .   دست می زند ونه در بهشت انسان در زمين به گناه نیست و برگ درختان بهشتی,   جنت

= برگشتن توبه  رويت کرد آن دو"    ,به آن دوداشت و خداوند آنها را    تبعاتپیروی از شیطان    .  هشتو نه در باست  
 " کردند و خداوند تواب پذيرای برگشت شان شد.

  در آسایش و ارامش   ی زمین  زندگیدر  آدم و حوا  این خواهد بود که    ,    و عبرت از آن  این قصهپس روایت          
فرشته شدن و زندگی جاودانه   با وسوسه    فراوانی و راحتی به سر می بردند . شیطان آن ها راو در  بهشت گونه  

زندگی جاودانه داشتن الزامات خود را دارد و انسان خواهان آن را امتیاز طلب , خود خواه , زیاده داشتن فریفت .  
  در  به معنای ورود " شجر"  در  " ختگیو آمي شدن حل اکل = "   شان داد کهخداوند هشدارخواه و متکبر می گرداند. 

 تحقق نگرانی فرشته ها  . و هم    پذیرش والیت شیطان است  ت  در نهای ا ووادی تخاصم ها و کشمکش ها , دشمنی ه
را پذیرفتند , وسوسه  وسوسه شیطان    آن دو   اماخون ریزی است .  فساد و  در زمین همراه با  ها  خالفت انسان    در امر  
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 جان  حل=    خوردند"    را   "  گی  تخاصم و کشيدهدنيای    شجر="    گویا  آن دو    و با این فریب  بودنصیحت  قالب  در   
 .  اندازه  بر کنار رفت ه های بی حد وستخواناشی از  خورش , پرده  زشتی های درون با این  شد.  " شان

نه از آشکار شدن شرمگاه   شرمسار شدند و   یی شیطان  القاهای آن دو خواسته    آدم و حوا از آشکار شدن زشتی        
آن معنای سترگ را در    !   از برای یک زن و شوهر مایه شرمساری است ؟  آشکار شدن شرمگاه  های شان ! آیا  

های نیک    با برگه  تا آن شرمساری را    خواستند    این زوج  اعضای جنسی خالصه کردن کمال بی انصافی است .  
شما را از نزدیک شدن به این " شجر= مایه   من  پروردگار می فر ماید :  در این حال    د.  باشن  ساتر  اخالق بهشتی  

شما را از این حالت بهشتی و همسر توست , و مبادا که    نهی نکرده بودم ؟ و نگفته بودم که شیطان دشمن تو  تخاصم"  
خداوند " سالم" است   به یاد داشته باشیم که یکی از اسامی    می افتید.به زحمت و رنج    در این صورت    بیرون کند که

 و تخاصم را نمی پسندد.
 " از حالت زندگی بهشتی در"  رخ می دهد و آن دو   مقامی و نه مکانی    در این هنگام " هبوط = فرود آوردن       

و در کسب  گام به گام   هبوط می کنند" شجری = پر از تخاصم "   به حالت زندگی زمینی    "    رفاه کاملاسکان =
جهان پر از دشمنی و جنگ  که شاهد    یعنی  حالت شجری زندگی انسانی      .می افتند  احتیاج های روزمره به  مشقت

  روزمره آن هستیم.
 لباس تقوی می فرماید.از نزول    ی پاک را به آن ها بشارت می دهد وراهکار زندگ  خدای رحمان رحیم    اما        

 یمایه ها   وعده الهی برای دارندگان لباس تقوی رزق , راه خروج از مشکالت , اعطای علم است به این صورت
ساتر هر آن چیزی شود  و  را جلو بگیرد    "    , کراهت  , آفت , , قباحت  ,  شر , فساد , نقص, عیب  اندوه    سوآت =" 

 موجب  شر و فساد و آفت و  اندوه  گردد.     که نمایش آن
خداوند , به درگاه حضرتش"   با فراگیری کلماتی  از آدم حضرت  عصیان , نسیان و   با پشیمانی آن دو از این       

" لباس = آمیزش    ,  خداوند تواب  رحمن رحیم کریم  برای حضرت آدم و حوا و  همه ما  .  بازگشت " می کندتوبه =  
این با      .  را  توصیه می فرماید  = خدای را حاضر دیدن و طبعا از شیطان دور شدن "    یتقو  " با   " و درهم آمیختگی 

ر کار  د  ,  از راه  ابالغ  ل عمران  نوح و آل  ابراهیم  و آ    آدم " اصطفی "  شد و در قطارتوبه و آمیزش با تقوی ,   
نبوده است و قطعا برگزیده گی او از میان یک جمع انسانی بوده   پس او تنها انسان روی زمین    صفا دادن عالمیان شد  

 تا به پیام بری انسان های هم عصر خود را به " صفا" برساند.است 
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