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 چکیده:
 -داستان آفرینش حضرت آدم و حوّا از موضوعات مهم كتاب مقدس مسلمانان  هدف:زمینه و 

دو میباشد. قرون دهم تا سیزدهم یکی از ادوار شعر و اشعار بسیاری از شاعران پارسی -قرآن 

فارسی است كه در آن توجه و اقبال بسیار زیادی به موضوع داستان حضرت آدم و حوا شده است. 

شده در این زمینه در قرون دهم تا سیزدهم ار بررسی نکات و ظرایف مطرحهدف اصلی این جست

 در شعر فارسی است. 

ی و ارو به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابخانهپژوهش پیش  روش مطالعه:

روش سندكاوی انجام شده است. محدودۀ پژوهش شعر شاعران فارسیگو از قرن دهم تا سیزدهم 

 میباشد. 

توجه به داستان آفرینش آدم و حوّا در شعر برخی شاعران از جمله صفی علیشاه، فیض  ها:یافته

 كاشانی و صائب تبریزی بسیار بیشتر از سایر شاعران نامدار قرن دهم تا سیزدهم هجری است. 

 شاعران دورۀ یادشده، تصاویر بسیار متنوعی از داستان آفرینش آدم و حوّا مانند گیری:نتیجه

نافرمانی و سجده نکردن ابلیس، خلقت آدم از دِل خشک، خوردن میوۀ ممنوعه، و داستان مار و 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The story of the creation of Adam and Eve of 
important subjects of the holy book of Muslims - the Quran and the poems of 
many Persian-speaking poets. the tenth to 13th century is one of the periods of 
Persian poetry with great attention to the story of Adam and the weather. The 
main purpose of this inquiry is to explore the points and nuance raised in the 
10th to 13th centuries in Persian poetry. 
METHODOLOGY: The present study is descriptive - analytic and based on library 
studies and document mining method. The range of research is the poetry of 
the Persian-speaking poets from the tenth to 13th centuries. 
FINDINGS: The results of the study show that attention to the story of Adam 
and Eve in the poetry of some poets, such as Safi Alisha, Feyz Kashani and Saeb 
Tabrizi, is much more than the other famous poets of the tenth century to 13th 
centuries 
CONCLUSION: The result of this study suggests that the poets of the mentioned 
period used a wide variety of images of the story of the creation of Adam and 
Eve, such as disobedience and not prostrating to the devil, creation of man from 
dried flowers, eating forbidden fruit, the story of snakes and peacocks in 
paradise, etc. They have created their own themes and poetic artists. 
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 مهمقد

ها و مباحث ارزشمندی كه به ادب فارسی جلوۀ خاصی بخشیده و دستمایج شاعران بزرگ قرار درفته، یکی از بنمایه

الهام از قرآن و داستانهای قرآنی به سردذشت پیامبران نظر داشته، مضامین و داستان انبیاست. شاعران بسیاری با 

ه ای داشتهای شاعران بازتاب دستردهاند. داستان آفرینش آدم و حوّا از دیرباز در سرودهاشعار بدیعی را خلق كرده

، آموزش نامها، است و بخشهای دونادون این داستان مانند خلقت آدم از خاک، دمیده شدن روح خدا در او

ناخرسندی فرشتگان از آفرینش انسان، سجدۀ فرشتگان، نافرمانی ابلیس از سجده، جای دادن آدم در بهشت، 

های شاعران بوده و هست. های ادبی، دینی و دستمایهآمیز حوّا از آدم، و درخت ممنوعه از جمله بنمایهآفرینش راز

های دهم تا سیزدهم هجری مانند فیض كاشانی، سروش اصفهانی، دهبازتاب دستردۀ این موضوع در اشعار شاعران س

مسئلج اصلی پژوهش در این جستار بررسی داستان  تبریزی دیده میشود.صائب، نور علیشاه، صفی علیشاه، و نیّر 

آفرینش آدم و حوّا و رویدادهای مختلف این داستان از منظر دینی در شعر شاعران سدۀ دهم تا سیزدهم هجری 

های دهم تا سیزدهم تا چه حد به داستان شده آن است كه شاعران سده پرسشی كه در این پژوهش مطرح میباشد.

در پاسخ، این  فرضیه را میتوان متصوّر بود كه شعر شاعران سدۀ اند؟ آفرینش آدم و حوّا و جزئیات آن توجه كرده

های مذهبی، چون داستان ی، زمینج آشنایی با اسطورههای بعضاً تعلیمی و عرفاندهم تا سیزدهم، بدلیل درونمایه

حضرت آدم )ع( و حوّا را به وجود آورده است. داستان آدم )ع( و حوّا در شعر شاعران این ادوار از نفوذ اسرائیلیات 

و شاعران بویژه در ماجرای خلقت حوّا از دندۀ چپ آدم )ع(، به متون دینی یهود، عهد عتیق و بركنار نبوده 

 اند.ائیلیات توجه داشتهاسر

 

 سابقۀ پژوهش

ای پیرامون انعکاس داستان آفرینش در در حوزۀ مطالعات ادبی در زبان و ادبیات فارسی پژوهشهای مفید و ارزنده 

رو ارتباط دارند، از میان پژوهشهایی كه تا حدودی با موضوع جستار پیش  ادبیات فارسی صورت درفته است.

 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود. 

به وجوه افتراق « های داستانهای قرآن و مقایسج آن با اسرائیلیاتمؤلفه»( در مقالج 4155ولوجایی و حسینی )

بررسی و نقد روایات داستان »( نیز در مقالج 4155اند. شمخی و نجفی )داستان آفرینش حضرت آدم و حوا پرداخته

نی داستان های دیبه بررسی داستان و بنمایه« آدم )ع( با درونمایج اسرائیلیات در رویکردی تفسیری منهج الصادقین

 كوهبانی نیا و سلطانیاند. قاسمخلقت و تأثیرپذیری این داستان از منابع یهودی و اسرائیلیات در تفاسیر پرداخته

تأثیر اسرائیلیات بر چگونگی انعکاس قصج آفرینش آدم در متون مثنور عرفانی فارسی »ای با عنوان ( در مقاله4344)

به مفاهیمی از جمله خلقت و آفرینش انسان از خاک، امانت الهی، تقرب خاک به « از قرن پنجم تا پایان هفتم

فریب )بازتاب میوۀ  سیب»ای با عنوان ( در مقاله4345نژاد )اند. راستگو و امیردرداه الهی از منظر عرفانی پرداخته

بررسی تغییر و جابجایی میوۀ ممنوعه در ادبیات كهن از دندم به سیب در ادبیات به « ممنوعه در شعر امروز(

یست میوۀ ممنوعه در شعر معاصر )ب»ای با عنوان ( در مقاله4345اند. میرباقری فرد و همکاران )معاصر توجه داشته

اند، شاعر برجسته از نیما به بعد( نخست به پیشینج داستان شجرۀ ممنوعه در قرآن، تورات و تفاسیر اشاره كرده

س س به بررسی و تحلیل این موضوع در شعر بیست تن از شاعران برجستج معاصر )از نیما به بعد( و مقایسج آنها 

كه شاعران سنَّتگرای معاصر، اغلب به روایات اسالمی توجه اند و نتیجه درفته با روایات قرآن و تورات پرداخته

ای ( در مقاله4394اند. شفق و  اورنگ )اند؛ درحالیکه شاعران نودرا بیشتر روایات تورات را مدنظر قرار دادهداشته



 613-644 صص ،43 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 614

ج نبه بررسی معنای لغوی و اصطالحی اَلست و پیشی« بازتاب آیج اَلست در متون عرفانی قرن هفتم»تحت عنوان 

اند كه در قرن هفتم توجه به و نتیجه درفته كاربرد آن در شعر موالنا، عراقی، سعدی و غزلیات شمس پرداخته

تر از ادوار دیگر میباشد و در بین آثار منظوم عرفانی، غزلیات شمس بیش مفهوم عرفانی آیج الست بسیار دسترده

آمده تا كنون پژوهشی كه به بررسی ه بررسیهای بعملبا توجه ب از سایر آثار از این مضمون بهره درفته است.

 پرداخته باشد، یافت نشد. های دهم تا سیزدهم هجریداستان آفرینش در سده

 

 روش مطالعه

كوشیده است  1كه با روش توصیفی ی تحلیلی 3و اسنادی 6، نظری4این پژوهش دزارشی است از پژوهشی بنیادی

ها های دهم تا سیزدهم را بازشناسی نماید. دردآوری دادهداستان خلقت آدم و حوّا در شعر فارسی سده 5هایمؤلفه

جامعج آماری در این مقاله، دیوان اشعار ای صورت درفته است. در این جستار ازطریق مطالعه و فعالیت كتابخانه

أكید پژوهش بر دیوان شاعران برجسته و مطرح شاعران سدۀ دهم تا سیزدهم میباشد. از بین آثار منتخب، توجه و ت

شاعران موردبررسی شامل اهلی شیرازی، بیدل دهلوی، رونق علیشاه، زاللی خوانساری، سروش  این دوران قرار دارد.

اصفهانی، شمشیردر شیرازی، صائب تبریزی، صباحی بیددلی، صفای اصفهانی، صفی علیشاه، فروغی بسطامی، 

یض كاشانی، قاآنی شیرازی، محتشم كاشانی، نظیری نیشابوری، نورعلیشاه، نیّر تبریزی، فضولی، فیاض الهیجی، ف

لب بندی مطانکتج شایان ذكر درخصوی چگونگی دسته واعظ قزوینی، وصال شیرازی، و یغمای جندقی هستند.

دا داستان آدم و حوا شده در دواوین مورد بررسی، نگارنددان ابتدر این جستار، آنکه با توجه به اهم موارد منعکس

و  بندی)ع( و جزئیات و مسائل مختلف در داستان آفرینش از شاعران موردنظر را استخراج نموده، آنگاه به دسته

رفته ای مدّنظر قرار نگشدهتعییندزینی، سیاق و الگوی ازپیشبندی و عنواناند. در دستهتحلیل هركدام پرداخته

ارنددان و البته با تکیه بر شواهد مستخرج است و ازآنجاكه شیوۀ بررسی در بندیها حاصل ذوق نگاست و تقسیم

 اند. ها واكاوی شدهاین مقاله توصیفی و تحلیلی است نه آماری، مصادیق بصورت دزینشی و هنری نمونه

  

 بحث و بررسی

 داستان آفرینش آدم و حوّا )ع( به روایت عهد عتیق و قرآن كریم
آید كه خداوند زمین و آسمان را در شش روز خلق نمود و از داستان خلقت آدم و حوّا از عهد عتیق چنین برمی

(. آن هنگام كه به خلقت آدم و حوّا پرداخت در زمین هیچ دیاهی 656در روز هفتم استراحت كرد )سِفر پیدایش، 

(. در ادامه به خلقت آدم از خاک و آفرینش حوّا 1ی  4: 6نبود؛ زیرا باران نباریده بود و آدمی در زمین نبود )همان، 

(. در عهد عتیق درخصوی خلقت آدم و حوّا به همین 7: 6از دندۀ چپ آدم و میوۀ ممنوعه اشاره میشود )همان، 

میزان بسنده شده است و مستقیماً از بهشت و هبوط آدم به زمین سخنی نیست. از درخت ممنوعه در عهد عتیق 

(. یاد شده است؛ خداوند 4: 6)همان، « درخت معرفت نیک و بد»یا « درخت معرفت»و « درخت حیات»با عنوان 

                                                      
1. Basic Research. 
2. Theoretical. 
3. Documentary. 
4. Descriptive – Analytical. 
5. Component. 
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: 6از آدم )ع( میخواهد به این درخت نزدیک نشود؛ چراكه نزدیکی به آن مردش را در پی خواهد داشت )همان، 

ود و طبق منابع یهود، حوّا از از خلقت حوّا از دندۀ چپ آدم در زمان خواب سخن میر 4در سِفر پیدایش  (.45ی 47

(.  در سِفر پیدایش میخوانیم پس از آنکه خدا 64ی  65: 6بخشی از بدن آدم )ع( به وجود آمده است )همان، 

آسمانها و زمین را آفرید و با اراده و كالم خود روشنایی را پدید آورد، آبهای زیر فلک را از آبهای باالی افالک جدا 

دیاهان دونادون و انواع جانداران و پرنددان پُر ساخت و اجرام فلکی را در آسمان قرار داد.  ساخت، روی زمین را از

جهان آفرینش در شش روز خلق شد و موجودات یکی پس از دیگری بترتیب خلق دردیدند. براساس روایت عهد 

(. 64:4فر پیدایش، ، س4395ِعتیق، انسان آخرین موجودی است كه در روز ششم آفریده شد )ر.ک: كتاب مقدس، 

شمعون دفت وقتی »در منابع یهودی واكنش فرشتگان به خلق آدم و حوّا چنین مورد توجه قرار درفته است: 

ند. هایی تشکیل دادهایی و دستههقدوس، مبارک باد او، به آفرینش نخستین انسان رسید، فرشتگان مقرب درو

 (.59:45/ مزامیر،4395دس،)كتاب مق« برخی از ایشان دفتند: او آفریده نشود
درخصوی واهۀ اسرائیلیات و انعکاس آن در متون ادبی، بویژه در داستان خلقت و آفرینش، الزم است به پیشینه و 

منشأ  ای است كهاسرائیلیات جمع اسرائیلیه به معنای داستان یا افسانه»ای ازین اصطالح اشاره نماییم: تاریخچه

ری ای عباستان به آن ختم میشود. واهۀ اسرائیل لقب حضرت یعقوب )ع( و كلمهاسرائیلی دارد و سلسله سند د

به معنای قدرت تام و تمام، كه لقب خداوند است، تشکیل « ئیل»به معنای پیروزی و چیره شدن و « اسرا»مركَّب از 

ور اسرائیل مشهشده است و در مجموع به معنای پیروزی بر خداست و یهودیان چون به یعقوب منتسبند، به بنی

اند؛ البته فرقی نمیکند این انتساب دینی باشد یا نسبی؛ یعنی هركس به آئین یهود بگرود، اسرائیلی نامیده دشته

میشود؛ خواه منتسب به یکی از نواددان یعقوب باشد یا نباشد. در تورات علَّت تسمیج یعقوب به اسرائیل را مبارزه 

و معتقد است در پی این پیروزی خداوند او را ملقَّب به این نام كرد. واهۀ  با خداوند و فائق شدن بر او دانسته

اسرائیلیّات درچه در ظاهر به معنای داستانهایی است كه از یک منبع یهودی سرچشمه درفته است، در اصطالح 

ن وارد های كهنی است كه از دذشتگامفسّران و محدّثان مفهوم وسیعتری به خود درفته و شامل تمام افسانه

(. 67: 4391)دیاری، « تفسیر، حدیث و تاریخ شده است. اعم از اینکه منشأ آن یهودی، مسیحی یا غیر آن باشد

باید دفت كه دورۀ پیدایش اسرائیلیّات در عرصج »درمورد اینکه اسرائیلیّات از چه زمانی وارد تفاسیر اسالمی شد 

ات پیامبر و قبل از ظهور طبقج تابعان بوده است. علَّت این تفسیر و حدیث در عصر صحابه یعنی در دورۀ پس از وف

امر هم این بود كه اكثر مسائل تاریخی در آن زمان اموری بود كه به تاریخ امّتهای دذشته و انبیاء پیشین بازمیگشت 

بود.  و تنها مرجع موجود نزد عرب در آن زمان برای شناخت شرح حال دذشتگان و تاریخ آنان، تورات و اهل كتاب

ن مند بودند، برای پی بردبن عمر و ابوهریره، كه از بضاعت علمی اندكی هم بهرهازاینرو برخی افرادی مانند عبداهلل

ساز ورود وجو میکردند و همین مسئله، زمینهبه حال دذشتگان به اهل كتاب مراجعه میکردند و از آنان پرس

 )همانجا(.« ی اسالمی شدتفاسیر و روایات ساختگی به مجامع روایی و تفسیر
؛ اعراف: 35ی  39بقره: »های درخصوی خلقت و داستان آفرینش، قرآن كریم در مواضع مختلف از جمله سوره 

به طرح داستان آفرینش حضرت « 74ی  93؛ صاد: 445ی  463؛ طه: 45ی  41؛ اسراء: 64ی  16؛ حجر: 45ی  67

لترین آن در سورۀ بقره مورد توجه قرار درفته است. داستان آدم )ع( و حوّا پرداخته است كه جامعترین و كام

 دونه آغاز میشود * وَإِذْ قَالَ رَبَُّکَ لِلْمَلَائِکَجِ إِنَِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَجً  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْموردنظر در قرآن این

                                                      
سِفر پیدایش )در عبری به معنای كتاب بزرگ( نخستین كتاب از كتب مقدس عبری میباشد و نخستین كتاب از اسفار  4

 پنجگانج آن تورات است.
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و »(. یعنی 35حُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدَِّسُ لَکَ  قَالَ إِنَِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* )بقره: یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِکُ الدَِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبَِّ

چون پرورددار تو به فرشتگان دفت من در زمین جانشینی خواهم دماشت: فرشتگان دفتند آیا در آن كسی را 

زیم. را تنزیه میکنیم و به تقدیست می ردا میگماری كه فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو، تو

و چگونگی پیدایش مستقل « آدم»در چند آیج قرآن صریحاً نام «. خداوند فرمود من چیزی میدانم كه شما نمیدانید

(. 54: او از خاک و دل بیان شده است. از جمله *إنَّ مَثل َعِیسی عِندَ اهللِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترابٍ* )آل عمران

این آیه خلقت آدم را اعجازدونه و از خاک شمرده است؛ جملج *خَلَقَهُ مِن ترابٍ* داللت بر خلقت مستقیم از طین 

دارد. در آیات قرآن به خلقت آدم و حوّا از یک نفس واحد اشاره شده است و صحبتی از خلقت حوّا از دندۀ چپ 

کیه بر اشعار شاعران سدۀ دهم تا سیزدهم هجری، به انعکاس آدم )ع( به میان نیامده است. در ادامه با تأكید و ت

 های پرتکرار یعنی داستان آفرینش خواهیم پرداخت.این بنمایه

 

 بررسی و تحلیل داستان آفرینش آدم و حوّا در شعر فارسی سدۀ دهم تا سیزدهم

 اعتراض فرشتگان به خلقت آدم

از سورۀ  35ند و فرشتگان سخن به میان آمده است. در آیج پیش از خلقت آدم )ع( در قرآن از دفتگوی میان خداو

میخواهم در زمین جانشینی بگمارم اما فرشتگان اعتراض میکنند كه آیا میخواهی در زمین كسی »بقره میخوانیم: 

را بگماری كه فساد میکند و خونریزی، ما خود تو را حمد و تقدیس مینماییم اما خداوند میفرماید من چیزی 

ای در زمین بودند فساد و خونریزی پیش از انسان اجنه»در برخی روایات آمده است كه «. كه شما نمیدانید میدانم

كردند و مالئکه آنها را مشاهده كرده بودند ازاینرو به خداوند دفتند: آیا موجودی را در زمین قرار میدهی كه فساد 

دربارۀ تفسیر این آیه آمده (. 447/ 4: 4144)بحرانی، « ستو خونریزی كند؛ این از باب تشبیه انسان به اجنه بوده ا

فرشتگان با انتساب ویژدی سفک و فساد به شرر، در پی بیان شایستگی خویش برای مقام خالفت بودند و »است: 

شده به آدم بر آنان و پرسش از اسماء آن، ناتوانی آنان برای خداوند سبحان اراده فرمود كه با عرضج حقایق تعلیم

(. تلمیح به آیج 474/ 3، ج 4395)جوادی آملی،  «مقام خالفت و حکمت دزینش آدم را برای آن مقام اثبات نماید

ای برای بیان هنری شاعران شده است تا به روایت دفتگوی فرشتگان با خداوند قبل از سورۀ بقره دستمایه 35

 اره نمایند:خلقت حضرت آدم )ع( و اعتراض فرشتگان مبنی بر خلقت آدم )ع( اش

جود بییه ابییدان مییا رسییییییید       نوبییت و  چون 

 پییرورددییار سییییوی مییالئییک خییطییاب كییرد  

 دییفییتیینیید ای عییلیییییم حییکیییییم بییزردییوار   

كه در زمین      مت  چه حک  در خلق آدم اسیییت 

یرسیییید             م ن تراض، شیییمییا را  ع فتییا كییه ا  د

 

 این كار ز آفرینش آدم شد ابتدا 

 خواهم یکی خلیفه كنم در زمین ب ا

 تسبیح میکنیم تو را صبح و شامها

 كارش بجز فساد نه و ریزش دماء

 جز ما خبر ندارد ز اسرار كار ما

 (439:4374)فیض كاشانی،                        

 دییر مییلییک كییرد اعییتییراضییییی از بییرون    

 بییرفییزودی بییر هییمییه جیین و مییلییک      

 بییردییزیییدش از قییلیییییل و از كییثیییییر      

 

 شد خجل بشنید چون التعلمون 

 دادیش سرَّی فزون زین نُه فلک

 جمله را در تحت او كردی اسیر

 (41:4، ج4319در شیرازی، )شمشیر             
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 از بیییهیییر امیییانیییتیییی كیییه دارم     

 دییفییتیینیید فییرشیییییتییگییان كییه آیییا        

 هیییا نیییحییین نسیییییبیییح بیییحیییمیییدک  

 اهلل انییییی اعییییلییییم  اذ قییییال 

 

 در ارض زمین خلیفه بگمارم

 بر مفسده است و سفک خونها

 ایم تارکتقدیس ترا نه

 اید عالمبر آنچه شما نه

 (47:4356)رونق علیشاه،                            

 خلقت آدم )ع(

آفرینش آدم در قرآن بصراحت بیان شده است و مادۀ اصلی خلقت آدمی در این كتاب آسمانی چیزی نیست جز 

خاک. دربارۀ آوردن خاک از زمین توسط عزرائیل در تفاسیر دونادون، مطالب مختلفی آمده است. طبری در اینباره 

ر در جایی بین طائف و مکه رخ داد )تفسیر میگوید خاک آدم از مکَّه انتخاب شد و آفرینش انسان به دست پرورددا

در تعبیر شاعرانج آوردن خاک از زمین برای خلق آدم آمده است كه خداوند ابتدا جبرئیل (. 11ی  15طبری: صص 

میگوید:  مرصادالعبادرازی در آید. را برای انجام این وظیفه به زمین میفرستد، اما این كار از عهدۀ وی برنمی

واست كه یک مشت خاک بردارد. خاک دفت ای جبرئیل چه میکنی؟ دفت تو را به حضرت جبرئیل برفت. خ»

آفریند. سودند برداد به عزت ذوالجالل حق تا از سطوت قهر الوهیت خالی یابم كه میبرم كه از تو خلیفتی می

ن رفتن جبرئیل سروش اصفهانی داستا(. 75)مرصادالعباد: « قرب را خطر بسیار است كه المخلصون علی خطر عظیم

 و عزرائیل به زمین را با تعبیری شاعرانه چنین مدّنظر قرار میدهد:

 ز جییبییرییییییل پیییشییییی دییرفییت اهییرمیین   

 ز تییو پیییییکییری كییرد خییواهیید خییدای     

 چییو آمیید بسییییوی تییو فییرَّخ سییییروش    

 بسییییوی زمییییین رانیید جییبییرییییییل پییاک   

 زمییییییین البیییه آغیییاز كیییرد و خیییروش

 ز بییس كییرد در پیییییش او البییه سییییاز   

 

 میین بسییییوی زمییییین دییفییت، بشیییینییو ز   

 كییه سییییوزد مییر او را بییه دیییگییر سییییرای  

 بییه یییزدان پیینییاه و بییه زاری بییکییوش    

 كییه بییردیییییرد از وی یییک مشییییت خییاک  

 كییه نییبییود بییر آتییش مییرا تییاب و تییوش   

 ابییر وی بییبییخشییییود و بییردشییییت بییاز    

 (914:4315)سروش اصفهانی،                     

آوردن خاک امتناع ورزیدند تا آنکه عزرائیل اسرافیل و میکائیل هم بسوی زمین رفتند و بخاطر عجز و البج زمین، از 

 فرمان حق را انجام میدهد:

 سییییرافیییییل و میییییکییال نیییییز اییینییچیینییییین 

 بییه افییراشییییتییه مییرگ فییرمییان رسییییییید   

 ز بیییاال بیییییییامییید دمیییان زی فیییرود 

 ای كیییرد بیییار ددیییر زمییییییین البیییه 

 بییدو داد پییاسییییخ  فییرشییییتییه كییه میین   

 كییه فییرمییان او را بییمییانییم بییجییای       

 

 بییرفییتیینیید و بییازآمییدنیید از زمییییین         

 بییهییر اییین كییار بییاییید چییمییییید   كییت از 

 بییه كییاری كییه یییزدانییش فییرمییوده بییود    

 كیییه ای بیییردیییزییییده تیییرا داددیییر   

 پیینییاهییم بییدو نیییییز از اییین سییییخیین     

 كیینییم آنییچییه فییرمییوده دیییییهییان خییدای   

 (919)همان:                                            

ن برمیدارد و به بارداه احدیت عزرائیل متناسب با خوی همج انسانها، مشتی خاک از همج رنگها و ملتها از روی زمی

 میبرد:
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كنیید از خییاک مشییییت           دفییت و آ ین  ن  چ

 از آن خییوی مییردم ددییر دشییییت و رنییگ 

 بییس آنییگییه بییدو دییفییت دادار پییاک      

 بییگییفییتییا ز فییرمییان نییبییودم دییریییز        

 بییدو دییفییت یییزدان كییزییین خییاک میین    

 كییه زاییینیید ازو پییاک پیییییغییمییبییران       

 

 سیییی ییییید و سیییییییاه و نییرم و درشییییت    

 بییه تییرک و بییه روم و بییه چییییین و فییرنییگ 

بر این مشییییت خییاک        نبخشیییودی از چییه 

 كییه نیییییکییو بییود بیینییده فییرمییانیی ییذیییر     

 بییخییواهییم سییییرشییییتیین یییکییی پییاک تیین  

 دستران كردار و دینهمه خوب                             

 (914)همان:                                           

 میکند: صفی علیشاه نیز با تلمیح به آیات قرآن به دریه و زاری زمین نزد جبرئیل اشاره 

كردی شییییرح حییال         نچییه  نیییدم آ  میشیییی

 بییس شییییدی دییریییان و نییاالن و حییزییین  

 آنییچییه دییفییتییی بییا وی از عییجییز و مییحیین  

هنییگ صییییور        فیییل آن سییییر یش اسییییرا  پ

بازدشییییت    آن هم از تو داشییییت دسییییت و 

 

 بر مالیک با هزاران ابتهال 

 االمینبر تو رحم آمد دل روح

 میشنیدم یک به یک را از تو من

 دورعذر آوردی پس از نزدیک و 

 واقفم آنچ از تو با ایشان دذشت

 (693-696: 4343)همان،                          

علیشاه در ادامه به این موضوع اشاره دارد كه خداوند به عزرائیل فرمان میدهد كه از خاک بردیرد و به البج صفی

 زمین توجّه ننماید:

 پیییس فیییرسیییییتیییادم عیییزرائیییییییل را  

 هییم بییه او الییهییام كییردیییم از رشییییید    

یم             ت خ لبشیییر را سییییا بوا تو مشیییکییل   از 

 

 تا كه آرد خاک پر تخییل را 

 ات را نشنودكابتهال و ناله

 بیغشت كردیم ادر بگداختیم

 (691:4343علیشاه، )صفی                         

آفرینش آدم از خاک در قرآن صراحتاً بیان شده است و دربارۀ خاک و آوردن آن از زمین در »طبری میگوید: 

اسیر مختلف اشاره شد كه خاک از مکه انتخاب شده است و آفرینش او به دست پرورددار در جایی بین مکه و تف

 (.49-47)تفسیر طبری: « طائف اتفاق افتاده است

 چون تو سییروی برنخیزد، درچه در باغ بهشییت 

 
 خاک آدم را به آب زنددانی دل كنند 

 (46:4337)هاللی جغتایی،                        

تش از جییا شییییده       چو آ چرا   ایای خییاک 

 
 ایدویا كه نه از آدم و حوّا شده 

 (599:4311)اهلی شیرازی،                        

لم را            تو عییا تو ذات  پر جود از  یض و ف هی!   ز

 
 كمال قدر تو برداشته از خاک آدم را 

 (417:4397)فضولی،                               

 سیییرشیییت آدم از این خاک ادر شیییدی، ابلیس

 
 اش دردننهادی از سر رغبت به سجده 

 (411: 4395)فیاض الهیجی،                      

 پرتو خورشیییییید جز در خییاک نتوان یییافتن         

 
 یک زمین و آسمان از اصل خود دوریم ما 

 (317:4، ج4394دهلوی،  )بیدل                  
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 آفرینش آدم بر صورت خداوند 
های مضمون حدیث انَّ اهلل خَلَق آدم علی صورته در متون مختلف دینی وجود دارد كه برای اولین بار در آموزه»

تورات ذكر شده است. در عهد عتیق آمده: و خداوند دفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه خود بسازیم... پس 

 67: 6)سِفر پیدایش، « اش كرد و به او بركت دادو مادهآدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید و نر 

انَّ اهلل خَلق آدم علی صورته از روایات مشهور پیامبر )ی( »(. حدیث 44: 4344ر.ک: صمدانیان و آقادادی،  64ی 

القضات عین(. 49)همان: « در كتب روایی شیعه و سنی است كه به تکرار در متون حدیث فریقین آمده است

انَّ اهلل خَلَق آدم و اوالده علی صوره الرحمن ... از نامهای او یکی مصوّر باشد كه »ز نقل كرده است همدانی نی

(. نورعلیشاه در 644)تمهیدات: « نماینده استكننده باشد؛ امّا من میگویم كه او مصوّر است، یعنی صورتصورت

 بیت زیر، به این حدیث از پیامبر )ی( اشاره دارد:

 جیییه اهلل خیییایصیییییورت آدم چیییو و

 
 پرستی آن خالیجان كند از بت 

 (394:4319)نور علیشاه،                           

 

 و نیز این ابیات:

 آدمییی را صیییییورت خییود خییلییق كییرد   

 زان بیییود او نیییعیییمیییت اهلل عیییظیییییییم

 فیییییض عییام و خییای از آدم هییمییی     

 

 هییرچییه بییودش درج در اییین دلییق كییرد    

 هیییم بیییود وجیییه خیییداونییید كیییرییییم 

 آدم هییمییی میییییرسییییید بییر عییالییم و    

 (434:4، ج4319در شیرازی، )شمشیر               

 آرای بی صییورت بشییکل خویش كرد آدم جهان

 
 تو زینسان سغبج صورت ز نسل آدمی حاشا  

 (43:4346)وصال شیرازی،                          

 انییدر خییبییر اسیییییت كییایییزد از قییدرت   

 اقییرار كیینیید بییدییین خییبییر هییر كییو       

 

نگییاشییییت انسییییان را         خود   بر صییییورت 

 بییییییینییید بیییه رخ تیییو فیییرَّ ییییزدان را

 (59:4395)قاآنی شیرازی،                          

ستناد به حدیث       شاه نیز در ابیات زیر با ا صورته »صفی علی ضرت آدم « انَّ اهلل تعالی خَلَقَ آدمَ )ع( علی   وجود ح

 ای میداند كه در آن ذات و صفات خداوند رؤیت میشود:)ع( را در حکم آینه

 انسییییان را خییداونیید مییجییییید   چییون كییه

 الجیییرم ییییک جیییا ز میییرآت بشیییییر 

 

 بیگمان بر صورت خویش آفرید 

 درشد صفات و ذات مطلق جلوه

 (649:4344)صفی علیشاه،                         

 امانت الهی
یکی دیگر از آیات مهم قرآن درخصوی داستان آفرینش آدم )ع( آیج امانت است كه برای آن مصادیق دونادونی 

الْأَمَانَجَ عَلَى السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ  نََّا عَرَضْنَاسورۀ احزاب آمده است *ا 76ذكر شده است. در آیج 

ضه ها عرما آن امانت را بر آسمانها، زمین و كوه»* خداوند در این آیه میفرماید:  یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

 پیشه و جاهل بود.كردیم. پس آنها از تحمّل آن امتناع كردند و ترسیدند و انسان آن را حمل كرد چون انسان ستم

آیج امانت نیز مانند دیگر مصادیق داستان خلقت آدم )ع( مورد توجه شاعران این دوره قرار درفته است و دستمایج 

امانت چیزی است كه نزد شخص »سیر این واهه میگوید: آفرینش ادبی آنان شده است. علَّامه طباطبایی در تف
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دیگری به ودیعه میس ارند تا او آن را بر ایشان حفظ كند و بعداً به آنها بازدرداند و این امانت مذكور در آیه چیزی 

 است كه خداوند به انسان به ودیعه س رده تا آن را بدرستی حفظ كند؛ س س همانطوركه تحویل درفته بود به خدا

را به معنای تکلیف و اطاعت « امانت الهی»(. بسیاری از مفسران 319/ی 44، ج4374)طباطبایی، « بازدرداند

(. 166-161ه. ق: صص4141آنند كه مراد از امانت، طاعت است )ر،ک: شیخ مفید، اند و برخی دیگر برتفسیر كرده

امانت الست، اسرار امانت، امانتدار، بار سنگین امانت،  مفهوم بار امانت الهی با تركیبات و تعابیری مانند بار امانت،

فیض كاشانی با اشاره به قبول بار زخم امانت، ادب امانت، حمل امانت، و امانت دل مورد توجه قرار درفته است. 

 امانت الهی، به ظلومی و جهولی انسان نیز اشاره دارد و میگوید: 

نده           به دوش افک نت را  ما  ایمبار سییینگین ا

 
فتییاده        ا  دران ا ین بییار  یر ا لی ز یم ز فضییییو  ا

 (154:4374)فیض كاشانی،                                 

ستیابی به این امانت الهی،        شده كه الزمج د شده و ذكر  سرار امانت یاد  سطامی كه از ا و یا در این بیت از فروغی ب

 امین بودن است:

هی كییه شیییوی خییازن اسیییرار امییانییت      خوا

 
 امین بییاش   صیییفییت در همییه احوال   جبریییل   

 (494:4394)فروغی بسطامی،                             

 صفی علیشاه نیز ضمن توجه به مسئلج جبر و اختیار، به بار امانت الهی اشاره دارد:

به دوش       نت بس شییییدم سییینگین  ما  زین ا

 عیییییییارحیییمیییل ایییین بیییار آدم نیییازک

 نییکییتییج تییفییویییض و جییبییر آمیید بییه پیییییش 

 

 آمییدم از عییالییم مسیییییتییی بییهییوش       

بر        ج كنیید  تیییار     چون  خ ین یییا ا  اسییییت ا

 ای حییکیییییم اییینییک فییراده دییوش خییویییش 

 (645:4334)صفی علیشاه،                                 

 دمیدن روح )نفخۀ الهی( در آدم )ع(

به موضوع مربوط  46و تحریم آیج  4، انبیاء آیه 4، سجده آیج 73، صاد آیج 64های حجر آیج در قرآن كریم در سوره

پس روح پاک را بعد از »مینویسد  مرصادالعبادرازی در  آدم )ع( پرداخته شده است.به دمیده شدن روح الهی در 

آنکه چندین هزار سال در خلوتخانج حظیرۀ قدس اربعینات برآورد بود و در مقام بیواسطگی منظور نظر عنایت بوده 

و آداب خالفت و شرایط و رسوم نیابت از خداوند و منوب خویش درفته ... و او را در مملکت انسانیت بر تخت قالب 

 هایی از این اشارات در ابیات زیر میتوان توجه نمود:نمونه. به (94-95مرصادالعباد: « )به خالفت بنشاندند

 نییمیییییداد از طییراز روح، زیییب قییالییب آدم  

 
مت حوّا    نمی  قا  آراسیییت از تشیییریف هسیییتی 

 (14:4345)صباحی بیددُلی،                             

 ای تیییو بیییه آدم دمیییییییده روح را  

 
 ای تییو از طییوفییان رهییانییده نییوح را      

 (41:4344)نیرتبریزی،                                         

 دم بییر آدم تییا دمیید ز انییعییام خییود     

 دییرچییه صییییورت از لییطیییییفییج آدم اسییییت 

 تییا بییه عشییییق خییود نییمییاییید هییمییدمییی   

 یییعیینییی انییدر صییییورت خییاک ای ثییقییات  

 

 آدمِ اول نییییهییییاد او نییییام خییییود 

 آدم او را یییک لییطیییییفییه از دم اسییییت   

 بیییارهیییا پیییوشییییییییید دلیییق آدمیییی   

 ذوصیییییفییاتدییر دییردییید ذات   جییلییوه 

 (34:4344)صفی علیشاه،                                    

 



 653/ های دهم تا سیزدهم()با تأكید بر سده بررسی داستان آفرینش حضرت آدم و حوّا در متون منظوم فارسی

 

 عطسۀ آدم 
وقتی خداوند آدم )ع( را آفرید، از روح خود در او دمید. از دمیده شدن روح در بدن انسان به تعبیر عرفانی عطسه 

و به فرمان  ای كردهنگامیکه خداوند متعال از روح خویش در آدم )ع( دمید، آدم نشست و عطسهیاد شده است. 

نکه در منابع روایی، چنین وجود خداوند اولین سخن آدم )ع( پس از دمیده شدن روح، س اس از پروددار بود. چنا

دارد كه بعد از دمیدن روح در جسم حضرت آدم )ع( وی عطسه كرد. ابن عباس از پیامبر اكرم )ی( متن روایت 

و نفخَ فیه من زوجک عطس فألهَمهُ اهلل الحمدلِله ربِّ العالمین فقال  لما خَلَقَ اهلل تعالی آدَمَ»را چنین نقل میکند: 

لَهُ رَبُّهُ برحَمُکَ رَبُک ... هنگامی كه خداوند آدم )ع( را آفرید، از روح خود در او دمید، آدم عطسه كرد، خداوند 

دفت، خداوند فرمود: رحمت پرورددار وقتی كه آدم حمد و ثنای بر پرورددار « اهلل الحمدُلِلِه»متعال به او فرمود: بگو: 

زاللی در این بیت بیان میکند هنگامیکه جسم خاكی آدم خلق دردید و  (.665ه.ق:  4141بر تو باد )شیخ مفید، 

ای زد و دفت ستایش از آن خداوند است؛ هنگامیکه حضرت حق از روح خویش در وجود وی دمید، آدم عطسه

 و به صورت بشر درآمد:حق متعال از روح خود در او دمید، ا

 در! مییحییرم هییر دمییی    كییه ای پییرده  

 
 كیییش عیییطسیییییج آدمییییجییینیییییییبیییت 

 (641:4391)زاللی خوانساری،                             

 های دیگر:نمونه

مام و در او نفخ روح شییید       لب چو شییید ت  قا

 
 ای و دفییت: لییک الحمیید ربنییَّا     زد عطسییییه  

 (434:4374)فیض كاشانی،                                  

نییید    تگییان            شیییی فرشیییی تنیید ا ف د نچییه   آ

 روان چییون بییه مییغییز وی آمیید فییرود    

 اش را سیییییتییودن دییرفییت  نییگییارنییده  

 

 سییییی یییاس خیییدای زمییییییین و زمیییان  

 یییکییی عییطسییییه كییرد و خییدا را سییییتییود  

گفییت          عرش و دییید ای شیییی بر  كرد   نگییه 

 (919-914:4315)سروش اصفهانی،                   

 بیگشییییاد خییدا چیو خیلیق آدم را دسییییت     

 یزای و زان عطسییییه و تزد تیزی و عطسییییه

 

 بر پای سیییتاد چو آمد از نیسیییت به هسیییت       

 م بسییییتتییمییثییال مییلییک نییقییش بیینیییییاد  

 (354:4334)یغمای جندقی،                      

 اللهی آدم )ع( مقام خلیفه
از سورۀ بقره  35در قرآن كریم خداوند از آفرینش انسان بعنوان خلیفه و جانشین خویش یاد كرده است. طبق آیج 

مؤمنون آدمی را بدلیل برخورداری از چنین مقامی بعنوان برترین مخلوقات خود معرفی مینماید. از سورۀ  41و آیج 

هنگامیکه خداوند اراده  خالفت و جانشینی خداوند برترین كمال انسانی است كه پرورددار به آدم )ع( عطا نمود.

اذ قالَ رَبُّکَ للمالئکه إنَّی جاعلٌ فی »كرد تا در زمین جانشینی قرار دهد، حضرت آدم )ع( را به پیامبری بردزید: 

 ااالرض خلیفه قالوا أتجعلُ فیها مَن یُفسدُ فیها و یسفکَ الدماءَ و نَحنُ نُسَّبِحُ بِحَمْدِکَ و نُقَدسُ لَکَ قالَ إنَّی اَعلَمُ م

ای )از بشر( فهبه یادآور آن داه كه پرورددار به فرشتگان فرمود من در زمین خلی»(. یعنی 35)بقره:« ال تَعْلمون

خواهم دماشت. آیا در زمین انسانی را قرار میدهی كه با دناه و معصیت در آن، فساد كند و به خونریزی ب ردازد؛ 

ات تو را مدح و ستایش میکنیم. خداوند درحالیکه ما آنگونه كه در شأن توست، تو را منزَّه دانسته و به شکرانه

این كرامت ممتاز انسانی كه خداوند با خلقت «. میدانم كه شما نمیدانیدفرمود: من چیزی )از اسرار خلقت بشری( 
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از مصادیق توجه به این مسئله را میتوان در  انسان به وی عطا نمود، دستمایج آفرینش هنری شاعران شده است.

 های زیر مشاهده نمود: در نمونه« خالفت»و « صفی اهلل»، «اصطفا»های واهه

 عیبییا آنیجییا   ادیر سییییجییاد دیردییید آدم آل  

 
 شیید اینجا آدم آل صییفی، این شییاه صییافی را   

 (31:4395)محتشم كاشانی،                                

فت آدم صیییفی اهلل بود     كه اول شیییعر د  آن 

 
 طییبییع مییوزون حییجییت فییرزنییدی آدم بییود   

 (4695:3، ج4377)صائب تبریزی،                       

 تییا آن وال چییراغ هییدایییت نییمیییییفییروخییت  

 
 آدم نشیییییان نییبییود از آدم و خییالفییت   

 (143:4394)نظیری نیشابوری،                          

 هییمییچیینییییین آدم بییود انییدر میییییان       

 آنیییکیییه كیییرَّمییینیییا ز حیییق آیییید ورا 

 آنیییکیییه او آمییید خیییلیییییییفیییه از خیییدا

 حضیییییرت آدم صیییییفیییی خیییای رب 

 

 شییییانكییز جییعییلیینییاک خییلیییییفییه دیییده    

 رد انیییکیییارش كیییجیییا بیییاشییییید روا  

 تییا خییدا بییاقییی ورا بییاشییییید بییقییا       

 او كییه از حییقییش خییلیییییفییه شیییید لییقییب  

 (156: 4319)نور علیشاه،                                     

 بیییه خیییالفیییت نشیییییانییید بیییر اورنیییگ

 
 آدمییی را چییو خییود حییکیییییم و خییَبیییییر    

 (355:4345)صباحی بیددلی،                      

یفییه بییاش            آدم ل خ ین  م بیییا و ز  صییییفییت 

 هسیییتی تو مسیییتحق خالفت پس از حسییین  

 

ین رسیییییید             م خالفییت روی ز یس را  ل ب  كییا

ین رسییییییید        مییا را بییه  ن چ تفییَّاق روایییت   ا

 (731:4315)سروش اصفهانی،                           

 تعلیم اسماء به آدم

علَّمَ آدمَ األَسماءَ كلَّها ثُمَّ عَرَصَهُمْ علی المالئکه فقالَ أنْبؤنی بِأسماءِ هؤاُلءِ اِنْ كنتم »خداوند در قرآن كریم میفرماید: 

ا اِلَّا مَا عَلَّمْتنآ اِنَّکَ انْتَ الْعَلیمُ الْحکیم قالَ یا آدَمُ اَنبَئَهُمْ بِأسمآئهم فَلَمّا اَنبَأَهُمْ صادقِینَ قالوا سُبْحانکَ ال عِلْمَ لَنَ

( 34-33)بقره: « نبِأَسمآئهُمْ قال اَلَمْ اَقُلْ لَکُمْ إنَّی أَعْلَمُ غَیْبَ السْماواتِ و الرضَ وَ اَعْلَمُ ما تُبْدون وَ ما كُنْتُمْ تَکْتُمُو

خداوند همج اسماء را به آدم تعلیم داد. آن داه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود ادر »ی یعن

شما در دعوی خود صادقید، اسماء ایشان را بیان كنید. فرشتگان عرضه داشتند ای خدای پاک و منزَّه ما نمیدانیم 

. خداوند فرمود ای آدم مالئکه را به حقایق این اسماء آداه جز آنچه تو خود به ما تعلیم فرمودی. تویی دانا و حکیم

ساز. چون آنان را آداه ساخت، خدا فرمود ای فرشتگان اكنون دانستید كه من بر غیب آسمانها و زمین دانا و بر 

عالمه جعفری در تفسیر خود ضمن بیان دالیل عقلی و نقلی در این رابطه «. آنچه آشکار و پنهان دارید آداهم

منظور از اسماء، پیشوایان الهی و ائمج معصومین است. این تفسیر با معنای عمومی كه برای اسما دفته »ینویسد: م

شده است منافاتی ندارد؛ زیرا پیشوایان الهی باعظمتترین حقایقند كه معرفت آدم و فرزندان او به آنها از امتیازات 

از »طبایی درخصوی اسماء الهی و تفسیر آن میفرماید عالمه طبا (.445ی 6،ج/ 4359)جعفری، « بااهمیت است

برای « هم»سیاق آیه استفاده میشود كه همج این اسماء، موجودات زنده، باشعور و عالِم هستند؛ چون از ضمیر 

شعور اشاره دارد. پس مراد خود اسماء كه به موجودات غیرذی« ها»اشاره به اسماء استفاده شده است نه ضمیر 

این مضمون نیز دستمایج آفرینشهای هنری شاعران شده  (.64: 4374)طباطبایی، « مراد ذوات هستند نیست، بلکه
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است. اهلی شیرازی ضمن توجه داشتن به درونمایج تعلیم اسماء الهی، به ارتباط فیض حق و این اسماء اشاره 

 میکند: 

یان     معنی به آدم شییید ع ماء   ای كز علَّم االسییی

 
 مضیییمر سیییاخته  فیض حق در هیکل پاک تو    

 (556:4311)اهلی شیرازی،                         

 های دیگر:و نمونه

 نییازل ز آسیییمییان شیییود اسیییمییاء از آن بود 

موسییییوم           نزیییه  ت ین   هم آدم شیییید بییه ا

 نییبییود آدم سییییلییوكییش دییر بییه بییاطیین   

 

كه، هسیییت نبی      به دوهرا  نامش نبی   سیییان 

هم بییه أسیییمییا      »ز  ئ ب ن لوم      « ا ع م ینسییییت   ا

 كییجییا دانسیییییت اسیییییمییا را مییواطیین    

 (  453:4334)صفی علیشاه،                                 

با هم مفردات      كَّب كرده  عد از آن انشییییا مر  ب

 مشیییت خاكی را به تأثیر صیییفات خویشیییتن      

لی                  ک ی ه موده  ن هیییت  لو  كن ز اسییییرار ا

 تییاج فخر علَّم االسیییمییاء نهییاده بر سیییرش        

 

 شخص انسان انتخاب كلَّ اسما ساخته 

 اسم اعظم كرده و عین مسمّا ساخته

 آدم كرده حرزش اصطفیا ساخته نامش

 بر سریر اسجدوا از عزتش جا ساخته

 (135:4394)نظیری نیشابوری،                   

 فیض كاشانی در این ابیات تعلیم االاسماء را مختص ذات حق میداند:

كرد             خطییاب  مالئییک  جبییان  ع م نکییه بییه   آ

كس               لم  ع نزه ز  م توسییییت  تنیید: كییار  ف  د

لم            ع تواش  هر كییه  یی و  تو لم   میییدهی   عییا

 

 كاینک خبر كنید ز اسماء من مرا 

 ما را چه اسم و چه خبر از اسم هوالء

 ما جاهلیم در ندهی معرفت به ما

 (415:4374)فیض كاشانی،                        

سی كه ذوق و           شد؛ بنابراین ك سابی نمیبا ست و اكت سماء الهی، عرفانی و درونی ا ست آموختن ا قاآنی نیز معتقد ا

 شوق درونی نداشته باشد همچون ابلیس پی به اسرار اسماء الهی نخواهد برد: 

تدریسیییی     نه   رموز علم ادریسیییی بود ذوقی، 

 
 چه داند ذوق ابلیسی رموز علَّم االسماء 

 (46:  4395)قاآنی،                                  

 فرشتگان بر آدم و ابای ابلیس سجدۀ

براساس آیات قرآن كریم پس از آنکه خداوند متعال، آدم )ع( را خلق نمود، به مالئکه فرمان میدهد كه بر آدم 

د و طبق میکن« ابا»سجده كنند. تمام مالئک از این دستور پیروی مینمایند و تنها ابلیس است كه از امر پرورددار 

ای ظریف در مسئلج (. عالمه طباطبایی به نکته31ره: آیات قرآن كریم استکبار میورزد و جزو كافران میشود )بق

كان من »استفاده میشود: « كان»سورۀ بقره برای ابلیس فعل ماضی  31كفر شیطان اشاره دارد و آن اینکه در آیج 

طبق این آیه كفر ابلیس به پیش از خلقت و خالفت انسان روی زمین مربوط است و خداوند پیش از «. الکافرین

جای تردید »در تفسیر این آیه آمده است: (. 613: 4374آن را به مالئکه اعالم كرده بود )طباطبایی،  خلقت آدم،

نخواهد بود كه فرشتگان برای آدم سجدۀ پرستش نکردند بلکه سجده برای خدا بود ولی بخاطر آفرینش چنین 

، 4374)مکارم شیرازی، « نه پرستشموجود شگرفی بود و بااینکه سجده برای آدم كردند امّا سجده به معنی خشوع 

و چون جان به ناخن پای آدم رسید »دربارۀ سجدۀ فرشتگان بر آدم آمده است:  تاریخ طبری(. در 4554/ ی 4ج

و فرشتگان را دفت  ای فرستاد تا ب وشد و بر تخت كرامت برنشاندو خلقتش تمام شد، خدای عزوجل از بهشت حلَّه
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های توجه به این بخش از داستان خلقت آدم و حوّا میتوان به ابیات زیر از نمونه(. 43)تاریخ طبری: « وا لآلدم اسج

 اشاره نمود:      

 از آن آدم مییلییک را دشییییت مسییییجییود  

 
 كه نور او چو شمعش در جبین بود 

 ( 573:4311)اهلی شیرازی،                      

لک         خاک سیییر كوی تو م به  جده  ند سییی  میک

 
 نبود آدم نیستهر كه خاک سر كویت  

 (41:4397)فضولی،                                  

 هیینییوز سییییجییدۀ آدم نییکییرده بییود مییلییک  

 
 كه بود درد سجود تو بر جبین ما را 

 (74:4395)محتشم كاشانی،                        

 تن چه خاكسیییت كه مسیییجود مالئک باشییید      

 
 بهر می بوسه به كنج لب پیمانه زدند 

 (4445، 3:ج4377)صائب تبریزی،               

 افییروز تییو را در جییبییهییج آدم نییدیییدنییور دل

 
 روز خطاب اصطفی زان سجده شیطان خوش نکرد 

 (374:4394)نظیری نیشابوری،                   

 سیییرشیییت آدم از این خاک ادر شیییدی، ابلیس

 
 اش دردننهادی از سر رغبت به سجده 

 (411:  4395الهیجی،)فیاض                     

 دییر بییلیییسییییم تییوبییه كییردم نییک ز شییییر 

 آنییچییه كییردم بییا میین نییاكییرده دیییییر     

 شییییاه چییون دییید آن تضییییرع كییردنییش  

 

 پیشت آوردم سجود ای بوالبشر 

 و آن سجود اولین آورده دیر

 كرد طوق بنددی بر دردنش

 (46:4344تبریزی، )نیر                            

 هییر آن كییس سییییجییدۀ او كییرد دل دییید  

 
 نبود ابلیس محرم آب و دل دید 

 (445:4334)صفی علیشاه،                          

 

 آفرینش حوّا
یا أَیَُّهَا النَّاسُ از ظاهر برخی آیات قرآن چنین استنباط میشود كه حوّا از آدم )ع( خلق شده است؛ بعنوان مثال *

ای مردم از پرورددارتان كه شما را »(. یعنی 4رَبََّکُمُ الََّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَۀٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها * )نساء:  اتََّقوا

ر د«. از نفس واحدی آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراكنده كرد، پروا دارید

الََّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَۀٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا  فَلَمََّا تَغَشََّاهَا حَمَلَتْ  آیج دیگر نیز میفرماید * هُوَ

(. یعنی 494ینَ * )اعراف: الشََّاكِرِحَمْلًا خَفِیفًا فَمَرََّتْ بِهِ  فَلَمََّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللََّهَ رَبََّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَکُونَنََّ مِنَ 

عالمه «. اوست آن كس كه شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام دیرد»

 برخی این تفسیر را بتبع برخی»طباطبایی در تفسیری مبسوط از این آیه، ضمن ردّ خلقت حوّا از آدم، میگوید: 

حی نیست، مراد از این عبارت آن است كه حوّا همنوع با آدم است و مماثلت اند اما این قول صحیاخبار مطرح كرده

در وجود دارند؛ مانند آیات دیگری كه به همج مردان خطاب میکند و میگوید: خداوند از نفوس شما برایتان 

(. خلقت حوّا از دندۀ ]چپ[ آدم، یک اندیشه و نظریج 434/ ی  1: ج 4343)طباطبایی، « همسرانی آفرید

شدۀ یهودی است كه ریشه در عهد عتیق و تورات دارد. مکارم شیرازی نیز در ردّ خلقت حوّا از آدم با تفسیر تحریف

كه به نفس واحده یعنی آدم برمیگردد؛ خلقت حوّا از جنس « منها»مراد از ضمیر »مرجع ضمیر در آیه میگوید 
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(. به هر ترتیب، موضوع خلقت حوّا از دندۀ 614ی  617/ ی 3: ج 4374)مکارم شیرازی، « آدم است نه از بدن آدم

ای است كه در ادبیات فارسی به پیروی از اسرائیلیات مورد توجه برخی شاعران چپ آدم )ع( از جمله نکات شاعرانه

 قرار درفته است.  

 بییرون كشیییینییده حییوّا ز پییهییلییوی آدم    

 
 خمیرمایج ده نسل آدم از حوّا 

 (653:4395)محتشم كاشانی،                      

 بهر انس او كه وحشیییت داشیییت از حور و ملک

 
 از صراع  پهلویش تركیب حوّا ساخته 

 (134:4394)نظیری نیشابوری،                   

 سروش اصفهانی نیز در ابیات زیر به خلقت حوّا )ع( از پهلوی چپ حضرت آدم )ع( اشاره میکند:

 دارنییییدۀ آب و خییییاک  بییییرآورد

 میینییم دییفییت: حییوّا مییهییییین جییفییت تییو   

 

 ز سوی چپ او یکی جفت پاک ... 

 كه دیرد همی جان و دل با تو خو

 (954:4397)سروش اصفهانی،                    

 اغوا و فریب ابلیس

یونانی مأخوذ است، امّا لغویون عرب، آن را از ریشج  4بلسابلیس از كلمج دیا»آمده است:  فرهنگ اساطیردر كتاب 

اند كه جمع آن ابالسه و ابالیس میباشد و مخفف آن بلیس ... ابالس به معنی ناامید كردن و كلمج اجنبی درفته

(. برخی عارفان چون 44-46: صص4374)یاحقی، « نامهای دیگر از قبیل شیطان، عزرائیل، خنَّاس، و دیو دارد

 زیرا او جز خدا به كس»اند؛ و احمد غزالی به دفاع از شیطان برخاسته و به او سلطان الموحدین دفته القضاتعین

در متون منظوم فارسی، شیطان مظهر بدی است و نیرویی (. 965: 4397)شمیسا، « دیگری )آدم( سجده نبرد

نمادهای  اند وبه این قصه نگریستهاست كه انسان را به بدی وامیدارد. ادرچه شاعران بسیاری با دیدداه سمبلیک 

اند، به هر ترتیب اشاره به اغوای انسان توسط شیطان متفاوتی از اسامی مختلف شیطان در طول این ادوار ارائه كرده

از دیگر نکات درخور توجه در شعر فارسی سدۀ دهم تا سیزدهم هجری است. بعنوان نمونه اهلی شیرازی از این 

  یاد كرده است:  « شیطانی پندار»اغوا با عنوان 

هل        طانی ب ندار شیییی خاک شیییو پ  همچو آدم 

 
 تا نه چون او دردنت در طوق پندار آورد 

 (154:4311)اهلی شیرازی،                         

 در این ابیات:« سیرت ابلیس»یا « ره زدن ابلیس»و یا  تعبیر 

یس              ل ب قوی او زد ا ت تی كییه ره  ق  تییا بییه و

 
 معصیتش راهنما شد به صد مکر سوی 

 (641:4397)فضولی،                               

عالم شیییوی        لج  تا قب جب كن   ترک كبر و ع

 
 سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی 

 (3694:4،ج4377)صائب تبریزی،                 

 دردید:ابلیس بعلت حسادت و مکری كه به حضرت آدم )ع( داشت، موجب دمراهی و نابودی نسل آدم 

 مهر و كین از بهر حق در خلق عییالم كم بود

 
 لعن ابلیس از ره فرزندی آدم بود 

 (643:4354)واعظ قزوینی،                         

                                                      
1. Diabolos. 
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 ذوالفقییار مهر او بیرون كشیییم چون از غالف        

 
 شر ابلیس از سر فرزند آدم وا كنم 

 (536:4374)فیض كاشانی،                       

 پرداز اسیییت كو شییییطان كجا آدم؟   فتنه توهم 

 
ضوانش  تخیل حیرت  ست كو خلد و چه ر  افزون ا

 (996:4394)بیدل دهلوی،                         

لت             فل از حی غا باشیییی  قل  با وجود ع بادا   م

 
 كه آدم درچه كاهل بود از راه برد شیطانش 

 (413:4397)فضولی،                            

 

 مار و طاووس 

در تفاسیر و قصص اسالمی نیز ضمن روایتهای مختلف مربوط به فریب خوردن آدم و رانده شدن وی از بهشت،  

دروهی از علما بر آنند كه ابلیس »میخوانیم:  تفسیر طبریبه همکاری مار و طاووس با ابلیس اشاره شده است. در 

درد بهشت میگردید و نگاه میکرد چون نگه كرد ماری برون آمد از بهشت و این مار هر بار چهار پای داشت همچون 

چهار پای اشتر و ابلیس آن مار را دفت كه من آدم را نصیحتی خواهم كرد سخت نیکو و مرا پیش او راه نمیدهند. 

مرا پیش آدم بری. تا من این نصیحت او را بگویم و ترا بسیار س اسداری كنم. پس آن مار مر ابلیس را باید كه تو 

به دهان خویش اندر جای كرد و ابلیس اندر دهان مار رفت و مار او را پنهان از رضوانان در بهشت برد و آنجا بنشاند 

آن درخت كدام است كه خدای عزَّوجل آدم را و چشم ابلیس بر طاووس افتاد. ابلیس از آن طاووس ب رسید كه 

طاووس (. 51 -19/ ی 4دفت از آن مخور؟ طاووس آن درخت دندم او را بنمود و دفت اینست )تفسیر طبری: ج

ی طاووس پرندۀ بهشت»بدلیل همدستی با ابلیس در اغوای آدم، داهی در ادب فارسی نقشی ناستوده یافته است. 

آورد و آن بوتج دندم را بر ابلیس نشان داد، تا آدم و حوّا به اغوای اند و به بهشت میابلیس را به پاهای خود می یچ

كیا، )خانلری« ، طاووس نیز به كیفر دناه خود از بهشت بیرون افکنده شداو دندم خورند و از بهشت رانده شدند

4347 :361 .) 

 كییآدم و حییوّا و شییییییییطییان رجیییییم    

 آدم و حییوّاسییییت اییینییجییا روح و جسییییم  

 و ابییلیییییس كییردنییدش لییقییب     وهییم تیی 

 

 مار و طاووس است ابلیس لئیم 

 نیز شیطان بر طبیعت راست اسم

 شهوتت طاووس و مار آمد غضب

 (69:4319)نور علیشاه،                            

مش              چو آد نیییا  فریییب بییه د هم  هم د  خوا

 
 راه بهشت و حیلج طاووس و مار كو 

 (551:4394)نظیری نیشابوری،                  

مار           هان  ندر د مار و شیییید ا ید همچو   پیچ

مار         كه نصییییحتگرسییییت  مان  بدین د  آدم 

خورده             یس  ل ب فتییا كییه مییار! بییازی ا  ای؟د

 آخییر بییه نییام او قسییییم یییاد میییییکیینییی   

 

 مارش كشید تا به جنان از ره خفا 

 غافل از اینکه دیو در این مار كرده جا

 خیانت بود روا كی بر خدای پاک

 تعظیم چون كنیش چو خائن بود خدا

 (416:4374)فیض كاشانی،                         

های فریبندۀ مار كنایه از نفس اماره و طاووس كنایه از جلوه»در اصطالح عرفانی با توجه به داستان آدم و حوّا، 

 (.93: 4393)شریفیان و همکاران، « این دنیا و داه كنایه از شهوت است



 654/ های دهم تا سیزدهم()با تأكید بر سده بررسی داستان آفرینش حضرت آدم و حوّا در متون منظوم فارسی

 

سود      شیطان چه  ستی   مار یا طاووس باش ار نی

 
 سینج طاووسی و دندان ماری داشتن 

 (433:4337)صفای اصفهانی،                      

 

 میوۀ ممنوعه
پس از آفرینش آدم و حوّا، خداوند به آن دو اجازه میدهد از تمامی مواهب و نعمتهای بهشت استفاده نمایند و تنها 

(. 33از نزدیک شدن به یک درخت، آنان را برحذر میدارد و توصیه مینماید تا از فریب شیطان دوری كنند )بقره: 

بد، زنهار مخوری، زیرا روزی كه از آن بخوری، هرآینه اما از درخت معرفت نیک و »در تورات نیز میخوانیم كه 

های پرورددار این اتفاق میفتد و طبق آیات الهی، (. برخالف توصیه47: 6)سِفر پیدایش، باب « خواهی مرد

ولی شیطان او را وسوسه كرد و دفت ای آدم! آیا میخواهی تو را به درخت »دهنده كسی نیست جز شیطان: فریب

مندی (. بر اساس این آیه آدم با اغوای شیطان برای بهره465)طه: « ملکی بیزوال راهنمایی كنم؟ زنددی جاوید و

از عمر جاوید به درخت نزدیک شد و از میوۀ ممنوعه تناول كرد. در ماهیت و چیستی این میوۀ ممنوعه اختالف 

ا تورات اغلب آن را سیب میدانند اممفسّران »بسیار است. نصّ صریح قرآن كریم از چیستی میوه نامی نبرده است. 

اند. در تفاسیر و داستانهای قرآنی در این زمینه، بحثهای ها چون انگور، عناب و دندم نیز اشاره كردهبه سایر میوه

های بسیاری شده است از جمله پاسخ امام رضا )ع( دربارۀ چیستی این میوه كه میگوید: این درخت میتوانسته میوه

(. نتیجج این نافرمانی از 45: 4345/  4)عمادزاده، « اشد؛ زیرا با درختان این نشئه متفاوت استمتعدد داشته ب

درنگ آدم و حوّاست و به این ترتیب آنها را با فریب ]از مقامشان[ فرود آورد و هنگامی كه توصیج الهی، برهنگی بی

دهای بهشتی بر خود شروع كردند تا آن را از آن درخت چشیدند اندامشان بر آنها آشکار شد و به قرار دادن بر

میوۀ ممنوعه، دانج ممنوع، دندم و تعابیری چون سیب از اشاراتی ذوقی و ادبی بسیاری از (. 66)اعراف: « ب وشانند

 شاعران درخصوی این مسئله است:

من و خییال لییب جییانییانییه     دنییدم،   ایآدم و 

 
 ایمن نه آن مرغم كه در دام آردم هر دانه 

 (379: 4311)اهلی شیرازی،                      

حیییات جییاودان            بخشیییید  ی م فردوس  یوۀ   م

 
 ای دل بیمار از آن سیب ذقن غافل مشو 

 (  3364:4،ج4377)صائب تبریزی ،                

ناف میوه   خت جمع       اصییی یک در مه در   ها ه

 از علمشییییان بییدییید درختی كشیییییید سیییر 

خت بود      مان آن در یک بگریسییییت ه  چون ن

 درخییت كییه بودش شیییمییار جمعیییا نور آن 

 

 سرَّی است بر یگانگی ذات ما دواه 

 چون سدره منتهی شده تا اوج منتهی

 یا عکس آن درخت كزان نهی شد روا

 هابود آن درخت علم در او جمله میوه

 (415:4374كاشانی، )فیض                        

بد دیو مشیییمومش      ندم فری  نه آدم بود كز د

 
 نه شیطان بود كز آدم بروید نخل حرمانش   

 (44:4337)صفای اصفهانی،                        
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نور  فیض نظیری صائب فضولی

 علیشاه

شیخ 

 بهایی

 فدایی جیحون شمشیردر سروش

4 4 3 4 7 4 4 44 6 4 

آتش  فراهانی وقار یغما فروغی نهاوندی وصال

 اصفهانی

صفی 

 علیشاه

 خراسانی

4 4 1 1 3 3 4 3 4 

 

 هبوط آدم
طبق آیات الهی پس از سکنی دزیدن آدم و حوّا در بهشت، پرورددار آنان را از نزدیک شدن به یک درخت بازداشت 

تُمَا شِئْحَیْثُ اما آنان فریب شیطان را خوردند و هبوط كردند* وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنََّجَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا 

به آدم دفتیم خود و همسرت در این باغ »(. یعنی 35ی  34وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشََّجَرَۀَ فَتَکُونَا مِنَ الظََّالِمِینَ *)بقره: 

سکونت دیر و از هر كجای آن خواهید فراوان بخورید و به این درخت نزدیک نشوید كه از ستمکاران خواهید بود. 

درآورد و فرمودیم فرود آیید شما دشمن را بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را بهپس شیطان هر دوِ آنان 

 465در آیج دیگر نیز مانند آیج «. همدیگرید و برای شما در زمین قرارداه باشد و تا چندی برخورداری خواهد بود

ا به درخت جاودانگی و ملکی آیا میخواهی تا تو ر»سورۀ طه از اغوای شیطان سخن به میان آمده است كه دفت 

های بهشتی از تن آدم و حوّا فروریخت و آنان برهنه پس از ارتکاب نافرمانی، حلَّه«. كه زایل نمیشود راهنمایی كنم

نَِّی کُمْ مِشدند در این هنگام خطاب پرورددار رسید كه *  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا  بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌَّ  فَإِمََّا یَأْتِیَنََّ

 (. 463هُدًى فَمَنِ اتََّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلَُّ وَلَا یَشْقَى* )طه: 

جنییت             برون از  جرم  ین  كرد بیید قش  ل  خییا

 
 ساخت او را ز سر قهر درفتار بال 

 (79:4397)فضولی،                                  

بار        یدۀ من اعت لد را در د یک جو خ  نیسیییت 

 
 حسن دندمگون برد از راه چون آدم مرا  

 (91:4،ج4377)صائب تبریزی،                    

 ام محروم  از آن جنت بلیاز ناسیی اسییی دشییته

 
 آدم اسیر هند شد چون خلد رضوان خوش نکرد 

 (377:4394)نظیری نیشابوری،                    

 برهنگی آدم و حوّا است:نخستین نتیجج نافرمانی و خوردن میوۀ ممنوع، 

 ظییَلییَمییْنییا جییوشییییی آدم چیینییان شیییید    

 دم آخییر ز نییفییس بییوالییفضیییییولییش      

 تیین حییّوا بییه پیییییراهیین ز عییفییَّت        

 

 كه حوّا در بغل، آرام جان شد 

 محمّد دفت و شد توبه قبولش 

 شدش میم محمّد كوی عصمت

 (197:4391)زاللی خوانساری،                      

 چییون بییردییرفییت ثییمییری خییورد از آن بییری

له  فت از برش      آن ح به بر ر كه داشیییت   هایی 

 در منتهی شییییدی ز شیییجر منتهی شییییدی

 

 خواری خطادر خویش دید ذلَّ زلل 

 عریان شد از لباس كرامت به یک ادا

 ره منتهیسدّ رهش نبود بجز سدّ

 (413:4374)فیض كاشانی،                        



 644/ های دهم تا سیزدهم()با تأكید بر سده بررسی داستان آفرینش حضرت آدم و حوّا در متون منظوم فارسی

 

 كرامت حضرت آدم )ع( و انسان كامل

هرچندكه اصطالحی قرآنی نیست، ریشه و خاستگاه آن را میبایست در قرآن جست؛ زیرا واهدان و انسان كامل 

اصطالحات بسیاری را میتوان در قرآن یافت كه به این مفهوم داللت میکند و یا ناظر بر معنای آن میباشد كه از 

امی كه خداوند خواست كماالت ذاتی آن میان میتوان به خلیفه اهلل، مخلص، ولی اهلل و مانند آن اشاره كرد. هنگ

خویش را كه در پردۀ  غیب بودند، در آینج انسان كامل مشاهده كند، آدم )ع( را آفرید؛ زیرا وجود آدم، صورت 

توصیفی كه ابن عربی از آدم میکند، منطبق با انسان كامل است و  .مجمل عالم و علت غائی نظام هستی میباشد

االنسان االول، االنسان الحقیقی و االنسان االرفع و »مل را اینگونه نقل كرده است: یکی از مراتب ظهور انسان كا

نایب الحق در زمین و معلم ملت در آسمان، جایگاه انسان كامل را تبیین نموده و بصراحت آن را صورت كامل حق 

نسانیت بوده و درحقیقت (. حضرت آدم )ع( نمونج كامل ا54: 4349)ابن عربی، « و آیینج صفات الهی نامیده است

ازطرف همج انسانها بمنزلج نماینده بوده است و دیگران نیز میتوانند همچون او به مرتبج كمال انسانیت برسند و 

در جهانبینی اسالمی، انسان بواسطج دارا بودن دوهر دل و جان، »نیز كسی كه دفتار، كردار و اخالقش نیک باشد. 

ار الهی است. مظهر جمیع صفات و اسماء خداوندی شده و مباهی به تکریم و دنجینج اسرار حق و تجلیگاه انو

(. یکی 441: 44349)رزمجو، « جانشینی باری تعالی و شایستگی پذیرش بار امانت و صفت احسن التقویم دردیده

ئکهِ اسْجدوا ا از كرامات حضرت آدم )ع( سجدۀ فرشتگان بر وی میباشد. این ابیات یادآور آیج * و اذا قُلْنا لِلمال

 ( است. 36آلدمَ* )بقره: 

عزت        كمییال  مالیییک ز  جود   دشییییت مسییی

 
 كرد در روضج جنت به فراغت مأوا 

 (641:4397)فضولی،                               

پرداخییت         مکییان  ینییج ا ئ  آن حُسیییین كییه آ

 بییا اییین هییمییه جییلییوه بییود در پییردۀ غیییییب

 

 هر ذره به صدهزار خورشید نواخت 

 نکرد خود را نشناختتا انسان دل 

 (4:64: ج4394)بیدل دهلوی،                    

 ای میداند كه ذات الهی در آن متجلَّی شده است:صائب حضرت آدم )ع( را بعنوان انسان كامل و آینه

 بی چشیییم زخم، جوهر انسیییان كامل اسیییت    

 
 دان اوستای كه نه فلک آیینهآیینه 

 (453:6،ج4377)صائب تبریزی،                 

 گیرینتیجه

های دهم تا سیزدهم به داستان آفرینش آدم و حوّا از جمله مضامینی است كه در شعر فارسی از جمله در سده

های مختلف به آن اشاره شده و مورد توجه قرار درفته است. روایت آفرینش آدم و حوّا در این اشعار از دو دونه

آید و همواره موردتوجه های مهم و برجستج قرآن بشمار مینبه قابل توجه است. نخست آنکه این داستان، از قصهج

مفسّران، شاعران و اندیشمندان بوده است و از دیگر سو صورت روایی این داستان كه مأخوذ از قرآن، آیات، روایات 

ج ارائج مضامین اخالقی، حکمی و عرفانی در ادبیات فارسی و داه منابع دیگر مانند عهد عتیق )تورات( است، دستمای

دیری از منابع اسالمی های مختلف داستان آفرینش آدم و حوّا با بهرهشده است. نتایج پژوهش نشان میدهد جنبه

مانند قرآن و روایات و نیز منابع غیراسالمی از جمله عهد عتیق )تورات( مورد توجه قرار درفته است و شاعران 

های یادشده از خلقت آدم، آفرینش وی از خاک، سجده كردن فرشتگان، استکبار ابلیس، میوه و درخت ممنوعه دهس

گر اند. نکتج دیهای شاعرانه بهره بردههای خویش و توصیف درونمایهو مضامینی از این دست درجهت القای اندیشه

نار هایشان بركبی از تأثیر اسرائیلیات در سرودهآنکه شاعران و سراینددان قرن دهم تا سیزدهم بنا به سنت اد
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اند كه این چشمی داشتهاند و بویژه در مبحث آفرینش حوا )ع( از دندۀ چپ آدم )ع( به این مسئله دوشج نبوده

مانده در تفاسیر اسالمی و مداقه و واكاوی شاعران در منابع روایی و موضوع نیز میتواند ناشی از سنت برجای

 ه از دانش دینی آنان باشد. درفتنشئت

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی غالمرضا ستودهآقای دكتر  .استشده استخراج سیرجان

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب اشرف محمودآبادی. سركار خانم اندبوده مطالعه

ها نیز در تجزیه و تحلیل داده استاد راهنمای دومبه عنوان  علی اصغر باباصفریآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندو راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده پژوهشگر سه

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه سیرجاندانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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