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ٌّن أنّ  ،مضامٌنها، على اختبلف أصنافها وإّن المتأّمل فً النصوص الدٌنٌة سدد ها اشتغلت بمسألة الجٌتب

مقّدسدة، ) اسد  اخدتبلف تلدل النصدوصب، فً وضعٌات متباٌنة، ووقفت منه مواقف متنّوعدة متناقضدة أاٌاندا  

 القندا،،، والاجد ، فدً المٌدل إلدى السدتر، وا  ، تقرٌبدهداهدا تلتقدً كلّ لكنّ  إلد(،، قّصة... موعظة، تصّوف، فقهٌة،

 .أخرىفً مجاالت معرفٌة  ،عن رسوم أخرى وتنأى كثٌرا  

ٌُستر بورق الّتٌن فً قصّ لقد رأٌنا  ع من اللّذة فً قّصدة ٌوسدف، وٌتكّثدف اضدور ٌُمنة الخلق، والجسد 

ٌُصل  وٌتألّم فً نصوص )العهدد الجدٌدد،، و ٌتلدّذذ بداأللم مفاتنه فً سفر )نشٌد األنشاد،، وفً الجّنة القرآنٌة، و

عدن  ، معّبدرا  طدوٌبل   ا  تارٌخد لّدة، مختد ال  ٌظدّل ادامبل  عبلمدات دا ،بكّل ألوانه ،بٌد أّن الجسد فً آثار المتصّوفة.

هدو مخد ن جمٌدع و ،بوظابف كثٌرة الدالالت، ناهضا  من د بالعدٌ الاضارات، ماّمبل  الثقافات و منأنوا، شّتى 

 المتع ومصدرها.

اعتبدار  لغدة تواصدل بلٌغدة. ب، إلدى إبدرا  الجسدد فدً قصدة الخلدق الكونٌدة ،فً هدذا المقدال ،إّننا نسعى

ٌّن كٌف أكس  اإل ،كذلل ،ونروم اء العدالم اوّ نسان الكون معنى ساعة خلق آدم  وكٌف أخر  خلُق آدم وأن نتب

بن البشري لما كان للكون إذ لوال خلق الكا السكون والصمت إلى الاركة والنطق؛من العدم إلى الوجود، ومن 

ٌُنشدا كوندا  من نااٌة أخرى،  ،سنعالجو معنى  غٌدا  اللهدة التدً فدً  ،ٌبدا  عج سدردٌا   كٌفٌة اضور راٍو علٌم 

 .ا  خلقت الكون بدء
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النسدٌج  أنّ  ،وفً بعد  السدور القرآنٌدة ،،سفر التكوين) «فً العهد القدٌم»بناء القّص  فً ،بلاظما ٌُ 

 اتتتدالى فٌهد ،متكدامبل   كدبّل  ، تدرد القّصدة سفر التكووينٌناو المناى نفسه، ففً )النّصً فً قّصة آدم واواء ال 

أّما  األاداث منتظمة خالٌة من التكرار، تنطلق من نقطة ّما فً المكان وال مان، وتّتجه ناو غاٌة مرسومة لها.

تة المقاطع، أو هً موّ عة على مواضع فً سور مفصول بعضها عن فإّن القّصة ترد مشتّ  ،فً السور القرآنٌة

اّتدى  ،السورمن عدٌد الرس اإللمام بجمٌع المقاطع القصصٌة المبثوثة فً وٌقتضً هذا الوضع من الدا بع ،

مدن عدٌدد الأو عبلمات القّصة الواادة فً النّص القرآنً، فقّصة آدم واواء موّ عة فدً  ،ٌستوفً مبلمح القصّ 

الٌدة إلدى  11واألعدراف )مدن الٌدة  ،،03 إلدى الٌدة 03مدن الٌدة ، وهً ترد مكتملة فً سور البقرة )السور

 112وطده )مدن الٌدة  ،،26إلدى الٌدة  21 مدن الٌدة) واإلسدراء ،،93إلى الٌة  72والاجر )من الٌة  ،،72

 ،.88إلى الٌة  21وص )من الٌة  ،،172إلى الٌة 

ال ٌّدل على االختبلف والتنّو، فً البنٌة  ،فً مواضع متباعدة فً النّص القرآنً ،بٌد أّن تشتٌت القّصة

وغٌابهدا  ،مع اضدور وظدابف فدً قصدص ،ا  ة ااضرة فً السور المذكورة سابقلبنٌة الدنٌا للقصّ القصصٌة، فا

ٌمكدن أن نعٌدد قراءتهدا  ،التً نقرأها هنا ،ٌّدل على التكرار فً القّص، فأغل  المقاطع ؛ بل1فً قصص أخرى

م بخصدابص الثقافددة ٌّتسد ،ر التكووينسوف) إّن الاكدً فددً :هندال دون فدارق كبٌدر، مدا ٌجعلنددا ندذه  إلدى القدول

فقدد  ،ا الاكدً فدً القدرآن. أمّ «العهد القدٌم»مراال التدوٌن التً عرفتها نصوص التً ترّسخت عبر  ،الكتابٌة

مندذ النصدف األول مدن القدرن  ،تاّول الدواً إلدى ندّص مكتدو  من رغمعلى ال ،عبلمات المشافهة ظّل اامبل  

 فً النّص القرآنً، وهً جدٌرة بالدراسة فً باث مستقّل.الهجري األّول، وعبلمات المشافهة عدٌدة ومتّنوعة 

 مثلمدا نجدد ذلدل فدً ،الخلق كاملدة   أّن قّصة آدم واّواء ال ترد فً القرآن لتختم قصة والمبلاظ، كذلل،

وقّصدة  فات اإلسبلمٌة األخرى، وإّنما تدرد مسدتقلّة عدن القّصدة اإلطدار،وفً الكثٌر من المصنّ )سفر التكوٌن،، 

ألّن  ؛تتجاو  الٌة الوااددة فدً بعد  الّسدور ال ؛ إذمخت لة جّدا   -إذا جا  لنا أن نعّدها قّصة-لقرآن الخلق فً ا

ٌّام لِ ٌذكر فٌها أّن الكون خُ  ،عملٌة الخلق ترد مجملة ولقد خلقنا السماوات واألر  وما بٌنهما فدً ق فً سّتة أ

ٌّام وما مّسنا من لغو ستّ  مدن عدٌد الفً  ،وما بٌنهما ،لق السموات واألر ر ذكر خوٌتكرّ  .[63/08]ق:  ة أ
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وتفّوقه على المبلبكة فً المعرفدة، فدً سدورة البقدرة، ولدم ٌدذكر المندع والخدرق لم ٌرد اعترا  المبلبكة على خلق آدم، وال ذكر خلقه، وتعلّمه األسماء،  -

 فً سورة الاجر، واإلسراء، وص.
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السدم  ا  ، وال ذكدرفً القرآن بدٌن خلدق الكدون وخلدق آدم اإلنسدان ا  وال نجد ربط ،2قة من القرآنالمواضع المتفرّ 

أّما خلق آدم  [.60/96: النجم] خلق ال وجٌن الذكر واألنثى اإلشارة إلٌها بال و  أو باألنثىاستثنٌنا إذا  اواء

من عدٌد القة به ترد موّ عة على الٌات المتعلّ  ، لكنّ 3،سفر التكوٌنّما نلفٌه فً )فنقرأ اوله أكثر م ،لقرآنفً ا

 .مفصولة عن الٌات التً تتاّدث عن خلق الكون ،الّسور

العهدد »مثلمدا هدو الشدأن فدً  ،إّن قّصة آدم و وجه ال ترد لتعّبر عن مرالة تتوٌج لكامل عملٌة الخلق

مدن الٌدوم األّول إلدى الٌدوم  ،ة الخلق فً التوراة تتألّف من مقاطع ترد متتابعة متتالٌة فدً ال مدانقصّ ، ف«القدٌم

دام  السادس، فٌاّدد الراوي مدا خلقده اإللده فدً كدّل ٌدومٍ  ٌّ السدّتة، وتدروى قّصدة خلدق آدم وادّواء فدً مدن هدذ  األ

 تنتمً إلى ما ٌسّمٌه بول رٌكور ،بذلل ،هًأي فً المرالة األخٌرة من عملٌة الخلق، و ؛المقاطع األخٌرة منها

(Paul Ricœur ، ًالبدددب )ٌالتددار(L’histoire Primordiale،4ل خلددق آدم واددّواء القددة مددن ، الددذي ٌمّثدد

، ا  إذا مدا كدان التتدالً الّ مندً مهّمد، و(non datable) القاته، وهو تارٌ( أسطوري مطلق غٌر قابدل للضدبط

فإّن األمدر  ،قّصة الخلقمن  ا  ، بدءبشعبهخ لعبلقة إلٍه بما أّن هذ  الكت  تؤرّ  ،«العهد القدٌم»ساعة كتابة أسفار 

د ا  ؛ ألّن النصوص فٌه لدم ترّتد  ترتٌبدا  فً القرآن مختلف تمام ٌّ  ا  ل مدان، وهدذا الترتٌد  لدم ٌكدن مهّمدفدً ا ا  تعاقب

فً النصٌن  ال من ٌظلّ  لكنّ  .«لقدٌمالعهد ا»أثناء مراال تدوٌن أسفار  جّدا   ا  من تدوٌن القرآن، لكّنه كان مهمّ  

 .مطلقا   أسطورٌا   بدبٌا  

2

بمددا أّندده كددان أّول اإلنسددانٌة فددً  ،تددروي النصددوص المقّدسددة أّن أصددل الوجددود البشددري كددان خلددق آدم

علدى  لّ لكن هل هذا الترتٌ  فً الخلق ٌدد .المرأة عندما خلقت اللهة اّواء/ ،الخلق، ثّم جاء خلق الكابن الفر،

أو  ،أو األساسً بالثدانوي ،اّواء هً عبلقة األصل بالفر، آدم باألنثى/ التفاضل فً المن لة  هل عبلقة الذكر/

 الجوهر بالعر  
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 ...02/81، ٌس: 12/33، اإلسراء: 92/0، األاقاف: 99/08، الّدخان: 08/72، ص: 71/12، األنبٌاء: 16/86انظر: الاجر:  -

3
 19إنً  17يٍ  70. انًؤيُىٌ 3إنً  2يٍ اَِح  07اَظز: انظجذج  -

4
- André La Coque/Paul Ricœur, Penser la bible Ed. Seuil 1338, p62. 
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؛ إذ كدان وجدود وإن ذه  الكثٌر من مفّسري النصوص المقّدسة إلى مثدل هدذا الدرأي ،إّننا ال نظّن ذلل

ت لَقدولّمدا خُ  ، وقد كشف الكدون عدن كونده ال ٌمكدن أن ٌكدون مدا لدم ٌكتمدل بإنشداء األنثدى،ا  ضرورٌّ  هذا الفر،

 اّواء كان تمام الخلق.

د لكدنّ  المدرأة، /قبل ادّواء ا  الذكر آخر الخلق  مان كان آدم/ ٌّ إذ أدرل  ؛بخلقده ا  دورة الخلدق لدم ُتغلَدْق نهاب

ثّم : »الواضح وهذا الفُُطور ،وأن ٌسّد هذ  الثغرة المواشة ،ذللالرّ  اإلله وجود خلٍل، وكان علٌه أن ٌتدارل 

ا  ّ  اإللهقال الرّ   .5«له ا  مشابه ا  ، سأصنع له معٌنا  أن ٌبقى آدُم واٌد : لٌس مستاسن 

الواٌد الذي أدرل هذا الفطور فً الخلدق، فدمدم شدعر هدو الخدر  قالخال لم ٌكن الصانع/ ،وفً الاقٌقة

لده، فدأوقع الدّرّ  اإللده  ا  مشابه ا  غٌر أّنه لم ٌجد لنفسه معٌن»له،  ا  نو، منها مشابه كلّ  بغربته وسط كابنات ٌجد

وسّد مكانه باللّام، وعمل من هذ  الّضلع امرأة أاضرها إلدى  ،من أضبلعه ا  آدم فً نوم عمٌٍق، ثّم تناول ضلع

 .6«آدم

مدداّدة خلددٍق د آدم، فٌكددون الجسددد هنددا ت مددن جسددَعددطِ نثددى مددن مدداّدة مسددتقلّة، وإّنمددا اقتُ لددم تخلددق اددّواء األ

هو األنثى، وقد نتساءل هنا: لماذا لم ٌخلدق اإللده األنثدى مدن مداّدة غٌدر  قبل  مست ا  استعملها اإلله لٌنشا منها كابن

إّن خلدق آدم كدان مدن مداّدة مدواٍت   عندد خلدق آدمطدٌن مثلمدا فعدل  ٌعمد إلى خلقهدا مدن تدرا / مْ جسد آدم  لَِم لَ 

ثّم جبدل »األّول:  نقرأ فً النصّ  اس  ما ُذِكَر فً الرواٌتٌن التوراتٌة والقرآنٌة: ،الصلصال، ن/الطٌ )الترا /

دة ا  فً أنفه نسمة اٌاة؛ فصار آدم نفسالّر ُّ اإلله آدم من ترا  األر ، ونف(  ٌّ . وجداء فدً الدنّص الثدانً: 7«ا

كونثّم قال له كن فٌ ه من ترا ٍ خلق إّن مثل عٌسى عند هللا كمثل آدم
ولقدد خلقندا . ونقرأ فً سورة الاجدر: 8

ٌّة .9ناإلنسان من صلصال من امإ مسنو ت مدن جسدد آدم، وقدد َعدطِ ألّنهدا اقتُ  ؛لكن خلق اّواء كان من ماّدة ا

منها الذكر، فالترا  ُشِاَن فً النصوص الدٌنٌة بداللة الشًء التافه  قَ لِ تكون هذ  الماّدة أنفس من الماّدة التً خُ 

فدً  ،ق من مار  مدن ندارلِ ألّنه خُ  ؛ّننا نقرأ فً النّص القرآنً صلف إبلٌس وافتخار  على آدماّتى إ ،والوضٌع
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 18: 1ذكىٍَ  -

6
 77-71-73: 1ذكىٍَ  -

7
 7: 2ذكىٍَ  -

8
 0: 63آل عمران  -

9
 16: 72انحجز  -
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قال أنا خٌر منه خلقتنً من ناٍر وخلقته من  ما منعل أال تسجد وقد أمرتل قالق أبو البشر من ترا : لِ اٌن خُ 

طٌنٍ 
10. 

  مدن اإللده أن ل كان أسدهل وأٌسدر، ولدم ٌتطلّدب ، مثل خلق آدم؛بالنسبة إلى اإلله ،ولم ٌكن خلق اّواء

لقدد نشدأت األنثدى مدن عظدام  ألّن هذ  النسمة كانت موجودة فً آدم من قبل، ؛)اّواء، نسمة اٌاة منه ٌنف( فٌها

هدذ  الن »لدق اإللده مدن إاددى أضدبلعه ادّواء: ت من كٌانه، هكذا قدال آدم بعدد أن خعَ طِ الذكر ولامه، وقد اقتُ 

بعد عملٌة  ،لكّن األنثى اتخذت .11«ذتخِ فهً تدعى امرأة ألّنها من امرئ أُ ولام من لامً، َعْظٌم من عظامً 

هدل كدان آدم فدً  :مهّمدا   خلدق األنثدى مدن الدذكر ٌجعلندا نطدر  سدؤاال   . إنّ خاّصا   ا  ووجود ،مستقبل   ا  كٌان ،قالخل

اند ،(Androgyne)ٌامل أعضاء التناسل الذكرٌة واألنثوٌة فً آٍن  أصل الخلق ُخْنَثى، ٌَ  ا  فٌكدون فدً األصدل ك

 هو ذاٌت ثنابٌة الِخلقة  أو ،م دو  التكوٌن

 ،بعدد عملٌدة الخلدق األولدى )خلدق آدم، ،لدن نكدون إ اء خلقدة موّاددة تفدّر، عنهدا ،فدً هدذ  الادال ،إّننا

ما عدن وإّنمدا إ اء خلدق مد دو  التكدوٌن مندذ عملٌدة الخلدق األولدى، ثدّم انشدّق أادده ،)خلق اّواء، مخلوق ثانٍ 

خلدق آدم وادّواء تدّم  ي بنا إلى القدول: إنّ فإّنها تؤدّ  ،لٌستقّل بذاته الخاّصة، وإذا ما صّات هذ  الفرضٌة ،الخر

 واادة انفلقت إلى نفسٌن. ا  لآلخر فً ال مان، لقد كاَنا نفس ا  ت نفسه، ولم ٌكن خلق أادهما سابقفً الوق

الجوس  والواواف  ول التورا  قال له بعنوان: )،، فً مAbraham Tsitrone) ٌذكر أبراهام تسٌترون

لٌفّسددروا خلددق  ،،Androgyne) الخنثددىإلددى فكددرة الكددابن  ونٌلجددؤ أّن مفّسددرٌن آخددرٌن للمدددرا  ،،اليهووو  

ثدم شدطر  لٌكدّون  ،،Double face) ال و  البدبً فً الوقت نفسه، فقالوا إّن هللا لما خلق آدم أنشأ  ذا وجهدٌن

مدن جهتدٌن، ثدم َعَمدَد اإللده  ا  ، لكّنده كدان مكّوندا  : أّن آدم البداٌات كان واادٌة أخرىمنه جسدٌن، وٌذكر فً روا

إّن موضو، الُخْنثى »خرى المرأة، ٌقول صاا  المقال: ومن األ ،لٌنشا من إادى الجهات الرجل ،إلى فصله

، لرغبدة الجنسدٌةفدً شدر  ا ،«مأدبدة أفبلطدون»مندذ  ،ّظدفوُ  ،الذي ٌوجد فً الكثٌر من األسدطورٌات ،البدبً

اعتبار  اتاداد كدابنٌن كاندت ب، وإلى الا  اعتبارها توق الذكر واألنثى إلى العودة إلى الوادة البدبٌة الضابعةب

                                                           
10

 2: 17األعزاف  -

11
 7: 70ذكىٍَ  -
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فددً  ،لددذلل تكددون كددّل عملٌددة جنسددٌة ؛12«ممتدد جتٌن، ثددّم فصددلهما الوجددود الفددردي ،فددً مددا مضددى ،روااهمددا

 د انشطار آدم إلى ذكر وأنثى.إلى تاقٌق التوّاد البدبً الضابع بع ا  ، سعٌاقٌقتها

ٌدا فدً أكثدر مدن موضدع، جداء فدً أاددها: أّكدها القرآن بقّوة  متوّادا   إّن فكرة كون آدم واّواء واادا  

ٌّها الّناس اتقوا رّبكم الذي خلقكم من نفدس وااددٍة، وخلدق منهدا  وجهدا، وبدّث منهمدا رجداال   كثٌدرا  ونسداء أ
13. 

ٌّن لددى  ٌمكنندا النظدر فدً هدذ  الٌدة فدً كتد  التفسدٌر ،وّادد فدً أصدل الخلدقهدذا الت ،وضدو  بكدلّ  ،ولكً نتب

 ،فً ما بلغنا عدن أهدل الكتدا  ،نةالسّ  -صلّى هللا علٌه وسلّم–آدم عن ابن إسااق قال: ألقً على  ...» القدامى:

ن شدّقه مدن أضدبلعه مد أخدذ ضدلعا   وغٌرهم من أهل العلم، عن عبد هللا بن عباس وغٌدر ، ثدمّ  ،من أهل التوراة

نة وهّ  من  ،األٌسر، وأَلََم مكانه، من ضلعه تلل  وجته اّواء، فسّواها امرأة  لٌسكن إلٌها، فلّما ُكشفت عنه السِّ

 .14«فسكن إلٌها !: لامً ودمً و وجتً-وهللا أعلم- رآها إلى جنبه، فقال فً ما ٌ عمون ،نومته

بدٌن ندّص سدفر التكدوٌن والدنّص المفّسدر  ا  ٌّدون كلالدذي ٌكداد ٌكد ،ٌخفى على القدارئ هدذا التماثدل إّنه ال

بعدد أن كدان ٌمّثدل  ،الدذي اددث فدً كٌدان آدم إلدى ذكدر وأنثدى ،االنفدبلق فكبل النّصٌن ٌذكر هذا الَفْلق/ للقرآن،

وادة غٌر منقسمة، وبعملٌة الخلق الثانٌة تنشدطر الواددة إلدى كٌدانٌن، ذكدٍر وأنثدى اسدتقّل كدّل منهمدا بوجدود ، 

ة. إّنندا بدالقوّ  بعددما كدان موجدودا   ،بالفعدل ،ا  وصار قابمد االنفبلق االختبلف فً الخلق البدبً، فلق/فتجلّى بهذا ال

الفلدق  ن ٌكدون الخلدق/،، فدالطبٌعً والمنطقدً أ!)الدذكر ٌلدد فلق عجٌبة بوالدة اّواء مدن آدم نشهد عملٌة خلق/

ع ضِ إذا وُ  م إالفهَ اء لؤلنثى من الذكر ال ٌُ أي أن تلد األنثى رم  الخصوبة والتكاثر، وهذا اإلنش بطرٌقة عكسٌة؛

الّدٌنً ٌنه  على العجٌ   هو سٌاق العجٌ ، فالقصص :السٌاق األّول، أو فً أادهما على األقّل؛ فً سٌاقٌن

ٌُفَهم :أّما السٌاق الثانً ، والمعج ات.والخوارق ،المدهـ   فً األصل. ا  خنثوٌ آدم مخلوقا  إذا اعتبرنا  ف

وهدً تطدر  إشدكاال  ٌتمّثدل فدً  الثانٌة هذ  )خلدق ادّواء مدن جسدد آدم، الفتدة لبلنتبدا ، إّن عملٌة الخلق

قبدل  ،عمٌدق إلى إٌقدا، آدم فدً ندوم ،)التوراتً والتفسٌر اإلسبلمً(فً النّصٌن  ،ً: لماذا عمد اإللهتالسؤال ال

ٌُع ا األمر أن ٌخلق اّواء من جسد   لع من أضبلعه لٌخلدق ادّواء،  أخذ ضإلى تّجن  إشعار آدم باأللم بسب  أَ

  خذ شًء من جسد  لو لم ُتصبه الّسنةٌرجع األمر إلى أّن آدم كان سٌرف  أ أم
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ان شدعور آدم بالغربدة والواشدة فدً ذلدل ؛ ألّن النّصدٌن السدابقٌن ٌؤّكددإّننا نمٌدل إلدى االفتدرا  األّول

إلى أّن جمٌدع الكابندات التدً خلقهدا  ،تًعلى النّص التورا ا  لفضاء الذي وضع فٌه، وقد سبق أن أشرنا، اعتمادا

الذي كدان دون شدبٌه، وقدد ابدتهج  ،إال آدم ،، كّل كابن مع شبٌههCommunication)) اإلله كانت فً تواصل

وعمل ]اإلله[ مدن هدذ  الضدلع امدرأة أاضدرها إلدى »به إلى جانبه:  ا  شبٌه ا  م لما استٌقظ من النوم ووجد كابنآد

ونقرأ فً  .15«تخذَ ألّنها من امرئ أُ  ؛، فهً تدعى امرأةولام من لامً ،من عظامًهذ  عظٌم  آدم، فقال آدم:

لٌس لده  و  ٌسدكن إلٌهدا، فندام  ا  آدم الجّنة، فكان ٌمشً فٌها واش ... عن الّسّدي قال: أسكنَ » تفسٌر الطبري:

قدال: ولدَم  .ت: امدرأةفدإذا عندد رأسده امدرأة قاعددة خلقهدا هللا مدن ضدلعه، فسدألها: مدا أندت  قالد ،نومة، فاسدتٌقظ

ًّ  خلقِت   .16«قالت: لتسكن إل

ل إلى كٌانٌن كان ٌرمً إلى خلق أّن انفبلق الخلق األوّ  ،والنصوص الاوافّ  ،د النصوص المقّدسةتؤكّ 

لذلل نشدأ هدذا الاندٌن المتبدادل بدٌن الجسددٌن، وهدو  ، بسب  وقع الواشة والغربة؛األنس فً المخلوق األصلً

ّن الرجدل ٌتدرل أبدا  فدإ ،لهدذا»أو إلى الكٌدان األصدل،  ،ال بالعودة إلى التوّاد من جدٌدانٌن ٌبلغ درجة االكتم

وجعدل  ةٍ هو الذي خلقكم من نفس وااد ونقرأ فً القرآن: .17«ا  وااد ا  بامرأته، وٌصٌران جسد وأّمه، وٌلتصق

منها  وجهدا لٌسدكن إلٌهدا
.[ لٌدأوي إلٌهدا لقضداء ٌعندً ]......» لٌسدكن إلٌهدا. وورد فدً تفسدٌر هدذ  الٌدة 18

أي  ؛جسدديّ  وفً هذا السكن أو السكون التاام وتوّاد بعد انفصال، وهذا التوّاد أو االلتادام ،19«تهولذّ  الااجة

أي عودة إلى  ؛انفصال تاّم، وفً هذا السكن عودة إلى التوّاد التام لتاام جسدٌن كانا قبل ذلل فً االهو ٌّتم با

 الوضع فً الخلق البدبً.

 ا  مشدابه ا  سأصدنع لده ]آدم[ معٌند» ، إلدى الٌدة التوراتٌدةفدً مقالده السدابق ،  أبراهام تسدٌترونوٌتعرّ 

ق فدً فٌذكر أّن المدرا  ٌاّدد األمر بدّقة، وهو ٌتعلّ  ،21«له ا  مشابه ا  لم ٌجد ]آدم[ لنفسه معٌن» ، أو الٌة20«له

 ،بمدا أّن آدم نظدر فدً الاٌواندات ،نً، لكّنده جدنس لدٌس مدن الندو، الاٌدوا(Le sexe)المشرو، اإللهً بدالجنس
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  7: 70ذكىٍَ  -
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 721، ص 9، ج 0جايع انثُاٌ عٍ ذأوَم آٌ انمزآٌ، و -

17
 7: 79ذكىٍَ  -

18
 2: 183األعزاف  -

19
 127، ص 3، ج 6جايع انثُاٌ عٍ ذأوَم آٌ انمزآٌ، و  -
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 18: 7تكوٌن  -

21
 73: 7تكوٌن  -
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دا  لنفسده شدبٌه فرأى أّن كلَّ وااد منها له شبٌهه، لكّنده لدم ٌدرَ  ٌّ ة تتواصدل فدً مدا بٌنهدا مدع ، فكاندت الكابندات الا

 اإلله إلى خلدق شدبٌه لده هدو ادّواء. فً عالمه، وبسب  ذلل عمد الر ّ  ا  فكان التواصل منعدم ،أشباهها. أّما آدم

تعنددً مددا ٌقصددد فددً  ،الددواردة فددً الٌتددٌن السددابقتٌن ،«لدده ا  مشددابه»مقددال إلددى أّن عبددارة اا  الوقددد ذهدد  صدد

 .ا  وجسد ا  ، وٌدّل على التواصل والاوار رواأي الجنس ؛ر التراثً للعبلقة الجنسٌةالتصوّ 

كانددت  ذلددل اإلنسددان،بمددا فددً التواصددل أو الاددوار بددٌن الكابنددات )إّن الفكددرة السددابقة تؤّكددد أّن أدوات 

إّن الددواء الاقٌقدً للواشدة، ولكدً نتادّول مدن الّسدفاد »ون: لذلل ٌقول أبراهام تسٌتر الجنس؛ ا  جسد، وتادٌدال

والشرٌل فً العملٌة الجنسٌة  ،"الجما، )لدى اإلنسان، ٌج  أن ٌصٌر الجنس "لغة )لدى الاٌوان، إلى الوادة/

إّن الجسدد لغدة فدً  .22«ً الكدون الجسددي، أن ٌتواصل فدالذي هو تبادل خطا  ،، وٌج  على الاوارا  ُمااور

 أصل الكون.

ًْ نكنه قٌمة هذا التوّاد عدٌدد الن، الدواردة فدً الدنّص القرآندً فدً  ل. ٌمكن أن ندرس مداّدة )س. ،ولك

 واألنثى إلدى الدذكر، وردت مداّدة )س. ،وما ٌمكن أن تاٌل علٌه من داللة تشّد الذكر إلى األنثى ،المواضعمن 

 :ٌةتلمعانً اللتاٌل على ا ن، ل.

، ص 11   ،2 م ،تفسٌر الطبدري :نظر)ا[ 130: 3توبة ال] إن صبلتل سكن لهممعنى الطمأنٌنة: * 

77،. 

 ،تفسدٌر الطبدري :نظر)ا[ 72: 3]التوبة  ثّم أن ل هللا سكٌنته على رسوله :معنى األمنة والطمأنٌنة* 

 ،.171، ص 13   ،2م

تفسٌر  :نظر)ا .[32: 2األنعام ] ا  وجعل اللٌل َسَكن: المسكنمعنى السكون والهدوء واالستقرار فً * 

 ،.007- 001، ص 2   ،6م ،الطبري

الدذي جعدل لكدم  هدو: واالنصراف عدن الاركدة والعنداء مدن أجدل المعدا  ،معنى الرااة من الّتع * 

 ،.120ص  ،11   ،2م ،تفسٌر الطبري :نظر[ )ا22: 13ٌونس ] اللٌل لتسكنوا فٌه
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 [.82: 72النمل ] جعلنا اللٌل لٌسكنوا فٌه: ا  ان من تع  التّصرف والتقلّ  نهاررااة األبدالهدوء و* 

 ،.73ص  ،73   ،11 م ،تفسٌر الطبري :نظر)ا

الدذي ٌمكدن أن ٌاصدل بدٌن  ،د االنسدجام الّتدامإّن مختلف االستعماالت الواردة فدً الٌدات السدابقة تؤّكد

والهددوء، وهدو ٌمّثدل  ،والطمأنٌندة ،واألمدن ،الّراادة ،بالنسبة إلى الخر ،، فكّل وااد منهما ٌمّثلالذكر واألنثى

،: لسونن الرور جداء فدً ) واألمدن. ،واالرتٌدا  ،بما ٌامله هذا اللفظ من داللة على االطمبندان ،ا  أو َسَكن مسكنا  

ٌُسدكن إلٌهدا...السك» وهدذ  ، 23«وغٌدر ... ، واطمأنندت بده مدن أهدلالّسدَكُن كدّل مدا سدَكنَت إلٌده ن: المرأة ألّنها 

وٌتوّاددان فدً  ،ر لدى الدذكر واألنثدى عنددما ٌسدكن الواادد منهمدا إلدى الخدرافالااالت من األمن والرااة تتو

 ،والادددود ،وفددً هددذ  الاددال تنتفددً الاددواج  ا أداة التواصددل والتفاعددل والمتعددة.الجسددد، وٌكددون الجسددد بٌنهمدد

 .إذ ال فاصل ٌفصل بٌنهما ؛  بٌن الجنسٌنبٌن الذكر واألنثى، وٌقضى على التمٌٌ ،والفوارق

، من سورة البقرة[ ما 182الٌة ]نقرأ فً القرآن ما ٌمكن أن ٌوّضح هذا المعنى بكٌفٌة أجلى، جاء فً 

وهً  ،. إّن الذكر هنا لباس لؤلنثىهّن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ  ّرفث إلى نسابكمأُِالَّ لكم لٌلة الصٌام الٌأتً: 

شان اٌاة الطبٌعة األولى بعد أن ن عا عنهما ما كان ٌشّدهما إلى الثقافة، وقدد فّسدر الطبدري الٌدة لباس له، ٌعٌ

رٌن ذهبدوا فدً المفّسد السابقة بما ٌفٌد انعدام الادواج  والفواصدل بدٌن الدذكر واألنثدى سداعة الجمدا،، وذكدر أنّ 

واجتماعهمدا فدً  ،لتجّردهما عندد الندوم ا  وااد منهما ُجعل لصاابه لباس أادهما أن ٌكون كلّ » الشر  مذهبٌن:

وااد منهمدا هدو  ، فقٌل لكلّ من لة ما ٌلبسه على جسد  من ثٌابهوانضمام جسد كّل منهما لصاابه ب ،ثو  وااد

كما قدال جدّل ألّنه َسَكٌن له،  ؛ا  ُجعل كّل وااد منهما لصاابه لباسالوجه الخر أن ٌكون ، وبه ]....[لباس لصاا

تسدكنون فٌده، وكدذلل  وجدة الرجدل َسدَكنُه  ا  ٌعندً بدذلل سدكن .[98: 76]الفرقدان  ا  لٌل لباسجعل لكم ال ثناؤ :

 فٌكدون كدّل واادد .[183: 2]األعدراف  وجعدل منهدا  وجهدا لٌسدكن إلٌهدار : تعالى ذكد ٌسكن إلٌها، كما قال

 .24«لصاابه بمعنى ُسُكونه إلٌه ا  منهما لباس

د الغاٌدة من لة خلق المرأة بالنسبة إلى الرجدل، فهدذ  الٌدة تؤّكد وتامل الٌة األخٌرة إشارة مهّمة تبر 

 /لثانً تابع لؤلولى فً فعل الّسدكنفا «لٌسكن إلٌها»، أو خلق األنثى من الذكر من خلق المرأة من جسد الرجل

 ا  األادداث سدٌر السكون بمختلف دالالته، فمن الذكر خلقت األنثى لٌسكن إلٌها، وكان المنطق ٌقتضً أن تسدٌر
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 اَظز: اتٍ يُظىر، نظاٌ انعزب، ياّدج: ص. ن. ٌ. -
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، بمدا أّن «وجعل منها  وجها لتسكن إلٌده»إلى « وجعل منها  وجها لٌسكن إلٌها»، فتتاّول العبارة من ا  عكسٌّ 

ٌّة على المذكّ  « و »لفظ  ث. إّن هدذا المقطدع مدن شدأنه أن ٌبدّدد فكدرة ر مثلما ٌاٌل علدى المؤّندٌاٌل فً العرب

 مدن رغمعلدى الد ،على معندى سدكون الرجدل إلدى المدرأة العبارة القرآنٌة تدلّ  بما أنّ  ،تفضٌل الذكر على األنثى

-بمدا أن ادّواء وّفدرت لدم  ،وٌوّجهه لفابدة األنثى ،بل قد ٌفهم من ذلل ما ٌنق  هذا التفضٌل لقت منه؛أّنها خُ 

لدٌده قبدل أن  ا  ، مدا كدان مفقدودواألمدن ،والسدكٌنة ،مدن األندس –اس  ما جداء فدً النّصدٌن التدوراتً والقرآندً

 انت بذلل صاابة الفضل.ق، فكخلَ تُ 

ت لَقدوالطمأنٌندة، ولّمدا خُ  ،والمتعدة ،مدن األندس ا  خالٌد مواشدا   فضاء   ،قبل خلق اّواء ،لقد كان عالم آدم

ر الكون بهذ  العناصر  /ا  تمل كٌانه، وقد كان قبل ذلل فراغدواك ،ودّبت فٌه الاركة، فطا  العٌ  لدى آدم ،ُعمِّ

لٌن بلاظ أّن المفسدرٌن والمدؤوّ إّننا نُ  اكتس  داللة ومعنى قبل أن ُتخلق اّواء. الكون أنّ  ، وال نظنُّ ا  مواش ا  ٌباب

للددنّص الدددٌنً اهتّمددوا بأشددٌاء فددً هددذا الددنّص، وأهملددوا أشددٌاء أخددرى فٌدده كددان باإلمكددان أن تعددّدل مددن الراء 

كدر فدً م المسدابل مدا ذُ أثناء تأوٌل النّص الدٌنً، ومن أه ،أو االهتمام بها ،واألطرواات لو وقع االلتفات إلٌها

؛ أي من أفعال نهضت بها ادّواء إ اء آدم، فالّنصدان لدم ٌبدر ا ااجدة األنثدى إلدى الدذكر ،فً القرآن ثمّ  ،التوراة

 ،على الرغم من أّن النّصٌن: التوراتً ،ااجة الذكر إلى األنثى –على العكس من ذلل-بل كشفا  اّواء إلى آدم؛

، تبعد وأّن األنثى ُخلقت ،سابق اّواء فً الخلق آدم ٌؤّكدان أنّ  ،ر للقرآنوالمفسّ  ًّ  ا  من جسد الذكر، ومن المنطقد

، ةواّواء الموهوب ،والطمأنٌنة، ولٌس العكس، وأن ٌكون آدم الواه  ،واألمن ،آدم لاّواء األنس رأن ٌوفّ  ،لذلل

 الً.، عند معالجة الماور التآدم لاّواء وستتأّكد لنا تبعٌة الذكر لؤلنثى/

3

ما ٌشدٌر إلدى أّن آدم وادّواء كاندا ٌعٌشدان فدً  مدن البدداٌات اٌداة  ،وفً القرآن، نجد فً سفر التكوٌن

ألّن الجسد العاري  ؛مامنه ا  سدٌهما، ولم ٌكن هذا الاج  مطلوبولم ٌعرفا كساء ٌستران به ج ،الطبٌعة الفطرة/

ألّن كّل شًء كان ٌاٌا اٌاة الطبٌعة خار  فضاء  ؛أو نقٌصة ،ا  أو قبا ،ل عورةٌمثّ  ،فً ال من البدبً ،لم ٌكن

الجمدال  -على العكس مدن ذلدل-كان الجسد ٌمّثل  .25«ته ُعْرٌانٌن، ولم ٌعترهما الخجلكان آدم وامرأ» الثقافة:

فأخرجده علدى غٌدر مندوال،  ،أّن هللا تفّنن فً خلق اإلنسان ،ا  وقرآن توراة   ،والروعة، وتذكر النصوص المقّدسة
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خلددق هللا »بهددذا الجمددال:  ا  باإللدده، وكددان اإللدده واعٌدد ا  ، بمددا أّندده ُخلِددق شددبٌهفكانددت صددورته أجمددل مددا فددً الكددون

اإلنسدان فدً  لقدد خلقندا . ونقرأ فً القدرآن26«وأنثى خلقهم اإلنسان على صورته، على صورة هللا خلقه، ذكرا  

أاسن تقوٌم
 .28فً أاسن خلق أو ،قصد بهذ  الٌة أّن اإلنسان ُخلق فً أاسن صورةوٌُ . 27

 ،ٌمّثددل قّمددة الخلددق فددً الجمددال، وسددٌكون لهددذا أثددر  فددً تارٌددل األاددداث وتسددرٌعها ، إذا ،كددان الجسددد

رة االهتمدام مدن جسدد آدم وتاوٌدل بدؤ ،فً النّصٌن التدوراتً والقرآندً ،والتاّول بها من فضاء إلى فضاء ثانٍ 

إّن مثل هذ  العناصر من شأنها  .إلى الجسد الماجو  الساتر لئلثم ومن الجسد الجمٌل العاري ،إلى جسد اّواء

رة فً هذا الفضاء تّدل على االاتفاء افالعناصر المتو إذ كلّ  ؛بها ناو اشتهاء الجسد وتسٌر ،أن تاّرل األاداث

ر الرّ  اّواء إلى ، تشّظً الجسد إلى ذكر وأنثى، إاضاسان فً أاسن صورةخلق اإلن ، واالاتفال به؛بالجسد

قدد خلدق  ،قبدل ذلدل ،وكدان اإللده ،29«هدذ  الضدلع امدرأة أاضدرها إلدى آدم وعمدل ]الدرّ [ مدن» آدم بعد خلقها

سنه ورأى هللا ما خلقه فاستا» ،شًء فً الٌوم السادس ن أتّم كلّ بعد أ ،ً أاسن تقوٌم، ونظر فً خلقهالكون ف

ذلدل عدالم [ 2و 2:  07 سدورة السدجدة]ونقدرأ فدً  ،30«َقَبه صباٌ ، فكدان الٌدوم السدادس، ثّم جاء مساٌء أعْ ا  جدّ 

 .«ٌ  الراٌم الذي أاسن كل شًء خلقهالغٌ  والشهادة الع 

قبل خلق المرأة؛ لذلل كان خلقُها  ا  َس مواشأخرَ  ،طوال األصاا  األّول من سفر التكوٌن ،كان الكون

وفدً الكدون  ،لؤلنس والمؤانسة، وقد كانت األنثى أهّم عنصر فاعل فً تارٌل األاداث فً الكدون البددبً ا  خلق

ٌّة أمة ، سواء كانت المرأالقصصً  ،اّولتا الكدون األّول مدن صدامت سداكن إلدى نداطق متادّرل: هما اللّتان الا

مشددهدي  ى كددون مسددراً/روى فٌدده األاددداث بضددمٌر الغابدد  )هددو، إلددُتددوالددّنص القصصددً مددن كددون سددردّي 

دة وادّواء ٌّ دة ،تراجٌدي تمّثل فٌه األدوار، وٌترل للشخصٌات فرصة التخاطد  مباشدرة )الا ٌّ وآدم  ،ثدّم هللا والا

وآدم واددّواء فددً القددرآن...،، لكددّن الخطدا  الددذي كددان فددً األصددل  ،فددً سددفر التكددوٌن، هللا والشدٌطان ،وادّواء

 «الخطا  المنقول» سّمىعن طرٌق ما ٌُ  فً النّصٌن المقّدسٌن إال نقرأ  )اوار مباشر بٌن أطراف، ال ا  هدٌّ مش

(Discours transposé ou Style indirect) فً تشكٌل الكبلم  ا  شًء ٌظّل ااضر الراوي العلٌم بكلّ ألّن ؛

                                                           
26

 72: 1ذكىٍَ  -

27
 9: 36انرٍُ  -

28
 722، ص 03،   16آي القرآن، مانظر: جامع البٌان عن تأوٌل  -

29
 77: 7تكوٌن  -

30
 01: 1تكوٌن  -



 

 

  لدراسات الدينيةاقسم 
 

 

 

ضدفى ٌُ  ،وتاوٌله من خطا  اوارّي مشدهدي إلدى خطدا  ادوارّي مشدهدي منقدول، وبهدذا التاوٌدل ،المنطوق

. ا  كدان أو ادوار ا  لخطدا  الموّادد سدردلقصصً جان  من جوان  إغنابه، وٌخَرُ  به مدن رتابدة اعلى النّص ا

من كون صامٍت سداكن ٌسدود  الادوار  ،عن طرٌق انخراط اّواء فً الخطا  ،وٌخر  الكون من جهة أخرى

تتفاعدل فٌده الكابندات والدراوي العلدٌم ٌنقدل كبلمده، إلدى كدوٍن مدتكلّم متادّرل  ،الباطنً المسرود )هللا ٌكلّم نفسده

 فً نظام القّص. ا  تغٌٌر ٌطرأ على نظام الكون تغٌٌرلذلل ٌقتضً كّل  بطرق مختلفة؛

4

افر فً هذا لجسد، فقد توإلى عبلقة الفضاء الذي تدور فٌه األاداث باالاتفال با ، هنا،ال بّد من اإلشارة

 من عناصدر الجمدال مدا ٌشدّد آدم وادّواء إلدى دنٌدا الجسدد، آنً،ة فً النّصٌن التوراتً والقرالجنّ  وهوالفضاء )

، ٌقول أّولهما: فٌه، وقد عّبر عن هذا االشتهاء مقطعان توراتٌان على األقلّ  ا  وٌجعل عالم الاّس مشتهى مرغوب

شجرة ووضع فٌها آدم الذي َجبلَُه. واستنبت الرّ  اإلله من األر  كّل  ام الرّ  اإلله جّنة فً شرق عدنٍ وأق»

لشدجرة لذٌدذة وعنددما شداهدت المدرأة أّن ا»مدا ٌدأتً:  ،فدً المقطدع الثدانً ،. ونقرأ31«بهٌة للنظر ولذٌذة لؤلكل

وال  .32»فأكدل معهدا ا  ثمرهدا وأكلدت، ثدّم أعطدت  وجهدا أٌضدومثٌدرة للنظدر قطفدت مدن  للمأكل وشهٌة للعٌون

غدٍر للدذوق والمتعة بثمر الشدجرة، فدالّثمر مُ  ٌخفى ما فً هذٌن المقطعٌن من تركٌ  على دعوة الجسد إلى التلّذذ

كاندت شددٌدة التدٌّقظ فٌهدا، لقدد كاندت ادّواء علدى  ّن اّواء لم تستطع السٌطرة على الشهوة التًاّتى إ ،وللبصر

إذ لم تكن هً ااضرة عندما نهى  ؛الشجرة، فقد ٌكون آدم أعلمها بالاظر علم بالنهً اإللهً عن األكل من هذ 

فٌها من فعل  ا  كانا أشّد تأثٌر ،وشهوة األكل ،اسّ آدم عن األكل، لكن إغراء ال ،النّص التوراتً فً ،الرّ  اإلله

 الاظر.

الجمدال والتمّتدع بده،  البصر كانت األداة األساسدٌة فدً إدرال جمدال الكدون/ ، أّن العٌن/هنا ،بلاظوالمُ 

ة نفسدها التدً أدرل فً األكدل، وهدً األدا والرغبة ،والشهوة ،فمشاهدة الشجرة المثمرة ولّدت فً اّواء اإلثارة

لدى خمدس مدّرات ع «ورأى هللا ذلدل فاستاسدنه»بها اإلله فً )سفر التكوٌن، جمال خلقه، وقد تكدّررت عبدارة 

إذ كدددّل مندددٍع  ؛ا  ماتومددد ا  صددداا  األّول مدددن )سدددفر التكدددوٌن،؛ لدددذلل ٌكدددون فعدددل الخدددرق أمدددراألقدددّل فدددً اإل

(Interdiction القّص )، ٌقتضً ضرورة فً علمLa narratologie،، (  اس  نظرٌة بروV .Propp، ،

                                                           
31

 3-8: 7تكوٌن  -

32
 2: 0ذكىٍَ  -



 

 

  لدراسات الدينيةاقسم 
 

 

أن  ا  لده مدن الدّراوي مسدّبق ا  ٌكدون اظدر األكدل مدن الشدجرة مقدّدر لدذلل ؛،Transgression) ا  أو تجداو  ا  خرقد

 Leالددذي أراد اإللدده تثبٌتدده للقضدداء علددى الفوضددى ) ،عددن النظددام الكددونً ا  خددرق، والخددرق لددبن كددان خارجددٌُ 

chaos،، ٌسدتعمله رّ   ،مدن صدمٌم النظدام فدً علدم القدصّ ألّن الخدرق  ؛ٌس كذلل فً الكدون القصصدًفاّنه ل

تادت  ا  عدواق ،وهو العلٌم بكل شًء) هنا ،ق للكون القصصً غاٌته، وقد ٌكون الّراويالراوي لكً ٌاقّ  القّص/

القدابم علدى المندع الكدون مدن الموجدود لدت األنثدى فدً ووطأة نظام القّص. لقد تاوّ  ،وطأة نظام الكون وطأتٌن؛

خدرق لدبن كدان ٌتنداق  والنهدً  والارام إلى المنشود القابم على اإلبااة والابلل، ومدا نهضدت بده ادواء مدن

: أثمددروا وبدداركهم هللا قدداببل  »ٌقتضددً التناسددل والتكدداثر:  ،(un ordreه امتثددال ألمددر إلهددً سددابق فإّندد ،هددًاإلل

خددرق النهددً،  إال إذا تددمّ  ، ولددن ٌكددون ذلددل ممكنددا  ،78: 1)تكددوٌن « وا األر  وأخضددعوهاوتكدداثروا واملددؤ

 ،ومددلء األر  ،والتكدداثر ،ق اإلرادة اإللهٌددة فددً تعمٌددر الكددون بالتناسددلفعددل ماتددوم لكددً تتاّقدد ، إذا ،فددالخرق

ل علدى اٌوان ٌتارّ  على سمل البار، وعلى طٌر السماء، وعلى كلّ »ط والتسلّ  ،والتمتع بنعم هللا ،وإخضاعها

، واألر  ،د القرآن ضرورة انتفا، اإلنسان بما سخر  هللا لده فدً السدماوات،. وقد أكّ 78 :1)تكوٌن« األر 

]لقمان    وأسبغ علٌكم نعمه ظاهرة وباطنةر لكم ما فً السماوات وما فً األرألم تروا أن هللا سخّ والبار: 

01 :71]. 

،، دعدً إلٌهدا 2: 0تكدوٌن« )رلمأكل وشهٌة للعٌون ومثٌرة للنظدلذٌذة ل»إن الكون بأسر  مابدة أطعمة 

اإلنسان، وكان لؤلنثى فضل المبادرة لؤلكل منها، فأكلت وأطعمت غٌرها، وبفعدل األكدل هدذا ٌنتهدً فعدل خلدق 

لٌبدأ فعل خلق اإلنسان على وجه األر ، وٌكف الكابن عن االقتٌات مدن مابددة اللهدة  ،اللهة فً عالم الغٌ 

االعتنداء ة إلدى ل من االهتمام بما ٌاددث فدً الجّندبٌن فً األر ، ونتاوّ ة وعرق الجلٌقتات بالمشقّ  ،ةفً الجنّ 

 .بما ٌادث على وجه األر 

 نسأن نتكلّم على أطرواة ٌون د. لوفن ،هنا ،وقد ٌكون من المفٌد

(Jon. D . Levenson الخلق واستمرارٌة الّشر»، اول» (La création et la Persistance du 

Mal). ( ٌددذكر بددول رٌكددورPaul Ricœur( أّن هددذا البااددث اختددار موضددو، السددٌطرة أو الددتاّكم ،La 

maîtrise،، ( عو  موضو، النظامL’ordre،،  ّدا موج ، فدإّن مقاومدة علدى ذلدل وبنداء   ،فدً دراسداته ا  هدخٌط 

ددة اإلنسددان المّتعلددق  ،منددذ البداٌددةتعدد ا،  النظددام ال ٌّ ًّ راجددع فددً النهاٌددة إلددى سددوء ن إلددى فكددرة عصددٌان عرضدد

 ، العكدس مدن ذلدل،تبددو علدى «اسدتمرارٌة الشدرّ »ر عنها فً العنوان بدـ عبّ ٌبة، ذلل أّن هذ  المقاومة المُ بالخط
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ُ لدذلل تدّم ت ؛33مبل مة لعملٌة خلق هً فً جوهرها هّشة وقابلدة للعطد  كلَدت جداو  األمدر اإللهدً بكدّل ٌسدٍر، فأ

آدم  ما نو، الثمدر الدذي أكدبل   وهدل كاندت : ماذا أكلت اّواء وهنا نتساءل عنه أنالثمرة الماّرمة، وما ٌمكن 

 الثمرة على قدر كبٌر من الفتنة واإلغراء اّتى ٌقع تجاو  الاظر اإللهً 

، وكان موقعها وسط الجّنة. «معرفة الخٌر والشرّ »الشجرة المعنٌة بالنهً هً شجرة  تذكر التوراة أنّ 

لشدجرةال تقربدا هدذ  اارة إلٌهدا بدالقول: ، وٌكتفً باإلشدا  وال موقع ا  فبل ٌذكر لها اسم ،أّما القرآن
وقدد علّدل  .34

ٌّال أن تأكل من شجرة معرفة الخٌدر والشدرّ » :كل من الثمراإلله الاظر بالول الموت بال ألندل ادٌن تأكدل  ؛إ

ٌّة تقّدم تعلٌبل  ثانٌد35«تموت ا  اْتممنها  ٌُكسد  الكدل القددرة  ا  . لكّن الا مفداد  أّن األكدل مدن الشدجرة الماظدورة 

ددة بددذلل بدددور الظهٌددر ٌّ  ،بالنسددبة إلددى آدم واددّواء (l'adjuvant) علددى التمٌٌدد  بددٌن الخٌددر والشددّر، فتددنه  الا

ٌتمّثدل فدً أّن  ،عدن التعلٌلدٌن السدابقٌن ا  مختلفد وبدور المعرقل بالنسبة إلى اإللده. ونقدرأ فدً القدرآن تعلدٌبل  ثالثدا  

ٌّة فً الدنّص التدوراتً ،غٌر أّن الشٌطان ،36الكل من الشجرة ٌكون من الظالمٌن ٌقدّدم  ،الذي ٌنه  بدور الا

ا ُوورَي عنهما من فوسوس لهما الشٌطان لٌبدي لهما معن جمٌع ضرو  التعلٌل السابقة:  ٌختلف ا  تعلٌبل  رابع

ن سوءاتهما وقال ٌْ أو تكوندا مدن الخالددٌن ما نهاكما رّبكما عن هذ  الشجرة إال أن تكوندا َملَكد
إّن األكدل مدن  .37

ى من لدة المبلبكدة، وإّمدا أن واّواء من من لدة اإلنسدان إلد شجرة الماّرمة ٌنشأ عنه أاد أمرٌن: إّما تاّول آدمال

ٌا آدم : ، قال«شجرة الخلد» ـلذلل نجد الشٌطان ٌنعت الشجرة الماظورة ب ٌصٌرا كابنٌن خالدٌن غٌر فانٌٌن؛

هل أدلّل على شجرة الخلد وملٍل ال ٌبلى
38  

 :من االختبلف ا  د ضروبفً هذ  القّصة تؤكّ إّن الرواٌات 

 الختبلف فً األطراف المتصارعةا: 

، إلدى كسد  آدم واإلله والشٌطان فدً الدنص القرآندً ،ة فً النّص التوراتًمن اإلله والاٌّ  ٌسعى كلّ  *

ٌّة )الشٌطان، تغري باألكل منها. ،: هللا ٌنهى عن األكل من الشجرةواّواء إلى صّفه  والا
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- André la Coque/Paul Ricœur, Penser la bible. Ed. Du Seuil 1338, p 37. 

34
 13: 2، واألعزاف 06: 7اَظز: انثمزج  -

35
 12: 7تكوٌن  -

36
 13: 2، واألعزاف 06: 7اَظز: انثمزج  -

37
 73: 2ألعزاف ا -

38
 173: 73طه  -
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 االختبلف فً تعلٌل الاظر: 

د ،األكل مدن الشدجرة ٌسدّب  المدوت فدً نظدر اإللده * ٌّ اسد   ،ةومعرفدة الخٌدر والشدر فدً منظدور الا

 الرواٌة التوراتٌة، وهو ٌنشا الظلم فً منظور اإلله، وٌكس  الخلود فً منظور الشٌطان فً النّص القرآنً.

، وفددً الشخصددٌات بنٌددة الكددون األصددلٌةمامددوالن فددً  ،وإمكددان خرقدده ،إّن هشاشددة النظددام الكددونً

مندذ تأسٌسده،  ا  التباٌن/ التندافر مدا ٌجعلهدا كدبّل  ُمَاّطمدفالعناصر المكّونة لهذ  البنٌة فٌها من  الماّركة لؤلاداث؛

ًَ به فً تراجٌدٌا الشرّ  ،فاإلله مجهول عبدارة  ات المتاّركة فً الفضداء البددبًوالكابن ،39والموت واإلنسان ُرم

 وإن بدت فً الظاهر متملفة: ،اّدةعن قوى متض

ٌّة   اإلله واإلنسان )آدم+اّواء،.≠ الا

 اإلله.≠ )آدم +اّواء،  اإلنسان

دة )فدً سدفر  ،هنا ،الفواعل مفٌدة /دراسة الشخصٌات إنّ  ٌّ فً إبرا  كٌفٌات التفاعدل فدً مدا بٌنهدا، فالا

همدا والقدّوة المعرقلدة لآللهدة، و ،،L’antagoniste) ٌمّثبلن البطدل الّضددٌد ،والشٌطان )فً القرآن، ،التكوٌن،

نِ  ٌْ ٌّة ٌُ  ٌنتصبان ِصْنَو علدى أّنهدا كدابن معبدود، وهدً  ،الشدرقٌة القدٌمدةفً الثقافات  ،نظر إلٌهامعادلٌن لها، فالا

عدن طرٌدق  ،واالنبعاث ،لوالتبدُّ  ،درم  التجدّ  ،عبلوة على ذلل ،هًو ،40ورم  للعضو الذكوري ،كابن مذّكر

شكلها الخارجً،، وهً ال تختلف فً ذلل عن آلهة الشرق القدٌمة فً موتها وانبعاثها من  /وبهاثدها )ـتبدٌل جل

/ إبلدٌس فددً . أّمدا الشدٌطان41واإللده دامدو ،واإللده دمدو ي ،وتجدّددها مثدل اإللده مدردوخ ،جدٌدد بتبدّدل الفصدول

 ،بلبكدة، ثدّم صداروربدٌس الم ا  قبل رف  السجود لدم، كان متسدلّطفكانت له من لة رفٌعة  ،ر اإلسبلمًالتصوّ 

 على الذات اإللهٌة. ا  متمّرد ا  ملعون ا  كابن ،بعد العصٌان

ٌّة ُتْنَعُت ببع  صفات اللهة كر، فهدً تعدرف كالمعرفة والم ،ومن البلّفت فً القّصة التوراتٌة أّن الا

 كٌدف عرفدت أنّ ة  وكٌف عرفت أّن اإلله مندع آدم وادّواء مدن األكدل مدن الشدجرة الماّرمد أسرار اللهة، وإال

ٌُكس  ، أّن سدفر التكدوٌن)فإّنندا نقدرأ فدً  ،ما ٌتعلّق بالمكر  أّما فٌالكل التمٌٌ  بٌن الخٌر والشرّ  األكل الماّرم 
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- Penser la bible, p120. 

40
ٌّدة ) -  Sexualité et، قدد مارسدت الجدنس مدع ادّواء فدً غٌدا  آدم؛ لدذلل نعتدت ادّواء بالخٌاندة )Le serpentال تستبعد بع  الدراسدات أن تكدون الا

religions p 128-129.، 

41
 27إنً  28و، يٍ ص 1328انظالو، تغذاد، اَظز: حُىٌ، َائم، عمائذ يا تعذ انًىخ، يطثعح دار  -
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ٌّة كانت  بخٌدر  ؛ بدلوٌوصف اإلله فدً القدرآن بالمداكر ،42«لبّرٌة التً صنعها الّرّ  اإللهأمكر واو  ا»الا

الماكرٌن
43. 

أّن االكتشافات األركٌولوجٌة تدّل على  ، ل الكتن  المقّ   والشرق الق يممحيط الجنمع الونقرأ فً )

ددة فددً الشددرق القدددٌم ٌّ فددً الدددٌانات الكنعانٌددة، وقددد  مهمددة   وعلددى ااددتبلل هددذا الاٌددوان مكانددة   ،انتشددار عبددادة الا

ٌّة فً الشدرق القددٌم اٌوا دة  ،ر تفسدٌ فدً ،، وقدد رسدم الطبدري44موصدوال  باأللوهدة ا  نداعتبرت الا ٌّ صدورة للا

ٌّة »تّتصف باسن غٌر عادّي، ٌقول:  ا  مفارق ا  عجٌب ا  تجعلها كابن أربع قوابم كأّنها بختٌدة مدن أاسدن وكانت للا

ددة مددن الهددواّم، واللفددظ ٌسددتعمل للمددذكر  :البددن منظددور ،لسوونن الروور . وجدداء فددً )45«داّبددة خلقهددا هللا ٌّ أّن الا

ٌّة أمثال كثٌرة فً صف ٌّة»قال: ات عّدة فٌُ والمؤنث، وٌضر  بالا  ،للداللة على ادّدة البصدر «هو أبصر من ا

ٌّة الوادي»قال وٌُ  ٌّة األر »، و«فبلن ا رأسده رأس »قدال: للّداللة على شّدة الشكٌمة وامى الادو ة، وٌُ  «ا

ددة ٌّ ددة ذكددر»عدداقبل ، وفددبلن  ا  شددهم ا  إذا كددان متوّقددد« ا ٌّ لمددرأة أو الرجددل إذا طددال قددال لأي شددجا، شدددٌد، وٌُ  ؛«ا

ٌّة ما»عمرهما:  ٌّة ما»و« هو إالّ ا دة، وٌُ  «هً إالّ ا ٌّ دة الدوادي»قدال: وذلل لطدول عمدر الا ٌّ دة  ،فدبلن ا ٌّ وا

ٌّة الاماطاألر   .46والعقل ،والخبث ،إذا كان نهاٌة فً الدهاء «، وا

ٌن ، ال ٌتجلّدى بدوفدً نظدام القدصّ  ،أّن التنافر فً البنٌة األصلٌة فً الكون ومن المفٌد أن نذكر، كذلل،

ٌّنه اتى داخل الكابن الوااد، فتكوٌن آدم، ،/ الشخصٌات المتضاّدة فاس الكابنات وهو ٌمّثل  وإّنما ٌمكن أن نتب

هندال اإلنشداء مدن الطدٌن/ التدرا ، ومدن جهدة  ،قّمة اإلبدا، فً الخلق، ٌقوم على عناصدر متندافرة، فمدن جهدة

 ّدسان هذ  البنٌة القابمة على التنافر فً كٌان آدم.النّصان المق ً فٌه، وقد أّكدهنال نف( الرو  اإلله ،أخرى

واناددا  إلددى صددّف العددّدو/المعرقل فددً كددبل النّصددٌن، وتكددون النتٌجددة  ،لقددد تمددّرد المخلددوق علددى خالقدده

وسوءاتهما فً الدنّص القرآندً، فٌسدرعان  ،اكتشاف آدم واّواء عراء الجسد فً النّص التوراتً :األولى لؤلكل

 ّجهنا نادو معرفدة الشدجرة الماّرمدة؛إذ ٌمكن أن تو ؛التٌن، إّن هذ  النتٌجة األولى مهّمة إلى ستر العراء بورق
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 1: 0ذكىٍَ  -

43
 69: 0آل عًزاٌ  -

44
 983م، ص 7330، 1انظر: الجامع الماٌط فً الكتا  المقّدس والشرق القدٌم، جمعٌة الكتا  المقّدس والمكتبة البولسٌة، ط -

45
 َُح.. وانثخرُح واإلتم انخزاطا038، ص 7، ج 1جايع انثُاٌ عٍ ذأوَم آٌ انمزآٌ، و -

46
 اَظز: اتٍ يُظىر، نظاٌ انعزب، ياّدذٍ )حىا( و)حُا(. -
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لخلدد مثلمدا ورد فدً الدنّص   هل هً شدجرة اشّر مثلما جاء فً النّص التوراتًهل هً شجرة معرفة الخٌر وال

 وراتً والقرآنً   أو هل هً شجرة الجسد والجنس مثلما ٌمكن أن ٌّدل على ذلل سٌاق النّص التالقرآنً

شجرة » : إّن الشجرة الماّرمة هًال ٌساعد القارئ على الذها  إلى القول إّن السٌاق النّصً التوراتً

، فلو كانت كذلل لندتج عدن األكدل مدن ثمرهدا المدوت، وقدد سدبق أن ذكرندا أّن اإللده علّدل «معرفة الخٌر والشرّ 

ًّ لآلكل، لكّن آدم واّواء أكبل مدن الثمدر المادّرم  وهً الموت ،التً تنشأ عن هذا األكل ،الاظر بالنتٌجة الاتم

 ا    انغبلقهدا، وكدان االنفتدا  مصدّوبدون أن ٌصٌبهما الموت، وكانت النتٌجة الاتمٌة أن انفتات أعٌنهمدا عدو

ولّدد الشدعور بالخجدل فدً  ،ا ادوا  مدن جمدالّمدمرغم علدى الد ،مشدهد الجسدد العداري ناو الجسد العداري، لكدنّ 

رآندً والتدوراتً، وقدد عّبدر النّصدان عدن هدذا الخجدل بسدعً  و  الجّندة إلدى سدتر العدراء الجسددي النّصٌن الق

وكدان آدم وادّواء قبلده عدارٌٌن، لكّنهمدا لدم  ،بورق الّتٌن، لكن لماذا هذا الخجدل مدن العدراء بعدد األكدل المادّرم

 فً خلقه فأخرجه فً أاسن صورة لماذا تّم ستر الجسد الجمٌل بعد أن تفّنن اإلله  ،47ٌكونا ٌشعران  بالخجل 

ظهر الشعور بالخجل بعد األكدل مدن الثمدرة الماّرمدة، وكدان أّول رّد فعدل صدادر عدن  و  الجّندة أن 

دون  ٌسدددَل اجدداٌ  مددن ورق الّتددٌن علددى الجسددد فددً النّصددٌن التددوراتً والقرآنددً، وإذا كددان الجسددد العدداري

سدتر ، فدإّن الدنّص الثدانً )القدرآن، ٌرّكد  علدى نقطدة لدذلل وجد   ؛للخجدل ا  تخصٌص، فً الدنّص األّول، جالبد

ٌّنة فً الجسد العاري  ٌخصدفان علٌهمدا مدن  فلّما ذاقا الشدجرة بددت لهمدا سدوءاتهما وطِفقدا، «ةأسو»سّماها مع

فً تفسدٌر  ،،لسنن الرر . وقد جاء فً )49فً هذ  الٌة معنى العورة «ةالسوأ»وتفٌد لفظة  ،48ورق الجّنة...

، قدال ابدن : َفْرُ  الرجل والمدرأة...السوأة: العورة والفااشة، والسوأة: الَفْرُ ...الّسوأة»... ً: ما ٌأت، الٌةهذ  

 .50«...ا منه من قول وفعلستاٌإلى كّل ما ٌُ  لَ قِ ثم نُ  ،: "السوأة فً األصل الَفْر ُ األثٌر

مدن الجسدد، ولدٌس كامدل ن عدن عدراء جد ء معدٌّ  ا  أّن الخجل كان ناشدبن ٌن التفسٌرظ فً هذٌبلاَ وما ٌُ 

لدذلل عمدل كدّل مدن آدم  ، لددى الدذكر واألنثدى؛Le sexeالجسد، وهدذا الجد ء المخصدوص هدو بدؤرة الجدنس )

واّواء على ستر هذا الج ء مدن الجسدد. لكدن لمداذا بددا لدم وادّواء هدذا الجد ء دون سدوا  مدن سدابر أعضداء 

  ٌبددو أّن لهدذا األمدر عبلقدة بدالثمرة الماّرمدة، ٌنالجسد  ولماذا عمدا إلى ستر  دون أعضاء الجسد بورق الّتد
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 76: 7انظر: تكوٌن  -

48
 77: 2األعراف  -

49
 126، ص 8،   6انظر: جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن، م  -

50
 اَظز: نظاٌ انعزب، ياّدج: ص.و.أ. -
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ًَ آدم واّواء ع ،فالشجرة اٌدل علدى األكدل مدن ٌ ا  لم تكن شدجرة اقٌقٌدة؛ بدل كاندت رْمد  ،ن األكل منهاالتً ُنه

دة فدً األّول، أّكد النّصدان التدوراتً والقرآندًأي على ممارسة الجنس، وقد  ؛«مابدة الجسد» ٌّ  ،علدى لسدان الا

لدم ٌمدت  ،وعددَم الفنداء، وبالفعدل ،كسدُ  الكدل الُخلُدودَ أّن األكل من هدذ  الشدجرة ٌُ  ً النّص الثانً،والشٌطان ف

بدل تواصدل ابدل النسدل، فاّققدت اإلنسدانٌة  ،؛التدوراتً بدذلل إن همدا أكدبل منهدا وقد هّددهما اإللده و  الجّنة )

ٌّن أّن عقوبدة ممارسدة الخلود عن طرٌق ممارسة الجدنس والتكداثر، والمتأّمدل فدً الدنّص المقددّ  س التدوراتً ٌتبد

كدان عقوبدة ال اندً  ا  ً التراث اإلسدبلمً أّن المدوت رجمدذكر أخبار ف. وت51الجنس الماّرم هً الموت الاتمً

ٌُعدُّ ُظلمد وال انٌة فً بداٌة ظهور اإلسبلم، وقتل شدجرة ولدذلل ُنعدت مدن ٌأكدل مدن ال لهدا؛ ا  النفس بهذ  الطرٌقة 

 .52ظالمٌنالماّرمة بكونه من ال

)األكدل مدن الثمددرة  : مرالدة عددراء الجسدد قبدل خدرق الماظددور، بدٌن مدرالتٌنهندداال بدّد مدن التمٌٌد ، 

رٌدانٌن فدً التدوراتً أّن آدم وادّواء كاندا ع ومرالة عراء الجسد بعد هذا الخدرق، وقدد ذكدر الدنصّ  ،الماّرمة،

لدذلل اسدتترا بدورق  الخجدل اعتراهمدا؛فدإّن  ،ٌدةأّما فً المرالة الثان األولى، لكّنهما لم ٌشعرا بالخجل.المرالة 

بما  ،لمارّمة بالجنسفً عبلقة الثمرة ا ،وٌمكن أن ندعم ما ذهبنا إلٌه ً كبل النّصٌن التوراتً والقرآنً.الّتٌن ف

إّن أغلدد  المفّسددرٌن فددً القددرون »،، ٌقددول صدداابه: الجووس  والوواواف  وول التوورا  اليهووو  جدداء فددً مقددال )

ٌُترجمون بط : 7)تكوٌن « رأته عرٌانٌن، ولم ٌعترهما الخجلكان آدم وام» «الظاهر فًرٌقة مختلفة الوسطى 

ألّن هدذ  الٌدة شدبٌهة بالٌدة التدً  أّوال :«. هما الخر دون أن ٌعترٌهما الخجدلوااد من كان ٌعشق كلّ »، بـ76

فدً لغدة  ،«العدراء» ألنّ  :ا  سداعة التوّادد ال وجدً، وثانٌد ا  ، وقدد َصدارا جسددا  وااددتتاّدث عن الرجل والمرأة

كمدا هدو متادّدث عنده فدً المقطدع  ،[، الجدنس الثدمLe sexe] «الجنس»ُمرادف لكلمة  ،«العهد القدٌم» أسفار

المدذكور فدً سدفر » دون اٌداء «العدراء» سالجدن إنّ  .[]...53الذي ٌروي خطٌبة ادام عنددما شداهد ُعدْري أبٌده

 وجد فٌده أيّ تُ  كما كان هللا ٌرٌد ، وهو اّ  ال ،العشق البدبً ،، قد ٌكون، على العكس مّما تقّدم76: 7التكوٌن 

ٌُتدرجم  ف أّن مدراشداوٌضٌف المؤلّد .54«وال للخطٌبة ،[Coupleفكرة لل و  ] لدم »ٌددعم هدذ  القدراءة عنددما 

ا أي أّنهمد ؛أي أّن آدم واّواء لم ٌنتظرا الساعة السادسة مساء فً كّل صفاء ؛«لم ٌنتظرا»بـ « ٌعترهما الخجل
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 77: 77اَظز: ذثُُح  -

52
 13: 2انظر: األعراف  -

53
 76إلى  73: من 3انظر: تكوٌن  -

54
- Sexualité et religions p 126. 
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ألّندده ٌضددّم  ؛أكثددر للعبلقددات الجنسددٌة بددٌن األ وا  ا  ، وهددً الوقددت الددذي ٌكددون مناسددب55لددم ٌنتظددرا لٌلددة الجمعددة

إن ادّ  مدا ». ثّم ٌقول المؤلّدف نفسده: 0،56: 7وبركة السبت )تكوٌن ،،78: 1خصوبة )تكوٌنبركتٌن: بركة ال

 .57«مة، وهو اّ  أبديى الّدٌنً للكلبالمعن ،اّ  طاهر ،اس  المدراشات ،قبل الخطٌبة هو

ٌّة فً الدنّص التدوراتً وعلدى لسدان الشدٌطان فدً  ،إّن ما جاء فً المدرا  ٌؤّكد ما جاء على لسان الا

ٌقضدً صدفة الخلدود، وٌُكسدُ  الكدل  )أي ممارسدة الجدنس،ن أّن األكل من الثمدرة الماّرمدة م ،النّص القرآنً

ي فدً الكتدا  فدالجنس المادّرم ٌدؤدّ القدرآن، فدً ، وتدوراةفدً ال ال ٌدنق  كدبلم هللا ،مع ذللعلى الموت، لكّنه، 

وقتل النفس )اكم ال نى الدرجم فدً بداٌدة  ،اكم ال نى،، وٌؤّدي فً الكتا  الثانً إلى الظلماألّول إلى الموت )

علددى عددر  الخددرٌن، وهددو أشددّد الظلددم مددرارة بالنسددبة إلددى  ا  ؛ ألندده ٌمّثددل تعددّدٌوهددو ظلددم .الدددعوة اإلسددبلمٌة،

دة وال الشدٌطان مددّبرٌن مكٌددة  ة على قٌمة الِعدْر ؛ات التً ترّك  ثقافتها األخبلقٌالمجتمع ٌّ لدذلل لدن تبدر  الا

ٌُبِصدرانه، وقدد ال ٌكوندان، كدذلل، ضدّد النهدً اإللهدً؛هما بّصراهما بما لم  إذ ؛لدم واّواء إذ قدد ٌكدون  ٌكونا 

ٌُجّربدا مددى طاعتهمد لمداذا كدان ف، ا إللههمدا. لكدن إذا كدان األمدر كدذللاإلله هو الذي سلّطهما على آدم واّواء لِ

  ، عقا ضرورة   ،خرق فً القّص ٌتبعه بما أّن كلّ  ،  هل العقا  مجّرد مقطع سردي اقتضا  الاكًالعقا 

5

سدبق أن ذكدر  القدّص، وهدو موّجده إلدى فدرد أو أكثدر،  أو نهدًٍ  ،فعدل علدى خدرق أمدر ٌنشأ العقا  ردَّ 

نشأ عن خرق نهً عن األكل من شجرة مخصوصة فً الجّنة، وهو  ،ٌن التوراتً والقرآنًفً النصّ  ،والعقا 

 ًٌ  ٌة:تصادر عن ذات إلهٌة متعالٌة، وقد لاق العقا  باألطراف ال نه

 آدم -

 فً سفر التكوٌن  اّواء -

ٌّة -  الا
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ٌّ آدو وحّىاء ُخهِما َىو انجًعح فٍ يُرصف انُهار. )اَظز: انًزجع انظاتك، ص L’Aggadaذذكز األكادا ) -  (.01، هايش رلى 172( أ

56
 01، هايش رلى 172اَظز: انًزجع انظاتك، ص  -

57
 172اَظز: انًزجع انظاتك، ص  -
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 آدم -

 فً القرآن  اّواء -

 الشٌطان -

 

 

 آدم -

   اّواء -

 .011ص  -032، ص1،  1، م 02: 7رة البقرة سوفً تفسٌر الطبري )

ٌّة -   الا

 الشٌطان -

هو التشابه فً ذكر النصوص الدٌنٌدة لؤلطدراف التدً خرقدت الماظدور، فُسدلّط علٌهدا  ،هنا ،بلاظما ٌُ 

ددة التوراتٌددة بالشددٌطا ؛ا   ، لكددن هددذا التشددابه ٌاتددوي اختبلفددالعقددا ٌّ أّمددا تفسددٌر . 58نفددالنّص القرآنددً عددّو  الا

ٌُوّفق بٌن الرواٌتٌن التوراتٌة والقرآنٌةف ،الطبري ة والشٌطان، فأضداف مدا ذكدر  عندما ذكر الاٌّ  ،قد ااول أن 

دة تاٌدل  ا  ، ناتجهنا ،القرآن إلى ما ورد فً السفر التوراتً، وقد ٌكون االختبلف ٌّ عدن اخدتبلف فدً اللغدة، فالا

وإذا سدكت  .ضت به لخرق الماظورهً تتماهى معه فً الدور الذي نه ، أو59هعلى الشٌطان، وهً مرادف ل

ٌّة فً اإلٌقا، باإلنسان لٌخرق النهً، وهو سكوت منطقً  ،ألّن القرآن لم ٌذكر هذا الكابن ؛القرآن عن دور الا

ٌّة دور ،ة فً تفسٌر  بصفة أدقّ أو المروٌات المضّمن)فإّن الطبري  ٌختلف عن ذلل الذي تاّملته فدً  ا  اّمل الا

ٌّدإلبلٌس ا  نفسها مركوبً جعلها ف وتمّثل ،)سفر التكوٌن، ٌُغدوي آدم  ،فدً جوفهدا ا  ، ودخولها بده إلدى الجّندة مخف لِ
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ٌّ انمّض فٍ  -  انمزآٌ َعًذ إنً عًهُح االطرثذال، فظفز انركىٍَ ال َذكز انشُطاٌ، وإًَّا َرحّذز عنٍ آدو وحنّىاء وانحُّنح، نكنٍ انمنزآٌ َظنرثذل تانحُّنحَالحع أ

ٌّ انىظائف انرٍ َهضد تها انحُّ  ٌّ االطرثذال َظّم عهً يظرىي انرظًُح فحظة )اطرثذال فٍ االطرعًال انهغىٌ(؛ أل طنفز انركنىٍَ ح فٍ إتهُض/ انشُطاٌ، غُز أ

: 17فنٍ طنفز انزاَنا  هٍ َفظها انرٍ لاو تها إتهُض/ انشُطاٌ فٍ انمزآٌ: اإلغزاء تاألكم يٍ انشجزج، وَظّىٌ انُّض اإلَجُهٍ تٍُ انحُّنح وانشنُطاٌ أو إتهنُض،

ً إتهُض وانشُطاٌ، انذٌ َضهّم انعانى كهّه: »3 ًّ  «.هذا انرٍُُ انعظُى هى انحُّح انمذًَح، وَُظ

59
 نًحُظ انجايع فٍ انكراب انًمّذص وانشزق انمذَى، ياّدج: حُّح، شُطاٌ.اَظز: ا -
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ٌّنوا ٌّة ،ا  الاق ،ّواء فٌخرقا النهً، وسنب فً  ،نفسه الذي أصابها ،فً تفسٌر الطبري ،أّن العقا  الذي لاق بالا

 بع .سفر التكوٌن، وهو أمر ٌجعلنا نتساءل عن علّة تناسل هذ  النصوص بعضها من 

ٌّن فعل العقا  المسلّط على الكابنات المذكورة أع ،إننا  ً:نرى من المفٌد رسم الجدول الت ،بل لكً نتب

 الوظنئف نتـالشخصي ـوصـــصــــــسـال

من  ،1ف ،1م ،تفسير الطبر 

 513إلى  922ص
 التـوراة القــرآن

األكل من الشجرة المحّرمة بإيرنا من 
 هن.حّواء بر  أن أكلت هل مس

األكل من الشجرة المحّرمة 
 ل الوقت سفسه الذ  أكلت 

  يه حّواء مسهن.

األكل من الشجرة المحّرمة  -
بإيرنا من حّواء بر  أن أكلت 

 هل مسهن.

 آ م

 الخرق

المبن رة بنألكل من الشجرة  -
المحّرمة قبل آ م وإغراؤه بنألكل 

 مسهن.

األكل من الشجرة  -
المحّرمة  ل الوقت سفسه 

 أكل  يه آ م مسهن.الذ  

ن الشجرة المبن رة بنألكل م -
ه المحّرمة قبل آ م وإغراؤ

 بنألكل مسهن.

 حّواء

إبلي /الشيطنن  ل بطسهن حملهن  -
ليخنط   ،وال خول به خفية إلى الجّسة

ويغريهمن بنألكل من  ،آ م وحّواء
 الشجرة.

إغراء حّواء وآ م بنألكل من  - غير مذكورة -
 .الشجرة

 الحّية

إغراء آ م وحّواء بنألكل من  -
 .الشجرة

إغراء آ م وحّواء بنألكل  -
 .من الشجرة

 الشيطنن غير مذكور.-

الخروف من الجّسة وخلق الر اوة  -
بيسه وبين الحّية والهبوط إلى 

 األرض.

الخروف من الجّسة وخلق  -
الر اوة بيسه وبين الشيطنن 

 والهبوط إلى األرض.

لكّ  الخروف من جّسة ع ن وا -
لكس  القوت بنلشقنء والتر  

 وعرق الجبين.

 آ م

 الرقن 

الخروف من الجّسة وإصنبتهن  -
 ،وَحْملُهن كرهن ،شهر بنلحيض كلّ 

والهبوط  ،وتكثير آالمهن عس  الوضع
 إلى األرض.

الخروف من الجّسة وخلق  -
الر اوة بيسهن وبين 

الشيطنن والهبوط إلى 
 األرض.

الخروف من الجّسة وتكثير  -
أوجنع المخنض وآالم الوال ة، 

واشتينق األسثى إلى الذكر 
 وتسلّطه عليهن.

 حّواء

إصنبتهن بنللرسة وتقبيح صورتهن،  -
وجرلهن تسرى على بطسهن وتقتنت من 
الترا ، وخلق الر اوة بيسهن وبين 
 أبسنء آ م والهبوط إلى األرض.

إصنبتهن بنللرسة وجرلهن  - .غير مذكورة -
وتقتنت من تسرى على بطسهن 

الترا ، وخلق الر اوة بيسهن 
 وبين المرأة وبين سسليهمن. 

 الحّية

الهبوط إلى األرض، وخلق الر اوة  -
 .بيسه وبين أبسنء آ م

الهبوط إلى األرض،  -
وخلق الر اوة بيسه وبين 

 .أبسنء آ م

 الشيطنن غير مذكور.

 فعل الخرق فتجاو  النهً اإللهً إّن ما ٌبر   هذا الجدول هو اإلجابة عن السؤال: من قام ب
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 ،فً النصوص المعتمدة فً هذ  الدراسة، فالنّص التوراتً ،إّن مسؤولٌة فعل الخرق مختلف فً شأنها

، فهدً التدً بدادرت باألكدل مدن الشدجرة الماّرمدة ٌاّمبلن اّواء مسؤولٌة الخدرق ،والنّص التفسٌري اإلسبلمً

ٌّة الشٌطان )فً تفسٌر الطبري،. وتتددّعم مسدؤولٌة ادّواء فدً الخدرق ومن  ،فً سفر التكوٌن،) بإغراء من الا

ٌّنت لدم فعل الخرقوتفسٌر الطبري أنّ  ،بذكر النّص التوراتً ل ٌكدون فأغرته باألكل من الشدجرة، وبدذل ،ها  

اتً ما فعل، جاء فً النّص التورلاّواء فً هذا ال ا  ، وتابعفً فعل الخرق ا  ثانوٌّ  ا  آدم، فً هذٌن النّصٌن، عنصر

ل أذعندَت لقدول امرأتدل، وأكلدت مدن الشدجرة التدً نهٌتدل عنهدا، فداألر  : ألنّ وقال ]الّرّ  اإلله[ لدم» ٌأتً:

مدن إرادتده  ا  ، ولدٌس نابعدعدن إذعانده ل وجتده ا  الماّرمدة كدان ناتجد. إّن أكل آدم من الشدجرة 60«ملعونة بسببل

ٌجعدل مسدؤولٌة  ، وٌبدّرئ الرجدل منهدا، أوفعدل الخدرق المرأة مسدؤولٌة ،بذلل ،الذاتٌة، فٌاّمل النّص التوراتً

 ة.ة مقارنة بمسؤولٌة األنثى الربٌسالذكر ثانوٌ

ٌّن أّنه ال ٌختلف كثٌرا تفسٌرَ والقارئ  فاّواء هً التً  فً هذ  المسألة؛ )سفر التكوٌن، عن ا  لطبري ٌتب

فقدد أكدل مدن الشدجرة بعدد  ،الرجدل دم/ا آأّمد ، النهً اإللهً.بذلل ،بادرت باألكل من الشجرة الماّرمة، فخرقت

أخدذت » على دور اّواء فً فعدل الخدرق: ا  مرّك  ،ٌقول الطبري فً تفسٌر  أة.إغراء وإلاا  كبٌرٌن من المر

نظر إلى هدذ  الشدجرة مدا أطٌد  ا، ثم ذهبت بها إلى آدم، فقالت: اّواء، فأكلت منها ]من ثمر الشجرة الماّرمة[

: ٌا اّواء أندت التدً غدررت عبددي، كل منها آدم ]...[ ثم قال ]هللا[فأ! ن لونهاوأاس ،وما أطٌ  طعمها ،رٌاها

 .61«ا  علدى المدوت مدرار، فدإذا أردت أن تضدعً مدا فدً بطندل أشدرفت ا  املتده كرهد ل ال تاملدٌن امدبل  إالفإنّ 

مدة مقابدل فتشترط على آدم األكل من الشجرة المارّ  ،فً إغرابها ،فً مروٌات الطبري ،المرأة /وُتمعن األنثى

ً ههنا، فلّما أتى قالت: أن تأت : ال، إالفدعاها آدم لااجته، قالت»ٌقول الطبري:  .ه بقضاء ااجته منهاالسما  ل

ر إّن هذ  المروٌات تجعل آدم/. 62«: فأكبل منها...قالأن تأكل من هذ  الشجرة،  ال، إال  غٌدر ،بده ا  الرجدل ُمغدرَّ

والمادٌط الدذي كدان ٌعدٌ  فٌده،  ا  ، منسدجمبدذلل ،فٌكدون تصدّرفه ،ٌتصّرف ببراءة األطفدال ،مسؤول عّما فعل

الفطددرة. وٌبدددو أّن ماددّرري هددذ  النصددوص لددم ٌتفّطنددوا إلددى أّن الّصددورة التددً رسددموها  وهددو ماددٌط الطبٌعددة/

 الذي كانت تعٌشه. ،المرأة تبدو فً نشاٍ  مع الّ من البدبً لاّواء/
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 12: 0ذكىٍَ  -

61
 038، ص 1،   1جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن، م  -

62
 033، ص 1، ج1انًصذر َفظه، و -
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، ال فدً تفسدٌر الطبدري ،العقدا  الدذي ُسدلّط علدى المدرأةإلدى أّن  ،هندا ،وقد ٌكدون مدن المفٌدد أن نشدٌر

 ا  ثدم قدال ]هللا للمدرأة[: أكّثدر تكثٌدر»،، وقدد جداء فٌده: سدفر التكدوٌن)عدن العقدا  الدذي لاقهدا فدً  ا  ٌختلف كثٌر

بلادظ أّن والمُ . 63«، وإلدى  وجدل ٌكدون اشدتٌاقل، وهدو ٌتسدلّط علٌدلا  ، فتنجبدٌن بدالالم أوالدأوجا، مخاضدل

وفدً إغدراء آدم لتجداو   ،د كلّهدا مسدؤولٌة ادّواء فدً فعدل الخدرقرد فً تفسدٌر  خمسدة أخبدار تؤّكدالطبري ٌو

 .64الماظور

ً، فهذا النّص )أي عن النّص القرآن ،فً ما ذه  إلٌه فً هذ  المسألة ،ٌخر  ،فً تفسٌر  ،إّن الطبري

 ،دابما   ،ٌربط ،ٌتاّدث عن هذا الفعلعندما  ،اّمل آدم واّواء القدر نفسه من مسؤولٌة فعل الخرق، فهو القرآن،

ألكدل  ا  أكدل آدم مدن الشدجرة كدان م امند بٌن آدم واّواء فً األكل، نفهم ذلل من العبارة القرآنٌة الّدالة علدى أنّ 

]سورة جاء فً  ل أادهما عن أكل الخر فاصل  منً.دون أن ٌفصل أك ،اّواء، ف من الخرق لدٌهما هو نفسه

لدذلل كدان عقابهمدا العقدا  نفسده، وهدو اإلخدرا  مدن  ؛منهدا، فبددت لهمدا سدوءاتهما فأكبل[: 77: 2األعراف 

 والعداوة بٌنهما وبٌن الشٌطان. ،والهبوط إلى األر  ،الجّنة

 ، متسداوٌة فدً فعدل الخدرق؛والشدٌطان ،وادّواء ،ن من النّص القرآنً أّن األطراف الثبلثة: آدمإّننا نتبٌّ 

 ، فالشدٌطان لدم ٌأكدل مدن الشدجرة، لكدن عقابده لدم ٌختلدف عدن عقدا  آدم لذلل كاندت متسداوٌة فدً ندو، العقدا

ٌّةا العقا  الذي سُ أمّ  ألّنه أغراهما باألكل. ؛واّواء وإن  ،فمرجعٌتده توراتٌدة ،فدً تفسدٌر الطبدري ،لّط على الا

دة فدً التفسدٌر لدم ُتغدر ادّواء باألكدل مدن الشدجرة كان دورها ٌختلف عن دور ٌّ ٌّة سدفر التكدوٌن، فالا مثلمدا  ،ا

ٌّن لهمدا وإّنما ساعدت الشدٌطان علدى الددخول إلدى الجّندة لٌخاطد  آدم وادّواء ،فعلت فً النّص التوراتً ، وٌد 

د فعل الخرق، ٌّ عدّدو هللا إبلدٌس َعدَرَ  نفسده علدى دواّ  األر  أّنهدا  إنّ »ات: ٌقول الطبري فدً إاددى المرو

ٌّة الدواّ  أبتلّم آدم و وجته، فكّل الجّنة معها، وٌك تامله اّتى ٌدخل منعل أفقال لها:  ،ذلل علٌه، اّتى كلّم الا

دخلدت بده، فكلّمهمدا مدن  من ابن آدم، فأنت فً ذّمتً إن أنت أدخلتنً الجّنة. فجعلتده بدٌن ندابٌن مدن أنٌابهدا، ثدمّ 

فٌها، وكانت كاسٌة تمشً على أربع قوابم، فأعراهدا هللا، وجعلهدا تمشدً علدى بطنهدا. قدال: ٌقدول ابدن عّبداس: 

 .66«ذّمة عّدو هللا فٌها 65اقتلوها اٌث وجدتموها، اخفروا
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 713 -738 ص ، ص1، ج1اَظز: جايع انثُاٌ...، و -

65
 اخفزوا: اَمضىا. -

66
 013، ص 1، ج1عٍ ذأوَم آٌ انمزآٌ، و جايع انثُاٌ -
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ٌّة فً األاداثا  إذا ، لكّن العقا  ٌظّل وااد تختلف األدوار عدم  من رغمعلى ال ،. لقد اشر الطبري الا

دة عنصدر فاعدل فدً إغدراء ادّواء باألكدل مدن الثمدرة  ها فً النّص القرآنً لسببٌن ربٌسٌن؛ذكر ٌّ أّولهمدا أّن الا

 ا  ّمد، علدى أّنده كدان ملارٌخده وتفسدٌر فدً ت ،مروٌدات الطبدري لّ على الرواٌة التوراتٌدة، وتدد ا  ، اعتمادالماّرمة

ًّ الٌهودي، وثانٌهما أّنه أراد ٌّة فً هدذ  األادداث ،بالكثٌر من جوان  التراث الدٌن أن ٌعلّدل كٌفٌدة  ،بإدماجه الا

ّن الشٌطان كان خار  هذا الفضاء بعدد أن غضد  بما أ ،دخول الشٌطان الجّنة إلغراء آدم واّواء بفعل الخرق

دة إبلدٌس ،هللا علٌه ٌّ ، وتددُخْل بده الجّندة بسب  رفضه السجود لدم، ففعُل اإلغراء كان مستاٌبل  لو لدم تامدل الا

 فً بطنها. ا  متخفٌّ 

لقد اّمل النّص التوراتً وتفسٌر الطبري المدرأة القسدط األكبدر مدن و ر فعدل الخدرق، وسدّوى القدرآن 

نها وبٌن الرجل فدً هدذا الدو ر، لكدن إلدى أّي ادّد ٌمكدن أن ٌكدون الدنّص الددٌنً قدد أنصدف المدرأة فدً فعدل بٌ

وفددً مددا نشددأ عندده مددن فعددل العقددا   هددل نهددى هللا المددرأة مباشددرة عددن األكددل مددن الثمددرة  ،الخددرق الماظددور

ًّ عن طرٌق آدم ولٌس عن طرٌق اإل    لهالماّرمة  أو هل بلغها النهً اإلله

ذت ضدّد المدرأة عنددما ِخدالتً اتُ  ،القراءة المتأّنٌة للنصوص المقّدسة ٌمكنها أن تعّدل بع  المواقفإّن 

وتجاو  النهً اإللهً، فبع  المقاطع فً النصدوص المقّدسدة تخّفدف مدن عد ء  ،اّملتها مسؤولٌة فعل الخرق

مدن عد ء الخدرق. إّنندا نقدرأ فدً  ،ا  ، تمامدوكدادت تبدّرئ الدذكر ،المسؤولٌة التً اّملتها بع  القراءات لؤلنثدى

بعدد  اء، بمدا أّن األنثدى لدم تخلدق إاللخلق ادوّ  ا  كل من الشجرة الماّرمة كان سابقالنهً عن األ سفر التكوٌن أنّ 

 ه وَسدَكَنُه.فٌجد فٌده أنسد ،كّل وااد منها ٌتواصل مع شبٌهه وغربته وسط كوٍن جمٌع كابناتهشعور آدم بوادته 

ْفلََاها وٌعتنً بها.و»جاء فً سفر التكوٌن:  ٌَ وأمدر الدرّ  اإللده آدم  أخذ الّرّ  اإلله آدم ووضعه فً جّنة َعْدٍن لِ

ٌّال أن  تأكل من شجرة معرفة الخٌر والشّر؛ ألّنل اٌن تأكل قاببل : ُكْل ما تشاء من جمٌع أشجار الجّنة، ولكن إ

ٌُبلّغ الّرّ  اإلله67«تموتُ  ا  اْتم لم لّغها النهً عن طرٌق آدم، وال نعبل ب   مباشر؛، إذا ، المنع لؤلنثى بخطا. لم 

ٌّةعلى  أّن آدم بلّغها هذا الاظر إال تدأكبل مدن جمٌدع شدجر   أالأَمَرُكَمدا هللا ا  أاقّ »عندما سألت اّواء:  ،لسان الا

ال هللا: وسدطها، فقدد قد التدً فدً ،  فأجابت المرأة: ٌمكننا أن نأكل من ثمر الجّنة كلّها ماعدا َثَمدَر الشدجرةالجّنة

وإّنمدا فدً  ،فالنهً فً هذا المقطع ال ٌدرد فدً شدكل خطدا  مباشدر .68«ال تأكبل منه وال تلمسا  لكً ال تموتا»

 شكل سرد لؤلقوال.

                                                           
67

 12، 12، 16: 0طفز انركىٍَ  -

68
 9، 0، 7، 1: 0طفز انركىٍَ  -
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فدإذا بده  ،عنددما ٌتادّدث الدنّص التدوراتً عدن علدم الدرّ  اإللده بفعدل الخدرق ، كذلل،وتتأّكد هذ  الفكرة

، وٌؤّكد خطابه أّن النهً عن األكل من الشجرة الماّرمة كان قد وّجه وم والسؤال إلى آدم دون اّواءٌتوّجه بالل

مدن ثمدر الشدجرة التدً نهٌتدل    هدل أكلدتَ من قال لدل إّندل ُعرٌدان»...آدم:  ا  م واد ، ٌقول الّرّ  مخاطبإلى آد

ٌدددور ادول األكددل مدن الثمددر المنهدً عندده، ودراسدة الضددمابر فدً هددذ   ،هندا ،فموضدو، االسددتفهام .69« عنهدا

ٌّن من الشداهدٌن الّسدابقٌن أّن  لمخاَط  المذّكر المفرد، وهو آدم.لشواهد مفٌدة، والضمٌر ٌاٌل فٌها على اا ونتب

 إلى الذكر دون األنثى. وّجه من الّرّ  اإلله مباشرة إالالخطا  لم ٌ

 مددن الندو، األّول ن مدن الخطددا  المباشدر؛فإّنده باإلمكدان أن نعثددر علدى ندوعٌ ،أّمدا فدً الدنّص القرآنددً

، وفٌده نهدً عدن األكدل مدن ثمدر الشدجرة الماّرمدة، ونقدرأ هدذا األمدر فدً ا  الخطا  موّجده إلدى آدم وادّواء معد

ًْ البقرة واألعراف، والعبارة نفسها مكّرر هذ  الشجرة فتكوندا  ال تقرباة فٌهما، جاء فً السورة األولى: ُسوَرَت

من الظالمٌن
لٌغرٌهمدا  ،ا  وسدوس الشدٌطان إلدى آدم وادّواء معدٌ، وفً هذٌن الموضدعٌن مدن الدنّص القرآندً 70

فٌكدون اإلغدراء بدذلل شدامبل  لدم وادّواء، وٌدّتم فعدل  ،تاّدث القرآن عن السدابق فدً األكدلبخرق النهً، وال ٌ

 األكل فً الوقت نفسه.

فهذا  ٌخّص آدم دون اّواء فً فعلً النهً واإلغراء، ألّنه ؛فمثٌر لبلنتبا  ،أّما النو، الثانً من الخطا 

 ،فتندة الشدٌطان وإغرابده مدن ،دون ادّواء ،الخطا  الوارد فً سورة طه موّجه إلى آدم واد ، وفٌده تادذٌر لده

هدذا عدّدو لدل ول وجدل فدبل  !ٌدا آدم قلَنداالجّندة:  مدن ذلدل مدن إخدرا  الدذكر واألنثدى وما ٌمكدن أن ٌنجدّر عدن

ٌخرجّنكما من الجّنة فتشقى
ن اإلغراء باألكل ان وسوس إلى آدم واد ، فٌكووتذكر السورة نفسها أّن الشٌط .71

فدأغرى  ،فدً ادٌن ُتسدتبعد ادّواء منده، فٌكدون آدم بدذلل قدد تدأّثر بدإغراء الشدٌطان ،علدى آدم ا  من الشجرة واقع

فدأكبل منهدا... لدل علدى شدجرة الخلدد وملدٍل ال ٌبلدىقال ٌدا آدم هدل أدّ  فوسوس إلٌه الشٌطان  وجه باألكل
72 .

 إلدى األنثدى ا  موّجهد ا  عد ء الخدرق ٌتاّملده آدم دون ادّواء؛ لدذلل ال نجدد عقابدأّن  ،السدورة فدً هدذ  ،بلاظوالمُ 

وعصى آدم رّبه فغوى
ان إلى األر  عّدوٌن لَدُدوَدٌن: هبوطه والشٌط ،فً هذ  السورة ،، وكان عقا  آدم73
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 112: 73طه  -
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 171، 173: 73طه  -
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 171: 73طه  -
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بعضكم لبع  عّدو ا  اهبطا منها جمٌع
إلدى  ،مدن سدورة طده 171)وقد نسبت الغواٌة والعصٌان فً الٌة  .74

ِن إلى آدم بقوله: آدم واد ، وفّسر الطبري العصٌان والغو ٌْ وخالف ]آدم[ أمر رّبه، فتعّدى إلى ما لم »اٌة الُمْسَند

 .75«ٌكن له أن ٌتعّدى إلٌه من األكل من الشجرة التً نها  عن األكل منها

ٌّدر موقدف الدنّص القرآندً مدن مسدإّنه ٌمكننا أ ألة خدرق النهدً والمسدؤول عنده، ن نذه  إلى القدول بتغ

وقدد عّبدرت عدن هدذا ) وٌبدو أّن هذا الموقف تاّول مدن تامٌدل آدم وادد  و ر هدذا الفعدل فدً المرالدة المّكٌدة

إلدى تامٌدل هدذا  ،76التً صّنفها الدارسون المعاصرون ضمن المرالة المّكٌة الثانٌة ،الموقف األّول سورة طه

األخٌرة، وقد عّبرت عن هذ  المرالة سورة األعراف، ة المّكٌة الثالثة أو ء فً المرالآدم واّوا من الع ء لكلّ 

دة ٌّ ٌُعد ا77بٌنما عّبرت سورة البقرة عن المرالة المدن ر المسدلمٌن هدذا التبدّدل فدً الموقدف إلدى تدأثُّ  ، وٌمكدن أن 

خرق، وقدد تجلّدى لندا الذي اّمل المرأة القسط األوفر من المسؤولٌة فً فعل ال ،األوابل بالتراث الدٌنً الٌهودي

ندا أنّ  ٌّ تختلدف عّمدا  الكثٌدر مدن المروٌدات الدواردة فدً تفسدٌر  ال هذا التأّثر فً تفسٌر الطبري، وقد سدبق أن تب

إذ  ؛، وكدان دور المدرأة فدً هددذا التفسدٌر ال ٌختلدف عدن دورهدا فدً الدنّص التددوراتًنقدرأ  فدً )سدفر التكدوٌن،

 والدفع بها ناو فعلً الخرق والعقا . ،ارٌل األاداثالعنصر الفاعل فً ت ،فً كبل النّصٌن ،كانت

تنشدأ الوااددة منهدا عدن السدابقة لهدا، وهدً تخضدع فدً  ،متتابعة   ،والعقا  ،والخرق ،إّن وظابف المنع

وفدً الخدرق  ،ذلل للنظام الذي ٌقتضٌه الكدون السدردي، وإذا مدا كدان فدً المندع افداظ علدى النظدام فدً الكدون

 ا  ، وإبعدادإلى اسدترجا، النظدام المفقدود ا  ، فإّن العقا  ٌمّثل سعٌراد تثبٌتهالذي ٌُ  ،امإدخال فوضى على هذا النظ

 نظام الكونً طدوال الاٌداة البشدرٌة.بما أّن الفوضى تظّل مبل مة ال ،للفوضى عنه، لكن هذا االسترجا، لن ٌتمّ 

ٌتكّفدل البطدل بدالنهو   ،صبل  افتقدارأو إ ،إلى تقوٌم إساءة ا  ، فإّن وظٌفة العقا  تمّثل سعٌا فً نظام القصّ أمّ 

 به لٌعود باألمور إلى الوضع األصل.
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 796، ص 12، ج 3جايع انثُاٌ عٍ ذأوَم آٌ انمزآٌ، و -

76
 112م، ص 7336لمسعودي، امادي، الواً من التن ٌل إلى التدوٌن، دار سار، تونس انظر: ا -
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 112انظر: المرجع نفسه، ص  -
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