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 درخت ممنوعه در متون یهودی و اسالمی
 

 ١*٢المجید حسینی زادهسید عبد، ١انمنصور پهلو
 ر مرکز مهریزاستادیار دانشگاه پیام نو٢استاد دانشگاه تهران،١

 )٢٦/٧/١٣٨٩ :ـ تاریخ پذیرش نهایي ٤/٨/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
اسالم  یهودیت، مسیحیت و      مهمی را در عقاید پیروان سه دین       معارفی که نقش  یکی از   

 کـه در ایـن بـاغ قـرار        اسـت   و درخت معروفی    ) بهشت آدم (ایفا کرده موضوع باغ عدن      
در اسالم یک درخت و در یهودیت و مسیحیت دو درخت، یعنی درخت حیـات               (داشت  

دیـن   دو    در مورد درخت ممنوعـه    تطبیقی در    یدر این مقاله پژوهش   ). و درخت معرفت  
 منظور تعـدادی از متـون قـدیم و جدیـد          یهودیت و اسالم صورت گرفته است، و بدین         

 اند، تا مـشخّص شـود ایـن متـون چـه شـباهتها و              یهودی و اسالمی با هم مقایسه شده      
  منحصر بـه متـون اسـالمی یـا منحـصر بـه متـون            مفاهیم تفاوتهایی با هم دارند، کدام    

 ها از متـون یـا فولکلـور یهـود بـه روایـات و ادبیـات                 و احیاناً کدام اندیشه    استیهودی  
ای از روایات هر دو دیـن       این پژوهش رفع ابهام از پاره      نتیجه. اسالمی منتقل شده است   

 .و کشف اسرائیلی بودن برخی از روایات ظاهراً اسالمی است
 

ـ حیات  درخت ـ  عدن باغ هاکلید واژه ـ معرفت  درخت  ـ ممنوعـه   درخـت   ـ یهـودی   متـون     
  .اسالمی متون

 
  درآمد

یافته بود که خداونـد      باغ عدن از تعدادي درخت تشکیل      )٩-٨ :٢پیدایش،  ( تورات   بنابر
های آن  میوههم  ختان هم چشم نواز و زیبا بودند و         این در . شخصاً آنها را غرس کرده بود     

ظاهر این جمله این اسـت کـه ایـن درختـان مـاهیتي مـادّي                . از لحاظ غذایي ارزشمند   
درخت .یان آنها دو درخت ـ با توجّه به نامشان ـ ماهیتي معنوي داشتند  امّا در م. داشتند
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٣٠

 درختي که بـه     فقط سخن از یک درخت به میان آمده؛        قرآندر  . حیات و درخت معرفت   
در بیشتر روایات اسالمي    . حالتي اسرار آمیز دارد   قرآن   مبهم ماندن چیستي آن در       سبب

میان است که خداوند از آن منع کرده        و برخي از روایات یهودي سخن از یک درخت در           
 دو درخـت ذکـر شـده کـه          توراتامّا در   . اي مشخّص دارد    و ماهیتي غذایي با میوه    است  

: نویـسد   اسـحاق آرامـا مـي     . شـوند   کامالً از هم متمایزند و به مسائل معنوي مربـوط مـي           
اکي بخـش خـ    پس آنها نماینده  .  غذاي آدم بودند   درختان معمولي باغ عدن براي تأمین     «

امّا دو درخت حیات و معرفـت بـا نیازهـاي روحـي و عقلـي آدم ارتبـاط                   . وجود او بودند  
  ).Arama, 31(» داشتند
 :٢پیـدایش،   (در وسط باغ قرار داشـتند ) حیات و معرفت  (، هر دو درخت      تورات بنابر

  هیچ ذکري تورات، در)که آمده که خداوند آنها را رویانید(برخالف سایر درختان باغ ). ٩
 .)Arama, ibid( نشده که این دو درخت چگونه به وجود آمدند

 
 دو درخت حیات و معرفت در یهودیت

اینک دو درخت شاخص باغ عدن ـ یعني درخت حیات و درخت معرفت ـ مورد بررسـي    
 ١.کنیم گیرند، و این کار را از درخت حیات شروع مي قرار مي

 
 درخت حیات

چنان (درخت حیات بر حسب فرض درختي بوده که خوردن از آن باعث زندگي جاودان               
. شـده اسـت     یا طوالني شدن عمر مـي     ) شود   هم برداشت مي   ٢٢ :٣ کتاب پیدایش،    که از 

نگاه مـادّي و نگـاه      : اند  دو نوع نگاه داشته   » زندگاني جاوید «دانشمندان یهود در مورد این      
 .کار بوده استنگاه دربّته در بیشتر اوقات ترکیبي از این دو ال. معنوي

  
 نگاه مادّي

گائون  سعدیا. شود  از برخي از سخنان منقول از علماي یهودي این طرز نگاه برداشت مي            
زیـرا شـفا    . کند  ترجمه مي » درخت شفا  «تورات،را در متن عبري     » درخت حیات «عبارت  

 داوود .)Saadiah, tr. Linetsky, 126( شـود   مـي نامیـده » حیـات «یافتن از بیمـاري نیـز   
  را تجدید کند و بـر      است اثر این درخت آن بوده که نیروهاي طبیعي        قیمحي معتقد بوده  

                                           
 فقط از یک درخت سخن به میان آمده، نخست مباحث مربوط به دو درخت حیات و معرفت پـی در پـی ذکـر                         قرآنچون در . ١

 .  آید می»درخت ممنوعه«تحت عنوان آنها  متناظر اسالمی  مباحثشوند و سپسمی
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 ٣١
  در )l-’olām(  לעולם ارتبـ بـه نظـر او ع     . عمر بیافزاید، نه این که زندگي ابدي ببخشد       

یک مدت طـوالني از     «آن  نیست، بلکه منظور از     » تا ابد «به معناي   ) ٢٢ :٣(کتاب پیدایش 
 ،٢٢ :٣کتـاب پیـدایش،   از «:  نیز آمده.اس.پي.تفسیر جيدر . )Munk, 139(است » زمان

 آنچـه معلـوم نیـست     .  است داده   این درخت به خورنده جاودانگي مي      شود میوه   معلوم مي 
آن است که آیا تنها یک بار خوردن براي این منظور کافي بوده یا نیاز بوده کـه دائمـاً از                     

 ).Sarna, 18,19(» ن بخورند تا به طور پیوسته، دوباره جوان شوندآ
 

 نگاه معنوي
 آن را در متون بسیار قـدیم        توان سرچشمه   این دیدگاه بر اندیشه یهود غالبتر است و مي        

درخت )  دیگر جاهایو ١٨ :٣(مان در کتاب امثال سلی.  یافتکتاب مقدّساز جمله خود 
ـ  نک مثالً( یافته نیز راه عهد جدیداین اندیشه به .  است یکي دانسته شده  » عقل«حیات با   

در برخي از کتابهاي قدیم نیـز درخـت حیـات بـا             ). ٧ :٢  یوحناي رسول   کتاب مکاشفه  :
کتاب  شده، به عنوان مثال در همه ترگومهاي فلسطیني در ترجمه  دانستهیکي  » شریعت«

 آن رنج ببرد یـک درخـت        آمده است که شرع براي هر کس که در راه         ) ٢٤ :٣( پیدایش
 Targum(مانـد   زنـده مـي  ] بـراي همیـشه  [حیات است، و چنین کسي در جهان آینده 

Neofiti, 63,64; McNamara, notes, in ibid; Targum Pseudo-Jonathan, 31.( 
به معناي زندگي ابدي در جهان      » حیات« این ترگومها    شود در همه    چنان که مشاهده مي   

درخت حیـات و شـرع یـک چیـز           لویتیکوس ربّاه    همچنین در . آخرت دانسته شده است   
 و  موشـه  )Arama, 31(اسـحاق آرامـا    .)Leviticus Rabbah  9:3,35,6(انـد   تلقي شـده 

 . نیز اظهارات مشابهی دارند)Alshich, 30(الشیح 
عقـل   «ت، در حالي که درخت معرفت نماینده      اس» عقل نظري  «درخت حیات نماینده  

دانـیم   ان که ميچن. )Arama, ibid(هان مصلحت و لذّت فوري است است که خوا» عملي
شـود    از اینجـا معلـوم مـي      .  واالتري نسبت به عقل عملي قـرار دارد        عقل نظري در مرتبه   

 ١.درخت حیات در نزد علماي یهود شریفتر از درخت معرفت بوده است
  که براي فهم سمبلي عرفاني است،)eş ħayīm’() חיים   עץ(» درخت حیات «قباالدر 

                                           
 .رداخته خواهد شد به این موضوع بعداً بیشتر پ.١
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٣٢

ایـن اصـطالح    . که با آن خدا جهان را از عدم آفرید        رود    به کار مي   و روشي    ١طبیعت خدا 
 انتزاع شده ولي ارتباطي عملي با درخـت حیـات           توراتالبتّه از درخت حیات مذکور در       

قباالسـت  مکتـب   که از بزرگـان      ٢ربّي اسحاق لوریا اشکنازي مشهور به اَري      .  ندارد تورات
 درخت حیـات بـه صـورت یـک نمـودار            قباال در   ٣.دارد) عص حییم (مین نام   کتابي به ه  

این نمودار در واقـع   . سان شود شود تا تجسّم مفاهیم مندرج در آن آ         ترسیم مي ) دیاگرام(
سـفر  هاي عرفاني یهود بـه نـام           در یکي از قدیمترین رساله     ٥. است ٤خلقت] جهان [نقشه
از ارتبـاط   ) ٤٧کـوهن شـرباك،     (نوشـته شـده      که احتماالً در قرن دوّم مـیالدي         ٦یصیرا

 درخت حیات سخن گفته شده است       الفباي عبري با اجزاء تشکیل دهنده     عرفاني حروف   
)Kalisch, preface, 7, in Sepher Yezirah(. 

 : دیگر الزم است در اینجا ذکر شوددو نکته
 

  ویژگیهاي فیزیکي درخت حیات
آمده است که درخت حیات بـه       ) ٩ :٢ (یشدا کتاب پی   در ترجمه  ترگوم سودوجاناتان در  

 جنـسیس ربّـاه  در .)Tg. Pseudo-Jonathan, 23( پانصد سال سفر ارتفـاع داشـت   اندازه
درخت حیات پانصد سال    ] تنه[قطر  : ن حد نیز بیشتر ذکر شده      درخت حیات از ای    اندازه

از زیـر ایـن    آبهاي جهـان  ن و نه پهناي شاخ و برگ آن، و همهراه بوده است، نه ارتفاع آ 
از مفسران یهودی تورات در قـرون  ( رادق .)Genesis Rabbah 15:6(جوشند  درخت مي

پهناي درخت را کنایه از دانش طبیعي و شـاخ          و  این مضمون را تمثیلي دانسته      ) وسطی
 زمـین تـا     زیرا به اعتقاد قـدما فاصـله      . انگاشته است و برگ آن را کنایه از دانش آسماني         

 پانـصد سـال راه بـوده اسـت    ) شـود  یعي به این محدوده مربوط ميکه دانش طب(آسمان  
)Talmage, 158.(درخت طوبي در بهشت توصـیف شـده در اسـالم را مطـابق بـا      ٨  بلر٧ 

                                           
1. the nature of God. 
2. Ari 

  .١٦٦ -٣/١٦٥کالپرمن، :  نکـ ،براي اطالع از زندگي و مطالعات اري. ٣
4. map of creation. 

 . Klein, 300-301:  نکـ ، دیاگرام درخت حیاتبراي مشاهده. ٥
6. Sefer Yetsirah. 

به دانـش    را» درخت معرفت «ربط داده، در صورتي که بهتر بود        » دانش«را به   » درخت حیات «اشکال سخن رادق این است که        .٧
اي از آن دانست که درختان حیات و معرفت در واقع یک درخت بودند، چنان                 توان سخن او را نشانه      هر چند مي  . ارتباط دهد 

 .که به این موضوع بعداً پرداخته خواهد شد
8. Blair. 
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 ٣٣
روایات اسالمي در وصف این درخت      «: نویسد   مي ،درخت حیات در کتاب پیدایش دانسته     

 درخـت حیـات    پانـصد سـاله  عسپس به ارتفا. »اند هاي یهودي وام گرفته     آشکارا از افسانه  
مطابق متون یهود اشاره کرده از کتابهاي قصص األنبیاء مسلمانان مضمون مشابهی نقـل              

توان اجماالً با ارتباط درخـت حیـات و درخـت طـوبي موافقـت        مي.)Blair, 96(کند  مي
 . از درختي به ارتفاع پانصد سال راه سخني به میان نیامده است قرآن امّا در١.کرد

 درخت حیات، به نظـر ابـن میمـون ایـن درخـت در روز                آفریده شدن ورد زمان   در م 
 .)Maimonides, 216 (ششم خلقت آفریده شده است

 
  عدم ممنوعیت خوردن از درخت حیات

 هنگامي که خداوند آدم را از خوردن از درخت معرفـت نهـي   ،)١٧ :٢ ( کتاب پیدایش  در
س از خـوردن آدم   امّـا پـ   . آیـد    نمـي  کند، سخني از ممنوعیت درخت حیات به میـان          مي

کند که آدم از درخـت حیـات         خدا ابراز نگراني مي    )٢٢ :٣(ازدرخت معرفت، در پیدایش     
داننـد و معتقدنـد       دانشمندان یهود این موضوع را اتّفاقي نمـي       . نیز بخورد و جاودانه شود    

آدم در آغاز   «: گوید  داوود قیمحي مي  . خوردن از درخت حیات از آغاز بر آدم ممنوع نبود         
 ه بر عکـس ایـن درخـت نیـز ماننـد بقیـه             از خوردن از درخت حیات منع نشده بود، بلک        

امّا وقتـي   . بود که آدم به خوردن از آنها امر شده بود         ] غیر از درخت معرفت   [درختان باغ   
خواست او از درخت حیات بخورد تا عمـرش تمدیـد             که آدم معصیت کرد خدا دیگر نمي      

این اظهار نظر براي .  )Munk, 138-139(» و مرگ زودتر از موعد بودشود، زیرا مجازات ا
 زیـرا در ایـن آیـه خداونـد ماننـد            ؛ اسـت  )٢٢ :٣(کتاب پیـدایش    رفع اشکال موجود در     

. شخصي حسود و بخیل توصیف شده که نگران است آدم ماننـد خـود او جاودانـه شـود                  
ین شـده بـراي آدم از        تعیـ   مجازات هخواهد بگوید عدالت خدا اقتضا داشت ک        قیمحي مي 

 وگرنه خداوند هیچ حسادتي نـسبت بـه آدم نداشـت کـه بـه                ، اجرا درآید  قبل، به مرحله  
آدم پـیش از    «: نویـسد   یعقوب بن آشـر نیـز مـي       . خاطر آن آدم را از باغ عدن اخراج کند        

اي نداشت کـه از درخــت          فناپذیر شدن، وسوسه   ]در نتیجه [خوردن از درخت معرفت و      
 Yaakov ben(»]و بنـابراین خـدا هـم او را از خـوردن از آن منـع نکـرد      [ حیات بخـورد 

Asher, 36( .   این دو بیان اندکي با هم متفاوتند، و در عین حال هر دو در این نکتـه کـه

                                           
 .به این موضوع بعداً خواهیم پرداخت. ١
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٣٤

از تفاسـیر   (.اس.پـي .تفسیر جـي در . ي از درخت حیات در کار نبود متّفقند       ادر آغاز نهي  
  کتـاب  ٢ از فـصل     ١٧  در ممنوعیـت آیـه     درخت حیـات داخـل    «: هم آمده است  ) مدرن

 .)Sarna, 19(» پیدایش نیست
 درخت معرفت

 بر حسب فـرض   ) نامیم  که آن را به اختصار درخت معرفت مي       (درخت معرفت نیک و بد      
. شده اسـت     آن باعث آگاهي یافتن از نیک و بد مي         درختي بوده است که خوردن از میوه      

 درخت حیات که به آن نگاهي مثبت دارند ـ برخالفودي به این درخت دانشمندان یــه
اي نبـوده   سـتوده  ـ نگاهي منفي دارند و معتقدند معرفت نهفته در این درخـت، معرفـت           

 ,Simeon ben Jochai( ١نامیده شده اسـت » درخت مرگ« درخت معرفت  زُهَردر. است

خـت  این درخت را در) ٩ :٢(یش  عربي خود از کتاب پیدایافث بن علي در ترجمه . )171
 .)Polliack, 305( نامیـده  ) ٢»شـجر المعرفـة حـسن و سـمج    «(معرفت زیبایي و زشـتي  

 عربي خود از همین آیه، ایـن درخـت را درخـت معرفـت               یشوعا بن یهودا نیز در ترجمه     
نامیده ) »شجرة المعرفة بالجیّد و الرّديء أو بالحسن و القبیح        «(خوب و بد یا زیبا و زشت        

 .٣)ibid, 307(است 
 ).Maimonides, 216( میمون این درخت در روزششم خلقت آفریده شده است ابنبه نظر

اند که تعبیر درخت معرفت یک تمثیل اسـت، و            در میان یهودیان کساني معتقد بوده     
در واقع درخت نبوده بلکه جوهر یا شیئي بوده        ) درخت دانش  ()’at’hada şe(  הדעת עץ

سعدیا این نظر را مورد انتقـاد  ). » المنهيّ عنهاعینٌ من العیون«(که از آن نهي شده است   
 .)Saadiah, ed. Zucker, 69; tr. Linetsky, 148(قرار داده است 

 
 چرا خدا آدم را از خوردن از درخت معرفت نهي کرد؟

آمده که خداوند آدم را از خوردن از درخت معرفت نهي کـرد، و عمـالً                 تورات   که در این  
، )٧ :٣پیـدایش،   (اند    نهوردن از آن باز شد و دانستند که بره        هم چشمان آدم و حواّ با خ      

چگونـه ممکـن    . انگیـزد   اي حتّي دانشمندان یهود را به تعجّب و سؤال برمـي            هر خواننده 

                                           
 .ردخدا به آدم گفت اگر از آن بخورد خواهد مُ) ١٧ :٢پیدایش، ( تورات زیرا مطابق .١
  .ذا ک.٢
 زیـستند،   المي مـي   اسـ   دانشمند یهودي که در قـرون اوّلیـه         این دو  ر بردن اصطالح حسن و قبح در ترجمه        بدون تردید به کا    .٣

  . اند بوده» قرائیم «فرقهاین دو دانشمند از . اشته است معتزله قرار دتحت تأثیر اندیشه
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 ٣٥
 از طرفي مطابق فرض،     ١است خداوند بخواهد که آدم نادان بماند و معرفت او زیاد نشود؟           

شد، پس پـیش از خـوردن از آن آدم    يآدم با خوردن از آن به تشخیص نیک و بد قادر م  
 تمییـز    ممکن است خدا کسي را کـه فاقـد قـوه           چطور. قادر به تشخیص نیک و بد نبود      

 مکلّف سازد؟ ) نخوردن از درخت(است به فرماني 
پاسخهاي نویسندگان یهودي بـه پرسـش اوّل همـه حـول و حـوش ایـن نکـات دور                 

حقیقي نبود، بلکه معرفتـي مربـوط      زنند که معرفت ناشي از درخت معرفتي خالص و            مي
به سودجویي، لذّات حسّي و شهواني و بیدار کننده تمایل به شر بود که آمیخته به خطـا                 

شد و پاسخ آنها به پرسش دوّم این است که آدم براي              بود و به اندوه و بدبختي منجر مي       
دن از مکلّف شدن معرفت الزم را ـ حتي در سطحي باال ـ داشت، معرفتـي کـه بـا خـور      

اینک پاسخهاي داده شده بـه پرسـش اوّل دقیقتـر           . درخت حاصل شد از نوعي دیگر بود      
 .شوند و به پاسخ پرسش دوّم نیز در خالل این بررسي اشاره خواهد شد بررسي مي

 حییم بـن  :شد ـ خوردن از درخت باعث بیدار شدن تمایل به شر در آدم مي        ١
 ,Alshich(، و موشه الـشیح  )Rashi, Gen.2:25(، راشی)Chayim ben Attar, 78(عطّار 

 .اند این رأی را برگزیده)30
 زُهَر دیدگاه   :ـ معرفت ناشي از درخت، معرفت به امور نازل حسّي بوده است           ٢

)Simeon ben Jochai, 134( ٢ و سـفورنو )Munk, 89(  اکثـر نویـسندگان   . چنـین اسـت 
 بلکـه از سـخن  . انـد  شاره کردهیهودي هنگام بیان این مسأله به موضوع میل جنسي نیز ا      

ده که ایـن درخـت       منفي اصلي نهفته در درخت این بو       آید که نکته    بسیاري از آنان برمي   
 جنـسي در آدم بـوده، و آدم پـیش از خـوردن از آن ایـن غریـزه را              کننـده غریـزه   بیدار  
قـرار   امّا این نظریه از جانب برخی از نویسندگان یهودی مورد انتقاد             .)ibid(شناخته    نمي

 ).Sarna, 19( استگرفته
 :ـ معرفت نیک و بد عبارت است از عقل عملی،که مادون عقل نظري است             ٣

و » حـق و باطـل  «نویسد باید میـان   ابن میمون مي. این پاسخ نزدیک به پاسخ قبلي است 

                                           
 بایـست او را بـه       کرد بلکه مي    بایست آن را براي آدم مجاز مي        افزود، خدا نه تنها مي      به قول سعدیا، اگر این درخت بر عقل مي        . ١

بـي شـک   » واجب دانستن بر خـدا «این ). Saadiah, ed. Zucker, 63; tr. Linetsky, 135(کرد  خوردن از آن امر مي
  . افکار معتزله را در بر داردهایي از  رگه

2. Seforno  ). توراتاز مفسّران معروف(  
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٣٦

 امّا زشت و زیبا از مییز میان حق و باطل کار عقل است       ت. تفاوت گذاشت » حَسَن و قبیح  «
» عقـل «آدم قبـل از معـصیت داراي        . »معقوالت«هستند نه   ) مسائل اخالقي  (»مشهورات«

] و نهي[کرد، زیرا به کسي که فاقد درك است امر    بود، وگرنه خدا او را به چیزي امر نمي        
درك آدم از حقّ و باطل کامل بود، امّا حسن و قبـیح در علـم اخـالق بـه کـار        . شود  نمي
نبود و  » مشهورات«آدم قبل از معصیت قادر به درك        . روند نه در مورد حقایق ضروري       مي

وقتي او به شهوت و لذّت بدن مجـال داد          . دانست  حتّي برهنه بودن خود را نامناسب نمي      
 اك مشـهورات به این نحو کیفر دید که ادراك عـقلي از او ســلب شد، و به جاي آن ادر                

  ).Maimonides,14-16؛ ٢٥ـ٢٦ابن میمون، ] (این ضرر بزرگي بودو[را به دســت آورد 
او از تفکّـر    . به طور خالصه، سطح درك آدم از عقل نظري به عقل عملي تقلیل یافت             

میمـون در   ابـن . در حقایق الهي بازماند و به تمییز نیک و بد و سود و زیان مشغول شـد                
 جواب  ه که در آغاز این قسمت مطرح شد        را هم  خالل سخن خود کوشیده پرسش دوّمي     

تواند متعلّـق نهـی     نمی» باطل«.کندنمی را رفع  تورات    سخن او اشکال موجود در     امّا. دهد
، و بنابر فرض ابن میمون      »باطل«است نه    »قبیح«گیرد  آنچه مورد نهی قرار می    . واقع شود 

پس چگونه خـدا او را از خـوردن از درخـت نهـي کـرد؟ در                 . آدم قادر به درك قبح نبود     
 ). Sarna, 19 ( سخن ابن میمون آمده است نیز مطلبي شبیهاس.پي.تفسیر جي

آدم و حـواّ بـه     «: نویـسد    مـي  ن فیلـو  :ـ خوردن از درخت باعث رنج و اندوه بود        ٤
توانست به آنها کمال تقوا را بدهـد و بـا ایـن تقـوا آنهـا بـه        درخت حیات ابدي ـ که مي 

] ردند و رفت خو از درخت مع  [توّجهي کردند و      ـ بي یافتند  ندگي طوالني و شاد دست مي     ز
 درك تفـاوت خـوب و   .)Philo 55: 156(» زمان کوتاهي پر از غصّه را بر آن ترجیح دادند

میدراش در . انجامد شود و گناه به رنج و اندوه مي بد ـ که کار عقل است ـ سبب گناه مي  
 Mid. Tanhuma( نیز بر اندوه آور بودن درخت ممنوعه تأکید شده است تنحوما یالمدنو

Yelammedenu, 136(.گردد  این وجه، وجه مستقلي نیست و به سایر وجوه باز مي . 
 اسـحاق آرامـا، سـه        به عقیـده   :ـ معرفت حاصل از درخت آمیخته به خطا بود        ٥

 ــ ٣ــ کـامالً غلـط  و      ٢ــ کـامالً درسـت،       ١: سطح از معرفت میان خوب و بد وجود دارد        
فت نوع سوّم را بـرای او       آدم به نحوی از درخت استفاده کرد که معر        . مخلوطي از این دو   

  ).Arama, 31-32(به ارمغان آورد، یعنی به دیدن زیبایی آن اکتفا نکرد بلکه از آن خورد 
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 ٣٧

 ١ بـراي آدم افـضل و اصـلح   «: نویسد  سعدیا گائون مي:ـ محرومیت از تعلیم الهي ٦
 زیرا خداوند حاضـر بـود سـهم معـیّن آدم را از              ود که از خوردن از درخت دست بکشد،       ب

 امّا با خوردن از درخت آدم دو فایـده  به او بیاموزد،] ون خوردن از درختحتّي بد [ش  دان
ـ این کـه بـه خـاطر    ٢ـ این که خداوند معلّم او باشد نه ذهن خود او  و           ١: را از دست داد   

 ,Saadiah, ed. Zucker, 63; tr. Linetsky(» زحمـت در راه کـسب علـم ثـواب ببـرد     

  ).Alshich, 30( این مورد سخني مشابه دارد موشه الشیح نیز در. )135,136
 این وجه متمایل به این است که درخت ممنوعـه را درختـي           :ـ لزوم تعبّد محض   ٧

این دیدگاه به دیدگاه مسلمانان نزدیک اسـت، زیـرا          . اي مشخّص تلقّي کند     مادّي با میوه  
بایست تعبّدًا    يدانند که آدم م      غذایي مشخّصي مي   ان درخت ممنوعه را مادّه    اکثر مسلمان 

نهـي از   «: نویـسد   سعدیا مـي  . آشنا نیستند » درخت معرفت  «مفهوماز آن پرهیز کند، و با       
هاي مختلفـي از   درخت ـ حتّي اگر درخت معرفت نیک و بد هم نام نداشته باشد ـ جنبه  

 »شـود   حکمت را در بردارد، از جملـه ایـن کـه بـا صـبر از آن، آدم مـستحق ثـواب مـي                       
)Saadiah, ibid.( . خداوند از آدم خواست اشتهاي خـود  «:  نیز آمدهاس.پي.تفسیر جيدر

 بـه رژیـم   راجـع  قـوانین   دربـاره تـورات این نهي، الگویي براي تشریع آینده .  کندمهاررا  
 .)Sarna, 21(» غذایي است

 
 اي مشخّص داشت؟ آیا درخت ممنوعه میوه

هـود ایـن تفکّـر وجـود        چنان که در پایان قسمت پیش اشاره شد، در میـان بخـشي از ی              
 بیگانه  تورات با   نظراي مشخّص داشته است، هر چند این          داشته که درخت ممنوعه میوه    

  میـدراش  در. اي مشخّص    سخن از درخت معرفت به میان آمده نه میوه         توراتاست و در    
 ,Mid. Tanhuma Yelammedenu(دانسته شـده   » سیب« ممنوعه  میوهتنحوما یالمدنو

 ممنوعـه پیـشنهاد   ها را به عنوان میوه     ودي این میوه  روایات یه «: نویسد  ي م ٢ پالوت .)336
در . نـد  اینها محـصوالت مهـمّ خـاور نزدیک        ندم، انگور، انجیر و لیمو، که همه      گ: کنند  مي

هم به خاطر این که   . ت بوده اس  "سیب"میوه  این  شود که     روایات مسیحي عموماً فکر مي    
 ַרע این که ترجمه التینـي واژه     سبب  به  ده، و هم     مردم پسند در اروپا بو     سیب یک میوه  

                                           
اسـت  » اسـهل «بـا  » اصـلح « ترجمه کرده که نادرست است و ناشی از اشتباه کـردن   easierرا) اصلح  (אצלח لینتسکي واژه .١

  ). استزبان عربي که به خطّ عبري نوشته شدهیهود است یعنی  عربکتاب سعدیا به (
2.Plaut. 
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٣٨

)ra’) (بَد( ،"malum"دهد  است، که سیب هم معني مي« )Plaut, 29,30(.١   
 

 ارتباط میان درخت حیات و درخت معرفت
آیا درخت حیات و درخت معرفت یک چیز بودند یا دو درخت متمایز؟ و در فرض اخیـر                  

 داشت؟اي میان این دو درخت وجود  چه رابطه
 دیگـر آن  نکتـه . د این دو درخت متمایز بودنـد گوی   مي  تورات مقدّمتاً باید گفت ظاهر   

: گویـد    مي تورات زیرا   ت در وسط باغ عدن واقع شده بودند،        هر دو درخ   توراتکه مطابق   
و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش خوراك را از زمین رویانید، و درخت حیـات                  «

بیشتر نویسندگان یهودي ). ٩ :٢پیدایش، (» فت نیک و بد رارا در وسط باغ و درخت معر
 آمده که حکیمي غیبي در      زُهَردر  . اند   این دو درخت را متمایز دانسته       تورات به پیروي از  

نیک و بد، درخت حیـات  ] معرفت[درخت «: مجلس درس ربّي شیمعون ظاهر شده گفت   
 Simeon(عون او را سـتود  سپس ربّي شـیم . ، و پس از سخناني دیگر ناپدید شد»نیست

ben Jochai, 138( .این موضوع که هر دو درخت دقیقاً در وسط بـاغ بودنـد    حالبا این ،
یعقوب بن آشر در رفع ایـن اشـکال از   . متمایز دانستن آنها را با اشکال مواجه کرده است     

] شـخم [در وسط باغ یک شیار      . اشکالي وجود ندارد  « :کند نقل می  ٢موشه بن نحمان  ربّی  
گوینـد هـر دو درخـت         برخي دیگر مـي   . وجود داشت و هر دو درخت در این شیار بودند         

درخت حیات به طور کـامالً دقیـق و درخـت معرفـت بـه ایـن       . دقیقاً در وسط باغ بودند 
با وجود ایـن برخـي از       . »صورت که با شاخ و برگ خود درخت حیات را احاطه کرده بود            

آشـر  بـن . انـد  ع نشده دو درخت را یک چیز دانـسته دانشمندان یهود به این توجیهات قان   
. گوید درختان حیات و معرفت یک درخت بودند          مي ٣ربّي یوسف قیمحي  «: دهد  ادامه مي 

توانیم یک درخـت       درستکار است، مي   ـ٢ـ دانا و    ١گوییم فالن شخص      ه مي طور ک همین
ـ       .»را هم به اعتبارات گوناگون به نامهاي مختلف بنامیم         ا اسـتدالل بـه     سـپس بـن آشـر ب

  ).Yaakov ben Asher, 27-28(کند  سخن او را رد می)٢٣ :٣ (پیدایش
حال با فرض متمایز بودن این دو درخت نیز، مفسّران آن دو را به هـم مـرتبط                  به هر 

                                           
 :چنین آمده )١٧ :٢(کتاب پیدایش در ترجمه)  به زبان التینکتاب مقدّس ترجمه (والگیت در .١

"de lingo autem scientiae boni et mali he comedas…". 
 در قرن سیزدهم مـیالدي کـه اهـل     توراتفیلسوف، پزشک، قباالیي و مفسّر شهیر، »رامبان«ربّي موشه بن نحمان معروف به        .٢

  ).Nahmanides", in Wikipedia"(یا بود اسپان
  .با داوود قیمحي اشتباه نشود .٣
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 ٣٩
 به این که درخت حیات نماینـده عقـل          اسحاق آراما از مفسّران قدیم با توجّه      . اند  دانسته

هم ربـط   کوشد این دو درخت را به      عقلي عملي است می    هنظري و درخت معرفت نمایند    
 پالوت از مفسّران جدید نیز با ذکر سـه تفـسیر اخالقـي، عقالنـي و     .)Arama, 31(دهد 

دگاه مـا ارتبـاطي     در ایـن دیـ    «: نویسد براي داستان عدن ذیل تفسیر جنسي مي       ١جنسي
رخـت معرفـت،    بـا خـوردن از د     . بینیم  و درخت حیات مي   ] جنسي[ میان درخت معرفت  

انـسان اکنـون بایـد      . شـود   جاودانگي حاصل از درخت حیات از دسترس انسان خارج مي         
طـور کـه سـایر مخلوقـات        مثل فراهم کند، همان    خود را از طریق تولید     "نوع"جاودانگي  
 . )Plaut, 35(» کنند چنین مي

 
  درخت در اسالمانتقاد خاورشناسان از یکی بودن

 در داستان آدم به یک درخت بیشتر اشاره نـشده و تفکیکـي   قرآندانیم در    چنان که مي  
این موضوع خاورشناسان را به انتقاد وا . میان درخت معرفت و حیات صورت نگرفته است

 فقـط در صـورتي صـحیح         قـرآن  داشته، زیرا الگوي فکري آنها این طور است که مطالب         
درخت حیات و درخـت     ] )ص[(محّمد  «: نویسد  گایگر مي .  منطبق باشد  توراتاست که با    

گوید اگـر از   در جایي از قول شیطان مي   )] ص[(محّمد  . معرفت را با هم خلط کرده است      
 فقط درخت ابدّیت را     ٣، امّا درجایي دیگر   ٢شوید  این درخت بخورید فرشته یا جاودان مي      

کـه در نظـر او معـادل    ( بلر هم یکي دانستن درخت طـوبي  .)Geiger, 79(» کند ذکر مي
» خلـط «هـاي اسـالمي       و درخت ممنوعه را در برخي از قـصه        )  است توراتات  درخت حی 

  ).Blair, 96(داند  مي
 بیند کـه داسـتانها را مطـابق    داند و خود را ملزم نمي  خود را وحي مستقلّي مي  قرآن

با این حال، باید گفت خود یهودیان نیز در مورد تمـایز ایـن دو درخـت                .  نقل کند  تورات
 ند، و حتّي برخي از آنان تمـایز دو درخـت را تحریـف در پیـام اصـلي                  متّفق القول نیست  

 نخست درخت حیات ذکر شده و توراتدر «:  آمده.اس.پي.تفسیر جيدر . دانند  ميتورات
فقط اوّلي در باغ برتري دارد در حالي که دوّمي به صورت یک الحاق              . بعد درخت معرفت  

درخـت  . شود داستان این روند بر عکس مي  امّا در ادامه  . شود  کمیلي ظاهر مي  یا قسمت ت  
                                           

1.sexual 
  ).٢٠/اعراف (» دِینَالِخَ أَوْ تَکُونَا مِنَ الْ   تَکُونَا مَلَکَینْکُمَا رَبُّکُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْینهَوَ قَالَ مَا َ«. ٢
  ).١٢٠/طه( » لْدِ وَ مُلْکٍ لَا یَبْلىَخُ شَجَرَةِ الْ  َعلىَدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ آاقَالَ یَ«. ٣
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٤٠

 تغییـر در تأکیـد نـشان        ایـن .  داستان بر اساس آن اسـت      یابد و ادامه    معرفت اهمیت مي  
، ماننـد   راه یافتـه   تـورات     به ١ جستجوي انسان براي حیات ابدي     پرستانه بت فکردهد    مي

ان است نه    خدا و انس   آنچه در اینجا مهم است رابطه     . ٢ گیل گمش و داستان آداپا     حماسه
  بهترین شاهد بـر درسـتي سـخن   ).Sarna, 18(» اي براي حیات ابدي جستجوي اسطوره

 همانا انـسان  ": و خداوند خدا گفت   «: گوید   مي )٢٢ :٣ (ن است که کتاب پیدایش    سارنا ای 
 اینـک مــبادا دســـت     . شده است که عارف نیک و بد گردیده       ] خدایان[مثل یکي از ما     

 در ایـــن  . »"ته بخورد و تا به ابد زنده ماند       درخت حیات نیز گرف   خود را دراز کــند و از       
 خواهنـد آدم    از روي حسادت نمي   » خدایان«: هاي بت پرستانه کامالً مشهود است       آیه رگه 

 .      مانند خودشان به زندگي ابدي دست یابد
 در.  حذف و پاالیش و پیام اصلي حفظ شـده اسـت           قرآناین داستان بت پرستانه در      

  سخن گایگر هم بایـد گفـت آن کـه سـخن از درخـت جـاودانگي بـه میـان آورده                      مورد
 آدم با .  است گفته   بدیهي است که شیطان دروغ مي       و شیطان است نه خداوند   ) ١٢٠/طه(

  بـه   قـرآن  زیان شد، و نقل سـخن شـیطان در        ن از درخت جاودانه نشد بلکه دچار        خورد
 معلـوم   ١٢٠/طـه  و   ٢٠/اعـراف قض میان    و امّا منظور گایگر از تنا      .معني تأیید آن نیست   

 مُلْکٍ لَا « و   » نِأَن تَکُونَا مَلَکَیْ  « زیرا در هر دو آیه به جاودانگي اشاره شده و عبارتهاي             ،نشد
بـر فـرض    ). بـه کـسر الم    (» نِمَلِکَـیْ «، خصوصاً بر اساس قرائت      ند هم کامًال متناظر   » ىیَبْلَ

درخت معرفـت ـ کـه کـوچکترین      قرآن رتناقض این دو آیه نیز معلوم نیست چرا باید د
 . اي به آن نشده ـ با درخت حیات اشتباه شده باشد اشاره

 مفـسّران   ،پیش از این دیدیم موضوع قرار داشتن دقیقِ هر دو درخت در وسـط بـاغ               
یهودي را در متمایز دانـستن دو درخـت به اشـکال وا داشته و توجیهـات آنـان در ایـن                   

چنین سخن ربّي یوسف قیمحـي در مـورد یکـي دانـستن دو              هم. مورد تکلّف آمیز است   
آور آن که در برخي از متون یهودي به جاي یک یا دو درخت، به شگفت. درخت نقل شد

 نیز در باغ عـدن      ٣»درخت رحمت «سه درخت اشاره شده و سخن ازدرخت سوّمي به نام           
نویـسندگان   این مسائل عالمـت سـردرگمي    همه)Vita Adae 41:3(به میان آمده است 

                                           
 خدایان براي نرسیدن انسان به حیات ابدي و نقش مار در این مسأله در اساطیر کهن و توجیه فناپذیري در مورد دسیسه. ١

  .٤٩ـ ٤٦ توکّلي، :ـ ک ن، این اساطیرهانسان بر اساس یک رویداد پوچ و مسخره در هم
2. Adapa. 
3. The tree of mercy. 
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 ٤١
 وحیاني داشته فقـط یـک       شاید بتوان گفت آنچه ریشه    . له است یهودي در مورد این مسأ    

بـوده و درخـت حیـات       ) یک درخت نامشخّص یا حداکثر همان درخت معرفـت        (درخت  
 دروغ حیـات جـاوداني بـه        در وعـده  ( داشته، یا سخن شیطان      ریشه در اساطیر مشرکان   

 .    کس شده استبه شکل درخت حیات منع تورات در) آدم
 

 درخت ممنوعه در اسالم
در داستان آدم به یک درخـت       ) ٢٠،٢٢ـ١٩ /اعراف ؛٣٥ /بقره ( قرآن ، در گفتیمنان که   چ

حالتي اسرار آمیز دارد و مشخّص نشده که        قرآن  این درخت در    .  است بیشتر اشاره نشده  
 . آیا ماهیتي مادّي دارد یا معنوي، و اگر مادّي است چه درختي بوده است

در روایات و تفاسیر اسالمي، درست بر عکس متون یهودي، دیدگاه غالب ایـن اسـت                
اي مشخّص داشته که آدم از این میوه از بـاب             ماهیتي مادّي و میوه   » درخت ممنوعه «که  

با این حال این اندیشه که این درخت ماهیتي معنوي داشته . تعبّد محض منع شده است
 )ماهیت مادّي و معنـوي    (اینک این دو فرض     . فقود نیست نیز به کلّي در متون اسالمي م      

 .شوند جداگانه بررسي مي
 

 ماهیت معنوي براي درخت ممنوعه
 درخت معنـوي متمـایز یـاد        ایم که در یک روایت واحد از دو       ما در روایات اسالمي ندیده    

 ، درخـت معرفـت    »درخت ممنوعـه  « که   به این باور ناظرند    امّا برخي از روایات      شده باشد 
برخي از روایات هم به هیچ یک از ایـن دو           .  متمایل به درخت حیاتند    بوده و برخي دیگر   

 .درخت متمایل نیستند
 پر و   ،کند که آن درخت درختي بوده که فرشتگان براي جاودانه شدن            طبري نقل مي  

ازوهب بن منبّـه نیـز نقـل شـده کـه ایـن              ). ١/٣٣٢طبری،  (مالند    بال خود را به آن مي     
ابن کثیـر،   (ند  دخور  اي داشت که فرشتگان براي جاودانگي خویش آن را مي          درخت میوه 

» وهـب «اسالمي دارند، و نقل ایـن مـضمون از           غیر   بدون تردید این روایات ریشه    ). ١/٨٣
 نـه    قـرآن   متناقـضند، زیـرا از نظـر        قرآن همچنین این روایات با   . مؤیّد این موضوع است   

 از شیطان نقـل     قرآنآري در   ). ٨٨/قصص(گري  اند و نه هیچ موجود دی       فرشتگان جاودانه 
، امّـا   )١٢٠/طـه  ؛٢٠/اعـراف (بخـشد     شده که ادّعا کرد این درخت به آدم جاودانگي مـي          
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٤٢

رختـي  در بهـشت د   «: نقل شـده کـه    ) ص(از ابوهریره از پیامبر     . سخن شیطان دروغ بود   
ن درخت  کند، و آ     آن صد سال راه سپارد آن را طي نمي         است که اگر اسب سوار در سایه      

 وضع ابوهریره نیز مانند وضـع وهـب         .)٤/٣١٠سیوطي،  (»  است ) الخلد ةشجر(جاودانگي  
 آورده، امّا در روایت تصریحي به ارتباط درخت ١٢٠/طهسیوطي این روایت را ذیل    . است

به هر حال مضمون این روایت یادآور روایات یهودي . جاودانگي با داستان آدم نشده است
در روایـت   »  آن سـایه «با  ( یا پهناي شاخ و برگ آن        ر درخت حیات  گویند قط   است که مي  

       ١.پانصد سال راه بوده است) مقایسه شود) ص(منسوب به پیامبر 
 دیگري از روایات با     دسته.  قابل تطبیق بودند    تورات در» درخت حیات «روایات فوق با    

درخـت دانـش    «از کلبي نقل شده کـه درخـت ممنوعـه           . ندقابل تطبیق »  معرفت درخت«
در ). ١/٢٢٠؛ ابوالفتـوح،    ١/١٦٩طبرسي،  (بوده است   » ، دانش به خیر و شر     )شجرة العلم (

رنگ و بویي شیعي داده شده و درخت ممنوعه، درخت علم           » علم«تفاسیر امامیه، به این     
ـ        .  اسـت  دانسته شده ) ص(محمّد و آل محّمد        و اسـت دان  علمـي کـه مخـصوص آن خان

 ، ٢٢١،)ع(عـسکري    امـام ] منـسوب بـه   [تفسیر  (دیگران حقّ طمع ورزي به آن را ندارند         
 ).١١/١٨٩؛ مجلسي، ١/١١٦؛ فیض کاشاني، ٢٢٢

  کـه نقـل شـده  » شـعیب حیـائي  « از   : یهودي کامالً آشکار است    ه ریش  دیگر در روایتي 
نـام  ) الرّعـة (ه  درختي که خدا آدم و همسرش را از آن نهي کرد شبیه گنـدم بـود و رعـ                  

شـناخته  » رعـه « در معاجم لغت عربي درختي به نام  با این حال  ). ١/٥٣سیوطي،  (داشت  
عبري است بـه معنـاي      ) ’rā  (ָרעبنابراین به احتمال زیاد این کلمه همان          . نشده است 

 نیز قرآن عبري در این کلمه. به کار رفته است»  و بددرخت معرفت نیک«که در نام » بَد«
 ٢).٤٦ / نساء؛١٠٤ /بقره( شده استعمال

اي بود کـه کـسي کـه از آن     به گونه] ممنوعه[درخت  که در روایتي از ابوالعالیه آمده  
، در حـالي کـه سـزاوار نیـست در بهـشت حَـدَثي باشـد                ٣زد  خورد حَدَث از او سر مي       مي

این بیان به سخنان یهود در مورد این که توّجه به درخـت معرفـت   ). سیوطي، همان جا  (

                                           
 پانصد ساله میان زمین و آسمان که در سخن رادق آمده بود، از ابن عبّاس و حسن و ضحّاك و قتـاده نیـز نقـل شـده                          فاصله .١

  ).٨/٩٩طبرسي، (است 
یـزدان  :  نکــ    ،در مورد اشتباهات مترجمان در برگردانـدن ایـن واژه         . ٢١١جفري،  :  نکـ   ،قرآن در مورد استعمال این کلمه در        .٢

  .پرست، چهل و یک ـ چهل و چهار
  . شد  یعني به قضاي حاجت نیازمند مي.٣
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 ٤٣
شـد شـباهت     موجب فرو رفتن در امور نازل حسّي و مسائل مربوط به عالم طبیعـت مـي               

کند، که توّجه به       مي امام خمیني نیز درخت ممنوعه را به طبیعت و مادّیات تفسیر          . دارد
 ).  ٤١خمیني، ( گناهان است آن به منزله توّجه به دنیاست که سرچشمه همه

 را به شـدّت مـورد     تورات ي درخت معرفت در   امّا برخي از نویسندگان مسلمان ماجرا     
انـد اگـر ایـن درخـت          ندگان گفته این نویس . اند  داده آن را امري خرافي دانسته     انتقاد قرار 

 ؛ مکـارم  ١/٥٢خـوئي، (بایـست آدم را از آن نهـي کنـد؟              معرفت بود چـرا خـدا مـي        مایه
این که درخت    (نظر با این حال طباطبایي در بیاني ارزشمند میان دو           ،)١/١٩٠شیرازي،  

) باشد) ص(ممنوعه گندم باشد و این که درخت حسد یا درخت علم محمّد و آل محمّد                
 جنبـه توانـد    درخــت معرفت مي   مفهومشود    که از سخن او نتیجه مي     جمع کرده است،    

 ). ١/١٤٤طباطبایي، (عقالیي داشته باشد 
؛ ٢/٩عیاشـي،   (سخن به میان آمـده      » درخت حسد «در برخي از روایات شیعي هم از        

 زیـرا   ،، که آن نیز قابل تطبیق با درخت معرفـت اسـت           )١١/١٦٤؛ مجلسي،   ١٢٤صدوق،  
بـرد، کـه علـم آن       ) یعني غبطه (حسد  ) ص( مطابق این روایات آدم به منزلت آل محمّد       
 .خاندان نیز داخل در این منزلت بوده است

  قرآن تهي در به سدرة المن  . موضوع دیگر درخت طوبي و درخت سدرة المنتهي است        
 ظاهر) ٢٩/رعد( به کار رفته قرآندر » طوبي«، امّا هر چند لفظ )١٦، ١٤/نجم(اشاره شده 

 فـوق   با این حال برخي از مفسّران آیه      . کند   آن را به عنوان یک درخت معّرفي نمي        قرآن
برخي از نویـسندگان غربـي درخـت        . اند  را به درختي به نام طوبي در بهشت ارتباط داده         

 در واقـع، قرائنـي بـر    .)Blair, 96( انـد   منطبق دانسته تورات با درخت حیات درطوبي را
قبل از اشاره به این قرائن باید این نکته    . ارتباط درخت طوبي با درخت حیات وجود دارد       

 :  ـنک(ند سدرة المنتهي و درخت طوبي یک چیز       ،شود که مطابق برخي از اخبار     تذکّر داده 
و درخـت   ) یا سـدرة المنتهـي    (رخي از قرائنِ ارتباط درخت طوبي       ب). ١٨/١٧٣ابوالفتوح،  

بـه طـوري کـه یـک     ) یا سدرة المنتهي( درخت طوبي  ابعاد فوق العاده  : یات عبارتند از  ح
، یـا   ندکند، یا برگهاي آن مانند گوش فیل        سوار در هفتاد یا صد سال عرض آن را طي مي          

 ،٢٢١ــ ١١/٢١٩؛ ابوالفتـوح،    ٧٣ـ٢٧/٧١ ؛)از وهب  (١٣/١٩٤طبري،  (پوشانند    دنیا را مي  
هــاي   جوشــیدن رودخانــه؛)١/٢٢٠؛ نــسائي، ١/١٠١؛ مــسلم، ٤/٢٤٩؛ بخــاري، ١٨/١٧٢

از زیـر ایــن درخـت      ) در برخي موارد تصریح شده که تعداد آنها چهار رود است          (بهشت  
که با رودهاي چهارگانـه     ) ١٨/١٧٢ ؛١١/٢٢٠،٢٢١؛ ابوالفتوح،   ٢٧/٧٢ ؛١٣/١٩٣طبري،  (
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٤٤

در برخي از روایات نام دو تا از این رودها نیل و فرات ( در ارتباط است  توراتن درباغ عد
 تـورات دانیم نام فرات در       ، که چنان که مي    )؛ بخاري، همان جا   ٢٧/٧٣طبري،  (ذکر شده   

 به عنوان یکي از رودهاي باغ عدن ذکر شـده و برخـي از نویـسندگان    ،)١٤ :٢پیدایش،  (
اند، و معتقدند این رودهـا        را منطبق با نیل دانسته    ) ١١ :٢پیدایش،   (یهودي رود پیشون  

 :٢که با پیـدایش،     (غرس طوبي به دست خدا      ؛  )گیرند  از زیر درخت حیات سرچشمه مي     
بـه  » جاودانگي«بخشیدن  مفهوم  که با   (خدا در آن    » روح«میدن  و د )  در ارتباط است   ٩ـ٨

؛ ١١/٢٢٠والفتـوح،  ؛ اب١٣/١٩٣،١٩٦طبـري،  ) (توسـط درخـت حیـات در ارتبـاط اسـت     
در یـک   ، که نصب درخت طوبي به دست خداوند با خلـق آدم             ٤٥ فید،م :  نکـ   همچنین

کـه چنـان    ) جاابوالفتوح، همان (ها در درخت طوبي        میوه  و وجود همه   ؛)روایت ذکر شده  
مفـسّران  . که خواهیم دید این ویژگي در مـورد درخـت ممنوعـه هـم ذکـر شـده اسـت                   

 از خلق درخت خرما از زیاديِ       )»...کَشَجَرَة طَیِّبَةٍ ... «( ابراهیم    سوره ٢٤همچنین ذیل آیه    
که با توجه به تصریح برخي از مفـسّران بـه           ) ١١/٢٧٣ابوالفتوح،  (اند    گِل آدم سخن گفته   
» به دسـت خـدا در بـاغ عـدن       «و غرس درخت    ) براي ساختن درخت  (شکل دادن به گِل     

 .  درخت طوبي در ارتباط استممفهو، این داستان بي شک با )٩/٣٦٠قرطبي، (
 ذکر شده از اعتقادات مسلمانان است، و        قرآنکه در     »سدرة المنتهي «باید گفت وجود    

 نام درختي بـه نـام        قرآن شاید درخت طوبي نیز همان سدرة المنتهي باشد، هر چند در          
ن امّا جزئیات ذکـر شـده در مـورد ابعـاد و ویژگیهـاي ایـ           . نرفته است کارطوبي صریحاً به  

شود، و عموماً این جزئیات هستند که در برخي از موارد منشأ              یافته نمي قرآن  درخت در   
 .اسرائیلي دارند نه حقیقت قرآنيِ وجود سدرة المنتهي

 
  ماهیت مادّي براي درخت ممنوعه

سید حسین . دانسته شده است» گندم«در اکثر روایات و تفاسیر اسالمي، درخت ممنوعه         
 نگـارش متعهّـد اسـت       سلمان، کـه بـا وجـود نـوآوري در شـیوه           منصر پژوهشگر معاصر    

 اساس تفسیرهاي سنّتي اسالمي     بر«: نویسد  دیدگاههاي سنّتي اسالمي را مطرح کند، مي      
نصر، (»  ممنوع گندم بوده و برخالف باورهاي مسیحیت و یهودیت سیب نبوده است            میوه
خت ممنوعه چه بود ذکر شده هاي دیگري نیز در مورد این که در  گزینه حالبا این). ٣٤

هـا ـ در حـدّي کـه مـا       اینک این گزینـه . دهند انگیزي را نشان مياست، که تنوّع حیرت
 : شوند ایم ـ ذکر ميیافته
  ابوالفتـوح،  ؛١/١٥٨طوسـي،   ؛  ١/٣٣٠طبـري،   ) ( گنـدم  خوشـه  (ـ سنبله  ـ گندم ١
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 ٤٥
ي از وهـب بـن      در روایت ). ١١/١٦٥مجلسي،   ؛٨٣ /١ابن کثیر،    ؛١/١٦٩ طبرسي،   ؛١/٢٢٠

 حبّـه ایـن     انـدازه ذکر شده، مثل این کـه       » گندم«منبه ویژگیهایي غیر طبیعي براي این       
فـوق   یان اندازه نقل روایت از وهب و ب     ). ١/٣٣١طبري،  ( گاو بوده است     گندم به قدر قلوه   

 در روایتـي آمـده  .  منشأ غیر اسالمي ایـن روایـت اسـت     العاده براي درخت، نشان دهنده    
همـان  (سنبله و درختي که آدم در کنار آن توبه کرد زیتون بـوده اسـت         درخت ممنوعه   

از دو درخت سخن به میان آمده، البتـه نـه            تورات   بینیم که مانند    در این روایت مي   ). جا
احتماالً احترام گندم و نـان نـزد مـسلمانان، تحـت تـأثیر ایـن                . ١درخت حیات و معرفت   

 .   داستان قرار دارد
 پیـدایش   انگیـزه ). جـا همان مجلسي،   ؛جا؛ ابوالفتوح، همان  ١/٣٣٢طبري،   (ـ انگور ٢

 کـه در     اسـت  مؤیّـد ایـن معنـي آن      . شدن شراب از انگور است    شک گرفته این تفسیر بي  
 ).طبري،همانجا(یاد شده است » الخمرشجرة«برخي از روایات از درخت ممنوعه با عنوان 

ایـن قـول تحـت      ). جا، همان جا؛ مجلسي ؛ ابوالفتوح، همان  ١/٣٣٣طبري،   (ـ انجیر ٣
 پس از این که آدم و حواّ از درخت خورده به برهنگـي   تورات بنابرزیرا  . است توراتتأثیر  

  ستر عورت براي خود سـاختند      وسیله بردند برگ درختان انجیر را به هم دوخته       خود پي 
س  لبـا  ي بزرگـي دارد کـه آن را بـراي تهیّـه           درخت انجیر برگهـا   ). ٧ :٣ پیدایش،   :ـ  نک(

این طور تصوّر شده که آدم و حوا از درخت انجیر خوردند و همان جـا                . سازد  مناسب مي 
 .عریان شده از همان درخت هم براي خود لباس دوختند

 و ایـن    قرآنذکر نام این درخت در      ). ؛ ابن کثیر، همان جا    ١/٥٣سیوطي،   (ـ خرما ٤
 .یدایش این تفسیر باشدتوانسته عاملي براي پ  متداول عربستان است، ميکه خرما میوه

 ).جاسیوطي، همان (ـ ترنج٥
 .است نقل شده) ع(از علي این مورد). جاجا؛ مجلسي، همانابوالفتوح، همان( ـ کافور٦

البته نـه در     (قرآن گیاهاني که در باال ذکر شدند در         ه این که نام همه     قابل توّج  نکته
بنـا بـه قرائتـي در       ( خرمـا، تـرنج      سنبله، زیتون، انگـور، انجیـر،     : آمده است ) داستان آدم 

 نوعي تقدّس و احتـرام      قرآنکه برخي از این گیاهان در        خصوصاً این  ؛وکافور) ٣١ /یوسف

                                           
 آدم و زنـش پـس از        آن  در ارتباط است، که مطـابق       )٨ :٣ (یدایش کتاب پ  احتماالً با » درختي که آدم در کنار آن توبه کرد        «.١

 .معصیت در میان درختي در باغ عدن پنهان شدند
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٤٦

 . توانسته در پیدایش اقوال فوق مؤثر باشد این مسأله مي). زیتون، انجیر، کافور(دارند 
 ).١١/١٩٠؛ مجلسي، ٢٢٢ ،)ع(امام عسکري ] منسوب به[تفسیر  (ـ عنّاب٧
 ممنوعه ذکر شده باشـد،       که گردو به عنوان میوه     ایمجایي ندیده ما در ). جوز(ـ گردو   ٨

- ابراهیم بـه ایـن     ره سو ٢٤ رخت طوبي یا درخت مورد بحث در آیه       امّا در برخي از روایات د     
 ).٩/٣٦٠؛ قرطبي، ١١/٢٢١ ابوالفتوح،: ـ نک(  شده استدانستهآن یکساندرخت تشبیه یابا

نقل شـده کـه چنـد وجـه         ) ع(در روایتي از حضرت رضا      . ولـ جمع میان چند ق    ٩
، زیـرا درختـان بهـشت       نداند همگی درست    مختلف که در مورد درخت ممنوعه ذکر شده       

درخت «در این روایت حتّي وجه      . کنند  حمل مي ) یک درخت در(را  انواع مختلفي از میوه     
) ص(مّـد   نیز درست دانسته شـده، زیـرا وقتـي آدم بـه چـشم حـسد بـر آل مح                   » حسد

؛ ١٢٤صـدوق،  : ـ نکـ (نگریست شیطان بر او مسلّط شد تا این که از ایـن درخـت خـورد        
 ).جاهمان: ـ نک(است  مجلسي این روایت را پذیرفته). ١٦٥ـ١١/١٦٤مجلسي، 
  و سنّت صـحیح نـام ایـن درخـت          قرآن طبري معتقد است از آنجا که در         .ـ ابهام ١٠

اي داشت خداوند نام      و اگر دانستن نام آن فایده     کرد،  توان آن را مشخّص       ذکر نشده، نمي  
همچنـین فخـررازي و ابـن کثیـر ابهـام را            ). ١/٣٣٣طبري،  (کرد     ذکر مي  قرآنآن را در    

 ).١/٨٣ابن کثیر، : ـ نک(اند  ترجیح داده
 متناظرنـد رخي از روایات یهودي      ب باگندم، انگور و انجیر     هایي که ذکر شد،       در گزینه 

 اسـت،   متنـاظر  لیمو در روایات یهودي   با  تردید    ترنج نیز بي  ). قل شد که از پالوت ن   چنان(
 ١.امّـا متنـاظر صـریحي بـراي سـیب یافتـه نـشد             . نـد ها از مرکّبات    زیرا هر دوي این میوه    

اي اسـت     خرما میوه . همچنین متناظري براي خرما و کافور در روایات یهودي یافته نشد          
 در میـان     قـرآن  فور به علّت ذکر نامش در     که در عربستان اهمیت دارد نه فلسطین، و کا        

 .مسلمانان اهمیت یافته است
 
 نتیجه

حیـات  (دهد که در یهودیت از دو درخت        مقایسه میان متون یهودی و اسالمی نشان می       
                                           

نقل شده که وقتي خدا آدم را خلق و در بدن او روح داخل کـرد، جبرئیـل بـه امـر خـدا سـیبي از                           ) ص(امبر   در روایتي از پی    .١
این روایت کذب و مــوضوع دانـــسته   .  آن آفریدرا از نخستین قطره) ص(بهشت برگرفت و در حلق آدم فشرد و خدا محمّد       

از سـیبي در بهـشت نقـل    ) س(رد خلق حضرت فاطمه  همچنین روایتي در مو   ). ٧/٢٩٩؛ امیني،   ١/٢٤٩عجلوني،  (شده است   
، امّا پیوند این روایات با ماجراي درخت ممنوعه آن قدر قـوي نیـست               )٤٣/٤مجلسي،  (شده که در آن به آدم هم اشاره شده          

  .که متناظري براي روایات یهودي شمرده شوند
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 ٤٧
گرچـه  ( و غالب روایات اسالمی از یک درخت سخن به میان آمـده               قرآن و در ) و معرفت 

انـد، و    به وجود بیشتر از یک درخت قائل نبوده        اند که در مـیان یهودیان نیز کسانی بوده     
این ). ظهور دو درخت در متون یهودی ممکن است در اثر تحریف یا اشتباه در نقل باشد               

آمیز ظاهر شده کـه مجـال را بـرای تفـسیرهای            راربه صورتی مبهم و اس    قرآن  درخت در   
رخـت خواصّـی     از طرفـی بـرای دو د       تـورات در  . گـذارد گوناگون ظاهری و باطنی باز می     
 :٣پیدایش،  (درخت معرفت تصریح شده     » دار بودن میوه«معنوی ذکر شده و از طرفی به        

 .بنددکه راه را بر تأویل باطنی می) ١٢،٦،٣
 فقط یک درخت ذکر شده، که برخی از روایات          قرآندر غالب روایات اسالمی به تبع       

 همان طور کـه در یهودیـت        اند و برخی توصیفی مادّی،    از آن توصیفی معنوی ارائه کرده     
، بر عکس متون     بیشتر متون یهودی   امّا. وجود دارد ) مادّی و معنوی  (نیز این دو توصیف     

بـه  در توصـیف معنـوی، روایـات اسـالمی کـامالً            . اند توصیف معنوی را برگزیده    ،اسالمي
 و درخت ذکر شده در آنها غالباً بـا یکـی از دو درخـت حیـات و                   شبیهندروایات یهودی   

  صـریحاً نیامـده     آنهـا  در همه » معرفت«و  » حیات« چند نام    ، هر فت قابل تطبیق است   معر
. شـوند کنار هـم و بـه طـور متمـایز در یـک روایـت ذکـر نمـی          و این دو درخت در     است

آمیز درخت حیات از متون و فولکلور یهود به روایات اسالمی راه یافته             خصوصیات افسانه 
 گنـدم، انجیـر،  ( مـشترکند  دیـن ها میان متون دو  در توصیف مادّی، برخی از میوه     . است

 و برخـی مخـتص متـون    ) سـیب (نـد   ، برخی مخـتص متـون یهودی      )انگور و لیمو یا ترنج    
 اخـتالف   سـبب هـا بـه     اختالف در تعیین این میوه    ). خرما، کافور، عنّاب و گردو    (اسالمی  

رفتـه  هـم روي.  بـوده اسـت  دیـن شرایط جغرافیایی و فرهنگی و متون مقدّس پیروان دو         
صّلتر از  اي مشخّص براي درخت ممنوعه در میان مـسلمانان بـسیار مفـ              بحث وجود میوه  

این زمینه اقوال متعدّدي در روایات اسـالمي ذکـر شـده کـه              یهودیان مطرح شده، و در      
امّا در موارد مـشترک     .  پیش از اسالم یافت    ادیانای در   توان ریشه   براي برخي از آنها نمي    

 . اندگذار بودهتأثیریات یهودی قطعاً بر روایات اسالمی ، روادینمیان دو 
داری مطـرح   که در یهودیت به نحو بسیار دامنه      » دلیل نهی از درخت معرفت    «مبحث  

دلیل این امر آن است که در متن مقـدّس اصـلی            . شده، در اسالم مورد اعتنا نبوده است      
» درخت معرفت «سخنی از   )  و برخی از روایات اسالمی      تورات برخالف(قرآن  اسالم یعنی   

 اصالً اشکالی از این جهت وجود ندارد که نیاز بـه            قرآنبنابراین در   .  است به میان نیامده  
 بعضی از توجیهات ذکر شده در آثار دانشمندان یهود          حالبا این   . پاسخگویی به آن باشد   
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٤٨

ل سـخن   به عنوان مثـا   . کتابهای اسالمی شباهت دارند   ، به سخنان موجود در      بارهر این   د
رِجَنَّکُمَـا  خْفَلَا یُ«های به آیه» رنج و اندوه« در مورد منجر شدن خوردن از درخت به     نفیلو

 ؛٣٥/بقـره (»  ینَا مِنَ الظَّالِمِ  ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَ  وَ ال تَقْرَبا هَ   «و  ) ١١٧/طه( » مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى  
کـه در متـون   » خـدا محض در برابـر   تعبّد لزوم«همچنین توجیه  . شبیه است ) ١٩/اعراف

 .است) قرآننه خود ( غالب تفاسیر و کتابهای روایی اسالمی یهودی آمده، وجهه
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