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Abstract
The stories of the Holy Quran have an excellent, artistic and 
unique geometric structure and have used narrative elements 
in an extraordinary way for their guiding and educational pur-
poses. The stories of the Qur’an can be studied and important 
from different perspectives, including literary, artistic, rhe-
torical, historical, etc. The present article tries to analyze the 
structure, content and narrative elements of the story of Adam 
and Satan in two surahs of Sad and Taha (which are the first 
surahs of this story in descending order) by descriptive-com-
parative method. And examines the relationship between the 
plot of Adam and Satan in the two mentioned chapters from 
a literary perspective with the main purpose of each of these 
two chapters. Through this description and comparison, it was 
obtained that first; The combination of the narrative elements 
of these two stories, from Surah Sad to Taha, reports a series 
of historical narratives of the story of Adam and Satan. Sec-
ondly; In each of the two stories, in addition to the existence 
of common and similar elements, there are distinct elements in 
accordance with the literary purposes of the two suras of Sad 
and Taha. These elements have given each of the two stories 
an independent identity and, artistically, free the Qur’an from 
any repetition in the story.
Keywords: Comparative Study, Adam’s Story, Story Ele-
ments, Surah Sad, Surah Taha
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نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی تطبیقی ساختار و عناصر ِروایی قصه آدم و شیطان
 در دو سوره ی ص و طه

)تاریخ دریافت: 1400/08/23 - تاریخ پذیرش: 1400/09/5(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.1.3

سید محمود طیب حسینی1 

چکیده
قصه  های قرآن كریم ساختار هندسی عالی، هنری و منحصر به  فردی دارد و از 
عناصــر روایی به نحو فوق العاده ای در جهت اهداف هدایتی و تربیتی اش بهره 
برده اســت. قصه های قرآن از منظرهای مختلف؛ اعم از ادبی، هنری، بالغی، 
تاریخی و... قابل  مطالعه و حائز اهمیت اســت. مقاله حاضر در صدد اســت با 
روش توصیفی، تطبیقی به تحلیل ســاختار، محتوا و عناصر روایی قصه ی آدم 
و شــیطان در دو سوره ص و طه ـ که نخستین سوره مشتمل بر این قصه در 
ترتیب نزول هستند ـ پرداخته و ارتباط طرح این قصه در دو سوره یاد شده را 
از منظر ادبی با غرض اصلی هر یک از این  دو سوره واکاوی کند. از رهگذر این 
توصیف و مقایسه، به دست آمد که اواًل، تجمیع عناصر روایی این دو قّصه، از 
ســوره ص به طه، روایت تاریخی  مسلسلی از داستان آدم و شیطان را گزارش 
می کند. ثانیًا، در هر یک از دو قصه، عالوه بر وجود عناصر مشــترک و مشابه، 
عناصر متمایزی منطبق با اغراض ادبی دو ســوره ص و طه وجود دارد که به 
هر یک از دو قصه هویت مستقل داده و از نظر هنری، قرآن را از هرگونه تکرار 

در قّصه مبرّا می دارد.
کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی، قصه آدم، عناصر قصه، سوره ص، سوره طه
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مقدمه
تفسیر تطبیقی که امروزه از رواج و رونق زیادی برخوردار شده، از موضوعاتی است که 
قلمرو گسترده ای را شامل می شود و در حوزه های مختلفی می توان به مطالعه تطبیقی 
در معارف و موضوعات قرآن و در تفاســیر دســت زد. ماهیت تفسیر تطبیقی سنجش 
و مقایســه است. در جریان تفســیر یا مطالعه تطبیقی، پژوهشگر در صدد بر می آید تا 
از مجرای مقایسه و ســنجش به معرفتی جدید در حوزه ی معارف قرآن یا دیدگاه های 
مفسران دســت یابد. اگر چه امروزه بیشتر پژوهشــگران در مطالعات تطبیقی شان، به 
بررسی آیات کالمی قرآن یا به مقایسه ی دیدگاه های مفسران در حوزه معارف کالمی 
می پردازند، اما از آغازی که رویکرد تفســیر تطبیقی یا مقارَن مورد  توجه قرآن  پژوهان 
قرار گرفت، همواره عرصه های مختلفی در حوزه مطالعات تطبیقی مطرح شــده است. 
صالح عبدالفتاح خالدی معتقد اســت که یک پژوهشگر در تفســیر مقارَن یا تطبیقی 
به مقایسه ی آرای عده ای از مفســران بر اساس اختالف منهجشان می پردازد؛ به  این  
صورت که آرای آن ها را در باره ی یک ســوره ی کوتاه یا مجموعه ای از آیات مربوط به 
یکــی از موضوعات قرآنی از قبیل موضوع ایمــان، فقه یا لغت گرد می آورد تا منهج و 
روش هر مفســر را در باره ی آن موضوع و یا پایبندی مفسّــر به منهجش بررسی کند. 
نیز میان آن مفســر با سایر مفسران مقایسه می کند و روش هر یک از آن ها را بر معیار 
و میزان صحیح عرضه می کند تا بهترین طریق تفســیر را معین کند. )خالدی، 1422: 
28( مطابق این تعریف تفســیر تطبیقی عالوه بر آیات کالمی و فقهی شــامل عموم 
معارف قرآن، مباحث ادبی قرآن و روش ها و دیدگاه های مفســران نیز می شود. یکی از 
عرصه هایی که قابلیت بررســی تطبیقی داشته و می توان از مجرای آن به معرفت های 
جدیدی از قرآن مجید دست  یافت، مقایسه میان آیاتی از قرآن – مثاًل - در یک سوره 
با آیاتی دیگر از قرآن و مشــابه با آن در ســوره ای دیگر است. یکی از محققان تفسیر 
تطبیقی را به  گونه ای تعریف کرده اســت که شــامل این حوزه از تفسیر موضوعی نیز 
می شــود. وی می نویسد: مفســر تمام نصوص را اعم از نصوص قرآنی، احادیث نبوی، 
روایات صحابه و تابعان، آرای مفســران و کتب آســمانی دیگر را که درباره ی موضوع 
آیه یا آیات معیّنی از قرآن اســت را جمع می کند و میان این نصوص مقایســه کرده، 
دیدگاه ها را با یکدیگر می ســنجد و دیدگاه برتر را ترجیح می دهد. )رومی، 1419: 60( 
در این تعریف قلمرو تفســیر تطبیقی گسترده تر از تعریف قبل دیده  شده است و شامل 
بررســی تطبیقی میان بخشی از آیات قرآن با بخشــی دیگر از آیات قرآن در سوره ای 
دیگر، اما مشــابه آن در موضوع و مضمون می شــود. )ر.ک: عسگری، 1397: 8 – 9( 
از آنجا که شــرط هر مطالعه تطبیقی آن اســت که دو طرف تطبیق برخوردار از نقاط 
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مشترک و مختلف باشــد، دو دسته آیات قابل مقایسه در این حوزه از مطالعات تطبیقی 
در باره قرآن باید دارای شــباهتها و تفاوتها باشــد. در دانش آیات متشــابه که یکی از 
مباحث علوم قرآنی اســت، آیات شبیه به هم که البته دارای تفاوتهایی هم هستند، به 
بحث گذاشــته می شود. )نک: زرکشــی، 1410: 1/ 207 - 241؛ سیوطی، 1421: 2/ 
232 - 237( در دوره ی معاصر، فاضل صالح سامرایی، در آثار مختلفش به مقایسه های 
جدید و متفاوتی میان آیات الفاظ و عبارات شــبیه به هم در قرآن دست زده و به نتایج 
جالب و ارزشــمندی در حوزه اعجاز بیان قرآن و زیبایی شناسی الفاظ قرآن دست یافته 
است. )نک: سامرایی، 1396؛ همو، 1399( بنابر این، یکی از موضوعات مطالعه تطبیقی 
آیات قرآن، به آیات شبیه به هم است. موضوع دیگر، آیات توصیف گر پاداش های وعده 
داده شــده به بهشــتیان یا عذاب هایی که اهل دوزخ به آن تهدید شده اند، است؛ مثاًل 
مقایسه ی صحنه های قیامت در سوره های مختلف قرآن )نک: قطب، 1423( یا مقایسه 
نعمتهای بهشتی سابقون در ســوره واقعه با نعمتهای بهشتی اصحاب یمین در همین 
سوره یا مقایسه پاداش های آخرتی ابرار در سوره ی انسان، با پاداش های وعده داده شده 
به متقیان در سوره طور و.... یکی از موضوعات بسیار مهم برای مطالعه تطبیقی آیات، 
مقایسه قصه های قرآن با یکدیگر است؛ مثل مقایسه ی یکی از قصه های قرآن در یکی 
از سوره ها با همان قصه در سوره ی دیگر. مثاًل قّصه ی  حضرت موسی یا حضرت 
ابراهیم یا حضرت داود و سلیمان و ... را که در سوره های متعددی از قرآن 
آمده با یکدیگر مقایسه شود یا در محدوده ای کوچکتر، یکی از این قّصه ها در دو سوره 
مختلف با هم مقایســه شــود. در مقاله ی حاضر، نمونه ای از این سنخ مطالعه تطبیقی 
قرآن مجید در نظر گرفته شده و آن مقایسه ی قّصه حضرت آدم در دو سوره طه 
و ص است. سؤال پژوهش آن است که چه تفاوت هایی میان قصه آدم در سوره 
طه و ص وجود دارد، راز این تفاوت در چه امری نهفته است؟ فرضیه پژوهش هم این 
اســت که میان عناصر این قصه، در دو سوره تفاوت های آشکاری وجود دارد و راز این 

تفاوت، در ارتباط این قّصه با غرض اصلی هر یک از دو سوره نهفته است.

پیشینه بحث
در برخی از پژوهش های قرآنی، در باب قصه های قرآن به این نکته توجه شده است که 
تکرار قصه های قرآن، به ویژه قصه های پیامبران در ســوره های مختلف، در واقع تکرار 
نیســت و اگر این قصه ها با دقت مطالعه شوند، در همه ی موارد، میان این قصه های به 
 ظاهر مکرّر، تفاوت هایی وجود دارد. در حالی  که در یک ســوره، برخی از عناصر قّصه 
مورد نظر نقل و برخی دیگر ترک شده است، در سوره ی دیگر بخشی از عناصر آن قّصه 
مشترک است و برخی عناصر قصه در مقایسه با سوره قبلی حذف و به  جای آن عناصر 
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دیگری جایگزین شده است. این محققان همچنین افزوده اند که در هر سوره، مشتمل 
بر یک یا چند قصه، عناصری از آن قصه گزینش شــده است که با غرض آن سوره در 
ارتباط است و همین نکته، راز تفاوت قصه های مکرّر در سوره های مختلف قرآن است. 
)ر.ک: خلف اهلل، 1999: 258( خلف اهلل، هم چنین در بخشــی از مباحثش، قصه حضرت 
آدم را در دو ســوره ی اعراف و حجر مقایســه کرده و با اشاره به عناصر متفاوت 
این قصه در دو ســوره ی یاد شده، علت اختالف دو قصه را در غرض دو سوره یاد  شده، 
بیان کرده است. به نظر خلف اهلل، قصه آدم با این غرض نقل شده تا آغاز دشمنی 
ابلیس با آدم را حکایت کند، سپس از این قصه، نتیجه ی مرتبط با همه قصه های 
پیامبران که در سوره اعراف مطرح شده است را استنتاج کند. به نظر وی، غرض اصلی 
از همه ی قصه های نقل شده در سوره اعراف، وادار کردن مشرکان به تعدیل مواضعشان 
نســبت به پیامبر است؛ به  همین دلیل در پایان ســوره و نقل قصه های مختلف 

ْیطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاويَن  ناُه آياِتنا َفانَْسَلَخ ِمْنها َفَأْتَبَعُه الشَّ ذی آَتْ ْ َنَبَأ الَّ
می فرماید: }َو اْتُل  َعَلْیِ

ُبا ِبآياِتنا َو َأْنُفَســُهْم اكُنا َيْظِلُموَن{ )اعراف/ 175 - 177(؛ و خبر  ذيَن َكذَّ ... ســاَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَّ
آن كســى را براى آنان بخوان كه )دانش( آیات خویش را به او ارزانى داشــتیم، اما او 
از آن ها كناره گرفت و شــیطان در پى او افتاد و از گمراهان شــد... بد داســتانى است 

)داستان( كسانى كه آیات ما را دروغ شمردند و به خویش ستم مى ورزیدند. 
در پایان داستان حضرت آدم نیز نزدیک به همین مضمون را آورده است )اعراف/ 26 - 
27(، اما در ســوره حجر، غرض از نقل قصه ی حضرت آدم، برطرف کردن اندوه 
و اضطراب از نفس پیامبر در جریان دعوت و تبلیغ رســالت و دشــواری های فرا روی 
آن، ازجمله استهزای مشرکان نســبت به پیامبر است؛ به همین دلیل در پایان سوره ی 

ا َكَفْیناک الستهِزئنی  ا ُتْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن اْلُْشِرِكَپن ِإنَّ حجر، این آیات آمده است: }َفاْصَدْع ِبَ
ا َیُقوُلوَن ...{ )حجر/ 94 – 97(؛ از این روى، آنچه  یُق َصْدُرَك ِبَ َك َیِ ِذيَن ... َو َلَقْد َنْعَلُ َأنَّ الَّ
فرمان مى یابى آشكار كن و از مشركان روى بگردان. ما تو را در برابر ریشخند كنندگان 
بســنده ایم. آنان كه با خداونــد، خدایى دیگر مى نهند و بــه زودى )فرجام این كار را( 
خواهند دانست و ما به درستى مى دانیم كه تو از آنچه مى گویند دلتنگ مى گردى. حال 
هنگامی که غرض قصه های سوره اعراف، تعدیل موضع مشرکان در برابر دعوت پیامبر 
باشــد، شیوه قرآن در نقل قصه های این سوره نیز همســو با این غرض بوده تا با این 
قصه ها از یک ســو، رفتار خدای تعالی با مستکبران عالم و هالکت آن ها را به مشرکان 
مکه و از دیگر سو، احسان و رحمتش را به مؤمنان نشان دهد؛ به همین دلیل است که 
در پایان بیشتر قصه های سوره اعراف از نصیحت پیامبران نسبت به اقوامشان سخن به 
میان آورده است. در حالی  که رویکرد اصلی سوره حجر، ناراحتی و تنگی سینه پیامبر در 
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مقابل رفتار و اســتهزای مشرکان است و قصه های گزینش شده در این سوره، هم سو با 
غرض سوره، لحن شدیدتری به خود گرفته و دیگر از رحمت خداوند نسبت به مؤمنان 
همراه پیامبر سخن به میان نیامده است. همچنین لحن گفت و گوی خداوند با شیطان 
نیز در قصه آدم با شــدت و عتاب همراه اســت. آنجا که شیطان را از درگاه خود طرد 

َك َرِجمی  می کنــد و تا روز قیامت او را مورد نفرین خود قرار می دهد: }َقاَل َفاْخُرْج ِمنها َفِإنَّ
يِن.{ )حجر/34 - 35( )خلف اهلل، 1999: 264 - 265( ِم الدِّ ْعَنَة ِإیَل َيْ َو ِإنَّ َعَلْیَك اللَّ

این مقایســه را که خلف اهلل از آن به »مواَزنه = مقایســه / سنجش« تعبیر کرده است 
)همان، 263( باید ســرآغاز بررسی تطبیقی موضوع مقاله حاضر دانست. بعدها، فاضل 
سامرایی نیز در بخشی از کتاب ساختارشناسی قرآن با رویکرد ادبی ـ هنری، به مقایسه 
میان قصه ی حضرت آدم در ســوره ی بقره با اعراف، اعراف با ص و حجر با ص 

پرداخت. )سامرایی، 1396: 318 - 348؛ همو، 1398: 497 - 539(

1- ضرورت بحث مطالعه تطبیقی قصص قرآنی
ضــرورت بحث حاضر، تابع اغراض و آثار این نوع مطالعه تطبیقی اســت. هرچه فواید 
و آثار این بحث در معرفت ما نســبت به آموزه ها و معارف قرآن بیشــتر باشد، این نوع 
مطالعه از ضرورت و اهمیت بیشــتری برخــوردار خواهد بود. بنابر این، به  منظور اثبات 
ضرورت این بحث، باید فواید و اغراض مترتب بر این بحث مرور شود. برای مطالعه ی 
تطبیقی میان قصه های مکرر قرآن به ویژه قصه های پیامبران با امت هایشــان، اغراض 

و فواید ذیل را می توان برشمرد: 
الف- کشف تفاوت های قصه های قرآن در سوره های مختلف.
ب- کشف ارتباط قصه های قرآن با اغراض سوره های قرآن.

ج- فراهم ســاختن زمینه ی بهره گیری از قصه های هر سوره برای کشف اغراض آن 
سوره.

د- پاسخ به شــبهه ی تکرار در قصه های قرآن. یکی از شبهه های مطرح شده در باب 
قصه های قرآن، تکرار برخی از قصه ها در ســوره های مختلف قرآن اســت. با بررسی 
تطبیقــی هر یک از قصه هــای قرآن، می توان تکرار یا عدم تکــرار قصه های قرآن را 

کشف کرد.
ه- کشــف حلقه های مختلف قصه و تنظیم تاریخی قصه های قرآن. عالمه طباطبایی 
در تفســیر المیزان با همین نگاه و با استفاده از همین روش در سراسر المیزان در ذیل 
یکی از نقل های قصه در یکی از مجلدات، به بازسازی و تنظیم تاریخی قصه های قرآن 
دست زده است. )مثاًل برای تنظیم قصه ی یونس علیه-السالم ر.ک: طباطبایی، 1390: 

17/ 165 - 167؛ موسوی همدانی، 1374: 17/ 252 - 253(
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2 - ویژگی های قصص قرآنی
قصه های آن دسته از پیامبران بزرگی که در چند سوره قرآن آمده و تکرار شده، دارای 

ویژگی های زیر است:
1. به جز قّصه ی حضرت یوســف که در یک ســوره و به ترتیب تاریخی آمده، قصه ی 

هیچ یک از پیامبران در یک سوره و به ترتیب تاریخی و پشت سرهم نیامده است. 
2. در هر سوره بخشی از قصه یک پیامبر، گزینش و گزارش شده است. 

3. گاه در نقل قصه ی بعضی پیامبران، ترتیب تاریخی در نقل رعایت نشده است؛ مثاًل 
اول به پایان قصه یا میانه قصه اشــاره شــده و بعد آغاز قصه آمده است، )قصه لوط در 
ســوره حجر و قصه ذبح گاو در میان بنی اسرائیل در سوره بقره از این قبیل است( حال 
اگر محققی بخواهد به گزارش تاریخی زندگی یک پیامبر در قرآن آگاهی پیدا کند باید 

به روش تطبیقی و موضوعی، قصه ی آن پیامبر را در قرآن مطالعه کند.

3 - قصه آدم در قرآن
قصه آدم، در هفت سوره ی قرآن آمده است. این سوره ها به ترتیب عبارت اند از:

1.  سوره بقره آیات 30 – 39؛ 2. سوره آل عمران، آیه 59؛ 3. سوره اعراف آیات 11 – 
25؛ 4. ســوره حجر آیات 26 - 44؛ 5. سوره اسراء آیات 61- 66؛ 6. سوره طه آیات 

115 – 133؛ 7. سوره ص آیات 71 – 85.
در این ســوره ها، محورهایی از قصه آدم به  اجمال یا تفصیل بیشتر حکایت  شده 

است؛ مثاًل در سوره ی بقره به محورهای زیر اشاره شده است:
1. خلیفه قرار دادن انسان در زمین؛ 2. اعتراض فرشتگان به آفرینش انسان و فساد انگیزی و 
خون ریزی انسان در زمین؛ 3. تعلیم اسماء به انسان و بیان برتری انسان نسبت به فرشتگان؛ 
4. امر به فرشــتگان جهت سجده بر انســان؛ 5. سجده کردن فرشتگان بر انسان و امتناع 
کردن ابلیس از سجده و تکبر ورزیدن وی نسبت به انسان؛ 6. سکونت آدم و همسرش در 
بهشــت و خوردن از همه ی میوه های آن؛ 7. نهی آدم و همسرش از نزدیک شدن به یک 
درخت خاص و خوردن از میوه ی آن؛ 8. به لغزش افتادن آدم و همسرش توسط شیطان و 

موجبات اخراج آن دو از بهشت و هبوط آن ها به زمین و ایجاد دشمنی میان فرزندان آدم.
 در حالی  که در ســوره ی آل عمران، در ضمن یک آیه، فقط به آفریده شدن آدم
از خاک )تراب( اشاره  شده و خلقت حضرت عیسی از این  جهت که بدون داشتن 

پدر به دنیا آمده، به حضرت آدم تشبیه شده است.

3-1. قصه آدم در سوره طه
چنان که اشــاره شد، در آیات 115 تا 123 ســوره ی طه، قصه آدم حکایت شده 
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اســت. سوره ی طه از سور مکی قرآن و رتبه ی آن در مصحف، سوره ی بیستم و ازنظر 
ترتیــب نزول با اندکی تفــاوت در روایات ترتیب نزول آمده اســت. بنا به  روایت عطا 
خراســانی از ابن عباس، این ســوره در رتبه چهل و پنجمین ســوره قرار دارد. )ر.ک: 
طبرسی، 1373: 10/ 405؛ ســیوطی، 1421: 1/ 57 – 60؛ معرفت، 1381: 90( این 

آیات عبارت اند از:
ُدوْا ِلَدَم  َمَلئَكِة اْســجُ ْد َلُه َعْزًمــا* َو ِإْذ ُقْلَنــا لِلْ }َو َلَقــْد َعِهْدَنــا ِإیَل َءاَدَم ِمــن َقْبُل َفَنــِى  َو َلْ نجِ
ِة  نَّ ْلجَ ُكَما ِمــَن ا ِرَجنَّ َك َو ِلَزْوِجــَك َفاَل يخْ ُدوْا ِإلَّ ِإْبِلیــَس َأىَب * َفُقْلَنا َيــاَدُم ِإنَّ َهاَذا َعــُدوٌّ لَّ َفَســجَ
َك َل َتْظَمــُؤْا ِفیَهــا َو َل َتْضَحی* َفَوْســَوَس ِإَلْیِه  ــوَع ِفیَهــا َو َل َتْعــَری * َو َأنَّ َفَتْشــَى* ِإنَّ َلــَك َألَّ تجَ
لــَی* َفــَأَكاَل ِمنَها َفَبــَدْت هَلَما  ْلــِد َو ُمْلــٍك لَّ َیْ لخُ َرِة ا ــَك َعَ  َشــجَ ــْیَطُن َقــاَل َيــاَدُم َهــْل َأُدلُّ الشَّ
ُه  ُه َفَغــَوی * مُث اْجَتَبــاُه َربُّ ِة َو َعصــَی َءاَدُم َربَّ نَّ لجْ ِصَفــاِن َعَلیِهَمــا ِمــن َوَرِق ا َما َو َطِفَقــا يخَ َســْوَءاُتُ
ــىِّ ُهًدی َفَمِن  ُكم مِّ نَّ ا َيْأِتَ یَعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعــُدوٌّ َفِإمَّ َفَتــاَب َعَلْیِه َو َهــَدی* َقاَل اْهِبَطا ِمْنَهــا َجِ
لُّ َو َل َیْشــَى { )طه/115-123(؛ از قبل به آدم سفارشــى كردیم، ولى  َبَع ُهَداَی َفاَل َیِ اتَّ
فراموش كرد و پایمردى در او نیافتیم. - و ]به یاد آر[ زمانى را كه به فرشتگان گفتیم: 
براى ]بزرگداشــت [ آدم ابراز فروتنى كنید، همه ابراز فروتنى كردند، جز ابلیس كه سر 
باز زد. - آن گاه گفتیم: اى آدم، این ]ابلیس [ دشــمن تو و همسر توست؛ زنهار شما را 
از بهشــت آواره نكند كه نگون بخت خواهى ]د[ شــد. - در بهشت بدون غذا و لباس 
نخواهى ماند - نه تشــنه خواهى شد و نه آفتاب زده - ولى شیطان وسوسه اش كرد و 
گفت: اى آدم، آیا ]دوســت دارى [ تو را بــه درخت جاودانگى و فرمانروایى زوال ناپذیر 
راهنمایــى كنم؟ - هر دو از آن درخت خوردند، آن گاه ]لباس بهشتى شــان فرو ریخت 
و[ اندام جنسى آ ن ها در نظرشــان آشكار شد و شروع كردند از برگ ]درختان [ بر خود 
بپوشانند؛ ]بدین قرار[ آدم پروردگار خویش را نافرمانى كرد و از جایگاه و مقام خود فرو 
افتاد – آن گاه ]با پشــیمانى توبه كرد و[ پروردگارش او را برگزید و ]به رحمت خود[ بر 

او بازگشت و هدایتش نمود. )ترجمه از طاهری قزوینی، 1380ش(

3-2. عناصر اصلی قصه آدم در سوره طه
به  منظور مقایســه دقیق تر میان قصه آدم در دو سوره ی طه و ص الزم است ابتدا 
عناصر اصلی این قصه در دو ســوره فهرست شود، سپس به مقایسه ی عناصر اصلی این 
قصه در دو سوره اقدام شود. اصلی ترین عناصر قصه آدم در سوره طه عبارت اند از:

1. پیمان گرفتن خدا از آدم؛ 2. فراموش کردن پیمان خدا از ســوی آدم؛ 3. فرمان خدا 
به فرشتگان و سجده ی آن ها بر آدم؛ 4. سر باز زدن ابلیس از سجده بر آدم؛ 5. 
هشــدار خداوند به آدم و همسرش نسبت به دشمنی شیطان و تالش وی برای اخراج 
آن ها از بهشــت؛ 6. حضور آدم در بهشــت همراه با خبر دادن به وی در باره ی این  که 
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در آن بهشــت آدم و همسرش به گرســنگی و برهنگی و تشنگی و خسک سالی و آزار 
دیدن از گرمای خورشــید مبتال نخواهند شد؛ 7. اقدام شیطان به وسوسه و فریب آدم 
و همســرش؛ 8. وسوسه ی به جاودانه ماندن و فرمانروایی زوال ناپذیر، دو ابزار شیطان 
بــرای فریب آدم؛ 9. فریب خوردن آدم و حوا از شــیطان و تنــاول از درخت ممنوعه؛ 
10. آشــکار شدن اندام های جنســی آدم و حوا و پوشاندن با برگ درختان بهشت؛ 11. 
نافرمانی آدم نسبت به امر خدا و سقوط از جایگاه توأم با رفاه خود بر اثر نافرمانی؛ 12. 

توبه ی آدم و پذیرش توبه او از طرف خدا و بازگشت به مقام برگزیدگی.

3-3. قصه آدم در سوره ص
سوره ص نیز از سوره های مکی قرآن است که در ترتیب مصحف سی و هشتمین سوره 
قرآن است و در روایات ترتیب نزول با اندک اختالف برای آن، رتبه های متفاوت بیان شده 
است. مطابق روایت عطا خراسانی از ابن عباس این سوره در رتبه سی و هشتمین سوره ی 
نازل  شــده قرار دارد؛ )ر.ک: طبرســی، 1373: 10/ 405؛ سیوطی، 1421: 1/ 57 - 60؛ 
معرفت، 1381: 90( بنابر این سوره ی ص از نظر نزول، مقدم بر سوره ی طه است و پیش 
از آن، نازل شــده و ظاهرًا در میان سوره های مشتمل بر قصه ی آدم، سوره ی ص 
نخستین سوره ای است که قصه ی  آدم در آن حکایت شده است. در آیات 71 تا 86 

این سوره، قصه ی آدم و شیطان حکایت شده است:
وِحی َفَقُعوْا  ُت ِفیِه ِمــن رُّ ُه َو َنَفخْ ْيُ ــن ِطنٍی* َفِإَذا َســوَّ َمَلئَكِة ِإىنِّ َخاِلُق بََشــًرا مِّ َك لِلْ }ِإْذ َقــاَل َربُّ
ُعوَن* ِإلَّ ِإْبِلیَس اْســَتْكرَب َو اَكَن ِمَن اْلَكِفِريَن* َقاَل  ُهْم َأْجَ َد اْلََلئَكُة ُكلُّ َلُه َساِجِديَن* َفَســجَ
ْنُه  َد ِلَا َخَلْقُت ِبَیَدیَّ َأْســَتْكرَبَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَی* َقــاَل َأَنا َخْر مِّ َيِإْبِلیــُس َما َمَنَعَك َأن َتْســجُ
ِم  َك َرِجــمٌی*َو ِإنَّ َعَلْیَك َلْعَنــِى ِإیَل  َيْ اٍر َو َخَلْقَتــُه ِمن ِطنٍی* َقاَل َفاْخــُرْج ِمنَها َفِإنَّ َخَلْقَتِى ِمــن نَّ
ِم اْلَوْقِت اْلَْعُلوم*  َك ِمَن اْلُنَظِريــَن* ِإیَل  َيْ َعُثوَن* َقــاَل َفِإنَّ ِم ُیْ يــِن* َقاَل َرّب  َفَأنِظــْرىِن ِإیَل  َيْ الدِّ
نَّ  ْمَلَ لْحقَّ َأُقوُل* َلَ َلِصــنَی* َقاَل َفالْحقُّ َو ا ُ اْلُخْ ِعنَی* ِإلَّ ِعَباَدَك ِمْنُ ْ َأْجَ ُ ْغِوَينَّ ِتَك َلُ َقــاَل َفِبِعزَّ
ِعنَی{ )ص/ 71- 86(؛ ]به یاد آر[ زمانى را كه پروردگارت  ن َتِبَعَك ِمْنْ َأْجَ َ ِمنَك َو ِمَّ َجَهنَّ
به فرشــتگان گفت: من در كار آفرینش بشرى از گِل هستم - و آن گاه كه او را سامان 
دادم و از روح خود در او دمیدم ]تا اســتعدادهاى شگرفى در وجودش به ودیعه گذارم [، 
در برابرش ابراز فروتنى كنید - فرشتگان همه فروتنى خود را ابراز داشتند- جز ابلیس 
كه برترى جست و در زمره انكارورزان شد - ]خداى [ گفت: اى ابلیس، چه چیز موجب 
شــد كه از فروتنى در برابر آن كه به دستان ]قدرت [ خویش آفریده ام، خوددارى كنى؟ 
آیا گردن كشــى كردى یــا برترى خواه بودى؟ - گفت: من نســبت به او برترى دارم؛ 
مــرا از آتش آفریده اى و او را از گِل - گفت: از آن ]مقام [ خارج شــو كه ]از درگاه ما[ 
مطرودى - و تا روز جزا مورد نفرین من قرار دارى - گفت: پروردگارا، پس تا روزى كه 
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]انســان ها[ برانگیخته مى شوند، مرا مهلت ده - ]خدا[ گفت: مهلت خواهى داشت - تا 
روز ]رستاخیز[ آن وقت مقرر - گفت: به عزتت سوگند كه همگى آنان را به راه تباهى 
خواهم كشید - مگر بندگان اخالص یافته ات را از بین آن ها - ]خدا[ گفت: ]گفتار من [ 
حق است- و حق را مى گویم- كه دوزخ را از تو و همه افرادى از آنان كه از تو پیروى 

كنند، انباشته خواهم كرد. 

3-4. عناصر اصلی قصه ی آدم در سوره ی ص
اصلی ترین عناصر قصه ی آدم در سوره ی ص عبارت اند از:

1. خبر دادن خداوند به فرشتگان در باره ی این که بشری از گل خواهد آفرید؛ 2. دمیدن 
از روح خود در آدم؛ 3. امر به فرشــتگان برای ســجده بر آدم بعد از دمیده شــدن روح 
در او؛ 4. ســجده ی همه ی فرشــتگان برای آدم، به جز ابلیس؛ 5. تکبر ورزیدن، علت 
امتناع ابلیس از سجده بر آدم و در نتیجه کافر شدن وی؛ 6. سؤال و بازخواست خداوند 
از شــیطان برای توضیح علت خودداری از سجده بر آدم؛ 7. خداوند آدم را با دو 
دست خودش آفریده اســت؛ 8. آفریده شدن ابلیس از آتش و آدم از خاک علت 
برتری طلبی ابلیس بر آدم؛ 9. اخراج ابلیس از جایگاه و منزلت خود نزد خداوند و طرد او 
از رحمت الهی؛ 10. اعالن نفرین خداوند بر ابلیس و دور ســاختن او از رحمت الهی تا 
قیامت؛ 11. مهلت خواســتن ابلیس از خداوند و مهلت دادن خداوند به او تا روز قیامت؛ 
12. ســوگند خوردن ابلیس به عّزت خداوند بــرای گمراهی آدم و همه فرزندانش و به 
سقوط کشاندن آنان از منزلت و جایگاهی که خداوند به آن ها بخشیده است؛ 13. عدم 

قدرت شیطان بر گمراه ساختن و به سقوط کشاندن بندگان مخلَص خداوند.

4. محورهای مشترک قصه ی آدم در سوره ی طه و سوره ی ص
در قصه ی آدم، در دو ســوره ی مورد بحث، علی رغم تصور ابتدایی که به  نظر می رسد 
عناصر مشــترک زیادی داشته باشند، مشــترکات قصه در دو سوره در مقایسه با موارد 
اختالف آن کمتر اســت. مهم ترین عناصر مشــترک قصه در دو ســوره ی طه و ص 

عبارت اند از:
1. امر خدا به فرشتگان جهت سجده بر آدم؛ 2. سجده کردن همه فرشتگان برای آدم؛ 

3. امتناع ورزیدن شیطان از سجده برای آدم. 
البته باید توجه داشــت که عناصر قصه، تقریبًا در دو ســوره ثابت و یکسان است. خدا، 
آدم، فرشتگان و ابلیس عناصر ثابت قصه در هر دو سوره است و تنها همسر آدم است 
که در ســوره طه از او یادشده و در ســوره ص از او سخن به میان نیامده است. نیز در 
ســوره ی ص از فرزندان آدم یادشده است )ألغوینهم اجمعین(، در سوره ی طه اشاره به 
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فرزندان، بعد از هبوط آدم و همسرش به زمین، سخن از پیروان هدایت الهی که بالطبع 
فرزندان آدم می باشند، سخن گفته  شده است.

5. محورهای متفاوت قصه آدم در دو سوره ی ص و طه
چنانکه اشــاره شــد، عمدتًا بخش های قصه ی آدم در دو سوره متفاوت است. با 
تأمل در این قصه، نکات مختلف و متفاوت مهمی میان دو ســوره در باره ی این قصه 
دیده می شــود که می تواند متناسب با غرض هر یک از دو سوره، در این قصه گنجانده 
 شــده باشد. یک تفاوت اساســی میان دو قصه این است که در سوره ی ص، شخصیت 
اصلی قصه و مخاطب سخن خداوند ابلیس است، اما در سوره طه شخصیت اصلی قصه 
و مخاطب، حضرت آدم است. بر این  اساس، سایر عناصر قصه در دو سوره نیز در پرتو 
همین تفاوت اساســی تغییر کرده است. این تفاوت ها در عناصر ذیل خود را نشان  داده 

است. عناصر اختصاصی سوره ص عبارت اند از: 
خبر دادن خداوند به فرشتگان درباره ی این که بشری از 1. گل خواهد آفرید؛ 2. دمیدن 
از روح خــود در آدم؛ 3. دمیده شــدن روح الهــی در آدم؛ 4. تکبر ورزیدن علت امتناع 
ابلیس از ســجده بر آدم و در نتیجه کافر شــدن وی؛ 5. سؤال و بازخواست خداوند از 
شــیطان برای توضیح علت خودداری از سجده برای آدم؛ 6. خداوند آدم را با دو 
دســت خودش آفریده است؛ 7. آفریده شدن ابلیس از آتش و آدم از خاک، علت 
برتری طلبــی ابلیس بر آدم؛ 8. اخراج ابلیس از جایگاه و منزلت خود نزد خداوند و طرد 
او از رحمت الهی؛ 9. اعالن نفرین خداوند بر ابلیس و دور ســاختن او از رحمت الهی تا 
قیامت؛ 10. مهلت خواســتن ابلیس از خداوند و مهلت دادن خداوند به او تا روز قیامت؛ 
11. ســوگند خوردن ابلیس به عزت خداوند بــرای گمراهی آدم و همه فرزندانش و به 
سقوط کشاندن آنان از منزلت و جایگاهی که خداوند به آن ها بخشیده است؛ 12. عدم 

قدرت شیطان بر گمراه ساختن و به سقوط کشاندن بندگان مخلَص خداوند.
 اصلی ترین عناصر متفاوت قصه آدم در سوره طه عبارت اند از:

1. پیمــان گرفتن از آدم و فراموش کردن آدم پیمان الهی را و این  که در آدم عزمی بر 
وفاداری به پیمان نیافت؛ 2. هشــدار به آدم که شیطان دشمن وی است و مبادا موجب 
اخراج او از بهشــت شده و او را به مشــقت زندگی در زمین بیاندازد؛ 3. حضور آدم در 
بهشــت با عدم گرسنگی و برهنگی و تشــنگی و گرما نخوردن وی همراه بوده است؛ 
4. ابزاری که شیطان آدم را وسوسه کرده و فریب می دهد تا از درخت ممنوعه بخورد، 
جاودانگی در بهشــت و فرمانروایی است که هرگز کهنه نمی گردد؛ 5. نافرمانی آدم از 
امر خدا و سپس توبه او و پذیرش توبه اش از سوی خداوند و برگزیدن وی. این که چرا 
خداوند در سوره ص و طه این عناصر را در قصه آدم گزینش کرده است، نیازمند 
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تأمل بیشــتر است، اما بی شک این عناصر با غرض هر یک از دو سوره ارتباط آشکاری 
دارد. بنابر این، در این مرحله، کشــف غرض محوری و موضوع اصلی سوره ص و طه 

نقش مهمی در تحلیل عناصر اختصاصی قصه آدم در این دو سوره دارد. 

6. تتابع قصه آدم در دو سوره ص و طه
هنگامی که عناصر دو قصه آدم در دو ســوره ی ص و طه با هم دیده می شــود، 
مشاهده می گردد که گزاره های هر دو سوره، پیاپی بوده و جریان مستمری از سرگذشت 

آدم را برای ما نقل می کنند. نتیجه تلفیق دو گزارش چنین است:
1. خداوند به فرشــتگان خبر می دهد که به زودی بشری از گل خواهد آفرید. )ص/ 71( 
2. بعد از آفریدن آدم به فرشــتگان امــر می کند، هنگامی که از روح خود در آدم دمید، 
برای آدم ســجده کنند، آنگاه همه فرشــتگان از خدا فرمانبری کرده برای آدم سجده 
می کننــد، به جز ابلیس. )ص/ 72 و 73، طه/ 116( 3. ابلیس با تکبر از ســجده برای 
آدم امتنــاع ورزیده خدا را نافرمانی می کند و بدین ســبب کافر می گردد. )ص/ 
74(4. در این حال، خداوند شیطان را بازخواست کرده از او می خواهد علت سرپیچی اش 
از ســجده بر آدم که او را با دو دست خویش آفریده، توضیح دهد. شیطان خود را برتر 
از آدم معرفی کرده و علت برتریش بر آدم را آفریده شــدن خود از آتش و آدم از 
خاک معرفی می کند. )ص/ 75 - 76( 5. خداوند ابلیس را به دلیل تمرّدش از جایگاه و 
منزلتی که دارد، اخراج و طرد کرده و از رحمت خویش محروم می سازد. )ص/77 - 78( 
6. ابلیس از خداوند مهلت می خواهد تا روز برانگیخته شدن انسان ها )قیامت( و خداوند 
بــه او مهلت می دهد تا زمان معین. )قیامت( )ص: 79 - 81( 7. پس از این، ابلیس به 
عزت خداوند ســوگند می خورد که آدم و همه فرزندانــش را از منزلت و جایگاهی که 
خداوند به آنها بخشیده اســت به انحراف و سقوط خواهد کشاند، مگر بندگان مخلَص 
خداوند. )ص/ 82 - 83( که البته این عدم ســقوط بندگان مخلَص خدا از ســر ناتوانی 
اوست. 8. خداوند اعالم می کند که دراین صورت، حتمًا دوزخ را از او و پیروانش انباشته 
خواهد کــرد. )ص/ 84-85( 9. خداوند از آدم برای انجام کاری پیمان گرفت، اما آدم 
خیلــی زود پیمان خدا را فراموش کــرد و ما )خدا( در او عزمی نیافتیم )طه/ 115( 10. 
خداوند به آدم و همسرش نسبت به دشمنی شیطان با آن  دو و تالش وی برای اخراج 
آن ها از بهشت هشدار می دهد که مراقب باشید مبادا ابلیس شما را از بهشت بیرون کند 
و شــما به مشقت افتید. )طه/ 117( 11. اینک آدم با همسرش در بهشت حضور دارد و 
برای آن دو مقرر شده است که در بهشت زندگی  توأم با رفاه بگذرانند، نه به گرسنگی 
و قحطی مبتال شــوند، نه به برهنگی تا نیازمند لباس باشــند، نه تشنگی و خسکسالی 
و نه از گرمای خورشــید آزار ببینند. )طه/ 118 - 119( 12. شــیطان آدم و همسرش 
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را در بهشــت وسوســه کرده و با دو وعده جذاب فریب می دهد: یکی جاودانه ماندن و 
دیگری فرمانروایی زوال ناپذیــر)دراز مدت(. )طه/ 120( 13. وعده های جذاب ابلیس، 
سرانجام آدم و همســرش را فریب می دهد و آن ها میوه ی درختی را که از خوردن آن 
نهی شده بودند، تناول می کنند و بر اثر این تناول، اندام های جنسی شان آشکار می شود. 
دراین حال، شروع به پوشــاندن آن با برگ درختان بهشت می کنند و بدین ترتیب، آدم 
پــروردگارش را نافرمانــی می کند، بر اثر این نافرمانی، آدم و همســرش از آن جایگاه 
توأم با رفاه خود ســقوط می کنند. )طه/ 121( 14. خداوند دو باره آدم را برمی گزیند و 
توفیق توبه به او عطا می کند و با توبه آدم او را هدایت می کند، اما آدم و همســرش را 
از بهشــت هبوط می دهد و خبر می دهد که در زندگی جدید همواره با یکدیگر دشمنی 
می کنند، در عین حال همواره هدایت از جانب خدا خواهد آمد و هر کسی که از هدایت 
الهی دنباله روی کند، هرگز نه گمراه می شود و به مشقت نمی افتد. )طه/ 122 – 123(

چنان  که مشــاهده می شود، ترتیب قصه در این دو سوره، پیوسته و هماهنگ با ترتیب 
نزول است؛ یعنی اولین گزارش های قصه آدم در سوره ص ـ که نخستین سوره 
مشــتمل بر قصه آدم در ترتیب نزول اســتـ  آمده و ادامه آن در ســوره طهـ  دومین 
سوره مشــتمل بر قصه آدم ـ گزارش شده است. در سوره های دیگر نیز بخشی 
دیگر از قصه های آدم آمده و در بخشی از آیات بخش هایی از همین قصه تفصیل داده 

شده است.

7. قصه آدم در خدمت غرض اصلی سوره ص و طه
چنان  که اشاره شد، تفاوت های اساسی در قصه آدم و شیطان در دو سوره ی ص و طه 
مشــاهده می شود. همان گونه که برخی پژوهشگران بیان کرده اند، تفاوت های دو قصه 
در خدمت اغراض دو ســوره یاد شده قرار می گیرد. به  عبارت  دیگر، این غرض متفاوتِ 
هر یک از دو ســوره بوده است که گزینش گزاره های قصه آدم در هر یک از دو 

سوره را شکل داده است.

7-1. غرض سوره ص
بســیاری از مفســران دوره ی معاصر، درباره ی غرض سوره ی ص اظهار نظر کرده اند. 
بیشتر آن ها، غرض این سوره را بیان مسأله توحید و وحی و قرآن و انذار نسبت به معاد 
یا عالم آخرت دانســته اند. )ر.ک: قطب، 1412: ۵/ ۳۰۰۵؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۷/ ۱۸۱؛ 
مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: 19/ 204؛ فضل اهلل، ۱۴۱۹: ۱۹/ ۲۳۱؛ قرشی، ۱۳۷۷: 9/ ۱۹۸؛ 
ابن عاشــور، 1420: ۲۳/ ۱۰۷( مثاًل عالمه طباطبایی می نویسد: در سوره ی ص سخن 
بر محور منذر بودن پیامبر با ذکر یا قران نازل شــده از جانب خدا بر ایشان و دعوت به 
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توحید و اخالص در بندگی خدای تعالی دور می زند. )طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۷/ ۱۸۱( وی 
معارف سوره ص را در چهار بخش دیده است: 

در بخش نخســت؛ با یاد کردی از سرسختی کافران و سرپیچی کردن از پیروی پیامبر و 
ایمان به آن حضرت و منع مشــرکان از ایمان آوردن مردم و سخن باطل بر زبان راندن، 
آغازشده است. در بخش دوم، سوره با ذکر قصه هایی از پیامبران گذشته، پیامبر را به صبر 
امر کرده است. در بخش سوم، عاقبت پرهیزگاران و طغیان گران را به تصویر کشیده است. 
درنهایــت در بخش چهارم، به پیامبر امر می کند انذار مردم و دعوت به توحید را به آن ها 
ابالغ کرده و بیان کند که عاقبت پیروان شــیطان، آتش است. )ر.ک: همان( همان گونه 
که مفسران اشاره  کرده اند، در یک تقسیم بندی کلی، معارف سوره ص را می توان در پنج 
بخش جای داد. با تأمل در بخش های مختلف این سوره و با در نظر گرفتن روایات، سبب 
نزول به  نظر می رسد، اصلی ترین موضوع و غرض سوره، اعالن شکست مشرکان مکه در 
مواجهه و مقابله با پیامبر و نیز خبر قطعی دادن از استقرار قدرتمندانه و حاکمیت دین حق 
در زمین، همراه با تأکید بر وحدانیت خداســت. افزون بر این، سوره به برخی چالش ها و 
خطراتی که حاکمیت پیامبر و حاکمان اسالمی را تهدید می کند، اشاره  کرده است. )ر.ک: 
طیب حســینی، ۱۳۹۳: ۵۳( این غرض بر بخش های مختلف سوره ی ص سایه انداخته 
است. چنان که ۱۶ آیه ی نخست سوره، تقابل مشرکان با پیامبر را گزارش کرده و در آیه ی 

۱۱، از آنان با عنوان ســپاهیانی از احزاب مختلف شکست خورده، یادکرده است: }ُجْنٌد ما 
ْحزاِب{. در آیه ۱۷ با تعبیر »أذکر« پیامبر را به یادآوردن داستان داود  ُزوٌم ِمَن اْلَ ُهناِلَك َمْ
اب{، داودی  ُه َأوَّ قدرتمند توجه می دهد. }اْصرِبْ َع  ما َیُقوُلوَن َو اْذُكْ َعْبَدنــا داُوَد َذا الْيِد ِإنَّ
که از فرمانروایی مقتدر و مستحکم و حکمت و قضاوت حق و عادالنه ـ که همگی نماد 
حکمرانی مقتدرانه است ـ برخوردار بوده است. )ص/20( نیز در آیه 31 سوره، در ارتباط با 
قصه ی حضرت سلیمان، از مجاهدانی نیرومند و برخوردار از اسبان چابک و تیزرو، یاد شده 
است و در آیه ی ۳۵ سوره، سلیمان از خدا فرمانروایی باعظمت و بسیار مقتدر که تاکنون 
به احدی داده نشده و بعد از این هم داده نخواهد شد درخواست می کند و خداوند هم این 
فرمانروایی را به وی می بخشــد. بنابر این، قصه ی داود و سلیمان در این سوره، همراه با 
گزینش واژگان خاص، پیوند عمیقی با غرضی که از آن یاد شــد )حاکمیت دین و پیامبر 
و جانشــینان وی( دارد. در بخش بعدی سوره، قصه ی ایوب پیامبر و رنج هایی که وی به 
آن مبتال شد و صبر و پایداری اش در برابر آن همه محنت و رنج، سفارش به فرمانروایان 
راستین و الهی جهت تحمل سختی ها، مشکالت، رنج ها و محرومیت های مادی، فراروی 
حکومت است. در بخش دیگر سوره، از پیامبران بزرگی همچون ابراهیم، اسحاق و یعقوب 
یادشده و از آنان با تعبیر »اولی االیدی =  بسیار قدرتمند« یاد شده است. نیز از پیامبرانی 
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چون اسماعیل و یسع و ذوالکِفل یاد شده که به  عنوان اخیار و برگزیدگان و نیکان معرفی 
شده اند. نکته قابل توجه در این بخش آن است که خداوند از این سه پیامبر یعنی ابراهیم 
و اســحاق و یعقوب با تعبیر قدرتمند و صاحب بصیرت یاد کرده و با تعبیر »اَخلَصناهم« 

ا  خبر می هد که ما این پیامبران را با یک ویژگی خالص، یاد آخرت، خالص گرداندیم: }ِإنَّ
ار{ )ص/ 46( این یاد کرد نیز با غرض اصلی ســوره یعنی  ی الــدَّ َأْخَلْصنــاُهْ  ِبخاِلَصــٍة ِذْكَ
حاکمیت پیامبر و جانشــینانش پیوندی نزدیک دارد؛ چرا کــه تنها بندگان مُخلَص خدا 
شایستگی حکومت و فرمانروایی بر بندگان خدا را خواهند داشت؛ چنان که در قصه ی آدم 
و شیطان در این سوره نیز بندگان مخلَص خدا از انحراف شیطان مصون معرفی شده اند.

همچنیــن در ادامه خداوند می فرماید: }ُقْل ُهَو َنَبــٌؤْا َعِظــمی.{ )ص/67( درباره مقصود از 
»نبأ عظیم« در این آیه، ۳ دیدگاه مطرح شده است: 1. قرآن؛ 2. وحدانیت خدا؛ 3. اخبار 
بهشــت و دوزخ. اما به نظر می رســد که همسو با سیاق کل سوره و متناسب با موضوع 
اصلی آن و نیز با توجه به آیه پایانی سوره }و ِلَتعَلَ َنَبَأُه بعَد حنی{، مقصود از »نبأ عظیم« 
خبر استقرار حکومت دینی پیامبر و سپس جانشینان آن حضرت و رسیدن این حاکمیت 
به نقطه ی مطلوب نهایی و آرمانی اســت؛ یعنــی حکومتی عادالنه و با اقتدار همچون 
حکومت داود پیامبر و فرمانروایی سلیمان؛ لذا در بخش پایانی سوره، خداوند مخاطبان 
را اعم از مشرکان و مؤمنان به داستان آفرینش حضرت آدم و مقام او و سوگند به منظور 
گمراهی و به ســقوط کشــاندن فرزندان آدم توجه می دهد. خدا بشری را از گل آفرید 
و از فرشتگان خواســت برای او سجده کنند، اما ابلیس با تکبر از فرمان خدا سرپیچی 
کرد و خود را برتر از انســان پنداشــت و به سبب این نافرمانی از درگاه خدا رانده شد و 
تا قیامت مشمول لعنت خدا گشت. او از خدا مهلت خواست و سوگند یاد کرد تا قیامت 
بنی آدم را از راه به در برد و به ســقوط کشــاند، جز بندگان مخلَص خدا که خدا آنان را 
خالص ساخته و از گمراهی معصوم شان داشته است. ارتباط این داستان با موضوع اصلی 
سوره؛ یعنی حکومت و قدرت سیاسی پیامبر و جانشین آن در این است که خدای تعالی 
با ذکر این قصه به همه ی مؤمنان هشــدار می دهد که ممکن است افرادی از آنان، در 
سایه ی دین به قدرت و فرمانروایی فراچنگ آورند. اینان باید بدانند که شیطان دشمن 
قسم خورده آنان است و از طریق قدرت و حکومت، آنان را که شایسته و برگزیده خدا 
نباشــند و به درجه برگزیدگی و خلوص نرسیده باشند، به سقوط خواهد کشاند. )طیب 

حسینی، 1393: ۵۷ – ۶۰(

2-7. غرض سوره طه
درباره غرض ســوره طه نیز اظهار نظرهای مختلفی شــده اســت. بیشتر آن ها غرض 
این ســوره را بیان مســأله ی توحید و وحی و قرآن و انذار نسبت به معاد یا عالم آخرت 
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دانسته اند. )ر.ک: قطب، 1412: 4/ 2326؛ طباطبایی، ۱390: ۱4/ ۱19؛ حوی، 1424: 
7/ 3339؛ مکارم شــیرازی، ۱۳۷۴: 13/ 153؛ فضل اهلل، ۱۴۱۹: ۱/ 87؛ قرشی، ۱۳۷۷: 
6/ 366( با تأمل در آیات ســوره ی طه چنین به نظر می آید که اصلی ترین غرض سوره 
طه، در کنار هدایت پیامبر در برخورد با مشــرکان و آزار های آنان، پاسخ به نگرانی های 
پیامبر نســبت به آینده ی امت و برنامه های آن  حضرت برای حاکم جامعه اســالمی، 
پس از خود و آرامش بخشــیدن به آن  حضرت بوده است. )ر.ک: طیب حسینی، ۱۳۹۵: 
۴۶( مســأله ی حاکم و حکومت در جامعه اســالمی بر تمام بخش های سوره، به طور 
اُن َعَ اْلَعْرِش اْسَتَوی{ استوای  ْحَ برجســته ای سایه انداخته است. در آیه ی 5 سوره }الرَّ
بر عرش، کنایه از فرمانروایی خداوند با عالم اســت. )مصطفوی، 1360: 8/ 86( در آیه 
29 ســوره، قصه موسی هنگام مبعوث شدن به رســالت آمده که از خداوند درخواست 

ــْن َأْهلِی  وزیری از خاندانش و مشــخصًا برادرش هارون می کند: }َو اْجَعــل یّل  َوِزيًرا مِّ
هاُروَن َأِخی اْشــُدْد ِبِه َأْزِری{. در ادامه ی ســوره، پس از هجرت موسی و بنی اسرائیل 
از مصر و نجات از ســلطه و آزار فرعون، موســی به میقات رفته، هارون در غیاب وی 
از بنی اســرائیلی که توسط سامری گمراه شده و گوساله پرست شده اند، می خواهد که 

ا ُفِتْنُتْ ِبِه  ْم هاُروُن ِمْن َقْبُل يا َقْوِم ِإنَّ از وی پیروی کرده و فرمانبردارش باشــند: }َو َلَقْد قاَل هَلُ
ِبُعوىن  َو َأطیُعوا َأْمری{ )طه/90( و در آیه ی 94، هارون در پاســخ به  ْحُن َفاتَّ ُكُ الرَّ َو ِإنَّ َربَّ
موســی که چرا جلوی انحراف بنی اسرائیل و گوساله پرستی آنان را نگرفته است، 

از ترس خود نســبت به ایجاد تفرقه میان امت سخن گفته اســت: }قاَل َيا ْبَن ُأمَّ ل َتْأُخْذ 
ْقَت َبنْیَ َبى  ِإْســرائیَل َو َلْ َتْرُقْب َقْویل {. سپس در  ِبِلْحَیــى  َو ل ِبَرْأیس  ِإىنِّ َخشــیُت َأْن َتُقوَل َفرَّ
آیه 114 نیز خداوند را فرمانروای حق و آشــکار و برتر از هر چیز و هر شخص معرفی 
{. در ادامه آیات قصه آدم و شیطان آمده و در این  ْلَحقُّ ُ اْلَِلُك ا کرده اســت: }َفَتَعلَی اللَّ
قصه، علی رغم هشدار خداوند به آدم مبنی بر این که شیطان دشمن او و همسرش است، 
شــیطان آدم را با وعده حکومت و فرمانروایی  که هرگز کهنه و ضعیف نمی شود، فریب 
لی{. در  ْلــِد َو ُمْلٍك ل َیْ ْلخُ َرِة ا َك َع  َشــجَ ــْیطاُن قاَل يا آَدُم َهْل َأُدلُّ می دهد: }َفَوْســَوَس ِإَلْیِه الشَّ
آیات پایانی ســوره، گرچه مســتقیمًا واژه ای دال بر حکومت و فرمانروایی به کار نرفته 
اســت، اما در روایات تفسیری اهل بیت  ذیل آیات، برخی از این آیات در ارتباط 
با خلفا و جانشینان پیامبر تفسیر شده است. )ر.ک: طیب حسینی، 1395- الف: 152 - 
186( با توجه به این کلید واژه ها، غرض اصلی نزول سوره طه، بیان مسأله ی حاکمیت 
سیاســی بر مســلمانان بعد از پیامبر و تعیین وزیر و خلیفه  ایشان و نیز بیان این که به 
دلیل قدرت طلبی  که در ذات بشــر نهفته و وجود دشمن قسم  خورده ای چون شیطان، 
حاکمیت سیاسی جانشین پیامبر با چالش هایی روبرو خواهد شد. همچنین در این سوره، 
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موضعی را که جانشــین پیامبر در شرایط کنار زده شدن از قدرت، باید انجام دهد بیان 
شده است: ایفای نقش هدایتگری امت، پرهیز از هرگونه ایجاد شکاف و تفرقه در میان 
امت، ولو مستلزم از دست دادن خالفت باشد و پناه آوردن به نماز به عنوان برترین ذکر 
خدای تعالی تا سرانجام خدایی که فرمانروای حق و آشکار و مطلق بر عالم هستی است 

ُصوْا َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب  ٌص َفرتبَّ رتبِّ آنچه را که مقدر کرده اســت، فرا رساند: }ُقْل ُكلٌّ مُّ
ِوّی  َو َمِن اْهَتَدی. { )طه/ 135( )نک: طیب حسینی، 1395: 53 - 55؛ همو،  اِط السَّ الصِرّ

1395- الف: 145 و 146(

8. عنصر اصلی قصه آدم در سوره ص و طه با توجه به غرض اصلی سوره ها
همانگونه که قباًل اشاره شد، یکی از اهداف تکرار در قصه های قرآن، همراه با اختالف در 
گزینش عناصر قصه، تعدد و تفاوت اغراض سوره ها است. از آنجا که هر قصه  قابلیت بیان 
اغراض و اهداف متعدد دارد، نقل آن در هر سوره از زاویه متفاوت، بیانگر یکی از اغراض 
آن قصه اســت. )ملبوبی، ۱۳۷۶: ۱۴۳( مطالعه قصه های قرآن نشان می دهد که گزینش 
واژگان در هر قصه نیز به طور شگفت  انگیزی در خدمت اغراض آن سوره قرار گرفته است 
و از یک سوره به سوره دیگر تغییر می کند. براین اساس، به منظور شناخت همسویی قصه 
با غرض اصلی سوره، باید روی واژگان و عناصر متمایز قصه تمرکز کرد. برای درک این 
تمایز در دو سوره ص و طه، در هر سوره روی یک عنصر تمرکز می کنیم و براین باوریم 
که سایر عناصر اختصاصی قصه آدم در این دو سور، قابل ارجاع به همین عنصر اساسی 
است. عنصر اساسی سوره ص عبارت است از: تصمیم شیطان برای به »سقوط کشاندن 
همه انسان ها، به جز بندگان مخلَص خداوند«. هنگامی که ارتباط این عنصر اساسی با سایر 
بخش های سوره ص و غرض اصلی آن ـ که قباًل معرفی شد ـ سنجیده شود، این نتیجه 
را به دســت می دهد که خداوند در ســوره ی ص، درصدد بیان قطعیت پیروزی پیامبر بر 
مشــرکان مکه و استقرار حاکمیت و حکومتی دینی از سوی آن حضرت است. از آنجا که 
تقدیر الهی بر این تعلق گرفته که دین اســالم به  عنوان دین خاتم استمرار داشته باشد و 
طبعًا در پرتو این دین، برای افراد زیادی در طول تاریخ، فرصت حکمرانی فراهم می گردد. 
خدای تعالی در سایر بخش های ســوره با اشاره به برخی از آسیب های بسیار مهمی که 
حکمرانان بالقوه را با خطر انحراف و سقوط خود و جامعه مواجه می سازد، خدای تعالی با 
طرح قصه شــیطان و آدم در این سوره از زاویه ای کاماًل اختصاصی در صدد برآمده تا دو 

نکته را به همه مؤمنان یادآوری کند:
 1. همه به  ویژه کســانی که در معرض حکومت داری و حکمرانی قرار خواهند گرفت، 
مراقب باشند که شیطان با مهلتی که از خدا گرفته و سوگندی که خورده، مصمم است 
بنی آدم را از طریق قدرت و حکومت یافتن )با توجه به سیاق سوره( به سقوط کشاند و 
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هیچ یک از افراد، نباید خود را مستثنا کرده و مصون از فریب شیطان بشمارد. 
 2. خداونــد همواره هم در گذشــته و هم در آینده بنــدگان برگزیده ای دارد، هم وزن 
اِر{  ی الدَّ ــا َأْخَلْصنــاُهْ ِبخاِلَصــٍة ِذْكَ پیامبرانــی چون ابراهیم و اســحاق و یعقوب و... }ِإنَّ
)ص/46( کــه از فریب شــیطان معصوم و مصونند و تنها آنــان صالحیت حکمرانی 

َلصنَی{)ص/83(  ُ اْلُخْ عادالنه را در زمین خواهند داشت. }ِإلَّ ِعباَدَك ِمْنُ
عنصر اساسی قصه آدم در سوره طه هم عبارت است از: 

»فریب دادن شــیطان حضــرت آدم را با وعده فرمانروایــی زوال ناپذیر«. این عنصر 
نیز کاماًل با بخش های مختلف ســوره و غرض آن همســو اســت. چنان که بیان شد، 
اصلی ترین غرض ســوره، رفع نگرانی رســول خدا نسبت به طرح و برنامه هایش 
نســبت به آینده دین و خالفت و خلیفه ای اســت که پیامبر در حال تربیت اوست، اما 
پیامبر می بیند که این خلیفه اش توسط افرادی از امتش در نقش سامری به حاشیه رانده 
می شــوند. همسو با این غرض، خداوند با طرح قصه حضرت آدم و جایگاهش و فریب 
او توســط شیطان، آن  هم با وعده فرمانروایی، آشکارا به مؤمنان حاضر در امت پیامبر، 
هشدار می دهد که مبادا فریب شیطان خورد و به طمع حکمرانی، در نقش سامری این 
امت ظاهر شــوند و موجبات سقوط خود و امت را فراهم آورند. سایر نکات متمایز قصه 

در سوره طه در سایه همین عنصر اساسی جای می گیرد.
با این تحلیل به نظر می رسد که هر دو سوره ص و طه، مسأله سیاست و حکمرانی در جامعه 
اسالمی و آسیب های اساسی آن را مورد توجه قرار داده اند، با این تفاوت که در یکی، اصل 
استقرار حاکمیت اسالم را هدف قرار داده و در قصه شیطان و آدم بر وجود شایستگانی برای 
حکمرانی تأکید می کند و در سوره طه، به مرحله بعد از استقرار حاکمیت اسالم توجه کرده 
است و درباره ی نوع و فرد جانشین پیامبر توصیه می کند و هشدار به مؤمنان که مراقب باشند، 
شیطان با وعده فرمانروایی آنان را فریب ندهد و به تصاحب حاکمیت در جامعه اسالمی که 

نتیجه ای جز سقوط خود و به سقوط کشاندن جامعه ندارد، روی نیاورند.

نتیجه 
در رهگذر مباحث گذشــته این نتیجه به دست می آید که یکی از زمینه های مطالعات و 
تفسیر تطبیقی قرآن، مقایسه میان قصص قرآن است. این مطالعه تطبیقی دستاوردهای 
مهمی در عرصه تفســیر قرآن دارد که در حوزه قصه هــای متعلق به یک موضوع، اما 

مکرر در دو یا چند سوره از دو دستاورد ذیل برخوردار است: 
یکی، هم افزایی و تکمیل زنجیره قصه ها و دیگری، کشف ارتباط میان زاویه دید هر قصه 
با غرض ســوره. همچنین از رهگذر مقایسه عناصر قصه حضرت آدم و شیطان در 
دو سوره ص و طه به دست آمد که از نظر محتوا، عنصر اساسی متمایز قصه آدم در سوره 
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ص، مصونیت بندگان مخلَص خدا از فریب شیطان و انحراف، در مسأله قدرت و حکمرانی 
جامعه اســالمی است و از نظر قرآن، تنها آنان شایستگی حکومت دارند و عنصر اساسی 
قصه در ســوره طه، هشداری اســت به اینکه قدرت و حکمرانی عامل اساسی انحراف و 

سقوط انسان است.
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