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  אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות
  

דתות לאלא אף , אסלאםלנצרות ולולא רק , ידוע הוא שסיפורי המקרא חדרו לתוך דתות שונות
כתב יד נמצאה בתוך , חוה והנחש, המתארת את סיפורם של אדם, להלןתמונה ה. אחרות

 וברצוני לעמוד על ,)Edinburgh University Library, Arabic no. 161 p.p. 146 (1307מוסלמי משנת 
גיות ושיטות הכרונולהבירוני על - אליד הוא חיבורו של ה כתב .שבהכמה פרטים איקונוגרפיים 

. תערובת מעניינת של השפעות מתוך מסורות שונות ומגוונותעל תמונה מלמדת וה ,שבעולם
 שיש לכל שלוש הילותהבקלות מ הסיקל ניתן זאת ,המקור האיקונוגרפי העיקרי הוא נוצרי

הידיים הן לפי הדגמים תנוחות  ). מלאכיםאו(המצוירות בצורתם של קדושים , (!)הדמויות 
כי , תואר הנחש מופיע כאן כזקן יפה. ביזנטיים- נוצריםמאויריםהידועים והמוכרים בכתבי יד 

, אדם וחוה ואלוקים המתהלכים יחד בגןהמקור הישיר לאיור זה הוא בתיאורים נוצריים של 
 השפעות נוצריות על האמנות האסלאמית בתיאורים . עם הנחשהוכאן דמות האלוקים התמזג

  1.מקראיים ידועות למדי
 .ולא התפוח הרגיל והמקובל, וןהנחש ישנו רימ- לב לכך שבידו של הזקןואולם יש לשים

שה יהאדם והאשל  פיתוים אגדה זורואסטרית על בציור הסיבה לכך היא שהאמן שילב
 ,ה וחיו באושר בעולם במשך כחמישים שנהיַנִשה וֶמַשהם נקראו ֶמפי אגדה זו -על. הראשונים

, בדמות זקן, ח הרע רו,מןאחריאז הופיע .  כל כאב וצעריובל, היבלי להזדקק לאוכל ושתי
מן הפרי ומיד  עצמוהוא אכל  לשכנע אותם כדיוב. עץ הרימון, ושכנע אותם לאכול מפרי העץ

  .פההויפת עלם צעיר הפך להיו
ה  הבאבסצנהואכן .  המחזיק את הרימון בידו ומושיטו לעברה של חוהמןאחרי נראהבציור 

 ) להיות כמה סצנות או שלבים של סיפוריםיכול, באמנות הקדומהכידוע  ,בתמונה אחת(
 כך נשתלבו באיור זה . בידה2נוצרי-היהודימחזיקה את התפוח   שהיאלאא, מופיעה חוה

  3. שונים היונקים ממסורות דתיות שונותמוטיבים
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