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 پیش گفتار
که کسی دارد راهنمایی هدایت و  نیاز به ،انسان براي رسیدن به سعادت و کمال   

 خداي از این رو، . کامل داشته باشدۀبر جهان هستی و خلقت انسان آگاهی و احاط
 ، برگزید تا رسالت روشنگري از میان خودشانحکیم براي هدایت مردم پیامبرانی را

  .دوش گیرندبر ان را آنراهنمایی و هدایت 
 .و مصون بودن از خطـا و گنـاه اسـت      :معصومي پیامبران،   ها  از ویژگی  یکی

در و انحـراف   احتمـال خطـا   د، نسیان و غفلت در آنهـا باشـ      ،زیرا اگر احتمال گناه   
وجـود خواهـد   ناتوانی در ابالغ آن بـه مـردم   یا  تصرف در آن و      ،گرفتن پیام وحی  

 ،بنابراین. شود ده و نقض غرض می   در این صورت حجت بر مردم ابالغ نش        .داشت
شود کـه   فهمیده می -که این نوشتار، در پی تبیین آن نیست       -ل عقلی و نقلی   یبا دال 

قـرآن  محل بحث، توجیه برخی فرازهـاي     ا  ام. ندپیامبران الهی از عصمت برخوردار    
 آنهـا،  ۀاز جملـ  . اسـت شـده   داده  به پیـامبران     نسبت گناه و نسیان      است که در آن،   

  .است7نی آدمنافرما
آمـده   با تعبیرهاي مختلف     قرآنۀ  چند آی ر  د7عصیان به آدم  نافرمانی و   نسبت  

  .خواهیم داشت7براي ورود به بحث، گذري اجمالی به داستان آدم. است
اعالم خدا به فرشتگان مبنی بر قرار دادن موجودي به عنوان جانشین در          پس از   

به تعبیر قرآن، اسـماء را      و  ید  را آفر 7آدم زمین و پرسش آنها از حکمت آن، خدا       
هـاي   آنها نیز به ویژگی. به او آموخت و توانایی و استعدادش را به مالئکه نشان داد 

وجودي چون م به سبب آفرینششکر ة  سجداو اعتراف کردند و بر اساس امر خدا،     
ابلیس نیز که از جنّیان بود و بر اثر عبادت در سلک فرشتگان در      .  به جا آوردند   آدم
سـان کفـر و اسـتکبار او     ده بود، مأمور به سجده شد، اما خودداري کـرد و بـدین    آم

او قسم خورد که آنها را گمراه . آشکار شد و دشمنی با خدا و بندگانش را آغاز کرد
خداونـد نیـز بـه    . و از راه خدا منحرف کند و بدین منظور از خدا مهلت خواسـت            

  راحـوا  همـسرش  خـدا آدم و ن، پس از آ. اقتضاي حکمت خویش به او مهلت داد   
جـز   ، آزادانـه بهـره برنـد   هـاي آن   نعمـت مأمور کرد تا در بهشت ساکن شوند و از     

دشمنى همچنین دربارة .  نهى فرمودآن آنها را از نزدیک شدن به درختی که خداوند 
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 و آدم و حـوا  کارسـاز شـد  هـاى شـیطان     تالش سرانجام. به آنها هشدار داد    شیطان
ـ   سست شدند و   حاصـل آن  .  از آن درخـت تنـاول کردنـد      ، شـیطان  ۀ وسوسـ  ر بر اث

 آدم  . و اخراج از بهـشت بـود       وند سرزنش خدا  ، شرمندگى ،فریفتگى، کشف عورت  
خداوند نیـز او  . اشتباه و خطاي خویش را دریافت و به درگاه الهی توبه و انابه کرد   

  .آنها را در زمین مستقر گرداند را تحت هدایت خویش قرار داد و
  

 اري اوصافناسازگ
وعـصى  ... ( ؛کنـد  یاد میبا تعبیر عصیان  شیطان،  با وسوسۀ شز لغ ازقرآن کریم   

  ، )21/طه()ءادم ربه فَغَوى
   ». پس گمراه گردید،آدم پروردگارش را نافرمانى کرد«

 اصـطفاء،  و از سـوي دیگـر    ظلم، توبـه، وسوسـه و خـسران          در قرآن از سویی   
دایت مردم که الزمۀ آن عصمت داشـتن اسـت، بـه آدم    اجتباء، پیامبري و رسالت ه   

 .در ظاهر این دو با هم ناسازگارندکه است داده شده نسبت 
و مـصون   باید معصوم نیز پیامبران بود وپیامبر  7که اگر آدم  پرسش این است    

هاي دیگر تصریح شده در قـرآن، چگونـه          و نسبت  نافرمانى   ، عصیان، باشنداز خطا   
  ؟باشدسازگار 7 پیامبري آدم وبا عصمتتواند  می

ها را بیان و  ا و دیدگاهه پردازیم و سپس توجیه  به تبیین مفاهیم اصلی میدر آغاز
  .کنیم نقد می
  

 مفهوم عصمت و عصیان
لـسان  ( » المنـع ۀلعـصم ا«؛ منع کـردن اسـت  به معناي معناي عصمت از نظر لغت     

  )العرب
   :کند گونه معنا می  عصمت را اینمعجم الوسیط

معجـم  ( » علیـه  ة الهیه تمنع من فعل المعـصیه والمیـل الیهـا مـع القـدر              ۀ ملک ۀصمالع«
 که مـانع از انجـام گنـاه و تمایـل بـه سـوي آن          الهی است  ۀعصمت ملک « )الوسیط

  ».جود داردو انجام آن بر در حالی که توانایی ،شود می
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موهبت الهی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه منـع  ، عصمت در اصطالح «
اقتبـاس   (». در حالی که قدرت بر گناه و لغزش و اشتباه و فراموشی هم دارد     ،کند  می

  ) هیه فی عقاید االمامیهل المعارف االۀاز بدای
معنی عصی در لغت و مصطلح قرآن همان پیروى نکردن و سرپیچى و مقاومت «

جعفر سبحانی، ( ».است و این حقیقت گاهى مالزم با معصیت است و گاهى نیست
  )125/، مشکلهر صحیح آیاتتفسی

  :استآمده  معجم الوسیطال چنانچه در ،عصیان به معناي نافرمانی است
خرج من الطاعته و خالف امره، عصیان االمتناع عن : عصاه معصیۀ و عصیانا«

  ».انقیاد
عصیان به معنـی هرگونـه   «: گونه که راغب در مفردات آورده     از نظر لغت همان   

  ».است اطاعت ةخارج شدن از دایر
 و »عـصمت «واژة  دو شـود کـه مفهـوم    توجه به سخنان فـوق، مـشخص مـی    با  

  .با هم ناسازگارندکامالً  »عصیان«
  
 ها و نقد آن زدا تعارضهاي توجیه
  ن نهیبود ارشادي .1

 :گویند میدر توجیه این مسئله برخی 
  بندگان وى،از آن نظر نبود که خداوند مولى است و آدم و حوا) اَکَل(نهى از «

شود بدون چون و چرا اطاعت  هستند و بنده باید از دستورى که به او داده می
 پیامدهاى ناگوارى ، درخت معهوده بلکه از این نظر بوده که خوردن میو،کند

 )118/تفسیر صحیح آیات مشکله،سبحانی،  (».داشت
 و شـود   صـادر مـی    مـصلحت    بـر اسـاس    ، علیم و حکیم   وندهر امر و نهى خدا    

 است که طبق این اوامر و نـواهى عمـل         نیز واجب  دارد و بر بندگان      مهپیامدهایى  
 .کنند

 :اند  گفتهدر این باره
 بر دو ،شود یاوامر و نواهى که از طرف صاحبان امر و نهى متوجه زیردستان م«
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 : قسم است
که از طرف خدا یا  ست که به مقامی امنظور از آن این:  امر و نهى مولوى)الف

 امر و نهى کند و به اصطالح از موضع ،ده شده، تکیه نمایداجتماع به او دا
قدرت سخن بگوید و از آن نظر که او بزرگ و فرمانده است و مأمور، کوچک 
و فرمانبر است، امر و نهى صادر کند و در واقع امر و نهى بر محور مولویت و 

آن را  ،صورت اراده و فرمان آمر شدید باشد هرگاه در این( .عبودیت دور بزند
 البته نهى هم به اعتبار .نامند یصورت آن را مستحب م واجب و در غیر این

و تنزیهى مولوى تقسیم  شدت و ضعف اراده و خواست ناهى به تحریمی
 ) .شود می
 مقام برترى و ه،مقصود از آن این است که گویند:  امر و نهى ارشادى)ب

ر دستورهایى که به زیردست فرماندهى خود را اگر دارا باشد، نادیده گرفته و د
طرف و خیرخواه  ی پند و اندرز را بگیرد و همانند افراد بهدهد، قیاف خود می

در این . العمل کردار را گوشزد نماید اندیش، لوازم و عکس دلسوز و نیک
منشور سبحانی،  (».زند یصورت امر و نهى وى بر محور ارشاد و هدایت دور م

 )5/71 ،جاوید
اوامر و نواهى خـدا بـر دو قـسم مولـوى و        دسته بندي    اید گفت بمورد  این  در  
 زمـانى   ونـد گونـه نیـست کـه خدا       ایـن نیز   و   ددلیل و سندى محکم ندار    ،  ارشادى

 خدا به بندگانش، امر مولى به بنده رهر ام.  زمان دیگر نداشته باشد  ومولویت داشته   
 از نیـز آن قرینـه  ، کـه  موجـود باشـد   مگر اینکه قرینه بر ترخیص  ،االجراست و الزم 

 . مولویت داردۀجانب مولى است و جنب
نادیده گرفتن بزرگى و مولویت خدا در هیچ زمان و مکـانى صـحیح نیـست و                  

کنـد و      چگونه خـدا حکمـی    . گاه نسبت به بندگانش بى طرف نیست       هیچخداوند  
 ؟!آن مختار باشد ترك انجام یا درقوانینى را وضع کند و بنده 

 : اطاعت استۀ آی،ن تقسیم ایمستندهاياز یکی 
) رِ مِنْکُمأُولِی األمولَ ووا الرَّسأَطِیعو وا اللَّهنُوا أَطِیعا الَّذِینَ آمها أَی59/نساء ()...ی (  
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خدا را اطاعت کنیـد و رسـول اکـرم و صـاحبان امـر الهـی از           ! اید اي کسانی که ایمان آورده    «
 ».خودتان را اطاعت کنید

 چرا که اگر ، امر ارشادى است،»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول«که گفته شده است  
 دو کیفـر  ،هاى خدا و رسول  که نسبت به فرماناستآن را امر مولوى بگیریم، الزم      

، دو تخلف و دو کیفر سر باز زند »ةالصلو اقیموا«داشته باشیم، یعنى کسى که از امر 
 .و دیگرى براى تخلف از امر)اللَّهأَطِیعوا ( یکى براى تخلف از امر؛خواهد داشت

 امـر بـه اطاعـت خـدا و رسـولش،      براى رهایى از این تنگنا گفته شده است که  
 - امـر بـه تـرك   بر این اساس،.  نیستي است و بر مخالفتش عقاب و کیفري   ارشاد

 .در پی ندارد ي کیفرو در این آیه، ارشادى است -نهى
نماز « واکنش مخالفت با امر -وىامر مول-در صورت عدم اجراى اوامر اولیه «

صادر بشود یا )أَطِیعوا اللَّه( خواه دستور ثانوى.شود متوجه ما می» بخوانید
صورت ظاهر دستور و ه  اگر چه ب،به پیروى و اطاعتامر  زیرا ؛صادر نشود
به گواه اینکه .  نه امر مولوى، ولى حقیقت و روح آن ارشاد است،فرمان است

یکى اینکه امر نماز را ترك : شود  دو جرم مرتکب نمی،نداگر کسى نماز نخوا
 عمل نکرده ، دیگرى وارد شدههرا که در آی)أَطِیعوا اللَّه(کرده و دیگرى اینکه

یک کیفر بیش نیست و » ةتارك الصال«دانیم براى  در صورتى که همه می. است
 )5/72، همان (».آن کیفر ترك نماز است

 سـوي زیرا فعـل امـر از     . امر ارشادى باشد، جاى تأمل است     )أَطِیعوا اللَّه (اینکه
 الزم است که فرمان خدا و رسـولش را اطاعـت     افراد مکلف  و بر    دهمولى صادر ش  

 اطاعت خدا و رسول . خواهند شد کیفر شکى نیست کهسرپیچیکنند و در صورت 
ا آن را امر اگر م«که  بیان  پس این   . پذیرد  با امتثال اوامر و نواهى آنها صورت می       نیز  

تـرك اوامـر   اش آن است که هر امر خدا دو جهت پیدا کنـد و       مولوى بدانیم، الزمه  
 ایـن  در چـرا کـه  . یـست  صـحیح ن ،» دو تخلف و دو کیفر در پى داشته باشـد          الهی

کیفـر  نیز سومین جهـت باشـد و سـه     که فرمان رسول اهللا   خواهد بود صورت الزم   
 »مورد امر « به   یتوجه بی مستلزم   ،امر رسول سرپیچی از    به این معنا که    داشته باشد؛ 
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 سه کیفر بر    است که  »اطاعت خدا « به   یتوجه بی و   »اطاعت رسول « به   یتوجه بیو  
 .یستو صحیح نکامل ظاهراً این استدالل . شود میمترتب آن 

 بنابراین،.  معنا ندارد،زیرا امر به اطاعت خدا و رسول بدون مصادیق و موارد آن   
 ي همین امـر مولـوى مبنـا       و مولى صادر شده است      سويه از   یک امر کلى است ک    

ایـن  . شـود  ی خدا و رسولش صادر مـ  سوي که ازنهی استمصادیق و موارد امر و   
 .آید یاى براى تعدد کیفر پیش نم  هیچ الزمهگونه است که

 در قرآن  ـ چنانچهآیا اگر نسبت به موضوعى دو بار امر شودپرسش دیگر اینکه 
 ؟متخلف دو بار مرتکب گناه شده است ـ ماز و زکات شده استبارها امر به ن
 مولوى است، منتها اوامر خدا و رسول به عنوان مصادیق این امـر            ونداوامر خدا 

  برخاسـته از وجـوب آن امـر مولـوى کلـى         ،کلى هستند و وجوب امتثال این اوامر      
 . است)أَطِیعوا اللَّه وأَطِیعوا الرَّسولَ(

 اگـر  .نیستیمعقلى و باریک بینی   دقت   نیازمند ،ایى از دو کیفر   براى توجیه و ره   
 و بـا زبـان و فرهنـگ     را به کناري نهـیم  هاى نابجاى عقلى    دقت کنیم،خود را آزاد    

 .یابد  ضرورت نمی چنین توجیهاتىارائۀعرف با آیات برخورد کنیم، 
 :اند آوردهبراى اثبات عصمت آدم در بهشت قرائنى 

را با فاءِ نتیجه آورده است، بهترین گواه بر این است )شْقَىفَتَ(هاز اینکه جمل«
العمل این نهى این بود که آدم و همسر وى شقاوت پیدا نکنند،  که تمام عکس

وأَنَّک ال تَظْمأُ فِیها وال *إِنَّ لَک أَال تَجوع فِیها وال تَعرَى( بعدهسپس آی
رساند که منظور از  یدهد و م ی، شقاوت را توضیح م)118-119/طه()تَضْحى

دارد،  آن، غضب الهى و عقاب و مؤاخذه نیست که در تمام نواهى مولوى الزامی
بلکه مقصود همان خروج از بهشت و گرفتار شدن به آالم و آفات دنیوى و 

 )119/تفسیر صحیح آیات مشکله،سبحانی،  (».هاست ها و مشقت زحمت
 : آمده است دیگرییدر جا

رشادى است، از این رو در آیات متعددى به عواقب سوء دنیایىِ بلکه نهى ا«
فَقُلْنَا یا آدم إِنَّ هذَا عدو لَک ولِزَوجِک فَال  (:مانند. است مخالفت آن اشاره شده

 از این غذا :گوید  مانند اینکه طبیب مى)117/طه ()یخْرِجنَّکُما مِنَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَى
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 شب کمتر غذا :گوید یبه شاگرد خود م  یا معلمیشوى، ییمار موگرنه ب، نخور
هاى مولوى غالباً سخن  یکه در نه در حالی. بخور تا بتوانى براى سحر برخیزى

 )3/340آملی،   جوادي  عبداهللا( ».از جهنم و کیفرهاى اخروى آن است
 خـوردن از درخـت ممنوعـه و معـصیت خـدا          ۀدر آیه، نتیجـ    »فَتَشْقَى «عبارت

 ۀ بلکه کیفر دنیوى خـوردن از درخـت ممنوعـه، اخـراج از بهـشت و نتیجـ           ،یستن
دارد از اینکـه     آدم را بـر حـذر مـی        ونـد  خدا ،در آیه .  به سختى افتادن است    ،اخراج

 .شیطان موجب خروج آنها از بهشت شود و به سختى و فالکت دچار شوند
 ظلـم  و آدم شـد  ظلـم که خوردن از آن درخت موجب عصیان خدا و   در حالی 

 .به سختى افتادن نیستهرگز به معناي 
 نافرمانى آدم، خروج از بهـشت  ۀمطلب دیگر اینکه اگر امر ارشادى بوده و نتیج        

یگـاه   بـه جا توبـه  از پذیرش   پس چرا   ،زمین است سخت   زندگى   شدن به و گرفتار   
  چه بود؟، توبه و پذیرش آنة ثمر؟ بازنگشتنخست
 کیفر عصیان از او برداشته شـود و تنهـا     آدم سبب شد   ۀاین است که توب   جز  آیا  

  باشد؟ به سختى افتادن و ورود به دنیاى پر تزاحم ، اخراجشپیامد
 :اند  گفتهبرخی از مفسران

اینکه آفریدگار در مقام اِعمال مولویت نبوده، بلکه با لحن خیرخواهى و «
ود گفت، این است که شیطان به هنگام سخن گفتن خ اندرزگویى با آنها سخن می

 )وقَاسمهما إِنِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصِحِین(:را ناصح قلمداد کرد و گفت
، این خود قرینه است که سخن خدا نیز به عنوان خیرخواهى بوده )21/اعراف(

است و شیطان این تعبیر را از خدا اقتباس نموده و خود را به جاى ناصح واقعى 
 )120/یات مشکله،تفسیر صحیح آ سبحانی، (».قالب زده است

در این جریان مقاسمه بـوده اسـت و نـه           نخست اینکه   : توان گفت   میدر پاسخ   
امـا تعبیـر     »و اَقسم الشیطانُ لَهما   « :فرمود   باید می  ،اگر قسم خوردن بود   . قسم خوردن 

خواهى خود    براى نیک  تارساند که آدم و حوا شیطان را قسم دادند            می »قاسمهما«
 .پس شاید این نیک خواهى را آدم و حوا مطرح کرده باشند. دایشان قسم بخور بر
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 از پسشود که آدم و حوا  فهمیده می) وقَاسمهما إِنِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصِحِین   ( ۀاز آی 
 فرشـته  و یاخوردن از آن درخت شما را جاودانه  هاى شیطان مبنى بر اینکه  وسوسه

 و از شـده ، تا حدودى دچار تردید دشوی شما صاحب ملک و سلطنت می    و  کند    می
 نیـز  شیطان .گوید  قسم بخورد که او از سر خیرخواهى چنین می     تاشیطان خواستند   
  . نداشت، قسم خوردباکی که از قسم دروغ 

تـوانیم    باز نمینیز شیطان سوي مصلحت خواهى از     طرح در صورت    دوم اینکه 
 مقام خـدا بـا جایگـاه شـیطان      زیرا شأن و   ؛یم که او از خدا اقتباس کرده باشد       یبگو

کنـد،  خـواهى    هـر چنـد شـیطان بـه دروغ ادعـاى مـصلحت       .اسـت بسیار متفاوت   
 این حرف آن است کـه  ۀ الزم .مقایسه کنیم در جایگاه نصیحت    را   هر دو    توانیم  نمی

 به سوگند اوبا نیز  این که و خدا را غیر ناصح بداند     دهدخود را در برابر خدا قرار       
 .بود  ناسازگار خواهدخداوندمقام عزّت 

  
  ت عقلحاکمی. 2

 عقـل بـر   حکـم  هاي حل تعارض، استفاده از حاکمیت و تقدم         یکی دیگر از راه   
 است؛ نقل و ظواهر قرآن

جاى بحث نیست که هر جا عقل و خرد قاطعانه بر یک مطلب قضاوت و «
 در این صورت اگر ظاهر آیه و روایتى بر خالف آن داللت نمود، ،داورى کرد

پذیر نشد، باید از  اى تأویل کنیم و اگر تأویل آن امکان د آن را به گونهبای
 )121/،همان (».نظر خوددارى نماییم اظهار

پاسخ این است که عقل هر اندازه کامل باشد، همچـون علـم و حکمـت خـدا،             
چنان وسـعت نـدارد     محدود و تغیرپذیر است و آن   ،عقل. نهایت نیست  یمطلق و ب  

 . بلکه خود نیازمند وحی است، و حکم کندببیندمري را که تمام جوانب ا
 اگر نظرى عقالنى با نص یا ظاهر مستقر قرآن تضاد پیدا کند، بر این اساس

 اما در ، زیرا در عقل خطا ممکن است؛داللت قرآنى بر نظر عقالنى مقدم است
 ،دحق باشد، این خومخالف با  وند خدااگر بیان صریح نیست و چنینوحى ربانى 
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سبحانَ اللَّهِ عما  (. منزه از آن استوندگمراه کردن مکلفان خواهد بود و خدا
 )159/صافات( )یصِفُون

ها نیز ثابت نیست؛  گذشته از آن، از جنبۀ عقلی کلیت عصمت انبیا در تمام زمان   
بلکه در زمان رسالت و پیامبري عصمت و مصونیت از خطا الزم است و نسبت به                

 .شود ضرورتی یافت نمیپیش از آن 
  

  عت شریفقدان. 3
 و زمـان آن  وارد شـده که نهـى در بهـشت    است   این   ،اند دلیل دیگرى که آورده   

در دسـته بنـدي   توانـد    نمی از این رو  . استپیش از هبوط و استقرار در زمین بوده         
 قرار گیرد؛مولوى و تشریعى 

ان آن پیش از هبوط بهشت و زم» التقربا«با توجه به اینکه جایگاه صدور نهى «
قَالَ اهبِطَا (چون پس از اکل از شجره فرمان(آنان به زمین و استقرار در آن بود، 

 از این )صادر شد و هنوز وحى و رسالت و تکلیف مطرح نشده بود)مِنْها جمِیعا
 تَبِع فَإِما یأْتِینَّکُم مِنِّى هدى فَمن... (:فرماید  پس از امر به هبوط است که می،رو

 »التقربا«شود نهىِ  معلوم می ،)38/بقره()هداى فَالَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُون
است یا کراهتى یا گفته   مولوى و تشریعى نیست تا بحث شود که آیا تحریمی
شود، بلکه نهى ارشادى  شود که ارتکاب آن چگونه با عصمت انبیا جمع می

 )3/339جوادي آملی،( ».است
 :گوید یکی دیگر از محققان می

که این خطاب به حضرت آدم شد، آیا عالم تکلیف بود یا   در آن عالمیاصالً «
نه؟ تکلیف در دار دنیاست و در این عالم خاکى و بعد از اینکه به این عالم 

 فَالَ فَإِما یأْتِینَّکُم مِنِّى هدى فَمن تَبِع هداى... (:هبوط کردند، خطاب شد که
 تکلیفى نبوده و این اوامر و قبل از آن اصالً ،)خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُون

کند و یا اینکه ارشاد به حکم عقل است،  نواهى حکایت از یک امور تکوینى می
 ».شود نهى می هایى است که مترتب بر مخالفت این ارشاد به زحمت

 )167/یزدى، مصباح(
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 آیا بهشت آدم اخروى بود یا دنیوى؟ اگر دنیوى بوده که           در این است که    سخن
 ،استو شریعت موجود دار تکلیف است و شکى نیست که در دار تکلیف، هدایت 

در میان کسانى که قائل به ارشـادى  . چند شریعت بسیط و به اقتضاى عقل باشد ر  ه
 نکـه بـه   ایگذشـته از    . دانند  را اخروى نمی  او  بهشت   یکهیچ  نیز  بودن نهى هستند    

توان گفت که تکلیف و شریعتى در آن بهشت       باز نمی  ،فرض درست بودن این نظر    
تکلیـف و شـریعتى   چنـین   زیرا درست است کـه در بهـشت اخـروى           است؛  نبوده  
 اقتـضاى آن    یعنـی  ؛ از عالم دنیا و دار تکلیـف اسـت         پس اما این مربوط به      ،نیست
ندارد که آن مکان ذاتاً    و لزومی  کند   می تغییر ، به اعتبار زمان وجود مخلوقات     ،مکان

 صاحب اختیـار و داراي      فردي 7آدمگذشته از اینکه     .چنین اقتضایى داشته باشد   
  :که عالمه جعفري نیز به آن اذعان دارند  چنان. استتکلیف بوده
 عالم بهشت و رفاه به عالم طبیعت براي زندگی -عامل عبور از این مرحله «

 مسئولیت بود که با فریبکاري و سوگند  تخلف او از تکلیف و-پرتزاحم
آدم به احترام سوگند، فریب شیطان خورد و تکلیفی . یادکردن شیطان آغاز شد

 تخلف از تکلیف ه نتیج، ورود آدم به این مرحله.که به او شده بود فراموش کرد
بایست   ممکن است در این مورد اعتراض شود که بنابراین آدم می.بوده است

ایفا نکند تا از این مرحله عبور کند و به مسیر خود براي زندگی تعهد خود را 
بایست مورد  در روي زمین ادامه بدهد و این یک حرکت جبري بوده است و نمی

 زیرا مالمت آدم براي عدم ایفا به ،این اعتراض صحیح نیست. مالمت قرار گیرد
 توبه و مناجاتی ، آدم اختیار همراه بوده است و بهترین دلیل اختیار باتعهد بود که

نماید و بخشش الهی را مسئلت  است که در آن اعتراف به ستم بر خویش می
  )2/169محمدتقی جعفري، ( ».کند می

  
 اختیار و تکلیف

آغـاز   از هبـوط  پـس کنید که تکلیف   که از کجا استفاده می است  دیگر این  نکتۀ
هرچنـد فـاء تفریـع     ،)...فَمن تَبِع هداى فَـالَ  فَإِما یأْتِینَّکُم مِنِّى هدى  ( ۀ آی شود؟ در   می
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 تـا نتیجـه بگیریـد کـه آن بهـشت جـاى             کند  داللت نمی بر شروع تکلیف    اما  آمده،  
 ة یک قاعد و داللت بر آمدن رسالت و پیامبر دارد      ،بلکه این آیه  . استتکلیف نبوده   

هدایت نیز شت که در آن به  چنان.گیرد را نیز در بر میکلى است که پیش از هبوط  
 از ابتـداي  انسان)إِنَّ هذَا عدو لَک ولِزَوجِک فَال یخْرِجنَّکُما مِنَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَى      ( :خدا آمد 
 فهم و شعور است، مکلـف اسـت و بـر اعمـالش     ،، از آنجا که داراى درك    آفرینش

 .بازخواست خواهد شد
غ آزادانـه بخوریـد و آنهـا را از    در آنجا خدا آدم را امر کرد که از تنعمات آن با           

درختى بر حذر داشت و نسبت به دشمنى شیطان هشدار داد که این خـود هـدایت       
 ، شریعت و تکلیف نیست؟ آیا این انذار و بـشارت     ، که هدایت است   اجآن آیا   .است

انـدازه  همـین  آیا آدم بـه    و خود شریعت و هدایت نیست؟ و         بودهمستلزم تکلیف ن  
 ؟بود می، خودنگهدار وندخدا نسبت به نهى نباید
لِکُلٍّ جعلْنَا مِنکُم شِرْعۀً ومِنْهاجاً ولَو شَاء اللّه لَجعلَکُم أُمۀً واحِدةً ولَـکِن لِّیبلُوکُم فِی           ... (

            ـا کُنـتُمـئُکُم بِمنَبمِیعـاً فَیج کُمـرْجِعـرَاتِ إِلَـى اهللا مـتَبِقُوا الخَیا آتَاکُم فَاسفِیـهِ تَخْتَلِفُـونَ  م ( 
   )48/مائده(

 شـما را  ،خواسـت  مـی براي هر یک از شما، شریعتی و راهی روشنگر قرار دادیم و اگر خدا            «
ایـن گونـه پـیش     [،ولی براي آزمایش شما به آنچه به شـما داده        . داد میهمواره امت واحدي قرار     

شت همۀ شما به سوي خداست     بازگ. بر یکدیگر سبقت بگیرید   لذا در کارهاي نیک     .] آورده است 
  ».تا شما را آگاه سازد به آنچه در آن اختالف داشتید

 هرچند  . و برخوردار از شریعت هستند     اند  ودهب ، در این کُل داخل     نیز آدم و حوا  
 .شریعت نسبت به آدم بسیار ساده و ابتدایى بوده است

  ؛هاى وجودى اوست  تکلیف مطابق درك و شناخت انسان و سرمایهاصوالً
  )7/طالق ()ال یکَلِّف اللَّه نَفْسا إِال ما آتَاها سیجعلُ اللَّه بعد عسرٍ یسرًا(

خداونـد چـه سـریع پـس از        . کنـد  مـی خدا هیچ کسی را جز آنچه به او داده است تکلیف ن           «
  ».دهد دشواري، آسانی قرار می

 دهد؛ بلکـه بـا   ها رخ نمیاتمام حجت، تنها با آمدن پیامبر و ابالغ بایدها و نباید          
 یا الهام ربانى و هر ، وحى مستقیمو  ـ  است»آتاهاما «که مصداقى از ـ  عقل و درك

 . شود تمام می که مکلف آگاه شود، حجت بر او ۀ دیگروسیل
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االسـماء و داراى قـدرت تمییـز و     آنچه مسلم است اینکه آدم برخوردار از علم       
  طبعـاً مکلـف خواهـد    است و بنابراینه خیر و شر بودوتشخیص بین حق و باطل    

  . باشدداشته که احتیاج به زمان شروع نیست تکلیف، قراردادى .بود
  

 آثار توبه . 4
 :اثر بودن توبه است  و مکلف نبودن او، عدم بی آدمیگناه بیبر استدالل دیگر 

.  توبه از بین برودهوسیله  باید تبعات و لوازم آن ب،اگر نهى خدا مولوى بود« 
خروج از (بینیم که آدم و حوا توبه کردند، ولى تبعات آن  در صورتى که می

  )121/تفسیر صحیح آیات مشکله،سبحانی،  (».از بین نرفت) بهشت
 :گوید که عالّمه طباطبایى می چنان

 مولویاً و کانت التوبۀ عن ذنب عبودى و ةو لو کان النهى عن اکل الشجر«
 الالزم رجوعهما الى الجنّۀ مع انهما لمرجوعاً عن مخالفۀ نهى مولوى کان 

  )1/136طباطبائی،  (»یرجعا
 توبـه از گنـاه عبـادي       نابراین، مولوي بود و ب    ،و اگر نهی خوردن از آن درخت      «

 گـشتند،   از می ب  آن دو به بهشت    بود، باید ) انابه(از مخالفت نهی مولوي      وبازگشت  
 ». نگشتندازدر حالی که به آنجا ب

 خرابـى و  ، توبـه کنـد، بـر اثـر    مـی ندارد کسى کـه توبـه        ومی لز رسد  به نظر می  
 کیفر ، تنها توبه.گرددوضعیت پیشین بازد و به شوبار آورده، اصالح ه ب اي که مفسده

 عفو و غفران پروردگار بر آثار معـصیت          مواردي،  در گر چه ا. دارد  می اخروى را بر  
 .نهد او پوشش می
کنـد،    توبه می پس از پشیمانی    رد و   خو  اقدام به خودکشی سم می    براي  کسى که   

نقشى در نفى تأثیر سم در بدن او نخواهد داشت و یا   او را بپذیرد،ۀ توبونداگر خدا
 بلکه از ، را زنده نخواهد کرد مقتولگاه  قاتل، هیچۀاگر کسى مرتکب قتل شود، توب   

د کر توجیه  عصیان آدم راتوان  نیز نمی با این بیانبنابراین. کاهد عقاب اخروي او می
  .دانست و یا تکلیف را از او برداشتو نهى را ارشادى 

شاهد سومِ ارشادي بودن نهی مزبور این است که پس از پذیرش توبه، «
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هبوط به زمین و تحمل (به حالت قبلی برنگشت، بلکه آثار وضعی آن 7آدم
مل است، البته در تمامیت این شاهد تأ. به حال خود باقی ماند) هاي عالم ماده رنج

زیرا ممکن است برخی از آثار وضعی گناه تکلیفی قابل برگشت نباشد، هرچند 
  )340-3/341 جوادي آملی،(» .ه نصوح حاصل شده باشدتوب

  آزمایشی بودن. 5
 ، رفـع تکلیـف از آدم   میـان اوصـاف   تعـارض  هـاي رفـع    یکی دیگـر از توجیـه     

 :است7
م براى زندگى در زمین توجه به اینکه آد  با؛ نهى آزمایشى بوده،نهى آدم«

 نه در بهشت، و دوران توقف او در بهشت یک دوران آزمایشى ،آفریده شده بود
بوده، نه دوران تکلیف، بنابراین اوامر و نواهى خداوند در آنجا تنها براى آشنا 

به این ترتیب آدم تنها .  واجب و حرام استهساختن آدم به مسائل آینده در زمین
 .  نه یک امر واجب قطعى را، کردفتا مخالیک فرمان آزمایشى ر

خوانیم که در پاسخ  می7الرضا موسى بنی از امام عل حدیثى در
که از متکلمان معروف آن عصر بود و به خاطر بعضى » جهم محمدبن بن على«

 از خدا !واى بر تو:  فرمود،از ظواهر قرآنى، عقیده به عدم عصمت انبیا داشت
رهاى زشت نسبت مده و آیات قرآن را به رأى خود  الهى کايو به انبیا بترس

سپس . )...وما یعلَم تَأْوِیلَه إِالَّ اللَّه و ( :گوید تفسیر مکن که خداوند متعال می
این (، )وعصى آدم ربه فَغَوى ...(  آدم فرمودههاما آنچه خداوند دربار: فرمود

 حجت در زمینش و جانشین خداوند عزوجل آدم را) به خاطر آن است که
 در حالى که معصیت ،خودش در بالدش قرار داد، او را براى بهشت نیافریده بود

 بلکه دار آزمایش ،و بهشت، دار تکلیف نبود(آدم در بهشت بود، نه در زمین 
که به زمین فرستاده شد و حجت و  تا تقدیرات امر الهى کامل شود، هنگامی) بود
إِنَّ اللَّه (:فرماید  آن گونه که خداوند می.صمت پیدا کرد مقام ع، الهى شدهخلیف

خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل «)...هِیم وااصطَفَى ءادم ونُوحاً وءالَ إِبرَ
 )104-7/105،مکارم شیرازي (».عمران را بر جهانیان برگزید
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 خدا به صـورت    اوامر و نواهى   ابالغ  اوالً . روش خوبى در توجیه نیست     نیزاین  
 قابـل  ي آزمایش در جـایى اسـت کـه آثـار و پیامـد      .معنا ندارد ن  اآزمایشى به مکلف  

 در حالى که در این جریان، آدم مرتکب عصیان، ظلم،           .مالحظه بر آن مترتب نباشد    
 ابراز ندامت، توبه و     . مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفت      شد و  غوایت    و شقاوت

 آدم در آن موقعیـت  اصـوالً .  دچار اخراج و هبـوط شـد       ،استغفار نمود و در نهایت    
آزمایـشى  بنابراین و است شناخته  صاحب درك و فهم بوده و امر و نهى خدا را می      

  . ندارد، جایگاهیبودن نهى
  بلکـه دار و بهـشت، دار تکلیـف نبـود،       « شده کـه     ثانیاً آنچه از روایت برداشت    

بـه فـرض صـحت     .  اسـت  ، صحیح نیست؛ بلکه نوعی پـیش ذهنیـت        »آزمایش بود 
آدم در بهشت معصیت کرده و در زمـین مرتکـب معـصیت             «: روایت، امام فرمودند  

شود که آدم در آن بهـشت معـصوم       از این مطلب جز این استفاده نمی       ».نشده است 
اکنـون،  . نبوده و در زمین به اقتضاي رسالتش مقام عصمت را به دست آورده است           

  ن بهشت، از کجا استفاده می شود؟آزمایشی بودن امر و نهی خدا در آ
  
  یولاترك . 6

 :، ترك اولی شمرده شده استعصیان آدمر،  دیگیتوجیهدر 
 نه تنها در . طرفداران بیشترى دارد، این پاسخ.استترك اولى بوده عصیان، «

 آن را از ، بلکه در تمام مواردى که نسبت گناهى به انبیا داده شده است،اینجا
 . دنکن این طریق تفسیر می

و گناه و » مطلق«گناه و عصیان : توضیح اینکه گناه و عصیان بر دو گونه است
 صادر ه تمام گناهانى است که از هر ک، منظور از قسم اول.»نسبى«عصیان 

 مانند خوردن ؛ى در آن نیستیشود و هیچ گونه استثنا  گناه محسوب می،شود
 . اموال حرام و ظلم و زنا و دروغ

 گناهانى است که با توجه به مقام و شخصیت و معرفت و موقعیت اما گناه نسبى
و چه بسا صادر شدن این عمل از . شود  عمل نامطلوب محسوب می،اشخاص

 گاه یک فرد مثالً. شود دیگرى نه تنها عیب نباشد، بلکه فضیلتى محسوب می
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ى خواند که برا کند و نمازى می سواد و درس نخوانده، ستایش از خداوند می یب
 با سابقه هاو یک عمل شایسته است، اما این تعبیر از یک عالم درس خواند

ممکن است ناشایست باشد و یا اینکه یک کمک ناچیز از سوى کارگر ساده که 
شود براى ساختن یک بناى عام المنفعه مانند  مزد یک روزش محسوب می

، در حالى مدرسه و بیمارستان و مسجد، یک عمل خیر بلکه یک ایثار مهم است
 بلکه همه ، نه تنها پسندیده نیست،که اگر این مبلغ را یک ثروتمند بزرگ بدهد

این . سازند کنند و او را به دون همتى و بخل و خسیس بودن متهم می مذمت می
گویند  همان چیزى است که در میان علما و دانشمندان معروف است که می

 . حسنات نیکان، گناهان مقربان است ؛»حسنات االَبرارِ سیئات المقربین«
 هرگاه کارى از آنها سرزند که ،بنابراین انبیا با آن مقام واالى ایمان و معرفت

 در حالى ،شود» عصیان« ممکن است از آن تعبیر به ،دون شأن و مقام آنها باشد
 خواندن یک نماز با ؛است» اطاعت« عین ي،که صادر شدن همین عمل از دیگر

 اما براى یک پیامبر یا امام ،ب براى یک فرد عادى فضیلت استحضور قل کمی
  ) نه مطلق،گناه نسبى! (گناه است

 چه در مورد آدم و چه در - عصیان و گناه و ذنب انبیا هتمام تعبیراتى که دربار
 ممکن است اشاره به همین معنى ،شود  در آیات و روایات دیده می-مورد خاتم 

  آنشود و منظور از تعبیر می» ترك اولى«ه عنوان  گاهى از این معنى ب.باشد
 این عمل ممکن است جزء .عملى است که ترکش از انجامش بهتر است

 طواف مستحبى گرچه  مثالً؛باشد» مستحبات«و حتى » مباحات«یا » مکروهات«
من ؤ ولى ترك آن و پرداختن به قضاى حاجت م،اى است کار خوب و پسندیده

 .)گونه که در روایات وارد شده نهما(اولى و بهتر است 
 خدا نهمن را رها کند و به جاى آن طواف خاؤحال اگر کسى قضاى حاجت م

 ولى ترك اولى کرده است و این ، عمل مستحبى انجام داده گر چه ذاتاً،انجام دهد
و اینکه بعضى گمان نیست مناسب :: هدىهکار براى اولیاء اهللا و انبیا و ائم

 اشتباه محض ،شود  در مورد کارهاى مکروه گفته می حتماًاند ترك اولى کرده
 .است
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تواند پاسخ روشنى   و به عنوان ترك اولى می»گناه نسبى« هلئ مس،به هر حال
االتى باشد به آیات و روایاتى که در آن نسبت گناه به معصومین ؤبراى تمام س

  ) 106–108/همان،  (».داده شده است
م وقع من قصد الیه و الزلۀ لیست بمعصیۀ ممن و اعلم ان المعصیۀ فعل محر«

صدرت عنه النها اسم لفعل حرام غیر مقصود فی نفسه الفاعل ولکن وقع عن فعل 
مباح قصده فاطالق اسم المعصیۀ علی الزلۀ فی هذه اآلیۀ مجاز الن االنبیاء علیهم 

 شعریۀالسالم معصومون من الکبائر و الصغائر ال من الزالت عندنا و عند بعض اال
 لیس معنی الزلۀ انهم زلوا عن عصمۀ االنبیاءلم یعصموا من الصغائر و ذکر فی 

الحق الی الباطل ولکن معناها انهم زلوا عن االفضل الی الفاضل و انهم یعاتبون به 
 )5/443شیخ حقی الخلوتی البروسوي،(»  و مکانتهم من اهللا تعالیلجالل قدرهم

م برخاسته از قصد و نیت است و لغزشـی          بدان که معصیت و گناه، عملی حرا      «
اي اسـت بـراي عمـل        شود، معصیت نیست؛ زیرا لغزش کلمه       که از کسی صادر می    

حرام که فاعل در نفس خود قصدي برایش نداشته، اما فعل مباحی بوده کـه قـصد                  
 در این آیه مجاز است، زیرا پیـامبران  است، پس اطالق اسم معصیت بر لغزششده  

ها و دیدگاه ما و بعضی از اشاعره، آنهـا را           ر معصومند، نه از لغزش    از کبائر و صغای   
معنی زلت و   آمده است کهعصمت انبیاءو در کتاب . داند ر هم معصوم نمیاز صغای

بلکه معنایش آن است کـه آنهـا از    لغزش آن نیست که از حق به سوي باطل بلغزد،  
انـد و آنهـا    رك افضل کردهاند و ت افضل و فعل برتر به سوي فعل خوب تمایل کرده 

اند، به خاطر اینکه مقام و منزلت آنها نزد خدا بزرگ بوده             مورد نکوهش قرار گرفته   
  ».اند و افضل را بر نگرفته
.  به معناى نزدیک شدن و شایسته است  »ولى« افعل از    ،»ولىأ«: در جواب گوییم  

ده متر آ در و صواب به معناى بهتر، سزاوارتر، احرى، اج»اولى« ،دهخدالغت نامۀ در 
 ؛است

 ناب اولى وین دفتر بى معنا غرق می         این خرقه که من دارم در رهن شراب اولى
 بـه معنـاى تـرك       »ترك اولى « به معناى جایزتر و      »اولى« ، به معناى جایز   »ولى«

  است، هیچبرترین کالم در فصاحت و بالغت در قرآن که .استمستحب و جایزتر 
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 عصیان، غوایت، ظلم و شقاوت که بـه معنـاى گنـاه و    هاي، تعبیراگاه براى این معن  
 نسبیتى وجود نیز دیگر اینکه در گناه آدم    ۀنکت. درو نمیبه کار   خطاى فاحش است،    

ن به آن حد نبودند که بتوان نسبت قائل شد و اندارد، در آن ظرف زمانى هنوز مکلف   
 .لحاظ شوددر نهى هم نسبیتى نیست که جهت مصلحت و مفسده در آن 

 هیچ تناسـب   این بحث،، اما درست در جاى خود نیکونیزهاى مطرح شده    مثال
 و  نیـست  کارسـاز  پیـشین  ياهـ    توجیـه  نیز مانند لذا این توجیه    .  ندارند  جایگاهی و

  .از گناه نخواهد کرد را مبرا7آدم
  

 ل اثبات عصیان آدم در بهشتیدال
» التقربـا «را کـه بـا تعبیـر    ، چـ  بوده است شدیدو   نهى تحریمی  نخست اینکه . 1
 . بوده استدر حالی که خوردن از آن مورد نظر ،آمده

 بـزرگ  کـه داراي خطـر   در قرآن براى تأکید بر نهى و برحذر کـردن از چیـزى       
شود و مراد آن است که به مقـدمات و کارهـایی          استفاده می  ي تعبیر است، از چنین  

   : مانند.اوریدکه شما را به سوي آن کار حرام بکشاند نیز روي نی
   )151/انعام ()وال تَقْرَبوا الْفَواحِش ما ظَهرَ مِنْها وما بطَن(
  ».به کارهاي زشت چه آشکار و ان نزديک نشويد«
   )152/انعام ()وال تَقْرَبوا مالَ الْیتِیمِ إِال بِالَّتِی هِی أَحسن(
 ».زديک نشويدبه مال يتيم جز به حق و با جهت و وجه نيکوتر ن«
   )32/ اسراء ()وال تَقْرَبوا الزِّنَا إِنَّه کَانَ فَاحِشَۀً وساء سبِیال(
  » .به زنا نزديک نشويد که آن جتاوزي آشکار و راهي بد است«

 : استآمده تفسیر تسنیمدر   همین معناکه چنان
، )لَّتِى هِى أَحسنُ حتَّى یبلُغَ أَشُدهتَقْرَبواْ مالَ الْیتِیمِ إِالَّ بِا والَ(هاین نهى مانند آی«

ه امورى مانند عبور از کنار آن و تعبیر به ن ،کنایه از نهى از خوردن است
مثل . له استئنزدیک نشدن به جاى تصرف نکردن یا نخوردن بر اثر اهمیت مس

که حکایت از جدى بودن و اهمیت خطر » نزدیک مار نروید«اینکه گفته شود 
 خطرى که اقتضا دارد با نهى از نزدیک شدن به آن احتمال ابتالى به ،ردآن دا
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 .آن به حداقل برسد
در جاى دیگرى ) یعنى چون نزدیک شدن کنایه از خوردن است(به همین جهت 

، )22/اعراف()تُهمااهما بِغُرُور فَلَما ذَاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوءافَدلَّ(:فرماید می
 )طَفِقَا یخْصِفَانِ علَیهِما مِن ورقِ الْجنَّۀ تُهما واأَکَالَ مِنْها فَبدت لَهما سوءفَ(
فرمود   می، مطلق نزدیک شدن به درخت باشد،آیه در چون اگر منهى )121/طه(
 فَأَکَالَ(هو آی)فَلَما ذَاقَا الشَّجرَة(ظاهر آیه....  وقتى نزدیک شدند »فلما قربا«

 هرچند .خوردن از ثمر درخت معهود بود،  آنانهسبب مؤاخذاین است که )مِنْها
 بنابراین تحدید مزبور به لحاظ اکل است، نه .آن خوردن در حد ذوق بوده است

جوادي (» .به جهت قرب و تعبیر به قرب براي اهمیت مطلب است
  )337-3/339آملی،

یۀ مـورد نظـر، بـه اهمیـت آن افـزوده و             در آ » ال تقربا «بنابراین آن نهی با تعبیر      
 .کند و این گونه نیست که نهی ناچیزي بوده باشد تر می مسئولیت آدم را سنگین

 ۀدر بهشت به مقام عصمت نرسیده بود، زیـرا اسـیر وسوسـ           7حضرت آدم . 2
 مقام مخلَصین است که آدم در       ، دارا بودن  آنچه در عصمت شرط است    . شیطان شد 

  : بر مخلَصین نفوذ نداردتنها  زیرا شیطان ،یده بودبهشت به این مقام نرس
إِالَّ عِبـادك مِـنْهم   *قَالَ رب بِما أَغْویتَنِی ألُزینَنَّ لَهم فِی األَرضِ وألُغْـوِینَّهم أَجمعِـینَ         (

  )39-40/حجر()الْمخْلَصِین
آرایـم و همـواره    مـی ها زمین را  به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، بی گمان براي آن !پروردگارا«

   ».اند سازم، جز بندگان تو از میانشان که خالص شده میهمگی آنها را گمراه 
  .ندشد شیطان ۀ و وسوسگمراهیر حالی که آدم و همسرش دچار د

یا بنِی آدم ال یفْتِنَنَّکُم الشَّیطَانُ کَما (ۀآیکه در نیز تعبیر مفتون شدن آدم و همسرش 
 شیطان شما را نفریبد، همان گونه که پدر !فرزندان آدم« ؛)27/اعراف ()ج أَبویکُم مِنَ الْجنَّۀأَخْرَ

مفتون 7بر آن دارد که آدمو صراحت داللت است، آمده  ».و مادرتان را از بهشت راند
 .هاى شیطان شد وسوسه

ى،  لغـزش، گمراهـ   ـ ى که قرآن نسبت به عمل آدم و حوا آورده اسـت هایتعبیر
 همگـى   ــ ... عصیان، ظلم، شقاوت و از جانب او ظلم به نفـس، توبـه، اسـتغفار و               
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توان نتیجـه گرفـت در آن         لذا می . ست که آدم مرتکب حرام شده است       ا نشانگر آن 
 . شیطان باشدۀصین نرسیده بود تا مصون از وسوسبه مقام مخل7َ آدم،هنگام
 و یا تنها  ، به غیر  ،خودبه   از سه جنبه؛ نسبت      ظلم به معناى نقص وارد کردن     . 3

تواند نقصى به خدا     زیرا کسى نمی   ! ظلم به خدا معنا ندارد      و .استبه نفس خویش    
  : وارد کند
   )57/بقره()وما ظَلَمونَا ولَکِنْ کَانُوا أَنْفُسهم یظْلِمون(

  ». بلکه بر خودشان ستم روا داشتند،و آنان بر ما ستم نکردند«
ست که ظلـم آدم مـسبوق بـه     ا آندر ظلم موسى و یونس      باو تفاوت ظلم آدم     

 از آن نبـوده     امـر و نهیـی پـیش       ، اما نسبت به ظلم یونس و موسى        است، نهى بوده 
 )318ـ319/،اقتباس از تفسیر الفرقان (.است

ــالِمون(رســتگار نــشدن؛عاقبــت ظــالم در قــرآن  ــح الظَّ ــه ال یفْلِ  ،)21/انعــام()إِنَّ
ــک إ(؛هالکــت ــالِمونال الْیهلَ ــوم الظَّ ــام()قَ ــت )47/انع ــى  (؛و لعن ــهِ علَ ــۀُ اللَّ أَنْ لَعنَ

کـشید و توبـه       پس اگر آدم زود دسـت نمـی       .  است بیان شده  )44/اعراف()الظَّالِمِین
 .کرد، سرنوشتى چنین داشت نمی

 غفلـت  بلکـه بیـشتر بـا       ، رفع تکلیف کند   تافراموشى نبوده است    نیز  نسیان آدم   
ر تخلف و عصیانى برخاسته از غفلت و فراموشـى نـسبت بـه     زیرا ه.سازگار است 

 آن در زنـدگى  ۀ نتیجـ  وحضور ربوبیت خداست که نهایت آن دورى از یاد اوست           
ومنْ أَعرَض عنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَـه معِیـشَۀً   (؛ کورى است،دنیا، تنگناى سخت و در قیامت  

   )124/طه()ضَنْکًا ونَحشُرُه یوم الْقِیامۀِ أَعمى
 به راستی در دنیا زندگی تنگ و سخت خواهد داشـت و در  و هر که از یاد من روي گرداند، «

  ».کنیم روز رستاخیز، او را نابینا محشور می
 :آید اکنون این نتایج به دست می

 معنـایش آن  ،)آدم ربه فَغَوىوعصى (؛دهد اگر قرآن نسبت عصیان به آدم می .1
ومنْ یعـصِ اللَّـه ورسـولَه ویتَعـد حـدوده      (ۀ گناه شده و به موجب آیاست که مرتکب 

 .معاقب خواهد بود )یدخِلْه نَارا خَالِدا فِیها
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 معنـایش آن اسـت کـه        ، او را پذیرفتـه اسـت      ۀاگر آدم توبه کرده و خدا توب      . 2
 .)ربِّهِ کَلِماتٍ فَتَاب علَیهفَتَلَقَّى آدم مِنْ (؛مرتکب خالفی شده و پشیمان شده است

پیشین خود یادآوري  نهی  بهاو را شود و خدا اگر آدم مورد سرزنش واقع می     . 3
وال تَقْرَبـا هـذِهِ   ( پس ارتکاب بـه منهـی خـدا   ،)أَلَم أَنْهکُما عنْ تِلْکُما الشَّجرَة (؛کند  می

 .عین گناه است )الشَّجرَة
  در زمـرة دارد که در صورت تخلف از نهـی الهـی        میذر  حاگر خدا او را بر      . 4

 ، از درخـت   خـوردن  از   نیـز پـس   و آدم   )فَتَکُونَا مِنَ الظَّـالِمِینَ   (؛ظالمین خواهی شد  
  نیزلما ظ،)ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا ( ؛کند و ظلم به نفس هم گناه است         اعتراف به ظلم می   

 .)عنَۀُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِینأَال لَ(؛رحمت خدا و ملعون خواهد بود محروم از

 اگـر مـا را   کـه  خواهـد  ملتمسانه مـی کند و   می آمرزشاگر آدم از خدا طلب      . 5
وإِنْ لَم تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحمنَا لَنَکُونَنَّ (؛ از زیانکاران خواهیم بود،نبخشی و بر ما رحم نکنی

 )الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُـسهم وأَهلِـیهِم یـوم الْقِیامـۀ     إِنَّ الْخَاسِرِینَ   (در حالی که  )مِنَ الْخَاسِرِین 
 ،»بینند اند که خودشان و اهلشان روز قیامت زیان و ضرر می همانا زیانکاران کسانی« )45/شوري(

 .د بودنیعنی معاقب خواه
 طبیعـی   ۀتوانـد نتیجـ      داشته کـه نمـی     بهشت علت و سببی    آدم از آن     خروج. 6

 نافرمـانی و  ، آنچـه او را از آن بهـشت خـارج کـرد    پـس  ؛باشـد  از درخت   خوردن
فَقُلْنَا یا آدم إِنَّ هذَا عـدو لَـک     (؛ شیطان بود  ۀامر پروردگار و عمل به وسوس     سرپیچی  

دشـمن تـو و    ) شـیطان (ایـن   ! پس گفتیم اي آدم   « ،)ولِزَوجِک فَال یخْرِجنَّکُما مِنَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَى     
  ».بدبختی خواهی شد شما را از بهشت نراند که دچار سختی و) مراقب باش( پس .همسرت است

 و قـرار داشـته  شـدید    است که آدم مورد نهى تحریمـی       پس خالصۀ سخن این   
 کـه  سوگنديبا سرانجام   موفق نشد و     لی و ،تالش کرد تا او را بفریبد     بسیار  شیطان  

ـ                روغ و قـسم دروغ را      د ۀخورد، خود را ناصح شمرد و آدم کـه تـا آن زمـان تجرب
  : یعنى عهد خود با خدا و قسم به خدا در تضاد واقع شد امر،، بین این دونداشت

 نزل علیه جبرئیل فقال یا ۀلما اخرج اهللا آدم من الجن: 7روي عن ابی عبد اهللا«
جک  خلقک بیده و نفخ فیک من روحه و اسجد لک مالئکته و زوهللاآدم الیس ا
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تاکل من هذه   ان الۀنهاك مشافهو و اباحها لک  ۀه حوا و اسکنک الجنتام
یا جبرئیل ان ابلیس حلف باهللا انه لی :  فقال آدم.الشجرة فاکلت منها و عصیت اهللا

ابن جمعه العروسی، (» .ناصح فما ظننت ان احدا من خلق اهللا یحلف باهللا کذباً
2/114(  

شت بیـرون   آن گاه که خـدا آدم را از بهـ         : روایت شده است   7از امام صادق  «
آیا این خدا نبود که تو را بـه قـدرت       ! اي آدم : راند، جبرئیل بر او نازل شد و گفت       

خود آفرید، از روح خاص خود در تو دمید، فرشتگان او براي تو سـجده کردنـد و           
حوا را به ازدواج تو درآورد، آن گاه شما را در بهشت ساکن و بهـشت را بـر شـما      

آن خوردي  از این درخت نهی کرد؟ سپس تو از دنرد و شما را تنها از خور    مباح ک 
ابلیس به خدا سوگند یاد کرد ! اي جبرئیل:  پس آدم گفتو نافرمانی خدا را کردي؟  

  ».کردم کسی قسم دروغ به خدا بخورد که خیرخواه من است و من هرگز گمان نمی
 ن قرارا ظالمو چشیدنى از آن درخت تناول کرد و جزة اندازهب. سپس تسلیم شد

 بر تناول آدم و حوا از درخت ممنوعـه    همچنین. گرفت و مستحق کیفر ظلم گردید     
 گرفتاري به سختی، برهنگی، محرومیت از تنعمـات بهـشت و   آثارى مترتب شد که   

کرد، از   آدم نبود و استغفار و استغاثه نمیۀ اگر توب.هبوط به زمین، از جملۀ آنها بود     
 .شد ن در آخرت میا خاسرون و جزاظالمزمرة 

 را پـذیرفت و او را تحـت   اش  توبـه ، آدم، او را برگزیـد ۀپس از توبخداوند  اما  
و از این  )122/طه ()ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَیهِ وهدى ( ؛هدایت ربانى خویش قرار داد 

  )33/عمران آل( )إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم( ؛ن او داراى عصمت و مقام رسالت شدزما
 ؟نظرتان در مورد عصمت انبیا چیست: پرسید7 از امام رضایمأمون در مجلس«

 پس چگونه است : پس مأمون پرسید. بلی: حضرت فرمود؟آیا آنها معصوم هستند
ولم یکن آدم و ... « : حضرت فرمود؟ )...وعصى آدم ربه فَغَوى( :که خداوند فرموده

فأکال منها ثقۀ بیمینه باهللا  )هما بِغُرُورافَدلَّ(اً اً قبل ذلک من یحلف باهللا کذبحوا شاهد
و کان ذلک من آدم قبل النبوة و لم یکن ذلک بذنب کبیر یستحق به دخول النار و 
انها کان من الصغائر الموهوبۀ التّی تجوز علی االنبیاء قبل نزول الوحی علیهم فلما 

و عصی « قال اهللا . صغیرة و الکبیرةاجتباه اهللا تعالی وجعله نبیاً کان معصوماً الیذنب
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إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ (و قال » آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدي
  )5/194البرهان فی تفسیر القرآن،( )33/آل عمران ()إِبرَاهِیم وآلَ عِمرَانَ علَى الْعالَمِینَ

عـصیان آدم  : فرمایـد  رخت ممنوعـه مـی   از نقل داستان بهشت و د      پسحضرت  
 بلکـه از    ، مـستحق آتـش جهـنم باشـد        تا نبوده است     نیز  از نبوت بوده و گناه     پیش

، دیگر مرتکب گناه بـزرگ و   نیز از اینکه خدا او را برگزیدپسصغایر بوده است و    
   .کوچک نشد

  :ندشمر را گناهکار می 7ند و آدمرا داربرخی از متفکران و مفسران همین نظر 
قَاالَ ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحمنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ (از این آیه«

آید که حضرت آدم خدا را نافرمانی کرده  چنین بر می )23/اعراف()الْخَاسِرِین
 از نبوت او بوده پیش منتهی باید دید که این لغزش .و مرتکب گناهی شده است

 از رسیدن به نبوت بوده، زیرا بعید  پیشبدون تردید این نافرمانی.  از آنسپیا 
 شدن به پیغمبري بعد از آن همه تأکید برگزیدهپس از 7است که حضرت آدم

از »  شیطان دشمن توست و از او پیروي مکن!اي آدم« : فرموده بودوندکه خدا
 آدم از دستور الهی گوییم وقتی که حضرت بنابراین می .فرمان خدا سرپیچی کند
 ». درخت معلوم خورد، هنوز به مقام رسالت نرسیده بودهسرپیچی کرد و از میو

  )150/یوسف شعار، (
  :گوید پس از بیان شش وجه نسبت گناه به آدم از آیات قرآن مینیز فخر رازي 

ثم قالوا ان کل واحدة من هذه الوجوه الیدل علی کونه فاعل کبیره ولکن مجمعا «
ی الداللۀ و یجوز ان یکون کل واحد من الوجود و ان لم یکن داالً علی قاطع ف

الشیء اال انها عند االجتماع تصیر دالۀ کما قلنا فی القرائن و الجواب عن الکل 
  )50/فخرالدین رازي، ( »ان ذلک کان قبل النبوة فالیکون وارداً علینا: عندنا

آدم بـه معـصیت    لت بر ارتکـاب هرکدام از این وجوه به تنهایی دال     که  اند   گفته«
پس هر کـدام از  . یافتتوان قطع بر انجام آن   می، ولی از مجموع آن وجوه،کند  نمی

 بـه   ،جا جمع شوند   گاه که آنها یک    نآاما  .  داللتی روشن بر چیزي ندارد     ،آن وجوه 
ارتکاب معصیت :  ما در کل این استپاسخ  بنابراین. دلیل خواهند شد،حسب قرائن
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کـه پیـامبر   ـ  آدم پیش از رسیدن به مقام نبوت بوده است، لذا ایـن ایـراد    از جانب
  ». بر ما وارد نیست ـمرتکب گناه شده

  
   گناه پیامبرفلسفۀ بیان

 بیـان  آیـا اگـر   ؟کنـد   مـی  بیانهاي پیامبران را شود که چرا خدا لغزش   سئوال می 
نهـا را بـاور     شـد و بیـشتر آ       تـر نمـی     مردم ایمانشان نسبت به آنهـا محکـم        ،شد  نمی
  ؟ کردند نمی

  :نهفته است7 حدیثی از امیرالمؤمنین پرسش دراینپاسخ 
 ،هاي پیامبران خود را بیان کرده   بینم خدا لغزش    من می : مرد زندیقی عرض کرد   «
ذکـر  «:  فرمـود 7امـام علـی   این چـه حکمتـی دارد؟  ، )وعصى آدم ربه فَغَـوى  (مانند

ل حکمـت  یترین دال  از روشن ، کتابش تبیین کرده   هاي انبیا و آنچه را خدا در       لغزش
ل روشـن انبیـا     یدانست معجزات و دال      زیرا می  .خداي متعال و قدرت ظاهر اوست     

آیـد کـه بعـضی معتقـد بـه الوهیـت و خـدایی انبیـا            ها بزرگ می   چنان در دل امت   
 ایـن  ونـد  لـذا خدا . عیـسی بـن مـریم گفتنـد     ه دربار اگونه که نصار    همان .شوند  می

ابن ( ».شمارد تا همه بدانند آنها کماالت و صفات الهی را دارا نبودند   ها را می   لغزش
  )3/404جمعه العروسی، 

  : و سیوطی روایتی در جواب این پرسش آورده است
تفکر ابراهیم فی :  عن ابی عبداهللا المغربی، قالشعب االیمانو اخرج البیهقی فی «

 من روحک و اسجدت له یا رب خلقته بیدك و نفخت فیه: شأن آدم قال
وعصى آدم ربه (ت افواه الناس حتی یقولوام بذنب واحد مألمالئکتک ث

الحبیب علی الحبیب یا ابراهیم أما علمت انّ مخالفۀ : فاوحی اهللا الیه)فَغَوى
  )4/556سیوطی، جالل الدین (» شدیده؟

در اهیم در کار آدم   ابر کند که  از ابوعبداهللا مغربی نقل می    شعب ایمان   بیهقی در   «
 تـو او را بـا قـدرت خـویش           !اي پروردگار مـن   : تأمل و حیرت بود و ابراز داشت      

 را  سپس او،ات در او دمیدي و فرشتگان برایش سجده کردند  روح ویژه  از ،آفریدي
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ش را نافرمـانی کـرد و       ، بر زبان مردم پراکندي تا بگویند آدم پروردگـار         با یک گناه  
دانی که مخالفت دوست و  آیا نمی! اي ابراهیم: و وحی کردگمراه شد؟ پس خدا به ا

  ».حبوب براي حبیبش سخت و بزرگ استم
 
 ها ها و پیام نکته

.  داراى مقام عصمت بوده باشندد تولّآغازندارد تمام پیامبران از     اینکه لزومی  .1
نبوت رسالت و ى از پیامبران از بدو تولد معصوم هستند و بعضى تا احراز مقام برخ

تِلْک الرُّسلُ فَـضَّلْنَا بعـضَهم علَـى بعـضٍ     (؛ممکن است مرتکب خطا یا گناه شده باشند    
  )253/بقره ()...مِنْهم منْ کَلَّم اللَّه ورفَع بعضَهم درجاتٍ 

 . اصالح گذشته استۀ بهترین راه براى ایجاد زمین،توبه و استغفار بعد از گناه . 2
 .ت و نباید امید از رحمت حق را از دست بدهدانسان جایزالخطاس . 3
 .هاست هاى نفوذ شیطان همان گرایشات و تمایالت طبیعى انسان راه . 4
 تـاریخى و  ي تـأثیر ،هر گناهى تأثیر خود را دارد و چـه بـسا گنـاهى نـاچیز       . 5

 .اساسى داشته باشد
 کنجکـاو و    ،نسبت به این نهى   7طبیعت آدم  » ما منع  یاالنسان حريص عل  « . 6

الهى نشده  نبود و نهى شدید7 اگر درك مقام پروردگار در وجود آدمحریص بود،
 .او نبودوجود شیطان در  و وسوسۀ بود، شاید نیاز به تحریک

بـود  7آدم مقام بسیار عظیم این از کرد تا موفق شد و     تالش  شیطان بسیار    . 7
 تراهى به سبب نداشتن ثبا در نهایت سر دوآدم  اما .که توانست بسیار دوام بیاورد   

و تـسویالت   ــ    )115/طـه ()ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم مِنْ قَبلُ فَنَسِی ولَم نَجِـد لَـه عزْمـا             (ـ
ـ  به فراموشى    ،از گرایشات طبیعى  هایی   زمینهشیطانى و با     ده و از راه منحـرف    گرایی

از ایـن   . تر است  نسبت به ما راحت   در اغوا و فریب     پس به مراتب کار شیطان      . دش
راى مقابله با وساوس شیطان الزم است که او و راهکارهایش را بشناسیم و با         ب رو،

 .استوار در برابر آن پایدارى کنیم  ثبات اعتقادى و استحکام اخالقى و عزمی
گاه از کارش  شیطان در تصمیم و عزمش استوار و قسم خورده است و هیچ         . 8

 .کشد دست نمی
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ـ   7زندگى آدم  . 9 هـاى مـادى خـویش     یش گـرا ۀعبرتى براى ماست کـه فریفت
 . و تمایالتمان را جهت دهیمها نشویم، بلکه گرایش

 با اینکه او .گذارد ها از پیامبرانش مایه می خداي مهربان براي هدایت انسان . 10
د و بیان هد میچند کوچک پیامبرانش را بزرگ جلوه   اما گناه هر،ستّارالعیوب است 

  .ه بندگان شود تنبۀکند تا مای می
 مصون از وساوس شیطان ، از احراز مقام رسالت   پیشان  پیامبربرخی    .11
در معـرض وسـاوس شـیطان    خدا بندگان سایر  به طریق اولی   بنابراین! نبودند
  .وجود دارد و احتمال خطا و گناه در آنها هستند
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  :منابع و مآخذ
  

، معجـم الوسـیط   ابراهیم مصطفی، احمد حـسن الزیـات، احمـد علـی النّجـار؛               .1
 .تا ول، بیدارالدعوة، استانب

مؤسـسۀ االعلمـی    الـسالم،      علیـه  اخبارالرضـا  عیونابن بابویه، محمد بن علی؛       .2
 .ق1404للمطبوعات، بیروت، 

، دفتر نـشر فرهنـگ اسـالمی،        البالغه نهج ریتفس و ترجمه ی؛ محمدتق ي،جعفر .3
 .ش1375تهران، 

 .ش1378مؤسسه اسراء، قم،  ،تسنیم تفسیرجوادي آملی، عبداهللا؛  .4

ـ  البرهاننی، سید هاشم؛    الحسینی البحرا  .5 ، مؤسـسۀ االعلمـی،     القـرآن  ریتفـس  یف
 .ق1419بیروت، 

، دار احیاء التـراث   روح البیان فی تفسیر القرآنحقی البروسوي، شیخ اسماعیل؛    .6
 .ق1405العربی، بیروت، 

، الهیجی، قم، بدایۀ المعارف االلهیۀ فی عقاید االمامیـۀ  ؛ ترجمهخرازي، محسن  .7
 .ش1379

، مؤسسه انتشارات و چاپ دانـشگاه تهـران،   لغت نامه دهخدا ؛  دهخدا، علی اکبر   .8
 .ش1372تهران، 

، مؤسسه نشر و تبلیغ کتاب،      مشکله آیات صحیح تفسیر سبحانی تبریزي، جعفر؛   .9
 . ق1364تهران، 

الـسالم،    ، مکتبۀ االمام امیرالمؤمنین علیـه     جاوید منشور ؛................................  .10
 .ش1360اصفهان، 

مکتبـۀ آیـۀ   الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور،  طی، جالل الدین عبدالرحمن؛     سیو .11
  .ق1404اهللا المرعشی النجفی، قم، 
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 .ق1411، مجلس تفسیر قرآن، تهران، مشکله آیات ریتفس؛ یوسف، شعار .12

، انتـشارات اسـماعیلیان،   الفرقان فی تفسیر قرآن بالقرآن صادقی تهرانی، محمد؛     .13
 .تا قم، بی

، دفتر انتشارات اسـالمی   فی تفسیر القرآنالمیزان؛  ید محمد حسین  طباطبایی، س  .14
 .ق1417جامعه مدرسین، قم، 

  .ق1415، اسماعیلیان، قم، تفسیر نور الثقلین ؛ ابن جمعه،العروسی .15

 .ق1406 الشهید، قم،  ، مطبعۀاالنبیاء عصمۀفخر رازي، محمد بن عمر؛  .16

 .ق1403بیروت، ، مؤسسۀ الوفاء، بحاراالنوار؛ مجلسی، محمد باقر .17

 .تا ، مؤسسه امام خمینی، قم، بیشناسى و راهنما راه، محمد تقی؛ یزدى مصباح .18

الـسالم، قـم،      ، مدرسه امام امیرالمـؤمنین علیـه      قرآن پیاممکارم شیرازي، ناصر؛     .19
 .ش1379

  


