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  40 -30ات یبقره، آ  سورة

  يزدیمصباح  یاستاد محمدتق
  زاده تحقیق و تنظیم: محمد نقیب

  يدهكچ
  عبارت است از: آنحاصل  هكباشد  ميسورة بقره  ۴۰تا  ۳۰ات ير آين مقاله تفسيا
را، از  ينيموجود زم يه، فسادگركجانشين خداوند بوده است. مالئ : حضرت آدم۳۰ة يآ

  دند.يفساد فهم باا از تالزم وجود شهوت و غضب ين يزم ينان قبلكفساد سا
ـ  ه بـه آدم كاست  خالفت، علم به همة اسما ك: مال۳۳ -۳۱اتيآ  ولـي م داده شـد؛  يتعل

فه نوع انسان و موضـوع مـورد   يآنها را نداشتند. مقصود از خلهمه  يادگيريه قابليت كمالئ
  طان بود.يفر شكتمان، ك
اند و شمول  ، مأمور به سجده بودهوع در برابر آدمبه هدف خض از فرشتگان ي: برخ۳۴ة يآ
  است.    ان آنان بودهيدر م يطان به لحاظ حضور وين فرمان بر شيا
 .انـد  بوده مخاطبان امر به هبوططان يو آدم و حوا و ش ي: بهشت آدم ، برزخ۳۶-۳۵ات يآ

  شود. محسوب مي ياول كاز درخت ممنوعه، تر خوردن آدم
لمات؛ بـر  كلطف خداوند به آدم با اعطاي  ؛داد يان توبة آدم سه توبه روي: در جر۳۷ة يآ

  از سوي آدم؛ پذيرش توبة آدم از سوي خداوند. آنهاردن ك يزبان جار
  است. خداوند به حضرت آدم يعيام تشري: محتواي اين آيه نخستين پ۳۸ ةيآ

  . اند ده شدهيآفر كه از خاك است يقرآن بازگشت نسل بشر به مرد و زن ظاهر
ـ  كليد واژه ت ها: تفسير سورة بقره، خالفت آدم، مالك خالفت، سجدة مالئكه بر آدم، بهش

  آدم، نظرية تكامل انواع.
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  مقدمه
ت متعددي از قرآن کـریم اشـاره   ایها و آ در سوره گوناگون داستان حضرت آدم يها جنبه

ه بـه  کـ خداونـد و مالئ  وگوي گفت ن بخش از سورة بقره، موضوع خالفت ویاما در اشده؛ 
دربحـث  شـود.   یافـت نمـ  یل ین تفصیگر قرآن به اید يه در جاکمطرح شده است  يا گونه

سـبب شـده مفسـران    ات، یـ گرفتـه از اخـتالف روا  ي، نشئت ها یدگیچیمزبور، ابهامات و پ
 یل: واقعیاز قب یرسد. ابهامات یها آسان به نظر نم ه پاسخ بدانطرح کنند ک يسؤاالت متعدد

 یه وچگـونگ کـ قـت وجـود مالئ  یۀ آدم، حقیت خلقت اولیفکیبودن اصل داستان،  یلیا تمثی
از اسـما،   یفه شدن، آگاهیخل كگشت، مال ين ویه آدم جانشک يجودسخن گفتن آنها، مو

 يهـا  از پرسـش  یاز داسـتان تنهـا بخشـ    ییهـا  مت نهفته در بخشکو ح یقت آن اسامیحق
  پژوهان در داستان مزبور است. رآنق يفرارو

  ۳۰ آية
أَتَجعلُ فیها منْ یفْسد فیها ویسفک  وإِذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَۀً قالُوا

  .الدماء ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَک قالَ إِنِّی أَعلَم ما ال تَعلَمونَ
، »من در زمین جانشینى خواهم گماشـت «تو به فرشتگان گفت: ه خداوندگار ک یزمانو 

هـا   انگیـزد، و خـون     یمـ گمـارى کـه در آن فسـاد     مىآیا در آن کسى را «] گفتند:  [فرشتگان
» ؟پـردازیم  کنیم و بـه تقدیسـت مـى    مى هکه ما با ستایش تو، [تو را] تنزی یحال درریزد؟  یم

  .»دانید دانم که شما نمى من چیزى مى«فرمود: 

  عنه آدم مستخلف
ن ینشـ ه قرار بود آدم، جاکن است یا از جمله سؤاالت مطرح دربارة خالفت حضرت آدم

ر بـه چشـم   یدر تفاسـ  یمختلف يها دگاهین سؤال، دین گردد؟ در پاسخ به ایدر زم یسکچه 
  شود: یاز آنها اشاره م یه به برخکخورد  یم

  انـد  کرده در زمین زندگی می نش آدمیش از آفریل جن و نسناس پیاز قب یموجوداتیک. 
  1است.   آنها بودهن یجانش اند و آدم منقرض شده يزیر ر اثر فساد و خونکه ب

از سـنخ انسـان، در    یش از آدم، موجوداتیات، تا چند دوره پیاز روا یبرحسب برخدو. 
  2ن آنها گشت.یه آدم جانشک  اند ستهیز ین میزم

انـد و آدم   ن بـوده ینان زمکه، ساکنش آدم، مالئیاز مفسران، قبل از آفر یبه گفتۀ برخسه. 
  3ن گشت.ین آنها در زمیجانش
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  4شد. ین محسوب میفۀ خداوند در زمیخل آدم،چهار. 
ه کـ شـود   ید مـ ییر خداوند متعال تأین تعبیان چهار احتمال مزبور، وجه چهارم با ایدر م
ر در تعیین جانشین بـراي خـود دارد؛   ن جمله، ظهویا». فۀیاالرض خل یجاعل ف یان«فرمود 

عنـه و مـدت    مسـتخلف سـت  یبا یگر بـود مـ  یافراد د ين براین جانشییرا اگر مقصود، تعیز
خـود   يبرا ینید جانشیتوان فهم   یود، مین قید و از نپرداختن به ایرا مشخص فرما ینیجانش

فرشـتگان   يسـاز  ن جمله به منظـور آمـاده  یگر مفاد اید ياست. از سو   خداوند، مطرح بوده
ن خـود  ید به عنـوان جانشـ  یمخلوق جد یرا با معرفیامر به سجده مطرح شده است؛ ز يبرا

جانشـینی سـایر مخلوقـات    ه در کـ دستور سجده فراهم گشت  يبرا یمناسب ۀنیخداوند، زم
  5ست.یالزم ن يساز چنین زمینه

تـوان بـه تناسـب       یم» کو نقدس ل كو نحن نسبح بحمد«ه از جملۀ کنیتر ا از همه مهم
ار جملـۀ  ه با اظهـ کا مالئیرا گویزبرد؛  اشتغال به تسبیح و تقدیس پی اهللا بودن و فۀیخلان یم
ش بـر  یخـو  يان برتـر یاز خود، در صدد ب يزیفساد و خونر یبه نف یضمن ةاد شده و اشاری

جملـۀ   یعنـ ین (یشـ یپ یـۀ ار رفتـه در آ که عبارت به ک خداوند بودند؛ چنان ینیآدم در جانش
بـا   یرا در تنـاف  يزیو خـونر  يفسـادگر ») الـدماء  کسـف ی هـا و یفسـد ف یهـا مـن   یاتجعل ف«

ح و ید اهـل تسـب  یبا یاله فۀیخلدانستند  یه مکه مالئکنیند. خالصه اک یم یمعرف یاللهفۀیخل
انشـینی  جفقط موضوع نندة صفات جمال و جالل خداوند باشد و اگر کس کس و منعیتقد

نداشـتن  اقت یخود و ل یستگیه بر شاکد مالئکیتأ يبرا یوجهاز سایر مخلوقات مطرح بود، 
  6وجود نداشت. ینیموجود زم

  انسان يزير و خون ياز فسادگر يفرشتگان و آگاه
ه کـ مالئ »دهـم    یقـرار مـ   ینین جانشـ یمن در زم«ه اعالم فرمود: کمتعال به مالئ يخدا یوقت

 »نـد؟ ک یمـ  يزیـ ر ه در آن فساد و خـون ک یده   ین قرار میرا در زم یسکا یآ«عرضه داشتند: 
 یز چـه راهـ  را ا ینـ یموجـود زم  يه، فسـادگر کـ مالئباره آن است که  پرسش مطرح در این

  ردند؟کشف ک
 ین زنـدگ یدر زمـ  یقبـل از آدم، مخلوقـات  توان ارائه کرد: یک.    دو پاسخ می ن بارهیدر ا

پـس از  دو. .  اند ه آنها دانستهیز شبیه آدم را نکه دست به فساد زده بودند و مالئک  اند ردهک  یم
د یـ بودن مخلـوق جد  ینیفرشتگان از زم» فهیاالرض خل یجاعل ف یان«ه خداوند فرمود کآن
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 يد موجـود یـ ه مخلـوق نـو پد  کـ ان ین بیبدافساد وي پی بردند؛ به  یعقل یبر اساس برهان
ن دو، شهوت و غضب است و چون انسـان  یا ۀو همراه با توالد و تناسل است و الزم يماد

از شهوت و  يرویر أثر پکه فاقد سیطره بر شهوت و غضب اوست، بدارد  یابتدا عقل ناقص
  7ند.ک یاقدام م يزیر به فساد و خون   یغضب، آدم

  ۳۳-۳۱ات يآ
        إِنْ کُنْـتُم هـؤُالء ماء ی بِأَسـکَـۀِ فَقـالَ أَنْبِئُـونالئلَـى الْمع مرَضَـهع کُلَّها ثُم ماءالْأَس مآد لَّمعو 

قـالَ یـا آدم أَنْبِـئْهم    .  الْعلیم الْحکیمقالُوا سبحانَک ال علْم لَنا إِالَّ ما علَّمتَنا إِنَّک أَنْت . صادقینَ
وأَعلَم ما بِأَسمائهِم فَلَما أَنْبأَهم بِأَسمائهِم قالَ أَلَم أَقُلْ لَکُم إِنِّی أَعلَم غَیب السماوات والْأَرضِ 

  . تُبدونَ وما کُنْتُم تَکْتُمون
اگـر  «و فرمـود:   ردکـ س آنها را بر فرشـتگان عرضـه   را به آدم آموخت سپمۀ اسماء و ه

منزهـى تـو! مـا را هـیچ دانشـى      «گفتند:  .»به من خبر دهید را گویید، اسامى اینها راست مى
 یاسـام اى آدم، «فرمـود:   .»یحکیمـ و تو دانا همانا . اى جز آنچه [خود] به ما آموختهنیست 

آیا بـه شـما   «ایشان خبر داد، فرمود: آنها را به     یاسام ] و چون [آدم .»ایشان خبر ده آنها را به   
کنید، و آنچـه را پنهـان    دانم و آنچه را آشکار مى ها و زمین را مى آسمانب یغنگفتم که من 

  »دانم؟ داشتید مى مى

  خالفت كمال
» آموخـت را بـه آدم  مۀ اسماء و ه؛ وعلَّم آدم الْأَسماء کُلَّها«فرموده است:  31  ۀیخداوند در آ

 ه تمامکجه آنینند؛ نتک یت اسماء داللت میهر دو بر عموم» لهاک«  الف و الم در اسماء و واژة
 يبـرا  یسـتگ یدر شا كاسما، مـال   همۀ از  ین آگاهیم داده شده است و همیاسما به آدم تعل  

فرمـود:  به آدم، بـه فرشـتگان     م اسمایگر، خداوند پس از تعلید ياز سواست.    بوده خالفت
»هؤُالء ماءی بِأَسیآگـاه ناامـا آنـان در پاسـخ، بـه      .»به من خبر دهیـد  را اسامى اینها؛ أَنْبِئُون 

خالفت،  يرا برانداشتن آنان اقت یآنها، ل یآگاهنان یردند و خداوند از همکش اعتراف یخو
معلـوم  ». دانم ىها و زمین را م آسمانب یغآیا به شما نگفتم که من « به آنها فهماند و فرمود:

ه آنها چنـان  کاست » ما التعلمون«دانستند همان  یه آنها نمکن یها و زم ب آسمانیشود غ یم
آدم،  يپس از انباء اسما به آنان از سو یه فرشتگان، حتکنداشتند. جالب توجه آن یبیعلم غ

 آنان پس از انبـا، بـر اسـما    یعنیم است. یر از تعلیرا انبا غیردند؛ زکدا نیاقت خالفت پیباز ل
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د یشـا نبودنـد.     ین علمـ یبر چنـ  ۀت، قادر بر احاطیسنخفقدان را به سبب یزنیافتند؛  یآگاه
 یدر برخـ کـه بـود.   تـر از مالئ  یفشـر  یه اسماء عرضه شده، ارواح موجـودات علت کن یبد

ن و آنهـا تـوا   8اسـت    بـوده  ف، ارواح معصومانیه آن موجودات شرکات اشاره شده یروا
د است مقصود از اسماء، تنها لفظ آنها یه بعک خصوصاًرا نداشتند؛  قت آن اسمایازحق یآگاه
  است.   ناخت ذات آنها منظور بوده، شيه به احتمال قوکبلباشد، بوده 

  يق اسمامصاد
اسـما بـر     ا همـۀ یـ ه آکنیاشاره داشته است و ا یقیه اسماء مزبور، به چه مصادکن باره یدر ا
دگاه یـ ن آنهـا دو د یتر ه مهمکمطرح شده  یها و احتماالت مختلف دگاهیدکه عرضه شد، مالئ

  ل است:یذ
 ی(در برخـ  9م داده شـد یبه آدم تعلکه عنوان اسم بر آنها صادق است،  يامور    تمامیک. 

ز یـ شان را نکمبار ير پایفرش ز ه امامک يا به گونهکید شده است، ن عموم تأیات بر ایروا
  10).ردندکقلمداد   ی امجزء آن اس

ات، انـوار  یـ از روا يه در تعـداد کـ  چنان 11؛است   از اسما مورد توجه بوده یتنها برخدو. 
بـه خصـوص   » عرضـهم «ر ین اسـاس، ضـم  یبر ا 12. اند ان شدهیمصداق آن اسما ب تیب اهل
 هکـ رد کن جمع یت مورد اشاره چنیان دو دسته رواید بتوان میگردد. شا   یات عاقل برمیمسم

ه عرضـه گشـت اسـماء    کـ آنچه بر مالئ یولیم داده شد، تعل اسماء موجودات به آدم   تمام 
اقـت  یرا اساسـاًٌ ل یزعالم نگشتند؛  ز، بدان اسمایه با وجود انباء آدم نکاز آنان بود  یمخصوص

ه کـ تـوان گفـت      یاستظهارات مـ  یهرچند بر حسب برخ 13را نداشتند.   ین علمیافت چنیدر
، ه داشتندک یسیح و تقدیرا فرشتگان با توجه به تسبیز؛  اند داشته علم اسما یرخه، به بکمالئ

د در آنچـه بـه   یـ فـه با یه خلکـ از آنجا  یول 14دانستند. یخداوند را م يها نام یم برخک دست
مخلوقات او را  د خدا وصفات او و تمامیبااو مربوط است علم داشته باشد، حوزة خالفت 
  رساند.آنان به انجام در برابر اش را  فهیبشناسد تا وظ

  فهيمصداق خل
ه عنـوان  کـ د یـ نما ین سؤال رخ مـ ین، ایفه در زمیت خلیگاه و اهمیپس از روشن شدن جا

  گیرد؟ ها را در برمی انسان   همۀ ا ی، به حضرت آدم اختصاص دارد مذکورات یفه در آیخل
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ن پرسـش  یـ پـس از ا  رایزاست؛    یفه نوع انسان بودهات، مقصود از خلیبرحسب ظاهر آ
، خداوند »الدماء کسفیها و یفسد فیها من یاتجعل ف«ه به خداوند عرضه داشتند: کفرشتگان 

پنهـان مانـده از آنـان     يه به امرکبلکند،  ینم ید نفیجد ةدیرا از آفر يزیر و خون يفسادگر
 يایـ از انبه حضـرت آدم  کاست  ین در حالی. ا»اعلم ما ال تعلمون یان«ه کد یفرما  یاستناد م

فـه مربـوط بـه نـوع     یعنـوان خل  پس ظاهراًي بود؛ زیر و معصوم و مبرا از فساد و خون یاله
  15است.   انسان بوده

  تومكموضوع م
  .»وأَعلَم ما تُبدونَ وما کُنْتُم تَکْتُمون«د: یفرما  یه مکخطاب به مالئ 33ه یان آیدر پا

 یماضـ  ۀغیبه ص» تمونکت«فعل  یولیان شده، فعل تبدون به صورت فعل مضارع ساده ب
ص آن موضـوع بـا   یپنهان مانده از سـابق دارد. تشـخ   یه نشان از موضوعکد آمده است یبع

  شود: تفاسیر دو دیدگاه برداشت می یاز برخ یولید، نما یل مکات مشیاستفاده از خود آ
ش را یر خـو فـ کس یه ابلـ کـ ن بـاور اسـت   یـ بـر ا  المیزاندر  ی. مرحوم عالمه طباطبائ1

ی فعـل ماضـ   ۀنـ یبـه قر  »و کانَ منَ الْکافرِینَ«ه فرموده است ک( 34یۀ پوشاند و از ظاهر آ   یم
شان، امتنـاع  یاز نگاه ارو،  یناز ا.  اند کردهطان را استفاده یش ین و پنهانیشیفر پکن یهم» انک«
ان یـ طان، میامتناع شـ ه و کارتباط داشته و حادثۀ سجدة مالئ یفر مخفکن یاز سجده به ا يو
ونَ    «سو فرمـود:   یکه از کداده است  يش خداوند، روین دو فرمایا لَمـمـا ال تَع لَـمی أَع » إِنـِّ

  16)33 :بقره( .»تَکْتُمونَأَعلَم ما تُبدونَ وما کُنْتُم «: فرمود يگر سویدر دو  )30(بقره: 
س بـوده چـرا فعـل    یشـخص ابلـ  ننـده،  کتمان که اگر کد ینما ین سؤال رخ مینجا ایدر ا

تـوان گفـت      یتمان به صورت جمع و خطاب به تمام فرشتگان آمده است؟ در جـواب مـ  ک
ه کـ مالئ ةدر زمـر  یار و تقرب به درگاه الهیبه سبب عبادت بس ،ان بودیس از جنیهرچند ابل

 يه وکـ  یفرد، به گروهـ  یکگر در قرآن، فعل مربوط به ید يدر موارد هک درآمده بود؛ چنان
 یـک ه توسـط  ک شتن شتر حضرت صالحکمانند ر زمرة آنهاست نسبت داده شده است، د

  17قرآن به جمع نسبت داده شده است. در یولداد، نفر انجام 
 یارضـ  يردند موجـود ک  یه باور نمکه مالئکان ین بیبدکننده، فرشتگان بودند؛ تمان ک. 2

ز یـ ه نکـ ه خالفت آدم، بر مالئکدند یپس از امر به سجده، فهم یولکند، ومت که حکبر مالئ
  19ند.ک ید مییدگاه را تأین دیا اتیروا یبرخ 18.دارد  هتوسع
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ان یـ م ید: منافـات یـ فرما  یات، میدو احتمال و اشاره به روااین ان یپس از ب مرحوم عالمه
  20رد.کتوان هر دو وجه را استفاده    یدگاه وجود ندارد و مین دو دیا

  ۳۴ آية
  .واستَکْبرَ وکانَ منَ الْکافرِینَ  مالئکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِالَّ إِبلیس أَبىوإِذْ قُلْنا للْ

که سر بـاز زد و   -، پس بجز ابلیس»بر آدم سجده کنید: «میگفت فرشتگانه به ک  یهنگامو 
  .  ندردک] سجده  [همه -بودکبر ورزید و از کافران ت

  آنهاي مربوط به  پرسشسجده بر آدم و 
 یدر حـال ینجا به اختصار آمده، ه بر آدم در اکخالفت، موضوع سجدة مالئ یۀمتفاوت با قض

ه کـ  21ان شـده اسـت  یـ ب يشـتر یالت بیاز قرآن و با تفص يسجده، در موارد متعدد یۀه قضک
ان سورة بقره، بر محور موضوع خالفت اسـت  یقصه، برحسب ب یصحنۀ اصلدهد  نشان می
  هاي داستان مطرح شده است. یل حلقهمکت يان سجده برایبه جر و اشاره

آن از دسـترس ذهـن   ناظر بـه  امر خداوند و مسائل  یقت آن سجده و چگونگیفهم حق
؛ انـد  کشـانده  يپندار يبه امورآن را  ناآگاهان یبرخ یگاهرو،  ینرون است؛ از ایمحدود ما ب

بـر   یا جسـمان یـ     یجسـم  يریماده، تصـو امور ماوراء  يرا قوة واهمۀ موجود در بشر، برایز
ار دارد و بـا  یبسـ  يا ت آن امـور فاصـله  یـ ه با واقعکسازد    یش میخو يازات مادکحسب ارت

ن موضوع، سؤاالت و ابهامـات  یات، ایات و روایآ یات قابل استفاده از ظاهر برخکوجود ن
  ل:یرده است، از قبکجاد یا ياریبس

  . چه کسانی مأمور به سجده بودند؟1
  ه به سجده امر شدند؟کمالئ ۀا همی. آ2
 شد؟س چگونه به سجده امر ی. ابل3
 شد؟  یجزء فرشتگان محسوب م يا وی. آ4
  ست؟یر خدا چیم سجده بر غک. ح5

در » ۀکـ المالئ«ل ظهـور الـف و الم   ی: به دل اند از مفسران گفته یدر پاسخ به سؤال اول، بعض
ن باورند یگر از مفسران بر اید یاما برخ 22اند. بودهفرشتگان مأمور به سجده   یاستغراق، تمام

فقـط  ه گفته شـده  کنیمانند ااست،    ی از فرشتگان بودهه خطاب مزبور تنها مربوط به گروهک
و سجود آنها رمز خضـوع آنهـا در برابـر انسـان      23کردند میست سجده یبا ین میزم کۀمالئ
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 يهـا  ات، دسـته یـ روا یات قرآن و برخیه بر حسب ظاهر آکنان معتقدند: مالئیاست. ا   بوده
مـنهم  «اسـت:  ت آمـده  یـ ه در رواک چناناند،  فقط به عبادت مشغول یدارند: بعض یگوناگون

 یبعضـ  24؛سـأمون... یلون و مسبحون الیتزاینتصبون و صافون الیوع الکعون و رکریسجود ال
 یسـتند، و گروهـ  یا   یند، برپا نما وعکدر ر ینند؛ برخک  یوع نمکشان در حال سجودند، ریاز ا

کـه خسـته     انـد  گوینـده  حیتسـب  یروند، و بعض  یرون نمیخود ب ي، از جا اند ستادهیدر صف ا
ـ  یـژه دارنـد،   و یتیدام مـأمور کـ ه هـر  کگر ید ییها و دستهشوند،   نمی ان جهـنم،  ماننـد خازن

رآن، در قـ  يه در موارد متعـدد ک ن و... چنانینندگان آسمان و زمک مأموران قبض روح، اداره
ه در مـورد  ک يا هیمانند آکه اطالق شده است نه بر همۀ آنها، از مالئ يه بر تعدادکواژة مالئ

ه منظـور  کـ ) 39 :(آل عمران  »فىِ الْمحرَاب   فَنَادتْه الْملَئکَۀُ وهو قَائم یصلى«د: یفرما  یا میرکز
ه أَنْ  «د: یفرما  یل میاسرائ یا دربارة تابوت بنیست. یه نکمالئ   تمام  لْکـۀَ مإِنَّ آی مهنَبِی مقالَ لَهو

 »هارونَ تَحملُـه الْمالئکَـۀُ   وآلُ  یأْتیکُم التَّابوت فیه سکینَۀٌ منْ ربکُم وبقیۀٌ مما تَرَك آلُ موسى
ه تنهـا  کـ بل، سـت  یه نکئمال    ز حمل تابوت توسط تمامیه نین آیباز مقصود در ا) 248 :(بقره

ه با الف و کمالئ  ر، واژةیاخ  ۀین دو آیردند. در اک  یاز فرشتگان آن تابوت را حمل مشماري 
ه، کـ ندارد آن مالئ  یاز فرشتگان اشاره دارد و البته لزوم یار رفته است و به برخکالم عهد به 

کـه منظـور   آن مالئ خـاص از  يا ه عـده کـ ن یه همکبلشناخته شده و معروف نزد ما باشند، 
س کـ  چیه در داستان حمل تابوت هک چنانکند؛  ت مییفاکاربرد الف و الم عهد ک يبرااست، 

بـه معنـاي شـناخت    شـناخت و عهـد     یل، آن فرشتگان حامل صندوقچه را نمـ یاسرائ یاز بن
  شخصی وجود نداشت.

انـد)   ه بـوده کاز مالئ يا عدهکه مخاطبان فرمان سجده، فقط ( دگاه دومین دیا ةنندییدکتأ
جد لمـا   « :دیفرما  یطان میه خطاب به شکاز قرآن است  يا هیآ أَنْ تَسـ کنَعما م یسلقالَ یا إِب

[خداوند] گفت: اى ابلیس، چـه چیـز    )75(ص: ؛ خَلَقْت بِیدي أَستَکْبرْت أَم کُنْت منَ الْعالینَ
ام بازداشت؟ کبر ورزیدى یا اینکـه   خویش آفریده ]قدرت[دست آنچه به  تو را از سجده بر

  »از بلند پایگان هستى؟
آمده اسـت   یتیاند؛ در روا ردن معاف بودهکاز سجده » نیعال«با عنوان  يا افرادیگو یعنی

ر خداونـد  یـ ده از غیـ مستغرق در عبـادت و بر  يبه قدر 25»منیمه«موسوم به  یه فرشتگانک
جده، پس مـأموران بـه سـ    26 اند. نام انسان نشدهه ب يموجودنش یه اصالً متوجه آفرکهستند 

  اند. مالئکۀ غیر عالین بوده
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ه کـ از مالئ يا ن، دسـته ین گـروه عـال  یرد اکتوان استظهار    یم گفته پیش  ۀیبه هر حال از آ
نَ الْعـالینَ    « :ل آن فرمـوده یـ ه در ذکـ نیرا با توجه به ایز؛ اند بوده مـ کُنْـت أَم رْتتَکْب ه کـ  »أَسـ
 یآنـان واقعـ   يشـود برتـر   یآنان قرار داده است معلوم مـ  يو برتر  بار را در مقابل علوکاست

ت، یـ . در آن موقع انـد  ردهکز نین حال سجده نیبران باشند و در عکه از مستکاست نه آن   بوده
ن یه بتوان عالکم یسراغ ندار يگریتنها سخن از فرشتگان است و جن و آدم و موجودات د

ن، یه عـال کـ نـدارد   یاستظهار اسـت و امتنـاع    ن سخن در حدیرد. (البته اکق یآنها تطبرا بر 
 یت معرفـ یـ ن، انوار اهل بیات، مقصود از عالیروا یه در برخک چنانیگر باشند، د یموجودات

  27.)شده است
ن قـرار  یشـ یدگاه پیه مورد استناد دـ که در عموم  کاما در پاسخ به ظهور الف والم المالئ

  توان جواب گفت:   یبه سه صورت مـ  بودگرفته 
آنـان،   ۀز بـه همـ  یـ بوده و خطاب ن ینیفرشتگان زم   ه مربوط به تمامکشمول المالئیک. 

  ورت گرفته است.ص
ص ین عموم، تخصـ یا یولهمۀ فرشتگان را شامل شود، ه که عنوان المالئکبر فرض دو. 

إِبلیس ما منَعک أَنْ تَسجد لما خَلَقْت بِیدي قالَ یا « یۀتوان از آ   یم میه گفتک چنانیافته است؛ 
استفاده کرد که حکم سجده برخی مالئکه را در بر  )75(ص:  »أَستَکْبرْت أَم کُنْت منَ الْعالینَ

  28.گیرد نمی
ماننـد الـف و الم   که الف و الم عهد است نـه اسـتغراق،   الف و الم در المالئسه. اساساً 

ۀَ     ات:ین آیر در امزبو ةواژ الَّذینَ تَتَوفَّاهم الْمالئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سالم علَـیکُم ادخُلُـوا الْجنـَّ
ظالمی أَنْفُسهِم فَأَلْقَوا السلَم ما کُنَّا نَعملُ  الْمالئکَۀُالَّذینَ تَتَوفَّاهم  )32(نحل:  .بِما کُنْتُم تَعملُونَ

ی        )28(نحـل:  ؛ إِنَّ اللَّه علیم بِما کُنْتُم تَعملُـونَ   سوء بلى منْ لِّی فـ صـی مقـائ و هـکَـۀُ والئالْم تْـهفَناد
الح       الْمحرابِ أَنَّ اللَّه یبشِّرُك بِیحیى نَ الصـ ا مـ نَبِیـوراً و صـحداً وی سـو نَ اللَّهۀٍ ممقاً بِکَلدصآل  ینَم)

ـ    )39عمران:  مۀٌ م یـقبو کُـمبنْ رینَۀٌ مکس یهف وتالتَّاب کُمیأْتأَنْ ی هلْکۀَ مإِنَّ آی مهنَبِی مقالَ لَهاو   تَـرَك
  .)248(بقره:   .ینإِنَّ فی ذلک لَآیۀً لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمن الْمالئکَۀُهارونَ تَحملُه  وآلُ  آلُ موسى

  طان به سجدهيامر ش يچگونگ
طان از فرشتگان نبود چگونه فرمان سـجده شـامل   یه اگر شکن سؤال یمفسران در پاسخ به ا

  : اند شد، دو گونه جواب داده يو
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وإِذْ قُلْنـا  « یۀدر آ» الْجِنِّ«ه بوده و مقصود از کاز مالئ يمعتقدند و از مفسران یبرخیک. 
ه    للْمالئکَۀِ بـرِ ر نْ أَمـ قَ عـنَ الْجِنِّ فَفَسکانَ م یسلوا إِالَّ إِبدجفَس مآدوا لدج50(کهـف:   »...اس( 

ز بـه  یـ طان نیجه جنّ بودن شـ یدر نتنادیدنی است؛ و  یموجود مخف یعنیجنّ  يلغو يمعنا
  نه آنکه وي از جنیان باشد. 29از حواس است يده بودن ویپوش يمعنا

الجـن در    از واژة يلغو يارادة معنا روست: اوالً هال روبکپاسخ از دو جهت با اشن یاما ا
ه   «س، با جملۀ یاً: فرشته بودن ابلیثان 30؛خالف ظاهر استمذکور   ۀیآ بـرِ ر نْ أَمـ قَ عـدر » فَفَس
  ، فسق در آنها راه ندارد.31را با توجه به عصمت فرشتگانیزیست؛ ، سازگار نگفته یۀ پیشآ

ـ ،   یان آنها بـوده ه تنها در مکه، بلکس نه جزء مالئیبلادو.  قطعـاً مشـمول فرمـان بـه      یول
 یطان، سـخن یدر قرآن از فرمان سجده به شآشکارا ه چرا کنیا؛ البته است   سجده بر آدم بوده

 یمقـام ربـوب   ۀسـت یبه فرمان خداوند، شا یتوجه یه بعلت باشد کن ید بدیامده شایان نیبه م
مطرح نشده است.  ياز امر به و یسخن یان شده ولیطان بیان شیفقط عص، رو یناز ایست؛ ن

ا به یا در ضمن امر به فرشتگان یاست (حال    طان، مأمور به سجده بودهیبه هرحال مسلماً ش
 ۀ محل بحث و جملـۀ یدر آ» و استَکْبرَ  أَبى»  نۀ جملۀیبا توجه به قربه ویژه ) 32جداگانه يامر

ه هر دو جمله، نشان دهندة تحقق امـر بـه سـجده و    کهف ک 50ۀ یدر آ» أَمرِ ربهفَفَسقَ عنْ «
افتـه  یتحقـق   يه قبل از آن امرکمعنا دارد  یرا إباء در صورتیس از آن است؛ زیاف ابلکاستن

ففسـق عـن   «  ن در جملۀیاف ورزد. همچنکآن أمر استندادن باشد و شخص مأمور از انجام 
تحقق فرمـان   یبه روشنیس از فرمان خداوندگار است، خارج شدن ابل يه به معناک »أمر ربه

جدوا إِالَّ    «ۀ یس در آیابل  يز از استثناینآید.  برمین یشیپ فَسـ مآد وا لـدج کَۀِ اسـالئلْمإِذْ قُلْنا لو
یسلاست.   یطان، مشمول أمر الهی بودهه شکرد کتوان استظهار    یم» إِب  

 يا س جزء دسـته یابل. دو احتمال داده شده است: الف» نیافرکان من الک« ۀو اما در جمل
س در یابلـ . ب 33؛دندیفر ورزک یردند ولک  یم ین زندگیه قبل از انسان در زمکان بود یاز جن

  34.افر خواهند شد)کشوند (هرچند بعداً   یافر مکه کقرار گرفت  يزمرة افراد

  ر خدايم سجده بر غكح
که به دو گونه بـه  د آورده یر خدا را پدیم سجده بر غکپرسش از ح فرشتگان بر آدم، ةسجد

  اند: آن پاسخ داده
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م کـ تنهـا ح  مزبور، حضرت آدم ةدر سجدی است، ه سجده عبادت ذاتکاز آنجا الف. 
خداونـد صـورت    يآن سـجده فقـط بـرا   رو،  نیاست از ا   نبوده یقبله داشته و مسجود واقع

  36اشاره شده است. اتیاز روا ین مطلب در برخیبه ا 35گرفته است.
دارد؛ مثالً خم  یننده بستگکت و قصد سجده یه به نکبلیست، ن یسجده، عبادت ذات. ب

 يزیا برداشتن چیمانند عبادت، احترام  ،ردیصورت پذ ین است به اهداف مختلفکشدن مم
 ه است و صدق عنوان عبادت بر آن به توجـه و ین قصدیپس سجده، از عناو. نیزم ياز رو

ر یغ يرد برایه به قصد عبادت انجام پذک يا رو سجده یندارد. از ا یننده بستگکقصد سجده 
ن جائز یشیان پیم در ادک گر دستید يها تیر قصد عبادت و به نیاما به غیست، خدا جائز ن

 او يبـرا  ی، اظهار و بنـدگ ياز سجده در برابر و وسفیه قصد برادران ک است؛ چنان   بوده
  37است.   نبوده
 يسـت بـه جـا   یبا  یان مـ یـ را برحسـب آن ب یزیست؛ ات سازگار نیدگاه اول با ظاهر آید

  ».اسجدوا الی آدم«فرمود:  می» ا آلدماسجدو«

  فرشتگان بر آدم ةمت سجدكح
روشـن   یولـ شـود،   یبرداشـت نمـ  آشکارا فرشتگان  ةزه و هدف از سجدیات قرآن انگیاز آ

ـ ا یـی برابر آدم را اراده فرموده بود. در چرا ه درکه خداوند تواضع و خضوع مالئکاست  ن ی
: سـجده رمـز    انـد  ه گفتهکنیمانند ا؛ گفته شده است یبر حسب اعتبارات عقل یاراده، وجوه
 38؛ه برسدکباالتر از همه مالئ  ین است به مقامکه ممکبود  يه در برابر موجودکخضوع مالئ

از آنها تنهـا از راه   يا عده مثالًیژه دارند، و ین و عباداتیمع يارهاکرا فرشتگان مقامات و یز
ند. بـر  ا وع به عبادت مشغولکگر فقط با حالت رید يا نند و دستهک  یسجده خدا را عبادت م

آسـمان اول حـق     ۀکـ ه مالئکـ ان فرشتگان است ین تفاوت درجات و مقامات میحسب هم
آسـمان سـوم را ندارنـد؛    آسمان دوم حق ورود بـه    ۀکورود به آسمان دوم را ندارند و مالئ

یکی از اسـماء  مظهر  یکرا هریز؛ نار شوند کتوانند مال   یند نما ک جنته مالکه آنان ک چنان
ه بـا خضـوع در   کشود و مالئ یاسماء اله   تواند مظهر تمام    یاما آدم مخداوند متعال هستند، 

همـان  یه نرسـد،  بدان پای چ مخلوقیه هکبرسد   یه به مقامکبلیند، به خدمت او درآ يبرابر و
رد کـ ل عـرض  یـ ت، جبرئیه مطابق رواکد یرس يا در معراج به مرتبه امبر اعظمیه پکگونه 

  39سوزد.   یشوم بال و پرم م یکنزد کیاگر اند
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مقصـود از  شـود،   یم شـامل نـوع بشـر مـ    یخالفت گفتـ موضوع به هر حال، هرچند در 
 يل آدم مجسم شـد و کفه در شیه خلکنآ  را پس ازیزاست؛    جده، سجده بر خود آدم بودهس
ه بر شخص کد یه فرمان رسکه با عنوان خالفت شناخته شد و به مالئکبود  ين موجودیاول
  نند. کسجده  يو

  ۳۶ ـ ۳۵ات يآ
   هال تَقْرَبـا هـذئْتُما وثُ شیغَداً حنْها رکُال منَّۀَ والْج کجوزو کُنْ أَنْتاس مقُلْنا یا آدرَةَ  وج الشـَّ

ا کانـا فیـه وقُلْنَـا اهبِطُـوا بعضُـکُم        .فَتَکُونا منَ الظَّالمینَ مـما مهنْها فَأَخْرَجطانُ عا الشَّیملَّهفَأَز
  .حینٍ  لبعضٍ عدو ولَکُم فی الْأَرضِ مستَقَرٌّ ومتاع إِلى

ـ  ]آن يها وهیم[و از د ین شوکساو همسرت در این باغ تو اى آدم، «و گفتیم:   یبه فراوان
] به ایـن درخـت نزدیـک نشـوید، کـه از سـتمکاران        هر جاى آن خواهید بخورید و [لىاز 

رد کـ خارج از آنچه در آن بودند آنها را دو را از آن بلغزانید و آن . پس شیطان »خواهید بود
و تـا  ر زمـین قرارگـاه،   دشمن همدیگرید و بـراى شـما د  ه ک یدر حال ؛فرود آیید: «میو گفت

  .»چندى برخوردارى خواهد بود
ـ  ،نشده بـود  يا نون به همسر آدم اشارهکن سوره، تایطرح داستان آدم در ا ياز ابتدا  یول

ه از خلقـت همسـر آدم در هنگـام خطـاب     کـ پـردازد     یونت آن دو در بهشت مکنجا به سیا
 يهـا  فرشـتگان بـر آدم در سـوره    ةموضـوع سـجد  بـه  گرید يدارد؛ از سـو  مذکور حکایت

، 41بقـره  يهـا  تنها در سـوره  ،اما داستان خروج آدم از بهشت 40،از قرآن اشاره شده يمتعدد
  آمده است. 43و طه 42اعراف

  د:ینما یرخ م يآن، سؤاالت متعدد مربوط بهدر بحث از بهشت آدم و مسائل 
  کیفیت و مکان بهشت ذکر شده در آیه؛

 گونگی تأثیر آن در خروج از بهشت؛مقصود از درخت ممنوعه و چ
 ود شیطان به آن بهشت و وسوسۀ وي؛ور یچگونگ

 ؛) و مخالفت آدم با فرمان خداوندیهیا تنزی   یمیخداوند (تحر یت نهیماه
 . ا و...یداستان مزبور با عصمت انب يسازگار

  بهشت آدم و حوا
 بسـیار  ،مـاجرا ات اصـل  از ابهامـ  يا ت بهشت مزبور و شرائط آن، به حل پارهیح وضعیتشر

  دگاه مطرح شده است:یقت آن بهشت چند دیت و حقیماه ةند. دربارک یم کمک
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ت یـ ، گناه، محرومیه از هر گونه آلودگک 44ن و خلد استیبهشت مزبور همان بهشت بر. 1
ا یـ ت یـ ز به صورت تنـزل روح از تجـرد بـه ماد   یبود و خروج از آن نبرکنار  یو ناراحت

  45.افتیتنزّل به بدن تحقق 
ن با انواع یزم ةرکدر  یباغ یعنی ،آن است يلغو يبه معنامذکور در داستان  »جنت«. واژة 2

ه از آن کـ نیمشـروط بـه ا   ،ار آدم قرار گرفتیه دراختکش یها و وسائل رفاه و آسا نعمت
ش وسـائل  ید خـارج شـود و بـا زحمـت و تـالش خـو      یدرخت ممنوعه نخورد و اال با

 46را فراهم آورد. یزندگ
 47است.   ه سرسبز وخرّم بودهکن بود یر از زمیغ يگرید ةرکآن بهشت در. 3
 48.است، یعنی بهشت برزخی   اي میان بهشت دنیایی و بهشت خلد بوده جنت مزبور واسطه. 4

  ها دگاهيو نقد د يبررس
از آن دو  یکـی ه در کآدم است  يات قرآن برایدر آ یدگاه اول طرح دو نوع زندگیمستند د
ه کـ برخـوردار اسـت    یو برهنگـ  یو تشنگ یزحمت و بدون گرسنگ یراحت و ب یاز زندگ

ی و گرسنگی ها و تشنگ همراه با مشقت یزندگ يگریو در د 49،مربوط به بهشت خلد است
  بدان دچار گشتند.» اهبطوا«خطاب  ا پس ازو خستگی، که آدم و حو

  رد:کتوان اشاره    یته مکدگاه به چند نین دیدر نقد ا
و شود  میآغاز  ينش ویاز آفر ،ب داستان خلقت آدمیاز قرآن ترت يات متعددیآ اوالً در
ه مطـرح  کـ مالئ ةت موضوع سـجد یابد و در نهای   یادامه م يده شدن روح در ویسپس با دم

ده شـدن روح در بـدنش، در بهشـت    یـ دگاه مزبور، آدم قبـل از دم یشود. اما بر حسب د یم
  50.یافتم تعلق ن آمد و به جسیحضور داشت سپس به زم

طان یشـ  ینداردو از سوئ يان با خروج از آن سازگارکاً فرض بهشت خلد بودن آن میثان
 یبه آنها وعدة زنـدگ  ) 120 :(طه» الخُْلْد وملْک لَّا یبلى ةِشَجرَ  هلْ أَدلُّک على«با گفتن جملۀ 

  کردند.  اال سخن وي را باور نمی ه باز نشان از مخلد نبودن آن بهشت دارد وکداد  يابد
سـت از  دان یانات مـ کها و ام وهین با انواع میدر زم یه بهشت آدم را باغکدگاه دوم یاما د

  روست: چند جهت با اشکال روبه
فـرود آمـدن اسـت)     يه بـه معنـا  ک» (اهبطوا منها«بودن آن، با جملۀ  ینیاوال با فرض زم

  51ست.یسازگار ن
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 ؛نـدارد  يسـازگار » نیح یاالرض مستقر و متاع ال یم فکو ل«ر یعببا تمذکور  یۀنظر اًیثان
ش از هبوط و استقرار پس از هبـوط  ین پیآن دو در زم یقبلمستقر نبودن ن جمله یرا از ایز

  شود. یاستفاده م
 ين اموریه چنک یدر حال ،است   نبوده یو برهنگ یو تشنگ یدر بهشت آدم گرسنگ ثالثاً

ق امـور مزبـور در آن،   بودن آن بهشت بـا تحقـ   ینیهستند و فرض زم يماد یاز لوازم زندگ
  تالزم دارد.

 ،ردکـ   یان مـ یـ ن، بیگـر مشـابه زمـ   ید يا رهکه بهشت آدم را در کز یدگاه سوم نیدر نقد د
 يمـاد  یات زنـدگ ین، خصوصـ یگر مشـابه زمـ  ید  رةکبودن  يتوان گفت: با توجه به ماد   یم

و  یه در بهشـت آدم، گرسـنگ  کـ  یدر حـال   بود؛  یر آن مد دیز باین یو تشنگ یمانند گرسنگ
  52معنا نداشت. یتشنگ

 ،دانسته شـده بـود   یبرزخ یبهشت ،بهشت مزبوربر پایۀ آن، ه کدگاه چهارم ید سرانجامو 
بـه نظـر   فتـه  ریدارد و پذ يشـتر یات قـرآن تناسـب ب  یـ ن، بـا آ یشیپ يها دگاهیسه با دیدر مقا

  چند نکته مناسب است:آن، توجه به ح یرسد. در توض  یم
خلقـت   يت در ابتـدا یـ و فـرض تجـرد آدم از ماد   ی، قطعـ ينش آدم از گل مادیآفر. 1

  اي نادرست است. کرد) فرضیه  ح میدگاه اول مطریه دک (چنان
بـه  نیاز نداشـتن  مانند داشته است،  یازاتیامتدر مقایسه با زندگی مادي بهشت مزبور، . 2

ین یا کرة مـادي دیگـر   زم ةرکاز  یان گفت آن بهشت در بخشتو   یرو نم نیاز ا .غذا و لباس
 است.   بوده

   خـاص برقـرار بـوده    یان استفاده از آن درخت و خارج شدن از آن بهشت، ارتباطیم. 3
د آمـد و دسـتور بـه    یـ از به لبـاس در آنهـا پد  یرا به محض خوردن از آن درخت، نیز ؛است

گـر، بـا   یر دیـ قلمـداد شـود؛ بـه تعب    يو قرارداد ياعتبار يه دستورکآن یب ،اخراج صادر شد
، یماننـد احسـاس گرسـنگ    يمـاد  یط زنـدگ یو شرا شدعوض  یخوردن از آن، طرز زندگ

بـا  » اهبطـوا «ش از خطـاب  یپ یرو نوع زندگ نید آمد. از ایانسان پد يبرا یو برهنگ یتشنگ
 در مکان، بلکه از حیث ماهوي تفاوت داشت.پس از آن نه فقط  یزندگ

  يبرزخ بهشت
ار کـ ماننـد   ،ات عـالم مـاده را دارد  یخصوصـ  ین تفاوت با عالم ماده، برخیعالم برزخ در ع

ا، روح انسـان در  یـ ن دنیه در همـ کـ  چنـان  .داشتن كخواب و خوراو ، یردن اعصاب آدمک
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نـد و  ک ینم كدر يداریه در حالت بکابد ی   یم یاتکهنگام خواب، با ورود به عالم برزخ، ادرا
افـت  یدر یو واقع یقیحق یا اطالعاتیها  هیبا ارواح مردگان، توص یواقع یگاه با ارتباط یحت
روح در عـالم بـرزخ پدیـد    ر یم شدن ارتباط روح بـا بـدن و سـ   کر اثر بن همه یه اکند ک یم

  آید.   می
 يه حضـور کـ بل ،ا در حالـت خـواب نبـود   ی یالیخ يامر یحضور آدم در بهشت برزخ

  بـر  ي، جسـم و روح و یواقعـ  يریح و جسم بود سپس بر اساس سـ و با انضمام رو یواقع
  ت درخـت مزبـور  یا خاصـ یـ و گو کـرد ن عالم هبوط یاثر خوردن از آن درخت ممنوع، به ا

  ، انسـان یهوشـ یب يبـا مصـرف دارو   هکـ  و چنـان  ،م شدن تعلق روح به عـالم تجـرد بـود   ک
  الم بـرزخ بـه عـالم مـاده    عـ ز با خوردن از آن درخت، از ین آدم ،شود یگر مید   یوارد عالم

  وارد گشت.
بودن آدم منافات دارد نه بـا هبـوط    ين و مادینش از طی، نه با آفریدگاه بهشت برزخید

ـ یرا در عالم برزخ، در عـ ین و عالم ماده؛ زیبه زم يو  یبـه عـالم مـاده، برخـ     یتـوجه  ین ب
  53ان آن گذشت.یه بک نان؛ چات وجود داردیات مادیخصوص

از عالم ماده در بهشـت مزبـور اشـاره شـده      یاتیبه وجود خصوص زیات نیروا یدر برخ
 یا آخرتی ییایدر مورد دن از امام صادق   یم قمیبن ابراه یه علک یتیاز جمله در روا ،است

ه کـ بود  ییایدن يها ند: آن بهشت از بهشتا هه حضرت فرمودکند ک یبودن بهشت آدم نقل م
بـود هرگـز از آن خـارج      یم یآخرت يها از بهشت رد و اگرک  ید و ماه در آن طلوع میخورش

  54شد.  ینم
؛ ییایـ ا دنیـ  ینیو جنت زم یر در خصوص بهشت آدم دو گونه است: جنت آسمانیتعاب

 ،55ر شـده اسـت  یـ تعب »سـماء «ات از عالم برزخ به یات وروایآ یه در برخکنیبا لحاظ ا یول
ه جنـت  کـ نیگر به اعتبـار ا ید يگفت و از سو ی، بهشت آسمانیتوان به آن بهشت برزخ   یم

ت یـ ه در رواک چنان ؛ردکر یتعب یتوان از آن به جنت ارض   یمزبور در برابر عالم مجرد بوده م
  ».کانت من جنان الدنیا« ن فرمود:یشیپ

  »اهبطوا«مخاطبان امر 
سـؤال   36 یـۀ در آ »اهبطـوا «فعل جمـع   ،ه آدم و حوا از بهشت خارج شدندکنیبا توجه به ا

  یه از صیغه جمع استفاده شده است.اربرد فعل تثنک يه چرا به جاک ز شدهیبرانگ
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: خطـاب جمـع بـه آدم، همسـرش و      انـد  ن سؤال فرمودهیدر پاسخ به ا ییعالمه طباطبا
فَاهبِطْ منْها فَمـا یکُـونُ   «ر یبا تعب 13ه یاعراف آ ةرا در سوریز 56؛طان صورت گرفته استیش

اربرد کـ پس با توجه به  57.طان، امر به هبوط شده استیبه خصوص ش» ...لَک أَنْ تَتَکَبرَ فیها
(خطـاب بـه    58توان گفت در فعل جمع اهبطوا، دو امر اهبطا   ی، ميدر مورد و» فَاهبِطْ«فعل 

  59ان شده است.یجا ب یکطان) به صورت یآدم و حوا) و امر اهبط (خطاب به ش
مخاطب آن را جمـع   یه است: برخه شدیز توجیگر نیان دیجمع آمدن امر مزبور به دو ب

نــده، یافتن آنهـا در آ یــه آن دو بــه لحـاظ وجـود   یـ و همسـرش حــوا و ذر  حضـرت آدم 
زخطـاب  یه نیـ ؤول) بـه ذر ینده (و در اصطالح به اعتبار مایت آی، و به لحاظ وضع اند دانسته

  60شده است.
ه یـ ن توجیسـماء، چنـ  بـه  » اهبِطُوا منْها جمیعـاً «در » ها«ر یگر با برگرداندن ضمید یبرخ

 ،(خطاب به آدم و حوا) آدم از بهشـت خـارج شـد    )123 :طه( »اهبطا«ه با امر اول ک  اند ردهک
ن خروج از جنـت، در آسـمان   یه در عکرا منافات ندارد یدرحومۀ سماء قرار گرفت (ز یول

ز یـ نطان) از آسمان یبا امر دوم (اهبطوا) جمع آنها (آدم و حوا و ش یحضور داشته باشد) ول
فرمـوده:   62اعـراف  19 یـۀ ه در ابتـدا در آ کن است آه ین توجیا یشاهد قرآن 61ردند.کهبوط 

» هال تَقْرَبا هذرَةَوـ  ،آمـده  یکخطاب به نزد براي» هذه«ه با اسم اشارة ک »الشَّج در ادامـه   یول
ربهمـا   وناداهما« رده و فرموده است:کدور استفاده  ویژة ةهمان سوره از اسم اشار 22 یۀدر آ

ه جمع آمـدن فعـل اهبطـوا همـان     ین توجیبه هر حال بهتر 63.»الشَّجرَةِأَلَم أَنْهکُما عنْ تلْکُما 
  بود که گذشت. المیزانیش عالمه در فرما

  پاسداشت عصمت آدم
، بر آدم و حـوا ممنـوع اعـالم شـده     یاز قرآن، استفاده از آن درخت بهشت يات متعددیدر آ

   آن درخـت بـوده    وةیـ ت خـوردن از م یممنوع ياز آن درخت، به معنا یو مسلماً نه 64است
 یبـا وجـود نهـ    65.ار رفتـه اسـت  کـ ان آدم و حوا به یل در مورد عصکه واژة أک چنان ؛است
ردنـد و  کخوردن از درخت ممنوعه، آدم و حوا از آن درخـت تنـاول    دربارةح خداوند یصر

ان بـا عصـمت   یـ ن جریا يشدند. در خصوص سازگار رونین عمل، از بهشت بیا ۀجیدر نت
ن یا یول  ،اند زده یهات مختلفیمفسران دست به توج است، یامبران الهیه از پکحضرت آدم 

شـدن بـه درخـت بـوده و امـا       یکاز نزد یادشده تنها نهی ینه» التقربا«ه به استناد که یتوج
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ـ با آ 66،وجود نداشته است یینسبت به خوردن از آن درخت، نه  ةسـور  22ۀ یـ ماننـد آ  یاتی
ان خـوردن از درخـت و خـروج از بهشـت ارتبـاط      یـ ه مکـ  طـه  ةسـور  121 یـۀ اعراف و آ

شــدن بــه آن درخــت،  یــکه قــرب و نزدکــنیجــه ای. نتنیســترده اســت ســازگار کــبرقرار
  67است.   بوده یه خوردن از آن درخت، مورد نهکبل ،نداشته یتیخصوص

  نه مطرح شده است:چهار حوزه جداگاا در یبحث از عصمت انب
عصـمت در   .ج ؛عصـمت در اعتقـادات   .ب ی؛افت و ابالغ وحـ یعصمت در مقام در .أ

متفکـران اسـالمی   ز یـ عصـمت ن  یقلمـرو زمـان   دربـارة ان. یعصمت از خطا ونسـ  .د ؛اعمال
ا از هنگام بلوغ یاز معتزله معتقدند: عصمت انب ياریبس .1: اند دهکرطرح   یمختلف يها دگاهید

ن یـ شتر اشاعره بر ایب .2 68ند.ا معصومبزرگ فر و گناهان ک ازنبوت  ةش از دوریآنهاست و پ
ـ   ،تنها در زمان نبوت آنها مطرح است ایه عصمت انبکباورند  ان تحقـق  کـ ش از آن امیامـا پ

اعم از   ،گناهان   تمامدر مورد امبران را یعه پیش يعلما .3 69.وجود داردآنان  يت از سویمعص
ار کـ عه معتقـد اسـت   یشـ  70داننـد.  ینبوت و پس از آن، معصوم م ش ازیپ بزرگ و کوچک،

 ةاربرد واژکـ شود؛ امـا   یمحسوب م یاول كه تنها ترکبل ،نبوده یحضرت آدم گناه اصطالح
 یامبران الهـ یـ ع نبوت، از پیه با توجه به مقام رفکابد ی   یه مین توجیچن 71ان در مورد آنیعص

نقـل   ینهـ  دربارة 72ان تحقق آن وجود دارد.کهرچند ام ،رود  یز نمین یاول كتوقع صدور تر
ع در آن، یف و تشـر یـ لکبودن بهشت مزبور و فقدان ت یز با توجه به برزخین ماجراشده در 

 ییعالمـه طباطبـا   73.دیـ آ   یبه شمار مـ  يارشاد یه نهکبل ،است   نبوده یعیتشر   ی میتحر ینه
  شود: که به آنها اشاره می  اند هآورد يمزبور شواهد یبودن نه يارشاد يبرا

رده کـ د کیـ ان تأیـ ن بیاب آن، بدک، بر ظالمانه بودن ارتیخداوند متعال به دنبال آن نه .1
 119تـا   117ات یـ در آ سـورة طـه   و اما در »فَتَکُونا منَ الظَّالمینَ الشَّجرَةَال تَقْرَبا هذه «است:

ۀِ فَتَشْـقى  فَقُلْنا یا آدم إِنَّ هذا عدو «فرموده است:  إِنَّ .  لَک ولزَوجِک فَال یخْرِجنَّکُما منَ الْجنـَّ
رى  ال تَعـیها وف وعأَالَّ تَج ال تَضْـحى    .  لَکیهـا وؤُا ف ال تَظْمـ ک گفتـیم: اى آدم، در   پـس  ؛ وأَنـَّ

نکنـد تـا   بیرون ، زنهار تا شما را از بهشت دشمن تو و همسرت است]  حقیقت، این [ابلیس
شوى و نـه   در حقیقت براى تو در آنجا این [امتیاز] است که نه گرسنه مى بخت گردى. یرهت

  .»زده گردى و نه آفتاب نه تشنه مى] اینکه در آنجا  مانى و [هم برهنه مى
بار بـودن خـوردن از آن درخـت را مطـرح      ر به ظلم، شقاوتیتعب يات، به جاین آیدر ا

پـس  . رده اسـت کـ ر یتفسـ  یو برهنگ یو تشنگ یسنگبه گر يا ساخته و شقاوت را به گونه
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بـر حضـرت    یاب آن نهکاثر ارت بره کاست  یاییدن يها يشقاوت مورد اشاره همان گرفتار
  ختن آن است.اندا یظلم بر نفس و به سختمذکور  یۀز در آیه ظلم نک چنان ؛ل شدیآدم تحم

 يمولـو  یاوامـر و نـواه   در مـورد و  یه در برابر گناهـان اصـطالح  ک یتوبۀ اصطالح .2
ه در داستان حضرت ک یدر حال ؛گردد   یت میبرطرف شدن آثار معصباعث رد یگ   یصورت م

پـس   .) برطرف نشدیاییدن يها يگرفتار یعنی( یاب نهکشان، آثار ارتیا ۀتوب با وجود آدم
  است.   ي نبوده، بلکه ارشادي بودهمولو یآن درخت، نه  وةیاز خوردن م ینه

داي فَـال خَـوف    «ات یآ در .3 هـ نْ تَبِعفَم دىنِّی هم نَّکُمیأْتا ییعاً فَإِممنْها جبِطُوا مقُلْنَا اه
دونَ   یهـا خالـف مالنَّارِ ه حابأَص کنا أُولئوا بِآیاتکَذَّبینَ کَفَرُوا والَّذزَنُونَ، وحی مال هو هِملَیع« 

وط به آدم اشاره شده است و با توجه به تأخر زمـان هبـوط از زمـان    عات مربین تشریبه اول
 یعیم تشرک، حپیش گفتهات یشود قبل از زمان مورد اشاره درآ یحضور در بهشت معلوم م

  74امده بود.یفرود ن يو مولو

  ۳۷ه آي
الرَّح ابالتَّو وه إِنَّه هلَیع فَتاب ماتکَل هبنْ رم میمفَتَلَقَّى آد .  

او  همانا .رفتیاو را پذ  توبۀد و [خدا] رک ش کلماتى را دریافتخداوندگارسپس آدم از 
  . پذیرِ مهربان است ] توبه [ست که

تـه  یلقّ  مطاوعـۀ  ی(تلقـ  75است. یمطاوعت ردنکاخذ  يمصدر باب تفعل و به معنا »یتلق«
  76).است

هرچنـد   ،نشـده اسـت   تصریح گرفتن آنها یلمات اخذ شده و چگونگکبه  مزبور یۀدر آ
قـاال ربنـا   « یـۀ لمات مزبور، همان آکه کنیمانند ا ،داده شده است یر احتماالتیتفاس یدر برخ

  78است.   بوده 77»ظَلَمنا أَنْفُسنا وإِنْ لَم تَغْفرْ لَنا وتَرْحمنا لَنَکُونَنَّ منَ الْخاسرِینَ

  در قرآن توبه ياربردهاك
مـوارد،   یاربرد دارد: در برخکدر قرآن دو گونه  یول ،رجوع و بازگشت است يتوبه به معنا

اربرد کن دو گونه یننده است. بر اساس اکفاعل، بندة توبه  يفاعل توبه، خداوند و در موارد
  خداسـت:  يده بـه دو توبـه از سـو   یچیار محفوف و پکتوان گفت هر توبۀ شخص گناه    یم

او را   عبد تـا توبـۀ    پس از توبۀ يا و توبه ،ابدیردن بکق توبه یتوفعبد تا   ش از توبۀیپ يا توبه
رجوع خداوند بـه بنـده    .دهد: أ یم يجه در هر توبۀ عبد، در واقع سه توبه رویرد. در نتیبپذ
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رجـوع   .ب ؛ردیم به بازگشت بگیمان گردد و تصمیتا پش ينسبت به و یو شمول لطف اله
توبـه از   ییرش نهـا یپـذ  .ج ؛شیخو ةردکاز  یمانیپش بنده به طاعت خداوند متعال و اظهار

  79خداوند. يسو
هِم الْـأَرض بِمـا   الَّذینَ خُلِّفُوا حتَّى إِذا ضاقَت علَـی  الثَّالثَۀِوعلَى « یۀمزبور در آ ۀسه مرحل

و تبحإِالَّ ر نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّوا أَنْ ال مو مهأَنْفُس هِملَیع وا إِنَّ    ضاقَت تُوبـیل هِملَـیع تـاب ثُم هإِلَی
یمالرَّح ابالتَّو وه ز در یـ ن ییه مرحوم عالمه طباطبـا ک چنان ؛افته استی ینمود روشن 80»اللَّه

  81. اند ح دادهیتوض المیزان
اول  ۀه درمرحلـ کـ ن صورت یبد ؛سه توبه اشاره شده استبه ز یمورد بحث ن یۀاما در آ

 ۀرا فراهم سـاخت و درمرحلـ   يتوبه و ۀنیلمات توبه به حضرت آدم زمک يخداوند با اعطا
ى) و  کـ توبـه   یاربرد آنها، به درگـاه الهـ  کلمات و کافت آن یدوم آن حضرت با در رد (فَتَلَقـَّ

  هو التَّواب الرَّحیم). رفت (فَتاب علَیه إِنَّهیرا پذ او ۀسوم خداوند توب ۀدرمرحل

  ۳۸ آية
      م ال هـو هِملَـیع ففَـال خَـو داي هـ نْ تَبِـعفَم دىنِّی هم نَّکُمیأْتا ییعاً فَإِممنْها جبِطُوا مقُلْنَا اه 

  .یحزَنُونَ
، آنـان کـه   آمد شما هدایتى يبه سواز آن فرود آیید. پس اگر از جانب من  همه: «میگفت

  .»بیمى نیست و غمگین نخواهند شدهدایتم را پیروى کنند بر ایشان 
ه فرمـود اگـر از   کـ ه بود یآاین مضمون  خداوند به حضرت آدم یانیام وحین پنخستی

پـذیرد تـرس و انـدوهی    س آن را بکـ ه هـر  کد یرید آن را بپذیبه شما رس یتیمن هدا يسو
  نخواهد داشت.

 ،دیـ آ   یمـ  ه به صورت متناوبکاست  یعیت تشریهدا مذکور یۀت مورد اشاره در آیهدا
  الف هدایت تکوینی که همیشگی است.بر خ

 در مـورد نـده وحـزن، انـدوه    یآ دربارة ی. خوف، نگرانفَال خَوف علَیهِم وال هم یحزَنُونَ
  82گذشته است.

 يرویـ پ یت الهیه از هداک یسانک. 1رد: کن ییتوان تب   یه را به سه گونه مین بخش از آیا
خورند. امـا در    یند و نه بر گذشته تأسف ما كنده ترسنایآ ازن متابعت، نه یل اینند به دلک  یم

 يرویـ ت خداونـد پ یو از هـدا  اند انجام داده یخوب يارهاکچون  ؛ستندینده، نگران نیمورد آ
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تأسـف    انـد،  هاي الهی پیـروي کـرده   رمانه از فکل ین دلیز به همیگذشته ن ؛ در مورداند ردهک
  خورند.  نمی

ش رو، دچـار  یپ يها رد لذتکادی، با یاییدن يها یدن ناراحتینتظر بهشت، با د. مؤمن م2
  خورد.  ري، دواي تلخ میمایه به شوق نجات از بک یسکمانند  ؛شود یخوف و حزن نم

ها را بـه   یدر حوادث تلخ، ناراحت يداریپا یۀمان راسخ، با حفظ روحیا پایۀ ر. مؤمن، ب3
 ؛ننـد ک  یاد مـ یـ م، یر تسلین حالت با تعبیند. عرفا از اک یو بدون جزع و فزع تحمل م یآسان

 یتعـال  يامل بـه حضـرت بـار   که در حال نماز به سبب توجه ک نارالمؤمنیمانند حالت ام
  کشیدن تیر از پاي مبارکشان نشدند.رون یمتوجه ب

  امل انواعكت يةخلقت آدم و نظر
امـل انـواع   کت یـۀ ستند نظررا م ات مربوط به خلقت حضرت آدمیسندگان، آیاز نو یبرخ
به نـام   یات قرآن ظهور در بازگشت نسل بشر به مرد وزنیه آک یدر حال 83 ؛اند ن گرفتهیدارو

تـوان آدم را تبـدل      یرو نمـ  نیاز ا .داند یم كده شده از خایز آفریآدم و حوا دارد و آدم را ن
ز یـ فهم مفسران قرآن نن، یدارو یۀش از طرح نظریه پک چنان ؛دانست يگریافته از موجود دی

  84ل گرفته بود.کبر اساس همان ظهور مورد اشاره ش
و  یشناسـ  نی، جنـ یشناسـ  سـت یز   یعلمـ  ۀاز سـه رشـت   يریـ گ ن، بـا بهـره  یدارو یۀفرض

شناسی گفته شده کـه فسـیل    شناسی در صدد اثبات دیدگاه تکامل انواع است؛ مثالً در فسیل فسیل
اراي انگشت است، اما در فسیل اسـب مربـوط   پاي اسب مربوط به بیست هزارسال پیش، د

شـناس   سـت یا پژوهشـگران ز یـ  85ل سم درآمده است؛کش، انگشت به شیهزار سال پ به ده
  اند. سلولی بوده ها تک ند میکروبشان، مان یموجودات، قبل از حالت فعل  اند گفته

ان یـ اخـتالف م سـتند و  ینناپذیر ار کثابت و ان یقین علوم، حقایا و استنتاجات ایاما قضا
 ین مقـدمات یـ دارو یۀرو مقدمات اثبات فرضـ  نیاز ا .ن مدعاستیز گواه بر اینظران ن صاحب

، تنهـا  یشناسـ  لیفس وضوعدرهمان م مثالً .گرفت یج قطعیتوان نتا   یاست و از آنها نم یظن
داللـت  دار  ل دسـت یدار بـر فسـ   ل بالینون به دست آمده بر تقدم فسکتوان گفت آنچه تا   یم
  دار مقدم باشد منتفی نیست. بر باله کدار  دست یلیشف فسکان کهرچند امرد، دا

 ،نش اسـت یآفـر  يبودن ابتدا یسلول کده به تیمزبور، عق یۀالت فرضکگر از مشیمورد د
ها سال بگذرد  ونیلید میدار با وان مهرهیح یکبه  یسلول کل موجود تیتبد يه براک یدر حال
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ش یدایـ ، پیشناسـ  نیزمـ  یۀرا در فرضـ یـ ز ؛ندک یق نمیتطب ن،یبا طول عمر زم ین مدتیو چن
ه از کـ جـه گرفتـه شـد    ین نتیزمـ  ۀت پوسـت یاز وضع یعنی ،گردد   یبازم ینین به مدت معیزم

حـال اگـر    .گـذرد    یون سال نمیلیش از چند مین بیپرورش موجودات در زم یهنگام آمادگ
ن را ید عمـر زمـ  یـ م بایاز موجودات زنـده توسـعه دهـ    یکۀ مزبور را در هریم فرضیبخواه
گذرانـده و شـرائط    یمراحل یسلول کت يه موجودکم تا بتوان گفت ینکن برابر فرض یچند

  ه صورت یک انسان تجسم یافته است.را پشت سر گذاشته تا ب یمختلف
رات، همـواره  ییـ ه تغکـ ان ین بیبد  ؛اند ردهکمه یل، اصل جهش را ضمکن مشیحل ا يبرا

 کتـ  یگـاه  یعنـ ی ؛اسـت  یع و دفعـ یسـر  یه گـاه کـ بل ،سـت یند نکت کو با حر یجیتدر
خـاص   ين است در موجـود کرو مم نیاز ا .دهد   یر حالت مییتغ یبه صورت دفع يموجود

افتـادن   مـثالً  .شـود  یروز طـ  یکچند ساله در مدت  يا د و فاصلهید آیپد یناگهان يرییتغ
از یـ وقـت ن  یگر به مدت طـوالن ید یوانیح يها و دمها  ا بالیوان یانگشتان فالن ح یجیتدر

هـا سـال    گذشـت میلیـون  افت. پس فرض یل یوتاه تقلک یر اثر جهش، به مدتب یول ،داشت
  ندارد.  لزومی 

گـاه   یو حتـ  یاز تجـارب نـاقص و ظنـ    يا امـل سلسـله  کت یۀبه هر حال مقدمات فرض
 يپـس ناسـازگار   .دیآ   ید نمیپد، علم یظن ۀنار هم قرار دادن چند مقدمکاست و با  یاحتمال

  است.   در کار نبوده   ساساً علمیرا ایز ؛ستیمخالفت قرآن با علم ن يقرآن با آن به معنا

  ثبات انواع آيات مورد استناد در نظرية
ر یامل انواع صراحت غکات قرآن در خصوص نزاع طرفداران ثبات و تیه اشاره شد آک چنان

ح با قـرآن  یامل انواع را به مخالفت صرکتوان معتقدان به ت   یو نمر نیاز ا ،ندارند یلیقابل تأو
را بـا   آنه کـ آنـان وجـود دارد   دیدگاه  ضدبر  يات قرآن قرائن متعددیدر آ یول ،ردکمتهم 

نش آدم را از یه بـه وضـوح آفـر   کات ین آن آیتر از روشن یکیند. ک یمواجه م يچالش جد
ـ ا ،گر ناسازگار اسـت یاز موجود د يبا احتمال خلقت و در نتیجهند و ک یم یمعرف كخا ن ی
(آل ؛ عنْد اللَّه کَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَـه کُـنْ فَیکُـون     إِنَّ مثَلَ عیسى«مه است: یرک

ك ] او را از خا ] آدم است [که در واقع، مثَلِ عیسى نزد خدا همچون مثَلِ [خلقت  )59عمران: 
ان یحیه گفته شده مسـ ین آی. در شأن نزول ا»پس وجود یافت» باش«آفرید سپس بدو گفت: 
دهـد: همـان      یه جواب میه آک 86پنداشتند   یاو را فرزند خدا م یسیبه استناد پدر نداشتن ع
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دا و بـدون پـدر   ز به امر خین یسیده شده، عیآفر كاز خا ماًیه آدم بدون پدر و مستقکگونه 
  آمده است.به دنیا 

و خود به وجـود آمـده    كان خایم يان اگر حضرت آدم ازنسل موجودین بیبر حسب ا
 ۀز از نطفـ یـ نـد حضـرت آدم ن  یتوانسـتند بگو    یان میحیناتمام بود و مس مذکوربود استدالل 

حضـرت   يبـرا  يمنحصر به فرد یژگی، وین فرضیرا در چنیز 87؛ا آمده استیبه دن یوانیح
  88ه شود.یشان تشبیبه ا یسیها نبود تا حضرت ع انسانر ینار ساکآدم در 

دأَ خَلْـقَ     الَّذي أَحسنَ کُلَّ شَـی « سجده است: ةسور 8 و 7 یاتگر آیدمورد  بـو خَلَقَـه ء
همان کسى کـه هـر چیـزى را کـه      ؛منْ ماء مهِینٍ ساللَۀٍثُم جعلَ نَسلَه منْ  ؛الْإِنْسانِ منْ طینٍ

  ».است نیکو آفریده، و آفرینش انسان را از گل آغاز کردآفریده 
نش یآفـر  یچگـونگ  کیـک . تفآبى پست مقرّر فرمود ة] نسل او را از چکید سپس [تداوم

ه کـ  چنـان  ؛بـودن خلقـت آدم اسـت    ییمتفاوت بودن و استثنا ۀنش نسل او نشانیآدم از آفر
ک   وإِ« شـود:  یز مشاهده میحجر ن ةسور 28 یۀن موضوع در آیهم بـکَـۀِ ذْ قـالَ رالئلْمی   ل إِنـِّ

] هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان  و [یاد کن  ؛خالقٌ بشَراً منْ صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُون
  .»من بشرى را از گلى خشک، از گلى سیاه و بدبو، خواهم آفرید«گفت: 

  امل انواعكة تآيات مورد استدالل طرفداران نظري
ه ک شوند میافت یز یافراد مسلمان معتقد به قرآن ن یامل، برخکدگاه تیعتقدان به دان میدر م

به هـدف اثبـات آن    یو حت  اند ات قرآن برآمدهیه و آین نظریان ایم یجاد هماهنگیدرصدد ا
ات مورد استناد آنـان در  یاز آ یل به برخی. در ذ اند ات قرآن استناد نمودهیآ یدگاه، به برخید

  پردازیم.   می ها مزبور و نقد آن استدالل یۀنظرجهت اثبات 
راهیم و   إِنَّ اللَّه اصطَفى« أ. آلَ إِبـنُوحاً وو مین   آدلَـى الْعـالَمرانَ ع مـ33(آل عمـران:  ؛ آلَ ع( 
برتـرى داده   انیـ خداوند آدم و نوح و خاندان ابـراهیم و خانـدان عمـران را بـر جهان     همانا
  .»است

ان یـ از م يو یدگیـ ، برگزآدم ياصـطفا  يه گفته شده است: معناین آیدر استدالل به ا
از  یـک ه نـوح و هر کـ  ش از آدم است. چنـان یپ ییها گر و مستلزم وجود انسانید یمخلوقات

 یه بـا آنهـا زنـدگ   کـ   یمردمـ  یعنـ ی ،ان قـوم خـود  یم و آل عمران، از میدگان آل ابراهیبرگز
 يش بـا و یه مثـل او بودنـد و از پـ   ک یان جمعیاز مز ی؛ پس آدم ن اند انتخاب شده ،ردندک  یم
  89ش انسان داشته است.یدایپدر مقایسه با متأخر  ینشیده شده و آفریستند برگزیز  یم
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ح آدم و همسـرش را پـدر و   یه قرآن به تصـر کرد کن نقد یتوان چن یاستدالل مزبور را م
ت خـود قـرآن اسـت.    پس ابوالبشر بودن حضرت آدم صراح 90؛ندک یم یها معرف مادر انسان

 يه بـه معنـا  کـ بل ینیوکنش تیگز ينجا نه به معنایان همگنان در اینش از میاما اصطفا و گز
 يبرتـر  يه به معناکآمده » یعل«با حرف  یفعل اصطف مذکور یۀرا در آیز ؛دادن است يبرتر

 يت برتـر یـ بـود. تثب  ینیوکنش تیگز يبه معنا» من«اربرد با حرف کدادن است و در فرض 
ها، مستلزم وجـود   انکها و م زمان ۀخداوند بر هم ۀز با توجه به احاطیها ن ر انسانیآدم بر سا

  91ست.یا همزمان با او نی يقبل از و ییها انسان
یس لَـم     للْمالئکَۀِولَقَد خَلَقْناکُم ثُم صورناکُم ثُم قُلْنا « ب. لـوا إِالَّ إِبدج فَسـ مآد وا لـدجاس 

صـورتگرى  شـما را  ، سـپس  میدیـ آفرشـما را   نـه یهـر آ و  )11(اعراف: ؛ یکُنْ منَ الساجِدین
] سـجده کردنـد، جـز     پـس [همـه  » براى آدم سجده کنید«گاه به فرشتگان گفتیم:  آن م؛یردک

  .»ابلیس که از سجده کنندگان نبود
داللـت بـر   ه کـ حرف عطـف ثـم   « ه کن برداشت شده است یچن» مکثم صورنا«ر یاز تعب

م) کر یافتن نوع انسان (مرجع ضمیل که شکرساند   یم ،تقدم وتأخر دارد یعنی یب زمانیترت
ه او صـورت گرفتـه   یها پس از خلقت اول ا مدتیو  یه مخصوص اوست، مدتک یبه صورت

از مـوارد اسـتعمال آن بـه قصـد      یکـی ل و یـ ه از باب تفعک "صور"است. به عالوه از فعل 
خلقت انسان (خلقت از گل)  یۀه پس از احوال اولکم ینک  یافت میت، درج اسیب و تدریترت

د یـ پد یامـل انسـان  کل و صورت یکل گرفته و به هکت شیگذشته تا بشر یمراتب و مدارج
  92.»شده است...

ه مخاطب قرار کاند  بوده یسانکه قبل از حضرت آدم که استفاده شده ین آین از ایهمچن
ه بعد ازخلق و کاند  بوده ییها ، پس قبل از آدم انسانداللت دارد یتراخرا ثم بر یز  ؛اند گرفته
  93ه گفته شده است: اسجدوا.کر آنها، به مالئیتصو

قبـل از آدم،   ییهـا  بر وجود انسانگفته  یۀ پیشبا فرض داللت آ م: اوالًییگو   یدر پاسخ م
نش آدم از یشود آفر یتفاده مات اسیرا آنچه از آیز ؛دیآ یه برنمینش آدم از نسل آنها از آیآفر
  ك و نفی واسطۀ میان وي و خاك است.خا

در خـود قـرآن در    هکـ  سـت چنـان  ین یزمـان  یتراخـ  ياربرد براکثم در همه موارد  اًیثان
 ات سوره بلد:یست مانند آیلمه پس از ثم مقصود نکان زمان وقوع فعل و یب میترت يموارد
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ۀٍ یتیمـاً ذا   ؛مسغَبۀٍ؛ أَو إِطْعام فی یومٍ ذي رقَبۀٍ؛ فَک الْعقَبۀُوما أَدراك ما « قْرَبـیناً ذا   ؛مک سـم أَو
وا      ؛متْرَبۀٍ تَواصـرِ وب ا بِالصـو تَواصـنُـوا وینَ آمنَ الَّذکانَ م ۀ ثُم مـرْحات یـ ن آیـ ه از اکـ  94».بِالْم

ات قبـل (ماننـد آزاد سـاختن بنـده،     یـ در آ مورد اشاره يارهاکمان از یتوان لزوم تأخر ا   ینم
  اده کرد.ازمندان و...) را استفیاطعام ن
ده شـده باشـند،   یـ هـا آفر  انسان ۀد همیداشته باشد باداللت  یزمان یاگر ثم بر تراخ ثالثاً

  95ده باشد.یسپس خدا آدم را آفر
ن یـ بـر ا  یمبتنل در واژة صور، یاربرد باب تفعکج از یب و تدریترت يبرداشت معنا رابعاً

ن یه چنـ کـ  یدر حـال  ،باشـد  یین معنـا یل چنـ یباب تفع یاز معان یکیه کش فرض است یپ
آیـۀ   ل، نسبت بهیمزبور در باب تفع يرش اصل معنایو به فرض پذ 96ستین یقطع ياربردک

  طلبد.   مورد بحث، قرینه می
ثُم منْ  نُطْفَۀٍنَّا خَلَقْناکُم منْ تُرابٍ ثُم منْ یا أَیها النَّاس إِنْ کُنْتُم فی ریبٍ منَ الْبعث فَإِ« .ج
 کشـ ى مـردم، اگـر در برانگیختـه شـدن     ا )5(حـج:  ؛ مخَلَّقَۀوغَیرِ  مخَلَّقَۀٍ مضْغَۀٍثُم منْ  علَقَۀٍ
گاه از  ، آنعلقهایم، سپس از نطفه، سپس از  ، پس [بدانید] که ما شما را از خاك آفریدهدیدار
  »....، داراى خلقت کامل و [احیاناً] خلقت ناقصیگوشت پاره

ه بعد از جمله فانـا  کحرف عطف ثم «گفته شده است:  یۀ پیشینح استدالل به آیدر توض
، كه از شـروع خلقـت انسـان از خـا    کر شده است داللت بر آن دارد کم من تراب ذکخلقنا
علق با توجه بـه   يمعنا«ه کعا شده ن ادیهمچن 97.»د آمده استیپد يا گذشته تا نطفه یدوران

ن یو بـر همـ   98»رسـاند   یرا م ییزهایا چی يزیبه چ یوستگیو پ یشه و مشتقات آن، بستگیر
سلسله  یکن ترجمه شده است: پروردگار جهان، انسان را از یعلق چن ةۀ دوم سوریاساس آ

  99ها خلق فرموده است. یبستگ
طلبـد و     یمـ  یل اثبـات یگفته دل شیسخنان په بر یتوان گفت: حمل آ   یات مکناین در نقد 

 یوجود فاصـلۀ طـوالن   يگر ادعاید ياست. از سو یاحتمال قابل بررس یکثر در حد کحدا
بـه آدم و خلقـت    یه نسل انسان را منتهک یاتیه، با آیاز مراحل مطرح شده در آ یکان هریم

 یاتیـ مطرح شده در آ ن مراحلیندارد. همچن يداند سازگار یآدم را بدون واسطه از تراب م
از آن مراحـل   یـک ان هریـ ه مکـ ن در رحم اسـت  یون جنکن دست، مربوط به مراحل تیاز ا

 ةسور14 یۀدر آ» فَکَسونَا الْعظام لَحماً«ر یاست؛ خصوصاً با توجه به تعب   نبوده یطوالن ۀفاصل
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فاقـد   یاسـتخوان وان یرا در خارج رحم، حیه روشن است مربوط به رحم است؛ زکمؤمنون 
  100گوشت پوشانده شود. يبر و گوشت وجود نداشته است تا بعداً

ما انسان را از  )2(دهـر:  ؛ أَمشاجٍ نَبتَلیه فَجعلْناه سمیعاً بصیراً نُطْفَۀٍإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ « .د
  .»یمقرار داد وى را شنوا و بینا پسزماییم آ   یماو را  ،اى آمیخته آفریدیم نطفه

زش دو یـ نطفه، اگـر مقصـود آم   ۀلمک .1«الل به آیۀ مذکور گفته شده است: ان استدیدر ب
 ؛دیرس  یجمع است به نظر نم ۀلمکه کار بردن امشاج کبه  يبرا  ی مولد پدر و مادر بود، لزوم

ه کـ شـود   یده مین فهمیامشاج چن ۀلمکرد. از ک  یمزبور هم منظور را حاصل م ۀلمکمفرد از 
 يهـا  ل اثـر نسـل  یـ گر از قبین، عوامل دیوالد ینسل ير از مولدهایانسان، غ ۀل نطفکیدر تش

ر شـده  کـ ره ذکـ ه بـه صـورت ن  ین آینطفه در ا ۀلمک .2ثار اکتسابی نیز مؤثرند. ا آیگذشته و 
ن انسـان هـم   یاول یعنی ،باشد  ین انسان میاول یه ناظر به تمام افراد انسان و حتیاست و در آ

م و آن را مخصـوص  یـ ا خلق شده و با توجه به آنچه در گذشته راجع به نطفه گفته از نطفه
ر زندگان یانسان به سا یراجع به وابستگ يا تهکنجا نیاز ا ،پس ،میا ر نمودهکموجودات زند ذ

الـف   ياسـم عـام ودارا   ،ور استکمذ یۀل آیه در اواکنطفه  ۀلمک .3م. ینکافت یم دریتوان   یم
پـس   .گردد   ین انسان میاول یافراد انسان و حت یۀلکن نظر شامل یاز ا ؛باشد  یوالم استغراق م

 ینسـل  ۀم رابطـ یشـو   یر مـ ینجا هم باز ناگزیامشاج خلق شده و از ا ۀن انسان هم از نطفیاول
  101»م.ینکد کیر موجودات تأیانسان را با سا

 یو التزام به برخـ  اریهات بسیامل مستلزم توجکت یۀه بر نظریق آیو تطب این ادعارش یپذ
ز یـ آن ضـمن پره  يظاهر يه بر حسب معنایر آیه تفسک یدر حال ،خالف ظاهر است یمعان

ره کـ ز تناسب دارد. امـا درخصـوص ن  یات نیر آیهات ناسازگار با ظاهر با مفهوم سایاز توج
، بـر  یاق نفـ یره در سـ کـ ه نکته غفلت شده کن نیاز ا ،آمدن واژة نطفه و داللت آن بر عموم

گـر  ید ينـد. از سـو  ک یمـ داللـت  ه تنها بـر وحـدت   کالم مثبت؛ کدارد نه در داللت عموم 
ه ک عام و مطلق وجود دارد یۀباشد، در قرآن صدها آ عامه ین آیه اکتوان گفت بر فرض    یم

ن یز در چنیچند وجود اصل عموم و اطالق نره ،افته استید ییص و تقیگر تخصیات دیبا آ
ن یبـد  ؛دارد يشتریه تناسب بیبا مهمله بودن قض ين مواردیچنرا یمحل تأمل است؛ ز یاتیآ
ان معـاد  کبه ام يا توجه دادن ویات به هدف باز داشتن انسان از مغرور شدن ین آیه اکان یب
افتن خـود بنگرنـد.   یدارند در وجود  کانسان ش ةه در زنده شدن دوبارک یسانکد: یفرما  یم
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 یۀه بـه صـورت قضـ   کـ ن یه همـ کبل ،ندارد نیاز ناو فاقد استث یلک يا به قاعده ین سخنیچن
  102است. یافکاثبات سخن  يبرا ،ابدی   ین گونه وجود میان شود انسان بدیمهمله ب

و  )54(فرقـان:  ؛ کانَ ربک قَـدیرا صهراً ووهو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَراً فَجعلَه نَسباً و« .  ه
] نَسبى و دامادى قرار داد،  آفرید و او را [داراى خویشاوندىِ یانساناوست کسى که از آب، 

  . »گار تو تواناستخداوندو 
ند: جملۀ یگو   یه مکل گرفته است کن سخن مفسران شیه با استناد به ایآاین استدالل به 

د یـ ز بایـ ه آدم نکنیجه ایاست. نت »فجعله ذا نسب و ذا صهر« يبه معنا »فَجعلَه نَسباً و صهراً«
بـه ناچـار    ،وجود نداشته است یه قبل از آن حضرت، انسانکاز آنجا  ینسب باشد ول يدارا

  گردد.   وجوداتی دیگر برمیشان به مید گفت نسب ایبا
ـ  یدیکافراد بشر در هر دوره و زمان، اعقاب و وابستگان  ۀهم« ه کـ ن بشـر  یگرند؛ امـا اول

 .شود یحاصل نم یو نسب یسبب یبستگه کوگل  كست؟ با خاکینسب وصهر  ،افتیخلقت 
  103»تواند باشد؟   یات میالح ين نسبت جز با ذویا ایآ

ص،   ن، عامِّیشیپ یۀتوان مانند آ   یز میه را نین آیا : اوالًینقد و بررس داراي استثنا و مخصـ
  دانست؛

ــهراً«جملــۀ  اًیــثان صــباً و نَس ــه  (نســب) ويشاوندیوجــود رابطــۀ خو يبــه معنــا» فَجعلَ
نون که تـا کـ رد کـ فـرض   یتـوان انسـان     یرا مـ یست؛ زیها ن انسان کت ک(صهر) در تيداماد

ۀ یـ رو آ نیـ رده اسـت؛ از ا کـ دا نیـ پ ینسـبت  يق ازدواج با ویز از طرین یسکرده و کازدواج ن
ه ارتبـاط از  کـ نـد و همـان گونـه    ک یطرح م يشاوندیانسان دو نوع ارتباط خو يفه برایشر
نیـز در   ق ازدواجیـ ن اسـت رابطـه از طر  کـ مم ،ها تحقـق نـدارد   انسان ۀق ازدواج درهمیطر

  موردي وجود نداشته باشد؛
، ینسـب  ۀه عالقـ کـ بل یسـت، فرزند بودن و پدر داشتن ن يلزوماً به معنا یعالقۀ نسب ثالثاً

ت بـه فرزنـدانش، عالقـۀ نسـبی     نسـب  توان گفت حضرت آدم یرو م نیاز ا ،است ینیطرف
  دارد.
ه بـا اسـتناد بـه    ین نظریاز مدافعان ا یکیه کنیدگاه تبدل انواع اید یدر بررس یانیپا ۀتکن

ثَّ منْهمـا     واحدةٍیا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ «ۀ یآ بـهـا وجونْها زخَلَقَ مو
ادعـا   104»ئَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه کـانَ علَـیکُم رقیبـاً   رِجاالً کَثیراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسا
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را نفس مؤنث است و یز ؛دید و سپس از او مرد را آفریزن آفر یکرده است خداوند ابتدا ک
را نفـس،  یز ؛ات عرب استیاز ادب یاطالع یر اثر بب ین سخنانیچن 105شوهر. یعنیز یزوج ن

در  شود و هم بـر مـرد. مـثالً    یز هم بر زن اطالق میو زوج ن یقیاست نه حق يمؤنث مجاز
ه کنیزن است با ا يبه معنا زوج قطعاً )35(بقره: » الْجنَّۀوقُلْنا یا آدم اسکُنْ أَنْت وزوجک « یۀآ

  به جاي زوجک، زوجتک نفرموده است.

  يريگ جهينت
 مـال مطـرح شـده اسـت: أ ـ     بـود، چهـار احت  ن یدر زمـ  یسکن چه یه آدم، جانشکنیدر ا. 1

 ـ  ج ؛ش از آدمیاز سـنخ انسـان پـ    یموجـودات  ـ ب ؛ل جـن و نسـناس  یاز قب یموجودات
یـه و شـواهد متعـددي    آ یر درونیخود خداوند متعال. احتمال چهارم با تعاب ـ  د ؛هکمالئ

 شود. تأیید می
 ینـ یفسـادگري مخلوقـات زم   از دو راه براي قابل فهم بـود: أ ـ   موجود زمینی يفسادگر. 2

و همـراه بـا    يماد يد موجودیه مخلوق نو پدک ین برهان عقلیبر اساس ا ب ـ   ؛نیشیپ
 ند.یه فسادزاکن دو، شهوت و غضب است یا ۀتوالد و تناسل است و الزم

ه، کـ عرضه شـده بـر مالئ   ياسما است و اسما ۀعلم به هم خالفت حضرت آدم كمال. 3
هی ازحقیقـت آن اسـما را   ه آنهـا تـوان آگـا   کـ ه بود کز مالئتر ا فیشر یارواح موجودات

 نداشتند.
پنهـان   يه بـه امـر  کند بلک ینم یفه نفیرا از خل يزیه خداوند فساد و خونرکنیبر حسب ا. 4

نـه   اسـت، فـه نـوع انسـان    یشـود مقصـود از خل   ید معلـوم مـ  یفرما  یه استناد مکاز مالئ
 .خصوص حضرت آدم

 شیطان بود.ن، کفر تماکموضوع مورد . 5
مأمور به سـجده   از آنان یان فرشتگان، تنها بخشیمتنوع در م يها با توجه به وجود دسته. 6

 اند. بر آدم بوده
در  يه وکـ بـود   علـت ن یا به، يفرشته نبودن و ، با وجودطانیش برشمول فرمان سجده . 7

 شد.  آنان محسوب می  ر زمرةو د ان آنان بودیم
 ،ز به قصد پرستش آدم صـورت نگرفتـه  یفرشتگان ن و سجدة ست ین یسجده عبادت ذات. 8

 است.   دف خضوع در برابر وي بودهه به هکبل
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ه کـ بل ،ا در حالـت خـواب نبـوده   یـ  یالیـ خ يه امـر کـ بـوده   یبرزخ یبهشت بهشت آدم،  .9
 انضمام روح و جسم محقق شده است. و با یواقع يحضور

کـه  اسـت     طان بـوده یحوا و شـ  ، حضرت آدم  به مجموعۀ »إهبطوا«خطاب فعل جمع . 10
 شدند. بایست از بهشت خارج می  می

ف و یـ لکبودن بهشت مزبور و فقدان ت یاز خوردن از آن درخت، با توجه به برزخ ینه. 11
از  ؛دیـ آ   یبه شمار م يارشاد یه نهکبل ،است   نبوده یعیتشر   ی میتحر یع در آن، نهیتشر

 است.   ناسازگار نبوده ام عصمت حضرت آدمرو با مق نیا
 ياول خداوند با اعطا ۀحضرت آدم، سه گونه توبه محقق شد: درمرحل  توبۀ ماجرايدر . 12

دوم آن  ۀرا فـراهم سـاخت و درمرحلـ    يتوبـه و  ۀنـ یلمات توبـه بـه حضـرت آدم زم   ک
ى) و  د توبـه کـر   یاربرد آنهـا، بـه درگـاه الهـ    کـ لمـات و  کافت آن یحضرت با در (فَتَلَقـَّ

 ه هو التَّواب الرَّحیم).رفت (فَتاب علَیه إِنَّیآدم را پذ ۀدرمرحله سوم خداوند توب
 :ه فرمـود کـ بـود   گفته یۀ پیشمضمون آ خداوند به حضرت آدم یانیام وحین پ. نخستی13

و پـذیرد تـرس   س آن را بکـ ه هر کد یرید آن را بپذیبه شما رس یتیمن هدا ياگر از سو
 اندوهی نخواهد داشت.

 یقطعـ  یجیتـوان نتـا     یاست و از آنها نمـ  یظن ین مقدماتیدارو یۀمقدمات اثبات فرض. 14
ر یـ امل انـواع صـراحت غ  کز در خصوص نزاع طرفداران ثبات و تیات قرآن نیگرفت. آ
ح بـا  یامل انواع را به مخالفت صـر کتوان معتقدان به ت   یرو نم نیاز ا ؛ندارند یلیقابل تأو

ه کـ آنان وجود دارد  خالف دیدگاهبر  يات قرآن قرائن متعددیدر آ یول .ردکقرآن متهم 
معتقـدان بـه قـرآن بـه هـدف اثبـات آن        یند. اما برخک یمواجه م يرا با چالش جد آن
 استنادات آنان خدشه پذیر است.  ۀه همک  اند دهکرات قرآن استناد یآ یدگاه، به برخید
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
؛ 171، ص 1 ، جالبرهان فی تفسـیر القـرآن  هاشم بحرانـی،   ؛ سید36، ص 1 ، جتفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 1

التبیان فی تفسیر ؛ شیخ طوسی، 331، ص 1 ، جالغرائبفسیر کنز الدقائق و بحر تقمی،   محمد بن محمدرضا مشهدي
  .131، ص 1 ، جالقرآن

. روایاتی متعدد بدین مضمون نقل شده است که: لقد خلق اهللا الف الف آدم و الف الف عالم و انت فـی آخـر   2
تقی ؛ محمـد 652ص  2ج  الخصال،؛ همو، 277، ص التوحیدتلک العوالم و اولئک اآلدمیین. (ر. ك: شیخ صدوق، 

  )336و  321، ص 54و ج 25، ص25و ج  374، ص 8، ج بحاراالنوارمجلسی، 
 . شیخ طوسی، همان.3
 .115، ص 1 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنر. ك: همان و سیدمحمدحسین طباطبایی،  .4
 .364، ص 3-1، جمعارف قرآن. ر. ك: محمدتقی مصباح یزدي، 5
 .365. ر. ك: همان، ص 6
 سیدمحمدحسین طباطبایی، همان.. ر. ك: 7
  .164، ص هاشم بحرانی، همان . ر. ك: سید8
 .180، ص 1 ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ فضل بن حسن طبرسی، 139، ص . ر. ك: شیخ طوسی، همان9

در عرضهم که مربوط بـه عـاقالن اسـت    » هم«. اما در توجیه ضمیر168ص هاشم بحرانی، همان،  ر. ك: سید .10
 موجودات در مرحلۀ فراتر از جهان ماده، داراي شعورند.   توان گفت تمامی   می
 .84، ص 1 ، جآالء الرحمن فی تفسیر القرآن. ر. ك: محمدجواد بالغی، 11
 .164، ص هاشم بحرانی، همان سید . ر.ك:12
ارة معلومات عادي . در بیان دلیل ناتوانی مالئکه از علم به آن اسما ممکن است گفته شود: راه درك انسان درب13

هاي ذهنی است، اما با توجه به علم حضوري مالئکـه و فقـدان ذهـن و     از راه علم حصولی و با واسطۀ صورت
هاي ذهنی در آنها، علم حصولی در مورد آنها معنا ندارد. پس علم به اسما یعنی علم به مفاهیم و و واژة  صورت

رسد، با   چنین دلیلی هرچند به خودي خود صحیح به نظر می یعنی آدم معانی را بر مالئکه عرضه کرد.» عرضهم«
 ظاهر آیات مورد اشاره، به ویژه با ضمائر جمع مذکر، سازگاري ندارد.

 .365. ر. ك: محمدتقی مصباح یزدي، همان، ص14
تعلیم  گویی به مالئکه به منظور اثبات لیاقت آدم براي خالفت به . عالمه طباطبایی از اینکه خداوند براي پاسخ15

اسما به وي استناد فرموده نتیجه گرفته است که خالفت مزبور به آدم اختصاص نداشته، بلکـه فرزنـدانش را نیـز    
  )116، ص شده است. (سیدمحمدحسین طباطبایی، همان  شامل می

 .118، ص . ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان16
 .14؛ شمس: 175؛ شعراء: 65. هود: 17
  .122، ص ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، همان185، ص طبرسی، همان . ر. ك: فضل بن حسن18
لما أن خلق اهللا آدم، أمر المالئکۀ أن یسجدوا له. فقالت المالئکۀ «، قال: حریز، عمن أخبره، عن أبی عبد اهللا. 19

فقال اهللا: أَلَم أَقُـلْ  فی أنفسها: ما کنا نظن أن اهللا خلق خلقا أکرم علیه منا، فنحن جیرانه، و نحن أقرب الخلق إلیه. 
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الجان، وکتموا ما  لَکُم إِنِّی أَعلَم غَیب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تُبدونَ وما کُنْتُم تَکْتُمونَ فیما أبدوا من أمر بنی

  )169، ص (سیدهاشم بحرانی، همان». فی أنفسهم، فالذت المالئکۀ الذین قالوا ما قالوا بالعرش
 .124ص  ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، .20
 .76-72؛ ص: 117-116؛ طه: 50؛ کهف: 61؛ اسراء: 33-29؛ حجر: 12- 11. مانند اعراف: 21
 .188، ص ؛ فضل بن حسن طبرسی، همان148، ص ر. ك: شیخ طوسی، همان .22
  .448، ص 2 ، جمفاتیح الغیب. فخر رازي، 23
 ، خطبه اول.نهج البالغه. 24
ابن اثیر روایتی نقل شده که تا حدي به این مقام  نهایۀ. عنوان مالئکه مهیمن در کتب روایی یافت نشد، ولی در 25

وفی حدیث وهیب: اذا وقع العبد فی الهانیۀ الرب ومهیمنیۀ الصـدیقین لـم یجـد    «ویژه مالئکه خاص ناظر است: 
نویسد: منسوب الی المهیمن، یرید امانه   ابن اثیر پس از نقل روایت مزبور در توضیح مهیمنیه می». احداً یأخذ بقلبه

النهایه فی الصدیقین، یعنی اذا حصل العبد فی هذه الدرجه لم یعجبه احد ولم یحب اال اهللا تعالی. ر. ك: ابن اثیـر،  
چنین عبارتی به چشم  252، ص1بن عربی ج؛ همچنین در فتوحات مکیه ا1549، ص 4، ج غریب الحدیث و االثر

 المهیمن فی جالل اهللا تعالی...فال یعرفون سواه وال یعرفهم سواه سبحانه...آلوسی نیز در تفسیر کالمالئکۀخورد:   می
شأنهم االستغراق فی «کند:  نیز از مالئکه مزبور چنین یاد می 221، ص: 1 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج

و در »  المقربـون  المالئکـۀ الحق والتنزه عن االشتغال بغیره یسبحون اللیل والنهار ال یفترون، وهم العلیـون و  معرفۀ
قدس اللّه  -وقد ذکر أهل اللّه«کند:  چند سطر بعد در مورد آن مالئکه از برخی اهل معرفت بدین صورت نقل می

المهیمین الذین هم  المالئکۀبغ بالنور فتح فیه صور أن أول مظهر للحق جل شأنه العما، ولما انص -تعالى أسرارهم
وال عرش وال مخلوق تقدمهم. فلما أوجدهم تجلى لهم باسمه الجمیل فهاموا فی جالل  الطبیعیۀفوق عالم األجساد 

والـذي علیـه   کنـد:   وي در نهایت به نقل از برخی عرفا، مالئکۀ مأمور به سجده را دستۀ خاصی بیان می». جماله
مـن أسـماء اللّـه تعـالى      شـیئاً  أنهم ما عدا العالمین ممن کان مودعاً ـ  قدس اللّه تعالى أسرارهم ـ  الصوفیۀالسادة 

»  وصفاته، وأن العالمین غیر داخلین فی الخطاب وال مأمورین بالسجود الستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الـذات 
 ).222ص  (همان،

رسد،   گوییم فایدة کارهاي خدا به خود خداوند نمی   است می   وده. اگر گفته شود فایدة آفرینش این مالئکه چه ب26
رساند، در مورد خلقت آن مالئکه نیز خداوند با آفرینش آنها، آن مالئکـه را بـه     بلکه آن کارها به مخلوق نفع می

ئکه سعادت خویش یعنی به مقام ذکر رسانید؛ زیرا سعادت هر موجودي رسیدن به التذاذ خویش است و لذت مال
  مزبور در ذکر الهی است.

 .684، ص 4 ، جهاشم بحرانی، همان ر. ك: سید .27
ورزیدند وگرنه تردید صحیح نبود، بلکه    فهماند عالین استکبار نمی کند و می بر تردید داللت می» ام«. زیرا واژة 28

 اساساً این دسته مأمور به سجده نبودند.
  .428، ص . فخر رازي، همان29
کـاربرد ایـن واژه در قـرآن،      موارد بیست و دوگانۀ   اصطالحی پرکاربرد در قرآن است و در تمام  »جن«. زیرا 30

 همان معناي اصطالحی موجود مخصوص اراده شده است.
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- 26انبیاء: »(ال یسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه یعملُونَ  بلْ عباد مکْرَمونَ«عصمت فرشتگان با توجه به آیاتی مانند  .31
  ) قابل اثبات است.27
  .231، ص 1 ، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمسیدمحمود آلوسی،  .32
  .124ص  همان، سیدمحمدحسین طباطبایی،. 33
 .191، ص فضل بن حسن طبرسی، همان. 34
  .427 ، صر. ك: فخر رازي، همان .35
 .140-139، ص11ر. ك: محمدتقی مجلسی، همان، ج .36
 .122، ص سیدمحمدحسین طباطبایی، همان .37
  .189، ص ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان .38
39.  تنَود لَوکَانَ وذَا الْمه وزی أَنْ أَجل سلَی ولَ اللَّهسا ری میلُ تَقَدرَئبلَۀًفَقَالَ جتَ أَنْملَاحر. ك: محمـدتقی  رَقْت) .

 )382ص  ،18ج  ،مجلسی، همان
 .76 -71؛ ص: 116؛ طه: 50؛ کهف: 61؛ اسراء: 33-29؛ حجر: 12-11 ؛ اعراف: 34بقره:  .40
  .39-36آیات  .41
  .25-24آیات  .42
  .123آیه  .43
  .194، ص ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان .44
 .97، ص 1 ، جیر القرآن المجیدالبحر المدید فی تفسر. ك: احمد ابن عجیبه،  .45
  .452، ص 3 ، جر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان؛ فخر رازي، همان .46
 .187، ص 1 ، جتفسیر نمونهر. ك: ناصر مکارم شیرازي،  .47
  ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان. .48
هاذه الشَّجرَةَ  الجنَّۀَ وکالَُ منْها رغَدا حیثُ شئْتُما ولَا تَقْرَبااسکُنْ أَنت وزوجک وقُلْنَا یَادم فرماید:   مانند اینکه می .49

نَ   فَقُلْنَا یَادم إِنَّفرماید:   ) یا آنکه می35(بقره:   فَتَکُونَا منَ الظَّالمین ا مـنَّکُمفَلَا یخُْرِج جِکزَولو لَّک ودۀِ هاذَا ع  الْجنـَّ
  ).119-117(طه:  وأَنَّک لَا تَظْمؤُاْ فیها ولَا تَضْحى  إِنَّ لَک أَلَّا تجُوع فیها ولَا تَعرَى فَتَشْقَى

اي متفاوت با مرحله  ممکن است در دفاع از این دیدگاه گفته شود: مرحلۀ سکونت در بهشت مربوط به مرحله .50
داوند به روح آدم فرموده با همسرت در بهشت اسـتقرار  اي خاص، خ است، بدین معنا که در مرحله   سجده بوده

است). چنـین     گردد (مقصود نوعی اکل روحی بوده   یابید ولی از درخت ممنوعه استفاده نکنید که باعث تنزل می
هاي مشترك دارد و این گونـه   نماید؛ زیرا آدم در مراحل مختلف داستان ویژگی توجیهی نیز با آیات سازگار نمی

که تنها روحش در بهشت باشد و به واسطۀ استفاده از درخت ممنوعه، به ماده تعلق گرفته باشد به خصوص نبوده 
شود قـبالً در   ، پس معلوم می»اسکن انت و زوجک الجنه«، بلکه فرموده: »ادخل الجنه«که در تعبیر آیه، نفرموده: 

فرمود او را به آسمان بردم یا   مین آفریده شده بود میفرماید در آنجا بمانید واال اگر آدم در ز  اند که می بهشت بوده
 فرمود: داخل بهشت شو.  می
رود، مانند آیۀ شریفۀ   در مورد رفتن به جایی نیز به کار می» اهبطوا«که واژة  اند از این اشکال چنین پاسخ داده .51

که چون بهشت   اند ز چنین دفاع کرده) (ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان). برخی نی61(بقره:  »اهبِطُوا مصراً«
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، ص تعبیر شده است (ر. ك: سـیدمحمود آلوسـی، همـان   » اهبطوا«آدم بر نقطۀ مرتفعی بود و از آن فرود آمد، به 

، احتمال »اهبطوا مصرا«بیان شود مانند » اهبطوا«). لیکن هر دو دفاع مبتال به اشکال است؛ زیرا اگر متعلق فعل 234
د بدان مکان باشد، اما اگر متعلق آن ذکر نشود، ظهور در فرود آمدن دارد. اما اینکه بگوییم آن دارد به معناي ورو

سازگار نیست؛ چون ظاهر تعبیر » ولکم فی االرض مستقر ومتاع الی حین«است، با تعبیر    باغ در مکانی مرتفع بوده
 اند. در زمین نبوده  این است که قبالً» فی االرض«

 . )119-118(طه: » وأَنَّک لَا تَظْمؤُاْ فیها ولَا تَضْحى  إِنَّ لَک أَلَّا تجُوع فیها ولَا تَعرَى«ده است: که فرمو چنان .52
. (ر. ك:  انـد  را طـرح کـرده  » برزخیـه  جنـۀ «تعبیـر   المیـزان عالمه طباطبایی در چند مورد از تفسـیر شـریف    .53

 )219، ص 14و ج  39، ص 8ج  ؛139، ص 1 جسیدمحمدحسین طباطبایی، همان، 
: کانت من جنان الدنیا تطلع أ من جنان الدنیا کانت أم من جنان اآلخرة؟ فقال :عن جنۀ آدم الصادقسئل  .54

 )43، ص (ر. ك: علی بن ابراهیم قمی، همان. فیها الشمس و القمر، و لو کانت من جنان اآلخرة ما خرج منها أبداً
ابن فناري عبارتی به صورت روایت  مصباح االنسي یافت نگردید، ولی در کتاب ا در کتب روایی چنین نکته .55

تواند ناظر به مطلب مذکور باشد. خالصۀ آن مطلب چنین است: مناسبات بین مردم از جهت مراتـب     آمده که می
ن آمده برحسب حدیث معراج آدم را در آسمان دنیا دیده است. در ادامه چنی برزخی همان است که رسول خدا

. (ر. ك: محمد بـن  متفاوتۀ یجمعها مرتبۀ واحدةاست: مراتب عموم السعداء فی برزخ السماء الدنیا علی درجات 
  )107، ص مصباح االنسبن فناري،  حمزة

، 3 ج( مفاتیح الغیـب  )197، ص 1 ج( مجمع البیان) 164، ص 1 ج( تبیان. این دیدگاه، پیش از عالمه در تفاسیر 56
 مطرح شده است.) نیز 463ص 
؛ 77؛ ص: 34؛ حجـر:  13نیـز بـه کـار رفتـه اسـت. ر. ك: اعـراف:       » فـاخرج «البته در مـورد شـیطان تعبیـر     .57

 .132، ص سیدمحمدحسین طباطبایی، همان
58. ه عنِ اتَّبفَم دىنِّی هم نَّکُمیأْتا یفَإِم ودضٍ ععبل ضُکُمعیعاً بمنْها جبِطا مشْـقى قالَ اهال یلُّ وضفَال ی طـه:  (  داي

123.(  
  اند در خصوص نحوة ورود شیطان به بهشت برخی مفسران، تحت تأثیر تورات و انجیل، سخنانی طرح کرده .59

شیطان با قرار گرفتن در دهان ماري وارد بهشت شد؛ بر همین   اند که با ظواهر آیات منافات دارد، مانند اینکه گفته
؛ 462، ص 3 ، ج. (ر. ك: فخر رازي، همان اند طب فعل جمع مزبور را آدم و حوا و آن مار دانستهاساس برخی مخا

). چنین سخنانی قابل 254، ص 1 ، جالبحر المحیط فی التفسیرابوحیان اندلسی،  ؛237، ص سیدمحمود آلوسی، همان
  استناد به قرآن نیست و بر اثر تأثیرپذیري از اسرائیلیات گفته شده است.

  .198، ص ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان .60
 .263؛ ابوحیان اندلسی، همان، ص 463، ص3ج ر. ك: فخر رازي، همان،  .61
 الشَّجرَةَفَکُال منْ حیثُ شئْتُما وال تَقْرَبا هذه  الْجنَّۀَویا آدم اسکُنْ أَنْت وزوجک سوره اعراف:  22تا  19آیات  .62

نْ   الظَّالمینَ فَتَکُونا منَ  کُما عـبقالَ ما نَهاکُما رهِما وآتونْ سما منْهع ورِيما ما ولَه يدبیطانُ لا الشَّیملَه سوسفَو
 هرَةِهذینَ  الشَّجدنَ الْخالتَکُونا م نِ أَولَکَیإِالَّ أَنْ تَکُونا م  َینحنَ النَّاصما إِنِّی لَکُما لَمهمقاسو  اما بِغُرُورٍ فَلَمالَّهفَد
ةِوناداهما ربهما أَلَم أَنْهکُما عنْ تلْکُما  الْجنَّۀِبدت لَهما سوآتُهما وطَفقا یخْصفانِ علَیهِما منْ ورقِ  الشَّجرَةَذاقَا   الشَّجرَ

  .لَکُما إِنَّ الشَّیطانَ لَکُما عدو مبِینٌوأَقُلْ 
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توجیهات دیگري نیز از برخی مفسران در این خصوص نقل شده است، مانند اینکه: خطاب جمع بـه آدم و   .63

؛ 164، ص است (ر. ك: شیخ طوسـی، همـان     حوا و حیه صورت گرفت یا خطاب به آدم و حوا و وسوسه بوده
  رسد.  ). روشن است چنین توجیهاتی بعید به نظر می198 ، صفضل بن حسن طبرسی، همان

 .22-19؛ اعراف: 35مانند بقره:  .64
نْ ورقِ   «مانند آیه  .65 هِمـا مـلَیفانِ عخْصقا یطَفما وآتُهوما سلَه تدنْها فَبۀِ فَأَکَال م ه فَغَـوى    وعصـى  الْجنـَّ بـر مآد «

 ).121 (طه:
 المیزان فی تفسیر القرآن) 195، ص 1 ج( مجمع البیان) 159، ص 1 ج( تبیانسیر مختلفی مانند این توجیه در تفا .66

 ) نفی شده است.130، ص 1 ج(
. در حالی که معصیت،  اند پنداشته از برخی از معتزله نقل شده که خوردن از آن درخت را گناه صغیرة آدم .67

 )195، ص چه صغیره و چه کبیره، با مقام عصمت انبیا سازگاري ندارد. (ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان
  .91، ص 11ج  ،؛ عالمه مجلسی، همان265، ص8ج شرح المواقف،  ر. ك: علی بن محمد جرجانی، .68
 ر. ك: همان. .69
 ؛ عالمه مجلسی، همان.349ص  ،کشف المرادر. ك: عالمه حلی،  .70
 .)121طه: (  آدم ربه فَغَوى  وعصى الْجنَّۀِفَأَکَال منْها فَبدت لَهما سوآتُهما وطَفقا یخْصفانِ علَیهِما منْ ورقِ  .71
 که گفته شده است: حسنات االبرار سیئات المقربین. چنان .72
  .222، ص 14  جو  130 ، صسیدمحمدحسین طباطبایی، همان. 73
از   انـد؛  به وجوه دیگري نیز اشاره کـرده  . مفسران دیگر براي توجیه کار حضرت آدم136، ص 1 جهمان،  .74

و وجوبی ندانسته، بلکه آن را بـر اسـتحباب       جمله مرحوم طبرسی امتناع از خوردن از آن درخت را امري الزامی
 )55، ص 7 ج ،حمل کرده است. (ر. ك: فضل بن حسن طبرسی، همان

و مثله لقنها و تلقنها. (ر. ك: محمد بن مکرم ابن  فمعناه انه اخذها عنه» فتلقی آدم من ربه کلمات«قوله تعالی:  .75
  )256، ص 15، ج لسان العربمنظور، 

یعنی آن را شکستم. » کسرته«مطاوعه به معناي ایجاد شدن أثر هنگام تحقق فعل بر مفعول است. مثالً در فعل  .76
جـامع  سـندگان،  مطاوعۀ این فعل تکسر است که به معناي تحقـق یـافتن شکسـتن اسـت. (ر. ك: مجموعـه نوی     

 )210، شرح التصریف، ص المقدمات
پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى، مسلماً از «گفتند: . 23اعراف:  .77

  .»زیانکاران خواهیم بود
، ص ن؛ سیدمحمود آلوسـی، همـا  128، ص 1 ، جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلر. ك: محمود زمخشري،  .78

أنوار التنزیل و ؛ عبداهللا بن عمر بیضاوي، 267، ص ؛ ابوحیان اندلسی، همان466، ص 3 ج ؛ فخر رازي، همان،238
اعـراف تفسـیر    23طباطبایی در نقد این دیدگاه که کلمات توبه را بـه آیـۀ     . اما عالمۀ73، ص 1 ، جأسرار التأویل

واقع شده » قُلْنَا اهبِطُوا«  اعراف قبل از جملۀ  ...) در سورةبنا ظَلَمناقاال راین کلمات (یعنی   فرموده است:  اند، کرده
جایی با دیدگاه مورد  آمده است و همین جابه قُلْنَا اهبِطُوابقره بعد از جملۀ   در سورة »...فَتَلَقَّى آدم«است، اما جملۀ 
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ریزي  فرماید: خداوند در پاسخ مالئکه که آدم را به فساد و خون  اشاره تناسب ندارد. عالمه طباطبایی در ادامه می

فهماند که در این تعلیم اسما حقیقتی نهفتـه   اکتفا فرمود و این خود می  کردند تنها به آگاهی آدم از اسما  متهم می
) این تفسیر عالمه با روایتی 134ص  بود که براي بخشش گناه نافع بود. (ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان،

هاشـم   شود که آن کلمات را به پنج نفس مقدس آل کساء تفسیر کـرده اسـت. (ر. ك: سـید    از أهل بیت تأیید می
 )192، ص 1 ، جبحرانی، همان

 .133ص  ،ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان .79
آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با  ۀو [نیز] بر آن سه تن که بر جاى مانده بودند، [و قبول توب. 118توبه،  .80
اش بر آنان تنگ گردید، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهى از خدا جز به سـوى او نیسـت.    فراخى ۀهم

  پذیر مهربان است. تردید خدا همان توبه توبه کنند. بى ] توبه داد، تا پس [خدا] به آنان [توفیق
 .400، ص 9 ، جر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان .81
 .207، ص 1 ، جتفسیر روح البیانر. ك: اسماعیل حقی بروسوي،  .82
 .147. - 110، ص خلقت انسانیداهللا سحابی،  .83
که اشاره شد نظریۀ مورد پذیرش ما (یعنی دیدگاه ثبات انواع)، از ظـاهر آیـات و نـه صـریح آنهـا       البته چنان .84

رو انکار آن به معناي انکار ضروري دین یا حکم صریح قرآن نبوده، موجب اثبات کفر یا  شود. از این برداشت می
ات متواتر با فرض بازگشت آن انکار به انکار ارتداد شخص منکر نیست. زیرا انکار محتواي صریح قرآن یا روای

  شود. ثابت نمی   گردد، اما با تشکیک در معناي آیه یا صدور روایت، چنین حکمی    رسالت موجب کفر یا ارتداد می
 .213-205، ص انواع  منشأبراي توضیحات بیشتر در خصوص تغییرات در انواع ر. ك: چارلز داروین،  .85
 .482، ص 2 ، جهمانر. ك: شیخ طوسی،  .86
 .342محمدتقی مصباح یزدي، همان، ص  .87
 .257، ص16ر. ك: سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  .88
  .108یداهللا سحابی، همان، ص  .89
 ).27(اعراف:  الْجنَّۀیا بنی آدم ال یفِْنَنَّکُم الشَّیطانُ کَما أَخْرَج أَبویکُم منَ  .90
 .345ص  مصباح یزدي، همان، .91
  .112یداهللا سحابی، همان، ص.  .92
 .347مصباح یزدي، همان، ص  .93
دادن به  غذا اى، یا در روز گرسنگى  ] چیست؟ آزادکردن بنده [سخت ۀو تو چه دانى که آن گردن. 12-17بلد:  .94

دیگر را بـه  و یکـ  ایمـان آورده کسانى باشد که  ةنشین. عالوه بر این از زمر خاكمستمندي  یتیمى خویشاوند، یا
  .اند شکیبایى و مهربانى سفارش کرده

  مصباح یزدي، همان. .95
صـرف  «، جامع المقدماتهاي مرسوم صرفی چنین معنایی براي باب تفعیل بیان نشده است. (ر. ك:  در کتاب .96
 )209ص  ،»شرح تصریف«و  160، ص»میر

 



   ۳۹ ۴۰ -۳۰بقره، آيات   ) سورة۶كريم (تفسير قرآن 

                                                                                                        
  .140یداهللا سحابی، همان، ص  .97
 .143همان، ص  .98
  .144همان، ص  .99

100.  ینٍلَقَدنْ طاللَۀٍ منْ سخَلَقْنَا الْإِنْسانَ م ٍینکی قَرارٍ منُطْفَۀً ف لْناهعج ثُم    َلَقَـۀلَقَۀً فَخَلَقْنَـا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَۀَ ع ثُم
-12(مؤمنون:  لْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینمضْغَۀً فَخَلَقْنَا الْمضْغَۀَ عظاماً فَکَسونَا الْعظام لَحماً ثُم أَنْشَأْناه خَ

14.(  
  .145یداهللا سحابی، همان، ص  .101
 .347محمدتقی مصباح یزدي، همان، ص  .102
 .121یداهللا سحابی، همان، ص  .103
فرید، و از آن آفرید و جفتش را [نیز] از او آ» نفس واحدى«اى مردم، از پروردگارتان که شما را از . 1نساء:  .104

کنید پروا  ] او از همدیگر درخواست مى دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد، پروا دارید و از خدایى که به [نامِ
  . نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید، که خدا همواره بر شما نگهبان است

  .134-133، ص 7، شدماهنامۀ دانشمن، »پیدایش بشر از دیدگاه قرآن و علم«صادق تقوي،  .105
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