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  دهیچک

 گنـاه « اصـطالحاً  کـه  اسـت  تیحیمسـ  دربنیـادین  هـای   آموزه ازی یکگناه آدم و حوا 

ـ اله دری دیـ کلی نقش، نینخست گناه ی آموزه .شود می دهینام »نینخست ی حیمسـ  اتی

 بـوده  تیحیمسـ  خیتـار درازای  دری حیمسـ اندیشوران  ازی اریبسی دلمشغول و داشته

 درویـژه   ، بهنینخست گناه خصوص دری حیمس دانانیاله های همشاجر وگفتگوها  .است

 نیـ ا در سـا یکلی سـو  ازی رسـم ی موضـع برگـرفتن   به، تیحیمسنخستین ی ها دوره

 به، چندهایی  آیه لیذ زین میکر قرآنویژه  به ومسلمانان  مقدس متون در .شد خصوص

تگو گف بهبسیاری  مفسران واندیشوران  و است شده پرداخته حوا و آدم گناه وی نافرمان

 انیحیمس انیم کهفراگیری  توافقرغم  به .اند پرداخته قرآندر  حوا و آدم گناهی  درباره

 اختالفآنان  انیم، آنچند و چون  در دارد، وجود حوا و آدملغزش  باب در مسلمانان و

ی کـرد یروایـم بـا برگـرفتن     رو کوشـیده  پـیش  نوشـتار  در .دارد وجـود ی جدی نظرها

 مـوارد  اسـت،  مسـلمانان  و انیحیمسـ  مقـدس  متـون  بـر ی نـ مبت عمدتاً کهی ا سهیمقا

 دهیکش ریتصو به حوا و آدم گناه باب در تیحیمس و اسالم انیمهمسازی و ناهمسازی 

  .شود

  .مقدس کتاب، میکر قرآن، حوا و آدم، نینخست گناه، تیحیمس، اسالم   :ها کلید واژه

                                                
 ینیخم امامی للالم نیب دانشگاهی اسالم حکمت و فلسفه گروه اریاستاد ،مسؤولنویسنده  .1

mollayousefi@yahoo.com 

 .ینیخم امامی الملل نیب دانشگاه ثیحد و قرآن علوم گروه اریاستاد .2
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  مقدمه

هـای   مسـأله  بـه  پـرداختن ی حیمسـ  دانانیـ اله مهمهای  یدلمشغول ازی یک ربازید از

 دیبا چگونه را گناه نکهیانمونه، ی برااست؛  مطرح گناهی  باره در که است بودهگوناگونی 

 بـر افزون  ایاست ی اله قانون ازی تخط صرف و است فعل یک تنها گناه ایآ کرد؟ فیتعر

 علـت  و یوجـود ی حالت عنوان به دیبا را گناه ایآ دارد؟ زینی وجودی حالت به اشاره، آن

 یـا  شـوند،  یمزاده  گناهکار آنها ایآ ؟اند چگونه کودکان ر؟یخ یا کرددریافت  فرد گناهان

 به است گناهکار انسان ایآ کنند؟ نقض رای اله قانون که شوند می گناهکاری زمان که نیا

 ها انسان ما است؟ شده زاده گناهکار که چون کند می گناه یا کند، می گناه که نیا لیدل

 رگذاریثأت انسانها ما در آدم ی هیاول گناه ایآ م؟یا برده ارث به رای زیچ چه ابوالبشر مآد از

 هماننـد  انیحیمس انیم در (original sin)» نینخست گناه« اصطالح ر؟یخ یا است بوده

  حال نیا با .است امدهین صراحت به مقدس کتاب در که است یکالم اصطالح کی »ثیتثل«

 ،رو نیا از .است یافته اختصاص آن یامدهایپ و گناه مسأله به دسمق کتاب از یادیز بخش

  . ندیبجو مقدس کتاب در را نینخست گناه از بحث ی شهیراند  کوشیدهی حیمس متکلمان

 توجـه ، انسـان ی بـرا  آنی اخـرو  وی ویدنی امدهایپ و تیماه، گناه به زین اسالم در

اثـم، سـیئه،   جملـه  رهای گونـاگون از  تعبیو ها  واژهکریم با  قرآندر  .است شده ای ژهیو

بـا   به گناه اشاره شده است عصیان و حِنث ذنب، ،خطیئه، فسق، منکر، لمم جرم، حرام،

اید بتـوان  اند، شـ  ها و اصطالحات آورده نگاه به آنچه که مفسران ذیل هر یک از این واژه

هر یک از این  اماآمده، تعبیرهای گوناگون با  قرآنچه گناه در چنین نتیجه گرفت که گر

  است این تعبیرها، این ی همه مشترك قدر است. گناه هاي ویژگي از بخشي بیانگر تعبیرها

آنهـا بـا   انجـام  کـه انسـان بـا    کارهای ناشایست با پیامدهای ناشایسـتند  آنها ی  همهکه 

هـر  «گنـاه عبـارت اسـت از    طباطبایی، خیزد. به بیان  به مخالفت برمیدستورهای الهی 

باشد و نسبت به مولویت موال مخالفت شـمرده  بندگی حرمت ی شکستن  یهعملى که ما

» داشـته باشـد  بنـدگی ناسـازگار   کـه بـه وجهـى بـا     گفتـاری  و کار هر سرانجام شود و 

در  قـرآن مهم در این خصوص ایـن اسـت کـه در     ی نکته ).2/200، 1374(طباطبایي، 

آدم به کار رفته اسـت. در   ذنب و عصیان در مورد انبیاء از جمله حضرتی  مواردی واژه

 گناه به )23 اعراف: ،133-131 طه: ،36-35 بقره: جمله از( متعددی آیات ذیل کریم قرآن

این ، تاریخدرازای در  ،سان . بدینآن پرداخته شده استپیامدهای  و حوا و آدم نافرمانی و

آدم  مطرح بوده است که حضرت مسلمان متفکران و متکلمان مفسران، برای مهم پرسش

.  بوده استاندازه آن به چه پیامدهای است و دست زده فرمانی  نا و گناه به معنایی چه به
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 مسیحیت و اسالم ی حوزه در تطبیقی مطالعات طرح به توجه با اخیر سالهای در مسأله این

گونـاگون  ابعـاد  ایم  رو کوشیده پیشدر نوشتار پایه، بر این  پیدا کرده است.ای  تازهابعاد 

آغـاز   در، منظـور  نیبـد  قرار گیـرد. دوباره  تأملمورد  ای با رویکردی مقایسه سألهماین 

ی مسلمانان را بازکاوی  ، انگارهآن از پس و ردیگ می قراربررسی  موردمسیحیان  دگاهید

  .بود خواهدی اسالم وی حیمس مقدس متون بر شتریب ما هیتک، یبررس نیا در وکنیم  می

  

  ناهگ ی مسأله و مقدس کتاب -1

1یگستردگ و دامنه ثیح از هم گناه مقدس، کتاب در
2شدت و ژرفا نظر از هم و 

 مورد آن 

 پادشـاهان  اول کتـاب  در گنـاه فراگیر بودن  باب درنمونه، ی برا .است گرفته قرار بحث

»  ...نورزد گناه که ستینی آدم نکهیا حال و ورزند گناه تو به اگر و«: که است آمده نیچن

ـ « :کـه  میخـوان  مـی  داوود ریـ مزام در نیهمچنـ  ).46: 8 پادشاهان، اول(  او از همـه ی ول

 ).3: 14 ر،یمزام(» ستینی کین آنها از یک چیه در ،اند گشته فاسد همه ،اند شده روگردان

 هرچـه  کـه  نـدارد  وجـود ی درستکار کامالً آدم ایدن در« :است آمده زین جامعه کتاب در

 به پولس ی رساله در ).20: 7 جامعه،(» نزند رس او ازیی خطا هرگز و باشد درست کند می

 هـم  گنـاه  یب کی عالم، تمام در ست،ین کوکارین کس چیه ...« :که میخوان می زین انیروم

   ).23: 3 ان،یروم(» ... اند کرده گناه همه رایز« ؛)10: 3 ان،یروم(» شود نمی یافت

ی حتـ  بلکـه ی عـاد ی انسـانها  تنها نه، است آمده مقدس کتاب در که آنچهی  بر پایه

 و زنـا  دروغ، ،یبدمسـت  همچـون ی گناهان به زین داوود و میابراه نوح، همچونی امبرانیپ

ی کشاورز کار به نوح« :که است آمده شیدایپ سفر در نمونهی برا .3برند کشتن دست می

                                                
1. extensiveness  

2. intensiveness  

نامند، بـا اسـتناد بـه ظـواهر برخـی از آیـات و        می »حشویه«در اسالم نیز گروهی که آنها را به طعن  .3

ء و اولیاء(ع) را غیر معصوم دانسته و حتی ارتکـاب گنـاه   دیث جعلی، انبیااسرائیلیات و احاشماری از 

 دانند، گروههایی نیز مانند اصحاب حدیث و معتزله ارتکاب گناه کبیره را برای آنان ممکن و جایز می

در گناهکـار شـمردن   شـمارند. مسـتندات قرآنـی ایشـان      سازگار نمیصغیره را با رسالت انبیاء(ع) نا
 عبارات و کلمات مندرج در خالل آیات این داستان است، مانند:ز ی اآدم(ع)، برخ

  .)35 :(بقره» بدان درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد.«: زیر پا نهادن نهی خداوند -1
  .)131 طه:(» فرمانی کرد پس گمراه گردید.او آدم پروردگارش را ن«: نسبت دادن عصیان به آدم -2

  ).133 :طه» (اش را پذیرفت و هدایتش نمود و توبه«.. . :ی آدم توبه -3

  .)23اعراف: (» ... ما به خویشتن ستم کردیم ... پروردگارا«: ظلم آدم و همسرش به خویشتن -4

 .)36(بقره: » ... پس آنان را از آن چه در آن بودند خارج ساخت« :اخراج آنان از جنت -5
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ی مسـت  حالت در بود، دهینوش ادیز شراب کهی روز .نمود غرسی تاکستان و شد مشغول

 بـه  رفتـه  رونیب و دید را خود پدری برهنگ کنعان، پدر حام، .دیخواب رهنهب اش مهیخ در

 انداخته خودهای  شانهی رویی ردا خبر، نیا دنیشن با یافث و سام .داد خبر برادرش دو

  ). 23-20: 9 ش،یدایپ(» نندینب را اوی برهنگ تا رفتند پدرشان طرف به عقب عقب

 تو: گفتی سارا به دیرس مصر نیسرزم هبی وقت«: است آمده زین میابراه خصوص در

 مرا تو، تصاحبی برا هستم، تو شوهر من که بفهمند مصر مردم اگر وی هستیی بایز زن

 رفتـار ی مهربـان  بـه  مـن  بـا  تو خاطر به ،یهست من خواهریی بگو اگر اما کشت؛ خواهند

 ابکتـ  تیـ روا طبـق  ).13-11: 12 ش،یدایـ پ( »بود خواهد امان در جانم و کرد خواهند

 میابـراه  بـه ی فراوانی ایهدا او خاطر به و برد می خود دربار به رای سارا فرعون ،مقدس

 را میابراه شود، می آگاه امر قتیحق از نکهیا ازپس ی ول ،)16-14: 12 ش،یدایپ( دهد می

 چرا ؟یکرد من با که بودی کار چه نیا« :که دیگو می نیچن او به خطاب و خواند می فرا

 رم؟یـ بگی زن به را او تای کردی معرف خود خواهر را او چرا توست؟ زنی سارا کهی نگفت

  ).18: 12 ش،یدایپ(» برو نجایا از و بردار را او حال

ی بـرا  و برخاسـت  خواب از دوداو عصر هنگام روز یک«: که میدار هم دوداو مورد در

 بایزی زن به چشمش زد می قدم آنجا دری وقت .رفتی سلطنت کاخ بام پشت بهی هواخور

 .سـت یک زن آن بپرسـد  تـا  فرسـتاد  را نفـر  یک دوداو .بود کردن حمام مشغول که افتاد

 را نفـر  چند داوود پس .استی تیحی ایاور زن و عامیال دختر بتشبع، اسمش شد معلوم

 بتشـبع  سـپس  .شد همبستر او با داوود آمد، او نزد بتشبعی وقت .اورندیب را او تا فرستاد

 غامیپ است،آبستن  که دیفهم بتشبعی وقت .برگشت خانه به اخته،س طاهر آب با را خود

 کـه  آنچهی  پایه بر). 5-2:11 دوم، لیسموئ(» داد خبر داوود به را موضوع نیا و فرستاد

 کـه  شـد سرانجام وادار ی ول آمد بریی جو چارهپی  در ، داووداست آمده مقدس کتاب در

 داوود ،یسـوگوار  امیا شدن تمام ازپس « .دهد کشتن به نبرد دانیم در را زن آن شوهر

 .آورد ایدنه بی پسر او از شده، داوود زنان ازی یک زین او و آوردی سلطنت کاخ به را بتشبع

 خداوند).11:27 دوم، لیسموئ(» آمد ناپسند خداوند نظر در بود کرده داوود کهی کار اما

  .کرد خواهد هیتنب را او که دهد غامیپ خداوند جانب از تا فرستد می داوود نزد را ینب ناتان

   ).13:12 دوم، لیسموئ( »ام کرده گناه خداوند حق در :گفت ناتان به کرده اعتراف داوود«
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 گناه تیعموم به اشاره صراحت به کهی اتیآ برافزون  دارند، اشارهی برخ که همانطور

 حیمسـ  دنشـ  هیفد ازمندینی همگ ها انسان ،مقدس کتاب نظر از که تیواقع نیا دارند،

 اعمـال ( اند توبه و) 5:3 یوحنا،(دوباره زنده شدن ، )12:4 رسوالن، اعمال ؛16:3 یوحنا،(

 اسـتدالل  .هسـتند  گناه به آلودهی همگ ها انسان که دارد آن از نشان ،)30:17 رسوالن،

 از .1است گناه مجازات مرگ، مقدس کتاب اتیآ طبق که استآن  خصوص نیا در گرید

 تـوان  مـی  رو، از ایـن  هسـتند؛  مـرگ دستخوش  یهمگ ها انسان که میدان می گریدی سو

  .)Pfandle, 5( گناهکارندی همگ ها انسان که گرفت جهینت

 کـه  سـت ها وسوسـه  اثـر  بر و بوده خوب ذاتاً ما ایآاندازه ژرفند؟  چه تا ما گناهان اما

 که ای شرورانه عتیطباز رهگذر  و میهست شر ذاتاً ما که نیا یاشکنیم؛  می رای اله قانون

 و فعـل  یـک  صـرفاً  هـا  انسان ما در گناه ایآ گرید عبارت به .میشو می گناه مرتکب میدار

 یک عنوان به را گناه عموماً مقدس کتاب .ماست دری وجودی حالت که نیا یا است عمل

 گنـاه  بـه  اشـاره ی بـرا  همه از شیب که ای واژه ،میقد عهد در .کند می یتلق عمل و فعل

)sin( ی عبر واژه رفته ارک به»chaṭṭâ'âh«2 وی عمـد  اشـتباه  ای خطای معنا به که است 

ی عبـر  واژگان، نیا برافزون  ی.سهو اشتباه یا خطا یک صرف نه است، سرزنش خور در

 یـا  فعـل  یک گناه ،قیعت عهد نظر از که اند شهیاند نیا کننده القا که دارد وجودی گرید

 راهـه یب بـه ی معنـا  به که »shâgâh« ی واژه لمثای برا ی.وجود حالت یک تا است عمل

  .است )rebellion( شورشی معن به که »‛pesha« واژه یا است) to go astray( رفتن

های  واژه است، رفته کار به گناه به اشارهی برا کهی های واژه نیشتریب ،دیجد عهد در

hamartano«ی ونانی  مرتبـه  174 و 43 کـدام  هر بیترت به که 5است hamartia«4« و 3»̄

                                                
 (رومیان،» خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح اما نعمت زیرا که مزد گناه مرگ است،« .1

23:6(. 

که بیشترین اشاره به گناه در عهد عتیق به واسـطه آن صـورت    chaṭṭâ'âhالزم به ذکر است که واژه  .2

بیشتر به عنوان اسم تا فعل به نفس خطا و گاهی اوقات به  بار) اسم مونث بوده و284( پذیرفته است

 chaṭṭâ'âhمشتق از واژه  را داریم که اسم مذکر و chêṭدر کنار آن واژه  اشاره دارد.گناه عادتی افراد 

است که اسم  chăṭâ'âhواژه دیگر از این خانواده واژه  است که بیشتر اشاره به ماهیت عام گناه دارد.

را داریـم   'châṭâدر پس این سه واژه ما فعـل   ندارد. chaṭṭâ'âhمونث است و تفاوت چندانی با واژه 

 که ریشه سه واژه پیشین است.

 .12:5 ،23:3 ،12:2رومیان  ؛14:5یوحنا  ؛18:15لوقا  ؛15:18انجیل متی  برای نمونه نگاه شود به: .3

 .29:1یوحنا  ؛77:1لوقا  ؛5 و 4:1مرقس  ؛9 و 5 و 2:9 ،6:3 ،21:1 متی انجیل به: شود نگاه ونهنم برای .4

بـا واژه   hamartanōواژه یونـانی   اسـت.  hamartanōان اسم، مشتق از فعـل  به عنو hamartiaواژه  .5

 ارتباط دارد. châṭâعبری 
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رسـد   به نظر مـی  که دارند نیا به اشاره واژه دو نیا .1اند آمده دیجد عهدی یونان متن در

 هـم  حـال،  نیا با .است کردن اشتباه ای کردن خطای معنا به گناه زین دیجد عهدکه در 

 بـه  گناه به، آنها در که دارد وجودبسیاری ی عبارتها ،دیجد عهد در هم و میقد عهد در

ی مـار یبی نـوع  را گناه، ینبی ایارمنمونه، ی برا .است شده اشاره یوجودی حالت عنوان

ـ ا از .دهـد  مـی  قرار ریثتأ تحت را انسان دل و قلب که داند می یروان وی روح ، ثیـ ح نی

 از که ستیک ست؛ین شرور و بکاریفر انسان دل مانند زیچ چیه«: که دارد می انیب نیچن

 :کهگوید  می نیچن ریمزام در زین داوود ).9:17 ا،یارم( »باشد؟ آگاه گذرد می آن در آنچه

 شـد  بسته مادرم رحم در من نطفه که ای لحظه از ،یبل ام، بوده گناهکار تولد بدو از من«

 از مـرا  گناه« :که دارد می انیب خداوند به خطاب، رو نیا از ).5:51(» ام بوده گناه به آلوده

ـ  ایخـدا « ،)7:51(» شوم برف از دتریسف تا ده شستشو مرا شوم؛ پاک تا کن دور من ی دل

 رسول پولس). 10:51(» کن عطا من به راستی روح نو، از و نیافریب من درون در پاک

 تیواقع یک نیا ،یزندگ در که رسد می نظر به«: که دارد می انیب نیچن خصوص نیا در

 البته .زند می سر ام از بد کار اریاخت یب م،یده انجام کین کار میخواه می هرگاه که است

 در وجـودم، ژرفـای   دری زیـ چ اما دهد، انجام را خدا خواست است لیماام  تازه عتیطب

ـ ا در واسـت   جدال و جنگ در فکرم با که هست منی نفسان عتیطب  روزیـ پ مبـارزه  نی

 فکـرم  در .دارد وجـود  من درون در هنوز کهی گناه سازد، می گناه ی برده مرا و شود می

 گنـاه  ریاسـ  هنـوز  که نمیب می اما باشم، خدا گذشته جان از خدمتگزار که کنم می اراده

ی سیع ستین گناه ریاس کهی کس تنها ،مقدس کتابدر ). 25-21:7 ان،یروم( »... هستم

 پاک او ...« که است آمده حیمس باب در انیعبران به رسول پولس ی نامه در .است حیمس

 که میدار زین پطرس اول ی نامه در ).26:7(» ... ستجدا گناهان از و گناه یب و بیع یب و

.  )Pfandle, p.5-6( )22:2( »امدین رونیب او دهان از یدروغ و نزد، سر یگناه او از هرگز«

خاسـتگاه   تـوان  می ایآ ست؟یچ ما آلود گناه عتیطب نیا منشأ که است نیا پرسش حال

  نه؟ یا دانست حوا و آدمی  هیاول گناه را آن

  

 

                                                
اسـت کـه از حـرف نفـی و واژه      anamartētosواژه سومی که در عهد جدید به گناه اشاره دارد واژه  .1

hamartanō .7:8 نا،(یوح این اصطالح تنها یکبار در عهد جدید آمده است مشتق شده است.( 
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  انیحیمس مقدس متون در نیتنخس گناه -2

 در .است امدهین مقدس کتاب متن درند مدستگاه صورت به نینخست گناه ی هینظر

 دانانیـ اله .اسـت بـه اسـتوار    مقـدس  کتاب ازی ا پراکندههای  عبارت برانگاره  نیا واقع

 بـه  بتواننـد ن آ رهگـذر  از تا داده قرار گرییکد کنار را ها عبارت نیاها  دهسی طی حیمس

 نیا در کهیی بخشها نیمهمتر ازی یک ،میقد عهد در .بپردازند هینظر نیا اثبات و نییتب

 ی قصـه ، آن در کـه  اسـت  نیتکـو  سـفر  از سوم بخش، است شده استناد بدان خصوص

 سـفر  در آدم هبـوط  داسـتان  در کـه  اسـت  نیا مهم ی نکتهی ولاست،  آمده آدم هبوط

 درد همچـون یی امـدها یپ اسـت،  شـده  ارهاشـ  حوا و آدم گناهی امدهایپ به تنها ن،یتکو

 در البته ).19:3( مرگ ،)17:3( معاش کسب در زحمت و رنج ،)16:3( زنی برا مانیزا

 :کـه  دارد مـی  انیـ ب نیچنـ  لیاسـرائ  قوم به خطاب خداوند که است آمده اءیاشع کتاب

 مـرا  نیقـوان  و احکـام  شـما  رهبـران  و دنـد یورز گنـاه  مـن  به نسبت ابتدا از اجدادتان«

 نیچنـ  لیاسرائ قوم به خداوند که میدار هوشع کتاب در نیهمچن ).27:43(» شکستند

» دیـ کرد رد مـرا  محبـت  و دیشکسـت  مرا عهد آدم، مانند زین شمای ول« :که دارد می انیب

 عهـد  اسـت،  شده اشاره انسان هبوط به ظاهراً آن در که هیآ دو نیا ازی جدا اما ).7:6(

  .است نساخته مرتبط ها انسان آلود گناه عتیطب به را آدم هگنا صراحت به جا چیه در میقد

 آنی امـدها یپ و نینخسـت  گنـاه  از بحـث  بـه  آن در کـه ی مهمـ  منابع از گریدی کی

 حکمـت  کتـاب  درنمونـه،  ی برا .است قیعت عهد 1ییفایآپوکر کتب است، شده پرداخته

 گنـاه «: کـه  است آمده است، میقد عهدیی فایآپوکرهای  کتاب ازی یک که رایس بن یشوع

 حکمـت  کتـاب  در. 2)24:25(» میریم می یجملگ که اوست سبب به و گشت، آغاز زن با

                                                
 هـزار سـال و رسـمیت یـافتن و قـانونی شـدن       در حـدود دو  عهـد عتیـق  های مختلـف   تألیف بخش .1

(canonization)  در حدود سـال   پس از میالد به طول انجامید. 100 قبل از میالد تا 400آنها بین

ند که به قبل از میالد یهودیان اسکندریه کتابهای مقدس خویش را به زبان یونانی ترجمه کرد 250

کتاب بود که وجـود برخـی از آنهـا در     46این ترجمه مشتمل بر  معروف گشت. سبیعینیه ی ترجمه

میالدی یهودیان در شهر یابنه (یاونـه کنـونی) پـس از     100در حدود سال  اصل عبری قطعی نبود.

ترجمـه  سفر توافق کردند و از برخی اسفار موجـود در   39بر  بررسی تک تک اسفار عهد عتیق رسماً

نام دیگر این  نامیده شدند. پنهانیعنی  (apocrypha) اسفار مذکور آپوکریفا سبعینیه روی گرداندند.

کتـاب دیگـر    39قرار دارند که  کتابهای قانونی اولیاست که در مقابل  کتابهای قانونی ثانویاسفار 

 ). 25 ،1387 (میشل، دهند عهد عتیق را شکل می

 رجوع شود به: .2
 .107ص نی، نشر ،تهران سیار، پیروز ترجمه )،1384( اورشلیم مقدس کتاب اساس بر یرا،س بن حکمت
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 خـدا  ،یآر«: کـه  اسـت  شده انیب قیعت عهدیی فایآپوکری کتابها از گریدی کی ،مانیسل

 است؛ آورده دیپد شیخو ذات ازی صورت او از است، دهیآفری ریفسادناپذ بهر از رای آدم

 2(» آزمـود  خواهنـد  را آن ،اند مرگ آنِ از که آنان: آمد در ایدن به گمر سیابل رشک به

 حـوا  و آدم گنـاه پیامد  مرگ دارند اشاره که هستندی منابع نیاول متون نیا. 1)23-24:

 بـه  حـوا  و آدم گناه که نیا بری مبن یافتعبارتهایی  آنها در توان نمی ،همه نیا با است،

  .است یافته انتقالفرزندان آنان 

 150 تا الدیم از شیپ 200ی سالها نیب که انیهودی 2یا مکاشفه متون در نیهمچن

 در .است شدهی تلقی موروثی مجازات عنوان به مرگاند،  آمده در نگارش به الدیم از پس

ی بـرا . انـد  پرداختـه  آدم سـرزنش  بـه  گریدی برخ و حوا سرزنش بهی برخ، خصوص نیا

 انیـ ب نیچنـ  حـوا  بـه  آدم که است آمدهی) الدیم اول قرن( یموس ی مکاشفه درنمونه، 

 بـار  بـه  را میعظـ ی خشـم  مـان یبرا وای  پراکنده ما انیم در رای تباه چرا«: که دارد می

 کتـاب  در). 14:2(»  ابـد؟ ی مـی  غلبه مان نسلی تمام بر که باشدی مرگ آن که ،یا آورده

 گفـت  مـی  سخن اخد با کهی حال در عزرا که است شده انیبی) الدیم100( عزرا چهارم

 تو و کردی چیسرپ آن از او اما ؛یراند را احکامت ازی حکم او بر«: که داشت انیب نیچن

 دوم قـرن ( باروک مکاشفات در ).3:7(» یداشت مقرر اعقابش و اوی برا را مرگ درنگ یب

 شد دادهی کسان مرگ به حکم و شد گناه مرتکب آدم کهی هنگام: «میخوان می ی)الدیم

). 23:4( »یافـت  ادیـ ازد افتنـد ی مـی  تولـد  کـه ی کسـان  تعداد ند،یایب ایدن به بود قرار که

 همهی برا را مرگ و گشت گناه مرتکب آدم بار نینخست«: که است آمده آن در نیهمچن

 رایـ ز «: کـه بینـیم   مـی  آن در بـاز ). 54:15( »نبودنـد  او زمان در که آورد بار بهی کسان

 نیا در). 56:6( »... گذاشتی هست عرصه به پا رگم یکباره به کرد، خطا آدم کهی هنگام

ی تلق حوا و آدم گناه امدیپ و جهینت ها انسان مرگای،  مکاشفه متون از شده نقلعبارتها 

 هبـوط  باعث، انسان هبوط که میدار متون نیهم ازی گریدهای  جمله در اما. است شده

                                                
 رجوع شود به: .1

 ی ترجمـه  )،1380( بر اساس کتاب مقـدس اورشـلیم   (کتابهای قانونی ثانی) عهد عتیقکتابهایی از 

 .354 ص نشر نی، ،تهران پیروز سیار،

مشتمل بر نوزده کتاب است، دربردارنده ادعای مکاشفه یهودیان که  (apocalyptic) ای متون مکاشفه .2

 (سلیمانی اردستانی، اند هان و استقرار حکومت خدا بر زمینمکاشفه درباره مقاصد سری خدا، پایان ج

1379، 116.( 
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 چه آدمای « : که است آمده عزرا چهارم کتاب درنمونه، ی برا .است شده ها انسانهمگی 

 نبـود،  تـو  مختص تنها هبوطی ول ،یکرد گناه کهی بود تو نیا که هرچند رایز ؟یا کرده

 اول قرن( حوا و آدم اتیح کتاب در). 118: 7( »بود زین تو اعقاب عنوان به ما آنِِِِ از بلکه

 :کـه  اسـت  شـده  انیب نیچن و است شده برگردانده حوا به ها نسلی تمام گناهی) الدیم

 و خطـا  کـه  ،یآورد بـار  به میعظی جراحت مای برا تو ؟یا کرده چه تو گفت حوا به آدم«

  ).44:2( »باشد مانهای نسل همه در گناه

 عـت یطب و هـا  انسـان  مـا  مـرگ  بـه  را انسان هبوط کهی کس تنها ،دیجد عهد در اما

 نیچنـ  انیـ رنتق بـه  اول ی نامه دری و .است رسول پولس ،سازد می مرتبط آلودمان گناه

 نجات کار اثر در آمد، ایدن نیا به مرگ آدم گناه علت به که همانطور« :که دارد می انیب

 نسـل  از رایـ ز م،یریـ م مـی  ما ی همه .شد ما بینص مرگ از پسی زندگ زین حیمس بخش

 در ).22-21: 15( »دارد وجـود  زیـ ن مرگ باشد، گناه جا هر چون م،یهست آدم گناهکار

 گنـاه  آدم یـک  وسـاطت  بـه  همچنانکه لهذا« :که دارد می انیب نیچن زین انیروم به نامه

 آن از گشت،ی طار مردم همه بر موت گونه نیا به و موت؛، گناه به و دیگرد جهان داخل

 :که دارد می انیب نیچن انیافسس به نامه در نیهمچن ).12:5( »کردند گناه همه که جا

 بـه  محکـوم  و دیداشـت  قـرار  خدا لعنت ریز ،گناهان و ایخطا علت به زین شمای روزگار«

 اطاعـت  را طانیشـ  و دیـ بود گنـاه  در غـرق  گـران ید ماننـد  هم شما .دیبودی ابد مرگ

 خـدا  نیمخـالف  قلـب  در اکنـون  هم و است دیپلی روهاین سیرئ کهی طانیش د،یکرد می

 ما کناپا ذات دهنده نشان ما،ی زندگ طرز .میبود آنها مانندی همگ زین ما .کند می عمل

 بـا  مـا  .میـ زد می یزشت کار هر به دست و میبود خود فیکث افکار و هوسها ریاس ما .بود

 خـدا  غضـب  و خشـم  ریـ ز گران،ید مانند درست و میآمد ایدن به سرکش عتیطب نیهم

  .)Pfandle, 6-8() 3-1: 2( »میبود

  

  نینخست گناه وی حیمس اتیاله -3

 همچـون  سـا یکلی یونـان  آبـاء  ازی برخ نزد دومی  سده اواخر از نینخست گناه مفهوم

؛ 1بـود  گرفتـه  شکل آمبروز، انیترتول همچون سایکلی نیالت آباء زین و گنیاور و رنائوسیا

                                                
  برای اطالع بیشتر از دیدگاه این متفکران مراجعه شود به: .1

Pfandl, Gerhard , Some Thoughts on Original Sin  
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ی خیتـار  بـا  ن،ینخست گناه پرداز هینظر نیمهمتر عنوان به )م430-354( نیآگوست یول

 نیا آدم، هبوط ی مسأله کردنی تلقی شهوان همه از باالتر و ساختنی روانشناخت کردن،

 در کتـاب  درنخسـت   نیآگوست. 1)106 ،1386 کونگ، هانس( ساخت برجسته را آموزه

 بر رشیتفس در سپس پردازد، می نینخست گناه آموزه نییتب و طرح به آزاد ی اراده باب

 و وسیـ پالگ هیـ عل کـه ی آثار درسرانجام  و پرداخته اش هینظرگسترش  به شیدایپ سفر

 دهـد  مـی  ارائـه  را آمـوزه  نیـ ایی نهـا ی بنـد  صورت 2آورد می در نگارش به ها یوسیپالگ

)King, 2007, 2( .ازیی بخشـها ، نینخسـت  گنـاه  ی مسـأله  در نیآگوستی اصل مستند 

 نیـ ا 3ینـ یالت ی ترجمـه  در .اسـت  انیروم به رسول پولس ی نامه خصوصاً مقدس کتاب

 بـر  مـوت  ونهنگیا به و«: است آمده بوده نیآگوست دسترس در که مقدس کتاب از بخش

 در ریضـم  مرجـع  نیآگوست. 4»کردند گناه همه )in quo( او در گشت،ی طار مردم همه

 ی هیـ اول گنـاه  به تنها نه عبارت نیا، او نظر از جهینت در. داند می آدم حضرت را هیآ نیا

 را گناه نیای زاده شدن،  لحظه ازی انسان هر دارد می انیب بلکه، داشته اشاره آدم حضرت

 است مرگ بهآنان  تیمحکوم و ها انسان جسم و روحی آلودگ لیدل نیا و برد می ارث به

  ).107-106 ،1386 کونگ، هانس(

 کـه  را طانیشـ  کـه  بـود  تکبر نیهم .است گناه آغاز ی نقطه تکبر، نیآگوست نظر از

 سـوء  و رشـک از رهگـذر   طانیش که بود آن از پس و دیکشی نابود به، است گناه منشأ

 بیفری برا طانیش، گرید انیب به .دیکشان هالکت وتباهی  به وهیش همان هب را آدم ت،ین

                                                
نیز الهیـدانان بسـیاری در ایـن خصـوص      چند مسأله گناه نخستین با ایرنائوس آغاز شده است وهر .1

و  به همین خـاطر  پرداز در این خصوص آگوستین است. با این حال مهمترین نظریه سخن گفته اند،

به دلیل اینکه مجال پرداختن به این مسأله از نگاه سایر الهیدانان مسیحی در نوشـتار حاضـر وجـود    

 به دیدگاه آگوستین پرداخته شده است. تنهارو  پیش در نوشتار ندارد،
 های: ه شود به رسالهبرای نمونه نگا .2

شهوت، خطاب به مرکلینوس درباره تاوان و بخشش گناهان و غسل تعمیـد، دربـاره    درباره ازدواج و

 عت پالگیوس.عنایت مسیح و گناه نخستین، درباره فساد و عنایت، علیه یولیانوس مدافع بد

 آمـد.  شمار مـی  ین ترجمه التینی از کتاب مقدس بهمراد ترجمه وولگات است که در قرون وسطا بهتر .3

 این ترجمه بعدها مورد نقد قرار گرفت.

در  آمده است. (eph ho) زیرا کهعبارت  (in quo)ر او دبه جای عبارت  عهد جدیددر متن یونانی  .4

نی به عمل آمده چنین آمده است از زبان اصلی یونا 1812در سال نیز که  عهد جدیدترجمه فارسی 

 ).12:5(رومیان،  »آنجا که همه گناه کردنداز  و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت،« :که
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ی گناه هر آغاز تکبر« شود گفته که است درسترو،  از این .گشت وارد تکبر در از، انسان

 .)Augustin, 1886, 273( »ببرد خدا از انسان که استی زمان تکبر آغاز« و »است

 ی واسـطه  بـه  آدم. را مرگ گناه ی واسطه به و دکر عالم وارد را گناه تکبر اثر در آدم

 نینخسـت  گناه، او نظر از .کرد منتقل ها انسان به زین را گناه بلکه مرگ تنها نه شیخطا

ی تیوضـع  است، )condition( تیوضع یک بلکه ست،ین صرف )event( دادیرو یک آدم

ـ ا. اسـت  دهکر لیتحمسرپیچیشان  خاطر به حوا و آدم مجازات عنوان به خداوند که  نی

 ،یفرسودگ ،یجسمان رنج ادراک تیقابل ،یجاودانگ بهشت، دادن دست از شامل تیوضع

 را انسان ازی نسل هر جهینت در و بودهی موروث تیوضع نیا .است )lust( شهوت وبیماری 

 و زاد قیطر از و ستینی اکتساب و بودهی ذات تیوضع نیا، گرید عبارت به. سازد می آلوده

 ذاتاً ها انسان اگر حال) Mann, 2006, 47( یتاس و دیتقل قیطر از نه ابدی می انتقال ولد

ی ابـد  نجـات  به آنها تا است الزمی اله لطف صورت نیا در باشند، آلود گناهی تیوضع در

 شـود  مـا  نجـات  باعـث  تواند نمی ییتنها به ها انسان ما عتیطب نکهیای عنی یابند، دست

)Koterski, 2009, 156( .کرده متقاعد را او نیآگوستی شخص ی تجربه دیآ می نظر به 

ی اله ضیف .استناتوان ی خوب ی جهینت هر بهی ابیدست ازیاوری خدا  بدون انسان که بود

 جهت کینهای  زهیانگی القای برا بلکه انسان، کینتصمیمهای  از تیحما جهت تنها نه

 بـا  تقابل دری افراطی ضعموبرگرفتن  با بعدها نیآگوست. استی ضرور و الزم آنها کسب

   ماسـت  اعمـال  کننـده  نیـی تع عامـل  گانـه ی یالهـ  ضیفـ  کـه  گشـت  معتقـد  مخالفانش

   ).356-355 ،1387 د،یاست(

ی هـا کیفر و گنـاه  انیـ م، جهـل  و شـهوت  مرگ، گناه، انتقال نییتب جهت نیآگوست

لگوی ، اشهوت ونادانی  مرگ، همچونیی کیفرهای برا او. شود می قائل زیتما آن ازی ناش

 )genetic inheritance model( یکیژنت توارثالگوی  را آنی برخ که دهد می ارائه را

 نیوالد ازی ارثی هایماریب همانندی کیولوژیزیف نحو به گناه فریک آن طبق که ،اند دهینام

 بـه  کـه  کرد اشارهی لیهموفی ماریب به توان می نمونه،ی برا. ابندی می انتقال فرزندان به

 را گنـاه کیفـر   تـوان  می بدین قرار، .ابدی می انتقال فرزندان بهپدر و مادر  از یارث صورت

 به، آنهارهگذر  از و گشته مبتال بدان حوا و آدم که کرد لحاظی کیژنتی بهایآس همچون

 چـرا  ندارد، کاربرد گناه باب دری کیژنت توارثالگوی  اما. اند یافته انتقال ها انسان ی همه

 گنـاه  رایـ ز اسـت،  انتقـال  قابـل ی کیولوژیزیف ثیح از نه و استی ارث نه گناه و خطا که
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 بـر ی گـر یداز راه  دیبا می نینخست گناهرو،  از این. او بدن نه است انسان نفس به مربوط

ی یکـ  زیـ چ دو انیم، نخست امر نیا نییتبی برا نیآگوست. باشد گذاردهتأثیر  بشر نسل

 being in a( آلـود  گناه تیوضع در بودن ،یگرید و )committing a sin( گناه ارتکاب

sinful state( شـرط ، ارادهی آزاد کـه  اسـت  بـاور  نیبـرا  نیآگوست. شود می قائل زیتما 

ی سـو  از .نباشـد ی اراد کـه  نـدارد  وجودی گناهی عنی است، گناه ارتکابی برای ضرور

ـ ا بـا . اسـت  آلـود  گناه تیوضع در بودنی برای کاف شرط گناه ارتکاب، گرید  او ،لحـا  نی

 یعنـ ی باشـد،  آلـود  گناه تیوضع در بودنی برای ضرور شرط گناه ارتکاب که ردیپذ نمی

 و آدم، نیآگوست نظر از .شدی گناه مرتکب نکهیا بدون، بود آلود گناه تیوضع در توان می

فرزندان آنان،  اما ،اند گرفته قرار آلود گناه تیوضع در، هیاول گناهاز رهگذر انجام دادن  حوا

 بـه انـد.   گشـته  کیشـر  آنها آلود گناه تیوضع در، شوند گناه مرتکب ، شخصاًنکهیا بدون

 گنـاه  نیـ ا کـه ی حال در، است شده گناه مرتکب اریاخت و اراده سر از آدم، گریدی ریتعب

 ارتبـاط  ی واسـطه  بـه  امر نیا. )Resnick, 1991, 18( استی ضرور وی عیطب مای برا

 امـا . هسـتند ی یکـ  آنها بایی معنا بهی عنی دارند، حوا و آدم با بشر نسل که استی خاص

 بـه  پاسـخ  در نیآگوست. هستندی یک آدم با ها انسانیی معنا چه به که است نیا پرسش

 دارد مـی  انیب صرفاً اونخست،  افتیره در. کند می پیشه مختلف افتیره دو پرسش نیا

ی معنـا  بهی حد تا ما، یو نظر از. میهستی یک او با آدم اخالف عنوان به ها انسان ما که

 سخن نیای معنا البته. میهستی یک او با جهینت در و میهست آدم دری محو، کلمهی واقع

 نیا از شتریبی حت و، هستند او ازی ناش آدمفرزندان  که است نکته نیا از شتریبی زیچ

 تـوان  مـی  را افتیره نیا. است دارا شیخو در را اخالف همه بالقوه طور به آدم که ادعا

الگـوی  با  همانندی بسیاری که دینام )containment theory( شمول به قائل ی هینظر

 در نیآگوسـت های  اشاره وها  گفتهی البال از تنها که را دوم افتیره. داردی کیژنت توارث

 double( مضاعفزندگی  ی هینظر توان می است، استنتاج قابل آن از بعد آثار و اعترافات

life theory( ی یکـ : میهسـت زنـدگی   گونـه  دوی دارا ظـاهراً  ما، هینظر نیا طبق. دینام

 در آدم بـا  سـو  یک از ها انسان ما. )individual( منفردی گرید و )common( مشترک

 از که میهستی شخصزندگی ی دارا، گریدی سو از و میهست میسه مشترکزندگی  یک

ـ ا بـدون ، شـود  مـی  آغـاز  روح دنیدم زمان از مییبگو تر قیدق یازاده شدن  زمان  کـه  نی

، شد مرتکب را نینخست گناه آدم کهی هنگام، نیبنابرا. برود دست از مشترکمانزندگی 
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ی شخصـ زنـدگی   فاقد کهی حال در ،میا بوده او در مشترکزندگی  ی واسطه بهی همگ ما

 بسـا  چه، نیآگوستی  انگاره نیاخاستگاه . میهست کیشر او گناه در جهینت در و میا بوده

 به که چند هر، باشد مائوسیت ی رساله در )world-soul( عالم نفس از افالطون نییتب

 دری کلـ  نفـس  از نیفلوط نییتب ازی ریتعب ادیز احتمال به نیآگوست منبع دیآ می نظر

  . است منفرد وی جزئ نفوس با ارتباطش

 مورد وسیسلست و تئودوروس همچونی برخ و 1وسیپالگی سو از نیآگوست دگاهید

. باشـد  مـرگ  علـت  و ، منشـأ آدم گنـاه  کـه  بـود  آن منکـر  تئـودوروس . گرفـت  قرار نقد

 غیـ تبل مـردم  عامـه ی بـرا  را اوی دگاههایـ د کـه  وسیـ پالگ شاگرد و دوست وسیسلست

 تنها آدم گناه. کرد نمی یا کرد می گناه چه، ردیبم بود بنا آدم که داشت می انیب ،کرد می

، یچند ازپس ). 181-180 ،1377 ،یدیگر( بشر نسل نه است رسانده بیآس او خود به

 ی واسـطه  بـه  بشـر  نسـل  به را آدم از مرگ انتقال ،2ها ستیانیپالگ یا نیآگوست مخالفان

 بـه  وراثـت  قیـ طر ازی آسـان  بـه  نیوالدهای  یماریب دندید می که چرا رفتند،یپذ توارث

 رای بعـد هـای   لنسـ  بـه  آدم از گنـاه  انتقال شانیا حال نیا با. ابندی می انتقال فرزندان

 انسان در گناه باعث آدم که داشتند انیب سومی ریگ موضع در ها ستیانیپالگ. رفتندینپذ

 دگاهید. ها انسانی برا شدن واقع الگو قیطر از بلکهی موروث صورت به نه اما، است گشته

 4اورانـژ ی شـورا  ،)م431( 3سافسـ ی شـورا  ،)م411( کارتـاژ ی شـورا  در ها ستیانیپالگ

                                                
1. Pelagius 

2. pelagianists 

 پس از محکومیت پالگیانیسم در شورای افسوس، مکتبی پدید آمـد تحـت عنـوان شـبه پالگیانیسـم      .3

(semi-pelagianism)  ـ   اینکه پالگیانیسم را کفر تلقی مـی رغم  بهبه آن معتقدان که ی در کردنـد ول

ایشـان منکـر دو نظریـه تقـدیر و فـیض       شناسی آگوستینی نداشـتند.  عین حال توافق کامل با نجات

شـبه  انسـانی بودنـد.    ی ولیت و ارادهؤچرا که از نظر ایشان این دو نظریه نـافی مسـ   آگوستین بودند

 پالگیانیسم در شورای اورانژ و نیز شورای ترنت به همراه پالگیانیسـم مـورد محکومیـت واقـع شـد.     

و  پیش برگزیدگی مقدسینیکی کتاب  ،کتاب علیه آنان به نگارش درآورد آگوستین در اواخر عمر دو

بـرادران  . اگوستین با پیروان این نگرش نه به عنوان بدعتکار بلکه همچون عطای نظرکردگیدیگری 

 کرد. مسیحی که دچار اشتباه بودند، برخورد می

در این شورا که بیست و پنج حکم کلیسایی صادر شد، شبه پالگیانیسم و پالگیانیسم هر دو محکوم و  .4

 رد شدند.
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ـ ا با. گرفت قرار تیمحکوم مورد1 )م1563-1545( ترنتی شوراسرانجام  و ،)م529(  نی

 قـرار ی جدی نقدها معرض در آن انتقال ی نحوه و نینخست گناه از نیآگوست نییتب که

 در نکـه یا تـا  یافت عام تیمقبول نینخست گناه باب در او افکار و آراء حال نیا با داشت،

  .پرداختند نینخست گناه ی مسأله به مجدداًی حیمس متفکران دوازدهم و یازدهم قرن

  

   آدمسرکشی  و قرآن -4

تـرین  آمیز رمـز ، و در عین حـال  آموزترین رین، درست (ع) یکی از شیرینآدمداستان 

ها  سورهو های  آیهپراکنده در البالی ای  این قصه را به گونهقرآن . قرآنی استداستانهای 

این داستان . اعراف و طه بدان پرداخته است، رهبقی  گو نموده و بیش از همه در سورهباز

  : در قرآن کریم از چند فراز مهم و قابل توجه برخوردار است

 سـجده ی برا فرشتگان به خداوند امر، او دری اله روح شدن دهیدم و آدم نشیآفر. 1

   .سجده از طانیش استکبار و آدم بر

هـای   وسوسـه  بـا  دو آن شـدن  فتـه یفر ،بهشـت  در همسرش و آدمجایگیر شدن  .2

 . آنجا از شدن رانده و طانیش

 . خداوند توسط او شدن دهیبرگز و حوا و آدم بازگشت و توبه. 3

  . نیزم به طانیش و حوا، آدم هبوط .4

 . او کشتن و برادرش به نسبت آدم پسران ازی یک حسادت .5

، ار دهدجانشینی برای خود در زمین قرخواست از آنجا آغاز شد که خداوند داستان 

خـود را  ، آنان با شگفتی از ایـن تصـمیم الهـی   ، خویش آگاه کردخواست فرشتگان را از 

از آدم کمتـر  آگـاهی و دانـش   برای این مسند برتر پنداشتند اما آنگاه که خـویش را در  

این سرآمد هستی، در درگاه الهـی بـه سـجده    پاس آفرینش به امر خداوند و به ، یافتند

، داری کردمعترضانه از سجده خود، خواهیشیطان از روی خودمیان، این  افتادند. اما در

مهـر رجـیم را بـر پیشـانی او     با ذلت که او را برای همیشه از درگاه الهی راند و سرکش 

از خداونـد   و استمرار بر گنـاه را برگزیـد،   تأکید، شیطان به جای توبه و بازگشت. نشاند

تند و تیزی های  سوگند، اوفرزندان دم و دشمنی خویش با آی  و بر ادامه مهلت خواست
                                                

شورای ترنت یکی از مهمترین شوراها در تاریخ کلیسای کاتولیک رومی است. در این شورا طی پـنج   .1

ر تفصیلی به مسأله گناه نخستین پرداخته شده است. برای اطالع بیشتر مراجعـه  حکم کلیسایی بطو

  شود به: 

Pfandl, Gerhard, Some Thoughts on Original Sin. 
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او در امـان  هـای   البته خداوند به او مهلت داد ولی اولیای خود را از شر وسوسه، یاد کرد

 . دانست

سر شار از آسایش بهشتی خداوند از جنس آدم برای او همسری آفرید و آن دو را در 

ولـی  ، آن برخوردار شوندهای نعمتی  و آرامش جای داد و به آنها اجازه فرمود که از همه

چه آنکه در غیر این صورت از ، آن نخورندی  به درخت ممنوعه نزدیک نگردند و از میوه

شیطان از در دوستی در آمده و آنان ی  خوردهسوگند ستمکاران خواهند شد، اما دشمن 

را بـه  آنـان  شـیطان  فریب آدم و همسرش که . زندگی جاوید آنها را فریفتی  با وسوسه

خود را آشـکار دیدنـد و   های  اندازی به درخت ممنوعه واداشته بود به ناگاه زشتی ستد

از  ،گشت نمیاما آب رفته به جوی باز، برای پوشاندن عیوب خویش به دست و پا افتادند

  . رانده شدندبهشت آنان به امر الهی از رو،  این

 بـا آنـان  ، د واداشـت خـو لغـزش  آنان را به توبه و بازگشت از ، ی آدم و حوافطرت اله

طلبیدنـد و او نیـز سـخاوتمندانه از آنـان     آمـرزش  از خداونـد  ، و از صمیم جانالتماس 

گذشت و کریمانه ایشان را پذیرفت و آدم را به جانشینی خویش در زمین برگزیـد. هـر   

سرکش پرداختند و برخالف شیطان در رفتن به سوی پرتگاه گناه چند آن دو به جبران 

همچـون  ، اما اثر طبیعـی و وضـعی نـا فرمـانی خـود را     ، نورزیدندشاری و گردنکشی پاف

سراسر آرامش بهشت آنان از . کردند می میهمانی ناخوانده همیشه در کنار خود احساس

آنان و درگیری و مرگ هبوط کردند تا  ها دشمنیها،  سختی به زمین آلوده به، و آسایش

  همیشگی پیدا کند.ای  شیطان صحنه

و مسـلمان  اندیشـوران  ی  اندیشـه  هـا  مهمترین چیزی که قـرن  داستان شاید در این

، ایـن اسـت کـه آیـا ایـن دو     ، ل داشـته را به خود مشغو قرآنی  مفسران برجستهویژه  به

امـر  ، بـود آنـان  آموزگـار  فرشـتگان و  گـاه   سجده، الهی در زمینی  ویژه آدم که خلیفه به

فرزندان ، و آیا به تعبیر برخی از ارباب ادیان ؟ر پا نهاد و آلوده به گناه گردیدخداوند را زی

ی است که در البالی آثار های ها پرسش؟ ایناوان خطای پدر را بپردازنداو نیز باید تا ابد ت

  مختلفی پیدا کرده است.های  پاسخ، قرآنیتفسیرهای و اندیشوران مسلمان 

 

  متکلمان مسلمان  مفسران و -5

کالمـی   ای  مسـأله حـوا بـه صـورت     موضوع گناه آدم و، خالف مسیحیت که در آنبر

و گناه البته  تفسیری دارد.رنگ و بوی  عمدتاًدر اسالم این بحث ، مستقلی در آمده است
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متکلمان مسـلمان  کندوکاو مورد اشاره و پیامبران ذیل مبحث عصمت  ،نافرمانی آدم(ع)

 کریم است. قرآنآدم در ن داستاولی در آنجا هم مباحث ایشان مبتنی بر  گیرد، می قرار

مختلف آن ذیل مباحـث  های  به جنبه، نافرمانی آدم وگناه مفسران مسلمان در بحث از 

کلـی ایـن بحـث را از منظـر ایشـان      طرح توان  می که بر اساس آن اند متعددی پرداخته

  ترسیم کرد.

  ماهیت نهی الهی -1.  5

مخـالف  ، غوی :نویسد می »ویفعصی آدم ربه فغ«ی  آیهباکاوی با بررسی و طباطبائی 

پـس نافرمـانی آدم از امـری ارشـادی بـوده نـه       ، رشد به معنای رسیدن به واقع است ...

و هدف خداوند آن بود که آدم (ع) را به مصالح و منـافعش راهنمـائی و ارشـاد    ... مولوی

سـکونت  وی  ).14/22، ق1419 ندارد (طبا طبا ئی،پیامبران کند و مخالفتی با عصمت 

: گویـد  می دنیوی دانسته وزندگی موقتی و برای آمادگی آغاز را از بهشت و حوا در آدم 

را از نزدیک شدن به آن درخت  سکنی گزیدند و خداوند آنهابهشت در  آدم و همسرش

داشت تا از این طریق طبیعت بشر را آزموده و معلوم کند که جز با زندگی در دنیـا و  باز

و تکلیف ممکن نیست بـه سـعادت و بهشـت جاویـدان      قرار گرفتن در محیط امر و نهی

  ).8/46 (همان، برسد
 عبودی بـه معنـای   ی نهی مولوی و توبه از آن نیز توبه، ی مزبوراگر نه: افزاید می وی

بهشـت  دوباره بـه  ، اش توبهپذیرش ید آدم پس از با، بازگشت از مخالفت نهی مولوی بود

کـار   گنـه ی  ، در نتیجه بـا بنـده  برد از میان میرا پذیرفت، گناه ی  زیرا توبه، گشت میباز

بـه  ، آنپـذیرش  (ع) پس از توبه و آدم شود، اما می فرمانبردار رفتاری  مانند بندهگر،  توبه

ی  بر اثـر خـوردن میـوه   بهشت، از بیرون رفتن شود که  می پس روشن. نگشتبازبهشت 

، آتـش در سـوزاندن   ثیر سم در کشـتن و أمانند ت، یک اثر تکوینی ضروری بود، ممنوعه

  .... استدست ارشادی نیز از همین تکلیفهای موارد ی  همچنان که همه

و نکـوهش  ، و تحریمی را موجـب گنـاه آشـکار    نهی مولوی زیر پانهادنشیخ طوسی 

صتی در ترک نهی اکراهی و تنزیهی را که از طرف مولی رخ داند ولی مخالفت با می کیفر

آدم را نیـز از  لغـزش  کنـد و البتـه    نمـی  عصمت تلقی منافی با، آن قرار داده شده است

  . )7/217 ،طوسی( نماید می قلمداددست همین 

امری کـه آدم  : نویسد ، میواجب مستحب و با تقسیم داللت امر بر دو نوع فخر رازی

سـزاوار  ارتکاب منهی عنه نیـز گـاهی   . بوده استروا مخالفت کرد مستحب و مخالفتش 
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آدم از بهشت و هبـوط او در  رانده شدن : افزاید می وی. ی نهاست و گاهنکوهش و کیفر 

آدم را آغاز و فریب شیطان نبود، زیرا خداوند از ممنوع ی  از میوهخوردن زمین به خاطر 

آتش و ی  کیفر بود باید وعدهسزاوار برای خالفت و زندگی در زمین آفرید و اگر کار آدم 

خطاب کردن ستمکار آدم و ی  انی که توبهایشان در پاسخ کس. شد می عذاب اخروی داده

(ع) پیـامبران و اولیـاء   گوید: اند می او را دلیلی بر گناهکار بودن و عدم عصمت او دانسته

آن را ، صـغیره ی  دانند اصرار و ادامه می کنند، زیرا می همیشه از گناهان کوچک نیز توبه

این باب است که هر گناهی از عنوان ستمکار کند. خطاب آدم هم به  می به کبیره تبدیل

در  بالغـی نیـز   .)1/17 ،(فخـر رازی هر چند صغیره، وضع شی در غیر موضـع آن اسـت   

کنـد   مـی  حمل بر نهی ارشـادی نزدیک شدن به درخت ممنوع را  از دمتفسیرش نهی آ

  ) 1/94 (بالغی،

فعـل آدم   ،ممنوعی  در مورد میوهآوردن باورهای گوناگون پس از  ه جزایریاللّ نعمت

  . )47، جزایری(نماید  می را نوعی ترک اولی تلقی

نهـی آدم از  : (ع) آورده استپیامبرانه در ضمن تحلیل عصمت اللّ فضلمحمدحسین 

با بحث عصمت ندارد،  آن هیچ ارتباطیی  و خوردن میوهدرخت ممنوع نزدیک شدن به 

اخته شـود،  آدم گناهکار شـن ، خداوند نبوده است تا با خوردن آنمقصود ، نخوردن میوه

آموزی آدم و کسب آمادگی با شـرایط مشـابه در زنـدگی دنیـا      تجربه، بلکه هدف از نهی

ا در این علم انجام فعل یید کند زیرأتواند درستی این نظریه را ت می علم اصول نیز. است

تواند با هدف انجـام   می امر. امر و نهی استی  گانهچندهدفهای تنها یکی از ، و ترک آن

رداری و فرمانب، اخالص، مأمورتواند با هدف امتحان  می نکهچنا، مأمور باشدف فعل از طر

ایشان محـروم شـدن آدم و حـوا از     ).367-366، هاللّ اندوزی او انجام گیرد ( فضل تجربه

گناهی که  نه، به خویشتن استستم آدم ستم داند که  می را نشان آنبهشت سکونت در 

آدم نیز به جهت نادیده گـرفتن  خواهی  آمرزش، چنانکه گرداندسزاوار کیفر خدایی او را 

از سـرانجام  خـواهی بـرای    آمرزشنه ، استبندگی خداوند و رعایت نکردن حق پندهای 

  ).365همو، (گناه 

 در مجمــوع ســه تفســیر را در مــورد خطــای آدم ) 107-7/105(مکــارم شــیرازی 

ارشـادی بـود؛ ج) آدم    ) نهـی آدم نهـی  ب؛ نهی آدم نهی آزمایشـی بـود   )الف: پذیرد می

ن أنسبی، یعنـی خطـایی دور از شـ   مرتکب ترک اولی گردید نه گناه مطلق بلکه گناهی 
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دورانی آزمایشی بهشت، کند که دوران سکونت آدم در  می ی تصریح. وخویش انجام داد

  ).13/318بود جهت زندگی در دنیا و پذیرش تکالیف (

که آدم برای سکونت در زمـین آفریـده   کند  می تأکیدمسأله جوادی آملی نیز بر این 

و رشد و تکامل جایگاه بالندگی شد و زمین و به طور کلی عالم ماده و طبیعت مسکن و 

و آثـار خاصـی    هـا  قرار گرفت و از طرفی زمـین یـا عـالم مـادی از ویژگـی     جانشین این 

ای  برخوردار است که ورود به آن بدون آمـوزش و آمـادگی قبلـی و بـدون طـی مرحلـه      

دشمنان و دوسـتانش  ، ش آشنا ساختههای و ضعف ها دماتی و تمرینی که آدم را با نیازمق

  ).3/328(.... ناممکن یا بسیار دشوار است را به او معرفی کند

  کیفر آدم یا اثر وضعی خطا؟، هبوط -2.  5

، که اثر وضعی، آدم و هبوط او به زمین را نه کیفر اوپیامدهای لغزش مفسران بیشتر 

بقـره و  ی  خداونـد در سـوره  : نویسـد  مـی  ئیطباطبا. دانند می و جدا ناشدنی آنطبیعی 

اما  »فتکونا من الظالمین ...«داند  می درخت ممنوع را ستمنزدیک شدن به ، پیامد اعراف

کند که به معنـای رنـج و    می استفادهستم به جای  »... فتشقی«ی  طه از واژهی  در سوره

ان لک ان ال تجوع و «فرماید  می ضیح این رنج و سختیسختی است و آن گاه خود در تو

رنج و  از شود که منظور می با این بیان روشن،  »نک ال تظما فیها و ال تضحیال تعری و ا

، زمین است ماننـد تشـنگی   زندگی دری  دنیوی است که الزمهزحمتهای سختی همان 

ه باعـث شـد آن نهـی    چیزی کـ سان،  بدینمرگ).  برهنگی و امثال آن (مانند، گرسنگی

ارشـادی بـوده و   ، هیدهد که ن می از این امور بوده است و این نشانگریز صورت بگیرد 

الهیجـی   .)14/223، ئیطباطبـا (آیـد   شـمار مـی   بهفرمانی خدا و نا، گناه مخالفت با آن

ماننـد دشـمنی بـا یکـدیگر و     ، دانـد  مـی  زندگی زمینـی پیامدهای ، را... منظور از تشقی

  . )3/93، الهیجیهابیل و قابیل (مچون رخدادهایی ه

گناه کیفر بر زندگی انسان در زمین بود و هبوط بناآغاز از : کند می بروسی نیز تصریح

بدین سبب حتی بعد از توبـه هـم امـر بـه      طبیعی عمل اوست وپیامد آدم نیست، بلکه 

  .)111ص، 1ج ،ه ق 1405، بروسی ( هبوط تکرار شده است

فهمانـدن  پـی  درها  آیهاین ...  :گوید می آدمپیامدهای لغزش  جوادی آملی در تحلیل

آثـار  ، چه با پذیرش توبـه گر، استفرو افتادن  هبوط و، یعنی رنج ،گناهوضعی پیامدهای 
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وضـعی برداشـته   پیامدهای ) و نیز برخی مولویگناه در صورت اخروی (کیفر تکلیفی و 

  ). 3/32، جوادی آملی( شود

دلیلهـای  ، بـا  هـایش  نوشـته (ع) در خـالل  آدمی  یلی قصهسبحانی نیز با تحلیل تفص

آدم و سـتم  ، ارشادی بودن نهی الهی نسبت به او، (ع)به اثبات عصمت آدم عقلی و نقلی

 آنان یعنی هبوط به زمین پرداختـه اسـت  لغزش حوا به خویشتن و اثر وضعی و طبیعی 

  ).126-116، 1387؛ 125-4/123، 1383، سبحانی(

  رضی بودن گناهذاتی یا ع -3.  5

 تابـد و  نمـی ذاتی شدن گناه در آنان را بر آدمی و ئی آلوده شدن دامن آدم وطباطبا

م گناه مسیحیان که آدی  این گفته، اونگرگاه داند. از  می این ادعا را با عقل و نقل بیگانه

از پس است، زیرا خداوند آدم را سنجیده و ناشایست سخنی نا، او شدی  کرد و گناه الزمه

اش برگزید و نظر رحمت به او  توبهپذیرش و بهشت بیرون شدن از ، وردن از آن درختخ

شؤون کند زیرا یکی از  می . عقل انسان نیز رویکرد قرآن را تائید». ثم اجتباه ربه..« :کرد

برجا ماندن تکلیف و ضمانت اجرا داشتن آن در برابـر امتثـال   پاآن است که برای ، مولی

، مولویـت شـؤون  قرار دهد و نیز از ، پاداش و کیفری از آنسرپیچی  امر و نهی خود و با

نـین از  چاسـت. هم ی فرمـانبرداران و سـرپیچان    همـه به پاداش و کیفر دادن گسترش 

 یعنـی  گونـه اسـت  مولویت و تصرف در آن به هر ی  آن، آزاد بودن مولی در دایرهشؤون 

آمرزش از بودن  در نیکو ماید وپوشی ن گناهکاران چشملغزش تواند با آمرزش خود از  می

هیچ گونه تردیدی نیست و با فـرض مالزمـه داشـتن    سوی سروران و قدرتمندان، جای 

کتـاب  کریم و حتـی   قرآنحال آن که ، ماند نمی آمرزش باقیجایی برای ، گناه با انسان

ل او را فرزندان و نس، و اما این که گناه آدم: افزاید می ایشاناند.  بدان پرداخته نیز مقدس

، اش آن است کـه بـه طـور کلـی     ا الزمهزیر، دور استه هم گناهکار کرد نیز از حقیقت ب

گریبـان  ، هـر گنـاهی  پیامـدهای ناشایسـت   گناه دیگران شمرده شود و ، گناه هر انسانی

پـذیرد کـه گنـاه     نمی را این سخن قرآن بگیرد.اند،  آن را انجام ندادهکه  دیگرانی را نیز

! باشـند یـا نباشـند   خرسـند  ، چه بـدان  شمار آید بههم  فرزندان اوگناه ، شخصی معین
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) 39-38/(نجـم »وزر اخری و ان لیس لالنسان اال ما سعی  ةاال تزرو اوازر«مانند هایی  آیه

  .1)137-1/133، ئی(طباطبا کند می بدین حقیقت اشاره

  ذاتی گناه ی  انسان و انگیزه -4.  5

اماره از درون و شیطان  اما نفسشود،  زاده میه گنا انسان اگرچه با فطرتی پاک و بی

برخی ازمفسران قرآن به این . خوانند می او را همیشه به بدی و گناه، از برون، گر وسوسه

   .اند داشتهی دقیق آگاهی  نکته

هـا   آیـه ایـن  ...  :گویـد  مـی  شفرمانی آدم و همسرجمله جوادی آملی با اشاره به نا از

) اســت تــا نگــران کفــر و نفــاق کــافران و منافقــان و (صتســلیتی بــرای رســول مکــرم

انسان برای ، معصیتی  دهد که انگیزه می زیرا این آیات نشان، آنان نباشدهای  کارشکنی

 پـذیر اسـت  سنت خدا نیـز تغییرنا ، وی با او همراه بوده، است و از آغاز آفرینشطبیعی 

)3/329.(  

(ع) روایت شده است که امامانز نویسد: ا می وضومورد کارهای مربوط به خمینی در 

بـرای  هـم آن را  و  خـورد را ی  میوههم ، رفت هنگامی که رو به سوی درخت ممنوع آدم

چـون  ؛ ماند می جاویدانبهشت به شادی آن که در بر سر نهاد ــ بزرگداشت آن درخت 

گردید که با مسح کـردن و شستشـو    مأمورامتان است، چنین کرد این امت که بهترین 

 .پاک و پاکیزه شوند، اینان استی  ریشهتا از جنابت پدر که اندامها را بپاالیند این ، دادن

طبیعت درخت بود و به دیدار (ع) در حال جذبه در بهشت بدان که آدم: افزاید می ایشان

و به سیر کمالی کـه  افتاد  در میاز آدمیت ، ماند می ت و اگر به آن جذبه باقینداشتوجه 

شـد.   گسـترده نمـی  و بساط رحمت در این عالم رسید  برسد، نمی باید در قوس صعودی

                                                
ی قلبش پاک و زدوده شد عاریتی و  در تعبیری ظریف، گناه آدم را که با آب توبه از صحیفه موالنا نیز .1

دانـد، چـه آن کـه بیگانـه بـودن       شیطان را اصلی و ذاتی او مـی شمارد، اما گناه و عصیان  عرضی می

آثار آن را در وجود او مانـدگار و   شیطان با توبه و برخوردار نشدنش از غفران و آمرزش الهی، گناه و

  همیشگی ساخته است. 

ــوی بــد در ذات تــو اصــلی نبــود       خ
  

  کــز بــد اصــلی نیایــد جــز جحــود       
  

ــه او   ــد کــ ــاریتی باشــ ــد عــ   آن بــ
  

ــرا   ــه آرد اقــ ــود او توبــ ــو ر و شــ   جــ
  

  همچــــو آدم زلــــتش عاریــــه بــــود
  

ــود      ــه نمـ ــان توبـ ــدر زمـ ــرم انـ   الجـ
  

  چــون کــه اصــلی بــود جــرم آن بلــیس
  

ــهره    ــب توبـ ــیس نبـــودش جانـ   ی نفـ
  

 )696 ،مولوی(    
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دهد و گسترش ازلیه تعلق گرفت که بساط رحمت و نعمت را در این نشئه ی  پس اراده

مگر به توجه آدم بـه  داد  خدا رخ نمی... و این در سنت باز شودخیرات و برکات درهای 

خـدا  ی  و جذبـه دیدار بهشت شدن از بیرون از آن محو به صحو و برون شدن طبیعت و 

خدا نیروهای درونی آدم و همچنـین شـیطان بیرونـی    . پس ستلغزشهای  که اصل همه

خاستگاه گشوده کماالت و آغازگاه گسترش که درخت بخوانند او را به این برانگیخت تا 

(ع) از ظهور ملکوتی ایجادی به توجه به ملک خود ... و چون آدمستشدن درهای فیضها

حضرت مثـال و بهشـت دنیـا     و چون این توجه دربه جنات بزرگ آلوده شد  ،شدبیرون 

برداشتن در آمد و آدم به توجه و مشی به سوی آن و درخت دنیا به صورت ، متمثل شد

و موارد آلـودگی آن را  لغزش پس این ، به لغزش دچار گردید. آنی  و به سر نهادن میوه

ند از نـور  بـه اسـرار  بهترین امتان و شناسان  این امت کهویژه  بهو فرزندانش  باید خود و

از پاک فرو آمده (ع)، جبران کنند پس موارد آلودگی ظاهر او را باید با آب ان پاکفرزند

او را باید به آب تجلیات از حضرت دل و موارد آلودگی باطن و پاک کنند حضرت رحمت 

یر شستشو دهند و یکسره از غدل  پاک ساختن، سیاهی  ، پس در درجهپاک کنند الهوت

کننـد و بـا   پاک آن سرانگشتان پرداختن به آلودگی به دنیا تا آرنج در وقت دست را از 

رسیدن به به سوی آن و به سوی گام زدن توجه به طبیعت و منتهای دورترین فضل آن 

و لغزش شوند و از بیرون را مسح نمایند و از فضول توجه به ملک بقایای آثار آن آرزوها 

آید که در  می به نظر ).78-77، خمینی( ل که اصل آنها است بیرون شونددر اوجنابت پ

از با این وجود، ، پذیرد نمی گناه آدماز رهگذر آلوده شدن انسانها را ایشان چند  اینجا هر

 انسـانها یکسـان و فراگیـر تلقـی     ی آنجا که فطرت انسـانی و ویژگیهـای آن را در همـه   

 آلوده شدن به گناه را همانند آدم در هر فرد دیگری هشدار انگیزه گناه و امکان ،کند می

   دهد. می

  آدمی  حکایت آدم و -5.  5

عینـی و واقعـی   رخـدادی  آن را ، که بدان نگریسته شودنگرگاهی داستان آدم از هر 

نمادین فرض کنیم یا ...، تنها حکایت آدم نیست که روزی آمده اسـت  ، بدانیم که هست

  . اما همیشه هستند، روند می آیند و می چهاست که اگرآدمیانی حکایت ، و دیگر نیست

آدم و داسـتان جـای دادن   آیـد کـه    مـی  گوید: بـه نظـر   می طبائی در این زمینهطبا

باشد که ای  نمونهچونان ، همسرش در بهشت و فرود آوردنش به خاطر خوردن از درخت



 1390مجله ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان   ١٢٢

داستان که آنبا وی  ).1/132( دارد می به دنیا بیانفرو آمدن از پیش وضع آدمیان را  خدا

ا نه شخصی که نـوعی  داللت آن ر، داند می و نه نمادینبیرونی عینی و ، رخدادی آدم را

چه داستان آدم به شـکل  گرگوید  می ایشان در جایی دیگر ).121، قربانیکند ( می تلقی

، استبیرون شدن کشی و ، سرفرمانبرداریاجتماعی طراحی شده و متضمن های  داستان

و ابلـیس   در روابـط حقیقـی میـان انسـان و فرشـته     واقعی و وجودی اما از یک جریان 

ایـن داسـتان هویـت فرشـته و ابلـیس را در برابـر انسـان        ، کند. در حقیقت می حکایت

  . )8/27همو، (گشاید  می

... نها شامل شخص او بشودداند تا ت نمی شخصیداستانی آدم را داستان جوادی آملی 

انگـارد   مـی نوع انسـان  نماد در قرآن را  . مطهری نیز آدم و داستان او)6/203، جوادی(

  . )104ص(

دانند و  می ) آدم را تعبیر دیگری از نفس ناطقه2/371عربی ( ) و ابن3/83صدرا (مال

را کـه   موجـود در آدم و حـوا  هـای   و زشـتی ... نماینـد  می حوا را به نفس حیوانی تفسیر

زشـتخوییهای  ، باطـل های  اندیشه، هواهای نفسانی، کردن آنها بود پی آشکارشیطان در

. داننـد  می ،شود می سر افکنده ها دمی از آشکار شدن آنحیوانی که آصفتهای اخالقی و 

... ستهای زیبا خویستوده و خودداری، ادبهای ، ، آزرمختان بهشتی از نظر آنانبرگ در

  . )133ص( نگرد می آدم را به عنوان نماد نوع انسانی، بهان بقلی شیرازیروز

روایتهـای  عقلـی و  دلیلهـای  ، قرآنیهای  آیهمصطفی خمینی با استدالل به برخی از 

ی  آدمیـت کلـی اسـت کـه در همـه     ، منظور از آدم در قرآن عزیز: گوید می (ع)معصومان

کنـد کـه داسـتان     مـی  شـریعتی نیـز تصـریح   علی  ).5/495( فرزندان آدم موجود است

  . )18 صانسان (ینش آفرآدم یعنی داستان آفرینش 

خود و های  به دست دادن انگارهرشید رضا در تفسیر آیات مربوط به آفرینش آدم و 

بهشـت  جای گرفتن آدم در : «نویسد می این داستاننمادین انگاشتن استادش عبده در 

آسـایش و آرامـش   ، گرایش بـه خوشـی  ، ژرفای گوهر انسانبیانگر این واقعیت است که 

شـناخت  کنایـه از  » ننهی از نزدیک شـدن بـه آ  « شر و مخالفت واد نم» درخت«... دارد

گویـای   »وسوسه و لغزاندن شـیطان «... ستلزوم پرهیز از آنها و ها و بدیتبایها انسان به 

خوانـد و آدمـی جـز بـا      مـی  را به بـدی جانهای بشری آن روح نا پاکی است که همواره 

ی  نشـانه  »بهشتبیرون رفتن از «. ..شود نمی او مرتکب خطا و لغزشانگیزش همکاری و 
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نیـز   »آدمی  توبه« گردد و می اعتدال فطری دچار درد و رنجبه دنبال آن است که انسان 

آورد  به یاد میو روی آوردن به خداوند را به ذهن  ها از بدی امکان بازگشت همیشگی او

)1/281(1 . 

 

  

  گیری هنتیج

  ه:توان چنین نتیجه گرفت ک می آنچه گفته آمد از

 دری الهی نه نهادن پا ریزی یعن آدمی خطا به دو هر مقدس کتاب و میکر قرآن . 1

  .اند نموده حیتصر ممنوع درخت به شدن کینزد

ی ارشاد با قرآن مفسرانی ول اند کردهی تلق گناهکار را آدم ،مقدس کتاب شارحان .2

 . دانند نمی او عصمت بای مناف را آدم مخالفت، یالهی نه دانستنی شیآزما و

 او گنـاه  بـه  آلـوده  هـم  را آدم نسل ،یحیمس دانانیاله ریتفس طبق ،مقدس کتاب .3

 عمـل مسـؤول   رای کس هر میکر قرآنی ول کند می قلمداد انسانی ذات را گناه و داند می

ی  زهیانگ اما بشر،ی براای  زائده را گناه وشناساند  می پاک فطرتاً را انسان، دانسته شیخو

 . داند می اوی ذات را گناه

 آدم گنـاه پیامـد   و فـر یک را ایـ دنی زندگهای  یسختی برخ و مرگ، مقدس کتاب .4

 اثـر  را ها دهیپد نیا به اومبتال شدن  و نیزم به آدم هبوط میکر قرآنی ول کند می یتلق

 . داند می اوی خطای عیطب وی وضع

ی ولشناساند  می او ازی تابع را آدم و گناهانجام  به آدم مشوق را حوا مقدس کتاب .5

 و توبـه  ،بهشت از شدن رانده، طانیش از خوردن بیفر مراحلی  همه در را دو هر نقش

 . دهد می نشان یکسان، نیزم به هبوط

 خیتـار هـای   ی دوره همه در انیآدمی  همهی برانمادی  را آدم داستان میکر قرآن .6

ـ  از زیـ پره و( طانیشـ ی دشـمن  گونـه  نیبد تا، است داده قرار  راه و)  گنـاه  بـه ی ودگآل

 مـان یا ،مقـدس  کتاب کهی حال در دهد نشان آنها به را) توبه( موعود بهشت به بازگشت

                                                
  جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد .1

  

  )382 ،(حافظ گناهی بی زیبد چگونه را ما  
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 گاهیجا به انسان بازگشت راه تنها ،یآدم و آدم گناهی  هیفد عنوان به را حیمس به آوردن

 . داند می خود نیشیپ
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