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Abstract 
Issues related to the story of Prophet Adam have been analyzed in various 

interpretations in the history of thought of Abrahamic religions (Judaism, 

Christianity, and Islam). In the Holy Qur'an, the story of eating the forbidden fruit, 

followed by Adam's expulsion from heaven, and before that, his creation, as well as 

his relationship with angels and the like, have been stated in brief terms. Among 

them, the issue of Adam's "infallibility" and "paradise" has always been disputed 

among Muslim commentators and theologians. Mullah Sadra and some of his 

commentators (Mullah Hadi Sabzevari and Allameh Tabatabai) have tried to reach a 

comprehensive and defensible interpretation by rejecting some seemingly 

contradictory cases. For this reason, they considered the doubts raised in the 

interpretation and justification of this group of verses seriously and tried to unravel 

them. The purpose of this article is to review and examine some doubts related to 

these two issues and retrieve their answers. Also, in this article, the truth of a woman's 

creation was investigated from the point of view of the discussed philosophers and it 

was found that a woman is created like a man and a human being. 

Keywords: Supreme Wisdom, Adam's Infallibility, Adam's Paradise, 

Maulvi's Orders and Prohibitions, Irshad's Orders and Prohibitions.  
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 حوا تخلق کیفیت » و آدم حضرت «بهشتِ» و «عصمت» تطبیقی واکاوی
  طباطبائی عالمه و سبزواری مالصدرا، منظر از «

 ، ایراندکدرای فلسفه و کام اسامی، داکشماف ایام، ایام    فرمظفری مهناز
  

 

 چکیده
سائل  ستان  به مربوط م شه  تاریخ در آدم حضرت  دا سیحیت  یهود،) ابراهیمی ادیان اندی سالم(  و م   سیرهاي تف تحلیل مورد ا

 آن، زا پیش و بهشت  از آدم اخراج آن دنبال به و ممنوعه همیو خوردن ماجراي کریم قرآن در است.  گرفته قرار گوناگون

شتگان  با او يرابطه نیز و او آفرینش ست.  گردیده بیان موجز عبارات با اینها مانند و فر سألة  میان، آن از ا  و «صمت ع» م

  ياده مال) وي شارحان برخی و مالصدرا  است.  بوده مناقشه  مورد همواره مسلمان  متکلمان و مفسران  میان در آدم «بهشتِ »

سیري  به نمامتناقض موارد ايپاره ردِّ با تا اندکوشیده  طباطبائی( عالمه و سبزواري   به یابند. دست  دفاع قابل و نگرجامع تف

شته  جدّي شده،  مطرح آیات از دسته  این توجیه و تفسیر  در که را شبهاتی  دلیل همین  آنها از ییگشا گره صدد  در و انگا

 در مچنینه است. آنان پاسخ بازیابی و مسأله دو این به مربوط شبهات برخی بررسی و ازخوانیب مقاله این هدف اند.برآمده

 خلقت نظر از زن که آمد دست به و گرفت قرار کنکاش مورد بحث مورد فالسفه دیدگاه از زن خلقت حقیقت نوشتار این

 .است انسان افراد از فردي و مرد مانند

صم  متعالیه  حکمت :هاکلید واژه ضرت  تع شت  آدم  ح ضرت  به  نهی و امر م،ل،ی  نهی و امر آدم  ح

    ارشادی.
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 مقدمه .1

 رد انسان  زندگی آغاز چرایی و چیستی  از سؤال  واقع در «ام؟آمده کجا از» درباره سؤال  یا هبوط مسأله 

 ست. ا بهشت  از آدم شدنِ  رانده و گناه ماجراي گرتداعی اغلب قرآنی واژة این است.  مادي جهان این

ستان  صه  و هبوط دا سیر  و کریم قرآن از چنانکه آن به مربوط هايق  بر تاریخ و انبیاء قصص  کتب و تفا

 مرگ و جهان این مقدر عمر یافتن پایان با و آغاز ع() آدم گناه و آفرینش با که است  داستانی  آید،می

  یابد.می پایان او فرزندان آخرین

  حلیلت مورد ابراهیمی ادیان اندیشه تاریخ در که است ديرویدا ع() آدم حضرت داستان حقیقت در

سیرهاي  و ست  گرفته قرار گوناگون تف سیاري  و ا  پژوهش و مطالعه آن درباره تاریخ طول در مردم از ب

  گیريیجهنت و بنديجمع که است  شده  ارائه مختلفی هايدیدگاه داستان،  این تحلیل و بیان در اند.کرده

 آدم رتحض  هبوط واقعه بیان به مختلفی هايسوره  در کریم قرآن .است  دشوار  سیار ب کاري آراء این از

ست  پرداخته ع() سیر  میان، آن از .ا سأله  تحلیل و تف  ايارهپ به ع() آدم حضرت  «بهشتِ » و «عصمت » م

شکاالت  سفی  ا شوران  که زده دامن المیک-فل سلمان  اندی شته  گشایی گره به را م ست.  وادا شه  در ا  اندی

  ارائه هب طباطبائی( عالمه و سبزواري  هادي مال) وي شارحان  برخی و مالصدرا  شیعی،  کالمی و فلسفی 

 به ستار جُ این در که مواردي از یکی توجّهند. و بازخوانی شایستة   که زدند دست  تأملی قابل هاي پاسخ 

  عصمت  اب طبعاً که شیطان  هبوسیل  او هوسوس   و بهشت  در ع() آدم نافرمانی بحث پردازیممی آن بررسی 

  هم کرمتف دو و مالصدرا  منظر از مسأله  دو این شود می سعی  جُستار  این در .است  ناسازگار  او پیامبري و

   گیرد. قرار کنکاش مورد طباطبائی عالمه و سبزواري یعنی، او مشرب

  از تعدادي  به  توجه  با  برخی دارد؛ وجود نظر اختالف حوا خلقت  چگونگی بحث  رد همچنین

 و آدم نوع و جنس از حوا خلقت قول نیز دیگر برخی و اندپذیرفته را آدم دنده از حوا آفرینش روایات،

سی  به اینجا در ما اند.برگزیده را آدم بدن از نه صدرا،  دیدگاه برر  در طباطبایی عالمه و سبزواري  مال

 پردازیم.می مسأله این تحلیل مورد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
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  دینی تفکر و فرهنگی و اجتماعی مسائل ترین جدي از یکی زن مقام مسئله اینکه به توجه با همچنین

 رحط که شد  مواجه زمینه این در وي از عبارتی به مالصدرا  آثار مطالعه با نگارنده و ماست  روزگار در

سوفی  چنین سوي  از آن سید. می نظر به عجیب حدي تا فیل ضاوت  از قبل ر  رخودب نگارنده او درباره ق

  برخى که گونهآن آمد بدسللت فرایند این در بپردازد. بارهاین در بیشللتر تأمل و تحقیق به دانسللت الزم

شته  سبت  يتحقیرآمیز نگاه مالصدرا  ،اندپندا شته  زن به ن ست  ذکر به الزم البته .ندا شتار  این رد ما ا   نو

صون  ادعاي شتباه  زا بودن م سا  چه و نداریم را ا ستی  نیز ما ادله در ب شته  وجود هاییکا شد  دا   حتی و با

  گونه  هر از دور به  تحقیق این در ما  که  گوییممی اما  نگیرد؛ قرار سلللطور این خواننده  قبول مورد

   ایم.برداشته گام انسانی فطرت و منطق اساس بر و تفریط و افراط و جانبداري فرض،پیش

 پژوهش نةپیشی .1-1

سی  نگارنده که جایی تا شته  یا پژوهش نموده برر ستقل  اينو  و هاابکت اما ندارد. وجود عنوان این با م

 زیر دموار به میان آن از اند.پرداخته مبحث این به عرفانی ادبیات حوزه در عمدتاً که هسللتند مقاالتی

 نمود: اشاره توانمی

  در :۸ ،1شماره ،«شناخت قرآن» ،۹0-10 آیات بقره ورةس کریم قرآن تفسیر (،۱1۶۴) یزدي، مصباح

 بررسی  و بحث مورد آن جزئیات و بهشت  از ع() آدم هبوط هسأل م خصو   در قرآن دیدگاه مقاله این

   است. گرفته قرار

سانیا،  شر  دفتر اول، چاپ هبوط، و هستی  حمید؛ پار   ابعاد بیان ضمن  کتاب این :۱1۶1قم، معارف، ن

سمان  و عالم از هبوط، شناختی عرفتم و شناختی وجود  روي هبوط آنها در که گویدمی سخن  هاییآ

صیان،  محوري نقش بر تکیه با اثر این دهد.می  از را هبوط مراحل و پردازدمی هبوط تاریخی بُعد به ع

 گیرد.می پی مدرن دنیاي پیدایش تا اساطیر دنیاي به ورود و الوهیت آسمان
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 پژوهش روش .1-2

 مطالب «ورمح مسئله » تحقیق روش بر تکیه با شده  سعی  پژوهش اهداف به یابیدست  براي مقاله نای در

 ابعمن اسللت. شللده اسللتفاده دوم و اول درجه منابع از ترتیب به هاداده آوري جمع براي ببریم. پیش را

  جةدر نابعم و است  طباطبایی عالمه و سبزواري  مالهادي مالصدرا،  اصلی  کتب و متون همان اول درجة

   اند.پرداخته بحث مورد مسائل به مستقیم غیر یا مستقیم طور به که است منابعی دوم

 ع() آدم حضرت گناهکاری ههبش .2

  ۱1۱ آیه طه يسوره  در جمله از است،  آمده قرآن متعدد آیات در ع() آدم حضرت  گناهکاري انگارة

صی  وَ» فرماید:می خداوند که  و .«رفت بیراهه و ورزید عصیان  خود پروردگار به آدم فَغوي: رَبهُ آدم عَ

 هب و : عزماً لَهُ نَجد لَم وَ فنَسِیَ قَبلل مِن آدم الی عَهِدنا لَقَد وَ»است: آمده چنین سوره همین ۱۱۸ آیه در نیز

  نخست، يآیه رد «.نیافتیم ]استوار[ عزمى او براى و کرد، فراموش و بستیم پیمان آدم با این از پیش یقین

سبت  ع() آدم به گمراهی و عصیان  سیان؛  دوم، آیه در و شده  داده ن  اب دو این از کدام هیچ روشنی  به ن

  ناسللازگاريِ این نیسللت. سللازگار اسللت، نسللیان و خطا و گناه از مصللونیت که انبیاء عصللمت مقام

   کرد: بنديصورت توانمی نحو بدین را برانگیزچالش

 هستند. معصوم و دارند مصونیت نسیان و خطا و گناه از مبرانپیا مسلمانان، اعتقاد مطابق الف(

 شد. خطا و عصیان مرتکب قرآنی شواهد به بنا ع() آدم حضرت ب(

ست.  نبوده معصوم  ع() آدم حضرت  پس  دمآ حضرت  قرآن آیات از دسته  این مضمون  طبق بنابراین ا

  ت،اسلل نسللیان و خطا و گناه از مصللونیت که انبیاء عصللمت مقام با این و شللد گناه و خطا گرفتار ع()

 نیست. سازگار

  مالصدرا نظر .2-1

  آیه این در وید.گ پاسخ برانگیز سؤال نکاتِ ايپاره به کوشدمی بقره سوره معروف آیه تفسیر در مالصدرا

  جَرَةَالش  هذِهِ رباتَق ال و شئتلما  حیثل رغداً مِنها کلال وَ الجَنةَ زوجُکَ وَ اَنتَ السْکلن  آدم یا قللنا وَ است:  آمده
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  هر از و گیر]ید[ سللکونت باغ این در همسللرت و خود آدم، اى گفتیم و ؛1۸بقره/ :الظالِمینَ من فَتکونا

 .«بود خواهید ستمکاران از که نشوید نزدیک درخت این به [و]لى بخورید فراوان خواهید آن کجاى

  تعالی اريب نهی و فرمان کیفیت درباره مفسرین مختلف نظرات هاآیه این از خود تفسیر در مالصدرا

  عبارت به و جایز، و مباح یا است واجب و تعبدي حق فرمان آیا اینکه است؛ داشته نظر در را ع() آدم به

 و بوده یتمعص  ع() آدم حضرت  نافرمانی آیا اینکه و ارشادي  و تنزیهی یا است  مولوي و تکلیفی دیگر،

  عذاب. و کیفر مستلزم

  نهی و مرا تبیین در هستند،  گناه و معاصی  از مصون  همگی انبیاء که مسأله  این به توجه با مالصدرا 

  اباحه وعن از «کلال و» فرمان که دارند عقیده مفسران  يهمه که کندمی بیان ابتدا شریفه،  آیات در موجود

 اگر .الف دارد: وجود نظریه دو «فتکونا» درباره وي يعقیده به اما تعبّد، نوع از «تقربا ال» نهی و اسللت

  ؛«ودب خواهید ستمگران  از شوید،  نزدیک درخت آن به اگر و» بود: خواهد معنا این به باشد،  نهی جواب

شد،  نهی بر معطوف اگر ب. ست  عاطفه «فاء» با ش  نزدیک درخت به» شود: می چنین معنایش و ا  و ویدن

  ت،اس بوده درخت میوه خوردن از نهی «ممنوعه درخت به شدن نزدیک» از مراد «.نباشید ستمگران جزء

 حرام() تحریم آیا که اینجا در شده  مطرح «نهی» درباره (.۴0-۶۴ /1 :۱1۸۹مالصدر ) «درخت» خودِ نه

ست  صدرا  که البیان مجمع صاحب  دارد. وجود نظر اختالف مکروه(،) تنزیه یا ا سیر  در که مال   ینا تف

 ننددامی خیرخواهانه خالصه،  و ارشادي  و تنزیهی نهی را نهی این جوید،می استناد  بدان آیات از بخش

 از فقه رد که است  اصطالحی  تنزیهی نهی باشد.  عذاب مستلزم  آن از سرپیچی  که مولوي و تحریمی نه

 انهم نهی این از منظور اینکه اول : گرفت نظر در را احتمال دو توانمی اینجا در که شود می بحث آن

 موافق ظرن این با امامیه و شیعه  علماي اکثر دانست.  اولی ترک معادل را نهی این اینکه دوم باشد.  مکروه

 درامالص  ر.ک؛) پذیردمی را آن نیز عقلی اصول  و است  بوده اولیترک نهی، این از منظور که هستند 

 (.۱۴۹ /۱ :۱۹0۸طبرسی ؛۴0 / 1 :۱1۸۹

  بهشت از را خود و کردند لمظ خود نفس به واقع در ممنوعه درخت آن از خوردن با حوا و آدم پس

ستور  از اینکه نه ساختند،  محروم شند.  شده  گناه مرتکب و کرده نافرمانی خدا د   نهایی ظرن مالصدرا  با

 کند:می بیان گونه این را خود



 111  |  فرمظفری

 

  عالم ست.ا طبیعت و نفس و روح گانه سه نشئت داراي انسان ماست قبول مورد که عقلی اصول بنابر

شریعی  نهی و امر جایگاه و امتحان، و وگرفتاري تیاراخ و تکلیف جهان طبیعت  و اطاعت مدار دائر و ت

صیان،  صمت  ع سگزاري    و وکفران افکندگی سر  و ع ست.  سپا شئة  فرمان و امر ولی ا   عالم زا پیش ن

  اییج نشئه  این در خدا بنده و آزمندي و اشعار  از است  عبارت آن نهی و تکوین و قضاء،  همان طبیعت،

 از برخی که روسللت این از و ندارد. اجتهاد و تقسللیم و تدبیر نتیجه در و اختیار و درتق اعمال براي

  یمقتض  جمال غایت که است  ايعالقه و گرایش خود جهان، این در نهی علت اند:گفته قلوب اصحاب 

ست  آن سا  چه نبود، کار در نهی اگر و ا سان  ب صد  دلیل به ان سانی  مقا  آن همتوج دارد، که فراوانی نف

 ما لیع حریصٌ اإلنسانل ) زیرا است  نمودن تحریص و کردن برجسته  نوعی واقع در آن بیان پس شد. مین

ستنی  و مُنِع(  پس دارد؛ وجود اعلی عالم در آن اصفاي  و الطف نوع هست  جهان این در آنچه است  دان

 همان یبغ عالم رد آنند از مبرّاي پیامبران و است شرعی امر مخالفت معناي به جهان این در که معصیتی

ست  امکانی نقص   ست؛ ا متفاوت خداوند به بُعدشان  و قرب درجه و مراتب حسب  بر ممکنات در که ا

  واهدخ بیشتر  او امکانی جهات باشد  دورتر چه هر و کمتر اشامکانی جهات باشد،  ترمقرّب چه هر یعنی

 مانند نفس معال به عقل نزول بسب  عقل، در امکانی جهات برخی شدن  انباشته  با چنانکه بالعکس. و بود

  صریه عن ابدان عالم به نفس تعلّق موجب نفس، در امکانی جهات افزایش با و شود، می آن منازل و جنت

 (.۴1-1/۴۱ :۱1۸۹ مالصدرا ر.ک؛) گردد

 دو اابتد و پرداخته ع() آدم معصللیت و خطا تأویل به غیب عالم نهی و امر تبیین از پس مالصللدرا

 کند:می بیان را مقدمه

سان  اوالً  و طبیعت آتش که ايگونه به دارد شدید  حر  و بلند همّت سرشت    و فطرت روي از ان

صش  جهنّم سته  حر ست  افزایش به رو پیو  گذارد. مقد آن بر جبّار خداوند اینکه مگر ناپذیر،سیري  و ا

 آن بر را نفوس چه هر آنجا در (؛7۱زخرف/) الْأَعْیُن تَلَذُّ وَ الْأَنْفلسُ تَشْتَهِیهِ  ما یعنی مشتهیات  همه ثانیاً

 بود دهش گفته آنها به و بود، مباح حوا و آدم براي «باشد مهیّا لذت، و شوق را هاچشم و اشتهاست و میل

  که تاسلل طبیعت آتشِ آن از مراد و نیفروزند را فتنه آتش شللانخواهیزیاده با و باشللید قانع بدان که
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 بود دهنرسی ظهور يمنصه به و بوده پنهان ع() آدم نفس در که است نآ در تصرف و مواد تحلیل شأنش

 (.۴1 همان:)

  ترتیب بدین شود؛می ملموسی و محسوس تمثیل دامن به دست مسأله این درک و تحلیل منظوربه او

  ؟خیزدمی بر ايبرّنده گرمی طبیعتش از پردازدمی خوردن غذا به آدمی هرگاه اينکرده احساس آیا» که

 بر بحث مورد مطلب به سللپس (.۴1همان:) «او طبیعت از سللپس و اسللت آدمی نفس از ابتدا آتش این

  خواهد چنین«نشللوید نزدیک درخت این به :الشللَّجَرَة هذِهِ تَقْرَبا ال»درباره خداوند خطاب که گرددمی

ستید،  محنت و مصیبت  از بودن امان در و سالمت  خواهان اگر بود. ست  طبیعت درخت به ه   ختدر) پ

 رنج و درد دچار زیرا خواهیدکرد. سللتم خود نفس به صللورت غیر این در نشللوید، نزدیک ممنوعه(

ست.  امکان شما  براي سادگی  به آن از رهایی که شوید می صدرا  يعقیده به پذیرنی   ردنب کار به مال

  حَمَلَها وَ اید:فرممی تعالی حق چنانکه اسللت، ترمناسللب انبیاء عصللمت حفظ براي معنا این به «ظلم»

سانل  سان ا ؛71احزاب/ :جهوالً ظَلوماً کانَ إِنَّهُ االن سیار  امانت( اداء و آزمایش مقام در) هم ن  و ستمکار  ب

 اولی شود اءانبی عصمت حفظ به منتهی که روشی هر و (شتافت عصیان و جهل راه به اکثر که) بود نادان

 (.۴۸-۴1 همان:) است ترشایسته و

صدرا  سی  و نقد به دامها در مال سانی  سخنان  برر   ار پیامبران جانب از گناه صدور  که پردازدمی ک

 لنق مطابق اند.کرده تلقی تحریمی نهی را «الشلللَّجَرَةَ هذِهِ تَقْربا ال وَ» آیه در نهی و انددانسلللته جایز

 مالصدرا:

شَّجَرَةَ  هذِهِ تَقْرَبا ال» آیه که معتقدند برخی الف( ست  متعال خداوند گفته این همانند «ال   قْرَبُوهُنَّتَ ال ا

  آنکه تا نکنید نزدیکی آنان با و کنید دوري آنان مباشللرت از حال آن در (؛111بقره/) یَطْهُرْن حَتَّى

سَن  هِیَ بِالَّتِی إِالَّ الْیَتِیمِ مالَ تَقْرَبُوا ال وَهمانند و «شوند  پاک  به جز -یتیم مال به و (؛۱۸1انعام/) أَحْ

 در نهی است،  تحریمی نهی آیات این در نهی که گونههمان «..مشوید  نزدیک -نیکوتر[ چه ]هر نحوى

 است. شده برده کار به تحریم براي نیز«الشَّجَرَةَ هذِهِ تَقْرَبا ال»آیه
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  فسن به  ممنوعه(بخورید   میوه) آن از اگر یعنی ،«الظالِمینَ  مِنَ فَتَکلونا » فرماید:  می متعال  خداوند   ب(

  ودمانخ نفس به ما پروردگارا گفتند: خوردند آن از که هنگامی بود چنیناین و کردید. ظلم خودتان

 کردیم. ظلم

 و ودش  اخراج بهشت  از آن انجام ع(با) آدم حضرت  که نبود شایسته   بود تنزیهی نهی نهی، این اگر ج(

  گردد. واجب او بر توبه

 که: کندمی بیان آنها استدالل جواب در مالصدرا

 تحریمی. نهی نه بود تنزیهی نهی اصل، در نهی، این الف(

  ظلم انخودت نفس به بود الولی ترک آنچه انجام با که اسللت این «الظالِمینَ مِنَ فَتَکلونا» آیه از مراد ب(

 شللما براي بهشللت در) شللویدمی خارج بهشللت از شللدید عمل این مرتکب که هنگامی چون کردید.

  یکهیچ آنجا در که رویدمی جایگاهی سوي به و نیست( برهنگی و زدگیبآفتا و گرسنگی و تشنگی

 نیست. فراهم شما براي هانعمت این از

  که کردیم اقتضاء الهی حکمت بلکه نبود، ممنوعه درخت به شدن نزدیک سبب  به بهشت  از اخراج ج(

  (.۴۸همان:) شوند رانده بهشت از آنها

  اطاعت و فرمانبرداري تکوینی امر الزمه تشریعی؛ هم و است وینیتک هم الهی امر مالصدرا عقیده به

ست،  فرامین از شریعی  امر برخالف ا ست  فرمانی اگرچه هم آن که ت سطه،  با ولی الهی، ا  آن رب که وا

  اطاعت ايعده گروه این از لذا شود. می وارد غیره و فرمانبرداري و سرپیچی  و دادن انجام و خودداري

 (.1۸ :۱1۶۶ آشتیانی ر.ک؛) نمایندمی سرپیچی و خودداري ايدسته و پیروي و

شریعی  عصیان  ع(،) آدم حضرت  عصیان  وي نظر از ست.  ت   انعصی  وجود و شیطان  گمراهی اگر نی

 شد،نمی خارج بهشت از و خوردنمی ممنوعه میوه از آدم نبود، او بر الهی غضب این و ع() آدم حضرت

 آیات که گیردمی نتیجه پایان در او شللد.نمی خلق هاآسللمان و مینز و آمدنمی وجود به آدم و عالم

  یريتفس  هر و نمود«الولی ترک»بر حمل باید را ایشان  جانب از قبایح صدور  و انبیاء عصمت  عدم موهِم

 (.۴۴ همان:) است ترپذیرفتنی کند حفظ را عصمت قاعده بیشتر که
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  سبزواری نظر .2-2

ست  معتقد سبزواري  سله    ابتداي در او کندمی طی را مراتبی خود نزولی سیر  در عقل که ا  زولین سل

 دمآ حضرت در جزئی عقل این که شودمی جزئی عقل، تر،پایین مرتبه در و است جمعی وحدت داراي

 هب کند.می تعبیر جزئی عقل ع(به) آدم حضللرت از گاهی وي دلیل، همین به اسللت. کرده ع(تجلّی)

  این چونکه گردد،می بر اسللت، ماهیت در که ذاتی امکان به زد سللر ع() آدم از که گناهی وي عقیده

 ناطم همین، اند.بوده همراه وکاستی نقص با همواره امکان و ماهیت است. وگناه خطا منشأ امکانی نقصِ

ست.  حق از جدایی مالک و ضرت  که گناهی پس ا  او امکانی نقص خاطر به شد  مرتکب ع() آدم ح

 همانند زنی وي بود. نشده تشریع دینی هنوز زمان آن در چون بوده تکوینی آنجا در نهی و امر است؛ بوده

صدرا  سته  گناه از منزّه را پیامبران ساحت  مال ست  معتقد و دان ضرت  از آنچه ا   اهگن زد سر  ع() آدم ح

                             (.۹۸7-۹۸۸ :۱17۸سبزواري ر.ک؛) بود الولی ترک بلکه نبود تکلیفی

  طباطبائي عالمه نظر .2-3

 و گناه ع() آدم از که دارند داللت امر این بر ابتدا در آیات ظاهر چه اگر طباطبائی عالمه عقیده به

صیت    ستمکاران  از (؛1۸بقره/) الظالِمینَ مِن تَکوناَففرمایدمی خداوند چنانکه سرزد،  نافرمانی و مع

  «.شللد گمراه و کرد خداي نافرمانی آدم و(؛۱1۱طه/) فَغَوي رَبَّهُ آدم عَصللی و نیز و« بود خواهید

نا  کرده: اعتراف نیز او خود که  همچنان  نا  رَبَّ نا  ظَلَمْ نا  تَغْفِرْ لَمْ إِنْ وَ أَنْفلسلللَ نا  وَ لَ  نَمِ لَنَکلونَنَّ تَرْحَمْ

  حمتر ما به و شی نبخ را ما تو اگر و کردیم ستم  خویش بر ما خدایا، گفتند: (11 اعراف/) الْخاسِرِین 

 مزبور نهی در تأمّل و آیات در دقت از پس ولی «.بود خواهیم زیانکاران از سللخت نفرمایی رأفت و

شخص  ستوري  و فرمان یعنی) مولوي نهی، این که شود می م  بنده براي وظیفه یک عنوان به موال که د

شادي  نهی بلکه نبوده کند(می صادر  خود س  فقط آن از منظور که بوده ار صالح  به یابیتد   منافعی و م

 گوید:می چنین خود مدعاي این بر طباطبائی عالمه دارد. وجود حکم درآن که است

 و کندمی معرفی «ظلم» نوع یک را نهی این مخالفت الزمهی اعراف و بقره سللوره در خداوند الف(

شَّجَرَةَ  هذِهِ تَقْرَبا الفرماید:می شوید  نزدیک درخت این به ولی (؛ 1۸بقره/) الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَکلونا ال   ن
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 بوده هشتب از رفتن بیرون نتیجه که «رنج و تعب» به را آن طه سوره در اما «بود خواهید ستمکاران از که

 به بهشت  از را شما  تا زنهار (؛۱۱7طه/) فَتَشقی  الجَنَّةِ مِن یُخرِجَنَّکما فاَل است:  فرموده و کرده تبدیل

 تَعْرى ال وَ یهافِ تَجُوعَ أَالَّ لَکَ إِنَّ کرده: تفسیر  چنین را تعب این سپس  و «گردي بختیرهت تا نکند در

 نه که است ]امتیاز[ این آنجا در تو براى حقیقت در (؛۱۱۴-۱۱۶طه/) تَضْحى ال وَ فِیها تَظْمَؤلا ال أَنَّکَ وَ

 معلوم یانب این با .« زدهآفتاب نه و گردىمى تشنه  نه آنجا در اینکه و مانىمى برهنه نه و شوى مى گرسنه 

 د:مانن است  زمینی زندگی يالزمه که است  دنیوي زحمات همان شقا،  و تعب این از منظور که شود می

شنگی،گرسنگی،   ست  شده  مزبور نهی باعث که چیزي پس آن. امثال و برهنگی ت  امور این زا اجتناب ا

 قابلم در نافرمانی و معصللیت نهی چنین مخالفت البته و اسللت ارشللادي نهی یک نهی این یعنی بوده؛

 همان است  شده  اشاره  آن به سابق  آیات در که «ظلم» از منظور بنابراین شود. نمی محسوب  موال دستور 

ست،  نفس بر ظلم ست  و بندگی باب در که مذمومی ظلم آن نه و انداخت زحمت به را خود زیرا ا  شپر

 (.۱۱۶-۱۱۹ :۱1۶7 رخشاد ؛ 10۴-۱/107 :۱17۹ طباطبائی ک؛ ر.) است

 مولوی و ارشادی نهي .3

 صدد در و کرده اشاره  مولوي و ارشادي  نهی موضوع  به مربوط شبهه  دو به مورد این در طباطبائی عالمه

   است: ذیل قرار به شبهه دو این پاسخ و صورت آید.می بر پاسخ

  کار دخداون چرا بوده ارشادي نهی یک مزبور نهی اگر که کند اشکال کسی است ممکن اول: شبهه

  که اسللت این ایراد این پاسللخ اسللت؟ کرده معرفی «غوایت و عصللیان ظلم،» عنوان به را حوا و آدم

ست.  «نفس بر ظلم» آن از منظور شد  گفته که طورهمان   خود دش  مرتکب که خطایی با ع() آدم زیرا ا

ست.  گرفته قرار مذمت مورد ستش پر و بندگی باب در که ظلمی آن نه و انداخت، زحمت به را  ماا ا

  «فَعَصی کَسَرتهُ» شود:می گفته مثالً است؛ شدن  متأثّر زحمت به یا شدن  متأثّر معنی به لغت نظر از عصیان 

 و اوامر موارد در که طورهمان معنی این شکست.   زحمت به یا نشکست   اما بشکنم  را آن خواستم  یعنی،

   است. متصوّر نیز ارشادي نواهی و اوامر دموار در دارد، کاربرد مولوي نواهی



 1041 پاییز و زمستان | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 111

ست  ممکن دوم: شبهه    معنی چه «توبه» پس بوده، ارشادي  نهی یک مزبور نهی اگر که بگوید کسی  ا

  (،11اف/اعر)الخاسِرین مِن لَنکونَنَ تَرحَمْنا وَ تَغْفِرلَنا لَم إن وَ گفتند: که این از حوا و آدم منظور و دارد

  در ت؟اس  بوده چه «بود خواهیم زیانکاران از سخت  نفرمایی رأفت و رحمت ما به و ینبخش  را ما تو اگر و

سخ  ست  بازگشت  و رجوع معنی به توبه گفت باید پا   شود؛ یم مختلف موارد، اختالفِ حسب  بر این و ا

  يتهرف تدس  از قربِ مقام او موالي نتیجه در و کند توبه تواندمی سرکش  و متمرّد بنده که طورهمان یعنی

سبت  که بیماري مثل گرداند،می باز وي به را او ستورهاي  به ن شک  د   بوده، او سالمتی  حفظ براي که پز

  عبارت به یا کرده، مراجعه پزشک به دوباره تواندمی است یافته شدت او بیماري نتیجه در و کرده مخالفت

  است ممکن لبتها بیاورد. دستبه را دخو سالمتی آن وسیله به و بدهد او به دیگري دستور تا کند توبه دیگر

شد  چنین جدید دستور    به تا دهد انجام دشواري  وکارهاي کندتحمّل را رنج و درد مدتی باید بیمار که با

 (.1۱0-۱/10۴ :۱17۹طباطبائی ر.ک؛) برگردد بهتر بلکه اوّل روز وضع

 ع() آدم حضرت «بهشتِ» .0

  است.  آمده میان به سخن  آدم بهشتِ  از طه سوره  ۱۱7 آیه و افاعر سوره  ۱۴ آیه در نیز و بقره 1۸ آیة در

شریح  ضعیت  ت شت  و صل  ابهاماتِ از ايپاره حل به آن، شرایط  و مزبور به سیار  ماجرا ا   کند.می کمک ب

 دارد: وجود نظر چندین آن غیر یا است «خلد و برین بهشت» همان بهشت از منظور آیا اینکه درباره

 و محرومیت و آلودگی و گناه هرگونه از که اسللت جاودان و برین بهشللت همان مزبور بهشللت الف(

 است. برکنار ناراحتی

 گرفت. قرار آدم اختیار در که آسایش و رفاه وسایل و نعمتها انواع با زمین يکره در باغی ب(

 است. بوده خرم و سرسبز که بود زمین از غیر دیگري يکره در بهشت آن ج(

 .است بوده برزخی بهشت یعنی بوده، خللد بهشت و دنیایی بهشت میان ايواسطه مزبور جنّت د(

صدرا،  دیدگاه کنیممی سعی  اینجا در ما سأله  این يدرباره را طباطبائی عالمه و سبزواري  مال  وردم م

 دهیم. قرار بررسی
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 مالصدرا تفسیر .0-1

  است  بهشتی  از غیر شدند،  دهران آن از خطا ارتکاب علت به حوا و آدم که بهشتی  است  معتقد مالصدرا 

  انویر و خراب از بعد موعود(، بهشت ) بهشت  این زیرا اند.داده وعده آخرت عالم در پرهیزگاران به که

سمانی  عالم شدن  سیدن  پایان به و ج شت  دو هر چند هر شود. می ظاهر دنیا این ر صل  در به  و ذات ا

 (.۹۱۴-۹۱۶ :۱1۶۸ مالصدرا ر.ک؛) هستند متّفق و متّحد حقیقت،

  اآنه بررسللی و نقد به متفاوت احتجاجات و اقوال بیان ضللمن خود تفسللیر کتاب در مالصللدرا

 و موعود بهشت  همان شدند،  خارج آن از همسرش  و آدم که بهشتی  اینکه در وي عقیده به پردازد.می

 گوید:می وي دارد. وجود نظر اختالف آن از غیر دیگري بهشت یا است جاوید

ستنی  ست  دان   همان آمد، فرود زمین به آن از سپس  و آن در الهی( علم) عالم از آدم که شتی به ا

  عهد نموط را آن شریعت  و معرفت اهل که است  دنیایی نشئه  از پیش یعنی نزول قوس در ارواح بهشت 

 نآ در اشاسللتکمالی مراحل طی و دنیا از پس هاانسللان که بهشللتی یا و نامندمی آدم ذریه از میثاق و

  که گونههمان جمله، از دارد. بسللیار تفاوت اسللت، ثواب خانه و ماند خواهد جاودان و مندانهسللعادت

 میدو و است  نزول قوس در و وجود تنزیالت مراتب از اوّلی گوید:می الحکم فصو   شارح  قیصري 

  مکّیه اتفتوح کتاب یکم و بیست  و سیصد   باب در عربی ابن است.  صعود  قوس در و معراج مراتب از

 وسق برزخیه صُوَر  خالف بر صعود  قوس برزخ در ارواح به ملحق صُوَر  که است  کرده اشاره  امر این هب

  حقیقت و ماهیت عربی ابن صریح  نظر بر بنا زیرا دنیاست.  در آدمی عملکرد نتیجه و اعمال صُوَر  نزولی،

  . (۶1-1/۶۱ :۱1۸۹ مالصدرا ر.ک؛) است متفاوت برزخ دو این

  داللاسللت اسللت، موعود بهشللت از غیر ع() آدم بهشللت اینکه بر مبنی خود هگفت بر دیگر برخی

 است. پرداخته آنها بررسی و نقد به مالصدرا و اندآورده

  جخار آن از هرگز شود  وارد جاودان بهشت  به کس هر که چرا نیست،  موعود بهشت  بهشت،  این الف(

ش  این پس شدند.  خارج آن از همسرش  و آدم اما شود. نمی ست.  نبوده جاوید بهشت  ت،به   عقیدة به ا

صدرا  ستدالل  این مال ست.  ضعیف  ا شت  اهل هنگامی زیرا ا  و جزا که بود خواهند جاودان آن در به

 باشد. رسیده پایان به دنیا این و باشد شده مشخص ثواب
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  ضب غ وجود با نبود قادر گرفت، قرار خداوند لعنت مورد ورزید امتناع سجده  از که هنگامی ابلیس ب(

ست  ممکن عقالً مالصدرا  نظر از شود.  وارد خللد جنّت به الهی  ارهدوب شدن  رانده از پس ابلیس که نی

شت  داخل  لمث اند.کرده بیان اختالس شیوه  به را او شدن  داخل چگونگی علما از برخی اما شود.  به

سه    د:انگفته لذا و بدزدد چیزي آنها از و شود  سالطین  خانه وارد خواهدمی که دزدي سو  از ابلیس و

 رسید. حوا و آدم گوش به بهشت از خارج

 است. پایانیب و ناپذیر فنا هایشنعمت و نیست محدودیتی آن هاينعمت از استفاده در بهشتیان براي ج(

 ظرن از شد. نمی محروم بهشتی  هاينعمت از و شد نمی اخراج آن از بود، یافته راه بدان ع() آدم اگر پس

ست  اول وجه همانند شبهه  این مالصدرا    این شود. می وارد هم اینجا در بوده وارد آن بر که ایرادي و ا

 (.۶1همان:) است اعتباري آنها تفاوت و هستند واحد ذات نظر از بهشت دو

  سبزواری تفسیر .0-2

  طبیعی، المع ایجادِ از قبل است  بوده بهشتی  شدند  بیرون آن از حوا و آدم که بهشتی  سبزواري  عقیده به

 شدند،مین رانده آنجا از آنها هرگز بود جاویدان بهشت بهشت، آن اگر که چرا نبوده موعود بهشت البته

 ر.ک؛) اسللت آرامش و آسللایش و قرار جاي بلکه نیسللت، آزمایش و تکلیف جاي خللد جنّت زیرا

  . (۹۸۴ :۱17۸سبزواري

 طباطبائي عالمه تفسیر .0-3

 دنیا هاياغب از باغی شدند رانده آن از خطا ارتکاب علت به حوا و آدم که بهشتی طباطبائی عالمه نظر از

سیر  در وي (۱۸۶ :۱1۶7 طباطبائی ر.ک؛) شود می منتقل آنجا به مرگ از پس مؤمنان روح که بوده   تف

شتی » که کندمی بیان اعراف سوره  ۱۴ آیه شت  بودند آن در هبوط از قبل حوا و آدم که به   دانجاو به

شت  هبلک نبوده شري  غرائز که بوده برزخی به  به (.۹۸ /۶ :۱17۹همو) «شد می هویدا و ظاهر آنجا در ب

  بگیرد رارق زمین در آدم اینکه از قبل که کرد استنباط  چنین توانمی آدم بهشت  داستان  از عالمه عقیده

 درخت دنخور از را او اگر و داده، جاي آن در را او و آفریده را آسللمانی و برزخی بهشللتی خداوند
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 بشر  نیست  ممکن که کند ثابت و بیازماید را بشري  طبیعت وسیله  بدین که بود این براي کرد نهی مزبور

 و امر حیطم در و کند تجربه را زمینی زندگی اینکه مگر شود  داخل ابدي بهشت  به و برسد  سعادت  به

ست  الهی قرب مقام به تواندمی صورت  این در تنها و بگیرد قرار نهی   هیچ يو نظر از پس، اکند.پید د

 نیست. درست اندکرده وارد داستان این بر که اشکاالتی از کدام

شت  او نظر به شکال  تا نبود خلد جنت آدم به شت  اینکه به شود  ا ست  اولیاي جاي به   جاي هن خدا

  شود مین بیرون دیگر شد  آن وارد که کسی  و است  خلود جاي بهشت  اینکه به شود  اشکال  یا و شیطان 

  هاينسرزمی  مانند تا نبوده مادي و دنیایی بهشت  بهشت،  این نیز و آمد بیرون آدم حضرت  چطور پس

شد  دنیوي زندگی جاي دنیا دیگر سیله  به تنها زندگی آن اداره و با   مکنم مولوي نهی و امر و قانون و

  شده یم رظاه آن در بشري  غرایز خالصه  و اخالق و سجایا  که بوده جایی و برزخی بهشت  بلکه باشد، 

  همان(.)

  حوا خلقت کیفیت مسأله .5

شرکه  آدم سجود  و شد  آفریده ابوالب شتگان  م سته    هک آمد نایل بزرگ مقام این به گرفت. قرار فر   شای

 براي بود نهفته وجودش در الهیحکمت روي از که غرایزي و نیروها اما شللود، الهی خلیفه منصللب

  ارزش با خلقت این از هدف طرفی، از آورد؛ وجود به یشبرا دیگري هاينیازمندي اشزندگی يادامه

ست می خدا بلکه نبود خا  فردِ یک آن و آدم شخصِ  تنها شد،  داده او به که امتیازهایی و  از ات خوا

  این از دیگري فرد خلقتِ به جهت، همین به وجودآورد. به بیشتري  هايانسان  و دیگر هاينسل  او نسل، 

  آید. پدید جهان در دو آن از آدم نسل و باشد يو زوج تا بود احتیاج نوع

 مالصدرا منظر از حوا خلقت .5-1

 مالصللدرا ر.ک؛) دانسللته آدم گل باقیمانده از یا چپ دنده از و مرد از پس را زن آفرینش مالصللدرا

 از او پردازد.می روایاتی نقل به خود تفسللیر کتاب در حوا خلقت مسللأله مورد در و (۶۸ /1 ،۱1۸۹

سعود ابن عباس،ناب شت  از ار ابلیس متعال خداوند که کندمی نقل پیامبر صحابی  از دیگر برخی و م   به
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  این از یرد.گ انس او با که نبود کسی  و بود تنها بهشت  در او کرد؛ ساکن  بهشت  در را آدم و راند بیرون

  یابد. آرامش او کنار در آدم تا کرد خلق را حوا خداوند رو

 رب را حوا و آدم که برانگیخت را مالئکه از سللپاهی خداوند شللده نقل عباسابن از که روایتی در

 ادشاهان پ همانند داشتند  تن بر نور از هاییلباس که حالی در را آنها چنین این و کنند حمل طال از تختی

  اخلد از قبل حوا که دارد داللت امر این بر روایت این شدند.  بهشت  داخل دو هر اینکه تا کردند حمل

  لقخ بهشت  در حوا که داشت  داللت امر این بر قبل روایت که حالی در بود. شده  خلق بهشت  در شدن 

 (.۶۸ - ۶۸ همان:) شد

 :کندمی روایت چنین زراره از الفقیه یحضره ال من کتاب در قمی بابویه بن علی بن محمد

  چپ دهدن از نمود خلق را آدم ندخداو وقتی گویند اینکه و شد سؤال حوا خلقت درباره ابوعبداهلل از

سخ  در آورد.حضرت  بیرون را حوا وي  داوندخ ؛آیا«ًکبیرا علواً ذلک عن تعالی و اهلل سبحان »فرمود: پا

شت  قدرت ست  شنیعی  کالم این و او، دنده غیر از کند خلق ايزوجه ع() آدم براي که ندا   تهگف که ا

 رمود:ف سپس  گردید. خلق آدم طینت فاضل  از حوا گوید که آنجا تا گردد واقع وي زوجه آدم از شود 

 او رب را خواب سپس  و کنند سجده  او برابر در داد دستور  مالئکه به و نمود، خلق گل از را آدم خداوند

 ؛ ۸/1 ،۱۹۱1 قمی، ر.ک؛) بود داده جال زیوراالت با را او و کرد خلق را حوا خداوند کرد. مسلللط

 (.۶7 ن،پیشی منبع مالصدرا، ن.ک: همچنین

 طباطبایي عالمه تفسیر .5-2

  که ريشما بی افراد او. خود مثل بود انسانی  و بود، آدم خود نوع از آدم همسر  طباطبایی عالمه عقیده به

شر  زمین کره سطح  در سان  فرد دو از اند،شده  منت  از برخی در اینکه اند.آمده وجود به هم به شبیه  ان

سیر  ست  این «زَوجَها مِنها قَخَلَ» آیة از مراد که آمده تفا سر  که ا ست  آدم خود بدن از آدم هم  شده  در

 معنا این آیه خود از لیکن شده،  خلق آدم چپ دنده از حوا که آمده روایات در چند هر نیست،  صحیح 

  طهنق از یکی عالمه جهت همین به ندارد. وجود کند داللت آن بر که چیزي آیه در و آید،نمی بدست 
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ستان  هايضعف    طباطبایی، ر.ک؛) داندمی آدم دنده از حوا آفرینش را تورات در حوا و آدم خلقت دا

۱17۹: ۹/ 1۱۸- 1۱۸.) 

  د؟یگو يم چه زن خلقت ۀدربار مالصدرا .6

 را نانآ بلکه و داندینم انسان  را زنان وي که است  ینا شده  مطرح مالصدرا  هدربار که یشبهات  از کیی

ساب  به حیوان ردیف در صدرا  .دآورمی ح سفار  هفتم جلد در مال   خلقت در الهی عنایت بیان در که ا

  ،کندیم بیان را زمین خلق هايحکمت یک به یک کریم قرآن آیات اساس بر و است آن منافع و زمین

  يهدربار او .شللماردیم او رحمت آثار جمله از را زن حق، حضللرت اتیعنا موارد شللمردن بر ضللمن

ضها  ... المختلفه الحیوانات ولدت منها و» دیگویم زن خلقت ضها  و ...لألکل بع  و ...لزینها و للرکوب بع

  :یعنی الثاثا و البیت و للمالبس بعضها  و ...للنکاح بعضها  و ...الراحه و لتجمل بعضها  و ...للحمل بعضها 

ست  مختلف حیوانات تولد زمین خلقت در الهی عنایات از و   یض بع و...اندخوردن براي بعضی  که ... ا

 براي ضی بع و ...آسایش  و تجمل براي بعضی  و ...کشیدن  بار براي بعضی  و ...زینت و شدن  سوار  براي

  (.۱17-۱1۸ /۱1۸۶،7 مالصدرا) «اثاث و خانه و پوشاک يهتهی براي بعضی و ...آمیزش و نکاح

  لَّهُلا وَ للنکاح بعضها  و»:است  عبارت این است  شده  مالصدرا  سخنان  از برداشت  سوء  موجب آنچه

سِکلمْ  مِنْ لَکلمْ جَعَلَ   یفهشر  آیه در چنانکه آفرید؛ نکاح جهت را حیوانات از برخی خداوند) «أَزْواجاً أَنْفل

سِکلمْ  مِنْ لَکلمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ :فرمایدمی  همسرانی  خودتان از شما  براي خداوند (؛71 نحل/) أَزْواجاً أَنْفل

 .(داد قرار

  مقصود  و است  دانسته  حیوانات جزء را زنان صریح  طور به اسفار  در صدرا مال که اندپنداشته  برخی

ست  این عبارت این از وي سان  زنان که ا ستند  ان ستند  حیواناتی آنها و نی سان  خاطر به که ه   تنها که اهان

   داشته؟ مقصودي چنین عبارت این بیان از مالصدرا واقعاً آیا اما .اندشده خلق شود می مردان شامل

 :گویدمی مالصدرا عبارتِ این بر تعلیقه در سبزواري هاديمال

ست  آورده در حیوانات عداد در را زنان صدرالمتألهین  اینکه شار  ا   به زنان اینکه به دارد لطیفی ها

 عدالً و حقاً دنیا، هايزینت و زیورها به رغبت و میل و جزئیات ادراک بر جمود و عقل ضللعف دلیل



 1041 پاییز و زمستان | 5شماره  | 3سال |پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعه  | 111

 آنان هب ولی دارند چهارپایان سللیرت اغلبشللان شللوند، ملحق بسللته زبان تحیوانا به که اسللت نزدیک

 از و اشندب راغب آنان با نکاح به و باشند  نداشته  اکراه آنها با مصاحبت  از مردان تا اندداده انسان  صورت 

ست  همین شوز  و طالق مثل احکام از کثیري در را مردان مطهر شرع  که جا   ضرر،  بر ضرر  ادخال و ن

 .(پاورقی همان،) است داده چیرگی و غلبه نزنا بر

  عقل ضعف  و ينگر جزء هغلب يهدربار مالصدرا  عبارت نیا شرح  در باال هگفت بر عالوه يسبزوار 

سرارالحکم  در يو جمله، از .دارد هم يگرید مطالب ورهایز به آنان لیتما و زنان در   يقوا ضعف  به ا

شاره  زنان یبدن  .داندیم ينظر عقل در زن ضعفِ  را مردان از شیپ زنان شدن  مکلف لیدل و کند یم ا

ست  سبب  نیهم به ست  کرده مکلف تر نییپا نیسن  در را دختر شارع،  که ا   عقل ق،اخال تیرعا با تا ا

  یلطف ،فیتکل ن،یا بر افزون .شود  جبران ينظر عقل هیناح در يو ضعف  و ابدی استکمال  يو در یعمل

 زودتر فیلط یاهیگ چون و اسللت ترفیضللع دختر جوارح و ارکان چون و اسللت خداوند جانب از

 ،۱1۶1سللبزواري ر.ک؛) نماند محروم لطف نیا از تا اسللت دهیرسلل فیتکل به زودتر شللود،یم پژمرده

۸17-۸1۶) .  

  که یرانیگخرده بسا  چه و نیست  جدید نگاهی زن منزلت انگاشتن  نادیده و زن بر مرد برتري ةلأمس 

 اي (۱/نساء ) زوجَها منها خَلَق و ،هواحد نفسٍ من خَلَقَکم الذي ربکم اتقوا الناس ایها یا آیه استناد  به

 را او جفت آن، از هم و بیافرید تن یک از را شما  همه که خدایی آن خود، پروردگار از بترسید  مردم،

   .اندنموده مطرح خلقت مساله در ابتدا همان از را برتري این اصل «کرد خلق

 و شللده آفریده مرد چپ دنده از زن آفرینش، آغاز در آیا شللودمی متبادر ذهن به سللوال نای حال

ست  مرد وجود از ناچیز جزیی ستقل  یا ا صیل  او خلقت و شده  آفریده م  یانگرب زن آفرینش آیا است؟  ا

ست  دیگري بر یکی برتري و خلقت در تبعیض ست  معیوب یکی ؛ا سش عیب بدون دیگري و ا  از ؟پر

صل  سان  نشآفری ا  باز دیر از آفرینش، چگونگی از پرسش  دیگر بیانی به و زن آفرینش آن پی در و ان

شر  توجه شته  معطوف خود به را ب سته   کس هر و دا   بدون یا صیل ا منابع بر تکیه با خود، فکر و فهم شای

سخی  ها،آن به توجه ست.  داده پا ست  این حق ا سان  که ا  از نبوده، خودخلقت شاهد  که جا آن از ان
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ست  عالم نیز خود پیدایش چگونگی سیر  در مالصدرا  .نی شتقاقی  را زن خود تف  از دهش  خلق و مرد از ا

  (.۶۸ /1 :۱1۸۹ مالصدرا ر.ک؛) داندیم آدم گل هماندیباق ای چپ دنده

 بررسي و نقد .6-1

  ازگارناس قرآن آیات از برخی با ظاهراً است کرده بیان زن خلقت مورد در مالصدرا آنچه گفت توانمی

  ههیت براي بعضی »از منظور مرد؛ شامل  هم و بشود  زن شامل  هم تواندمی وي کالم دیگر، طرف از .است 

شاک  ضی »که او عبارتِ این در را «اثاث و خانه و پو سایش  و تجمل براي بع ضی  و آ  و حنکا براي بع

  تا ن،بنابرای .کرد تلقی مردان به خطاب توانمی «اثاث و خانه و پوشللاک هتهی براي بعضللی و آمیزش

  یواناتح گروه در زنان که کرده برداشتی  متوجه را متن این داللت سبزواري  که است  آورتعجب حدي

 .دباش یکسان به مرد و زن هدربردارند تواندمی مالصدرا هگفت که صورتی در است، شده داده قرار

  ایشان  نظورم که کندمی ستفاده ا مالصدرا  کالم کجاي از سبزواري  که نیست  معلوم اینکه دوم هنکت 

ستند  زنان شاره  گفتار نیا باهم؟در دو هر زن و مرد نه و ه شده  زن جنس به ياا ست  ن  یم هم مردها و ا

شند  «لِلنکاح بعضها » مشمول  توانند   این از مقصودش  که کندمی تصریح  کالم این کجاي مالصدرا  .با

سم  شند؟ می زنان حیوان، ق سی  یزشآم معنی به نکاح واقع دربا ست،  جن  میزشآ فقط نکاح هواژ یمعن ا

 با مشترک  يامر دارد، وجود انسان  در که يزیغر لیم نیا .کندمی نکاح مرد با هم زن .ست ین زن با مرد

  .ندارد یاشکال چیه (تیوانیح) یانسان یجسمان امور با آن شمردن کسانی و است واناتیح ریسا

 و توالد دو آن مجموع از و دارند تناسلللى دسللتگاه زن و مرد از یک هر ییطباطبا عالمه هدیعق به

سل  سه  فى دو آن از یک هر پس گیرد،مى صورت  تنا ست،  دیگر طرف به محتاج و ناقص، نف  از و ا

 هب یک هر که است  احتیاج و نقص همین خاطر به و شود، مى درست  تمام و تام واحدى دو، آن مجموع

  ت،اس  کمال به مشتاق  ناقصى  هر چون شود، مى آرام درسی  بدان چون و کند،مى حرکت دیگرى سوى 

 یک هر در که است  شهوتى  همان حالت این و است،  خویش فقر و حاجت زوال به مایل محتاجى هر و

 زین مالصدرا  خود .(روم هسور  ،1۹۴ /۱۸ :۱17۹ طباطبائی ر.ک؛) شده  نهاده ودیعت به طرف دو این از

  مرد محبت :احللنک طلبا للرجال النساء  محبه و للنساء  الرجال حبهم».کندیم حیتصر  بودن طرفه دو نیا به
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  عنوان به او که هم ايآیه (۱71 /7 :۱1۸۶ مالصلدرا ) ؛«نکاح امر يبرا مرد يبرا زن محبت و زن يبرا

زْواجاًأَ أَنْفلسللِکلمْ مِنْ لَکلمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ :فرمود هآی در چون .کندمی افاده را معنا همین آورده شللاهد

سان  به آیه در خطاب ؛«آفرید هاییجفت شما  براي خودتان جنس از خدا و (؛۱۸ نحل/) ست  ان  به نه ا

سان  براي قرآن چون .مرد سر  نیز زوج از منظور .مردان براي نه شده  نازل ان ست  هم  هب بنا زین و زن نه ا

سر  معناى به «ازَوْجَه مِنْها خَلَقَ وَ» :جمله در زوج کلمه ییطباطبا عالمه هدیعق ست  هم   ینا یعنى زن، نه ا

 زوج نر به هم یعنى شللودمى اسللتعمال باشللد، ماده دیگرى و نر یکى که قرین دو هر مورد در کلمه

 .(1۱۸ / ۱17۹،۹ طباطبائی عالمه ر.ک؛) ماده به هم و گویندمى

  را الفمخ جنس که اسللت این زن و مرد براي نعمات از یکی دیبگو خواهدمی مالصللدرا ظاهراً

سل  يبقا سبب  تا داده قرار او براي خداوند شد  شهوت  اطفاي و ن   مکال این شرح  در سبزواري  اما .با

 نظر از زن ندچ هر باشیم  داشته  توجه باید .است  شده  مشتبه  ایشان  بر امر و رفته بیراهه به ظاهراً مالصدرا 

ست  شده  خلق مرد از ترضعیف  جسمانی  خلقت ش  مرد از ترپائین ارزش رنظ از زن که امر این اما ا  دبا

   .شجنسیت هب نه دارد بستگی او عمل به انسان ارزشمندي بودن پائین و باال که چرا نیست پذیرفتنی

سیري ت   وییگ کند؛می معرفی مرد جنس طفیلیِ را زن کرده ارائه مالصدرا  کالم از سبزواري  که ف

  صلورت  و اسلت  مردان یجنسل  زهیغر دهکنن ارضلا  عنوان به فقط او و شلده  آفریده مرد براي فقط زن

 با الًکام تفسللیر این ،باشللد داشللتنیدوسللت و تحمل قابل مرد براي که اندداده قرار طوري را ظاهریش

 زهرگ اسالم  است  شده  دهیآفر مرد يبرا و است  مرد وجود مقدمه زن نکهیا .دارد منافات قرآنی نظرات

سالم  .ندارد یسخن  نیچن ست  آن در چه هر و آسمان،  و نیزم دیگویم صراحت  با ا سان  يبرا همه ا  ان

 وجود مکمل مرد و زن اصللوالً .اسللت شللده دهیآفر مرد يبرا زن دیگوینم هرگز اما اندشللده دهیآفر

  صنق و یکاسللت باعث را آن عکس و زن بدون را مرد وجود ،یهسللت نظام که ياگونه به گرندیکدی

 از جهان خالق که اسلت  نیا یاله حکمت و قدرت ياهنشلانه  از :دیفرمایم قرآن .شلمارد یم نشیآفر

  تا دکر برقرار رحمت و مهر و یدوسللت انتانیم و دیریگ آرام هابدان تا دیآفر یهمسللران خودتان جنس

  وگوتگف او یاله خالفت مقام از انسللان نشیآفر زمان در پروردگار .باشللد ییهانشللانه متفکران يبرا

 را زنان و «بیافرینم جانشللینى زمین در خواهممی ؛(10بقره/) هخَلِیفَ رْضِالْأَ فِی جاعِلٌ إِنِّی کند؛یم
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سان  واحد مبدأ از او نشیآفر هنحو در و نداده قرار موضوع  نیا از خارج   خَلَقکلم د؛یگو یم سخن  یان

سان  یک از را شما  ؛(۸زمر/)هواحد نفسٍ مِنْ ص  و فیتعر مقام در ،«آفرید ان سان  کماالت فیتو  یان

ص  سان ی را زن و مرد افاو سْلِمِینَ  إِنَّ داردیم انیب هم با هماهنگ و ک سْلِماتِ  وَ الْمُ  وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُ

ستى  هب ؛(1۸ احزاب/) الْقانِتات وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ سلمان،  مردان که در سلمان  زنان و م  مردان و م

 گریکدی يبرا مرد و زن از کیهر دیگویم اسلالم « ...و دعاب زنان و عابد، مردان مؤمن، زنان و مؤمن،

 قدمهم را زن قرآن اگر :دیگویم نهیزم نیا در يمطهر «لهن لباس انتم و لکم لباس هن» :نداشده  دهیآفر

ست یم مرد يبرا دهیآفر و مرد سالم  چون یول گرفتیم نظر در را جهت نیا خود نیقوان در قهراً دان   ا

  بارهدر خود خا  مقررات در داند،ینم مرد جود یلیطف را زن و ندارد ينظر نینچ خلقت ریتفس نظر از

 (.۱۱۴ - ۱۱۸ ،۱1۶۸ يمطهر ر.ک؛) است نداشته نظر مطلب نیا به مرد و زن

سیر  در طباطبایی عالمه   فِی سَانَ الْإِن خَلَقْنَا لَقَدْ :فرمایدمی که خدا کالم از بخش این اول يهآی تف

سَنِ  سْفَلَ  رَدَدْنَاهُ ثلمَّ مٍتَقْوِی أَحْ -۹/نیت) مَمْنلونٍ غَیْرل أَجْرٌ فَلَهُمْ الصَّالِحَاتِ  وَعَمِللوا آمَنلوا الَّذِینَ إِلَّا سَافِلِین  أَ

سان  ما که ؛(۸  رداندیم.بازگ مرحله ترینپائین به را او سپس  ایم.آفریده نظام و صورت  بهترین در را ان

 «.ناشدنی قطع است پاداشی آنها براي که اندداده انجام صالح اعمال و اندآورده ایمان که کسانی مگر

سان  بودن تقویم احسن  قرآن طباطبایی عالمه نظر مطابق شروط  را(مرد و زن) ان   آمَنلوا الَّذِینَ إِلَّا» به م

  نای وي يهعقید به بنا .اسللت کرده «شللدند نیکوکار و آورده ایمان که آنان مگر :الصللَّالِحَات وَعَمِللوا

ستثناء  صل  ا ستثناء  و متّ سان  جنس از ا ست؛  ان  در عنیی .(۸۹1 -۸۹0 /۱17۹،10 طباطبائی عالمه ر.ک؛) ا

 .داردمی نگه تقویم احسن به را مرد و زن صالح، عمل و ایمان که شده ذکر اینجا

 گیرینتیجه و بحث

ساس  بر  بر مبنی الهی دستورات  ابربر در نافرمانی با ع() آدم حضرت  کریم، قرآن آیات ابتدایی ظهور ا

 و ودب (پیامبرع) آدم اگر که است  این پرسش  حال شد.  معصیت  دچار ممنوعه، درخت به شدن  نزدیک

صوم  باید نیز پیامبران صون  و مع شند،  خطا از م صیان،  با سبت  و نافرمانى ع صری  دیگر هاين  در شده  حت

  توانمی دش  گفته آنچه به توجه با شد؟ با سازگار  (ع) آدم پیامبري و عصمت  با تواندمی چگونه قرآن،
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  است  ارشادي  ع(دستوري ) آدم حضرت  که خطایی وي پیروان و مالصدرا  يعقیده به که کرد استنباط 

  ات اسللت نبوده مولوي یا و تحریمی ع() آدم به خداوند نهی بود. الولی ترک شللد مرتکب وي آنچه و

ستلزم  آن از سرپیچی  شد،  خدا معصیت  م شادي  و خیرخواهانه ی،راهنمای بلکه با ست.  بوده ار  داوندخ ا

 به ظلم «ظلم» از مراد پس کند، بیان را آن از خوردن مفسللده و درخت از نخوردن مصلللحت خواسللته

شقّت  گرفتار را خود و نفس ست،  انداختن هالکت به و سختی  و م  باب در که خدا حقوق به ظلم نه ا

 رود.یم شمار به نافیات از عبودیت و ربوبیت يمسأله

 تعارض منافع
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https://www.orcid.org/0000-0003-1684-1747
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 علمیه. حوزه مدرسین جامعه قم: .الفقیه الیحضره من (۱۹۱1) بابویه. ابن علی ابوجعفرمحمدبن قمی،

 سروش. تهران: .۹چ مصلح. جواد تفسیر و ترجمه .الربوبیه الشواهد (.۱1۶۸) مالصدرا.

  دوم. چاپ .جلد ۴ .األربعه العقلیه األسللفار فی المتعالیه الحکمه (.۱1۸۶) ._____________________

 المصطفوي. مکتبه :قم

  بیدار. قم: ج.7 .الکریم القرآن تفسیر (.۱1۸۹) ._____________________

شواهد  (.۱1۶7) ._____________________ شی  با همراه الربوبیه ال  علی ترجمه .سبزواري  حکیم حوا

  مولی. تهران: .۱چ بابایی.

 مولی. تهران: دوم. چاپ خواجوي. محمد ترجمه .اآلیات اسرار (.۱1۶۸) ._____________________

  صدرا. قم: اسالم. در زن حقوق نظام (.۱1۶۸) مرتضی. مطهري،
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