
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عھد معھود

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

  

تگران ی آفرینش آدمی به روایت ھدایبا حقایقی از آفرینش آدم علیه السالم و فلسفه» عھد معھود«ی در دوره
بندد سخن آسمانی آشنا خواھید شد. ھمچنین در این دوره، از عھدی که آدم علیه السالم با خداوند متعال می

 تا قیام قیامت به آن پایبند بمانند! –از جمله من و شما  –شود تمامی بنی آدم خواھیم گفت؛ عھدی که قرار می

  

 ینزم یخدا بر رو یبرا ینیجانشدرس اول: 

 

 مقدمه:

از آن یاد  ادیان و مکاتبی جذاب و البته مھمی است که عموم ھاجرای خلقت نخستیِن آدمی، از داستانما
گردد. به بیانی دیگر از می ی اھمیت این موضوع، به فلسفه و چرایِی خلقت انسان بازھااند. یکی از جنبهکرده

» ام؟ آمدنم بھر چه بود؟کجا آمده ز«ترین سواالت بشریت یعنی این داستان برای پاسخ به یکی از قدیمی
 گردد.می استفاده

حضور نداشته اند، تنھا راه مطمئن برای با خبر شدن  علیه السالماز آنجا که ھیچ کدام از بنی آدم در زمان خلقت آدم 
ناد به و فرزندان شان رخ داده، است علیھما السالماز کیفیت این خلقت و ھمچنین اتفاقات بعدی که برای آدم و حوا 

خلقت آدم و حوا و چگونگی حضور ی یی که دربارهھاکالم وحی است. از این رو از میان تمامی داستانھا و افسانه
که به  -ایشان بر روی زمین نقل شده، تنھا آنھایی قابل استناد و اعتماد ھستند که توسط فرستادگان الھی 

 بیان گردیده است. -منبع وحی متصل بوده اند 

ھا که از فرستادگان خداوندی شنیده بودند، بسته به در باز تعریِف آن داستان در طول تاریخ، مردم، متاسفانه
ذوق، سلیقه و برداشت خود تغییرات و یا به تعبیر دقیق تر تحریفاتی را وارد نمودند. بدین ترتیب به مرور زمان، 

از حقیقت و واقعیت دور و  –ی مربیان آسمانی اھھمانند بسیاری دیگر از آموزه - علیه السالمداستان خلقت آدم 
گردد نمیای که امروزه تأمل در آن داستانھا نه تنھا به ھدایت بشر و عبرت آموزی او منجر دورتر شد؛ به گونه

 کند!می بلکه موجبات گمراھی او را ایجاد

با استناد به فاقات پس از آن را و ات علیه السالمتالش خواھیم نمود ماجرای خلقت آدم » عھد معھود« درسنامهدر 
و به دور از تحریفات و تفسیرھای نادرست، بیان نماییم؛ و پس از آن به این موضوع خواھیم پرداخت  یکالم وح

 تواند به آن ھدف دست یابد؟ می که ھدف از خلقت آدمی چه بوده و بشر چگونه
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 جانشینی بر روی زمین انتخاببر مبنی تصمیم خدا 

ده فرمود برای خود جانشینی بر روی زمین قرار دھد. پس فرشتگان خود را از این تصمیم باخبر نمود و خداوند ارا
 فرمود:

" ِّ  ۱"َفةً یاْألَْرضِ َخل یجاِعٌل فِ  یإِن

 دھم.ھمانا من جانشینی بر روی زمین قرار می

وشایندی از آن دوران ی خمالئک، پیشتر شاھد رفتار موجودات زمینی در مقابل خدای یگانه بودند و تجربه
خلق شده بودند؛ اما به سبب طغیان و به جای  علیه السالمنداشتند. این مخلوقات زمینی، ھزاران سال پیش از آدم 

به ھمین دلیل، ھنگامی که پروردگار،  ۲نیاوردن ادب بندگی در مقابل معبود، به امر خداوند به ھالکت رسیدند.

                                                 
 .۳۰قرآن کریم، سوره بقره، آیه   ۱
َ تَبَاَرَك َو تََعالَى لَمَّا أََحبَّ أَْن یْخلَُق َخْلقاً بِ امیر مومنان می  ۲  یِدِه َو َذلَِك بَْعَد َما َمَضى لِْلجِّنِ َو النَّْسَناسِ فِی اْألَْرضِ فرمایند: "إِنَّ �َّ

ِ أَْن یْخلَُق آَدَم لِلَِّذی أََراَد ِمَن التَّْدبِیِر  َماَواتِ َو اْألَ ا ُھَو ُمَكوِّنُُه فِی الْقِدیِر لِمَ  التَّ وَ َسْبَعُة آَالِف َسَنٍة َقاَل َو لَمَّا َكاَن ِمْن َشْأِن �َّ ْرِض سَّ
َماَواتِ ثُمَّ َقاَل لِْلَمَالئَِكِة اْنظُرُ  ْلجِّنِ َو اْرضِ ِمْن َخْلِقی ِمَن ى أَْھِل اْألَ وا إِلَ َو ِعْلِمِه لَِما أََراَدُه ِمْن َذلَِك ُكلِِّه َكَشطَ َعْن أَْطبَاقِ السَّ

ا َرأَْوا َما یْعَملُوَن فِیَھا ِمَن اْلَمَعاِصی َو سَ  َماِء َو اْلَفَساِد فِی اْألَْرِض بِ النَّْسَناسِ َفلَمَّ ِ َو َم َذلَِك َعلَیِھْم َو غَ ْلَحّقِ َعظُ اَغیِر ْفِك الّدِ ِضُبوا ِ�َّ
ْأِن َو َھذَ َعِظیُم الَقاِھُر الْ اُر الْ أَِسُفوا َعلَى أَْھِل اْألَْرِض َو لَْم یْمِلُكوا َغَضبَُھْم أَْن َقالُوا یا َرّبِ أَْنَت اْلَعِزیُز اْلَقاِدُر اْلَجبَّ  ا َخْلُقَك الضَِّعیُف شَّ

لِیُل فِی أَْرِضَك یَتَقلَُّبوَن فِی َقْبَضتَِك َو یِعیُشوَن بِِرْزقَِك َو یْسَتْمتُِعونَ  نُوبِ اْلِعظَامِ بِِمْثِل ھَ  ُصونَكَ بَِعافِیتَِك َو ُھْم یعْ  الذَّ  َال تَْأَسُف ِذِه الذُّ
ُ َجلَّ َجَالُلُه ... ُأبِیُن النَّْسَناسَ َو َال تَْغَضُب َو َال تَْنَتِقُم لَِنفْ  ْلجِّنِ اْلُعَصاَة ..." ْم َو أَْنُقُل َمَرَدَة اُرَھا ِمْنھُ ُأطَھِّ ِمْن أَْرِضی فَ  ِسَك ... َقاَل �َّ

امر بعد  را خلق کند)، و این علیه السالمیعنی: وقتى كه خداى متعال اراده كرد كه خلقتى را به دست قدرت خود ایجاد كند (آدم 
از گذشت ھفت ھزار سال از خلقت جّن و نسناس در زمین بود، آنگاه خداوند از طبقات آسمانھا پرده برداشت و به مالئكه 
 فرمود: به زمین بنگرید و اھل آن از جّن و انس را ببینید، پس وقتى كه نگاه كردند و اعمال معصیت آمیز آنھا را دیدند، بر ایشان

كنند ولى وقت گفتند: پروردگارا تو عزیز و قادرى و اینھا خلق ضعیف تو ھستند كه با روزى تو زندگى مى بسیار دشوار بود، آن
گیرى ... خداى عزّ و جل فرمود: ... زمین خود را از لوث نسناس نمایند و تو از آنھا انتقام نمى  تو را نافرمانى و معصیت مى

 . ؛ ۸۳و  ۸۲، ص ۶۰...: بحاراالنوار، ج  پاكیزه سازم و جنّیان عصیانگر را منتقل سازم
به دنیا آمده ایم تنھا بشر خلق شده نبوده ایم؛ بلکه  علیه السالمما انسانھا که از نسل آدم  علیھم السالمدر مکتب تربیتی اھل بیت 

 علیه السالمھای مختلف خلق فرموده و ما جزو آخرین دوره از انسانھا ھستیم. امام کاظم ھای متعددی در دورهخداوند انسان
ُ خطاب به یکی از شاگردان شان می ْلَد آَدَم وُ  لَیَس ُھْم ْنُذ َخلََقَھا َسْبَعَة َعالَِمینَ  َعزَّ َو َجلَّ فِی اْألَْرضِ مُ فرمایند: "لََقْد َخلََق �َّ

ُ َعزَّ  " لََق ُذرِّیَتُه ِمْنهبَا َھَذا اْلبََشِر َو خَ لَّ آَدَم أَ  َو جَ َخلََقُھْم ِمْن أَِدیِم اْألَْرضِ َفأَْسَكَنُھْم فِیَھا َواِحداً بَْعَد َواِحٍد َمَع َعالَِمِه ُثمَّ َخلََق �َّ
اى عزوجل از روزى که زمین را آفریده، ھفت عالم را در آن خلق [و سپس منقرض] کرده است که ھیچ یک از آن یعنی: خد

نبوده اند و خداى تعالى ھمه آنھا را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد  علیه السالمعوالم از نسل آدم 
ر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت: کرد و براى ھر یک، عالمى بعد از عالم دیگ

ُل اْألَْرُض غَ . ذیل آیه ۳۲۰، ص ۳. ؛ تفسیر برھان، ج ۳۲۰و  ۳۱۹، ص ۵۴. ؛ بحاراالنوار، ج ۳۵۹، ص ۲خصال صدوق، ج  یَر یْوَم تُبَدَّ
ماوات  .)۴۸(سوره ابراھیم، آیه  اْألَْرضِ َو السَّ

َ لَمْ ن ایشان میھمچنی َ إِنََّما َخلََق َھَذا اْلَعالََم اْلَواِحَد َو تََرى أَنَّ �َّ ِ  یْخلُْق بَشَ فرمایند: "لََعلََّك تََرى أَنَّ �َّ  لََقْد راً َغیَرُكْم بَلَى َو �َّ
ُ أَْلفَ  كنی كه خداوند فقط این ییا تو گمان میَن":گوَك اْلَعَوالِِم َو ُأولَئَِك اْآلَدِمیَو أَْلَف أَْلِف آَدٍم أَْنَت فِی آِخِر تِلْ  َعالَمٍ  أَْلفِ  َخلََق �َّ

كنی كه خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؟ آری به خدا قسم خداوند ھزار عالم را آفرید و بس و ھمچنین گمان می
. ؛ ۳۷۵، ص ۸وار، ج . ؛ بحاراالن۲۷۷تی: توحید صدوق، ص ھا ھسھا و آدمھزار عالم و ھزار ھزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم

 ). ۱۵ه (سوره ق، آی أَ َفَعیینا بِاْلَخْلقِ اْألَوَِّل بَْل ُھْم فِی لَْبسٍ ِمْن َخْلقٍ َجِدید. ذیل آیه ۱۳۲، ص ۵تفسیر برھان، ج 
َ لَْم یْخلُ می السالمعلیه ھمین پاسخ از سایر اھل بیت نیز بیان گردیده است. به عنوان نمونه امام سجاد  ْق فرمایند: "أَ تَظُنُّ أَنَّ �َّ

 ِ ُ أَْلَف أَْلِف آَدَم َو أَْلَف أَْلِف َعالٍَم َو أَْنَت َو �َّ ِ لََقْد َخلََق �َّ  .۲۵، ص ۲۵ار، ج ": بحاراالنو اْلَعَوالِمآِخِر تِْلكَ   فِیَخْلقاً ِسَواُكْم بَلَى َو �َّ



 

از آنھا با  ۳برخیدی را بر روی زمین به عنوان خلیفه و جانشین قرار دھد، خطاب به مالئک فرمود قصد دارد موجو
 ٤تعجبی اعتراض گونه به خدا عرضه داشتند:

 ٥"ِسُد فیھا َو یْسِفُك الّدِماءَ فْ یھا َمْن یف أَ تَْجَعلُ "

 خواھی کسی را در زمین خلیفه کنی که فساد کند و خونریزی به راه بیاندازد؟ می آیا

خواستند دوباره حرمت عبودیت خالق شکسته شود و زمین به فساد آلوده گردد، به خدا که نمیسپس مالئک 
ی خود نماید، فرشتگان را به عنوان جانشین و خلیفه پیشنھاد نمودند به جای آنکه موجودی زمینی را خلیفه

۷.زی نیز روی نخواھند آوردو ھرگز به فساد و خونری ٦کنندبرگزیند؛ چراکه ایشان خداوند را تسبیح و عبادت می  

۸».دانیددانم که شما نمیھمانا من چیزی را می«اما خداوند حکیم به ایشان فرمود  خواھم مخلوقی من می 
را بیافرینم که از نسل او برترین بندگانم پای بر زمین گذارند و حجت و جانشین من باشند بر 

۹!زمینیان       

                                                 
ِ : "می فرمایند این اعتراض از جانب تعدادی از مالئک بیان گردید السالمعلیه  باقرامام   ۳ َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي  فِي َقْوِل �َّ

لَُم ما ال ُس لََك قاَل إِنِّي أَعْ َك َو نَُقدِّ َحْمدِ فِیھا َمْن ُيْفِسُد فِیھا َو يَْسِفُك الّدِماَء َو نَْحُن ُنَسبُِّح بِ  جاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِیَفًة قالُوا أَ تَْجَعلُ 
ِ بِِعبَاَدتِِھْم َو إِنََّما َقاَل َذلَِك  تَْعلَُمونَ   .۴۷و  ۴۶، ص ۹۶بحاراالنوار، ج ": اْلَمَالئَِكة بَْعضُ َقاَل َكاَن فِي َقْولِِھْم َھَذا ِمنٌَّة ِمْنُھْم َعلَى �َّ

لو ال أنھم قد كانوا أَ تَْجَعُل فِیھا َمْن یْفِسُد فِیھا َو یْسِفُك الّدِماَء  "ما علم المالئكة بقولھم: فرماید: می علیه السالمامام صادق   ٤
رأوا من یفسد فیھا و یسفك الدماء": اگر فرشتگان قبال موجوداتی را ندیده بودند، که بر روی زمین فساد به راه انداختند و 

خواھی کسی را بر روی زمین قرار دھی که آنجا فساد کند و خونریزی به راه آیا می«خونریزى کردند، پس از کجا گفتند 
 .۱۱۷، ص ۱۱بحاراالنوار، ج »: اندازد؟

 .۳۰قرآن کریم، سوره بقره، آیه   ٥
آن کریم، " یعنی: در حالی که ما تسبیح گوی تو ھستیم و تو را تقدیس مى كنیم: قرَو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقّدُِس لَكَ "  ٦

 .۳۰سوره بقره، آیه 
خواھی کسی را در زمین خلیفه کنی که فساد و آیا می«فرمایند فرشتگان پس از آنکه از خدا سوال کردند امیر مومنان می  7

 .۸۳ص  ،۶۰االنوار، ج َماء": بحار) گفتند: "َفاْجَعْلُه ِمنَّا َفإِنَّا َال نُْفِسُد فِی اْألَْرضِ َو َال نَْسِفُك الدِّ ۳۰(بقره، آیه » کند؟خونریزی می
 .۳۰": قرآن کریم، سوره بقره، آیه إِنِّی أَْعلَُم ما ال تَْعلَُمونَ "  ۸
اما مالئک به آن علم ندارند، به نقل از داند ی آنچه خدا میامام حسن عسکری در تبیین کالم خدا خطاب به مالئک درباره  ۹

ْخلَُق َخْلقاً بِیِدی َو ) إِنِّی أُِریُد أَْن أَ ۳۰یه (سوره بقره، آإِنِّی أَْعلَُم ما ال تَْعلَُموَن  َو َعزَّ فرماید: "َفَقاَل َجلَّ امیر مومنان چنین می
ًة ُمْھَتِدیَن أَْجَعلُُھْم ُخلََفا ْن َمْعِصیتِی َو ِضی یْنَھْونَُھْم عَ ی أَرْ ى َخْلِقی فِ َء َعلَ أَْجَعَل ِمْن ُذرِّیتِِه أَْنبِیاَء َو ُمْرَسلِیَن َو ِعبَاداً َصالِِحیَن َو أَئِمَّ

ًة  َنا اْفَعْل ِت اْلَمَالئَِكُة یا َربَّ ... َفَقالَ  لَیِھمْ عَ یْنِذُرونَُھنَّ ِمْن َعَذابِی َو یْھُدونَُھْم إِلَى طَاَعتِی َو یْسلُُكوَن بِِھْم َسبِیلِی َو أَْجَعلُُھْم لِی ُحجَّ
ُ َجلَّ َجَاللُُه لِْلَمَالئَِكِة ) َفقَ ۳۲آیه  (سوره بقره،ْمَتنا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِیُم اْلَحكِیم ال ِعْلَم لَنا إِالَّ ما َعلَّ  -َما ِشْئتَ  َشراً بَ إِنِّی خالٌِق اَل �َّ

اوند )" یعنی: خد.۲۹و  ۲۸ یه(سوره حجر، آِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن َفإِذا َسوَّیُتُه َو نََفْخُت فِیِه ِمْن ُروِحی َفَقُعوا لَُه ساِجِدین 
 خواھم مخلوقی را به دست خود خلقھمانا من می دانم که شما به آن علم ندارید.من چیزی را می«به فرشتگان فرمود: 

کنم و از خاندان او پیامبران و فرستادگان و بندگان صالح و امامان ھدایتگر را قرار دھم و آنھا را جانشین بر مخلوقاتم بر روی 
شان دھند و به سوی فرمانبری از من ھدایت نمایند و زمین نمایم تا خلق را از معصیت من نھی سازند و از عذاب من بیمروی 

مالک و پرورش  یا«پس مالئک گفتند ...» به ایشان راه من را نمایان سازند و ایشان را برای خودم حجتی بر خلق قرار دھم 
پس » یمندار یگریعلم د یاداده یمو ما جز آنچه به ما تعل یکه تو پاک و منزھ انجام ده یخواھی ما؛ ھر آنچه میدھنده

از گل خشك، برآمده از لجن بویناك بیافرینم. ھرگاه آفرینشش را به  یمن بشر«خداوند جّل جالله خطاب به مالئک فرمود 
، ص ۱. ؛ تفسیر برھان ج ۱۰۵، ص ۱ایع، ج علل الشر: »یافتیدپایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده ب

.) ۳۴(سوره بقره، آیه  ْلكافِِريناَن ِمَن َو اْسَتْكبََر َو كا َو إِْذ ُقْلنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِیَس أَبى. ذیل آیه ۱۷۲و ۱۷۱
 .۱۰۴، ص ۱۱بحاراالنوار، ج ؛ 



 

خواھی ی ما؛ ھر آنچه میای مالک و پرورش دھنده«بازگشتند و گفتند: مالئک که چنین شنیدند، از حرف خود 
  ۱۰»انجام ده که تو پاک و منزھی و ما جز آنچه به ما تعلیم داده ای علم دیگری نداریم

ان بردم و از ینشش را به پایآفر ھرگاهنم. یافریگل بمن بشری از «پس خداوند حکیم خطاب به فرشتگان فرمود: 
 ۱۱»در برابر او به سجده بیافتید.دم، یدم روح خود در آن

  ۱۳و ھمچنانکه به فرشتگان وعده داده بود، از روحش در او دمید. ۱۲را از خاک آفرید علیه السالمآنگاه خداوند آدم 

 توان برای خدا جنس یا جزء قائل شد؟اّما آیا خداوند دارای روح است؟ آیا می

و برایش جنس و جنسیت مطرح  ۱٤)ءٌ لَْیَس َکِمْثلِِه َشیْ (قاتش نیست مگر نه آنکه خداوند شبیه ھیچ کدام از مخلو
 شود؟ نمی

 فرماید: پس معنای این کالم الھی چیست که می

 ۱٥نََفخُت فیِه ِمن ُروِحی

 دمیدم. ]کالبد آدم[در آن  از روح خود

 روح قائل شد؟ وند متعال،برای خدا درست است کهاین موضوع بیاندیشید و ببینید آیا ی آینده دربارهی تا جلسه

  

 نکات مھم این جلسه 

 .قرار دھد برای خود جانشینی فرمود بر روی زمینخداوند اراده  -

                                                 
 ھمان.  ۱۰
": قرآن کریم، سوره ینَفَقُعوا لَُه ساِجدِ  یِمْن ُروحِ  یهِ َو نََفْخُت فِ  یُتهُ َفإِذا َسوَّ *  َخالُِق بََشًرا ّمِن ِطینٍ  َك لِْلَملَئَكِة إِنىّ إِْذ َقاَل َربُّ "  ۱۱

 .۹ بنگرید به پاورقی شمارهھمچنین . ۷۲و  ۷۱، آیه ص
" َخلََقُه ِمْن تُرابٍ به عنوان نمونه به آیات زیر توجه فرمایید: " از خاک تصریح گردیده است. علیه السالمدر قرآن کریم، به خلقت آدم  ۱۲

 . ۵۹) را از خاك آفرید: قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه علیه السالمیعنی: او (آدم 
 . ۱۲یه آمنون، سوره مو " یعنی: و ھمانا ما آدمى را از گل خالص آفریدیم: قرآن کریم،َولََقْد َخلَْقَنا اْإلِْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن طینٍ "
 .۵" یعنی: ما شما را از خاک آفریدیم: قرآن کریم، سوره حج، آیه َفإِنَّا َخلَْقَناُكم ِمّن تَُرابٍ "
آفرینم: قرآن یم" یعنی: پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِنِّی َخالٌِق بََشًرا ِمن ِطینٍ "

 .۷۱یم، سوره ص، آیه کر
ارِ " نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ ای چون سفال بیافرید: قرآن کریم، سوره الرحمن، آیه " یعنی: آدمی را از گل خشک شدهَخلََق اْإلِ

۱۴. 
نَساِن ِمن ِطینٍ " و خلقت  ه آفریده نیکوترین وج" یعنی: آن که ھر چه را آفرید بالَِّذی أَْحَسَن ُكلَّ َشیٍء َخلََقُه َوبََدأَ َخْلَق اْإلِ

 .۷انسان را از گل آغاز کرد: قرآن کریم، سوره سجده، آیه 
 .۱۱بنگرید به پاورقی شماره   ۱۳
 .۱۱قرآن کریم، سوره شوری، آیه  ۱٤
 .۲۹قرآن کریم، سوره حجر، آیه  ۱٥



 

فساد موجودات زمینی را دیده بودند، با لحنی اعتراض گونه به خدا  ،مالئک چون پیشتربرخی از  -

اندازند و تسبیح خدای ه راه نمیاین خلیفه را از فرشتگان قرار دھد که فساد و خونریزی ب دادندپیشنھاد 

 آورند.را به جا می

دانید و آن ھم این است که به ایشان فرمود من به چیزی علم دارم که شما نمیخداوند در پاسخ  -

کنم برترین بندگانم را بر روی زمین موجودی که از گِل خلق می یخواھم در این دوره و از ذریّهمی

 جانشین خود سازم.

را خلق کرد و پس از آنکه در کالبدش روح دمیده شد به مالئک دستور داد  علیه السالماک، آدم خداوند از خ -

 تا در مقابل آدم به سجده بیافتند.

 

 


