
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عھد معھود

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

 

ران ی آفرینش آدمی به روایت ھدایتگبا 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

 

  فریب بنی آدم توسط شیطان :پنجمدرس 

 یتواال و مقام شامخ اھل ب یگاهپس از آنکه خداوند، جا به این موضوع پرداخته شد که: گذشتهی جلسهدر 
 یو سرپرست یرا به برتر یشانا ینانبست تا رسول خاتم و جانش عھد یرا به آدم گوشزد نمود، با و السالمیھمعل

به دروغ و است  علیه السالم وانمود کرد خیرخواه آدم یطانش. اما حسد نورزد یشانقبول داشته باشد و نسبت به ا
د ند به ھمان رتبه خواھندرخت ممنوعه (درخت علم محمد و خاندانش) بخوری از میوهآنھا ھم سوگند خورد اگر 

در  و سخن او را باور نمودندبه خداوند متعال قسم دروغ بخورد،  یمخلوق کردندیآدم و حوا که گمان نمرسید. 
ھمین امر سبب اخراج آدم و حوا  .آن درخت چشیدندی ، از میوهوش کرده بودندکه عھد خود را با خدا فرام یحال

خدا و  شدند یمانخود سخت پش خطایدم و حوا از از باغ مصفایی شد که خداوند در اختیارشان قرار داده بود. آ
ه حرمت آن خداوند مھربان نیز ب .از اشتباه شان درگذرد تاسوگند دادند را به حق رسول اکرم و اھل بیتش 

 آنھا را پذیرفت. ی توبه ،چھارده وجود شریف

تالش شیطان برای اغوای آدمیان و اینکه چگونه فرزندان آدم، عھد الھی را ی ادامهی در این جلسه درباره
 کنیم.می شکستند صحبت

 

ی و سرپرستی اھل بیت ی پذیرشِ برتردرباره علیه السالمھای پیشین گفته شد خداوند با آدم ھمانطور که در درس
به عھد بسته بود؛ اما شیطان با سوگند دروغی که برای آدم و حوا خورد، سبب شد تا آنھا عھد خود را  علیھم السالم

بر شیطان شدند، از رفتار خود توبه کردند و از آن پس  یدسیسهپس از آنکه متوجه  ،آن دو. سپارند یفراموش
 وفادار ماندند. خود  عھد

اما شیطان که سوگند یاد کرده بود آدمیان را به گمراھی  ۱نیز منتقل شد. علیه السالمآدم به فرزندان این عھد، 
کاری کرد که فرزندان آدم نه تنھا عھد الھی، بلکه عبودیت خدای یگانه را به فراموشی بیکار ننشست و کشد، 

                                                 
 یم،قرآن کر ..." یعنی: ای بنی آدم آیا با شما عھد نبسته بودم ...؟: أَلَْم أَْعَھْد إِلَْیُكْم يَا بَنِي آَدمَ "د: فرمایخداوند در قرآن می ۱

ی رسول اکرم و جانشینان دیگری که به عھد خدا با آدمیان دربارهبه تبیین این آیه و آیات  درس ھشتم. در ۶۰یه آ یس،سوره 
  پاکش اشاره شده، به تفصیل خواھیم پرداخت.
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ی ھایکی از نمونهتالشی مضایقه نکرد. بنی آدم به سرپیچی از فرمان خدا از ھیچ  بسپارند. او در راه تشویقِ 
  بود.) علیه السالم(دو پسر آدم  »ھابیل«با  »قابیل« دشمنیاغوای بنی آدم توسط شیطان، ماجرای 

بلکه  ؛سر نبودازدواج و گزینش ھم سربر با ھابیل کنند، دعوای قابیل می بر خالف آنچه برخی از مردم گمان

   ۲بود.لیه السالم عو جانشینی آدم  »یتوصا«ی درباره

را به عنوان وصّی و جانشین خود انتخاب کند. اما وقتی » ھابیل«امر فرموده بود تا  علیه السالمخداوند به آدم 
متوجه این موضوع شد، نسبت به انتخاب ھابیل حسادت کرد و با اعتراض، پدر را مورد سوال قرار داد که » قابیل«
این کار به «پاسخ داد  علیه السالمآدم ». ی؟ من که از ھابیل بزرگتر و سزاوارترمچرا مرا به عنوان وصی انتخاب نکرد«

قابیل، حرف پدر را باور نکرد. از این رو خداوند به ». امی خدا صورت گرفته و من در این انتخاب نقشی نداشتهاراده
 ھر کدام که پذیرفته شد، او وصّی وحی نمود از پسرانش بخواھد برای خدا قربانی بدھند؛ قربانیِ علیه السالم آدم 

  ۳پدر خواھد شد.

                                                 
ای ی ازدیاد نسل در بین فرزندان آدم افسانهی دلیل کشته شدن ھابیل به دست برادرش و ھمچنین نحوهمتاسفانه درباره ۲

ی بسیار دارد بلکه به شدت از جانب سفیران وحی مورد قعیت، فاصلهنادرست بر سر زبانھا جاری است که نه تنھا از وا
دھد با خواھران خود به ھابیل و قابیل دستور می علیه السالمنکوھش و تکذیب قرار گرفته است. و آن افسانه این است که: آدم 

شود به ازدواج آنجا که خواھری که قرار می ازدواج کنند؛ ھابیل با خواھر دو قلوی قابیل و قابیل با خواھر دو قلوی ھابیل! اما از
ی برادر را قابیل در آید، به زیبایِی ھمسر منتخب برای ھابیل نبود، قابیل نسبت به این تصمیم معترض شد و از ھمانجا کینه
ی ازدواج در دل گرفت. نھایتا ھم بر سر ھمین مسئله قابیل، ھابیل را به قتل رساند. این، در حالی است که مربیان آسمان

اند و دلیل اختالف قابیل با ھابیل را موضوع جانشینِی حضرت آدم بیان پسران آدم با دخترانش را به صراحت رد نموده
آیا پسران آدم «توانند به مطلب می علیه السالمی ازدواج خواھر با برادر در میان فرزندان آدم اند. عالقمندان به تبیین شبھهفرموده

 مراجعه فرمایند. د (ص)بخش شبھاتِ پایگاه علمی فرھنگی محمدر » با خواھران خود ازدواج کردند؟علیه السالم 
ُ َعزَّ َو َجلَّ إِلَى آَدَم َسبََق ِعْلِمی أَْن َال أَْتُرَك اْألَْرَض ِمْن َعالٍِم یْعَرُف بِِه ِدیمی علیه السالمامام صادق  ۳ نِی َو أَْن فرمایند: "أَْوَحى �َّ

إِلَى ِمیَراثِ النُُّبوَِّة َو َما َعلَّْمُتَك ِمَن اْألَْسَماِء ُكلَِّھا َو َما یْحَتاُج إِلَیِه اْلَخْلُق ِمَن  ُأْخِرَج َذلَِك ِمْن ُذرِّیتَِك َفاْنظُْر إِلَى اْسِمی اْألَْعظَِم وَ 
َفأَتَى آَدَم َفَقاَل لَُه یا أَبَِت أَ ِل آَدَم َغِضَب اْألُْثَرِة َعنِّی َفاْدَفْعُه إِلَى َھابِیَل َقاَل َفَفَعَل َذلَِك آَدُم بَِھابِیَل َفلَمَّا َعلَِم َقابِیُل َذلَِك ِمْن فِعْ 

ِ یْؤتِیِه مَ  َ َخصَُّه لَْسُت أَْكبََر ِمْن أَِخی َو أََحقَّ بَِما َفَعْلَت بِِه َفَقاَل آَدُم یا ُبَنی إِنََّما اْألَْمُر بِیِد �َّ ْن یَشاُء َو إِْن ُكْنَت أَْكبََر ُوْلِدی َفإِنَّ �َّ
ْقنِی َفَقرِّبَا ُقْربَاناً َفأَیُكَما ُقبَِل ُقْربَانُ بَِما لَْم یَزْل لَُه أَھْ  ُه َفُھَو أَْولَى بِاْلَفْضِل ِمْن َصاِحبِِه ًال َفإِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَُّه ِخَالُف َما ُقْلُت َو لَْم تَُصّدِ

ُ فِی كَِتابِهِ  َقاَل َو َكاَن اْلُقْربَاُن فِی َذلَِك اْلَوْقِت تَْنِزُل نَاٌر َفَتْأُكلُُه َفَخَرَجا َو اْتُل َعلَیِھْم نَبَأَ اْبَنی آَدَم بِاْلَحّقِ إِْذ  -َفَقرَّبَا ُقْربَاناً َكَما َذَكَر �َّ
َقرََّب َقْمحاً نَْسیاً َرِدیئاً َو .) َقاَل َو َكاَن َقابِیُل َصاِحَب َزْرعٍ فَ ۲۷(سوره مائده، آیه  َقرَّبا ُقْرباناً َفُتُقبَِّل ِمْن أََحِدِھما َو لَْم یَتَقبَّْل ِمَن اْآلَخرِ 

ُ َكاَن َھابِیُل َصاِحَب َغَنٍم َفَقرََّب َكْبشاً َسِمیناً ِمْن ِخیاِر َغَنِمِه َفأََكلَِت النَّاُر ُقْربَاَن َھابِیَل َو لَْم  تَْأُكْل ُقْربَاَن َقابِیَل َفأَتَاُه إِْبلِیُس لََعَنُه �َّ
ٍء ِألَنَُّه إِنََّما أَْنَت َو أَُخوَك َفلَْو ُولَِد لَُكَما َولٌَد َو َكُثَر نَْسلُُكَما اْفَتَخَر نَْسلُُه َعلَى ا اْألَْمَر الَِّذی أَْنَت فِیِه لَیَس بَِشیَفَقاَل یا َقابِیُل إِنَّ َھذَ 

َو إِنََّك إِْن َقَتْلَتُه لَْم یجِْد أَُبوَك ُبّداً ِمْن أَْن یُخصََّك بَِما َدَفَعُه إِلَیِه َقاَل نَْسلَِك بَِما َخصَُّه بِِه أَُبوَك َو لَِقُبوِل النَّاِر ُقْربَانَُه َو تَْركَِھا ُقْربَانََك 
(تقدیر من این است)  در علم من گذشته است وحی فرمود کهبه آدم " یعنی: خداوند عزّ و جّل َفَوثََب َقابِیُل إِلَى َھابِیَل َفَقَتلَه

اسم  پس .دھمرم و او را از خاندان تو قرار گذاشود خالی نمیشناخته ی او ن من به واسطهزمین را بدون عالِمی که دی که
به آن احتیاج دارند را به ھابیل  از علوم منبه تو تعلیم نمودم و آنچه خلق اعظم من و میراث نبوت و ھر آنچه از کّل اسماء 

از کار آدم (ع) باخبر شد، خشمگین گردید و خطاب به او  ی ھابیل چنین کرد. اما ھنگامی که قابیلبسپار. پس آدم درباره
فرزندم «پس آدم (ع) گفت » ای پدر؛ آیا من از برادرم بزرگتر و سزاوارتر به آنچه انجام دادی (جانشینی تو) نیستم؟«گفت 

اما خداوند او  ؛ن باشیاگر چه تو بزرگترین فرزند م رساندھمانا امر به فرمان خداست و او ھر که را بخواھد به این منصب می
کنی پس ھر یزی که گفتم درست نیست و حرف مرا تصدیق نمیچکنی را به این منصب اختصاص داده است. اگر گمان می

ی پذیرفته شدن از دیگری است. نشانه رتتان یک قربانی [به درگاه خداوند ببرید] قربانی ھر که قبول شد، او شایستهکدام
و خبر «ھمچنانکه خداوند در کتابش بیان فرموده فرا می گرفت. شد و قربانی را بود که آتشی نازل می قربانی در آن زمان این
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دار بود، بھترین گوسفند خود را برای قربانی انتخاب کرد و قابیل که کشاورز بود، مقداری گندم ھابیل که دام
گرفت. آن را فرا میاز جانب خدا ی پذیرفته شدِن قربانی این بود که آتشی نامرغوب به قربانگاه آورد. نشانه

  ٤ند حکیم، قربانِی ھابیل را پذیرفت اما قربانِی قابیل، دست نخورده باقی ماند.خداو

به فرمان خدا بوده و نه به میل  علیه السالماین اتفاق، حجت را برای قابیل تمام کرد که انتخاب جانشین و وصِی آدم 
نِی برادرت پذیرفته شد اما ای قابیل؛ قربا«شخصِی پدرش. اما شیطان در ھمین لحظه سراغ قابیل آمد و گفت: 

فروشند و خواھند قربانی تو، نه. اگر ماجرا را ھمین گونه رھا کنی، بعدھا فرزندان ھابیل بر خاندان تو فخر می
اَش رد گفت ما فرزندان کسی ھستیم که قربانی او پذیرفته شد و شما فرزندان کسی ھستید که قربانی

 را به قتل برساند و از این رسوایی خود را نجات دھد.را تحریک کرد تا برادرش قابیل و  ٥»شد.

تواند یک انسان را بکشد. ابلیس به او یاد داد سر برادر را میان دو سنگ قرار دانست چگونه مینمیقابیل اما 
او ھم، چنین کرد. بدین ترتیب قابیل دستش به خون بی گناھی آلوده شد و مورد غضب خدا و  ٦دھد و بشکند.

۷ا قرار گرفت.پیامبر خد  

                                                                                                                                                        
» یرفته نشد.یگرى پذیرفته و از دشان پذیكى، كه از آوردنداى ] قربانىدو فرزند آدم را به راستى بر آنان بخوان، چون [ھر كدام

نی مقداری از گندم ھای نامرغوب را [به قربانگاه] برد و ھابیل که گوسفند دار بود، چون قابیل دارای زراعت بود به عنوان قربا
یکی از قوچ ھای فربه خود را از میان بھترین دام ھایش برای قربانی انتخاب نمود. پس آتش، قربانی ھابیل را در برگرفت و 

این پیشامد [در حال حاضر] برای تو «زد قابیل رفت و گفت ن -که لعنت خدا بر او باد  –قربانی قابیل را فرا نگرفت. آنگاه ابلیس 
تان به دنیا بیاید و نسل شما زیاد شود، فرزندان اھمیتی ندارد، چراکه فقط تو و برادرت ھستید؛ اما [بعدھا] که فرزندانی برای

ی تو باقی مانده، به نسل تو فخر برای آنکه قربانی او پذیرفته شده و قربان او (ھابیل) به سبب آنچه پدرت به او اختصاص داده
بدین ترتیب » ای نخواھد داشت جز آنکه منصب او را به تو واگذارد.اگر تو او (ھابیل) را بکشی، پدرت چاره خواھند فروخت.

 .۲۲۷، ص ۱۱قابیل به سوی ھابیل حمله برد و او را به قتل رساند: بحاراالنوار، ج 

فرمایند: "إِنَّ آَدَم أََمَر َھابِیَل َو َقابِیَل أَْن یَقرِّبَا ُقْربَاناً َو َكاَن َھابِیُل می علیه السالمباقر  بنگرید به پاورقی پیشین. ھمچنین امام ٤
َخَل بَیَتُه یُكْن یْنَقى َكَما أَدْ ْم ِعِه َما لَ ْن َزرْ َصاِحَب َغَنٍم َو َكاَن َقابِیُل َصاِحَب َزْرعٍ َفَقرََّب َھابِیُل َكْبشاً ِمْن أَْفَضِل َغَنِمِه َو َقرََّب َقابِیُل مِ 

 ِ َفُتُقبَِّل ِمْن أََحِدِھما َو لَْم   إِْذ َقرَّبا ُقْرباناً َم بِاْلَحّقِ ْبَنی آدَ َو اْتُل َعلَیِھْم نَبَأَ ا َفُتُقبَِّل ُقْربَاُن َھابِیَل َو لَْم یَتَقبَّْل ُقْربَاُن َقابِیَل َو ُھَو َقْوُل �َّ
انی بیاورند. .) ..." یعنی: ھمانا آدم (ع) به ھابیل و قابیل امر کرد تا [به درگاه الھی] قرب۲۷(سوره مائده، آیه  َخرِ یَتَقبَّْل ِمَن اْآل 

ھابیل گوسفند دار بود و قابیل دارای زراعت. ھابیل، قوچی از بھترین دام ھایش برای قربانی انتخاب نمود و قابیل از 
پس قربانی ھابیل ، انتخاب نمود. کرد نبودی خود مصرف میدر خانه چیزی که آن چه را درشت و تمیز ھمانندمحصولش 

و خبر دو فرزند آدم را به راستى بر آنان بخوان، «فرماید:] پذیرفته شد و قربانی قابیل رد شد و این کالم خداوند است [که می
 .۶۳، ص ۲۳بحاراالنوار، ج »: یرفته نشدرى پذیگو از د یرفتهشان پذیكىاى نذر كردند، كه از ] قربانىچون [ھر كدام

ِم فِی اْلُعُروقِ َفَقاَل لَُه یافرمایند: می علیه السالمامام باقر  ٥ ِ أَتَاُه َو ُھَو یْجِری ِمِن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّ َقابِیُل َقْد  "ثُمَّ إِنَّ إِْبلِیَس َعُدوَّ �َّ
ِذی تُُقبَِّل ُقْربَانُُه َو لُوَن نَْحُن أَْبَناُء الَّ ِقبَِك یُقولَى عَ ِخُروَن عَ َو إِنََّك إِْن تََرْكَتُه یُكوُن لَُه َعِقٌب یْفتَ  ُقْربَانُكَ  یَتَقبَّلْ  َو لَمْ  َھابِیلَ  ُقْربَانُ  تُُقبِّلَ 

که مانند خون در رگھای بنی آدم جاری است به او گفت  –دشمن خدا  –أَْنُتْم أَْبَناُء الَِّذی تُِرَك ُقْربَانُُه" یعنی: سپس ابلیس 
د ی برای او پدید خواھند آمفرزندان، کنی [زنده] رھارا  او (ھابیل)و، نه. اگر ای قابیل؛ قربانی ھابیل پذیرفته شد اما قربانی ت«

فروشند و خواھند گفت ما فرزندان کسی ھستیم که قربانی او پذیرفته شد و شما فرزندان کسی بر خاندان تو فخر میکه 
 .۶۳، ص ۲۳بحاراالنوار، ج »: ش رد شداَ ھستید که قربانی

» َفلَْم یْدِر َكیَف یْقُتلُُه َحتَّى َجاَء إِْبلِیُس َفَعلََّمُه َفَقاَل َضْع َرْأَسُه بَیَن َحَجَریِن ثُمَّ اْشَدْخه«فرمایند: می علیه السالمامام سجاد  ٦
دانست که چگونه او را به قتل برساند تا اینکه ابلیس آمد و به او یاد داد. پس گفت سرش را بین دو سنگ یعنی: [قابیل] نمی

 .۲۳۰، ص ۱۱ن را بشکن: بحاراالنوار، ج بگذار و آ
َماِء لُِعْنَت َكَما َقَتْلَت أََخاك َقابِیلَ  یْلَعنَ  ُأِمَر آَدُم أَنْ " ی روایت مذکور در پاورقی پیشین:دنباله ۷ " یعنی: به َو نُوِدی َقابِیُل ِمَن السَّ

 ھمان. »: لعنت بر تو که برادرت را به قتل رساندی«د آدم (ع) امر شد که قابیل را لعنت کند و به قابیل از آسمان ندا رسی



 

اما ماجرای دشمنِی شیطان با بنی آدم ھمچنان ادامه داشت. او که در اغوای قابیل پیروز شده بود، به تالش 
ای از آنھا حتی از پرستش خدای یگانه دست خود برای گمراه ساختن فرزندان آدم ادامه داد تا آنجا که عده

ی ابلیس برای دور ساختن مردم از توحید و خداباوری دسیسه و کم کم به بت پرستی روی آوردند. برداشتند
 بدین صورت انجام شد که:  

کرد، فرزندان و بازماندگان او در غم از دست دادنش غمگین ای فوت میوقتی سرپرست و بزرگ خانواده
را به کردند. شیطان از ھمین موقعیت استفاده کرد. او در حالیکه خود شدند و بعضا بی تابی و گریه میمی

ای شان مجسمهی عزیزان از دست رفتهی مردی جا افتاده در آورده بود، به بنی آدم پیشنھاد داد از چھرهچھره
۸زنده بماند.آنھا  یادھمواره  ھاآن مجسمه یدنتا با دبسازند  رسید به نظر برخی این ایده، فکر بدی به نظر نمی 

 بنی آدم یرا برا ھایکرهپ یننخستابلیس، خود دست به کار شد و  اما آنھا مجسمه سازی بلد نبودند. از این رو 
ی آدم را ھم بر اساس چھره اولین مجسمهولین کسی بود که صورت گری نمود و بدین ترتیب ابلیس، ا ساخت.

۹.ساخت -ای برخوردار بود که در میان فرزندانش از جایگاه و احترام ویژه –علیه السالم    

ا فصل سرمکردند. تا اینکه شان را یاد میھا انس گرفتند و ھر روز با دیدن آنھا گذشتگانمهمردم کم کم با مجس
ھا مانند از آنجا که این مجسمه. دھندرا به داخل اتاقھا انتقال  ھامجسمه از راه رسید و مجبور شدندو بارندگی 

شان از خاطرھا رفت؛ تا جودیی وھا و فلسفهگذشته جلوی چشم ھمگان نبود، پس از مدتی وجود مجسمه
 ھا چه بوده است. دانست ماجرای ساخته شدن این مجسمهآنجا که نسل بعدی اصال نمی

به روش شما چرا «از آنھا پرسید و در ھمین زمان، شیطان دوباره وارد صحنه شد. او سراغ نسل جدید رفت 
ابلیس پاسخ داد  »کردند؟می ما چگونه عبادت مگر پدران« ھم با تعجب گفتندآنھا  »کنید؟نمی تان عبادتپدران

به  السالم یهعلنوادگان آدم  »!کنیدپرستیدند پیدا می تانکه پدران را ییھاالھهتا تان بگردید یھابروید در خانه«
ھای شیطان را باور ھا را یافتند. برخی از آنھا حرفشان پرداختند و مجسمهھای آباء و اجدادیجستجوی خانه

اجداد در حال تبعیت از به خیال آنکه پرستیدند. از این رو  ھا را میشان این مجسمهد و گمان نمودند پدرانکردن
   ۱۰ھستند، به پرستش بت روی آوردند. خود

                                                 
ا أَْن َماَت َودٌّ َجِزَع َعلَیِه إِْخَوتُُه ... َفأَتَاُھْم إِْبلِیُس فِی ُصوَرِة َشیخٍ َفَقاَل َقْد بَ می علیه السالمامام باقر  ۸ لََغنِی َما فرمایند: "... َفلَمَّ

الُوا اْفَعْل" ا َو تَْأنُِسوَن بَِھا قَ ُحوَن إِلَیھَ ْسَتِریِمُكْم َفَھْل لَُكْم فِی أَْن ُأَصوَِّر لَُكْم َعلَى ِمَثاِل َودٍّ ُصوَرًة تَ ُأِصْبُتْم بِِه ِمْن َمْوتِ َودٍّ َو َعِظی
فوت کرد، برادرانش [در غم او] بی تابی کردند ... پس ابلیس به شکل پیرمردی پیش آنھا آمد و » ودّ «یعنی: ھنگامی که 

ای به تان مجسمهخواھید برایمده به من رسیده. آیا نمیو اینکه چه بر سرتان آ -که بزرگ تان بود  -» ودّ « گفت خبر مرگ
. ؛ ۲۵۰، ص ۳درست کنم تا آرام بگیرید و به آن [مجسمه] اُنس بگیرید؟ پس گفتند چنین کن: بحاراالنوار، ج » ودّ «شکل 

 .۶۷قصص االنبیاء، ص 

ِعبَاَدِة  إِنَّ إِْبلِیَس اللَِّعیَن ُھَو أَوَُّل َمْن َصوََّر ُصوَرًة َعلَى ِمَثاِل آَدَم ع لِیْفتَِن بِِه النَّاَس َو یِضلَُّھْم َعنْ فرمایند: "می علیه السالمامام باقر  ۹
ِ تََعالَى" یعنی: ابلیس لعین اولین کسی بود که چھره ساخت (تصویرگری یا مجسمه سازی نمود) بر اساس چھره  ی آدم�َّ

 .۶۷. ؛ قصص االنبیاء، ص ۲۵۰، ص ۳(ع) تا مردم را به فتنه بیاندازد و از عبادت خدای متعال گمراه سازد: بحاراالنوار، ج 

(سوره نوح،  َو نَْسراً َو قالُوا ال تََذُرنَّ آلَِھَتُكْم َو ال تََذُرنَّ َود�ا َو ال ُسواعاً َو ال یُغوَث َو یُعوَق  فرمایند: "َقْولُهُ می علیه السالمامام صادق  ۱۰
َرُھْم لِیْأنَُسوا بَِھا َفأَنُِسوا بَِھا َفلَمَّا ) َقاَل َكاَن َقْوٌم ُمْؤِمُنوَن َقْبَل نُوحٍ ع َفَماتُوا َفَحزَِن َعلَیِھُم النَّاُس َفَجاَء إِْبلِیُس َفاتََّخَذ لَُھْم ُصوَ ۲۳آیه 

َتاُء أَْدَخلُوُھُم اْلُبیوَت َفَمضَ   ى َذلَِك اْلَقْرُن َو َجاَء اْلَقْرُن اْآلَخُر َفَجاَءُھْم إِْبلِیُس َفَقاَل لَُھْم إِنَّ َھُؤَالِء آلَِھٌة َكانُوا آبَاُؤُكمْ َجاَءُھُم الّشِ
" یعنی: کالم خدا ا ُ تان و گفتند خداھای«ست که: ین ایْعُبُدونََھا َفَعبَُدوُھْم َو َضلَّ ِمْنُھْم َبَشٌر َكثِیٌر َفَدَعا َعلَیِھْم نُوٌح َفأَْھلََكُھُم �َّ



 

                                                                                                                                                        
[این آیه به این موضوع اشاره دارد که:] پیش از » یدرا وا مگذار» نسر«و » یعوق«و » یغوث«و » سواع«و » ودّ «د و یرا رھا نكن

یشان [سخت] اندوھناك شدند. پس ابلیس نزد آنھا رفت و اى از مؤمنان بودند كه فوت كردند و مردم برای انوح، طائفه
یشان مجسمه ھایی به شکل آنھا (درگذشتگان) آورد تا با آن [مجسمه ھا] انس بگیرند. [مردم ھم] انس گرفتند. چون برا

دیگری آمد. [آن مردم وفات نمودند] پس شیطان  نسلگذشت و نسل شان بردند. آن ھایزمستان شد آنھا را به [درون] خانه
نمودند. پس [برخی از آنھا یانى ھستند كه پدران شما آنھا را پرستش میخدا ینانسراغ [فرزندان] آنھا آمد و به ایشان گفت ا

دعوت به پرستش خدای یگانه یشان را باور کردند و] آن صورتھا را پرستش كردند و مردم زیادی گمراه شدند. نوح [ھر چه ا
 .  ۲۴۸، ص ۳ج : بحاراالنوار، شان کرد و خداوند آنھا را ھالک نمودنفرین یرفتند] پس نمود نپذ

مراجعه فرمایید که به تفصیل، ماجرای آغاز بت پرستی در میان بنی آدم را  علیه السالماز امام باقر  توانید به حدیثیھمچنین می
که از دنیا رفت، » ودّ «بود. وقتی » ودّ «ی ایشان، نام اولین بت، برگرفته از نام جانشین قابیل اند. به فرمودهبیان فرموده

ای به آیا دوست دارید مجسمه«ش در غم از دست دادن او ماتم گرفتند. ابلیس به شکل پیرمردی نزدشان آمد و گفت نزدیکان
موافقت کردند. شیطان » ودّ «بازماندگان » تان کاسته شود؟تان بسازم تا در نبود او با آن انس بگیرید و از غمبرای» ودّ «شکل 

را ساخت و به خویشاوندانش تحویل داد. آنھا به » ودّ «ی کرد و با آن مجسمه نیز دست به کار شد و مقداری سرب را ذوب
که جانشین » ودّ «کردند. فرزند چسباندند و در مقابلش سجده میبردند و صورت خود را به آن میسمت مجسمه ھجوم می

غولند سراغ مجسمه رفت و ی پدرش مشپدر شده بود، وقتی دید مردم به جای احترام و تکریم او، به بزرگداشت مجسمه
من «را بکشند اما او به آنھا گفت  -» ودّ «فرزند  –» سواع«خرابش نمود. دیگران که از این موضوع مطلع شدند تصمیم گرفتند 
را » ودّ «ی آنھا نیز متقاعد شدند و تصمیم گرفتند بازمانده» جانسین او ھستم و اگر مرا بکشید بدون سرپرست خواھید ماند

جانشین او شد. مردم در سوگ » یغوث«ھم از دنیا رفت و فرزندش » سواع«یم خود قرار دھند. پس از مدتی مورد تکر
را تھیه » سواع«ی شان مجسمهشان آمد و به آنھا پیشنھاد داد تا برایناله و فغان سر دادند. دوباره ابلیس به سراغ» سواع«

از چوب مجسمه ساخت. باز ھمان قضایا تکرار شد و مردم به آن مجسمه  کند. مردم نیز با خوشحالی پذیرفتند. این بار ابلیس
قبلی درس گرفته بودند، این بار برای محافظت از مجسمه، نگھبانی را در نظر گرفتند. آنھا به بت  ماجرایرو آوردند. اما چون از 

زرده ساخته بود. به ھمین جھت، را به شدت آ» یغوث«دادند و این موضوع جدید حتی بیشتر از بت قبلی توجه نشان می
شان به خاکستر تبدیل شده بود، به قصد کشتن شبانه به محل نگھداری بت رفت و آن را به آتش کشید. مردم که بت

به سراغش رفتند. او ھم برای حفظ جان خود، متواری شد. پس از مدتی مردم که نه بت داشتند و نه سرپرست، » یغوث«
بازگشت اما بعد از مدتی مرگش فرا رسید و » یغوث«دار شود. شان را عھدهبازگردانند تا ریاسترا » یغوث«تصمیم گرفتند 

را از سنگ ساخت. مردم ھم برای » یغوث«جانشین پدر شد. جریان گذشته، باز تکرار شد و این بار، ابلیس یادبود » یعوق«
در آن را باز کنند. داستان باز ھم تکرار شد. این بار  شان، اتاقی سنگی ساختند و عھد کردند سالی یک مرتبهمحافظت از بت

را از طال ساخت تا دوامش بیشتر باشد. حراست مردم از بت، آنچنان شدید بود که جانشین » یعوق«ی ابلیس مجسمه
قلیلی  ینام داشت نتوانست به آن دست پیدا کند تا نابودش سازد. لذا از آن جمع فاصله گرفت و با عده» نسر«که » یعوق«

از طرفدارانش که به جای بت، او را می پرستیدند جمع کوچکی را تشکیل داد. این برنامه ادامه داشت تا آنکه خداوند، حضرت 
پرستند، به را می» نسر«ادریس را به پیامبری برگزید. ادریس (ع) که با خبر شد گروھی از مردم بتی از طال و گروھی دیگر 

شان به پرستش خدای یگانه وارد آن شھر شد. میان خداپرستان و مشترکان جنگ در گرفت. قصد ھدایت ایشان و دعوت
ای از بت پرستان کشته شدند و برخی ھم فرار کردند. به دستور ادریس (ع) بت طالیی به دریا افکنده شد اما بت عده

باره به بت پرستی روی آوردند. ھر گروه برای پرستانی که جان سالم به در برده بودند و به شھرھای دیگر پناه برده بودند، دو
خود بتی ساختند و نام بتھای پیشین را روی آنھا گذاشتند. این رویه ادامه داشت تا آنکه حضرت نوح (ع) به پیامبری مبعوث 

وَُّل َمْن َصوََّر ُصوَرًة َعلَى شد و مردم را دوباره به پرستش خدای یگانه فراخواند. متن حدیث این است: "إِنَّ إِْبلِیَس اللَِّعیَن ُھَو أَ 
ِ تََعالَى َو َكاَن َودٌّ فِی ُوْلِد َقابِیَل َو كَ  اَن َخلِیَفَة َقابِیَل َعلَى ُوْلِدِه َو َعلَى َمْن ِمَثاِل آَدَم ع لِیْفتَِن بِِه النَّاَس َو یِضلَُّھْم َعْن ِعبَاَدِة �َّ

مُ  ا أَْن َماَت َودٌّ َجِزَع َعلَیِه إِْخَوتُُه َو َخلََّف َعلَیِھُم اْبناً یَقاُل لَُه ُسَواعٌ  ونَهُ بَِحْضَرتِِھْم فِی َسْفحِ اْلَجبَِل یَعظِّ َفلَْم یْغِن  َو یَسوُِّدونَُه َفلَمَّ
َودٍّ َو َعِظیِمُكْم َفَھْل لَُكْم فِی أَْن ُأَصوَِّر لَُكْم  َفأَتَاُھْم إِْبلِیُس فِی ُصوَرِة َشیخٍ َفَقاَل َقْد بَلََغنِی َما ُأِصْبُتْم بِِه ِمْن َمْوتِ  ِغَنى أَبِیِه ِمْنُھمْ 

أََذابَُه َحتَّى َصاَر ِمْثَل اْلَماِء. ثُمَّ َصوََّر لَُھْم َعلَى ِمَثاِل َودٍّ ُصوَرًة تَْسَترِیُحوَن إِلَیَھا َو تَْأنُِسوَن بَِھا َقالُوا اْفَعْل َفَعَمَد اْلَخبِیُث إِلَى اْآلنُِك فَ 
أَْن یُكوَن التَّْعِظیُم َو   أََحبَّ ُسَواعٌ ِمَثاَل َودٍّ فِی بَیتِِه َفَتَداَفُعوا َعلَى الصُّوَرِة یْلثُِمونََھا َو یَضُعوَن ُخُدوَدُھْم َعلَیَھا َو یْسُجُدوَن لََھا وَ  ُصوَرةً 

ُجوُد لَُه َفَوثََب َعلَى ُصوَرِة َودٍّ َفَحكََّھا َحتَّى لَْم یَدْع ِمْنَھا شَ   َفَوَعظَُھْم َو َقاَل أَنَا أَُقوُم لَُكْم بَِما َكاَن یُقومُ  یئاً َو َھمُّوا بَِقْتِل ُسَواعٍ السُّ



 

حتی از پرستش کار به جایی رسید که بنی آدم نه تنھا عھدی را که با خدا بسته بودند فراموش کردند، بلکه 
شدند. بدین ترتیب شیطان در جنگی که با بنی آدم به راه انداخته بود پیروز گردید و زمانی گردان خدای یگانه روی
فرستاد تا می ھر ھدایتگری که خداوند به سوی ایشان ۱۱کشیده شدند. گمراھیمردم به  عمومفرا رسید که 

                                                                                                                                                        
اَت َو َخلََّف اْبناً یَقاُل یِم َفلَْم یْلبَْث ُسَواٌع أَْن مَ بِِه َودٌّ َو أَنَا اْبُنُه َفإِْن َقَتْلُتُمونِی لَْم یُكْن لَُكْم َرئِیٌس َفَمالُوا إِلَى ُسَواعٍ بِالطَّاَعِة َو التَّْعظِ 

 أَْن أَْجَعَل لَُكْم ِمَثاَل ُسَواعٍ َعلَى َوْجٍه َال لَُه یُغوُث َفَجِزُعوا َعلَى ُسَواعٍ َفأَتَاُھْم إِْبلِیُس َو َقاَل أَنَا الَِّذی َصوَّْرُت لَُكْم ُصوَرَة َودٍّ َفَھْل لَُكمْ 
نَّ إِْبلِیَس َعْل َفَعَمَد إِلَى ُعوٍد َفَنَجَرُه َو نََصبَُه لَُھْم فِی َمْنِزِل ُسَواعٍ َو إِنََّما ُسّمِی َذلَِك اْلَعْوُد ِخَالفاً ِألَ یْسَتِطیُع أََحٌد أَْن یَغیَرُه َقالُوا َفافْ 

ُنَك َعلَى َھَذا الصََّنِم أَْن تَِكیَدُه َكَما َكاَد َعِمَل ُصوَرَة ُسَواعٍ َعلَى ِخَالِف ُصوَرِة َودٍّ َقاَل َفَسَجُدوا لَُه َو َعظَُّموُه َو َقالُوا لِیُغوَث َما نَْأمَ 
اباً ثُمَّ َكانُوا یْأتُوَن الصََّنَم فِی یْوٍم َواِحٍد َو  ُموَن ُسَواعاً أَُبوَك ِمَثاَل َودٍّ َفَوَضُعوا َعلَى اْلبَیتِ ُحرَّاساً َو ُحجَّ ُمونَُه أََشدَّ َما َكانُوا یَعظِّ یَعظِّ

ا َرأَى َذلِكَ  ا بَلََغُھْم َذلَِك أَْقبَلُوا لِیْقُتلُو َفلَمَّ اَب لَیًال َو َجَعَل الصََّنَم َرِمیماً َفلَمَّ إِلَى أَْن طَلَُبوُه  ُه َفَتَواَرى ِمْنُھمْ یُغوُث َقَتَل اْلَحَرَسَة َو اْلُحجَّ
ٍء ْم إِْبلِیُس َفَقاَل َقْد بَلََغنِی َمْوُت یُغوَث َو أَنَا َجاِعٌل لَُكْم ِمَثالَُه فِی َشیَو َرأَُّسوُه َو َعظَُّموُه ثُمَّ َماَت َو َخلََّف اْبناً یَقاُل لَُه یُعوُق َفأَتَاھُ 

َفَعظَُّموُه أََشدَّ َما  أَْبیَض َفَنَقَرُه بِاْلَحِدیِد َحتَّى َصوََّر لَُھْم ِمَثاَل یُغوثَ  َال یْقِدُر أََحٌد أَْن یَغیَرُه َقالُوا َفاْفَعْل َفَعَمَد اْلَخبِیُث إِلَى َحَجٍر َجَرعٍ 
 ُسّمِیِت اْلبَیَعَة یْوَمئٍِذ ِألَنَُّھْم تَبَایُعوا َو َو بََنْوا َعلَیِه بَیتاً ِمْن َحَجٍر َو تَبَایُعوا أَْن َال یْفَتُحوا بَاَب َذلَِك اْلبَیِت إِالَّ فِی َرْأسِ ُكّلِ َسَنٍة وَ  َمَضى

َو َقْد اْحَتَرَق  لَى یُعوَق َفَعَمَد إِلَى َریطٍَة َو َخلَقٍ َفأَْلَقاَھا فِی اْلَحائِِر ثُمَّ َرَماَھا بِالنَّاِر لَیًال َفأَْصبََح اْلَقْومُ تََعاَقُدوا َعلَیِه َفاْشَتدَّ َذلَِك عَ 
َفَكفُّوا  ُھْم إِْن َقَتْلُتْم َرئِیَسُكْم َفَسَدْت ُأُموُرُكمْ اْلبَیُت َو الصََّنُم َو اْلَحَرُس َو اْرَفضَّ الصََّنُم ُمْلًقى َفَجِزُعوا َو َھمُّوا بَِقْتِل یُعوَق َفَقاَل لَ 

یُعوَق فِی  ُكْم َفأَنَا َجاِعٌل لَُكْم ِمَثالَ َفلَْم یْلبَْث أَْن َماَت یُعوُق َو َخلََّف اْبناً یَقاُل لَُه نَْسراً َفأَتَاُھْم إِْبلِیُس َفَقاَل بَلََغنِی َمْوُت َعِظیمِ 
یِن َعلَى ُصوَرِة یُعوَق ثُمَّ  َفَقالُوا اْفَعْل َفَعَمَد إِلَى ٍء َال یْبلَىَشی َھِب َو أَْوَقَد َعلَیِه النَّاَر َحتَّى َصاَر َكاْلَماِء َو َعِمَل ِمَثاًال ِمَن الطِّ الذَّ

یِر َفاْنَحاَز َعْنُھْم فِی فِْرَقٍة َقلِیلٍَة فِیِه ثُمَّ نََصبَُه لَُھْم فِی َدیِرِھْم َو اْشَتدَّ َذلَِك َعلَى نَْسرٍ َو لَ  أَْفَرَغ الذََّھبَ  ْم یْقِدْر َعلَى ُدُخوِل تِْلَك الدَّ
َن ِجْسماً بَلََغُه َحاُل اْلَقْوِم َو أَنَُّھْم یْعُبُدوِمْن إِْخَوتِِه یْعُبُدوَن نَْسراً َو اْآلَخُروَن یْعُبُدوَن الصََّنَم َحتَّى َماَت نَْسٌر َو ظََھَرْت نُُبوَُّة إِْدرِیَس فَ 
ِ َفَصاَر إِلَیِھْم بَِمْن َمَعُه َحتَّى نََزَل َمِدیَنةَ   نَْسرٍ َو ُھْم فِیَھا َفَھَزَمُھْم َو ُقتَِل َمْن ُقتَِل َعلَى ِمَثاِل یُعوَق َو أَنَّ نَْسراً َكاَن یْعبَُد ِمْن ُدوِن �َّ

ْوَھا بِأَْسَمائِِھْم َو َھَرَب َمْن َھَرَب َفَتَفرَُّقوا فِی اْلبَِالِد َو أََمُرو ا بِالصََّنِم َفُحِمَل َو ُأْلِقی فِی اْلبَْحِر َفاتََّخَذْت ُكلُّ فِْرَقٍة ِمْنُھْم َصَنماً َو َسمَّ
ِ َوْحَدُه َو تَْرِك َما َكانُوا ع َفَدعَ َفلَْم یَزالُوا بَْعَد َذلَِك َقْرناً بَْعَد َقْرٍن َال یْعِرُفوَن إِالَّ تِْلَك اْألَْسَماَء ثُمَّ ظََھَرْت نُُبوَُّة نُوحٍ  اُھْم إِلَى ِعبَاَدِة �َّ

)": ۲۳(سوره نوح، آیه ال تََذُرنَّ آلَِھَتُكْم َو ال تََذُرنَّ َود�ا َو ال ُسواعاً َو ال یُغوَث َو یُعوَق َو نَْسرا  یْعُبُدوَن ِمَن اْألَْصَناِم َفَقاَل بَْعُضُھمْ 
 .۶۹تا  ۶۷. ؛ قصص االنبیاء، ص ۲۵۲تا  ۲۵۰، ص ۳بحاراالنوار، ج 

عھد ی از دوره درس ششمدر  ۶. بنگرید به پاورقی شماره کردی این موضوع در درس آینده بیشتر صحبت خواھیم درباره ۱۱
 .معھود

http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood/690-ahdemahood_6
http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood/690-ahdemahood_6
http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood
http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood
http://www.mohammadivu.org/index.php/darsname/ahdemahood


 

او وارد جنگ و یا با  ۱۲شدمی عبودیت خدا و عھدی را که با خدا بسته بودند به خاطرشان آورد یا تھدید به قتل
 یژهو یو اقتدار یترا با مامور السالم یهعلبود تا آنکه خداوند رحمان، حضرت نوح  یوهش یناوضاع، به ھم ۱۳.شدندمی
 .یدمبعوث گردان آدمیان یتھدا یبرا

 این موضوع خواھیم پرداخت.ی آینده به ادامهی در جلسه

 

 نکات مھم این جلسه 

 یهعلآدم  ینیو جانش »یتوصا«ی بلکه درباره ؛ھمسر نبود ینشبر سر ازدواج و گز یلبا ھاب یلقاب یدعوا -

 .بود السالم

قربانی ھابیل را پذیرفت و قابیل به عنوان وصّی پدر انتخاب نشد، شیطان از  ،ھنگامی که خداوند -
 حسادت قابیل استفاده کرد و او را به قتل برادر تحریک کرد.

ساخته شد)  علیه السالمی آدم (اولین مجسمه از چھرهمجسمه ساخت شیطان، نخستین کسی بود که  -
 .و از این طریق بت پرستی را در میان مردم رواج داد

ی به شکل یاھتسکین غم افرادی که عزیزی را از دست داده بودند، مجسمهی به بھانهابلیس،  -
 ساخته شدن یلدلاز ھای بعدی که . اما پس از سالھا سراغ نسلساختدرگذشتگان ایشان 

 . پرستیدندمیپدران شما اینھا خدایانی ھستند که گفت به آنھا بی خبر بودند، رفت و  ھامجسمه

شیطان برخی از فرزندان آدم نه تنھا عھدی را که با خدای خود بسته بودند فراموش نمودند؛ ی با نقشه -
 بلکه عبودیت خالق را کنار گذاشتند و به بت پرستی روی آوردند.

                                                 
به فرمان خدا شیث (ھبة هللا) را به عنوان وصی و جانشین خود انتخاب کرد، قابیل به سراغ او آمد  علیه السالمپس از آنکه آدم  ۱۲

در ناامنی و ترس بودند. امام باقر  و وی را نیز تھدید به قتل نمود. از ھمین رو شیث و جانشینانش ھمواره از قابیل و فرزندانش
ِ إِنِّی َقْد رَ می علیه السالم ا ُدفَِن آَدُم ص أَتَاُه َقابِیُل َفَقاَل یا ِھبََة �َّ ِ لَمَّ ِعْلِم بَِما َدَم َقْد َخصََّك ِمَن الْ آأَیُت أَبِی فرمایند: "ثُمَّ إِنَّ ِھبََة �َّ

ْفَتِخُروَن َعلَى َعِقبِی  یُكوَن لَُه َعِقٌب َفیُتُه لَِكیالَ ا َقَتلْ ُم الَِّذی َدَعا بِِه أَُخوَك َھابِیُل َفُتُقبَِّل ِمْنُه ُقْربَانُُه َو إِنَّمَ لَْم ُأَخصَّ بِِه أَنَا َو ُھَو اْلِعلْ 
اْخَتصََّك بِِه أَُبوَك َشیئاً  َت ِمَن اْلِعْلِم الَِّذیْن أَْظَھرْ إِ نََّك بَانُُه َو إِ َفیُقولُوَن نَْحُن أَْبَناُء الَِّذی تُُقبَِّل ِمْنُه ُقْربَانُُه َو أَْنُتْم أَْبَناُء الَِّذی تُِرَك ُقرْ 

فت گ" یعنی: سپس ھنگامی که ھبة هللا (شیث) آدم (ع) را دفن کرد، قابیل به سراغش آمد و َقَتْلُتَك َكَما َقَتْلُت أََخاَك َھابِیل
توسط آن دعا به من نسپرد به تو اختصاص داد. ھمان علمی که برادرت ھابیل  را که که پدرم آدم علم من دیدمای ھبة هللا «

به نسل من فخر  تا نسلی از او باقی نماند کهه قتل رساندم باَش از او پذیرفته شد. ھمانا من او را بدین جھت و قربانی کرد
ش بر جای اَ نیاِن کسی ھستید که قربااَش پذیرفته شد و شما فرزندگویند ما پسران کسی ھستیم که قربانیبفروشند و ب

، ۲۳کشم: بحاراالنوار، ج چیزی اظھار کنی تو را ھم مانند برادرت ھابیل میداده  ماند. پس قطعا اگر از علمی که پدرت به تو
عده فی تقیة و من ب علیه الّسالمفرمایند: "... فغلب قابیل المبطل ھابیل المحق، و بقیت امة شیث . ؛ امیر مومنان نیز می۶۵ ص

 محق غلبه یافت، و امتِ  مبطل بر ھابیلِ  ..." یعنی: قابیلِ  علیه الّسالمو فی مقام مغلوبین بالظالمین، إلى أن جاءت نبوة نوح 
اند: ھمیشه در تقیه و مغلوب ستمكاران بوده علیه السالمحضرت نوح پیامبرِی و آنان كه بعد از او بودند تا زمان  علیه الّسالمشیث 
 .۱۳۰، ص ۹۷المحجة لثمرة المھجة، فصل كشف 

علیه مانند حضرت ادریس که وقتی مردم را از بت پرستی منع کرد، به جنگ با حجت خدا پرداختند. بنگرید به حدیث امام باقر  ۱۳

 .۱۰در پاورقی شماره  السالم



 

ھدایتگری از ؛ تا آنجا که وقتی شدند یدهکش یعموم مردم به گمراھ، پس از مدتی اثر تالش شیطان در -
یا ، کردمی بسته شده بود یادآوری اوو عھدی را که با  خالقو عبودیت  آمدمی به سوی آنھا جانب خدا

 .پرداختندوی به جنگ میبا  یاشد و می به قتل یدتھد


