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یژگی داستان  ی های قرآنمقدمه: و
یژگی داستان  که های متعددی دارند. یکهای قرآن و که حقیقی و واقعی    ی از آنها این است  در عین حالی 

یم سوم آیات قرآن. حدود یکهستند بل تعمیم هایی قا، داستانهستند و تخیلی و توهمی نیستند    2200)کر
که این پیامبران تجلی توحید  (آیه کمالو اسوه پیرامون زندگی پیامبران الهی است    .یافتگی هستندهای 

کرده استه ک  بسیار مهمیداستان  باشد.  یداستان خلقت آدم م ،در جزء اول خداوند متعال به آن اشاره 
از   ی داستان در برهه ا ن یا نکهی ا ن یدر ع  است و های برای سایر انساننماد اهلل، عنوان خلیفةحضرت آدم به 

گون  یهر انسان یو برا ستین  شانیو عصر ا شانیرخ داده است اما مختص ا خی تار گونا قابل تکرار  به اشکال 
 است. 

   اجمالی از داستان خلقت حضرت آدم
بوط به خلقت حضرت آدم   سه محور وجود دارد:  -رکه بقرهسوره مبا 39تا  30آیات -در آیات مر

 محور اول: عظمت آدم 
که میخداون ئکه خبر داد  وی زمین خلید متعال به مال کهفهخواهد بر ر   ،آن خلیفه آدم است   ای قرار دهد 

که نمای یی از صفات خداوند متعال است  و وی زمین است نده خدا بر رکسی  . فرشتگان  صفات او پرتو
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کردند اعترا که می  ! خدایا : عرضه داشتند  و ض  یزی میخواهی بیااین انسانی  ینی در زمین فساد و خونر   کند فر
کس دیگرچرا می .کنیمتو را تقدیس و تسبیح می ما  کهدر حالی   رار دهی؟ به عنوان خلیفه قرا  یخواهی 

که شمامن چیزی می   :خداوند متعال فرمود کردنمی  دانم  ود قضاوت  که  یددانید. شما ز یژگی انسان    چرا  هایی و
که به واسطه آن صالحیت خالفت من  ئکه مسجود و  دارد  سوره مبارکه بقره   30در آیه  .است را دار بودن  مال

 خوانیم:می

کن ک و ]یاد  ردگارت به فرشتگان فرمود: مسلمًا من جان[ هنگامی  گفتند: آیا ه پرو شینی در زمین قرار خواهم داد. 
که فساد میرا در آن قرار می کسی یزد؟! در حالکند و خون میدهی  که ما تو را همراه با سپاس و ستایشت تسبیح ر ی 

ییم و تقدیسمی ى از  می گو ردگار[ فرمود: من ]واقعیات و اسرار گرفتن این جانشین در زمینکنیم. ]پرو که [ میقرار  دانم 
 دانید.شما نمی

که  سپس ئکه نشان داد  آدم  خداوند متعال حقایق و اسرار عالم هستی را به آدم آموخت. خداوند به مال
ک  زش انسان    گر آن استهمین امر نشان  و  مال یافتگی از مسیر علم را دارد قدرت یادگیری اسماء و قدرت  که ار

ئکه  ، . پس از آنبه واسطه علم اوست کننددستور میخداوند متعال به مال که بر آدم سجده  باید توجه   . دهد 
که ئکه بر آدم ب داشت  که خدا به او داده و   توانایی و قدرت علم آموزی  ه جهتسجده مال به  آدم اصال است 

کرده  ، جهتهمین  ئکه وقتی عظمت آدم را دیدند در  . است شایستگی خالفت خداوند متعال را پیدا  مال
کردند    .کامل خاضع هستند همه قوای ملکوتی عالم در برابر انسان   گفتوان  میت  فلذا ؛برابر او خضوع 

 محور دوم: ابلیس و استکبار او

ی  او معرفاستکبار    را  اوعلت عدم سجود    و قرآن  در برابر آدم خضوع نکردندفرزندان او  ن ابلیس و  در این میا 
ی کند. می تر  و  خوانیم: می  34در آیه  .خاضع نشد در برابر دستور خدا   و دیداز انسان  خود را برتر و باال

کن  کنید، ]پس و ]یاد  گفتیم: به آدم سجده  که به فرشتگان  که سر پ[ هنگامی  کردند مگر ابلیس  یچید و  [ سجده 
کافران شد ید و از  رز ر و  . تکب 
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ز آغاز درگیری بین خل  و ز نخست خلقت آدم ر و ز قیامت ادامه  ین درگیری  و مستکبران بود و ااهلل  یفةر و تا ر
 :خوانیمانعام میمبارکه سوره  112آیه در   خواهد داشت. 

گونه براى هر پیامبرى د ى باطل  شمنانی از شیاطین انس و جن قرو این  گفتار یب مردم همواره  که براى فر ار دادیم، 
ردگارت می کننددلپسند به یکدیگر القاء می  ولی به ظاهر آراسته و گر پرو  کردند، پس آنان و آنچهین نمیخواست چنو ا

گذار.را به دروغ به هم می  بافند وا

ینی در برابر خلیفه خدا  ب استکبار و خودبرتر  ه جهت شمنان بن دای  که  تمام پیامبران الهی دشمنانی دارند 
 . کنندخضوع نمی

ید و: تو و همسرت در باغی از باغخداوند متعال به آدم فرمود  پس از آن کن شو -همه میوهاز    های زمین سا
ید اما به این درخت خاص  بهرههای این باغ   وایات درخت رذایل بود-مند شو یدنزدیک نش  1- که به حسب ر   . و

کرد وایت می .ابلیس آدم را وسوسه  ک دارد خوشحال شد  در ر خوانیم وقتی ابلیس فهمید آدم نیاز به خورا
ک میگفت من از همین ناحیه تو یب دهم  بر اوانم وتمایالت انسان به خورد و خورا کنم و او را فر   . تسلط پیدا 

که من شما را نهی   ود:. خداوند فرمد رانده شو را لغزاند و باعث شد از بهشت آدمشیطان  چون از آن درختی 
گرفتار زندگی دنیوی  و آلوده شدید  خوردید  کردم ید.  و زمینی باید  وایتی از امام شو که   حسندر ر نقل است 

زه بگیرند سی چرا امت شما باید  سوال شد: از پیامبر و ز ر و    ند:فرمود ؟ حضرتر

کرد حضرت آدم وقتی از آ که نباید مین درخت بهشتی تناول  ز در بدن او باقی  سیخورد تاثیر آن ماده غذایی  رو
گ  .ماند ز  کرد و اینکه شپس خداوند بر فرزندان او سی رو ند و بیاشامند ب میتوانند بخور رسنگی و عطش را واجب 
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ک  کرد )تا اثر غذای حرام از او خارج تفضلی از جانب خداست. این همان چیزی است  شود( و  ه خداوند بر آدم واجب 
 .سپس برای امت من نیز آنرا واجب نمود

وایت  که  آنپیام این ر یب ابلیس را  تباه میمان مرتکب خطا و اش هم مانند جد  مااست  یم و فر شو
یم ومی  که نبایددر طول س  خور ی مینزدیک  ، ال به آنچه  که البته باید دقت داو   م شو ز   سیاین شته باشیم  و ر

کرده  ن ماه مبارک رمضان فرصتی است برای بیرون رفت که در قلب و جان ما رسوخ پیدا  گناهانی   اند. از تاثیرات 

 توبه حضرت آدم محور سوم:
کرد  امسرانج  به   خوانیم: می  37در آیه .  آدم تو

ى  به و بازگشت بود[ از سو که مایه تو ل به اهل بیت علیهم السالم  کلمه استغفار و توس  کلماتی را ]مانند  پس آدم 
یا ردگارش در به پرو ردگار[ تو کرد و ]پرو بهاش را پذیرفت؛ فت  یرا او بسیار تو  پذیر و مهربان است. ز

یب ابلی پسآدم   کردن س را خورد و از بهشاز آنکه فر یه  گر کرد به  به  و  ت رانده شد پشیمان شد و شروع 
به مرا بپذیر !خدایا : خداوند متعال عرضه داشت کلماتی را به آدم آموخت  . تو تن این  گف با  اوخدای متعال 

به شد ،کلمات و جمالت  : عرضه داشت  د وبه پنج تن آل عبا متوسل ش  او. شایسته پذیرش تو

1 

به است  وارک رمضان ماه عبادت مب  ماه ماه توسل و تضرع و توجه به خداوند متعال و توسل به خمسه    . تو
که توسل به آنها ر طیبه و اهل بیت عصمت و طهارت به تاست  ل خواهد  وسط خداوند متعامز پذیرش تو

  .بود
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