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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399مهر  9 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442صفر  12 مصادف با:                    ماهیت ابلیس: قول سوم _بخش دوم  _ 34: آیه موضوع جزئی      

  5 جلسه:                                                   روایات _بررسی آن و                             

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 گذشتهخالصه جلسه 

یست. دو قول در این باره به همراه ادله این چعرض کردیم یک بحث این است که ماهیت ابلیس  34از آیه  در بخش دوم

ابلیس از مالئکه نیست و  کهد و شش دلیل بر اینشومیدو قول ذکر شد. دو دلیل بر این نظر که ابلیس از مالئکه شمرده 

 جن است بیان شد.

 سومقول 

 وجود دارد که اشاره به این قول برای تکمیل بحث خالی از لطف نیست.قول سومی هم در اینجا 

 است برخی از مفسران از جمله طبری و صاحب المنار عقیدشان بر این است که اختالف ابلیس و مالئکه به حسب صنف

ک اند ولی نوع هر نوع؛ یعنی فرشتگان یک صنف اند و ابلیس صنفی دیگر است. ابلیس از اجنه است و مالئکه هم مَلَنه 

دو یکی است. کأنَ المَلَکُ علی قسمین، جن و غیر جن. ابلیس از یک صنف و از اجنه است و سایر مالئکه از صنفی دیگر 

فاوت ماهوی نیست بلکه صنفی است مانند اینکه بگوییم اإلنسان علی صنفین، رجلٌ و ، تهااینو غیر جن اند. لذا تفاوت 

 1د برای انسان تصویر کرد.شومیرات مختلف تبادیگری که به اعإمرأۀ و همینطور صنف های 

 قول سومبررسی 

که ما قول دوم را به این معنا بدانیم که ابلیس از مالئکه نیست است  اند قول سومی باشد با توجه به اینتومیاین نظر که 

ت و از اجنه محسوب و از اجنه است. با توجه به استدالل هایی که برای قول دوم ذکر شد یعنی اینکه از مالئکه نیس

د. باالخره شومیس از مالئکه است، بطالن این قول و نظر هم روشن یرد ادله قول اول ذکر شد که ابل د و آنچه که درشومی

مسلم  در این دیدگاه از یک نوع باشند. یعنی اصل کون ابلیس منَ المالئکۀ هاایناین تفاوت صنفی مبتنی بر این است که 

این بر خالف آیات قرآن است، بر خالف روایات است ولی ئکه است. از یک صنف خاصی از مال گویندمی است، منتهی

ییم گومیاین چند جلسه ذکر کردیم، به صراحت نافی این احتمال است. وقتی ما و بعضی از ادله ای که مخصوصا در 

ه داشتنشان را از مالئکه اند، باالخره مسئله عصمت مالئکه را چکار باید کرد؟ رسول بودنشان را چه باید کرد؟ ذری هااین
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ان گفت که قسمی از مالئکه از تومیان گفت که بعضی از مالئکه ذریه دارند و بعضی دیگر ندارد. نتومیچکار باید کرد؟ ن

 آتش خلق شدند و قسمی دیگر از آتش خلق نشدند.

زگار نیست و با ظواهر عاتی است که ممکن است التزام به آنها محذور عقلی نداشته باشد، ولی با این ادله ساوموض هااین

 مورد اشاره چه در آیات و چه در روایات همخوانی ندارد.

 سوال:

یید مشترکات جن و فرشته چیست؟ گومیفرشته است. بله گاهی شما  هااینید نوع گومیاستاد: اشتراک در نوع؟ خیر اصال 

دو نوع محسوب  هااین دیگری مشترکاتی دارند، اما بازوع د همان که شما میفرمایید. باالخره هر نوع با نشومیجوابش 

یند تفاوتشان صنفی است نه نوعی، معنایش همین گومینوع فرشته است. اینکه  تصریح کردند که از هااینند. ولی شومی

بله اشتراکاتی حتی با انسان هم دارند به یک معنا. چه اینکه  ها اشتراکاتی با هم دارند،بگویند این اهندخومین هاایناست. 

 همه موجودات این عالم از جهاتی با هم اشتراکاتی دارند.

 در مسئلهحق 

آید که حق در مسئله همان است که مشهور امامیه به آن معتقدند و آن اینکه ابلیس لذا از آنچه که گفته شد، به دست می

 د و جن است.شومیاز مالئکه نیست و تفاوتش هم با مالئکه صنفی نیست بلکه خودش از مالئکه محسوب 

 ه ماهیت ابلیسدربارروایات 

گذارند. روایات البته مقداری در این مسئله متفاوت است. یعنی مطلبی است که برخی از روایات هم بر آن صحّه میاین 

ت اتی بین این روایواتف اینطور نیست که بگوییم همه روایت از اول تا آخر مؤید این قول باشد که ابلیس از اجنه است.

د کنمیوان گفت روایات بیشتری که در این زمینه وجود دارد، همگی تأیید وجود دارد اما با توجه به آیات قرآنی و شاید بت

ید ابلیس از مالئکه بود ولی بعد که کفرش آشکار شد، گومیکه ابلیس از مالئکه نیست. چون مثال در برخی از روایات 

 نیست و یا جدا شد.ها از آنمعلوم شد که 

که برای ابلیس بیان کرده وچه بسا همین باعث شده عده ای ظاهر بعضی از روایات این است، یعنی یک معیتی را با مالئ

 گرفتند. کانَ منَ الجِن را به معنای صارَ منَ الجن ذالبگویند قبال از مالئکه بوده و 

 سوال:

اند بخاطر مخالفت با آنها باشد، یعنی مخالفت باعث شده که از باب تغلیب بگویند تومیاستاد: بله این را عرض کردیم که 

روایات به اینکه از جن است و از مالئکه نیست تصریح منَ المالئکۀ. روایات را مالحظه بفرمایید، چون بعضی از  کانَ

 دارد.
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 سوال:

لش این است که منشأ داند که این نور ناشی از نار است یا نوری دیگر است. ولی اصرا انسان نمی هاایناستاد: بخشی از 

 ید نار و گویا برای مالئکه هم متفاوت است.گومیو اینجا  ید طینگومیخلق را در آنجا 

 اولروایت 

اهلل و کانتِ المالئکۀ تظنُّ أنه منهم و لم یکن  عن أبی عبداهلل )علیه السالم( فإنّ إبلیس کانَ معَ المالئکۀ فی السماء یعبُدُ

ید ابلیس در آسمان همراه گومی. سَدما کانَ فی قلب إبلیس منَ الحَمنهم. فلما أمَرَ اهلل المالئکۀ بالسجود آلدم، أخرَجَ 

آن زمانی که خداوند امر  است و لم یکن منهم.دند اینهم از آنان کرمید. مالئکه گمان کرمیمالئکه بود و خدا را عبادت 

کرد به مالئکه که در برابر آدم سجده کنند، أخرَجَ، او خارج کرد و یا خارج شد آنچه که در قلب ابلیس بود و آن حَسَد 

 فَعَلِمت المالئکۀ أنّ إبلیس لم یکن منهم.بود. مالئکه که حسَد نداشتند بلکه ابلیس حَسَد داشت و حسادتش آشکار شد. 

از  فقیلَ له فکیف وَقَعَ األمر علی إبلیس و إنّما أمَرَ اهلل المالئکۀ بالسجود آلدم؟آنجا بود که فهمیدند ابلیس از آنها نبوده. 

و إذ قلنا للمالئکۀ اسجدوا »ک و تعالی امر کرد به مالئکه چون گفت رخداوند تباسوال شد که  امام صادق )علیه السالم(

بود، تولید یک سوال جدیدی کرد ید ابلیس از مالئکه نگومیکه  ماما اسخپپس امر خدا واقع شد به مالئکه؛ کأن . «آلدم

پس چگونه امر به سجده بر ابلیس واقع شد؟ به چه  علی ابلیس؟فکیفَ وَقَع األمر یید از مالئکه نبود، گومیکه شما که 

نَ ابلیس منهم بالوالء و لم یکن من فقالَ )علیه السالم( کایید از آنها نبوده! گومیید خدا به او امر کرد؟ شما که گومیدلیل 

و ذلک أنّ اهلل خَلَقَ خلقاً قبلَ آدم و با هم یک پیوند و ارتباطی داشتند اما از جنس مالئکه نبود.  هااین جنسِ المالئکۀ.

یس و رَفَعواه إلی روا إلی إبلفقَتَلوهم و أسَکانَ ابلیس حاکماً فی األرض فأتوا و أفسَدوا و سَفَکُ الدّماء فبَعثَ اهلل مالئکۀ 

نها نبود برای اینکه قبل امام میفرماید: او از جنس آالسماء فکانَ معَ المالئکۀ یعبُدُ اهلل إلی أن خَلَقَ اهلل تبارک و تعالی آدم. 

دند کرمیرکشی کردند، سمیفساد  (عابیر دارد که آنها نسناس بودنددر بعضی از ت)بودند که  از خلق آدم موجوداتی در زمین

و حاکمشان هم خود ابلیس بود. آنگاه خداوند مالئکه را فرستاد و آنها را کشتند و از بین بردند و ابلیس را به اسارت 

 1گرفتند و به سوی آسمان بردند و او در آنجا شروع کرد به عبادت حق تعالی تا اینکه خداوند آدم را آفرید.

م نیست اما ما صرفا د. به هر حال سند این روایت چندان محکشومی ید ذکرالبته اصوال به عنوان تایید و مؤ این روایات

 یم.کنمیبه عنوان مؤید آن سخنی که گفتیم این روایات را نقل 

 ه نبود به او امر شدهند پس چرا اگر از مالئککنمیسوالی که ید که از مالئکه نبوده و نیست و گومیدر این روایت صریحا 

 دهد.به وضوح این مطلب را نشان می

 

                                                            
 .93، حدیث 56، ص 1الثقلین، ج . نور 1



25 

 

 

 دومروایت 

جمیل  جمیل بن درّاج سألتُ أباعبداهلل )علیه السالم( عن إبلیس أ کانَ منَ المالئکۀ أو کانَ یلی شیئاً من أمرِ السماء؟ عن

امری از امور آسمان بود که به او امر صورت ید من از امام صادق سوال کردم که آیا ابلیس از مالئکه بود یا اینکه گومی

 1و لم یکن یلی شیئاً من أمر السماء و ال کرام.نه از مالئکه بود.  لم یکن منَ المالئکۀ، گرفت؟ امام میفرماید:

 ن ابلیس منَ المالئکۀ صراحت دارددقت بفرمایید که همه این روایات بر عدمُ کو

 سومروایت 

مالئکه گمان  منهم. نه لیسااهلل  لمِأنّ إبلیس منهم و کان فی ع )علیه السالم(: إنّ المالئکۀ کانوا یَحسبونَ صادقالعن 

تنی من قفاستخرَجَ ما فی نفسه بالحمیۀ و الغضب فقال خَلَدر علم خدا اینچنین نبود.  است، اما هاایندند ابلیس از کرمی

 2تَه من طین.قنار و خَلَ

ید گومیان کرد. تومیعدمُ کونه منَ المالئکۀ را به یک نحو دیگری تفسیر  ر اساس آنباین روایت یک ذیلی دارد که 

فی علمِ اهلل أنه لیسَ منهم،  ید کانَگومیدند که این از خودشان است ولی معلوم شد که نیست. منتهی کرمیمالئکه گمان 

ید گومیها نیست و بعد به دنبالش ننکه در علم خدا معلوم بود که از آدر علم خدا اینچنین بود که او از مالئکه نیست. ای

د، کنمیاهد بگوید که این مبتال به حسد، کِبر و کفر بود. این فرق خومی، یعنی نفسه بالحمیۀ و الغضب فاستخرَجَ ما فی

اند مَلَکی باشد که چنین گرفتاری ها را هم داشت. مانند قول سوم که تومییعنی ممکن است بگوییم که طبق این روایت 

ن مالئکه دو صنف بودند که صنفی از آنها معصیت کار بودند یک صنفی از مالئکه بوده، کأ عنییبعضی به آن قائل بودند، 

د فعال کاری نداریم، اما ظاهر کنمیمانند بخشی از اجنه و صنف دیگرشان هم اینطور نبودند. ما به ادله دیگر که این را رد 

ودیۀ، عبلیمان، لیسَ منهم فی ا، یعنی لیسَ منهم فی اإلنه لیس منهمااهلل  علمِو کان فی ید گومیاین روایت این است که وقتی 

دانست که او باطنش خراب نجا باعث شد که باطنش آشکار شود ولی خداوند از اول میلیسَ منهم بحسبِ اإلطاعۀ. آ

 3است.

 سوال:

باشد ولی حداقل  اند مؤید آنتومیاستاد: بله این را در بعضی از روایات مانند همین روایتی که خواندیم، این بخشش 

 ه این ملتزم شده باشد.قائلی برایش ذکر نشده است. یعنی قائلی نداریم که ب
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 چهارمروایت 

إنّما  ثالثۀ، آدم وُلِدَ مؤمناً و الجانّ وُلِدَ مؤمناً و کافرا و ابلیس وُلِدَ کافراً و لیس فیهم نتاج.)علیه السالم(: اآلباءُ  صادقالعن 

شد. این شاید ، آدم که به صورت مؤمن متولد ید آباء سه دسته هستندگومی 1یبیض و یفرخ و وُلدُه ذکور لیسَ فیهم أناث.

به شخص آدم اشاره داشته باشد و یا فطرت آدم. اجنه که به صورت مؤمن و یا کافر متولد شدند. و ابلیس که کافر متولد 

 شد.

سیم بندی به حسب د، اما این تقکنمیرا به سه دسته تقسیم  هااینید آباء سه دسته هستند و گومیاینجا درست است که 

نجا ممکن است کسی بگوید د آدم وُلِدَ مؤمناً. جانّ هر دو قسم را دارد. ابلیس فقط کافر است. اییگومیایمان و کفر است. 

ید جان هم گومیسه صنف اند؛ آدم، جن و ابلیس. ابلیس در عرض آنها قرار گرفته چون خودش دارد  هاایناینجا کأن 

ین منافات ندارد چون ادَ کافراً؟ پاسخش این است که ید وُلِگومیمؤمن دارد و هم کافر، اگر ابلیس از اجنه بود پس چرا 

الث است در برابر ابلیس از آن دسته از اجنه ای است که کافر متولد شده است. پس معنایش این نیست که ابلیس قسمی ث

 دارد.راً معنایی نمسئله مالئکه را به میان نیاورده است چون درباره مالئکه وُلِدَ کاف جن و آدم و اصال در اینجا

 سوال:

یک موجود  وداوند جهنم را خلق کند؟ جهنم یک حقیقت خ سازد کهمگر با عدل الهی میاستاد: آن بحثی دیگر است. 

 است. وجود شیطان هم از یک زاویه نعمت است.

 سوال:

خود  قطفاین است، اما  سفه خلقت شیطانید چرا وُلِدَ کافراً؟ فلگومید که آنهم باشد. حال کنمیاستاد: نظام احسن اقتضا 

م، مگر کسی کنمیید من فقط دعوت گومیشیطان  این موجود را مطلقا نباید دید وقتی برای همه نظام هستی نعمت است

او خودش از نار د؟ یید که چرا دعوت کردن او باید او را به جهنم ببرد و اهل آتش باشگومیرا به زور برده است؟ شما 

 است. شاید اصال حقیقت آتش همان شیطان باشد.

 سوال:

اهم عرض کنم که معلوم نیست عذاب شیطان از جنس عذاب ما باشد. بله مهمترین عذاب او رانده شدن خومیاستاد: خیر، 

ن عذاب برای او بود. از درگاه الهی بود. آن شخصی که با آن سابقه که جزء مقربین بود، وقتی رانده شد خودش بزرگتری

او و کفرش  دهد از اول خلقت تا به آخر، همگی بر همین اساس است. یعنی غضبناکی او، حسادتآنچه که دارد انجام می

ن مقام و درگاه رانده شد. شما ببیند آدم هم رانده شد، ابلیس هم رانده شد. اما رانده شدن آدم د چون از آشومیشدیدتر 
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 و دوباره مسیر تقرب و جبران را دنبال کند. اما رانده شدن او بر کفرش و بر استکبارش افزوده کرد.باعث شد او توبه کند 

 .مسئله عذاب ابلیس بحثی دیگر است

 سوال:

 بوده است.بوده که مأمور ابلیس و شیطان  نسانیانبوده، بلکه اذن الهی  نبدو هااینخیر، هیچکدام  استاد:

 سوال:

روند به سمت و با امامشان می دباالخره هر جمعیتی یک امامی دار. «مامهمبإ یومَ ندعوا کلّ أناس»د شومیاستاد: آن 

د و فکر نکنید که االن ابلیس شومیجهنم. این بحث مفصلی است که عذاب ابلیس واقعا حقیقتش چیست و چگونه محقق 

د، بلکه ابلیس همواره در عذاب است برای اینکه حسادت، کینه، دروغ و همه رذیلت بیندر آرامش است  بعدا عذاب می

است. خود اینکه یک موجودی  ذارتقاو خودش عین رذالت، کثافت و د شومیها در واقع در عالم ماده واقعیتش دیده ن

له ممکن است بگویید دست خودش نبود که اینچنین شد، او را اینچنین ب باشد خودش باالترین عذاب است. ذارتقعین 

 مجال خارج است.این د، بحث هایی است که از شومیخلق کردند، وُلِدَ کافراً و اینکه چنین شخصی چگونه عذاب 

موع روایات و به هر حال با اینکه بعضی از روایات قابلیت این معنا را دارند که ما ابلیس را از مالئکه بدانیم، ولی مج

 د.کنمیاحادیثی که در این رایطه ذکر شده، ظن به مَلَک نبودن ابلیس را تقویت 

 رسد که برای اثبات مدعا همین ها کافی باشد.است ولی به نظر می هااینروایات بیشتر از 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


