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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1911مهر  1 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1441صفر  4مصادف با: روایات مربوط به سجده مالئکه                             _ 43موضوع جزئی: آیه       

  1جلسه:                                           ماهیت ابلیس  _بخش دوم آیه                            

  

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا

 خالصه جلسه گذشته

 یفَسَجَدوا إال إبلیسَ أب دوا آلدمَسجُإذ قُلنا لِلمالئکَۀِ اوَ »در آیه سی و چهارم تقریبا مباحث بخش اول این آیه گذشت. 

د و جلسه قبل ش تا فَسَجَدوا تقریبا بخش اول آیه بود که مطالبش طی چندین جلسه بیان. «و استَکبَرَ و کاَنَ منَ الکافَرین

عدم  نه گمانشان دربارهکه مالئکه پی بردند مطالب این بود که بعد از آن مطالب کردیم. ماحصل هم ما مروری بر آن

خودشان که شایستگی خالفت دارند صحیح است،  الفت درست است و نه گمانشان دربارهشایستگی انسان برای مقام خ

خداوند متعال امر کرد به اینکه مالئکه در برابر آدم سجده کنند. گفته شد این سجده در واقع سجده تکریم و تعظیم انسان 

 او سجده کردند آنهم به امر خدا. ا تکریم و تعظیم کنند، در برابراست؛ یعنی مالئکه برای اینکه چنین موجودی ر

 روایات مربوط به سجده مالئکه

ظیم واقع عما روایاتی هم داریم که دال بر این است که سجده مالئکه در برابر آدم، سجده عبادت نبود بلکه للتَّکریم و الت

 شده است.ذکر  شد. این هم در روایات اهل سنت و هم در روایات شیعه

را  هانآ، یعنی خداوند تبارک و تعالی امر کرد أَمَرَهم ید:گومیور روایتی از ابن عباس نقل شده که در کتاب درُّ المنث .1

، که بواسطه این، خداوند متعال خواست آدم تکریم شود و مالئکه هم بها آدم سَجَدوا له کرامۀً من اهلل أکرمن یَسجُدوا فَأ

 1وردند.سجده تکریم بجا آ

در روایات وارده از ائمه معصومین )علیهم السالم( هم همین مضمون وارد شده است از جمله روایتی از امام حسین . 1

عنِ الحسینِ بن علی )علیه السالم( و لئن أسجَدَ اهلل آلدَم )علیه السالم( که البته بخشی که مورد نظر ما است این است: 

آلدَم بالفَضیلۀ و رحمۀٍ من دونِ اهلل عزَّ و جَلّ و لکن اعترافاً  جودَ طاعَۀٍ إنَّهم عَبَدوا آدمَیکن سُودَهم لم مالئکَتَه فإنَّ سُجُ

و تَعَبَّدَ  بأجمَعهامحمدٍ )ص( أعطی ما هوَ أفضَل من هذا، إنَّ اهلل عزَّ و جَلّ صلّی فی جَبَروته و المالئکۀ له و  من اهلل

در اینجا دو مطلب را بیان کرده است که اگر مالئکه آدم را عبادت کردند، اینجا  1له.المؤمنون بالصالۀ علیه فهذه زیادۀٌ 

عبادت کنایه از همان سجده است. این عبادت در واقع نبوده بلکه اعتراف به فضیلت و برتری آدم بوده است. سپس 
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رد طا شد، درباره پیغمبر هم جریان داماید که به حضرت خاتمُ المرسلین بیش از این عطا شد. یعنی آنچه که به آدم عفرمی

 و بیش از آن اینکه همه انسان ها، همه مالئکه باید بر او درود بفرستند که این نسبت به آدم نبود.

 ری و امام رضا )علیهم السالم( داریم که اشاره به همین معنا دارد. روایاتی دیگر از امام عسک

دم و تعالی خَلَقَ آ إنّ اهلل تبارکماید: فرمیکتاب نورُ الثقلین از امام رضا )علیه السالم( است که  بعدی هم درحدیث  .9

ب او لتعالی آدم را خلق کرد، ما را در ص. خداوند تبارک و لبَه و أمرَ المالئکۀ بالسجودِ له تعظیماً لنا و إکراماًفأودَعَنا ص

 وَا. ؛ برای بزرگداشت ما و تکریم متعظیماً لنا و اکراماًر برابر آدم سجده کنند به ودیعه گذاشت و به مالئکه امر کرد که د

ما خدا از روی بندگی است ا . سجده مالئکه برایلبِهلکونِنا فی صللّه تعالی عبودیۀً و آلدم إکراماً و طاعۀً کانَ سجودُهم لِ

 است.دم از روی تکریم آدم است که آنهم بواسطه اطاعت امر الهی برای آ

من  لنکونُ أفضَ فَکَیفَ ال :مایدفرمینکته ای که باز در این روایت است و در روایت قبلی هم وجود داشت، این است که 

. چطور ما از مالئکه افضل نباشیم در حالی که همه مالئکه در برابر آدم سجده المالئکۀ و قد سَجَدوا آلدَم کُلُّهم أجمَعون

رد که سجده مالئکه در برابر آدم، سجده در برابر شخص نبود. شخص آدم ابوالبشر مسجودٌ له کردند؟ این اشاره به این دا

یت رسد، قوه های او تبدیل به فعلله واقع شد. لذا هر انسانی وقتی به مقاماتی می واقع نشد، بلکه نوع انسان کامل مسجودٌ

 د فرشتگان و مالئکه است.اقع مسجود، این در وشومید، استعداد های انسانی او شکوفا شومی

 نسبی بودن افضلیت انسان

د. افضلیت خود شخص پیامبر و شومیافضلیت نوع انسان ها از مالئکه بیان  ،اینکه در همین روایت امام رضا وارد شده

ایی انند به جتومیانسان های کامل ازمالئکه کامال محرز است، اما برخی از انسان ها بواسطه وارد شدن در این مسیر 

مالئکه مقربین یک قسمی از مالئکه  ود مالئکه و فرشتگان مراتب دارند.برسند که از مالئکه افضل بشوند هر چند خ

مراتب و درجات مختلفی دارند و ما  هااینهستند، مالئکه مأمور در امور زمین یک قسم دیگر از مالئکه هستند و... که 

کرد. ولی باالخره اگر بخواهیم کلی بگویم که انسان ها همگی از مالئکه  این را در بحث از ماهیت ابلیس اشاره خواهیم

افضل اند، چنین نیست. مالئکه مراتب دارند، انسان ها هم مراتب دارند. برخی از انسان ها از همه مالئکه افضل اند مانند 

ۀ وجود مقدس امیر المؤمنین، وجود فاطم .وجود مقدس خاتمُ النبیین که او نه تنها از مالئکه بلکه بر همه انبیاء برتری دارد

 زهرا )س( و... 

انیم بگوییم از همه مالئکه افضل اند. برخی از انسان ها تومیبرخی از انسان بر یک طیفی از مالئکه برتری دارند و ما ن

له مالئکه افضل باشند. بیعنی از حیوان هم پست تر اند چه رسد به اینکه بخواهند از هستند  «م کاألنعام بل هُم أضلهُ»

دا سند اما از بعضی از مالئکه برتری پیرممکن است بعضی از انسان ها به مالئکه مقربین مانند جبرائیل، میکائیل و... ن

 کنند. 

 سجده مالئکه در برابر انسان کامل
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ت یا خیر؟ این موضوعی اساین بحث هم قابل طرح است که آیا اساسا این آیه داللت بر افضیلت آدم بر همه مالئکه دارد 

که بعدا باید بحث شود. ولی عمده این است که بر اساس این روایات اوال سجده مالئکه و فرشتگان در برابر آدم برای 

ر اساس بعضی د. بکنمیتعظیم و تکریم بوده است و این یکی از احتماالتی بود که ما قبال گفتیم و روایات هم این را تأیید 

ین سجده صرفا در برابر شخص آدم ابوالبشر نبوده بلکه در برابر انسان کامل و این نوع و هر کسی که از روایات هم ا

زهرا و همه انسان های  ، سجده برابر حقیقت پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمۀمصداق انسان کامل باشد کرده، لذا آن سجده

 کامل بوده است.

 سوال:

ن مراتب دارند. یعنی قطعا مرتبه پیامبر خاتم افضل از مرتبه امیرالمؤمنین است استاد: بله، انسان های کامل باز خودشا

 بدون تردید.

فقال  .برائیل و أقامَ الصالۀ فقال یا محمَّد تقدمنَ جَالصالۀ، أذَّ بی عبداهلل )علیه السالم( لمّا أسری برسول اهلل و حَضرتعن أ

ماید در شب معراج وقت فرمی 1فقالَ له إنّا ال نَتَقَدَّم علی اآلدَمیین منذُ أُمِرنا بالسجودِ آلدم. .یا جَبرائیل له رسول اهلل تقدم

یا  فقال له رسول اهلل تقدم، شما جلو بایستید. یا مُحَمَّد تقدَّماقامه نماز فرمود:  پس از اذان و نماز که فرا رسید، جبرئیل

جبرائیل فرمود شما مقدم بشوید. او چنین پاسخ داد که از هنگامی که ما امر پیامبر از روی ادب و تواضع به ، جَبرائیل

 اهد بگوید که ما بر هیچخومیدهد که جبرائیل نیم. این نشان میشومیآدمیین مقدم ن برشدیم به سجده در برابر آدم، 

ا خواهد بگوید که مهم می ف قابل قبولی نیست. از طرفییم چون این حرشومیت مقدم نورت انسانی و آدمیآدمی بر ص

یم. قطعا شومیم شده و دیگر ما مقدم نااین استمرار دارد نه اینکه فقط آن موقع یکبار بوده و دیگر تم، ال نَتَقَدَّماز آن زمان 

لوم ا معیم. از اینجشومیید که از آن زمان تا کنون و إلی یومِ القیامۀ بر آدمیین مقدم نگومیچنین نیست و به وضوح دارد 

د که مسئله، مسئله شخص آدم ابوالبشر نبوده و اینطور نبوده که برای یک مقطع زمانی خاص باشد، بلکه در کل شومی

انسان  بینند وحاکی از این است که مالئکه الهی در مقابل انسان کامل خودشان را مقدم نمی در واقعتاریخ اینچنین است و 

 بینند.کامل را مقدم می

اند.  ند و پایبندکنمیاست که اگر مالئکه الهی انسان را بر خود مقدم بدانند، به لوازم این تقدیم هم عمل این خیلی مهم 

دانند و این تکریم را نه تنها در یک زمان، بلکه همیشه این تکریم را مالئکه ای که تکریم انسان کامل را وظیفه خود می

ند و این تکریم استمرار دارد و این خیلی ارزشمند است که انسان به مرتبه کنمیند، احسان کنمیدارند، طبیعتا به او خدمت 

د خدمت او باشن مالئکه درای برسد که مخدوم مالئکه واقع شود، مالئکه به او احسان کنند و در خدمت او باشند. اینکه 

اال حکند که  توهم کند. ممکن است کسی پیش خودشهای نفسانی  برای این نیست که ارضاء غرائض نفسانی و هوا
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ورده شدن حوائج و هوا های نفسانی. بزاری است برای قدرت، سلطه، و برآمالئکه تحت امر من هستند و فکر کند که این ا

خیر، مخدوم مالئکه واقع شدن و مشمول احسان مالئکه قرار گرفتن، خودش دنیایی است متفاوت از آنچه که ما فکر 

 یم.کنمی

جمله ای که در در ه در وقت صالۀ جبرائیل اذان گفت و برای نماز اقامه بست و آماده شد، باید به هر حال این روایت ک

د و شویمکنیم و کسی گمان نکند که جبرائیل بر هیچ آدمی مقدم ندقت یم شومیآن مقام فرمود که ما متقدم بر آدمیین ن

 آدم در هر مرتبه ای بر همه فرشتگان مقدم است.

ین ادیم که انسان اگر مسجود واقع شد، ت استشهاد کراه ای بود از بحث سجده که به بعضی از روایبه هر حال این تتم

ته با د و البشومیانسان  نوعسجده، سجده تکریم بود و دوم اینکه این سجده فقط منحصر در شخص آدم نیست و شامل 

 مراتب.

 بخش دوم _ 43آیه 

علوم شد و م، «و استَکبَرَ و کاَنَ منَ الکافَرین فَسَجَدوا إال إبلیسَ أبی: »کردندبعد از اینکه خداوند امر کرد، مالئکه سجده 

ماید مگر ابلیس که امتناع کرد از این کار. اینکه همه مالئکه فرمیکه مالئکه سجده کردند للتّکریم و للتّعظیم؛ در ادامه 

 سجده کردند مگر ابلیس )شیطان(.

 ماهیت ابلیس

این امر آیا شامل او هم بوده یا نه و یا او امر جداگانه داشته، و این استثناء متصل است یا منقطع و قبل از اینکه ببینیم 

اینکه حقیقت إباء او چیست و علت تمرّد او چیست، مختصری درباره حقیقت ابلیس مطالبی عرض کنیم که اساسا آیا 

 دام؟ اینجا احتماالتی متصور است:ابلیس از مالئکه است؟ یا از اجنه است؟ یا از هر دو؟ یا از هیچک

 احتماالت

ییم گومیما البته فعال در حد احتمال  بتدا جن بود و تا آخر هم جن است.یک احتمال این است که بگوییم ابلیس از ا .1

 و قائلینی هم دارد که اشاره خواهیم کرد و ادله ای هم ذکر خواهیم کرد.

 ه از مالئکه بود و تا آخر هم جزء مالئکه است.نبوده، بلک احتمال دیگر این است که جن. 1

. از ابتدا جزء مَلَک بود، ولی صارَ منَ الجِن که در بعضی آیات هم به این اشاره اًصارَ جنّکه ملک بود و سوم ایناحتمال  .9

 شده و خواهیم گفت.

 .دارندکه در اینجا وجود  سه احتمالی اصلی است هااین

 سوال:

د استفاده کرد که مَلَک شومیوجود دارد و یک احتمالی که از بعضی کلمات و آنهم در حد احتمال استاد: خیر، ولی این 

وی مَلَک است اما از حیث لغوی جن هُعبارت دیگر از حیث اصطالحی و ما  اما این منافاتی با جن بودن ندارد؛ به .است



11 

 

اهد خومیازگار است منتهی بر اساس این احتمال است. این در واقع با آن احتمال که مَلَک بوده یا مَلَک هست هم س

بگوید که به اعتباری ابلیس مَلَک است و جزء فرشتگان است. ادله این احتمال را هم خواهیم گفت. اما از جهتی جن 

 یند، برایگومیاست؛ چون جن در لغت به معنای ستر و پوشیدگی است. جن مأخوذ از اجتنان است. اگر به اجنه جن 

رای ایکه با د بشومیاین است که پوشیده و مستور اند که این در کتاب های لغت بیان شده است. به بهشت هم جنّت گفته 

شاخه های درختان پوشیده شده است. اصال جن یعنی چیزی که مستور و پوشیده شده است. به کسی که عقلش مشکل 

ر در دسترس و مورد گبرای اینکه عقلش مستور است. یعنی عقلش دییند مجنون از ریشه جن گومیدارد، به او هم 

 یند جن. پس منافات نداردگومی هانآند، به شومیگیرد. لذا چون مالئکه از دیده ها پنهان اند و دیده ناستفاده او قرار نمی

 که حقیقتا مَلَک باشد اما لغتاً به او جن گفته شود.

و فقط یک وجهی است برای اینکه اگر ابلیس به اسم جن و از  تماالت سه گانه نیستاح آن البته این احتمالی در عرض

 اجنه دانسته شده، به این دلیل است که پوشیده است و قابل دیدن نیست.

از بین این احتماالت عمده دو احتمال است که بیشتر مورد توجه و نظر است و قائلینی دارد و هر کدام بر مدعای خودشان 

 «صارَ من الجِن به معنایکانَ منَ الجِن  وَ»ذکر کردند. اینکه بگوییم مَلَک بوده و تبدیل به جن شده چون آیه ادله ای 

 «ن الجنکانَ م وَ»ند به این آیه کنمییند قبال مَلَک بوده  تبدیل به جن شده، استناد گومییی که هانآدانسته شده است. 

ارَ است، یعنی تبدیل شد، تغییر پیدا کرد به جن. اما این بر خالف صریح بعضی یند معنای کانَ در اینجا همان صگومیو 

مَلَک اند و برخی جن اند و اینکه تبدیل شوند،  هاتصریح دارد در اینکه بعضی از ایناز آیات است. اساسا بعضی از آیات 

 با برخی از آیات سازگاری ندارد.

د کنیمرف درستی نیست. چون آیات متعددی در قرآن به این مطلب داللت اینکه بگوییم ما چیزی به نام جن نداریم هم ح

قول لِلمَالئکۀ أ هوالء إیّاکُم کانوا وَ یومَ نَحشُرُهم جَمیعاً ثم نَ»که برخی از این موجودات مَلَک بودند و بخشی جن بودند. 

ارد و د که جن وجود دکنمیاین آیه به صراحت بیان  «نیَعبُدون قالوا سُبحانَکَ أنتَ ولیُّنا من دونِهم بل کانوا یَعبُدونَ الجِ

 کردند.جن را عبادت می هااین

 دو قول

اهم عرض کنم که از بین این احتماالت عمده همین دو احتمال است که اقوالی هم دارد. بعضی از خومیبه هر حال 

ه اند. است. بسیاری از مفسرین هم بر این عقیدمتکلمین به ویژه معتزله عقیده دارند که ابلیس از مالئکه نیست بلکه جن 

شاید مشهور بین امامیه هم همین است که ابلیس جن است نه مَلَک. اما در مقابل برخی از مفسرین و مخصوصا بسیاری 

یک از  و بعد بررسی کنیم که کدام از فقیهان عامه معتقدند ابلیس از مالئکه بوده است. ما ادله این دو قول را باید ذکر کنیم

یم و آنگاه کنمیقول به قائلین به اینکه ابلیس از مالئکه است را ذکر  ابتدامقبول است و کدام مخدوش است.  قولاین دو 

 «هلل رب العالمین الحمد»                                                                  قول به اینکه از مالئکه نیست و جن است.


