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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399مهر  8 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442صفر  11مصادف با: ماهیت ابلیس:                                   _بخش دوم  _ 34موضوع جزئی: آیه       

  4جلسه:                          ادله قول دوم ) فرشته نبودن ابلیس(                           

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

قوال و احتماالت مختلفی در مورد ابلیس چیست. عرض کردیم ابه این موضوع رسیدیم که ماهیت  34در بخس دوم آیه 

گردید و مورد بررسی که است. دو دلیل بر این مدعی ذکر وجود دارد. قول اول این بود که ابلیس از مالئ ماهیت ابلیس

 واقع شد. نتیجه این شد اینکه ما ابلیس را از مالئکه محسوب کنیم، دلیل قابل اعتمادی بر آن وجود ندارد.

 ادله قول دوم )فرشته نبودن ابلیس(

د، شومیان اقامه کرد. اینکه از مالئکه محسوب نتومید، شش دلیل شومیمالئکه محسوب ن قول به اینکه ابلیس ازبرای اما 

در واقع به این معنا است که از اجنه است. بخشی از علمای اهل سنت به خصوص معتزله قائل اند به اینکه ابلیس از 

 .مالئکهد نه از شومیحسوب مالئکه نیست و البته مشهور بین عالمان شیعه هم این است که ابلیس از اجنه م

مثال در کلمات شیخ مفید  هاایندر کتاب های کالمی، تفسیری و بعضا فقهی ادله ای در این مورد اقامه شده. بعضی از 

چه  هاآنآمده و بعضی در کلمات متکلمین و معتزله آمده است. مجموع این ادله شاید همین شش دلیل باشد که بعضی از 

 ذیرش فریقین هم واقع شده است.و پبسا مورد قبول 

 دلیل اول

الّا إبلیسَ کانَ منَ »: آیه این است که در بعضی از آیات قرآن تصریح به این شده که ابلیس از اجنه است ماننددلیل اول 

قرآن کریم تصریح در چندین موضع در قرآن ذکر شده و خود اینکه  «إنَّه کانَ منَ الجِنّ». تعبیر 1«الجِنّ فَفَسَقَ عن أمرِ رَبِّه

 رای اینکه از مالئکه محسوب نشود.ابلیس جن بوده، بهترین دلیل است باینکه د به کنمی

اینجا ممکن است کسی در پاسخ یا در مقام دفاع از نظریه فرشته بودن ابلیس بگوید که منافاتی ندارد که ابلیس  إن قلت:

 عین حال اطالق جن هم به او بشود.از مالئکه باشد و در 

ید این از مالئکه است و در عین حال از نظر لغوی به او جن هم اطالق گومیما قبال عرض کردیم که گاهی کسی  قلت:

د، این قابل جمع است. چون جن به معنای مستور و پوشیده است. مالئکه هم به اعتبار اینکه مستور و پوشیده شومی

له این است که بر اساس آیات قرآنی اطالق جن بر ابلیس نه به جن اطالق شود ولی مسئ هاآند به شومیهستند، لغتا 

عنوان استعمال لغت جن در این مورد است، بلکه اطالق جن به او در برابر مالئکه شده است. یعنی کأنّ این جنس در 
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که ابلیس از ن آیاتی داللت دارد بر ایندر قرآاست. لذا اگر پذیرفتیم و روشن هم هست که  ر جنس مالئکه ذکر شدهببرا

 ن به صراحت به این مسئله تصریح کرده است.شود و خود قرآمیاجنه است، معنایش این است که از مالئکه محسوب ن

 دلیل اول وجود بعضی از آیات قرآنی است.پس 

 دلیل دوم

، خداوند متعال در بیان وضعیت 1«أفَتَتَّخِذونَه أولیاء مِن دونی»ماید: فرمیچون بر اساس آیه قرآن ابلیس دارای ذریه است 

قرار دادید بدون اینکه به من به عنوان  نکه آیا ابلیس و ذریه او را به عنوان اولیاء و ولی خودتا :مایدفرمیابلیس این را 

ت قرآن پس بر طبق خود آیا ور ابلیس و ذریه ابلیس است.، منظ«أفَتَتَّخِذونَه و ذُرّیَتَه»ماید: فرمیولی توجه کنید؟. اینکه 

 حالی که مالئکه ذریه ندارند.و البته روایات متعدد ابلیس دارای ذریه است در 

اصل ازدواج جنس مذکر و قرار داده شود. چون ذریه و نسل حاگر ابلیس از مالئکه بود، معنا نداشت که برای او ذریه 

 نی که مالئکه را مؤنث قرار دادندکسا خداوند تبارک و تعالی زیرامؤنث است در حالی که مالئکه مؤنث و مذکر ندارند 

کسانی هستند که مالئکه  هاآن؛ 2«لّذینَهم عبادُ الرّحمن إناثاًلوَ جَعَلُ المالئکۀ ا»ماید: فرمیمذمت کرده و انکار کرده است. 

ست و دارد ای که بندگان خدا هستند را به عنوان إناث و دختران خدا قرار دادند. در اینجا لسان، لسان نفی و انکار ا

أنوثیت معنا ندارد، پس توالُد و تناسل و ذریه  هاایند. اگر در مورد کنمیرا رد  کسانی را که حکم به أنوثیت مالئکه کردند

 معنا ندارد. هاآننسبت به 

 سوال:

مان واژه خودش هصریح است. چون در بعضی مواقع یاران شیطان با  ظهور در این دارد و به یک معنا استاد: خیر، این

 ست.معرفی شده. ذریه ظهور در فرزند و نسل دارد و این روشن است و قرینه ای هم بر خالفش ذکر نشده ا

داشت می بود، نباید ذریهمنَ المالئکۀ، اگر ابلیس از مالئکه می کان إبلیسپس دلیل دوم کأنّ یک قیاس استثنایی است. لو 

 ستند.هد که ابلیس از مالئکه نیست چون اجنه دارای ذریه شومیدر حالی که او دارای ذریه است. پس معلوم 

د. سپس با اثبات عدم کون کنمید بلکه عدمُ کونِه منَ المالئکه را ثابت کنمیاین دلیل مستقیما اثبات جن بودن ابلیس را ن

ت نیست، و اگر مَلَک د که از آنجایی که واسطه ای در این موجوداشومییان ثابت ابلیس منَ المالئکۀ، جن بودن به این ب

 د.شومینبود حتما جن است، جن بودنش ثابت 

غیر از روح )از جنس انسان نیست تردیدی نیست. موجودات مجرد هم از این دو قسم خارج نیستند.  ابلیسدر اینکه 

لهی و قسم از مجردات که موضوع بحث ما هستند، مأموران ا ندر ای چون روح انسان هم مجرد است( محضهانسانی 

و یا مَلَک. ما موجود سومی در اینجا نداریم. بنابراین وقتی ثابت شد که ابلیس از مالئکه  سایرین، باالخره یا جن اند
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یعنی در واقع  د که از اجنه است.شومیاثبات د، شومینیست، به ضمیمه این مقدمه که جنس سوم و مقدمه دیگری تصویر ن

 دلیل دوم احتیاج به یک ضمیمه دارد برای تتمیم استدالل.

 دلیل سوم

شد، نباید شمرده می انیم ذکر کنیم و بگوییم که اگر ابلیس از مالئکهتومیدلیل سوم را هم در قالب یک قیاس استثنایی 

 د.شومیب ند که از مالئکه محسوشومیکرد، لکن معصیت خدا کرد، پس معلوم معصیت خدا می

ال »معلوم است که مالئکه اهل معصیت نیستند، این به ادله نقلی و عقلی در جای خود بیان شده است مخصوصا این آیه 

در قرآن تصریح شده است به اینکه مالئکه معصوم اند و این در جای خودش  1«.یَعصونَ اهلل ما أمَرَهم و یَفعَلون ما یُأمَرون

 هم استداللش بیان شده است.

إبلیس ت نیستند. لکن مالئکه اهل معصی کرد چون قطعامقدمه اول این بود که اگر ابلیس از مالئکه باشد، نباید معصیت می

یگیریم که از مکرد. پس نتیجه بود نباید معصیت میک میقد عصی. این روشن است که ابلیس معصیت کرد. چون اگر مَلَ

 د.شومیمالئکه محسوب ن

 دلیل چهارم

 ب اولقریت

شد، انیم در قالب یک قیاس استثنایی قرار دهیم به این بیان که اگر ابلیس از مالئکه محسوب میتومیاین دلیل را هم 

د که از مالئکه نیست. در اینکه ابلیس از آتش شومیم بایست از آتش خلق شود. لکن از آتش خلق شده، پس معلونمی

؛ 2«خَلَقتَه من طین و خَلَقتَنی من نار»د: کنمیاوند عرض ه صراحت خودش در این ماجرا به خدخلق شده بحثی نیست. ب

ودش در جای خ ینکه مالئکه از آتش خلق نشده اند،ولی او را از خاک و گل بی ارزش. اما ا من را از آتش خلق کردی

گفته شده و مسلم است که خلقت مالئکه از آتش نبوده. اگر قرار شد منشأ و ریشه خلقت مالئکه غیر آتش باشد در حالی 

اند از مالئکه باشد. این در واقع نفی فرشته بودن و تومید به حسب منشأ هم نشومیکه ابلیس از آتش خلق شده، معلوم 

 مَلَک بودن ابلیس است به لحاظ منشأ.

د مَلَک بودن و فرشته بودن ابلیس را؛ کنمیبه غیر از دلیل اول، این چند دلیلی که در اینجا ذکر شد، به نوعی همگی نفی 

استثنایی ذکر شده در دلیل دوم،  یاما اگر اثبات جن بودن بخواهد شود، احتیاج به یک تتمیم دارد. نتیجه این قیاس ها

در دلیل دوم اثبات شد که چگونه ابلیس از د که ابلیس از مالئکه نیست. وقتی از مالئکه نبود، شومیسوم و چهارم این 

د. چون باالخره ابلیس عصیان کرده شومیاجنه است. در دلیل سوم هم باز به همان تقریبی که در دلیل دوم گفتیم اثبات 

د. در دلیل چهارم شومیاین طریق جن بودنش ثابت د. یعنی به شومیو از مالئکه نیست و انسان هم قطعا نیست، پس جن 
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د، اما چرا جن است؟ باید بگوییم که موجودات به لحاظ منشأ خلقتشان یا از خاک شومیهم عدمُ کونِه منَ المالئکۀ ثابت 

لیس، خداوند د. چون غیر از گفته ابشومیاند، یا از آتش و یا از نور الهی اند؛ پس باید نتیجه بگیریم که از اجنه محسوب 

؛ یعنی تصریح کرده است که جن از آتش خلق شده است. یا 1«و الجانّ خَلَقناه مِن نار السَّموم»د که کنمیمتعال تصریح 

. پس خود قرآن هم 2«خلقَ اإلنسان من صلصالٍ کالفَخّار و خَلَقَ الجانَّ من مارجٍ من نار»ماید: فرمیدر سوره الرحمن 

 آتش خلق شده اند. د که اجنه ازکنمیتصریح 

 سوال:

ا از آتش خلق کردی، دارد. اینجا شیطان خودش گفته من رنداشته باشد تاثیری در این جهت  استاد: بله ولی اینکه آن را

یمی است که در این که ما اجنه را از آتش خلق کردیم. در نتیجه شیطان از اجنه است. یعنی این یک تتم خدا هم فرموده

 .استدالل الزم است

 ب دومقریت

لِقَ ابلیس من نار. خُکه  اند در قالب آن قیاس استثنایی هم نباشد و یک قیاس به شکل اول باشد. به این صورتتومیالبته 

 کلُّ مَن خُلِقَ من نار فهو منَ األجنّۀ، در نتیجه شیطان از اجنه است.

بل بیان است. هم و ترتیب و به دو تقریب قااین یک ویژگی است که در دلیل چهارم وجود دارد. یعنی دلیل چهارم به د

ست. و البته برای د که شیطان از مالئکه نیشومیو یک قیاس استثنایی آن را تقریب کرد که نتیجه اش این شود به نحمی

اول  لشک ان در قالب یک قیاستومیاثبات جن بودنش احتیاج به یک ضمیمه دارد که عرض شد. ولی همین دلیل را 

 قرار دهیم و مستقیما جن بودن ابلیس را اثبات کند.

یاس استثنایی د. دلیل دوم و سوم از طریق یک قکنمین را ثابت بودپس مالحظه فرمودید که دلیل اول به روشنی جن 

آنچه که  لیل چهارمان جن بودنش را ثابت کرد. در دتومید که ابلیس از مالئکه نیست و آنوقت با یک تتمیم کنمیاثبات 

هم با یک قیاس شکل  وانیم بیان کنیم؛ هم با یک قیاس استثنایی تومیوجود دارد، این است که ما به دو نحو و دو تقریب 

ثابت شود. و در تقریب  ا جن بودنشئکۀ است که نیاز به تتمیم دارد تاول که در قیاس استثنایی نتیجه عدمُ کونه منَ المال

 د.شومیت اثبا مستقیما دوم جن بودنش

 سوال:

مالئکه را که گفتم  .3«خلقَ اإلنسان من صلصالٍ کالفَخّار و خَلَقَ الجانَّ من مارجٍ من نار» استاد: بله این صریح قرآن است:

 رساند.در برخی آیات و یا روایت این مسئله را می
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 دلیل پنجم 

از مالئکه بود، باید  ابل تقریر باشد. اگر ابلیسدلیل پنجم هم متشکل از دو مقدمه است و شاید به نحو قیاس استثنایی ق

م یَکُن منَ شد. در حالی که مسلم است که ابلیس رسول خدا نیست، پس لَبه عنوان رسول خدا دانسته و شناخته می

 المالئکۀ.

تبارک و شد، برای این است که خود خداوند بود پس باید رسول محسوب مید اگر ابلیس از مالئکه میشومیاینکه گفته 

، ما مالئکه را به عنوان رسوالن خودمان قرار دادیم. پس هر مَلَکی رسول خدا 1«جاعلُ المالئکۀ رُسُالً»تعالی فرمود: 

واقع مالئکه مأموران خدا و پیام آوران الهی هستند در عالم تکوین و بعضا هم است و البته رسالت ها متفاوت است. در 

رسوالن الهی معصوم  خدا هستند اما شیطان رسول خدا نیست، چونل. پس مالئکه رسول در عالم انزال کتب و ارسال رُسُ

. اگر ابلیس 2«اهلل أعلَمُ حیثُ یَجعَلُ رسالته»ند به این آیه: کنمیاند و ما هیچ رسولی نداریم که معصوم نباشد. استناد هم 

اند رسول باشد؛ و عدم عصمت ابلیس قطعا ثابت شده، پس رسول خدا نیست. و لذا اگر رسول تومیمعصوم نباشد یعنی ن

 د.شومیمحسوب نهم نبود، از مالئکه 

ز این استدالل فهمیده اد. اما اینکه جن است کنمیاین دلیل هم همانطور که مالحظه فرمودید مَلَک نبودن ابلیس را اثبات 

 د.شومین

 دلیل ششم

ان جاری تومیکه نیک احکامی برای اجنه ذکر شده که در مورد مالئو آن اینکه اینجا قابل ذکر است در  دلیل ششمی هم

اجنه این را داریم که  ، اما در موردشوندتقسیم نمی دانست. مثال تقسیم مالئکه به مؤمن و کافر. مالئکه به مؤمن و کافر

استکبَرَ و کانَ منَ  اال إبلیسَ أبی و»ماید: فرمیست چون قرآن بعضی از اجنه مؤمن اند و بعضی کافر. شیطان هم کافر ا

و برخی مؤمن. لذا تقسیم  ما مَلَک کافر نداریم اما ابلیس کافر است چون اجنه بر دو بخش اند، برخی کافر اند. «الکافَرین

ست بر اینکه شیطان از ن دلیل ااجنه به مؤمن و کافر و کافر بودن شیطان و عدمُ امکان کونِ المالئکۀ منَ الکفار، بهتری

 د. شومیمالئکه محسوب ن

 کافی باشد. ،ترسد برای اثبات اینکه ابلیس از فرشتگان نیسخالصه ای از مجموع ادله ای است که به نظر می هااین

 آیات قرآنی ذکر شد و برخی از روایات را هم انشاءاهلل در ذیل این بحث عرض خواهیم کرد. 

د و کنمین را ثابت بنابراین ادله نقلی و عقلی کافی وجود دارد که اثبات کند ابلیس از مالئکه نیست که بعضی جن بود

 د.کنمیبعضی دیگر بیش از این را ثابت ن

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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