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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  6: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442ربیع االول  10مصادف با:      عکس العمل شیطان در برابر امر به _بخش دوم  _ 34یه : آموضوع جزئی      

 7جلسه:  قول اول _کفر ابلیس؛ قدیم یا جدید  _و ریشه های آن سجده                          

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

بر طبق آیه، إباء و امتناع ابلیس از عمل به دستور خداوند تبارک و  شدفته گسوره بقره بود.  34بحث در بخش دوم آیه 

عکس العملی است که شیطان از خود نشان داد. منتهی بحث ما به اینجا رسید که ریشه این امتناع و إباء چه بود؟  ،تعالی

؛ چه چیز باعث 1«أَمَرتُکذا ما مَنَعَکَ أن ال تسجُدَ إ»داوند سرپیچی کرد؟ خداوند از او سوال کرد: چرا از اطاعت امر خ

در سوره اعراف از شیطان کرده  الی است که خداوندواین س شد که سجده نکنی هنگامی که تو را امر به سجده کردم؟

 است.

این در واقع ظاهر قصه است و این قیاسی است که شیطان . «نار و خَلَقتَه من طینخلَقَتنی من »که  ودباین شیطان  پاسخ

إباء و امتناع شیطان چیست؟ گفتیم که طبق این آیه استکبار  ریشه و اساس له این است کهبه عمل آورده. اصل مسئ

سخن در این بود . «استَکبَرَ و کانَ منَ الکافرینإال ابلیسَ أبی و » :مهمترین عامل امتناع است. در خود آیه هم میفرماید

 بار است و ریشه استکبار کفر است؟د، یا ریشه امتناع استکشومیکه استکبار به ضمیمه کفر علت امتناع محسوب 

 امتناع شیطانریشه 

رسد که شیطان هم مشکل اعتقادی داشت، و هم از مجموع مطالب و آیات و روایاتی که در این باره نقل شده، به نظر می

و مراحل است. گاهی استکبار در برابر سایرین است. گاهی استکبار در برابر  بل نفسانی. استکبار قطعا دارای مراتمشک

خداوند تبارک و تعالی است. استکبار در برابر خداوند تبارک و تعای هم مراتبی دارد. گاهی یک شخصی استکبارا گناه 

 م است و مجازات هم دارد، اما در حدی نیست که موجب کفر شود.د، این گناه است، کبیره هشومیو معصیتی را مرتکب 

ن هم به این عنوان که من این دستور خدا را قبول ندارم و ر خود خدا و آگاهی استکبار و تکبر ورزیدن در واقع در براب

گیرد، این صورت میاین استکبار که در برابر خدا آنهم نسبت به بخشی از اوامر و تکالیف خدا  ،دهرکچرا چنین تکلیفی 

در واقع منجر به کفر یا مساوی با کفر است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم به سوالی که دیروز در این رابطه ذکر کردیم به 

در یک  هااینان گفت که ریشه امتناع و إباء شیطان هر دو است، یعنی استکبار و کفر. و تومیطور خالصه پاسخ دهیم، 

 هستند.ط با هم و مرتبپیوند تنگاتنگ 

                                                            
 .12. سوره اعراف، آیه  1
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داشت. منتهی در آن موقعیت و پس از خلقت انسان و امر به سجده در برابر انسان، زمینه  یشیطان استکبار و خود برتر بین

 شد. شیطان آن لحظه استکبار کرد، ولی نه اینکه از قبل گرفتار کبر نبود راهمفو ظرف ظهور و بروز آن کبر درونی شیطان 

و تنها آن زمان گرفتار شده باشد. کبر و استکبار چیزی نیست که لحظه ای پدید بیاید. به هر حال تا یک زمینه های 

دهد. کسی که گرفتار این رذیله و آفت نباشد، در موقعیت درونی در وجود کسی نباشد، این خصلت خودش را نشان نمی

د. اما کسی که ابتال دارد و گرفتار این رذیلت است، چون یک امر کنیمهای مختلفی هم که قرار بگیرد، این بیماری بروز ن

 د.کنمیموقعیت های مختلف بروز و ظهور پیدا  درد. این شومیپنهانی و درونی است، کسی متوجه ن

صور لت نفسانی باشد تا وقتی در خانه خودش است هزار بار هم که این خیال و تمثال فرض کنید که کسی مبتال به این رذی

آید پیش می یفهمد. ولی گاهی موقعیت هایاری را داشته باشد، تا زمانی که بروز نکند کسی نمیاین بیم و این ذهنیت و

د. لذا شیطان در شومیاین بیماری و رذیلت نفسانی ایجاد  ظهور دهد، یعنی ظرفی برایکه این رذیله خودش را نشان می

این تکبر در او  وقتی هم که به عبادت مشغول بود،قبال تکبر نداشت. همان واقع گرفتار این رذیلت نفسانی بود، نه اینکه 

دید، اما این داستان باعث شد که نشان داده بود که خود را نسبت به سایر مالئکه واجد یک برتری ها و مزیت هایی می

 شود.

یعنی کفر درونی. از این  به قبل بود، مشکل داشت و این هم مربوط مشکل اعتقادی هم داشت؛ از نظر باور و اعتقاد هم

ن است شما بگویید این کفر درونی اطالع نداشت. ممک دانست ولی کسی ازکفر درونی هم کسی خبر نداشت. خداوند می

 سازد؟ که این را در تفسیر کانَ منَ الکافرین خواهیم گفت.چندین هزار ساله میکه کفر درونی چطور با عبادت 

است کسی تسلیمش در برابر معبود مقید باشد نه مظلق. یکبار کسی تسلیم مطلق است، یکبار هم تسلیم باالخره ممکن 

ن چیزی پیش نیامده بود چنان بشود من مطیع و تسلیمم. تا آن زما چنین وند دارد. یعنی کأنَ بشرط اینکه بودنش قید و ب

، این همان شودعبودیت در برابر خدا مقید می معلوم شود. اگر تسلیم ومحدودیت تسلیم بودن شیطان نسبت به خداوند  که

به بنده اش دستور دهد که این کار را بکن، بنده بگوید دستور تو غلط است و کفر و شرک است. فرض کنید اگر موالیی 

د کفر. کفر در شومییک معنا  به م، اینشومیی و اگر این دستور را بدهی من از خدمت تو خارج کنمیتو داری اشتباه 

ر ور و مسبب همه اموگوید مبدأ همه چیز، مقدّر همه امنسبت به خداوند تبارک و تعالی می ا یکیمبرابر توحید است. ا

اما مشرک و کافر کسی است که همه امور  د موحد.شومیاین  ،کانَ بیده کل االمور من و همه امور به دست اوست؛ است

خواهد از او نداشته باشد. داند؛ یا تا جایی او را مبدأ و مسبب میداند که تقاضایی غیر از آنچه که او میبه دست او نمی را

شیطان هم قبول دارد که خدا خالقُ کلّ شیئ است، یعنی بخشی از اقسام توحید را شیطان باور داشت، توحید افعالی، 

شویم.  ندکنمیخواهیم وارد دفاعیه هایی که توحید در در عبادت نرفت. فعال نمیتوحید ربوبی را قبول داشت، اما زیر بار 

 بخش دیگری از اقسام توحید بود.ولی باالخره در بخشی از انواع و اقسام توحید مشکلی نداشت، بلکه مشکلش در 
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شیطان از سجده در برابر خدا شدند.  باعث امتناع ودند،بکه هر دو هم قدیمی و درونی  د که دو عاملرسلذا به نظر می

ابلیس إباء و امتناع کرد در برابر امر به سجده. منشأ و ریشه این امتناع  .«إال ابلیسَ أبی و استکبَرَ و کانَ منَ الکافرین»

ت هم استکبار او بود. کبر درونی و این رذیلت نفسانی که خداوند متعال هیچ چیز را به اندازه این رذیلت نفسانی زش

خاک  شناسد و مجازات و کیفر این مجازات نفسانی آنقدر شدید است که در همین دنیا دماغ مستکبر را خداوند بهنمی

معلوم شود. لذا شیطان هم استکبار ورزید  شود.انجام میکه در همین دنیا کیفر و مجازاتش مالد. این از آن اموری است می

هم ا در مورد کفر در تفسیر و کانَ منَ الکافرین خواهیم گفت که این کفر و البته استکبار او قدیمی بود، و هم کفر ورزید. م

 واقع کفر قدیمی است نه کفر حادث.در 

، ت نفسانی استکبار و مشکل اعتقادیمشکل نفسانی و رذیلآنچه که فعال در این بخش الزم بود گفته شود، این بود که 

پذیرش سجده در برابر آدم شد. این شاید با واقعیت نزدیک تر باشد. اگر کسی هم بگوید باعث امتناع شیطان از این دو 

ریشه امتناع شیطان استکبار بود و ریشه استکبار هم کفر با آن بیانی که من عرض کردم که در واقع اگر در برابر خداوند 

 کیکفاین دو را عین هم بدانیم و چه بخواهیم با دقت عقلی بین این دو ت تبارک و تعالی باشد مساوی با کفر است چه ما

به هر حال این مشکل از هر دو جهت وجود کنیم یعنی یکی را ببریم در دایره اعتقاد و دیگری را ببریم در دایره نفسانیات، 

ه به هر حال انسان باید مراقب هر دو باشد. یعنی هم مراقب این رذیلت روایاتی هم در این رابطه وارد شده کو  .داشت

 اشد.ند و هم مراقب اعتقاد و باور بزاو را زمین می د وکنمیباشد چون از رذائلی است که انسان را نابود 

ن. اینجا یک بحث الکافریشیطان استکبار کرد و کفر ورزید، و کانَ منَ . «الکافرینو کانَ منَ » :فرمایدیبعد از این، آیه م

به چه معنا است؟ به تعبیر دیگر آیا شیطان کافر بود و این داستان  «کانَ منَ الکافرین»مطرح شده به این صورت که  مهمی

که کانَ باعث بروز و ظهور کفر او شد؟ یا کانَ مؤمناً و صارَ منَ الکافرین؟ اینجا دو احتمال عمده ذکر شده است. یکی این

افرین شد نه اینکه از کافران به معنای خودش است، و دیگر این که کانَ به معنای صارَ است، یعنی صارَ منَ الکافرین. از ک

 .ودب

ال شعباتی قابل تصویر است. مثال عده ای معتقدند که منظور این است که شیطان حقیقتا از مبرای هر کدام از این دو احت

یعنی اینکه کانَ فی علمِ اهلل منَ الکافرین. یعنی  «کانَ منَ الکافرین»همان زمان از کافرین بود. یک عده ای میگویند که 

گیرند و معنایش این است که شیطان در علم خدا از کافرین بود، یعنی آن می یک متعلق و ظرفی را در اینجا در تقدیر

دا کافر شد و خواهند بگویند شیطان مؤمن بود و بعمی هااینموقع کافر نبوده است. این در حقیقت به معنای صارَ است، 

گیرند ولی معنایش این است که ای صارَ نمیدر واقع کانَ را به معن یعنی کانَ فی علمِ اهلل منَ الکافرین.کانَ منَ الکافرین 

شیطان قبال مؤمن بود و بعد کافر شد. بعضی هم معتقدند که اساسا کانَ به معنای صارَ است. یعنی اساسا مؤمن بوده و بعد 

 آن داستان باعث شد که تبدیل به کافر بشود.
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یگری هم وجود در ذیل این دو هم اختالفات در اینجا انظار و اقوال مختلف است و عمده این دو مبنا است هر چند د

ق هم به نسبت به دیگران معنا و البته نفا دارد. اینکه قبال کافر بوده و این کفر مستور بوده، بعضی هم تعبیر نفاق بکار بردند

برای  هااینه ه، باالخرد چه بگوییم کفرش مستور بوده و چه بگوییم منافق بودکنمیدارد و نسبت به خدا معنا ندارد. فرق ن

داوند تبارک و خدا مکشوف بوده است و این داستان باعث شد که از مستور بودن خارج شود و همه مالئکه و دستگاه خ

 تعالی به این مسئله پی ببرند.

یی که هاآنافر بشود. ابلیس مسلمان، مؤمن و و موحد بود و آن داستان باعث شد که تبدیل به ک در مقابل عده ای معتقدند

 ند.کنمیقائل به این عقیده هستند، به قرائن وشواهدی تمسک 

 ایمان و حدوث کفرسبق 

را جزء  بلیسا، در موارد مختلفد، این است که خداوند تبارک و تعالی شومییکی از شواهدی که در این باره ذکر . 1

در . «اعلٌ فی األرض خلیفۀإنی جإذ قالَ ربّک للمالئکۀ »و یا  «و إذ قلنا للمالئکۀ اسجدو آلدَمَ»مالئکه ذکر کرده مانند: 

  .ئکه و مطیعین خودش ذکر کرده استمال هراونند تبارک و تعالی او را در زمجاهای مختلف خد

که در مورد فرزند  1«قینفکانَ منَ المغر»کانَ به معنای صارَ در بعضی از آیات قرآن هم استعمال شده است مانند . 2

ت که وقتی پدرش او را دعوت کرد که سوار بر کشتی شود، پسر نوح مخالفت کرد و سوار بر حضرت نوح ذکر شده اس

غرقین. این روشن است که کانَ به معنای خودش أی فصارَ منَ الم کشتی نشد، در آیه قرآن دارد که فکانَ منَ المغرقین

ال از غرق شدگان بود در حالی که بمعنای حقیقی خودش باشد، در واقع باید گفت که او ق اند باشد. اگر کانَ بهتومین

یعنی . «فکانَ منَ المغرقین»پدر را رد کرد و سوار نشد، آیه قرآن دارد که  درخواستبعد از اینکه  قبلش غرق نشده بود.

جزء غرق شدگان گردید نه اینکه از غرق شدگان بود. پس این یک قرینه روشنی است که کانَ در اینجا به معنای صارَ 

 .است

ده اتفاق افتاده است. واست و إباء فرزند نوح از سوار شدن بر کشتی بواین است که پس از رد درخ ه نشانهفاء در فکانَ ک

إباء این اتفاق افتاد. خود ز اگوید فکانَ منَ المغرقین. بعد آنجا هم فرزند نوح از اینکه سوار بر کشتی شود إباء کرد، بعد می

بعدا جزء ین نبود، بلکه د که آن زمانی که إباء کرد از مغرقشومیو معلوم  رسانددن و إباء را میشاین فاء ترتیب بین غرق 

 غرق شدگان قرار گرفت.

 نَ الکافرین.مگوییم و کانَ منَ الکافرین أی صارَ پس ما نظیر این را در بعضی از آیات داریم و بر اساس آن می

عه در نهج البالغه. میفرماید: قاصز موال امیر المؤمنین در خطبه د، کالمی است اکنمیچیزی که این احتمال را تقویت . 3

و کان قد عبَدَ اهلل ستۀُ آالف عن کبر ساعۀ  دعَمَله الطویل و جهدَهُ الجهی بَطَحبما کان من فعل اهلل بإبلیس، إذ فاعتبروا 

                                                            
 .43. سوره هود، آیه  1
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لیس و شیطان انجام داد در حالی که شش هزار سال . امیر المؤمین میفرماید: پند بگیرید از آنچه که خداوند با ابواحدۀ

رود بط در جایی بکار میحعبیر به بط کرد. تحطوالنی و کوشش های فراوان او را خدا را عبادت کرده بود، خداوند عمل 

حال دهد از دو حو مقبول در گذشته انجام شده، اما به یکباره نابود شود. چون عملی که انسان انجام میکه عملی به ن

بعدا نابود آن چیزی نیست که بخواهد  ر این صورتدکه  ا نداردرعناصر اصلی صحت و مقبولیت عمل  خارج نیست، یا

اگر کسی بخواهد عملش را ریائا انجام دهد یا شرایط صحت را نداشته باشد مثل اینکه بدون وضو  شود و از بین برود.

رود که عملی واجد شرایط بط در جایی بکار میحین برود. نماز خواند، اینجا اصال چیزی نیست که بخواهد بعدا از ب

 صحت و مقبولیت باشد، هرچند کمال هم نداشته باشد چون فرق است بین کمال و صحت و مقبولیت عمل.

یح صحبط در مورد او حارد. ولی اگر عملی نباشد، تعبیر بط در مورد او معنا دحی عمل را به این نحو انجام دهد، اگر کس

 نیست.

بَدَ و کان قد ع دبَطَ عَمَله الطویل و جهدَهُ الجهیحبما کان من فعل اهلل بإبلیس، إذ فاعتبروا  میفرماید:همین که امیر المؤمنین 

د شومید. اینجا معلوم ، جمله مهمی است. کبر یک لحظه تمام عبادت های او را بر باد دااهلل ستۀُ آالف عن کبر ساعۀ واحدۀ

که تا آن زمان کافر نبوده، بلکه از زمانی که کبر ورزید کافر شد. این خودش قرینه ای مهم است بر اینکه کانَ منَ الکافرین 

ابلیس از قبل کافر  بود کهبود و  معنایش این مییبه معنای صارَ منَ الکافرین است. چون اگر کانَ به معنای خودش م

تا ت و چیزی نبوده چون اصال عمل کافر که مقبول نیس باط را بکار ببرد.حنداشت که امیر المؤمنین تعبیر ا هیبوده، وج

 بط شود.حبخواهد 

لذا به این دو قرینه، یعنی قرینه ای از خود آیات قرآن و نظیری که در قرآن آمده، و قرینه ای که در کلمات امیرالمؤمنین 

د که کانَ به معنای صارَ باشد. یعنی ابلیس کافر نبود و مؤمن بود و حقیقتا موحد بود و کنمیقویت آمده، این احتمال را ت

 سپس از لحظه استکبار کافر شد.

 باید این را بررسی کنیم که اصل این ادعا و این دو دلیل و قرینه ای که برایش ذکر شده، آیا قبل قبول است یا خیر.ما 

شود که شیطان از اما دلیل نمی باشدش میبنده عرض کردم که غیر از این ممکن است کسی بگوید که کانَ به معنای خود

 قبل کافر بوده باشد، بلکه کانَ کافرا فی علم اهلل که این احتماالت را بررسی خواهیم کرد تا به یک جمع بندی برسیم.      

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 


