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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آذر  24: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442ربیع الثانی  28مصادف با:      _ارتباط آیه با آیات قبل و بعد  _معنای کلی آیه  _ 36موضوع جزئی: آیه       

 25جلسه: مفردات آیه                                                                                               

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 معنای کلی آیه

 است:این  36آیه  تقریبا به پایان رسید. 35بحث در آیه 

 .«هبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی األرض مستقرٌّ و متاعٌ إلی حیننا االشیطانُ عنها فأخرجَهما مما کانا فیه و قل الّهمفأز»

بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی به آدم امر کرد که در بهشت سکنی گزینید و او را از  معنای کلی این آیه این است:

د آدم و حوا دچار ششیطان باعث . «الشیطان الّهمفأز»، شیطان ازالل کرد آن دو را؛ شجره ممنوعه نهی فرمود استمتاع از

در آن بودند،  هاآنن دو را از آنچه که در آن بودند اخراج کرد. آنچه که آوند به واسطه آن شجره. پس شیطان لغزش ش

 ونه تعب، رنج و گرسنگی و تشنگی.هی در بهشت بدون هیچگنعمت محض بود. انواع نعمت های ال

ید ما دستور به هبوط دادیم و گومیشد،  هاآنکه شیطان باعث لغزش  جمله مستقل است. بعد از اینیک  «هبطوانا او قُل»

 بعضی دیگر دشمن هستید.، بعضی از شما برای «وبعضکم لبعضٍ عد»گفتیم هبوط کنید.  هااینبه 

بهره مند شوید منتهی الی حین، یعنی تا  ر زمین استقرار پیدا کنید وبروید د ،«عٌ إلی حینفی األرض مستقرٌّ و متاو لَکُم »

 یک زمانی. اینطور نیست که ماندن شما در زمین و استمتاع و بهره مندی شما در زمین دائمی باشد، بلکه موقت است.

از همه آن  هاآنار لغزش شوند و باعث شد پس خداوند متعال، نهی کرد آدم را اما شیطان کاری کرد که آدم و حوا گرفت

هبوط  گفتیم شما هاایناید ما به را از بهشت بیرون براند. آنوقت خداوند میفرم هاآننعمت ها محروم بمانند و خداوند 

 که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است و بروید در زمین کهدر بهشت، چه این تان آیید از مقام درو، نزول کنید و فکنید

  آنجا هم ماندن و بهره مندی شما موقت است.

اهیم معنای کلی آیه را بیان کنیم چون در تفسیر این خومی ست. فعال قصد تفسیر آیه را نداریم بلکهاین معنای کلی آیه ا

 را یک به یک ذکر کنیم. هااینآیه مطالب متعددی مطرح است که باید 

 ارتباط آیه با آیات قبل و بعد

ییم. اینجا ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد کامال روشن گومیطبق معمول ابتدا از ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد سخن 

دستور سکونت در بهشت داد منتهی از خوردن میوه  هاآناست و نیازی به توضیح ندارد. در آیه قبل خداوند متعال به 

استان چنین کنید، عواقب و مشکالتی برای شما خواهد داشت. این ادامه همان د یک درخت منع کرد و گوشزد نمود که اگر

 و ماجرا است.
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 ها را گرفتار لغزش کرد.نآو نهی خداوند، شیطان  سکونت بعد از

سوره  نتهی در این آیات بر خالف آیاتادامه اش هم داستان نقل شده و آیه بعد هم ارتباطش کامال با این معلوم است. م

همچنان که خواهد  کلی تر بیان شده ولی در آن آیاتمسئله به صورت  و اعراف، چندان جزئیات ذکر نشده بلکهطاها 

 یم.کنمیآمد مسئله مقداری جزئی تر ذکر شده است و ما هم در همین حد اکتفا 

ر که این ارتباط را پس تناسب یا ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد هم کامال واضح است و احتیاجی به ذکر بعضی امو

 آشکار کند نداریم.

 مفردات آیه

 یم.کنمیطبق معمول در ابتدای هر آیه توضیح مختصری درباره مفردات آیه ذکر 

 «ازالل». 1

در واقع به معنای وا داشتن به لغزش یا به تعبیر دیگر  «اللاز»را ازالل کرد.  هاآنآمده یعنی شیطان « اللاز»در اینجا 

محلی که در آن استقرار دارد جابه جا  آنکه انسان از  که به این معنا است استلَلَ است. در لغت ریشه ازالل از زَ غزاندنل

انسان در جایی ایستاده و استقرار دارد ولی ناگهان یک تکانی  شود. اصال لغزیدن در عرف هم معنایش همین است.

واقع یک تکان  غیر از حرکت من مکانٍ إلی مکان است. لغزش درد. این غیر از سقوط است، شومیرد و جا به جا خومی

رد، قصد خومیو حرکتی ناگهانی و چه بسا عن غیرٍ عمدٍ و غیر قصدٍ است. مثال کسی که در جایی ایستاده و پایش سر 

امال روشن است. افتد. در امور تکوینی معنایش کبا یک دلیلی این اتفاق می قصد و بدون عمد و رد بلکهجا به جا شدن ندا

رد و بدون اینکه بخواهد این جابه جایی صورت خومیمثال واضحش را گفتیم که یک شخصی در جایی پایش لیز 

 گیرد.می

د که یک شومیزنند و این باعث نیرنگ می ورد و به اخومیگاهی هم در امور غیر تکوینی است، یعنی گاهی انسان فریب 

 مقرش پیدا کند.جا به جایی از برنامه، کار و 

، را به کلی از مسیر دور کند هاآننطور نبود که را لغزاند و ای هاآندا کنند، یعنی آدم و حوا لغزش پی اعث شدبپس شیطان 

اینکه این لغزش چگونه بود  البتهگشتند تی برایشان آن مسائل پیش آمد، بررا لغزاند و البته دوباره وق هاآنبلکه یک لحظه 

 دهیم.این لغت و واژه را شرح می رد، بحث هایی است که در مقام تفسیر ذکر خواهیم کرد و فعالو شیطان چه ک

 «اضالل»و « اذالل»با « ازالل»فرق 

و « اذالل»الل ما دو لغت و واژه دیگر هم داریم که فرق بین آن دو واژه و لغت باید توضیح داده شود. یکی در کنار از

 د.شومیهم به شیطان نسبت داده  هااین سه هر است، اتفاقا« اضالل»دیگری 
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ار کردن و ذلیل کردن است. اگر شیطان کاری کند که انسان وبه معنای خ د، منتهیشومیهم به شیطان نسبت داده « اذالل»

 «طانأذلّه الشی»یند اذالل کرد. گومیاینجا  د،شومیایه ایمان برای انسان حاصل ذلیل و پست شود در مقابل عزت که در س

 د.شومییعنی شیطان او را ذلیل کرد. پس این هم به شیطان نسبت داده 

و یا هدف را گم کند و به معنای گمراه کردن است. یعنی شیطان کاری کند که انسان گمراه شود و راه را گم کند « اضالل»

 درست قرار بگیرد.در مسیر نا

 د، و هم اضالل.کنمید، هم اذالل کنمیازالل دهد. هم شیطان هر سه کار را انجام داده و می

به این معنا است و  ازالل پس د.کنمیگرداند و هم او را گمراه لغزاند، و هم او را حقیر و فرو مایه و پست مییعنی هم می

 آن دو واژه دیگر اجماال معلوم شد.فرقش هم با 

 سوال:

پست کردن و ذلیل کردن هم  اضالل به معنای گناه هم مراتب دارد،راتب دارند چون هر کدام خودشان م هاایناستاد: خیر، 

 مراتبی دارد.

 سوال:

ت باشند. فرض کنیم در وادیگر متفمراتبی وجود دارد که ممکن است به حسب ترتب آثار با یکهم  هاایناستاد: بین خود 

د و در قدم سوم پست شدن و حقیر شدن. قدم اول لغزاندن است، در قدم دوم گمراه شدن است، یعنی کسی که راه را گم کن

ممکن است اذالل هم یعنی نتیجه راه و هدف را گم کردن این است که انسان ذلیل شود. اما لزوما یک قاعده نیست. گاهی 

 به معنای فرومایگی و پستی سر از گمراهی در بیارد.

 «أخرجَهما». 2

، «هبطوانا اقُل»خود خداوند بعدش میفرماید:  که ان نسبت داده در حالیدم و حوا از بهشت را به شیطخداوند متعال اخراج آ

اسناد به شیطان داده شود؟ این معلوم  اخراج د کهشومیچطور  یایید و نازل شوید و بروید بیرون؛یم فرود بگفت هااینما به 

یعنی  بهشت بیرون شو، خود شیطان بوده است چون ریشه و سبب خارج شدن انسان و اینکه خداوند به او امر کرد که از

 وسوسه او بوده که باعث این اتفاق شده است.

 «مما کانا فیه». 3

أخرَجهما از آنچه آن دو در آن بودند. از آنچه که داشتند و در آن بودند. این به یک معنا تعظیم و تکریم و بزرگ  یعنی

ه قبال فرموده که بروید در بهشت ساکن شوید. مانند کسی که کردن نعمت های خداوند و خود آدم است. با توجه به اینک

که داشت را از چه یک ثروت عظیمی در این دنیا داشته باشد و آنوقت ورشکست شود و در توصیف وضع او بگویند آن

نت و زوجُک یا آدم أسکن أ»ند که چه چیزهایی داشت. خدا هم قبلش فرموده کنمیبه یک ذکر ن دست داد و دیگر یک
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اجمالی از اوضاع و احوال بهشت را قبال بیان کرده و حال میفرماید از آنچه که در  «.شئتُمادا حیثُ الجنۀ و کال منها رَغَ

 اهد بگوید خیلی چیز ها داشتند و یکدفعه همه را از دست دادند.خومیآن بودند اخراج کرد. اینجا در واقع 

 «قلنا. »4

به اعتبار تکریم و تعظیم خودش یا به اعتبار اینکه یا اینکه به ضمیر جمع فرموده، طبیعتا به سیاق قبلش است. به هر حال 

 برده است. اق افتاده تعبیر قلنا به کاربه وساطتت مالئکه و فرشتگان این اتف

 «اهبطوا. »5

. یعنی از باال به پایین فرود بیایید که این کنایه از سقوط هم معنایش معلوم است که فرود بیایید و نزول پیدا کنید« إهبطوا»

 منزلت و موقعیت است. 

اما « الشیطان فأخرجهما افأزلهم»این نکته را هم باید عرض کنم که چرا ضمیر جمع بکار برده شده چون قبلش فرموده: 

ید همه شما هبوط کنید و به گومیرد، اما االن گفت آن دو نفر را شیطان اخراج کنی قبال یع ،«هبطوانا اقل»اینجا میفرماید: 

یک  دهد.به هر سه دستور به هبوط میورده است. اینجا به حسب ظاهر یعنی آدم، حوا و شیطان و کأن آت جمع روص

به واسطه مخالفت با امر  یک بارخواهیم گفت که آیا معنایش این است که شیطان هم بحثی در اینجا هست و در آینده 

 پیش آمد.سجده نکردن به آدم از درگاه الهی رانده شده بود. آنوقت در اینجا دوباره یک هبوط دومی برای او  خداوند و

را گرفتار لغزش کرد و وسوسه  هاآناین را بعدا توضیح خواهیم داد. اما اجماال آیه ظهور در این دارد که وقتی شیطان 

 . یعنی هم آدم، هم حوا و هم شیطان.هبوط کرداز آن موقعیت و جایگاه و نعمت ها تنزل کنند،  هااینکرد و باعث شد 

 «بعضکم لبعضٍ عدو. »6

فرماید بعضی از شما برای بعضی یمرا در اینجا بیان فرموده؟ اینکه ، چرا این جمله «بعضُکم لبعضٍ عدو»سپس میفرماید: 

و به معنای تجاوز است. اساسا هر کسی که از حد خودش به حریم دیگر دیگر عدو هستید، در واقع عدو از ریشه عدو 

مثال تجاوزات  برند؛به کار می جاوز های خاصیت درست است که لفظ دشمن را در رابطه با د عدو او.شومیتجاوز کند، 

عدو را برای هر تجاوزی برند. اگر قرار باشد لفظ لفظ عدو را به کار نمی شدید و غلیظ و در امور مهمه. در موارد یسیر

 یم.کنمیدشمن یکدیگر هستیم چون خیلی از ما به حریم یکدیگر تجاوز همه ما به کار ببرند، باید بگوییم 

کأن اشاره دارد به ریشه امر به هبوط و آن هم دشمنی شیطان با آدم است. میفرماید:  «بعضُکم لبعضٍ عدو»به هر حال، 

 د چون بعضی از شما عدو بعضی دیگر هستید.یعنی هر سه بروی ،«هبطوانا اقُل»

اینکه باالخره بعضی از شما انسان ها دشمن  د وکنمیبه دشمنی انسان ها با یکدیگر اشاره  اینجا یک احتمال این است که

بعضی دیگر هستید. این هم حرفی درست است و غلط نیست چون باالخره این دشمنی در بین انسان ها وجود دارد 

رسد که این اما به نظر می د،شومیق تر رور این دشمنی ها آشکار تر و عمیآید، به مروی زمین میمخصوصا اینکه وقتی 

که اگر هبوط برای شما اتفاق افتاد، ریشه اش دشمنی بعضی از شما با  صدد بیان این مطلب استن مقام در ای جمله در
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شمنی شیطان با شما. یعنی هبوط به دلیل دشمنی شیطان با شما اتفاق افتاد. پس ارتباط این آیه دبعضی دیگر است. یعنی 

 :یدگومیچون بعدش هم  عضی دیگر باعث هبوط شما شد.ب بعضی از شما با مسئله عداوت د. یعنیشومیاینطور روشن 

 .«و لکم مستقرٌ و متاعٌ إلی حین»

اهد بگوید اگر شیطان شما را خومیمناسب تر است. یعنی  «بعضکم لبعض عدو»ن توضیح برای م که ایکنمیمن گمان 

حریم شما دو نفر نفوذ  است و او بهلغزاند و اگر من گفتم که هبوط کنید، به خاطر عداوت شیطان نسبت به شما دو نفر 

و دوباره قوس زمین  د، باید بروید بهیشومیو غافل  هستیدتا این دشمنی وجود دارد و تا شما مقهور این عداوت  کرد.

 صعود را طی کنید و به اینجا برسید.

 «حینو لَکم فی األرض مستقرّ و متاعٌ إلی ». 7

 .نداردنیاز به توضیح شده که ذکر  در ادامه واژه هایی

 «مستقر»الف. 

 ، یعنی محل استقرار شما زمین است.«لکم فی األرض مستقر»که معنایش معلوم است وبه معنای محل استقرار است. 

 «متاع»ب. 

 ا است و هم محل بهره مندی شما.زمین هم محل استقرار شم در زمین است یعنی منظور بهره مندی های شما

 «نإلی حی». ج

اهد بگوید ماندن و بهره مندی شما از زمین دائمی نیست خومیاهد محدود و موقت کند و خومییعنی تا یک زمانی و 

اهد بگوید تو و فرزندانت در زمین تا یک خومید کأنّ کنمیبلکه إلی حینٍ است. این به سرنوشت تمامی انسان ها اشاره 

اشاره به استقرار و استمتاع نوع بشر تا یک  دارید و بهره مند هستید. رارزمان مشخصی خواهید ماند و تا یک زمانی استق

 استقرار و بهره مندی او نوع بشر وقتی پا به زمین گذاشتاهد بگوید خومیزمان معلوم دارد نه شخص آدم و فرزندان او. 

ی مبین این است و باید یات دیگررا در اینجا نگفته ولی طبیعتا آ دشومیتا یک زمان مشخصی هست. اینکه بعدش چه 

 در آیات دیگر درباره آن صحبت شود. 

این یک توضیح اجمالی در مورد مفردات این آیه و ارتباط این آیه با آیات قبل و همچنین معنای کلی و اجمالی از آیه 

 لالا وسوسه کرد و ازگونه آدم و حوا ربود. اما در اینجا باید درباره مطالب بسیاری توضیح داده شود. مثال اینکه شیطان چ

وسوسه کرد؟ اینجا بحث هایی وجود دارد که  هاآنشیطان در قلب  دم و حوا شیطان را به چشم دیدند یاکرد؟ آیا اساسا آ

 انشاءاهلل دنبال خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


