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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آذر  25: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره      

 1442ربیع الثانی  29مصادف با:               _مطالبی درباره ازالل آدم توسط شیطان  _ 36موضوع جزئی: آیه       

  26جلسه:                                               اءب اول: رؤیت شیطان توسط آدم و حومطل      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مطالبی درباره ازالل آدم توسط شیطان

 ءحوا مطلب اول: رؤیت شیطان توسط آدم و

اینکه بحث مهمی که در ابتدای امر الزم است طرح شود، این است که  ذکر کریم، 36ماتی که برای آیه بعد از توجیهات مقد

آدم توسط شیطان حضوری و به نحوی بوده که آدم و حوا شیطان  نرا لغزاند، آیا وسوسه کردن و لغزاند شیطان آدم و حوا

 در قلب بوده است؟ریق وسوسه از طد یا صرفا دندیمیرا 

د، به لغزش وا کنمیتلقی ما نوعا این است که شیطان از طریق وسوسه قلبی و اینکه انسان را گرفتار بعضی از وسوسه ها 

یعنی القاء قلبی گرفتار لغزش  . فرزندان آدم نوعا از این طریقما با شیطان اینچنین است هدارد. چون معموال مواجهمی

 د.ننبیمیرا نخود شیطان  وند. شومی

 سوال در مورد آدم این است که آیا آدم و حوا خود شیطان را دیدند یا خیر؟

نوع  هم به قرینه «فأزلهما الشیطان» ظاهریند از طریق وسوسه قلبی بوده است.گومیاینجا انظار مختلف است. بعضی 

که در درون انسان کرد موجب شد که او  ه شیطان با فرزندان آدم همین است که از طریق القاء قلبی و وسوسه ایهاجوم

 ه ای اتفاق افتاد. هنجا مواجو آ شد ظاهرت شهند شیطان بر در بیوگمیعده ای  لغزش پیدا کند.

شیطان را دیدند.  هاآنو حوا با شیطان حضوری بوده و  ه آدمهکه مواجد کنمیمرحوم عالمه طباطبایی قرائنی ذکر لکن 

این قرائن آیا اثبات قرائن چیست و سپس باید دید با  د. باید دید اینکنمین ذکر پنج قرینه خاص و یک قرینه عام ایشا

 ه حضوری آدم و حوا با شیطان یا خیر؟هد مواجشومی

 قرینه عام

دند و در دیمیقرینه عام این است که به هر حال انبیاء و انسان هایی که در آن سطح و مرتبه هستند، باالخره شیطان را 

 ند.ه اشیطان را دید هااینروایاتی وارد شده که  و پیامبر اسالم )ص( ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی ح وشرح حال نو

ن یات آمده است. بنابر این چون در مورد اقران و امثال آدم اینچنین بیااکه در رو قالب یک زن و یا قالب های دیگر در

قرینیت دارد که بگوییم آدم شیطان را دیده  . یعنی این خودشن اتفاق افتاده باشد، در مورد او هم بعید نیست که ایشده

شود. اینجا هم باالخره  هاآناسته به نوعی متعرض خومیزمانی بوده که شیطان دند، دیمیشیطان را  هاآنالبته وقتی  است.
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انبیاء  یطان توسطخره دیدن شلی باالبحثش جداست و شیطان متعرض آدم شده و او را لغزانده، اینکه شیطان موفق شد،

 این خودش یک قرینه است. امری غیر متعارف نیست. پس

 بررسی

 آید.د که آدم شیطان را دیده اما اینکه حوا هم شیطان را دیده، از عهده اش بر نمیکنمیالبته این صرفا اثبات 

 سوال:

ییم وقتی برای گومیییم و گومید، ما هم همین را کنمییید امکان را ثابت گومیییم همیشه. بله اینکه گومیما ناستاد: 

ه شیطان و انبیاء به نحو حضوری بوده، کأنّ هروایاتی متکفل بیان این ماجرا و مواج و انبیاء دیگر ممکن بوده و دیده اند

ند که آن مرتبه افتد چون در مرتبه ای هستبرای انسان هایی در این رده یک امری است که حتما اتفاق افتاده و میامر این 

حد دلیل نیست و لذا د و هم باالتر از امکان را. در کنمید که ببیند شیطان و ابلیس را. پس هم امکان را ثابت کنمیاقتضا 

با توجه به  این است که به هر حال انبیاء و مؤید این است که این اتفاق افتاده است. یکی از قرائن ییم قرینهگومیما هم 

 .بینندمی، باالخره شیطان را هاآنتبه و جایگاهشان در عالم خلقت و هستی و عصمت شأن وجودی و مر

 قرائن خاصه

؛ یعنی ما آدم را مخاطب قرار دادیم که این «هذا عدوّ لک و لزوجِک فقلنا یا آدمُ إنّ»یکی از آن قرائن، آیه  قرینه اول:

د کنمید که مشارٌ إلیهش معلوم بوده است و داللت شومیوم همسر تو است. هذا اسم اشاره است و از اینجا معلو دشمن تو 

د استفاده کرد. شومیدم و همسرش نشان داده است. لذا از این آیه دیدن شیطان توسط حوا را هم که خدا شیطان را به آ

کأن شیطان را عنی د که این دشمن تو و همسر تو است. یکنمیو مشخصا اشاره  «هذا عدوٌّ لک و لزوجِک إنّ»ید گومی

هذا  إنّ»نه اینکه صرفا توصیف کرده باشد و درباره آن توضیحاتی داده باشد، بلکه خارجا اشاره کرده که  معرفی کرده

 «.عدوّ لک و لزوجک

ید گومید. چون کنمیبات دیدن شیطان توسط آدم را اثد که حوا هم دیده است، بلکه کنمیاین آیه و قرینه اثبات ن بررسی:

داللت دارد بر  ر تو است. این کجا، دشمن تو و همس« لک و لزوجکهذا عدوٌ إنّ»و خطاب به آدم است،  «ا آدمُقلنا ی»

اند قرینه باشد بر اینکه آدم تومیآید بلکه پس از این قرینه دیدن حوا به دست نمی اینکه حوا هم شیطان را دیده است؟

 او را دیده است.

اهی من خومی ،«أدلّک علی شجرۀ الخلدیا آدمُ هل »ید: گومیه شیطان خطاب به آدم قرینه دیگر این است ک قرینه دوم:

قرآن کالم و سخن شیطان را حکایت کرده است و این نشان دهنده این است  انگی را به تو نشان دهم؟ اینجادرخت جاود

یا آدمُ »دم گفت: آید شیطان به گومی که گوینده این سخن شیطان است که در برابر او ایستاده و با او صحبت کرده است.

ت گرفته است. چنین چیزی بدون اینکه ورد که گفتگویی بین این دو صشومیپس معلوم  ؛«هل أدلّک علی شجرۀ الخلد

 آدم شیطان را دیده باشد و یا سخن او را شنیده باشد ممکن نیست.
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بارتشان اینطور بیان . درست است که مرحوم عالمه در عد که حوا هم آدم را دیده باشدکنمیاین قرینه هم اثبات ن بررسی:

تا اینجا اثبات کرده اند  شواهدی بر این هستند که آدم و حوا شیطان را دیده اند. اما عمدتا این دالیل هااینکرده اند که 

 ند.کنمیرا ثابت ن اما دیدن حوا که آدم او را دیده است

 را قسم داد که من به خدا خیر خواه شما هستم. هاآناست. شیطان  1« الناصحینو قاسمهما، إنی لکما منَ»آیه  قرینه سوم:

قابل تصویر  دهد، این قسم در صورتید که دیده شود. وقتی یک نفری دیگری را قسم میشومیقسم دادن از کسی تصور 

 این حکایت در صورتی درست است که دیده شود.است و 

ثبات ادیدن هر دو را  دیده اند، هاآنیعنی قسم دادن را شاهد بر این بدانیم که  را بپذیریمه البته اگر قرینیتش این آی بررسی:

رای هر دو قسم بپذیریم که اصل قسم خوردن برای هر کسی مستلزم دیده شدن او است، آنگاه اینجا چون باگر  د،کنمی

 خورده، باید بگوییم که هر دو او را دیده اند.

این آیاتی که  که این آیه صرف وسوسه قلبی نیست قابل قبول است. مهم این استباشد که  یدیآیه در حد اینکه تأیاین 

در وسوسه  ،«قاسمهما»ید: گومیذکر شد نوعا قرینه است بر اینکه اینجا وسوسه قلبی و القاء قلبی صرف نبوده است. 

ید. گومیاست رتأکید کند که فش را اهد حرخومیقلبی که بحث قسم وجود ندارد. قسم برای این است که به نوعی شخص 

 طان دیده شده.با یکدیگر مواجه شدند و شی هاایناین دارد که  آید و این ظهور دراین با وسوسه قلبی جور در نمی

بر اساس این  «.دوّ مبینشیطان لکما عالجرۀ و أقل لکما إن شکما عن تلکما الناداهما ربّهما ألم أنه و»آیه  نه چهارم:قری

منع نکرده بودم؟ آیا  م و حوا را مورد ندا قرار داد و فرمود مگر من شما را از این درختتعالی آدآیه خداوند تبارک و 

 «.شیطان لکما عدوّ مبینالأقل لکما إن »من به شما گفتم که شیطان عدو و دشمن شما است؟ 

سروکار برد. ما وقتی با شیطان دبیات را خداوند متعال به کار نمیبود، این ااگر مسئله وسوسه قلبی و صرف القاء قلبی می

وجود دارد  د. در مورد وسوسه قلبی، امکان انکارشومینیم، قهرا او از طریق القاء قلبی و وسوسه با ما مواجه کپیدا می

این توجیهات در جایی که  کردیم این کار خوب است. راهشیطان را ندیدیم و اشتباه کردیم و فکر می یعنی بگوید ما که

در میان باشد باز است. اما در مورد آدم و حوا این خطاب و این نحوه سخن گفتن خداوند با این دو، حاکی وسوسه قلبی 

انستند بگویند ما شیطان تومیاز این است که این دو شیطان را دیده اند و اگر مسئله وسوسه قلبی در میان بود، آدم و حوا 

کردیم که از ناحیه دشمن آشکار ما ارائه شده باشد بلکه فکر کردیم این وسوسه قلبی خودمان است فکر نمی را ندیدیدم و

دادیم. و لذا اصال بنای ما مخالفت و قصد مخالفت نبود. این و اصال احتمال اینکه پای کسی دیگر در میان باشد را نمی

ید مگر من به شما نگفتم که شیطان دشمن گومیبه این دو که  انستند بگویند، در حالی که نوع خطاب خداوندتومیطور 

                                                            
 .21. سوره اعراف، آیه  1
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اند تومیبسته شد و بالفاصله پی به اشتباه خودشان بردند، به نوعی  هاآنآشکار شما است و اینکه باب توجیهات برای 

 اثبات کند که مسئله فقط وسوسه قلبی نبوده است.

 رینه اول و دومقسه قرینه قبلی به نحو روشن تری مخصوصا  است.ر ه از سه قرینه دیگر ضعیف تقرینیت این آی بررسی:

 کند.ن را تایید میمسئله دیدن و رؤیت شیطا

 د اما شاید با توجیه بتوان این را پذیرفت.کنمیاما این آیه به وضوح بر این مطلب داللت ن

کما ربکما ما نه»که  هو اعراف این آیه آمددر سوره طاها است. آیاتی است که درباره همین ماجرا نازل شده  :قرینه پنجم

ید شیطان کأنّ به هر دلیلی وارد بهشت شد گومید. کنمیاینجا دیگر رسما شیطان با آن دو نفر گفتگو . «الشجرۀ عن هذه

رد و طرح را فریب داد. وقتی که وارد آن بهشت شد و خودش را نزدیک ک هاآنو طرح دوستی با آدم و حوا ریخت و 

. این حاکی از خداوند شما نهی نکرده است از این درخت ،«ربکما عن هذه الشجرۀکما عن ما نه»: ریخت و گفتدوستی 

غیر از این آیه، آیات دیگر هم وجود دارد که در مقام  ت گرفته است. بهروکه بین شیطان و آن دو گفتگویی ص این است

. اگر مسئله وسوسه قلبی بود که به این شکل بیان کندان میتگو های شیطان را با آدم و حوا بینقل این ماجرا دارد گف

طان در قلب یعنی مثال شی قلبی از ناحیه شیطان القاء شود هم به عنوان خطورات هاایناند تومیکرد. درست است که نمی

. اما ظاهر این آیات مخصوصا آیه اول یعنی انید انجام دهیدتومیرا که نهی نکرده، پس  او چنین القاء کرد که خدا شما

 1صورت گرفته است. هااینبین  این است که مواجهه و «إن هذا عدوّ لک و لزوجک»

 سوال: 

اهد بگوید خومیاهد نقش شیطان را در لغزاندن آدم، یک نقش دعوت گونه قرار دهد. خومیاستاد: خیر، در واقع آن 

ت وعط شما را دید من کاری نکردم و فقگومیافتد که شیطان ین ماجرا اتفاق میشیطان دعوت کرد. در روز قیامت هم ا

و من را مالمت  «یفال تلومون»تان مالمت کنید دخو ،«أنفسکم الومو» کردم و اعمال زشتتان را برای شما زینت دادم.

 نکنید و فقط من دعوت کردم و شما این کار ها را انجام دادید.

فرقی در این  ن و ندیدنده، منتهی دیدگفتگو کر هااینشیطان را دیده اند و شیطان با  هااینیعنی لذا آنجا هم چنین است، 

ود آدم را هم د. خکنمیرا وسوسه  هاآننند، باز بیمیماجرا ندارد. یعنی حتی فرزندان آدم هم که در زمین شیطان را ن

رود دنبال ارتکاب نیست و سپس آن شخص خودش می د و بیش از این همکنمید، وسوسه کنمیدعوت  وسوسه کرد یعنی

 معصیت.

 سوال:

                                                            
 .132و  131، ص 1. المیزان، ج 1
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او چگونه به آن بهشت راه پیدا مطرح است که فرضا شیطان دیده شده باشد ولی  استاد: در ادامه این بحث، یک سوالی

شیطان وارد آنجا شود؟ اگر هم وارد شده چگونه وارد شده؟ آن روایتی که شما میفرمایید که شیطان  دشومیکرد؟ اصال 

که فخر رازی برخی از این وجوه را  کرده انددر دهان ماری قرار گرفت و آمد یک وجه است. وجوه دیگری را هم ذکر 

 در تفسیر کبیر هم ذکر کرده است.

 نتیجه

د. البته این کنمیدم و حوا دیده شده را تقویت ن توسظ آن، مجموعا این احتمال را که شیطابه هر حال این وجوه یا قرائ

م انیتومیند که حوا هم شیطان را دیده. لذا آنچه که کنمیقرائن همگی در یک مرتبه از حیث قوت نیستند و همگی اثبات ن

که خود آدم شیطان را دیده و  این استقرار دهیم، قرائن قوی تر را مورد توجه  از این قرائن نتیجه بگیریم خصوصا اگر

آدم شیطان را نچه که اینجا مورد توجه است، این است که اما بیشتر آ وجود دارد. دیده شدن توسط حوا همالبته امکان 

الخره دیده شده باشد. با شنی گفت که حتی توسط حوا همد به روشومیدیده است. اما اینکه حوا هم دیده است یا خیر را ن

که ما هم در این دنیا خود ابلیس را ببینیم بعید اند تمثالت مختلفی پیدا کند. به هر حال اینتومیاو یک موجودی است که 

اما ابلیس ذریه دارد، ممکن است ما هم ذریه شیطان را دیده باشیم یا ببینیم بخاطر تمثالتی که پیدا کرده است. پس  است.

 مدعی شد. توانمیاحتمال و امکان  این هم ممکن است و فقط در حد

 سوال:

طوری وانمود کرد که مخالفت من بخاطر جایگاه من نزد تو است. یعنی کأن دلخوری از خدا پیدا  ابلیساستاد: در آنجا 

د این جهت که عداوت و دشمنی نسبت به خودش را به دست بیاورد، شاید هنوز معلوم نشده بود. شایکرده بود. آنجا 

 جهت برجسته شده بود.بیشتر آن 

 سوال:

مشکل این است که آدم گرفتار لغزش  واند خودش شاهد باشد بعالوهتیممکن است دیده بوده و این یادآوری هم م استاد:

دانیم شیطان د. در مورد آدم مقداری مسئله متفاوت است ولی همگی میشومیداند دشمنی او را، ولی وسوسه د. میشومی

 یم.شومیدشمن ما است ولی باز هم وسوسه 

 سوال:

این امکان  ه وجودی هستند لذا حتی قبل از نبوتببینید اینجا بحث نبوت نیست. گفتیم انبیاء همگی در یک مرتب استاد:

اهم عرض کنم که در یک مرتبه وجودی وسعه وجودی خومینیست، برایشان فراهم است. این صرفا مربوط به نبوت 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                        برایشان فراهم است.هستند که این امکان 


