
138 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
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 1442جمادی االول  6مصادف با:                            _مطالبی پیرامون ازالل شیطان  _ 36موضوع جزئی: آیه       

 28جلسه: مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازالل به لغزش آدم                                            

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازالل به لغزش آدم

اء مسبوق بود یا خیر؟ ما گفتیم درباره داستان ان به یک لغزشی از ناحیه آدم و حوآیا ازالل شیط در این بود که بحث

کردن و یا به تعبیر دیگر لغزاندن آدم و حوا توسط شیطان، چند مطلب باید مورد بررسی قرار  شیطان و ازالل او و گمراه

ز ناحیه آدم واقع شد و به درخت الخره آیا این لغزشی که ابگیرد. سه مطلب را تا بحال گفتیم. مطلب چهارم این بود که با

 منوعه نزدیک شد و از میوه آن خورد، آیا این مسبوق به یک لغزش دیگری بوده یا خیر؟م

 مقدمه

د، یک شومید و هر لغزشی که انسان مبتال به آن زنمیبه طور کلی هر خطایی که از انسان سر کنم که مقدمتا عرض می

د انسان از کوچکترین شومیزمینه هایی دارد و بدون تردید شیطان در آن نقش دارد. یعنی وسوسه شیطان است که باعث 

لغزش ها تا بزرگترین لغزش ها را مرتکب شود. منتهی بعضی از خطاها و لغزش ها به گونه ای هستند که یک سابقه و 

خطاها و لغزش های مهمی  ینچنین نیستند. به عبارت دیگر گاهیلغزش ها ا پیشینه ای الزم دارند. اما بعضی از خطا ها و

توانیم به طور کلی بگوییم رد که ریشه در رفتار و کردار آدم در گذشته دارد. و اال ما نمیگیمیاز ناحیه انسان صورت 

 د که شیطان در آن دخیل نیست. این امکان ندارد.زنمیلغزشی از ناحیه انسان سر 

ن هم تقریبا هر دو نوع فریب شیطان و ازالل شیطان ذکر شده است. در جایی فریب شیطان معلول و یا مسبوق به در قرآ

یک آثاری در آینده دهد موجب حصول کاری را که انسان انجام می یشین دانسته شده. و جایی دیگر هملغزش های پ

چیند و باعث لغزش د و وسوسه میکنمیدسیسه  د و در هر حال شیطان است کهکنمی. عرض کردم فرق ندانسته است

 د. منتهی گفتم بعضی از کارها جنبه مقدمیت دارد برای لغزش های بزرگتر و خطا های جبران ناپذیرتر. شومیانسان 

. در سوره آل نها دانسته استبه دلیل ارتکاب بعضی از گناهان از ناحیه آلغزش بعضی را قرآن  مثال در مورد جنگ احد

شد باعث  آنچهیعنی  1«.منکم یومَ التقی الجمعان إنما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبواإن الذین تولّوا »ن میفرماید: عمرا

باعث شد که گروهی  و همینیک گناهانی را در گذشته مرتکب شده بودند.  هااین، این بود که شیطان بعضی را بلغزاند
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اعمال  پیش بیاید. پس این استزالل و لغزاندن شیطان به واسطه بعضی از داستان ها کنند به دشمن و آن حوادث وپشت 

 مرتکب شده بودند. در گذشته  هااینو گناهانی بود که 

 و ال تتخذوا»بلغزاند؛  اما از طرفی هم خداوند متعال میفرماید بعضی از کارها را نکنید که باعث شود شیطان شما را بعدا

ر ندهید چون ممکن است ها را وسیله درآمد خود قراوگندید قسم ها و سگومی «.ثبوتها عدبأیمانکم دخالً بینکم فتزل قدمٌ 

برای  ید قسم خوردنگومی «ثبوتها عدبفتزل قدمٌ »این کار باعث شود بعد از آنکه ثابت قدم بودید گرفتار لغزش شوید. 

ست. یعنی اخود این قسم خوردن برای کسب درآمد لغزش  چند هر یدا شود.د که بعدا لغزش پشومیکسب درآمد باعث 

 ، با وسوسه شیطان انجام داده است.اگر کسی این کار را بکند

. منتهی عرض ن سر بزند، بدون تردید با وسوسه و دسیسه شیطان استک و هر گناهی که از انساپس هر لغزش ولو کوچ

ند و بستر ایجاد کنمیبرند، زمینه فراهم ند. کم کم او را به آن سمت میشومیگ کردم برخی لغزشها مقدمه لغزش های بزر

رد، به خاطر رفتار خود انسان گیمید و عواقبش دامن او را شومیو کارهایی که انسان گرفتار او  بعضی لغزش ها ند.کنمی

 است.

 اقوال و انظار

ن بحث و سوال مطرح ای حوا و ازالل آن دو، مورد داستان آدم وبر این اساس و با توجه به مقدمه ای که عرض کردیم، در 

جره نزدیک شد و از است که آیا کاری که شیطان در آنجا کرد و آدم را لغزاند و او با نهی خداوند مخالفت کرد و به ش

اق افتاده یا ه این اتفکدیگر زمینه ای وجود داشته  غزشی دیگر از آدم بوده؟ به عبارتمیوه آن خورد، آیا این مسبوق به ل

 رفته بود؟ه آدم صورت نگز ناحیاصال قبل از آن چنین چیزی پیش نیامده بود و لغزشی او  این اولین لغزش بود

ند که کنمیاکید از مفسرین به آن پرداخته اند. برخی از مفسرین بر اساس برخی از روایات ت این بحثی است که برخی

 م.کنمیانجام دهد. بنده چند نمونه عرض  اعث شد شیطان این ازالل راکه بنه هایی بوده زمی

و آن این  در یکی از تفاسیر گفته شده که وقتی آدم به بهشت وارد شد و مورد تکریم قرار گرفت، ناگهان آرزویی کرد .1

به ذهن آدم  آن این آرزو و خطورشد. نفس ل نمیبود و زائمقام و این منزلت و موقعیت جاودانه می بود که ای کاش این

اهد خومی. پس در حقیقت وارد شود و آدم و حوا را ازالل کندغنیمت بشمارد و از همین منفذ آن را عث شد شیطان اب

 1است. بوده این لغزش مسبوق به یک آرزو از ناحیه خود آدم بگوید

است. ممکن است بگوییم آرزو  بوده ود آن هم وسوسه شیطانالبته خود آن آرزو هم اگر در ذهن آدم شکل گرفته، خ

خود اینکه یک شخصی مانند آدم چنین آرزویی کند یعنی لغزیده منتهی لغزش نبود، وسوسه بود. ولی چرا چنین بگوییم؟ 
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. یکوقت مخالفت عملی است و گاهی هم ذهنی. باالخره نفس چنین آرزویی لغزشش خفیف تر از مخالفت عملی است

 ن بود برای او یک لغزش محسوب شود.ممک

ت معتبری داشتیم که این ولی در واقع ما دلیلی نداریم بر اینکه چنین آرزویی در ذهن آدم شکل گرفته  باشد. بله اگر روای

 کرد، بحثی نبود. ولی چنین روایتی وجود ندارد.را بیان می

این را  در برخی از تفاسیر .ردس در برابر آدم گریه کبلیعنی ابرخی گفته اند که علت لغزش آدم این بود که شیطان ی .2

آدم از او پرسید چرا گریه  نکه ابلیس آمد نزد آدم گریه کرد.بستر و زمینه لغزاندن آدم توسط شیطان ذکر کرده و آن ای

تی آدم را وق شما گرفته شود و شما بمیرید. عمت ازم خیلی حیف است که این نکنمیی؟ او گفت: من هرچه نگاه کنمی

اهید من شما را به سوی درخت جاودانگی راهنمایی خومیآنگاه گفت:  و این دغدغه را در او ایجاد کرد، وسوسه کرد

 1آنگاه باعث شد که آدم بلغزد و به آن درخت نزدیک شود و از درخت بخورد. «.هل أدلّک علی شجرۀ الخلد»کنم؟ 

 .دکنمیرا هم روایت و دلیل معتبری تایید ن نظرن ای

جامعُ البیان یک احتمال دیگری را ذکر کرده در این مقام و آن اینکه حوا آدم را مست کرد و آنوقت او را برد به سمت  .3

 2درخت ممنوعه و او از آن درخت در حالت مستی خورد.

که محل  ستمگی روایاتی اه هاایناین حرفی است که اساس ندارد و اصال با مبانی فکری و دینی ما هم سازگار نیست. 

ال در همینجا فخر ن بزرگ در صدد توجیه بر آمدند. مثبیند که برخی از مفسریبا این همه انسان میاما  .اشکال هستند

 میان آمده، این خمر بهشتی تفاوت بینیم سخن از خمر بهید: اینکه ما میگومیرازی در مقام توجیه این بیان و این احتمال 

سکر است؛ مستی  اثرات سوء زا که خمر بهشتی سکر آور نیست. خمر بهشتی مصونآن ایند با خمر غیر بهشتی، و دار

 این توجیهی است که در تفسیر فخر رازی آمده است. 3سوء نیست. آورد اما مستیمی

 هااینبعضی وایاتی هم که رواقعا برای آنها دلیلی نیست.  ولیاگر بخواهیم از این موارد و نمونه ها ذکر کنیم، کم نیستند. 

یم که لزومی ندارد ما را بیان گرفته و مورد استناد این مفسرین واقع شده، روایات معتبری نیست و باید توجه داشته باش

 باشیم.ای از قبل  یک بستر و زمینهبه دنبال برای لغزش آدم حتما 

ی نیست. ولی ا شد، در این بحثبزرگی بود و آثار و عواقب سوئی داشت که باعث هبوط آدم و حو درست است که لغزش

 ن برای اولین باراین لغزش، لغزش ابتدایی بوده باشد؟ چه اشکالی دارد که شیطا چه اشکالی داردعرض ما این است که 

ما دنبال این باشیم  ا بایدا وسوسه کرد و لغزاند. چرآدم را لغزانده باشد؟ یعنی همانجا و بدون هیچ سابقه و زمینه ای او ر

 شده است؟لغزش باعث این  بوده کهمینه هایی از قبل که یک ز
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 این بدون ابزار و مقدمه و زمینهدهد، چه عمل صالح باشد و چه عمل طالح، به طور کلی هر کاری که انسان انجام می

آینده  د. این را ما درشومیممکن نیست. طبیعتا وقتی شیطان بخواهد کسی را وسوسه کند، او از راه ها و طرقی وارد 

ازالل آدم و حوا چه بود. اشاره خواهیم کرد که چگونه شیطان وارد شد و توانست اثر بگذارد. نقشه و توطئه شیطان برای 

ده که موجب این لغزش از اهیم بگوییم که آدم لزوما گرفتار لغزش پیشین نبوخومییم ولی فعال ما کنمیاین را بعدا عرض 

 طئه کرده باشد برای همین لغزش ابتدایی.دسیسه چینی و توابلیس ین ندارد که باشد. و این منافاتی با ا او شده

همچنان که به طور متعارف در مورد ما انسان ها هم همینطور است. شیطان در بسیاری از موارد آنقدر منفور است بین 

  دهد.هیچکس با علم به اینکه این دعوت شیطان است دعوت او را پاسخ نمی که انسان ها

صدد فریب است، به خاطر  داند او درمی ویطان است. داند شپاسخ مثبت انسان به دعوت و وسوسه شیطان با اینکه می

 د.شومیگرفتار است و لذا انسان  در برابر غفلت و جلوه دادن زشت ها به عنوان زیبا

این اثر وضعی آن محسوب شود. بوده باشد و  وق به یک لغزش پیشین از ناحیه اومسب لغزش آدم پس لزومی ندارد که

 سوسه و زمینه چینی و دسیسه ابلیس این اتفاق افتاده است.وخیر، این لغزش ابتدایی بوده است منتهی قطعا با 

شیطان این است که این لغزش چگونه اتفاق افتاد؟ چگونه شیطان آدم را فریب داد ازالل  مطالب مربوط به ازمطلب پنجم 

دهد؟ برای خصوص آدم و حوا از چه ه شیطان چگونه است؟ چگونه او آدم ها را فریب میو وسوسه کرد؟ اساسا وسوس

 ترین روش شیطان برای فریب آدم. د مؤثر ترین و کاراشومیطریقی وارد شد؟ که در واقع این 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


