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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399دی  2: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442جمادی االول  7مصادف با:                            _مطالبی پیرامون ازالل شیطان  _ 36موضوع جزئی: آیه       

 29جلسه: آدم و حوا                                               نمطلب پنجم: چگونگی فریب داد      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مطلب پنجم: چگونگی فریب دادن آدم و حوا

مطلب پنجم از مطالب مربوط به ازالل شیطان، چگونگی اغوا و فریب دادن آدم و حوا توسط شیطان است. عرض کردیم 

د اما در خصوص آدم و حوا شیطان چه شومیبه طور کلی شیطان برای فریب انسان از راه ها و طرق گوناگونی وارد 

 یا نه؟این ماجرا کرده اند  ا آیاتی که مبیبن این داستان هستند، اشاره ای  بهکرد؟ آی

ما قبال گفتیم در سه موضع از قرآن به داستان خلقت آدم و ماجرا های پس از آن پرداخته شده. یکی در سوره بقره، 

 دیگری در سوره اعراف و سرانجام در سوره طاها.

ان نشده است. آنچه اینجا بیشیطان در سوره بقره یعنی همین آیاتی که مورد بحث ما است، نحوه اغوا و فریب آدم توسط 

الفت کرد و کار اصل خلقت آدم و بعد امر به سجده و مخالفت شیطان و سرانجام اینکه آدم با نهی خداوند مخ ذکر شده،

اینکه شیطان چه کرد و چگونه او را به سوی مخالفت کشاند، چیزی بیان در مورد از بهشت کشید. اما  به هبوط او و حوا

 نشده است.

شده که شیطان به این بهانه که آدم و حوا را به  اشاره اعراف به مسئله وسوسه و نیرنگ و قسم دروغ شیطان در سوره

اعراف  سوره 25تا  19این در آیات  .، او را وسوسه کرد و فریب داد و اغوا نمودکندمیجاودانگی راهنمایی و سوی خلود 

 بیان شده است.

تری این مسئله بیان شده و نحوه لغزاندن شیطان و اینکه از چه راهی وارد شد تا در سوره طاها هم شاید به نحو مبسوط 

آدم و حوا گرفتار آن لغزش شوند، بیان شده است. البته ما درباره انگیزه شیطان سخن خواهیم گفت، اما اصل کیفیت و 

 چگونگی اغوا و لغزاندن شیطان مهم است.

 راه های فریب انسان

 د تا انسان را فریب دهد.شومیاه های مختلف وارد عرض کردیم شیطان از ر

 . اغفال1

 یمراحل اغوا اهم االن به نحو کاملخومیمهمترین راه برای فریب دادن انسان، ایجاد غفلت در درجه اول است. من ن

ی که نفوذ قیو طر آن دریچهانسان توسط شیطان را بیان کنم و روش هایش را ذکر کنم چون بسیار زیاد است. اما عمدتا 

د، ایجاد غفلت است. شاید مهمترین و مؤثر ترین و کارا شومیبه انسان و باعث گرفتاری و مشکل برای انسان  کندمی
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د که انسان غافل شود از مبدأ أعلی، از کنمیشیطان برای نفوذ به انسان، غفلت و نسیان است. یعنی او کاری  سالحترین 

 نیایی و هر چیزی که او را از خواست و هدف نیک باز دارد.خیر و نیکی و مشغول شود به امور د

یر و شر دارد و ارد، یا توجه به خدبه راه توجه ، یا ه توجه به هدفشیطان است؟ انسانی ک سالحغفلت چرا مهمترین 

د، کنمی د. کسی که دارد در مسیری حرکتشومی وجب مراقبتم اینداند چه چیزی خیر است و چه چیزی شر است، می

بزرگی  ن خودش کمکتا مبادا در آن بیافتد. ای اگر در حین حرکت متوجه باشد و مراقب باشد تا چاه و چاله را ببینید

ر پر است یداند مسشود و به جای توجه به این چاه و چاله ها با اینکه میمیوارد مسیری  است برای حفظ او. کسی که

و چندین برابر ا سقوطمنصرف شود و غفلت کند، طبیعتا احتمال لغزش و  از چنین دست انداز هایی، اما به حواشی طریق

 ت کند.اولین کار شیطان این است که انسان را گرفتار فراموشی و غفل د.شومی تحققو بلکه بسیار قریب به 

 . تزیین و تسویل2

یا او را گرفتار فراموشی کند، به تزیین  ن را از راه و هدفش غافلنتوانست انسا شیطان کار دوم، تزیین و تسویل است. اگر

سخن گفتیم. تزیین  هااینآورد. ما به مناسبتی در جای خودش به تفصیل درباره این دو واژه و تفاوت و تسویل روی می

 1«و زیّنَ لهم الشیطان اعمالهم»یعنی زینت دادن. اینکه چیزی را در نظر انسان زینت دهد. خداوند در قرآن میفرماید: 

 2،«یحسنون صنعایحسبونَ أنّهم »زینت داد. لذا در مورد کفار میفرماید  هاآنداوند میفرماید شیطان اعمالشان را برای خ

 دهند.فکر میکردند که کار خوبی انجام می هاآن

دهد. جلوه میخوبی ها را در نزد او زشت و زشت ها را در نزد او خوب 3«.الشیطان سَوّل لهم أملی لهم»د: کنمیتسویل  یا

حتی ممکن است بین دو کار خوب در حالی که وظیفه انسان انجام یک کار از این دو کار است، دیگری را در نزد او 

 هاآند. واقعا امکان ندارد مگر مخلصین که خودش گفته به حریم کنمیزیباتر جلوه دهد. شیطان هیچگاه انسان را رها ن

زدیک شود. و اال در غیر آن از زاهد ترین و عابد ترین مجاهد ترین اند نتومیاولیاء ناند نزدیک شود. به انبیاء و تومین

 د.کنمیانسان ها گرفته تا دیگران، هیچگاه انسان را رها ن

ل کند، یک انسانی خمر و شرب خمر را تسوی متفاوت است. ممکن است برای زیین و تسویل شیطانتبرای افراد مختلف 

زدی را و برای دیگری زنا را تزیین کند. و یا خیر، اصال او را از خداوند غافل کند، گرفتار برای دیگری سرقت و د

به سراغ من و امثال من و یک  سالحفراموشی کند او را و او قهرا به سوی این اعمال روی بیاورد. طبیعی است که با این 

داند که اند نزد او مزیّن کند. او میتومیرا نداند که شرب خمر او می رود.مرجع تقلید و شخص موجه و متدین نمی

اند نزد یک عالم بزرگوار بعضی از گناهان بیّن را تزیین کند. اما ممکن است بین دو کار خوب و حسن، آنچه را که تومین
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وظیفه است خوب، و آنچه را که وظیفه نیست خوب تر جلوه دهد. ممکن است برای بعضی از افراد عادی اشتغال به عمل 

د، در حالی که نمازش را کنمیدر روضه و هیئت شرکت  مستحب را احسن از اشتغال به عمل واجب قرار دهد. طرف

قضا  ید نمازم همگومیدهد. لذا نخوانده است. شیطان در نظر او انجام این مستحب را احسن از انجام واجب جلوه می

امام حسین افضل است؛ این خودش تسویل شیطان است. برای هرکسی از یک راهی  یشود، اما سینه زنی و گریه برا

دهد و دهد و بهترین اعمال را انجام مید دارد بهترین کارها را انجام میکنمید. یعنی در حالی که انسان گمان شومی وارد

 با هدایت شیطاند اما در واقع کنمیخودش دارد رضایت خدا را تحصیل  یعنی به زعم ،«یحسنون صنعا»به زعم خودش 

دهیم اینچنین است. خیلی باید مراقب ایی که ما در زندگی روزمره انجام میهکار دهد. خیلی ازدارد این کارها را انجام می

که با  ن فقط در کمین مردم کوچه و بازاربود، خیلی باید مواظب بود که چنین گرفتاری هایی برای ما پیش نیاید. شیطا

نیازمند توطئه و نقشه و  انا و فریب بسیاری از انسان ها چندغوامسجد و محراب سر و کار ندارند نیست. شیطان برای 

توجه دارند، بیشتر در معرض دام های  ندو به راه و مبدأکنمیدر کمین نشستن نیست. اتفاقا آن کسانی که در مسیر حرکت 

شیطان هستند و باید بیشتر مراقبت کنند. واقعا امثال ما مراقبتمان نسبت به نفوذ شیطان باید بیش از مردم عادی باشد. 

ور، بدون یلی از انسان ها ممکن است بدون حضشیطان برای به بند کشیدن خ ه ما از دام های شیطان مصونیم؛فکر نکنید ک

نشیند و نقشه حهای پیچیده این کار را صرفا با یک اشاره انجام دهد. اما آنجایی که به توطئه می سالحنقشه و بدون 

تر را  کار برایش مشکل تر است، نقشه های پیچیده کشد، معلوم است کار برایش سخت است و هر چه احساس کندمی

 د.کنمیطراحی 

و نواهی او و در درجه دوم تزیین  به هر حال در درجه اول ایجاد غفلت و نسیان نسبت به مبدأ أعلی و دستورات و اوامر

 دهد.دو تا از مهمترین کارهایی است که شیطان برای نفوذ به حریم دل انسان انجام می هااینتسویل است. و 

بر طبق آیات قرآنی انجام را  یدترینشان این دو است و کارهای زیام منحصر در این دو نیست، بلکه مهمکنمیالبته عرض 

 دهد.می

 ابزار شیطان برای فریب

. اینکه مثال شیطان کاری کند که گرفتار دکنمیهای انسان خودش را وارد  در آرزو شیطان برای رسیدن به این دو هدف

د کنمیآرزو هایمان شویم، این گرفتار آروز ها شدن در خود قرآن هم به آن اشاره شده است. خداوند متعال در قرآن نقل 

 م. کنمیا گرفتار آرزوها ر هاآنم، کنمیرا در آرزوهایشان غرق  هاآنمن  ،«همو ألمنّینّ»ید: گومیکه شیطان 

خیاالت و  رف شیطان قرار گرفته است. وقتیبه هر حال اگر کسی گرفتار آروز شود، یعنی اندیشه و خیالش در تص

گیرد و آنوقت که یعنی خیال و اندیشه او تحت تصرف شیطان قرار می د؛کنمید اشیطان در ذهن انسان ایج آرزوهایی را

نشان دهد چون بعضی از  خودش را شیطان قرار گرفت، این به صورت غفلت و نسیانذهن و روح انسان در تصرف 

د شومید. بعضی از آرزوها باعث شومید و بعضی از آرزوها باعث فراموشی انسان کنمیآرزوها انسان را از یاد خدا غافل 



145 

 

د. این آرزو در واقع در رتبه قبل و ذهن انسان زشت جلوه کن درها هن انسان زیبا جلوه کند. یا زیباکه زشت ها در در ذ

یا تزیین و تسویل شیطان. این بسیار مهم است که  د در ایجاد غفلتگذاربه عنوان بستری برای ورود شیطان تاثیر می

گذارد. یا آن دو سالح، تصرف در ذهن و اندیشه آدمی است. در تفکر و انگیزه انسان تاثیر میمهمترین راه و طریق برای 

 د که چهره حقایق در نظر انسان تغییر کند. شومید و یا باعث این شومیت عث غفلاب

به زور به  د. شیطان هیچکس راکنمیکه شیطان وسوسه  از ورود شیطان. کرارا گفته شدتصویر کلی است  پس این یک

را د و خودتان زنش نکنیید من را سرگومید. لذا روز قیامت هم کنمید و اجبار نکنمیبرد، بلکه وسوسه سمت کاری نمی

کشد؛ یعنی سرزنش کنید، من فقط دعوت کردم. وسوسه در واقع یک ندای درونی است که انسان را به سمت خودش می

 حقیقت وسوسه وسوسه به مناسبت بحث مفصلی در جایی دیگر داشتیم که اصال دربارهتمایل و کشش در درون انسان. ما 

 چیست.

 و اندیشه تصرف ح آدمی و در ذهناینکه وسوسه کند، در درجه اول باید نفوذ کند به روکار شیطان وسوسه است؛ برای 

غییر کند، واقعیت ت نزد او د یا غفلت برای انسان پیش بیاید و یا حقایقشومیکند. تصرف در ذهن و اندیشه انسان موجب 

لی شیطان برای ک. این در حقیقت نقشه در ذهن او مبدّل شود عین زشت زیبا شود و زیبا زشت شودها از واقعیت خودش 

دهد و تغییر می ذهن و اندیشه را با آرزو و خیال ؛تصرف در ذهن و اندیشهو ر یتغیراه فریب انسان است. وسوسه از 

د که انسان غافل شود یا شومیها و خیاالت ایجاد شده توسط شیطان باعث د و این آرزوکنمیانگیزه ها را دچار تغییر 

بیعی، بدیهی و که اتفاق افتاد، دیگر صدور لغزش از انسان ط هااینچهره امور و حقایق عالم یک چهره دیگری شود. 

 د.شومیعادی 

 چگونگی فریب آدم و حوا

لت و نسیان شد یا ر غفآنچه در مورد آدم اتفاق افتاد کدام بود؟ آیا آدم گرفتا اهیم ببینیمخومیبا توجه به این مقدمه 

وسه شد. اول آدم شیطان تزیین و تسویل کرد؟ در اینکه آدم وسوسه شد بحثی نیست و در آیات قرآن هم دارد که آدم وس

 آدمو خیال  به نوعی یک تغییری در اندیشه طریقاین  وسوسه چگونه صورت گرفت؟ وسوسه از گرفتار وسوسه شد. این

رد منتهی برای برجسته ذهن او پدید آورد. آرزوی جاودانگی و خلد را در او پدید آو پدید آمد. باالخره یک آرزویی را در

دم گرفتار ند. آکغافل و ناسی نسبت به دستور خداوند انست آدم را تومیکردن این آرزو و راه رسیدن به این آرزو، ن

 داد.غفلت و فراموشی نشد بلکه شیطان تزیین و تسویل کرد برای او و حقایق را تغییر 

ربکما عن هذه الشجرۀ اال أن تکونا ملکین و تکونا منَ کما و قال ما نها» :ن استشاهدش ای آرزوی خلد و جاودانگی هم

ید چرا خدا شما را نهی کرد از این درخت؟ شما را نهی نکرد مگر اینکه فرشته شوید یا جاودانه شوید. گومی1،«الخالدین

چون دارد  نهی خدا در ذهن آدم بود و او از نهی خدا غافل نشد دستور در کار نبوده.دهد که مسئله غفلت از این نشان می
                                                            

 .115. سوره طاها، آیه  1



146 

 

ید که خدا اصال تو را منع و نهی نکرد. گومین ،«کما ربکما عن هذه الشجرۀما نها»ید: گومید و به صراحت کنمییادآوری 

اینجا به این صورت است که انسان فراموش دهد که مسئله غفلت و نسیان در کار نیست. چون غفلت و نسیان ین نشان میا

د. پس نه غفلت است و نه کنمیکند که خدا او را منع کرده است، این قبل از صدور لغزش از آدم است، دارد وسوسه 

ید برای چه خدا شما را منع کرد؟ او منع گومیآورد منتهی نسیان چون به صراحت شیطان سخن از نهی خدا به میان می

رای این جهت. آن کاری که زشت بود در ذهن آدم زینت داده شد و خوب جلوه داده شد. یعنی این کار نزد نکرد مگر ب

و برای جاودانه شدن جلوه داده شد. این شد تزیین و تسویل.  در آن بهشت او برای بقای در مقام قرب الهی و برای حضور

د. یک شخصی آرزویش یک چیز سطح کنمیرزوها فرق او برجسته کرد، اما جنس آ پس وسوسه کرد، آرزوها را در ذهن

ولو اینکه انگیزه او برای رسیدن به  کردمی آرزویش چیزی است که نباید آن را آرزوپایین و مادی است، یک کسی هم 

 این آرزو خود خداوند باشد.

ت برای این نبود که در آنجا انگیزه آدم از نزدیک شدن به این درخت بهره مندی و تمتع مادی نبود. خوردنش از آن درخ

کرد که با خوردن از این غرق لذت شود و غافل از یاد خدا شود. مستی و از خود بی خود شدن نبود، بلکه او گمان می

 یک لذتی مهم بود. اند در جوار قرب خداوند همواره بماند و این خودش برای اوتومیدرخت 

بت و نیکو، از یک آرزوی مثبت و نیکو سوء استفاده کرد و پس این را هم شیطان رعایت کرد، یعنی از یک انگیزه مث

ترکش را خواسته بود، وادار به انجام آن کرد. پس شیطان از راه تزیین و تسویل  ا که خود محبوب و مراد و معبودکاری ر

لّکَ علی شجرۀ دهل أ»اینجا وارد شد نه از راه غفلت و نسیان و اینکه او را گرفتار فراموشی کند. چون در ادامه گفت: 

اهی من تو را به درخت جاودانگی راهنمایی کنم؟ یعنی ظاهر این سخن کمال خیر خواهی است. دید آدم خومی، «الخلد

اهمی در کنار خدا خومیمگر تو ن رسانم،فت من تو را به این هدف میاهد در جوار قرب خدا دائمی باشد، گخومیدلش 

ش. آنچه را کنار معبودت باشی؟ این که یک چیز بدی نیست. این را زینت داد برایبمانی و همیشه در بهترین حاالت در 

د که تو به آن چیزی که دوست داری برسی و چیز خوبی شومیگفت این باعث زیبا جلوه داد و  که ممنوع و زشت بود

ن این راه ناهموار به سوی هم هست برسی. هدف عالی، راه نادرست. راهی بود که نباید از آن طی طریق میکرد، اما شیطا

ناکجا آباد را یک راه صحیح و درست و مستقیم به سوی هدف برای او جلوه داد. این کاری است که شیطان با آدم کرد و 

و قاسمهما إنی لکما لمنَ »رد: خومیاین مسئله قسم هم باعث شد انسان هبوط و سقوط کند. جالب این است که برای 

رسد از اینکه تو اینجا بمانی یا نمانی و از این یم و اال چیزی به من نمیگومییر خواهی دارم من از روی خ ،«الناصحین

 درخت بخوری یا نخوری.

د که چقدر اینجا پیچیدگی وجود دارد و چقدر شومینوقت معلوم دهد و آیطان انجام میشاری است که این مهمترین ک

اهداف و آرزوهای نادرست آن موقعیت، لحظه ای فقط و آنهم نه برای اهد که آدم ابوالبشر و در خومیمراقبت و دقت 

 اینطور گرفتار شد، وای به حال ما.
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