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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399دی  16: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442جمادی االول  21مصادف با:                             _ن مطالبی پیرامون ازالل شیطا _ 36موضوع جزئی: آیه       

 31 جلسه:                مطلب ششم: هدف اساسی شیطان در ازالل      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مطلب ششم: هدف اساسی شیطان در ازالل

عرض کردیم درباره ازالل شیطان مطالبی الزم است مورد بررسی قرار گیرد. تا اینجا ما پنج مطلب که با محوریت ازالل 

 سخن گفتیم.  هاآنشیطان بود را متعرض شدیم و درباره 

رفتار یعنی به هر حال انسان گ گردد به هدف اصلی ابلیس از ازالل که از طریق وسوسه صورت گرفت.مطلب ششم باز می

م از انجام منتهی به خروج آدد که شیطان در او ایجاد کرد و سراین ناشی از وسوسه ای بو مرتکب خطیئه شد و لغزش و

 بهشت شد.

 غرض و هدف اصلی ابلیس از این کار چه بود؟ سوال این است که حال

م هدف شیطان اظهار عیوب آدمهمترین یا اصلی ترین  :سوره اعراف میفرماید 20مرحوم عالمه طباطبایی با استناد به آیه 

هما ما وُریَ عنهما من فوَسوَسَ لهما الشیطان لیُبدیَ ل»آمده  20بود؛ آشکار کردن عیوب آدم. چون در سوره ارعاف آیه 

از آن دو.  کند، آشکار کند آن چیزهایی را که پوشانده شده بود برای اینکه ابداءوسوسه کرد آن دو را شیطان  «.سوآتهما

لِیُبدِیَ ما وُرِیَ »، یعنی آنچه را که بر آن دو پوشیده بود آشکار کند، فرموده: دَیَ لهما ما کانَ وُرِیَ عنهمانفرموده که لِیُبِ

د که بگوییم پوشانده شده بود یا آنچه را که بر آن دو پوشیده کنمیآنچه را که از آن دو پوشانده شده بود. فرق  ،«عنهما

 بود.

د که کنمید که این آخرین عامل و علت اخراج آدم و حوا از بهشت بود. یک جا تعبیر کنمیوم عالمه در جایی تعبیر مرح

علت این بود که به واسطه آن خطیئه عیب آن دو ظاهر شد و این ناشی از  علت زمینی شدن آدم آن خطیئه نبود بلکه

د. در ذیل کالم به عنوان کنمیبه عنوان آخرین علت و عامل یاد  طان بود. یعنی در صدر کالمشان از این مسئلهوسه شیوس

د و در جایی کنمیعلت اصلی. البته منافاتی ندارد که تعبیر در جایی به عنوان آخرین علت یا جزء أخیر علت تامه یاد 

 هااینعیب های  هم در ذیل این سخن میفرماید شیطان وسوسه کرد، آدم گرفتار آن خطیئه شد و آن خطیئه موجب شد که

 بهشت شود.از  هاآنآشکار شود و این باعث اخراج 

 جهتعیوب آدم باعث اخرج او از بهشت شد؟ در این رابطه ما در دو این یعنی چه؟ چطور آشکار شدن عورات و 

 انیم سخن بگوییم. یکی چرایی این اتفاق و دیگر هم چیستی این اتفاق. تومی
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 جهت اول

های حتمی ود و این از قضاد تا آدم زمینی شافتاباید اتفاق می  اشاره کردیم که باالخره این مسئلهقبالچرایی همان بود که 

ند. چون اصال او خلق این اتفاقات همگی برای این بود که آدم به زمین هبوط ک اصال نفس رفتن آدم به بهشت و الهی بود.

الهی بوده که این  های حتمیسیر طی شد؟ گفتیم که این از قضا نکه چرا چنین شد و اینشده بود برای زندگی در زمین. ای

سان سر نوشت محتومش اند که باالخره اگر کنمیاتفاق بیافتد و آدم بیاید در زمین زندگی کند. مرحوم عالمه استدالل هم 

 توبه کرد خدا هنکبعد از آ ه ممنوعه خورد و عیوبش آشکار شد،این نبود که در زمین زندگی کند، بر فرض از آن میو

ر این است که قضا، قضای بهشت و اینکه او را به بهشت بر نگرداند بعد از توبه، خودش دلیل ب او را برگرداند به توانستمی

یطان راه شو چرا  یم که چرا اصال آدم وسوسه شدشومیحتمی الهی بوده که این اتفاق بیافتد. ما خیلی وارد این جهت ن

 پذیریم.ه به عنوان قضای حتمی میرا ما قبال هم اشاره کردیم ک هااینوسه کند. پیدا کرد که آدم را وس

 جهت دوم

 هاآنشکار شد و عمده این است که مسئله آشکار شدن عیوب، اینکه به ناگهان عیوب و عورت آدم و حوا در مقابلشان آ

 احساس شرم کردند، این علت اصلی اخراج از بهشت بود.

که این دو عضو، یعنی عورت های آدم و حوا به عنوان مظهر همه تمایالت  ندکنمیکته ای را ذکر اینجا مرحوم عالمه ن

کردند. عورات رفتند و در زمین زندگی میند و چون این تمایالت آشکار شد دیگر باید میه احیوانی انسان شناخته شد

یه است. یعنی همه تمایالت حیوانی انسان کأن به یک معنا به قوه شهوانی انسان مربوط است و مستلزم رشد، نمو و تغذ

 1د.کنمیدر این عضو تجلی پیدا 

 هاآنوند بالفاصله مقهور آن روح ملکوتی و ادراکی بودند که از عالم فرشتگان داشتند. خداند خلق شد و حوا وقتی آدم

نی برخورد مایالت حیواتو  ییزندگی دنیا دند که بارا هم وارد بشهت کرد و هنوز مقهور این روح بودند. وارد زمین نشده بو

. به عبارت دیگر آشکار شوند هاآناین عیوب هم اساسا فرصت پیدا نکردند که دیده شوند و برای  کنند و مواجه شوند و

های بهشتی و همه  فرصت تجلی تمایالت حیوانی در آدم و حوا پدید نیامد. بالفاصله وارد بشهت شدند و متنعم از نعمت

 ان هم به حضرت باری تعالی.توجهش

او اول ، میل به تغذیه، کرد. میل به خوردنرا در دل آدم و حوا زنده  و حوا این تمایالت حیوانیبا وسوسه آدم  اما شیطان

ت نزدیک شود و ه به درخکاهم تو را جاودانه کنم وادار کرد خومیاز راه میل به جاودانگی وارد شد. او را به بهانه اینکه 

 وه آن بخورد و با دستور خداوند مخالفت کند. از می
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بود. چون شیطان  هااینمرتکب آن خطیئه شود. ثمره و نتیجه آن خطیئه آشکار شدن  شیطان با این کار باعث شدآدم

سَ لهما الشیطان فوسو»افتاد. میگوید: چنین کنند و از آن میوه بخورند، چنین چیزی اتفاق می هاایندانست که اگر می

اهر کند. کأن از آنجایی دو را آشکار و ظ ض و هدف شیطان این بود که اینغر«. بدِیَ لهما ما وُرِیَ عنهما من سوآتهمالیُ

ار شد تا ک سرعت دست بهمتوجه این عیب شوند، شیطان به  هاآنکه هنوز فرصت نشده بود که این عیب آشکار شود و 

 ن.یاز ها و احتیاجات مادی و حیوانی و دنیایی خودشامتوجه شوند به ن هاآناین کار اتفاق بیافتد و 

اج آدم از بهشت نیاز های مادی و حیوانی آن هم با آشکار شدن این عیوب و عورات ها، دلیل اصلی اخر همین توجه به

احساس تفاق افتاد و ظاتی این اجدا کرد. ولو اینکه برای لح کأن ذهن و روح آدم را از توغل نسبت به عالم فرشتگان شد.

اح و الم اروعل در ین تمایالت و خروج از آن حالت توغتوجه به ا پیش آمد و توبه کردند، اما صرف هاآنم برای شر

ین اصل را در ابرای آدم و همین کافی بود برای اینکه هبوط کند به زمین. عرض کردم فرشتگان، کأن یک سقوطی بود 

نیافتد و یا شیطان  انست کاری کند که این اتفاق اساساتومینظر داشته باشید که این یک قضیه حتمی بوده. نگوییم خدا 

گرداند و باالخره این اتفاق قبلی بر می پذیرفت و او را به وضعرا راه ندهد و یا اگر هم صورت گرفت، توبه او را می

بال هم به نوعی قو خودش حکمت و اسرار و مسائلی دارد که  کند. این یک قضای حتمی بوده طافتاد که به زمین هبونمی

 به آن اشاره کردیم. ولی اصل مسئله این است.

وسیله ه این ب ووانی خودش درگیر شود پس هدف اصلی او این بود. وسوسه شیطان برای این بود که آدم با تمایالت حی

ه کند، دیگر باید حیوانی توج اگر آدمی که به این تمایالتبه عیوب و عورات خودشان بود. این مهم است که  هاآنتوجه 

دم در زمین آاد. اگر د. این اتفاقی است که در بهشت افتشومیبرود در مکان و محلی که این تمایالت در آنجا پاسخ داده 

نی اینچنین است که شد و اینطور نبود که معلوم نشود. طبع زندگی زمیکرد، باالخره بعد از مدتی معلوم میزندگی میهم 

خراج آدم شد و این ااتفاقش در بهشت باعث به این جهات توجه کند و در صدد رفع این نیازها بر بیاید. اما به هر حال 

 انسان ها این است. القیامۀ دارد که اساسا شیطان غرض و هدفش از وسوسهای برای فرزندان آدم إلی یوم  هیک پند و نکت

 پیام آیه 

فرماید: این است که اساسا شیطان وسوسه اش به این هدف است چنانچه که خود قرآن می انیم بکنیمتومیاستفاده ای که ما 

اسهما لیریهما سوآتهما إنّه یریکم هو و قبیله من عنهما لبیا بنی آدم ال یفتننکم الشیطان کما أخرجَ أبویکم من الجنۀ ینزع »

دهد که د، آنوقت خداوند متعال هشدار میکنمیبعد از اینکه داستان آدم و حوا را در سوره اعراف نقل  1«.حیث ال ترونهم

ای فرزندان آدم شیطان شما را مفتون نکند، شما را فریب ندهد همانگونه که با فریب دادن و تفتین خودش پدر و مادر 

نشان  هاآنبیرون کشید برای اینکه به  هاآناز تن  هاآنینزع عنهما لباسهما، لباس شما را از جنت اخراج کرد. چگونه؟ 

بیند از آن حیث و جهتی که شما شما را می و قبیله اش این عیوب را. او هاآنعیوبشان را و آشکار کند برای  دهدیم
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ند قبیله شیطان کارشان این است و کنمیش و فرزندانش تالش ه ابینید. شیطان و اعوان و انصارش و قبیلرا نمی هاآن

دهند و ند و شما را فریب میشومیبینند وارد شما را می هاآنبینید و ا نمیر هاآنشیطان و قبیله شیطان از جایی که شما 

 مواظب باشید که فریب نخورید.

ر خطیئه و را گرفتاا کرد،د. وسوسه کنمیاهد بفرماید که همان کاری که شیطان با آدم کرد با شما هم خومییعنی در واقع 

ف اصلی شیطان ده ورد فرزندان آدم هم هست به تصریح خود قرآن.مدر شد. این  هاآنعیوب  کرد، و نهایتا باعث ابداء

ن رسوایی است. یعنی از وسوسه این است که انسان را گرفتار خطیئه، لغزش و گناه کند و آنگاه عیوب را آشکار کند و ای

ه برای شما کایی ورسی دیگران. چون هر که رسوا کند آدم را در منظر و مرئهدف نهایی شیطان رسوا کردن آدم است. این

د با رسوایی آدم قدرت نمایی کند. این رسوایی برای این است که شیطان شومیآید، کأن به یاران شیطان اضافه پیش می

ودش غوطه ور خهرچه فرد و انسان در تمایالت حیوانی  و فرزندان آدم. برای اینکه لشکریان خودش را به رخ بکشد.

گاه شیطان پرشمار ا بیشتر غرق شود، کأن بر سپاه و لشکریان شیطان افزوده شده. اردوشود و هر چه در این گرفتاری ه

 تر شده. پس هدف اصلی شیطان این است.

خارج نکند تا رسوا  شما مواظب باشید که لباس تقوا را از تن شما عال میفرماید او که هدفش این است.آنوقت خداوند مت

 شوید و عورت شما آشکار شود.

د شومییعنی آن لباسی که باعث  1.«خیرسوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری یا بنی »

شدن عیوب گرفته شود و جلوی ظاهر شدن عیب های درونی را بگیرد، لباس تقوا است. مواظب باشید  رجلوی آشکا

اند سوآت و عورات تومیمنظور این لباس ظاهری نیست، بلکه لباس تقوا است که  ،باس را که ما بر شما نازل کردیماین ل

 شما را بپوشاند.

 راه مقابله با ازالل شیطان 

ریزی است  رسوا کردن و آشکار کردن عیوب و در یک کلمه آبرو و فرزندان اواز وسوسه آدم پس هدف اصلی شیطان 

یوب و ظاهر شدن عو راه مقابله اش هم این است که انسان لباس تقوا بر تن کند. با لباس تقوا جلوی آشکار شدن این 

د کنمیتالش  یطانشاین لباس را از تن خود خارج نکنیم.  د و ما باید مراقب باشیم که خدای ناکردهشومیعورات گرفته 

ز تن آدم خارج اد تا این لباس کنمیعیوب را آشکار کند و انسان را رسوا کند. خدا هم تا آنجا که ممکن باشد کمک 

بد و بنده اش بر عرسد که فایده ای به حال عبد ندارد و خداوند دست خودش را از سر کار به جایی میگاهی نشود. اما 

 د.کنیمد و او را رسوا کنمید و عوراتش را آشکار کنمیکاری که بخواهد  دارد و آنوقت است که شیطان هرمی
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به عنوان آخرین عامل مطلب این  اگرشد. این هم مطلبی بود که به نوعی مربوط به ازالل شیطان بود و باید مطرح می

آن ترتیبی که ذکر شده، صحیح است. اگر هم به عنوان علت اصلی ذکر شده، صحیح است. چون با خروج آدم از بهشت 

عرض کردیم، وسوسه منجر به خطیئه شد، خطیئه منجر به آشکار شدن عورت شد و آشکار عورت به عنوان مظهر همه 

تمایالت حیوانی انسان و زنده شدن غول خفته این تمایالت همان و هبوط به زمین و قرار دادن زمین به عنوان مسکن 

 رین عامل.هم همان. پس هم آخرین عامل است و هم اصلی ت

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


