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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399دی  22: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442جمادی االول  27مصادف با: مطلب دوم: بررسی شمول        _بخش دوم: هبوط  _ 36موضوع جزئی: آیه       

 33جلسه:                                                                امر به هبوط نسبت به شیطان       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

و قُلنا »هبوط است که با این تعبیر شروع شد:  هردوم دربابود. عرض کردیم که بخش  36ه بحث ما در بخش دوم آی

 .«اهبطوا

داستان سکنی گزیدن آدم در بهشت و بعد هبوط او،  د. مطلب اول این بود که اساسادرباره هبوط چند مطلب باید ذکر شو

 چه حقیقت و واقعیتی است؟ تمثل

امر به هبوط در این مقام هر دو را در  خیر؟ د یاشومیمطلب دوم در این باره بود که هبوط آیا شامل ابلیس و شیطان هم 

ده ع بر این عقیامجوامع الج م طبرسی درگفتیم برخی از بزرگان اهل تفسیر از جمله مرحوم امین االسال گیرد یا نه؟بر می

 پایه اساسی دارد.د بلکه مختص به آدم و حوا است. البته استدالل ایشان دو شومیاست که این هبوط شامل شیطان ن

لذا هبوط دوباره او معنا شیطان قبل از این ماجرا و بعد از جریان امتناع از سجده در برابر آدم هبوط کرده بود و اینکه . 1

 ندارد.

ل ابلیس اختصاص دارد به آدم و حوا و شام ان گفت که این هبوطتومی هاآندوم شواهدی که وجود دارد و به استناد . 2

در ادامه که  «فإمّا یأتینّکم منی هدیً» ی آیات آمده و دیگری تعبیرکه در بعض «نها جمیعااهبطا م»د. یکی تعبیر شومین

که  در اینجا آمده  «مکُ»ضمیر  منظور ازد چون شومیآیه محل بحث، شاهد بر این است که امر به هبوط شامل شیطان ن

ل مرحوم طبرسی مبنی بر اختصاص امر قطعا شامل ابلیس نیست. این محصل استدال لذاذریه و نسل آدم و حوا است و 

 هبوط به آدم و حوا است.

 ادله بررسی شمول امر به هبوط نسبت به شیطان

یعنی  به هبوط شامل آدم و حوا و شیطانرسد همانطور که جمع دیگری که از مفسرین بزرگوار فرمودند، امر اما به نظر می

ترین مسئله و مشکل ما در پذیرش این نظر همان دو نکته ای است که صاحب جوامع الجامع گفته د. مهمشومیهر سه 

اند کسی که قبال هبوط داشته دوباره هبوط کند؟ به عبارت دیگر هبوط دوباره تومیاست. مشکل اول این بود که آیا 

از آیات سازگار نیست و ثانیا اگر ما معنا و  شیطان معنا ندارد پس ما باید آن را خارج بدانیم. این اوال با ظاهر برخی

 آن شواهدی هم که گفته شده را پاسخ خواهیم داد. د وکنمیت بدانیم، محذوری ایجاد نمفهوم این دو هبوط را متفاو
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 پاسخ به عدم امکان دو هبوط برای شیطان

ییم ظاهر آیات این است که دو هبوط اتفاق افتاده، در سوره اعراف بعد از نقل جریان امتناع شیطان از سجده گومیاینکه 

إنک منَ قالَ فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج »د: کنمیدر برابر آدم، خداوند تبارک و تعالی به او خطاب 

 بعد از آنکه امتناع از سجده کرد.س امر به هبوط شده آن هم به خصوص ابلی 1«.الصاغرین

اینجا که خدا  «.ینمنه خلقتنی من نار و خلقتَه من ط قالَ ما مَنَعَک أن ال تسجدَ إذ أَمَرتُک قال أنا خیر»این است:  12آیه 

یک گفتگویی بین خداوند و شیطان  2«.قال أنظرنی إلی یوم یبعثون»عرض کرد: اینطور ر به هبوط او کرد، او در پاسخ ام

صورت گرفته و در اینجا هبوط در واقع در ازاء امتناع او از سجده در برابر آدم بوده است. این هبوط، هبوطی است که 

د که خداوند آدم و حوا را به جنت راهنمایی شومید. آنوقت در ادامه این داستان باز نقل کنمیاین آیه هم بر آن داللت 

داوند خ 24ثمره آن و بعد در آیه  أکل آن شجره و بهنجا آن ماجرا ها اتفاق افتاد و نهی کرد از نزدیک شدن کرد و آ

هبوط کنید که بعضی  «.لکم فی األرض مستقرٌ و متاع إلی حینقال اهبطوا بعضکم لبعض عدو و »تبارک و تعالی میفرماید: 

 شوید تا وقت مناسبش. از شما دشمن بعضی دیگر هستید و بروید در زمین مستقر

د؛ یکی هبوط اول که آنجا کنمی، به دو هبوط اشاره 26د تا آیه شومیشروع  11یا  10این ماجرا که نقلش از آیه تقریبا 

ایگاه بوده و جآن د با توجه به اینکه شیطان در شومیبه خصوص در مورد شیطان است. یکی هم اینجا که اینهم معلوم 

و در غیر سوره  داشته. یعنی ما به حسب ظاهر آیات در سوره اعراف هااینهبوط دیگری همراه  صیغه جمع هم آمده، یک

آید. آن جایی هم میر د، بلکه از ظاهر آیات هم چنین بکنمیاعراف اگر بگوییم دو تا هبوط بوده، نه تنها مشکلی ایجاد ن

فرمانی خالفت و نامعنی هبوطی که بعد از ره کند. یکه سخن از هبوط شیطان است، اینطور نیست که فقط به هبوط اول اشا

گیرد. امر به هبوط یعنی آن را هم در بر ب ارد که شامل هبوط شیطان هم بشودآدم نسبت به خداوند واقع شد، محذوری ند

احتمال که ی با این اند و صالحیت دارد که شامل شیطان هم بشود. پس اوال ظاهر آیات منافاتتومیبعد از نافرمانی آدم 

 .، ندارده مأمور شدگان به هبوط و در کنار آدم و حوا باشدم در زمرشیطان ه

ه نزد خداوند آن جایگاهی ک شیطان یک هبوطی داشت از ، این است که کأناند این مطلب را تقویت کندتومیآنچه که 

ت دیگر یک وط مکانی. به عبارشد و یک هبداشت و از مقربان بود و از فرشتگان و مقربان درگاه الهی محسوب می

ود. وقتی خداوند به هبوط منزلتی داشته و یک هبوط مکانی. هبوط منزلتی شیطان بعد از امتناع از سجده در برابر آدم ب

یعنی «. فاهبط»داد:  او امر کرد در برابر آدم سجده کن و او با آن استدالل و قیاسش مخالفت کرد، خداوند به او دستور

 یدا کرد و از آن جایگاهش سقوط کرد.تنزل مرتبه پ
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ی خداوند او را حتی این هبوطی که در بهشت برای شیطان پی آمد در کنار آدم و حوا، در واقع هبوط مکانی بود. یعنلکن 

تری قرار داد. کأن  فرو فرستاد و مکان او را هم در یک مکان نازل و راهی که به بهشت پیدا کرده بود،از سکونت موقت 

حیت اینکه او در ط اول نزول مرتبه و در هبوط دوم نزول مقر و مستقر و مکان برای او پیش آمد. اینکه او صالدر هبو

ای هبوط دو اگر ما بررا از دست داد. پس در واقع همان عالم خاص خودش )نه مکان مادی( آن مکان و محل ولو در 

موده دیگر بر که امین االسالم در جوامع الجامع فر آن مشکلیلذا آید. نمی شحیثیت و جهت قائل شویم، محذوری پی

 د. چون حیثیت های این دو هبوط متفاوت است.شومیطرف 

از کسانی است که معتقد  اند به نوعی مؤید باشد. ایشانتومیاتفاقا مرحوم عالمه هم یک نکته ای در این مقام گفته اند که 

شامل آدم و حوا و ابلیس  بر این عقیده است که این خطاب ایشاند. شومیشامل ابلیس هم « قلنا اهبطوا»است خطاب 

 ید ما یک خطاب در سوره اعراف داریمگومیید این خطاب در واقع جمع بین دو خطاب دیگر کرده است. گومیاست. 

یعنی  2«.جمیعااهبطا منها »یک خطابی هم داریم در سوره طاها:  1«.ها فما یکون لک أن تتکبر فیهافاهبط من»: فرمودکه 

 برای قائلین به اختصاص یا اولویت خطاب نسبت به آدم و حوا تلقی شود.  شاهد همین که ممکن است

علوم است که مشیطان است. تثنیه هم  جایی هم تثنیه گفت. این مفرد معلوم است که خطاب بهیک جا مفرد گفت و در 

ن آن دو خطابی رموده جمع بین آن دو خطاب است. یعنی کأمربوط به آدم و حوا است. آنوقت آنچه که در سوره بقره ف

یعنی آدم و حوا همگی  را جمع کرده و گفته به ابلیس و آن دو هااینداشته، اینجا  هااینکه خداوند در دو موضع نسبت به 

 هبوط کنید. 

هم این است که به هر حال اینجا  انیم بگوییم منظور ایشانتومیگفته که جمع بین این دو خطاب شده، عالمه البته آنچه که 

که مشترک است بین نزول از  است به قدر جامع بین دو هبوط اشاره کرده است. آن قدر جامع بین دو هبوط اصل نزول

اند به نوعی مبین اصل هبوط باشد. یعنی کأن این یک احتمال یا تومیاین مستقرش، منزلت و جایگاه و نزول از مکان و 

ه بگوییم امر به هبوط در اینجا در واقع قدر جامع بین هبوط اول و هبوط دوم شیطان است و چون پاسخ دیگری است ک

از بهشت به سوی زمین بود، اما منزلت و مقدار او با توبه حفظ شد و این معنا از  بلکهآدم هبوطش هبوط منزلتی نبود. 

م هبوط دوم او را، در واقع همان فرود آمدن به هم هبوط اول ابلیس را و ه هبوط که هم هبوط آدم را در بر بگیرد و
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ا پیدا کند. برای آدم از یک جهت نزول است. برای شیطان ناند نسبت به هر کسی از یک جهتی معتومیمعنای کلی اش، 

برای شیطان هم هبوط از یک جهت دیگری است، یعنی  وقتی که قدر و منزلتش کاسته شد. به عالوه دیگراز یک جهت 

 ز این مکان اخراج شد.وقتی که ا

 مجبور شدند که بروند به زمین و مستقر و متاعشان تا روز قیامت در زمین باشد. هااینخالصه کاری کردند که 

نسبت به آدم و  اند اختصاص امر به هبوطتومیکه این دلیل یا پایه اول استدالل مرحوم طبرسی ن فتحصل مما ذکرنا کله

 حوا را ثابت کند.

 هد اختصاص هبوط به آدم و حواپاسخ به شوا

یند درست است که گومیاست که  «اهبطا منها جمیعا» هم ممکن است گفته باشند، یکی اناما دو شاهد این قول که دیگر

هبوط آدم و حوا از بهشت است. اما این جمیعا که در کنارش آمده، منظور شیطان نیست. فکر نکنید اهبطا امر به خروج و 

اهد به ذریه و نسل آدم اشاره کند و خومیجمیعا یعنی آدم و حوا و شیطان چون قبلش تثنیه آمده. اینجا جمیعا در واقع 

جمیعا فإما »ایید. و دیگری ضمیر کُم که فرمود: فرو بیبگوید شما دو تا همگی، یعنی شما دو تا و نسل شما هبوط کنید و 

دارد. لذا چون سیاق این آیات واحد  هاآنم در این آیه مسلما اشاره به آدم و حوا و ذریه ضمیر کُ «.یأتینّکم منی هدی

پیدا است و این ذیل ظهور در اختصاص به آدم و حوا دارد، پس آن اهبطوا در صدر آیه هم اختصاص به آدم و حوا 

 بر اختصاص غیر از آن مسئله ای که اول گفتیم این است. دلیل یا شاهدد. مهمترین و شومید و شامل ابلیس نکنمی

، عرض «اهبطا منها جمیعا»اینکه فرمود: اند اثبات کند اختصاص هبوط را به آدم و حوا. تومیناین رسد که به نظر میلکن 

کرده که به خصوص آدم و حوا این خطاب را ذکر کند. که آیه ایجاب می کردیم که این تثنیه به جهت اقتضایی است

در جایی هم به خصوص آدم وحوا. این تفاوت ها هیچکدام  این امر را کرده، شیطان به خصوصههمانطور که در جایی به 

 ختصاص به گروه یا شخص خاصی دارد.د که این خطاب در این مقام اشومیدلیل بر این ن

داشته باشد، اما یک احتمال هم این است که  هااینکلمه جمیعاً، یک احتمال این است که اشاره به نسل و ذریه  در اما

مثال شخصی سه فرزند داشته باشد و بخواهد بر عهده این فرزندان تکلیفی  اهد بگوید شما دو نفر همگی بروید.خومی

است و نه  کنید. این نه اضراب است و نه بداءهمگی این کار را ب وبگذارد و در مقام بیان صورت تثنیه بگوید شما دو نفر 

د، بخاطر مقتضای موجود در آن مقام و سخن است. کأن اینجا شومیعدول، ولی اگر به خصوص خطاب برای بعضی ذکر 

عدا هدایتی شامل بروید که ب .«فإمّا یأتینّکم هدیً»اهد بفرماید که آدم و حوا، شما هبوط کنید. بروید که خومیخداوند 
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؛ شما دو تا و ذریه شما بروید در زمین تا دم باشدآشما بشود. اشکال ندارد که ضمیر کم در اینجا به معنای ذریه و نسل 

که بروند ذریه و نسل خواهند داشت و استمرار پیدا خواهد کرد. بروید که هدایتی  هااینهدایتی شامل شما بشود چون 

یعنی شما دو نفر جمیعاً  «ا منهااهبط» :این امر متعارفی است. پس کأن خداوند در اینجا میفرمایدشما را در بر بگیرد. لذا 

که  «فإما یأتینّکم منی هدیً»اند بشود؛ تومییعنی همگی بروید که البته اینجا اشاره به ابلیس هم از این بهشت بروید 

 ت اشاره به ذریه آدم داشته باشد.آنوق

 مد در این آیه هم ذکر کرد بر فرض هم بگوییشومیکه ف ظاهر این آیه است اما این احتمالی است البته این مقداری خال

داشته باشد و ضمیر کم هم اشاره به همان نسل و ذریه باشد، باز هم  هاآناهبطوا منها جمیعا اشاره به آدم و حوا و ذریه 

، پس چرا گفت اهبطابود، اینجا هم باید میم. اگر چنین مید که ما اهبطوا در این آیه را شامل ابلیس ندانیشومیدلیل ن

د شیطان هم باشد چون کنمیقرینه بعضکم لبعض عدو با آن معنایی که ذکر کردیم، اقتضا  گفت اهبطوا؟ مخصوصا به

آدم و  اهد بگوید همگی بروید که شما با هم دشمنی دارید.  بعضی از شما یعنی شیطان با بعضی دیگر یعنیخومیخداوند 

 زمین باشد. عداوت دارید و این عداوت باید در حوا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


