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 چکیده

اسثممی مطثر     موضوع تسلط شیطان از جمله موضوعاتی است که در شماری از آیات قرآن و احادیث  
 در جمله از است؛ شده استفاده مسّ لفظ از روایات، در انسان بر شیطان تسلط به اشاره شده است. برای

آدم مولود اال یمسه الشثیطان   ما من بنی» :است آمده چنین ابوهریره از نقل به پیامبر به منسوب روایتی
غت که به معنای برخورد فیزیکی بثین دو چیثز   معنای غالبی مسّ در لروایت مذکور با توجه به « حین یولد.

صورت مطلق بر تمثام بشثر از زمثان لفولیثت اشثاره دارد. ایثن        به کار رفته است، به تسلط شیطان به
هایی که تسلط شیطان بر انبیا و بنثداان مللث     با آیات قرآن و دیگر روایتبرداشت از روایت ابوهریره، 

. رویکرد شارحان در رفع تعارض مذکور به سه اونه قابل تقسیم کنند، در تعارض است خداوند را نفی می
است: رویکرد قبول و تصحیح، رویکثرد توجیثه معناشثناختی و رویکثرد ت ثعید و رد. رویکثرد توجیثه        

هثای جعثل و ضثعید     عنوان نظریۀ معیار، ضمن پذیرش صدور روایات با رد کردن رویکرد معناشناختی به
ی ظاهری در دیدااه قبول و تصثحیح، بثه جمثع بثین آیثات و روایثات       بودن روایت و عدم پذیرش معنا

مثا مثن مولثود اال  ن    »تری را ارائه کرده و تعارض ظاهری بین آیات و روایثت   پرداخته و دیدااه مقبوالنه
مراد از مسّ در این روایات معنای تمثا  فیزیکثی نیسثت،     را رفع کرده است. در واقع« یمس الشیطان
ا و وسوسه کردن هریک از اوالد بشر توسط شیطان از آغاز تولد است و هیچ ارتبالی بین بلکه امید به اغو

 مس در این روایت و تسلط داشتن شیطان بر اوالد بشر از زمان کودکی وجود ندارد.

، عصثمت  «آدم مولود اال یمسه الشثیطان  ما من بنی»مس شیطان، تعارض، حدی   ها: کلیدواژه
 پیامبران.
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 . طرح مسئله 1
 گری شیطان از موضوعاتی است که هم در قرآن و هم در احادیثث  عمل اغوا و وسوسه

اسالمی به آن پرداخته شده است. از جمله الفاظی که در روایات به نوعی بثرای نشثان   
دادن اغواگری شیطان استفاده شده، لفط مسّ است که در روایتی که ابثوهریره آن را از  

 ت آمده است:نقل کرده است بدین صور پیامبر
آدم مولود اال یمسّثه الشثیطان حثین     یقول ما من بنیقال أبوهریرة سمعت رسول اهلل 

إِنِِّی أُعِیثذُها   وَ»یولد فیستهل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنها ثم یقول أبوهریرة 
 (۱2۸، ص۴ق، ج۱۴۱9)بخاری، ۱». ذُرِِّیَِّتَها مِنَ الشَِّیْطانِ الرَِّجِیمِ وَ کبِ

دهد مشثخ  کثردن    ا که لفظ مسّ در ظاهر نوعی تسلط شیطان را نشان میاز آنج
معنای آن از اهمیت وافری برخوردار است. هرچند در ظاهر میان تسلط و مسّ شیطان، 
قرابت معنایی وجود دارد، در واقع این دو تا حدودی نیز با هم متفاوت هستند. در نگاه 

رو دربارۀ آغاز زمانی  ان قلمداد کرد. ازاینتوان دال بر تسلط شیط کلی هر لمسی را نمی
 مسّ شیطان، به نظر نوعی خلط میان مسّ و تسلط شیطان صورت گرفته است.

طبق روایت مس شیطان که از ابوهریره نقل شده است، آغازۀ زمانی مسّ شیطان بثه  
گردد. مشخ  کردن معنای مسّ در ایثن   دوران طفولیت یعنی هنگام تولد از مادر برمی

ایت بسیار مهم است. آیا مراد معنای ظاهری مس یعنی لمثس فیزییثی اسثت یعنثی     رو
شیطان از همان هنگام تولد از مادر بر همۀ اوالد بشثر تسثلط دارد یثا معنثایی فراتثر از      
ظاهر لفط مراد است؟ در صورتی که ما قائل به معنای ظاهری مسّ باشیم نوعی قدرت 

آدم مولثود اال   ما من بنی»از آنجایی که در روایت ایم.  و تسلط را برای شیطان قائل شده
صورت مطلق بیان شثده اسثت و تنهثا ح ثرت      مس تمام اوالد بشر به» یمسه الشیطان

اند در صورتی که ما قائل بثه صث ت    و فرزندشان از دایرۀ حیم مستثنا شده مریم
قثرآن و  این روایت باشیم و به معنای ظاهری مسّ تییه کنیم، دچار تعثار  بثا آیثات    

های خاصی نفی کرده است. در  شویم که تسلط شیطان را بر گروه هایی می سایر روایت
صورتی که معنای ظاهری مس مراد نیست چگونه باید روایت را معنا کرد که هم مورد 
قبول باشد و هم با آیات قرآن و سایر روایات تعار  نداشته باشد و بتوان گفثت کثه   

گردد نه اینیه آغثاز   پایۀ آن معنا به هنگام تولد از مادر برمیآغازۀ زمانی مسّ شیطان بر 
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 تسلط شیطان از این زمان باشد.
روییردها و نظریات مختلفی که از سوی دانشثمندان دربثارۀ ایثن دسثت روایثات      

بسثتگی دارد. در ایثن پثشوه     ها  آن به احادیث و مبانیها  آن مطرح شده، به نوع نگاه
دارد که داللت بر مسّ فرزندان آدم در هنگام تولد توسثط  هایی  سعی در بررسی روایت

آدم را نشثان دهثیم.    شیطان دارند تا از این طریق آغازۀ زمثانی تسثلط شثیطان بثر بنثی     
م ثمون   انثد، در معنثا هثم    های مس شیطان با اینیه با الفاظ مختلف نقثل شثده   روایت

َاتضها   ل تَا      »ر آیۀ ها را در تفسی هستند. از آنجایی که بیشتر مفسران این روایت فَلَمَّا  ََض
َت هُ   أُناثى َتض   َض تَیسض اتذَّ اهللَض   رضبِّ إِنِّی ََض   َض إِنِّی سضمَّیهُ   مضاراممض َض إِنِّای     تاأُناثىکرُ کأَع لَمُ بِم  ََض

بر بیان نگاه اند، عالوه  ( نقل کرده6۶آل عمران: )2»َض ذُرِّمهَ   مِنَ اتشَّیط نِ اترَّجیمِ کأُعیذُه  بِ
 ۀارائبا و  مفسرین نیز مورد بررسی قرار گرفته شارحان حدیثی به این روایات، نوع نگاه

به جمع بثین روایثات و   معیار  ۀنظری برگذیدن یا ارائۀ های مختلف و در نهایتراهیار
 آیات قرآن پرداخته شده است. 
قبثول اهثل    اول و مثورد  های مسّ شیطان در کتث  دسثته   قابل ذکر است که روایت

اند و در منابع متقدم شثیعی بثه    نقل شده ص یح مسلمو  ص یح بخاریسنِّت از جمله 
این دست روایات پرداخته نشده است. همچنین ب ث دربارۀ این روایات نیز اغلث  در  
کت  شرح حدیثی و تفسیری اهل سنت مطرح شده است و تنها در کت  متأخر شثیعه  

انثد. همچنثین بثا     عه به این دست از روایات پرداختهو دورۀ معاصر برخی از عالمان شی
زبثان   ای برای این روایت در منابع فارسی و عرب آمده پیشینه عمل های به وجود بررسی

های مختلثف نقثل ایثن روایثت و سث س       یافت نشد. در این پشوه  ابتدا به نقل گونه
در نهایت نظریثۀ  شود و  گرفته توسط عالمان پرداخته می راهیارها و تفسیرهای صورت

 شود. معیار یا روییرد جدید نسبت به روایات مطرح می

 های مختلف نقل روایت . گونه2
و معنثا ییثی    م ثمون  در انثد،  با الفاظ مختلف نقل شثده  اینیه مس شیطان با روایات
 از راهثا   آن کثه  اسثت  جز یک روایت مثابقی ابثوهریره   نیزها  آن اصلی راوی و هستند
های مربثو  بثه مثس شثیطان بثدین صثورت        ترین نقل است. مهم کرده نقل پیامبر
 هستند:
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 . مسّ شیطان بدون محدودۀ زمانی1ـ2
در نقل اول روایت مسّ شیطان، ص بت از لمس ظاهری هریک از فرزندان آدم توسط 

نقثل شثده اسثت. در ایثن      انگشتان شیطان دارد. این روایت به نقل عجالن از پیامبر
و فرزندشثان صث بت    آدم غیر از ح رت مریم زندان بنیروایت از مسّ تمامی فر

حدثنا إسماعیل بن عمر حدثنا أبن أبی ذؤی  عثن  شده است. متن روایت چنین است: 
آدم یمسه الشثیطان بأصثبعه    ل مولود من بنیکقال:  عجالن مولى المشمعل عن النبی
ق، ۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن 2۷۷تا، ص )ابن حنبل، بی.6إال مریم بنت عمران و ابنها عیسى

 (۸8ص
 . گریۀ اطفال در اثر لمس شیطان2ـ2

های دیگر است و این روایت نیز توسط  تر از نقل نوعی دقیق در این نقل از روایت که به
ابوهریره نقل شده، به اثر ناشی از مسّ اطفال توسط شیطان نیز اشاره شده است و گریۀ 

ست. این نقل نیز مانند نقل پیشین مطلق عنوان نشانۀ مسّ شیطان بیان کرده ا اطفال را به
اند. روایت ذیل به این مفهوم  و فرزند او استثنا شده بیان شده و تنها ح رت مریم

 داللت دارد:  
ما من مولود إال و الشیطان یمسه حین یولد فیستهل »قال:  عن أبی هریرة أن النبی

إِنِِّثی   وَ» یرة: و اقرأوا إن شثئتم ثم یقول أبو هر» صارخا من مسة الشیطان إال مریم و ابنها
؛ ابثن عسثاکر،   2۷۴تثا، ص  ابثن حنبثل، بثی   )۴ ».ذُرِِّیَِّتَها مِنَ الشَِّیْطانِ الرَِّجِیمِ وَ کأُعِیذُها بِ
؛ ۷69، ص2 ج ،۱6۷2؛ طبرسثثثی، 286، ص۱ق، ج۱۴۱۸؛ بی ثثثاوی، ۷9ق، ص۱۴۱۵

 (6۱۶، ص۱ ، جق۱۴8۷؛ شبر، ۱۴۵، ص۶8، جق۱۴86مجلسی، 
 هلوی اطفال  . ضربه زدن به پ3ـ2

در این روایت که از ابوهریره نقل شده است از لمس شدن فرزندان همراه با ضربه زدن 
های دیگر، از میثان فرزنثدان    بعد از تولد ص بت شده است و مانند نقلها  آن به پهلوی

انثد. راوی ایثن    او بدون بیثان علثت مسثتثنا شثده     و فرزند آدم تنها ح رت مریم
 است. از پیامبرروایت نیز ابوهریره 

قال أحمد: حدثنا هشیم حدثنا حف  بن میسرة عن العالء عن أبیه عن أبی هریرة ث 
ان مثن مثریم و   کث زه الشیطان فی ح نیه إال ما یل إنسان تلده أمه یلکقال:  أن النبی
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 کقثال: ذلث   اهللیف یصرخ؟ قالوا: بلى یا رسول کابنها، ألم تر إلى الصبی حین یسقط 
، ۱، جق۱۴۱8؛ بیهقثی،  ۵۴، ص۱تثا، ج  ، بثی نیشثابوری )۵.یطان ب  ثنیه زه الشیحین یل
 (9۷ص

 و فرزند او . حجاب در برابر حضرت مریم4ـ2
ص بت شده اسثت.   آدم در نقل دیگری از زدن شیطان بر پهلوی هریک از فرزندان بنی

و فرزند او را از دایثرۀ حیثم روایثت مسثتثنا      تنها ح رت مریم در این روایت نه
 کمام أحمد: حدثنا عبد الملال االق» نیز بیان شده است: ها  آن علت مستثنا شدنو  کرده

عن أبی الزناد عن األعرج عن أبی هریرة عن  حدثنا المغیرة هو ابن عبدالرحمن الخزامی
آدم یطعن الشیطان فی جنبه حین یولد إال عیسى ابن مثریم ذهث     ل بنیکقال:  النبی

، ۶، جق۱۴89؛ جرجثانی،  9۴، ص۴، جق۱۴8۱ )بخثاری، ۶.یطعن فطعن فثی ال جثاب  
 (۵88، ص۱۱، جق۱۴89؛ متقی هندی، 6۵۶ص

 . معناشناسی3
از آنجا که الفاظ شیطان و مسّ از الفاظ کلیدی این پشوه  هستند و مشثخ  کثردن   

بثه   ،کنثد  های مسّ شیطان کمثک مثی   ما را در فهم بهتر روایتها  آن معنای دقیق لغوی
 .شود می ها پرداخته آن بررسی معنای

 . شیطان1ـ3

د؛ برخثی آن را  اتفاق نظثر وجثود نثدار   » شیطان»پیدای  لفظ  در میان اهل لغت دربارۀ
هثای دخیثل نقثل     ای دیگر آن را جثزء واژه  دانند و عده ای اصیل در زبان عربی می واژه
اصثیل  ای  هرا واژ» شثیطان »انثد   شناسان عرب تالش کرده بیشتر لغت . اما در کلاند دهکر

 .دهندنشان 

 ای اصیل واژه« شیطان. »1ـ1ـ3
عربثی و اصثیل   » شثیطان » ۀنظران بسیاری بر این باورند کثه واژ  شناسان و صاح  زبان

ارنثد. برخثی   است، اما در چگونگی پیدای  یا اشتقاق آن از کلمات دیگر اتفاق نظر ند
دانند  می» شیط» اند و گروهی آن را مشتق از ریشۀ تهدانس» شطن» آن را برگرفته از ریشۀ
خثوری  ).مشثتق شثده اسثت   » شثیطن، تشثیطن  »اند که این واژه از  و برخی بر آن شده

 ند از:ا ها عبارت این دیدگاه (۵92، ص۱، جق۱۴86شرتونی، 
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دانثد.   و به معنای دور شدن مثی » شطن»شیطان را از مصدر  ۀواژ فراهیدی شطن؛  ا
کنثد،   ب  نافرمانی مثی شطن، ریسمان طویل است و به اسبی که از صاح» :گوید وی می

شثود.   بر این وجه که گویی در طول یک ریسثمان در حرکثت اسثت نیثز اطثالق مثی      
یعال از همین معناسثت  شطون یعنی کارزار طوالنی. شیطان هم بر وزن ف ۀهمچنین غزو
اش دوری از حق و سرکشی است، از همین رو هثر متمثردی از جثن و     و وجه تسمیه

( ابن فثار  هثم معنثای    9۱۷، ص2ق، ج۱۴۱۴، اهیدیفر»)شود. انس شیطان نامیده می
نویسد: شطنت الدار یعنثی خانثه دور اسثت.     داند. وی می اصلی شطن را دور شدن می

 انثد. وجثه تسثمیۀ    تثه گف» شثطن »یعنی چاه عمیق، از همین رو به ریسمان » بئر شطون»
( ۶۱۱، ص۱م، ج۱99۵ابن فثار ،  ).شیطان از این باب، دوری از حق و سرکشی است

، ق۱۴8۵)ابثن منظثور،   .اصلی شیطان معرفی کثرده اسثت   ابن منظور نیز شطن را ریشۀ
 (26۸، ص۱6ج

گرفته شثده اسثت،    »شا  یشیط» ریشۀاز  آمده است که شیطان مفرداتدر  ؛شیط ث
( نیثز  ۱۵)الثرحمن:  ۷»َضخَلَقَ اتاجض نَّ مِنا مض رِجٍ مِنا نَ رٍ»ۀ بدین معنا که از خشم سوخت و آی

برخی نیز شیطان را بثه معنثی هثال      (2۶۱، ص۱ق، ج۱۴8۴راغ ، »)ت.بر این معناس
ق، ۱۴۱۴)زبیثدی،  .داننثد  به معنی باطثل شثدن مثی   ای  هشدن، بع ی از بین رفتن و عد

  (6۱۷، ص۱8ج
 ای دخیل واژه« شیطان. »2ـ1ـ3

بثه معنثی مخالفثت و دشثمنی     » هاشثتطین »شیطان را برگرفتثه از لغثت عبثری    ای  هعد
  (۷۸، ص۱6۷۸)خزائلی، .دانند اش می نیز آن را از لفظ سریانی و برخی اند تهدانس

 گیری . بررسی آرا و نتیجه3ـ1ـ3

و » شا ، یشیط»شیطان باید گفت اگر شیطان از  شده دربارۀ واژۀ ی نقلها در نقد دیدگاه
شثد، همچثون غ ثبان:     مثی » شُیاطی»یا » شِیا »بایست جمع آن  بر وزن فعالن بود، می
که در متون ادبی  درحالی (۱۱، ص۱6۷6)موسوی احمدآبادی، .یاریغ اب، سیران: س

بینثیم کثه از دو    رو می شیطان بر اوزان نامبرده جمع بسته شده است. ازاین ندرت واژۀ به
 و ، ابن فار نک: فراهیدی)اند. دهشطن و شیط، اکثریت قول نخست را ترجیح دا ریشۀ

تثوان   سثختی مثی   ی دور شدن را هم بثه از شطن به معن» شیطان»ابن منظور( اما اشتقاق 
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اشتقاق ناشی از برداشتی انتزاعی اسثت و سرکشثی و دوری از    ۀزیرا این ن و ؛پذیرفت
حسثی اسثت. دخیثل بثودن ایثن واژه را هثم       وجه اشثتقاق، مفهثومی غیر   عنوان حق به
توان پذیرفت، چون شواهد بسیاری وجود دارد که حاکی از به کار رفتن ایثن لفثظ    نمی
. از جملثه آنیثه عثرب برخثی از مردانشثان را کثه دارای       اسثت  یات کهن عربدر ادب

اند. این اسامی از آن  دهنظیر بودند، شیطان نامی بی اوصافی همچون جمال، قدرت و توان
اند: شیطان بن مدلج از بنی جشم، شیطان بن ال یم، شیطان بن بیر بن عثو  از   جمله

بثن الشثیطان.)ابن اثیثر،     ة ارث بن فثرو ( و ال۴۷۵، صق۱۴8۵اجداد علقمه)ابوعوده، 
از  ؛( همچنین این لفظ نام برخی از قبایل کهن عرب بوده اسثت ۴۱8، ص۱ق، ج۱۴89

بنثو  »( و نیثز کنثده   6۸۴، ص6، جم۱99۵از قبایل بنی تمیم)حمثوی،  ای  هجمله نام قبیل
 ک: عسثگری، ؛ بثرای توضثیح بیشثتر نث    ۴۷۵، صق۱۴8۵)ابوعوده، .بوده است» شیطان
 (2۱9ث28۴، ص۱6۸9

 . ابلیس و فرق آن با شیطان2ـ3
شثیاطین   سثرکردۀ عنثوان   ییی از وجوه معانی شیطان، ابلیس است که در آیات قرآن به

 تِمضانا  أَس اجُدُ  أَ لا  َ  إِب لِایسض  إِتَّ  فَسضجضدَُا تِآدضمض اس جُدَُا ةِکتِلامضالئِ لُلان  إِذا َض: »معرفی شده است

بضراتض أَم  کأَنا تَس جُدض تِم  خَلَقا ُ بِیادض  أَس اهَ   کل  َ م  إِب لِیسُ م  مضنَتض» و (۶۱)اسراء: ۸»طِین ً خَلَقا ض

بثه معنثای   » بلثس »( برخی از دانشمندان این واژه را مشتق از ۷۵)ص: 9»نا ض مِنَ اتات تِینک
هثا   نییثی  ین وجه که خداوند ابلثیس را از همثۀ  گیرند، بر ا نومید و مأیو  ساختن می

ق، ۱۴8۵)( و برخی همچون ابن منظثور ۱۴6 و ۵۸، صق۱۴8۴)راغ ، مأیو  گردانید
 .اعجمی استای  هکه ابلیس واژ اند تهگف( ۵۸، ص۱ق، ج۴۱۴و زمخشری) (28، ص۶ج

هثای   یه ابلیس نام خاص شیطان است و در سورهز آیات قرآن قابل فهم است اینآنچه ا
لفظ شیطان به کار رفتثه   های مدنی و در سوره ن نام برای شیطان استفاده شدهمیی از ای
 است.

 . معناشناسی مس3ّـ3

و اختال  نظر آنثان   اند تهدانس» برخورد با یک شیء»را » مسّ» ۀشناسان معنای واژ لغت
دانان  برخی از لغت تنها در حقیقت یا مجاز بودن کاربرد این واژه در برخی موارد است.

 اند تهو گف اند تهدیگر دانسمعنی حقیقی مسّ را برخورد جسمی و ظاهری دو شیء با یی
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کاربرد این واژه در معنای در  و فهم را از باب کنایه و مجاز است که به قرینثه بثرای   
وه گثثر (۵۷2، ص2تثثا، ج ؛ فیثومی، بثثی ۴۷6، ص۸، جق۱۴۱۴)زبیثثدی، .فهثم نیثثاز دارد 
که شامل برخورد جسمی، معنوی و  اند تهشناسان معنای مس را عام دانس دیگری از لغت

؛ ۷۷۶، ص۱ق، ج۱۴8۴)راغ ، اند. دهباشد و بین معانی آن اولویتی قائل نش یز میقلبی ن
بثا توجثه بثه     (۱8۷، ص۱۱ق، ج۱۴۱۷؛ مصثطفوی،  2۱۸، ص۶، جم۱99۵ابن منظور، 

آدم  ما من بنی» رسد مسّ در روایت های مسّ شیطان به نظر می ن موجود در روایتقرای
عالوه بر اینیثه از لمثس    زیرافته است؛ در تما  حقیقی به کار ر »اال ان یمس الشیطان

به اثرات این مس نیز  از روایات ص بت شده،حقیقی توسط انگشتان شیطان در برخی 
تر از )بثرای اطالعثات بیشث   .همچون گریه کردن در برخی از روایات اشاره شثده اسثت  

 (۱8۷، ص۱692 تبار، و غالمعلی ک: رادمعنای مسّ، ن
 . ابعاد تعارض روایت4

آدم جز مثریم   این است که شیطان تمام اوالد بنی ،آید روایات مس شیطان برمیاز  آنچه
در بثدو  هثا   باعث فریثاد و گریثۀ آن  کند و این لمس  و فرزند او را هنگام تولد مس می

اوالد بشثر حیایثت دارد. ایثن در حثالی      که این از تسلط شیطان بر همۀ شود تولد می
که شیطان بر بنثدگان مخلث    حت گفته شده صرا ست که در بسیاری از آیات قرآن بها

منین هیچ گونه تسلطی ندارد و به طریق اولی انبیا را نیز استثنا کرده اسثت. از  خدا و مؤ
 ند از:ا جمله این آیات عبارت

 . مخالفت با آیات قرآن1ـ4
هثثا بثثا  خداونثثد تسثثلط شثثیطان بثثر برخثثی از افثثراد و گثثروه   ،در بسثثیاری از آیثثات

نفی کرده است. در واقع ایثن آیثات بثا     ها نام برده، آن برای های خاصی که خصوصیت
دهند و بثه   روایاتی که مس کردن تمام اوالد بشر در حین تولد را برای شیطان نشان می

کند در ت اد و تعثار  هسثتند. در    نوعی تسلط و قدرت را برای شیطان نیز اثبات می
 شوند:   ذیل چند نمونه از این آیات ذکر می

فَإِذا لَارَأاتض  » (؛۴2)حجر: ۱8»مِنَ اتاغ َمنَ کإاِلَّ مضنِ اتَّبضتض  عضلَی ِم  سُلاط نٌ کب د  تَیسض تَإِنَّ عِ»
رضبِّ ِام     اتاقُراآنَ فَ س هَتِذا بِ هلل مِنَ اتشَّیط نِ اترَّجِیمِ إِنَّهُ تَیسض تَهُ سُالاط نٌ عضلَاى اتَّاذِمنَ آمضنُاَا َض عضلاى     

لا  َ  » (؛۱88ثث 9۸)ن ثل:  ۱۱»َنَک نُهُ عضلَى اتَّذِمنَ مهََضتََّ نَهُ َض اتَّذِمنَ هُم  بِهِ مُشارِلَُنَ إِنَّم  سُلاطکمهََض
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 کم  جضزاءً مَض فَُراً َض اس هَفازِز  مضنِ اس هَطَت  ض مِنا ُم  بِصضاَ تِ کمِنا ُم  فَإِنَّ جض ضنَّمض جضزاؤُ کاذاهضب  فَمضنا تَبِتض
ا ِ َض اتاأََ الدِ َض عِد هُم  َض م  متِدُهُمُ اتشَّیط نُ کَض ش رِ کرضجِلِ َض کَض أَج لِب  عضلَی ِم  بِخَیلِ  ُم  فِی اتاأَمَ 

َض تَقَاد   »و  ۶۵ثث ۶6سراء: ا)۱2»یالًکَض کبِرَبِّ  فىکعضلَی ِم  سُلاط نٌ َض  کإاِلَّ غُرَُراً إِنَّ عِب دِ  تَیسض تَ
 تِانَت لَمض  إاِلَّ سُلاط نٍ مِنا عضلَی ِم  تَهُ  نَک م  الَّ فَرِمق ً مِنَ اتامُؤامِنِینَ َضصضدَّقَ عضلَی ِم  إِب لِیسُ ظَنَّهُ فَ تَّبضتَُهُ إِ

  (2۱ث28 سبأ:)۱6.»حضفِیظٌ ءٍ شَی لِّک  عضلى کرضبُّ َض کشَ فِی مِنا   هَُض مِمَّنا بِ تاآخِرَةِ مؤامِنُ مضنا
 . مخالفت با روایات  2ـ4

بنثدگان را نفثی کثرده     بر همثۀ  صورت مطلق بههمان طور که آیات قرآن تسلط شیطان 
اند و حتی در برخی  تسلط شیطان خارج شده روایات نیز برخی افراد از دایرۀدر  ،است

از روایات راهیارهای برای جلوگیری از تسلط شیطان بثر بنثدگان خثدا مطثرح شثده      
 شود. به برخی از این روایات اشاره می. است

 لط شیطان  . راهکارهای مقابله با تس1ـ2ـ4
راهیارهایی برای مقابله با تسلط شیطان ارائه شثده اسثت.    در روایتی از رسول اکرم

 خبثر  را شثما  مثن  آیثا : به اص اب فرمودند متن روایت بدین صورت است: پیغمبر
 شثود؟  دور شثما  از مشثرق  تا مغرب اندازۀ هب شیطان دهید انجام اگر هک چیزى از ندهم
 را پشثت   صثدقه  ند،ک می سیاه را روز شیطان روزه: فرمود ،اهلل رسول یا چرا: گفتند
 اسثتغفار  بثرد،  مثی  را اش دنبالثه  خوب ارک در همدستى و خدا راه در دوستى شیند، می
ی مشثابه  ها در این روایت و روایت (۶6، ص۴ق، ج۱۴8۷)کلینی، .زند را می دل  رگ
جلوگیری از تسلط  ایبرکامل شیطان نفی شده است بلیه راهیارهایی  تنها سلطۀ آن نه

 شیطان نیز بیان شده است.

 . بیان مصداق عدم تسلط شیطان2ـ2ـ4
هایی را از تسثلط شثیطان اسثتثنا کثرده اسثت.       خداوند افراد و گروه ،در برخی از آیات
 تَایسض  عِب دِ  إِنَّ»ۀ آیبارۀ مصداق در سالم بن عبدالرحمن از تفسیر عیاشىبرای نمونه در 

 بثن  علثى  بثارۀ ( نقل شثده اسثت کثه در   ۶۵سراء: ا)»یلً کَض کبِرَبِّ  فىک َض  نٌسُلاط عضلَی ِم  کتَ
 هثاى  بنثده  از خثدا  دوسثت  هثر  ۀدربثار  امیثدواریم  ما و نازل شده است طال  ابى

روایت با اینیه این آیثه را در   این (682، ص2ق، ج۱6۸8عیاشی، ).باشد روا مسلمان 
روایثت داده اسثت عمومیثت تسثلط      کثه در ادامثۀ  با تعمیمی  بیان کرده، ن امامشأ
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  شیطان نیز نفی کرده است.
 . سندشناسی5

 در از افثرادی هسثتند کثه    انثد،  تهاسناد این روایات قرار گرف تمام افرادی که در زنجیرۀ
 عبثدالرحمن  ابثن )المغیثرة  تنهثا  و انثد  تثه قثرار گرف  توثیثق  رجال اهل سنت مورد کت 

 ایثن  اسثناد  زنجیثرۀ  اکثر بودن ثقه مورد .مورد ت عیف قرار گرفته است است الخزامی(
 :کند می بیشتر پیامبر از را روایات این صدور ظن روایات
حجت در کتث  رجثال    و ثقه امام، الفاظ با ابوهریره راوی عنوان به اعرج :األعرجا 

 (۶9، ص۵ق، ج۱۴۱۴ذهبی، ).است گرفته قرار مورد توثیق
 نفثر  چنثدین  بین عمر بن ماعیلاس سنت، اهل رجال کت  در :عمر بن سم عیلا ا

هثا   آن نقثل روایثت کثرده و او از   ها  آن و کسانی که از نقرای از آنچه اما. مشتر  است
 اسثت  واسثطی  ابومنذر همان عمر بن اسماعیل از مراد دهد روایت کرده است نشان می

 از که است افرادی از نیز حنبل بن احمد و شده یاد او از ثقه عنوان با رجال کت  در که
 (۱89، ص۱ق، ج۱68۸، عسقالنی).است کرده نقل روایت او

 الزناد، أبی به معرو  المدنی عبدالرحمن أبو القرشی ذکوان بن عبداهلل :اتزن د أبی ث
، ۵، جتثا  همثو، بثی  ).اسثت  شثده  یثاد  حجثت  و ثقه مثل الفاظی با او از رجال کت  در
 (۱۶۱، ص۶ق، ج۱۴۱۴ ذهبی، ؛28۵ص
 ابثن  سثماعیل ا همثان  رجثال  کتث   در ذؤیث   أبثی  أبثن  از مراد :ذؤمب أبی أبن ث

 رفتثثه کثثار بثثه ثقثثه نیثثز لفثثظ او بثثارۀدر کثثه اسثثت اسثثدی ذؤیثث  ابثثن عبثثدالرحمن
 (۱8۸، ص۱ق، ج۱68۸ عسقالنی،).است
 امام، الفاظ با او از که است یعقوب بن عبدالرحمن ابن همان عالء از مراد :اتتالءا 
 ،ذهبثی ).اسثت  گرفتثه  قثرار  ل سثنت رجال اه وثاقت مورد و شده یاد صدوق م دث،
 (۱۸۶، ص۶ق، ج۱۴۱۴
این شخ  پدر عالء و همان عبدالرحمن بن یعقوب جهنی مدنی است. ابثو  أبیه:  ث
و ابن حبان نیز او را در کتاب ثقات خثود ذکثر کثرده    او را مورد وثاقت قرار داده  حاتم
 (2۶9، ص۶، جتا ، بی)ابن حجر.است
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 بثدی  چیثز  او مثورد  در: گویثد  می عجالن ارۀبدر یینسا :اتمشمتل مَتى عجالن ث
 (۱۴۷، ص۷ج ،همان).است کرده یاد ثقات در را او نیز حبان ابن و نشده گفته
عنثوان)لیس بثه شثی( از     با او از رجال کت  (:اتخزامی عبداترحمن ابن)اتمغیرة ث
 (۱۷۴، ص۱ق، ج۱۴89ابن شاهین، ).است شده یاد ت عیف الفاظ
 کسانی به توجه با ولی است مشتر  نفر چندین بین اسم این اینیه با :عبداتملک ث
 از مراد رسد می نظر به است کرده نقل روایتها  آن از او اند و کرده روایت نقل او از که

 در کثه  اسثت  البصثری  العقثدی  عامر أبو القیسی عمرو بن کعبدالمل همان عبدالملک،
 .د وثاقثت قثرار گرفتثه اسثت    و مور شده یاد او از حجت ثقه، امام الفاظ رجال با کت 
 (6۴۷، ص۱ق، ج۱۴۱9ذهبی،  ؛6۶۴، ص۶تا، ج بی، عسقالنی)

 رجثال  کتث   در که است خازم ابی بن بشیر بن هشیم همان هشیم از مراد :هشیمث 
 (2۸۷، ص۸ق، ج۱۴۱۴ ،ذهبی).است شده یاد حافظ و شیخ الفاظ با او از

 شثده  یثاد  امثام و ثقثه   الم دث، عناوین با میسرة بن حف  از :میسرة بن حفص ث
 (26۱، ص۸ج ،همان).است

 پژوهی متنهای  . رویکرد6
 با توجه به مبانی کالمی، تاریخی، قرآنی و حدیثی مفسران و شارحان حدیث، نوع نگاه

هثای مثس    به روایت مسّ شیطان نیز متفاوت خواهد بود. از آنجثایی کثه روایثت   ها  آن
 از جمله صث اح سثته بثه   ها  آن ع متقدمدر کت  اهل سنت نقل شده و مناب شیطان غالباً

صث یح  هثای   بسیاری از مفسران با توجه به اهمیتی کثه بثرای کتثاب    اند، تهپرداخها  آن
. در انثد  دهکثر هثا   آن های سعی در پذیرش تمام روایت ،اند دیده ص یح مسلمو  بخاری

 6۷و  6۶عنوان تفسثیر آیثات    های مس شیطان را به اند روایت این مورد نیز تالش کرده
های دیگری نیز مطرح شده اسثت. از جملثه    دیدگاه ،آل عمران تطبیق دهند. در این بین

انثد و   کثرده هثا   آن ها با آیات قرآن اقدام به رد برخی به دلیل تعار  داشتن این روایت
و اقدام به توجیثه روایثات بثا      دهها را پیمو گروه دیگر حد وسط قبول و رد این روایت

چنثد بسثیاری از   هر ؛اند تثا تعثار  ممیثن را از بثین ببرنثد      ن کردهتوجه به آیات قرآ
گونثه توضثی ی در ذیثل    ت بسثنده کثرده و از هر  مفسران و م دثان تنها به نقل روایثا 

طثور کلثی در مثورد     توان گفت روییرد مفسران بثه  . پس میاند دهاری کردروایات خود
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روییثرد   ،رد روایاتروایات مربو  به مس شیطان سه گونه است: روییرد ت عیف و 
 قبول و تص یح روایات، روییرد توجیه معناشناختی.

 . رویکرد تضعیف و رد روایت1ـ6
 توسثط  اوالد مسّ یها روایت گفته شده استای  هادل ارائۀ با رد، و ت عیف در روییرد
و بر همین اسا  در تعار  بین  نیست قرآن با تعار  برای الزم اعتبار دارای شیطان

در  روییثرد  ایثن  .انثد  دههای مس شیطان کثر  یات سعی در رد کردن روایتآیات و روا
کرده  کیدتأ بودن روایات واحد خبر و بودن، جعل اسرائیلی بر جهت نفی روایات بیشتر
در کتث  متقثدم اهثل سثنت نقثل       ی مس شیطان اغلث  ها است. از آنجایی که روایت

نمود داشته است. در این روییثرد   خر اهل سنتها نیز در آثار متأ آن نقد و نفی ،اند شده
  شود. های مسّ شیطان اشاره می ناقدین روایت های دیدگاهترین  به مهم

 . اسرائیلی بودن روایت1ـ1ـ6
 ،انثد  نقثل کثرده  هثا   آن از جمله دالیلی که مخالفان روایات مسّ شیطان، برای ت ثعیف 
د عبثده اسثت. مثتن    اسرائیلی بودن این روایات است. ییی از پیروان این دیدگاه م مث 

کثه  دهثد ایثن اسثت     آنچه ظاهر این روایات نشان می»سخن وی بدین صورت است: 
فرزنثدان بشثر از جملثه انبیثایی مثثل ابثراهیم و        و لمثس همثۀ   شیطان طمثع در اغثوا  

تنها از اسثرائیلیات اسثت    این روایت نهرا دارد.  و حتی ح رت م مد موسی
دن برتری ح رت عیسی به ایثن روایثت تنهثا    ها برای نشان دا بلیه باید گفت مسی ی

ولثم یثنج مثن نخسثة      أن النبثی »انثد کثه    یید این روایت آوردهو در تأ  دهبسنده نیر
ة یث بعملیة جراحیثة تولتهثا المالئ   کان ذلکالشیطان إال بعد أن نفذت الطعنة إلى قلبه و 

این حثدیث   زیرا این حدیث از اسرایلیات است؛ ۱۴.»بآالت جراحیة مصنوعة من الذه 
را دارد و دسثتاویزی بثرای    بثر پیثامبر   اقت اء ف یلت و برتری ح رت عیسی

 برخی از مسی یان شده تا با استناد به این روایت برخی از عقاید زشت و مثردود خثود  
دارد که شیطان بر انبیا و رسل و حتی بر انبیا اولثوالعزم   را اثبات کنند. این روایت اقت ا

شمولیت روایت خارج  ۀو فرزندش را از دایر ا ح رت مریمنیز تسلط دارد و تنه
ا این اوصا  این روایت با آیات قرآن در تعار  اسثت و قابثل پثذیرش    بکرده است. 

 » اتامُخالَصِین مِنا ُمُ کعِب دض إِتَّ » قوله: (، و۴2حجر: )»سُلاط ن عضلَی ِم  کتَ تَیسض عِب دِ  إِنَّ» نیست.
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( در واقع اکثر کسثانی کثه بثه اسثرائیلی بثودن ایثن       ۱۸۶ا، صت )ابوریه، بی.(۴8 )حجر:
و افثراد مخلث  را    این روایت با قرآن و اینیه انبیثا به اختال   ،اند روایت استناد کرده
ن بثه  ا( رشید رضا ییی دیگر از معتقثد ۴9۸تا، ص )شاکر، بیاند. دهاستثنا نیرده اشاره کر

و گفتثه   یت مثس شثیطان بیثان کثرده    رح رواآنچه بی اوی در ش»گوید:  این دیدگاه می
طمثع  هثا   آن کثه شثیطان در  ؛ چراترهستند یا ممتاز تر از پیامبر است که آن دو اف ل

شده است که مسثی یان بثا   ای  هطمع کند نیز بهانها  آن وسوسه داشت ولی نتوانست در
تر بوده است و حتی بگویند او فوق بشثر   اف ل استناد به آن بگویند عیسی از پیامبر

بثر   بوده است. در نهایت در جواب مسی یانی که از این روایت برای برتری عیسی
یید خودشان است استفاده ها که مورد تأ آن اند باید از کتاب خود استفاده کرده پیامبر 

 کرد. برای مثال در فصل چهارم از انجیل مرقس اینچنین آمده است: شیطان مسثیح 
رشیدرضثا،  »).ند و از میانی به میان دیگر او را ببثرد کرد تا او را حمل ک را وسوسه می

  (29۱، ص6ق، ج۱۴8۴
 . خبر واحد2ـ1ـ6

، خبر واحثد  های مسّ شیطان نقل شده اتی که در روییرد ت عیف روایتیاز دیگر نظر
سثرِّ اختصثاص   »گویثد:   گونه روایات است. در توضیح این دیدگاه ابوریه مثی  بودن این

قیه انبیا به این ف ثیلت چیسثت؟ در جثواب ایثن     در میان ب داشتن ح رت عیسی
این روایات  کند که بدین صورت است: ال کالمی از زمخشری و فخر رازی نقل میؤس

از نوع خبر واحد هستند و در صورتی که حتی ص یح باشند بثا ایثن آیثات در ت ثاد     
ضمهَنِی تَأُزضمنَنَّ تَ ُم  فِی اتاأَر ضِ: »باشند می ِمنَّ ُم  أَج مضتِینَ إاِلَّ عِبا دض  ل  َ رضبِّ بِم  أَغَا مِانا ُمُ   کَض تَأُغَا

مِانَ   کعضلَی ِم  سُلاط نٌ إاِلَّ مضانِ اتَّبضتضا   کاتامُخالَصِینَ ل  َ هذا صِراطٌ عضلَی مُس هَقِیمٌ إِنَّ عِب دِ  تَیسض تَ

دهثد:   ینچنثین ادامثه مثی   ابوریثه ا  (۴6ثث 69)حجر: ».اتاغ َِمنَ َض إِنَّ جض ضنَّمض تَمَض عِدُهُم  أَج مضتِینَ
کنند این در حثالی اسثت کثه     ها دفاع می نهند و از روایت برخی آیات قرآن را کنار می»

آیات قرآن از یقینیات هستند و قاضی نیز در این روایات طعن وارد کرده است و گفتثه  
انثد و الزم   خال  آیثات قثرآن وارد شثده   تند و براست که این احادیث، خبر واحد هس

کند کثه خیثر و    شیطان کسی را به شر دعوت می گوید: اوالً را رد کرد. و میها  آن است
شر را تشخی  دهد در حالی که کود  اینچنین نیست. در ثانی اگر شیطان این امیثان  
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را داشت که نخسه ایجاد کند بیشتر از لمس انجثام دهثد، هثال  و فسثاد صثال ین را      
اگثر ایثن لمثس و     رابعثاً  و فرزند او استثنا شوند؟چرا باید فقط مریم  داد. ثالثاً انجام می

ماند بایثد دنیثا را    ماند و اگر اثر آن باقی می گرفت باید اثر آن باقی می نخسه صورت می
گرفت وقتی این چنین نیست باید یگثوییم کثه ایثن روایثت درو       گریه و زاری فرامی

او نقصثی بثر    یا غیثر  است و باطل. حتی با اثبات این جریان برای ح رت عیسی
که ف لی از چرا کند؛ دیگر انبیا وارد نیست و اقت ای ف یلت او بر سایر انبیا را نیز نمی

شود که ناشثی از سثعی و تثالش آدم باشثد، در ف ثیلت       کماالت تام انسان شمرده می
   و مزایایی وجود داشته است که در شخ  وجود نداشتهیخصا ح رت عیسی

تثا،   ابوریه، بثی »).ندارد ی در برتری ح رت عیسیثیرو بر همین اسا  ف یلت تأ
آمثده   در توضیح خبر واحد بودن این دست روایات المنار( همچنین در تفسیر ۱۸۶ص
توسط شثیطان و احادیثث    روایات مس شیطان و احادیث تسلیم شدن پیامبر» است:

هستند و  با شیافتن صدر ایشان از اخبار آحاد از بین رفتن نفع شیطان از قل  پیامبر
تثوان از   نمی ،د استهستند و ایمان به غی  از قسم عقایچون این آخبار از اخبار غی  

( و مثا میلثف بثه    6۶)یثونس:  ۱۵ »إِنَّ اتظَّنَّ ال مغانِی مِنَ اتاحضقِّ شَیئ ً» اخبار ظنی پیروی کرد
 (292، ص6ق، ج۱۴8۴)رشیدرضا، .»پیروی از این گونه احادیث نیستیم

 بول و تصحیح. رویکرد ق3ـ1ـ6
در روییرد قبول و تص یح، سعی شده است کثه بثین روایثات و آیثات قثرآن ارتبثا        

از بین برود. این روییرد ضمن پذیرش ها  آن که تعار  ابتداییای  هبرقرار شود به گون
کردن کید بر ظاهر الفاظ آن، سعی در گسترده و تأ صدور این دسته روایات از پیامبر

که با تعمثیم دادن تعثار  بثین روایثت و     ای  هگون کرده است بهمصادیق روایت  دایرۀ
آیات قرآن و سایر روایات نیز از بین برود. بر این اسا  در جهت تطبیق این روایات با 
آیات قرآن، قائل به استثناء و تخصی  خثوردن برخثی از مصثادیق از جملثه انبیثاء و      

هثای ایثن روییثرد     ترین نگثرش  مهم. از جمله اند دهمخلصین با توجه به آیات قرآن ش
 ند از:ا عبارت

 . مستثنا شدن انبیا و مومنین1ـ3ـ1ـ6

مسثتثنا کثردن    ،هایی که از سوی افرادی قائل این روییرد مطثرح شثده   از جمله دیدگاه
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عمومیت روایات است. طبق این دیدگاه این روایثت عمومیثت    ۀبرخی مصادیق از دایر
را در قثرآن مسثتثنا   هثا   آن نها افرادی که خداونثد دارند و بر عموم خود باقی هستند و ت

. بر این اسا  طبق ن  آیات قرآن اند دهعمومیت روایت خارج ش ۀاز دایر ،کرده است
د از قول ابثن  این روییر رۀباهستند. در شمولیت روایت مستثنا ۀانبیا و مخلصین از دایر
والدت او لمس کنثد  ابلیس ممین است هر مولودی را در هنگام که  حجر نیز نقل شده

ضرری وارد سازد و بر همثین   تواند به مخلصین و انبیا و این م تمل است اما نمی
  (۶8، ص۱، جتا )عبدالفتاح، بیاند. دهو فرزندش استثنا ش اسا  ح رت مریم

 . عام مخصص2ـ3ـ1ـ6

رفع تعار  بثین   برایهستند  گروه دیگر از علما که قائل به صدور روایت از پیامبر
. این افراد با استناد به روایاتی اند دهعام و خاص روی آورۀ ایات و آیات قرآن به قائدرو

هثای   به تخصثی  عمومیثت روایثت    ،وارد شده است و ائمه که در شأن پیامبر
. از جمله این مفسران ابن کثیثر اسثت. وی در تفسثیر خثود     اند دهمس شیطان معتقد ش

آل عمران آورده است:  26 ۀیطان در ذیل آیضمن نقل روایت ابوهریره در مورد مس ش
کثه روایثت   چرامراد از مولود در این روایت عامی است که تخصی  خثورده اسثت؛   »

بثرای نگهبثانی از ایشثان فثرود آمدنثد و       شده است که مالئیه حین والدت پیثامبر 
در کعبثه متولثد شثده اسثت و بثا ایثن        همچنین نقل شده است که ح رت علثی 

را نیثز   و امام علی پیغمبر ،و فرزندشان بر ح رت مریمتوضی ات عالوه 
همچنین آلوسی در  (۴۸6، صق۱6۸۸ابن کثیر، »).از شمولیت روایت خارج کرده است

این آیه بر عموم خود باقی نمانده است و افراد دیگری از گوید:  می روح المعانیتفسیر 
از جمله افرادی است که براند و پیام مخصصات آن داخل شده ۀبیرون آیه نیز به دایر

ومیت آیه خارج اسثت و از قثول قاضثی    مع و از دایرۀ شیطان او را لمس نخواهد کرد
مشثتر  هسثتند و از    کند: جمیع انبیا در این حیم با پیثامبر  عیا  از نووی نقل می

 ،در برخثی از تفاسثیر   (۱62، ص2، جق۱۴۱۵)آلوسثی،  .حیم روایثت خثارج هسثتند   
آل عمثران مطثرح    26 ۀعنثوان مصثداق بثارز آیث     ن تنها بهو فرزنشا ح رت مریم

؛ ۱۵2، ص28تا، ج )عینی، بی.ناتوان باشدها  آن گرینه اینیه شیطان تنها در اغوااند  شده
 ( ۱۱۶، ص۱، جق۱۴88حلبی، 
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 . رویکرد توجیه معناشناختی4ـ1ـ6
 رائثۀ ا بثا  شثیطان،  مثس  روایثات  صث ت  فثر   بر بنا در روییرد توجیه معناشناختی

 مثا » به توجیه عبثارت  پیامبر شخ  از روایات این صدور پذیرش ضمن یهاتیتوج
 مس شیطان معناای  هگون به است شده تالش پرداخته و »شیطان یمس ان اال آدم بنی من
چند این روییرد در نگثاه اول  هر. شود رفع قرآن آیات و روایات بین تعار  که شوند

در واقثع ایثن روییثرد ضثمن صث یح       ،یدآ با روییرد قبول و تص یح ییی به نظر می
شمردن روایات مسّ شیطان برای رفع اختال  بین این روایات و آیات قثرآن و سثایر   

بلیه به مباحث خارج از ظاهر الفثاظ مثثل    نیرده،روایات به معنای ظاهر روایت توجه 
 شود. ترین تقریر این دیدگاه اشاره می مهم تمثیل وارد شده است. به

 یلی بودن مسّ  . تمث1ـ4ـ1ـ6

، مراد از مس شیطان ن ضمن پذیرش نقل این روایت از سوی پیامبربرخی از مفسرا
گوید  از جمله این افراد شیخ م مد عبده است. وی می اند؛ تهدر روایات را تمثیلی دانس

با اینیثه   اگر این حدیث ص یح باشد در واقع از باب تمثیل است نه از باب حقیقت. و
به م مون آن چندان اعتمادی نیست و در صورتی  اند، دهیخین نقل کراین روایت را ش

 .تمثیل از روایت هستندۀ که درست باشند از باب رهایی از معنای حقیقی و از نوع اراد
بسیاری از  بر همین اسا  (۴۶۴، ص2ق، ج۱۴۱۸؛ معرفت، ۵۷۶، ص2، جتا )ذهبی، بی

، سعی در معنی کردن مس اند دههای مس شیطان ش نی که قائل به پذیرش روایتامفسر
بثه  مراد از مثس شثیطان امیثد     اند ته. از جمله اینیه گفاند تهبر خال  ظاهر روایت داش

را نیثز فریث     که او دوست داشت عیسی بن مثریم ای  هگون گری اوست به وسوسه
او شد. همچنین گفتثه شثده ایثن     سۀدعای مادرش مانع وسو واسطۀ دهد که خداوند به

دارنثد   پیثامبر  سینۀهایی است که داللت بر شق صدر و غسل  ند روایتروایت همان
 نیز مراد این است که هیچ بهره و نصیبی بثرای شثیطان در قلث  پیثامبر    ها  آن که در

 .ایشان را شیافته باشثند ۀ فرشتگان سین برای وسوسه کردن او باقی نماند نه اینیه واقعاً
ران بسیاری مراد از مس در این روایثت  عالمان و مفس( ۱۴۵، ص6ق، ج۱6۷۱)مراغی، 

، 2 ج ،۱6۷2 )طبرسثی، اند. دهبیثان کثر   گثری اوالد آدم  را طمع شثیطان در وسوسثه  
؛ ۴۷9، ص۱ ، جق۱۴26؛ کاشثثثانی، 662، ص۱ج ،ق۱۴۱۵ کاشثثثانی، فثثثی  ؛۷69ص
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ق، ۱۴۱6حجثازی،   ؛29۱، ص6ق، ج۱۴۱۴رشیدرضثا،   ؛68۵، ص۱ ، ج۱6۸۸جزایری، 
، ۵، جق۱۴۱۵المنثثثاوی،  ؛2۶9، ص۵ق، ج۱۴89؛ موسثثثوی سثثثبزواری، 22۸، ص۱ج
 (۴92، ص2 ، ج۱6۸۷؛ معرفت، 28ص

لطی بر بندگان مخل  خثدا نثدارد   هیچ گونه شیی نیست که شیطان هیچ گونه تس
سثخت و دشثوار کنثد و    ها  آن ویشه انبیاء عظام. اما این قدرت را دارد که راه را برای به

 میثدر کنثد. شثیطان بثر ایثوب     ا ه آن حیات و زندگی را با خباثت و دسیسه برای
کرامت اسثت تسثلط پیثدا    ۀ سلط پیدا نیرد و بر قل  او که م ل نزول خداوند و خانت

نبثود. بثر همثین اسثا      ای  هنیرد و به همین دلیل ایوب برای ابلیس هیچ گونثه طعمث  
مضسَّنِی  رضبَّهُ أَنِّی  َض أَمَبض إِذا ن دى» ا در م نت و سختی در زندگی دنیا قرار داد:ر ایوب

شَفان  م  بِهِ مِنا َُرٍّ َض آتَینا هُ أَه لَاهُ َض مِاثالَ ُم  مضتض ُام      کاتضُّرُّ َض أَنا ض أَر حضمُ اترَّاحِمِینَ. فَ س هَجضب ن  تَهُ فَ

در  (۴62، ص6، جق۱۴۱۵)معرفثت،  .(۸۴ث۸6)انبیاء: ۱۶»تِلات بِدِمن  رىکرضح مضةً مِنا عِنادِن  َض ذِ
( تسلط شیطان را ۶۵سراء: ا)۱۷»عضلَی ِم  سُلاط نٌ کنَّ عِب دِ  تَیسض تَاِ»ۀ آی واقع باید بگوییم که

گثری را نفثی کنثد و در صثورتی کثه حتثی شثیطان         کند نه اینیه اصل وسوسه نفی می
 در کار نخواهد بود.  ای  هسلط ،او پیروی نشودۀ وسوسه کند ولی از وسوس
نیم به برخی از مفسرانی که تنها خوب است اشاره ک ها روییرددر پایان مب ث بیان 
داری دگونه توضیح و تفسیری در شرح روایت خثو و از هر  دهبه نقل روایات بسنده کر

 .بغثثوی ( و2۸، ص۱ق، ج۱۴68)جرجثثانی (،68، ص2ق، ج۱۴۱۱)زحیلثثیانثثد:  دهکثثر
 (۴66، ص۱ق، ج۱۴28)
 . نظریۀ معیار۷

توجیثه   ظریثۀ رسثد ن  ، بثه نظثر مثی   بر فر  قبثول صثدور ایثن روایثت از پیثامبر     
معنای مقبول از معنای لمس شیطان،  دیدگاهی است که ضمن ارائۀمعناشناختی، بهترین 

بثرد. آنچثه از ظثاهر     از بثین مثی   ،که بین روایات و آیات قرآن وجثود دارد را تعارضی 
آید این است که شیطان امید به فریث    برمی» ما من مولود اال أن یمسّ الشیطان»روایت 

ن هر نوزادی در بدو تولد را دارد ولی این عمومیت روایت با آیه قرآن دادن و اغوا کرد
تخصی  خورده است و دلیلی ندارد که ما روایت را بدون در نظر گرفتن آیثات قثرآن   

و  بر پیثامبر  معنا کنیم و از مفهوم روایت برای نشان دادن برتری ح رت عیسی
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ن ایثن برتثری بگثوییم ایثن روایثت از      استفاده کنیم و در نهایت برای رد کرد سایر انبیا
 در ایثن بثاره  اسرائیلیات است و به رد و انیار کردن آن ب ردازیم. آنچثه دیثدگاه مثا را    

انثد و در   هایی است که توسط آیات قرآن تخصی  خورده کند نمونه روایت تر می قوی
شثده  نقثل   از پیثامبر  ،پرداخته شده است. بثرای نمونثه  ها  آن کت  علوم قرآن نیز به

این روایت با ایثن  ولی عمومیت  »است مردار شود جدا زنده از هک چیزى هر»است که 
افِ   مِنا َض»آیۀ  های بدن  و بخشی از قسمت تخصی  خورده( ۸8)ن ل: ۱۸»أََ ب رِه  َض أَصَ 

 صثدقه »نقل شده اسثت   دیگر از پیامبر در نمونۀاز مردار بودن خارج شده است. یا 
 فَقا تِلَُا »ۀ حال اینیه این روایت نیز با آیث  »نیست حالل اندامى واراست یا و غنى هیچ بر

( ۶6۸، ص۱ق، ج۱۴2۱( تخصثی  خثورده است.)سثیوطی،    9 :)حجثرات ۱9»تَب غِی اتَّهِی
ۀ توان استفاده کرد. مثالً در ایثن آیث   یید این دیدگاه از آیات قرآن نیز میتأ همچنین برای

 إاِلَّ سُلاط نٍ مِنا عضلَی ِم  تَهُ  نَک م  ظَنَّهُ فَ تَّبضتَُهُ إاِلَّ فَرِمق ً مِنَ اتامُؤامِنِینَ َض َض تَقَد  صضدَّقَ عضلَی ِم  إِب لِیسُ»

( 2۱ثث 28سثبأ:  )»حضفِایظٌ  ءٍ شَی لِّک  عضلى کرضبُّ َض کشَ فِی مِنا   هَُض مِمَّنا بِ تاآخِرَةِ مؤامِنُ مضنا تِنَت لَمض
صورت عام از شثیطان   یعنی همه به ؛کند م بودن آن میضمیر واو در اتَّبَعُوهُ داللت بر عا

 تَاهُ   نَکا  ما   إاِلَّ فَرِمق ً مِنَ اتامُؤامِنِینَ َض» کنند ولی در همین آیه در ادامه با عبارت پیروی می

دیگری در قرآن  نمونۀن را تخصی  زده است یا در امنؤگروهی از م »نٍسُلاط  مِنا عضلَی ِم 
م  جضزاءً مَض فَُراً َض اس اهَفازِز  مضانِ اس اهَطَت  ض مِانا ُم      کمِنا ُم  فَإِنَّ جض ضنَّمض جضزاؤُ کبِتضل  َ اذاهضب  فَمضنا تَ)

ا ِ َض اتاأََ الدِ َض عِد هُم  َض م  متِدُهُمُ کَض ش رِ کَض رضجِلِ کَض أَج لِب  عضلَی ِم  بِخَیلِ کبِصَض تِ  ُم  فِی اتاأَمَ 

( نیثز  ۶۵ث۶6سراء: ؛ ایالًکَض کبِرَبِّ  فىکعضلَی ِم  سُلاط نٌ َض  کعِب دِ  تَیسض تَ اتشَّیط نُ إاِلَّ غُرَُراً إِنَّ
و در ادامثه بثا   داده افراد را مورد خطثاب قثرار    ۀصورت عام هم ابتدا با من موصولی به

ت. آیه تخصی  خورده اسث  »یالًکَض کبِرَبِّ  فىکعضلَی ِم  سُلاط نٌ َض  کإِنَّ عِب دِ  تَیسض تَ» عبارت
 انثد یثا   با اینیه در روییرد قبول و تص یح قائل به خاص بودن عمومیت روایثت شثده  

نثای  بایثد گفثت پثذیرش مع    ،انثد  عمومیت مستثنی کثرده  برخی از مصادیق را از دایرۀ
آدم است کثه ایثن دیثدگاه     گری شیطان بر اوالد بنی ظاهری روایت نوعی پذیرش سلطه

عضلَای ِم    کنَّ عِبا دِ  تَایسض تَا   اِ: »رش نیسثت مطابق با آیثات خثود قثرآن نیثز قابثل پثذی      

رسد این  تر می دیدگاهی که به نظر قویپس در نهایت باید بگوییم  (۶۵ اسراء:)».سُلاط نٌ
صادر شده و مراد از مسّ شثیطان نیثز معنثای     است که روایت مس شیطان از پیامبر
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آیات بسیاری در  درگری مراد است. همچنان که باشد و وسوسه و اغوا ظاهری آن نمی
گری شیطان ص بت شده است و هثیچ گونثه تعارضثی جثز تعثار        قرآن از وسوسه

 ابتدایی و شیلی بین این روایات با آیات قرآن وجود ندارد.
 گیری . نتیجه۸

ن امیثان صثدور از رسثول    قثرای با توجه به » ما من مولود اال أن یمس الشیطان»روایت 
در کت  روایی و  نقل شده و اغل  ریق اهل سنِّتچند این روایت از طهردارد.  اهلل

های مختلفثی کثه در جمثع ایثن      با توجه به دیدگاه ،تفسیری اهل سنت نقل شده است
دلیل اینیثه روایثات    بهروایت با آیات قرآن گفته شده است باید گفت: بسیاری از علما 

ات و مسّ شیطان دچار تعار  ظاهری با آیات قرآن هسثتند در مقثام جمثع بثین آیث     
آیات قرآن بر عثدم   زیرا اند؛ تهروایات مسّ شیطان به نفی و رد کردن این روایات پرداخ

تسلط شیطان بر بندگان مخل  خداوند و انبیا داللت دارند ولی این روایثات نشثان از   
آدم در بدو تولد دارند و در این راستا بیشتر به معنثای   تسلط شیطان بر تمامی اوالد بنی

ی هثا  طور کلی روییرد به .اند دهاست تییه کر ءبرخورد فیزییی دو شیظاهری مسّ که 
قبول و تص یح، توجیه معناشناختی و ت عیف و رد روایت از سوی دانشمندان  گانۀ سه

برای رفع تعار  روایات مس شیطان و آیات قرآن مطرح شده است. عثدم توجثه بثه    
از جملثه اشثیاالتی    ،ر هسثتند همثدیگ  کنندۀ یات و اینیه آیات و روایات تبیینمفهوم آ

معیار کثه نظثر اکثثر دانشثمندان      ی دوم و سوم وارد است. نظریۀها است که به روییرد
باشد، با رد کردن روییرد جعل و ضعیف بثودن روایثت و عثدم پثذیرش      شیعه نیز می

وایثات پرداختثه و   معنای ظاهری در دیدگاه قبول و تص یح، به جمثع بثین آیثات و ر   
ما من مولود اال »و به رفع تعار  بین آیات و روایت تری را ارائه کرده  هدیدگاه مقبوالن

 پرداخته است. » أن یمس الشیطان
زمانی مسّ شیطان، به نظر نثوعی خلثط میثان مثسّ و تسثلط       ۀآغاز دربارۀرو  ازاین

 ءاز آنجا که مسّ در معنای لغوی برخود فیزییثی دو شثی   .شیطان صورت گرفته است
رساند و این تسلط داشتن شیطان بر تمام اوالد بشثر بثا آیثات     را می با هم نوعی تسلط

باید بگثوییم کثه مثراد از مثسّ در ایثن دسثت        ،قرآن و سایر روایات در تعار  است
روایات معنای تما  ظاهری و فیزییی نیست بلیه مراد از مس امید به اغوا و وسوسه 
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است و هیچ ارتباطی بین مثس در  کردن هر نفر از اوالد بشر توسط شیطان از بدو تولد 
دلیل تعار  داشتن این روایات با  وجود ندارد که به این روایت و تسلط داشتن شیطان

 آیات قرآن به رد و انیار روایات مسّ شیطان ب ردازیم.
 

 ها نوشت پی
 کثه  اسثت  دلیثل  ایثن  بثه  و کند می لمس را او تولد هنگام شیطان اینیه مگر نیست آدمی فرزند هیچ .۱

 کرد. حفظ راها  آن خداوند که عیسی فرزندش و مریم جز کند، می گریه تولد هنگام در نوزاد
 و .بثود  داناتر زایید او آنچه به خدا و .ام زاده دختر من پروردگارا،: »گفت بزاد، را فرزندش چون . پس2
 پنثاه  تو به شده، ندهرا شیطان از را فرزندان  و او و نهادم، مریم را نام  من و نیست؛ دختر چون پسر
 . دهم مى
 و عمثران  بنثت  مریم مگر کرد خواهد لمس خود انگشت با را آدم بنی فرزندان از فرزندی هر شیطان .6

 را. عیسی فرزندش
 لمثس  ایثن  خثاطر  بثه  و کرد خواهد لمس را او تولدش هنگام شیطان اینیه جز نیست فرزندی هیچ .۴

 .عیسی فرزندش و مریم مگر زد خواهد فریاد شدن
 او فرزنثد  و مثریم  جثز  زنثد  مثی  او پهلثوی  بثر  شثیطان  آورد مثی  دنیا به را او مادرش که انسانی هر .۵

 زند؟ می فریاد چگونه آید می دنیا به که هنگامی کنی نمی نگاه کود  به آیا. عیسی

 که ممری بن عیسی مگر زند می آدم بنی فرزند هر پهلوی به شیطان که است شده نقل ابوهریره از .۶
 شود. می شیطان ضربۀ مانع حجابی

 رد.  ک خلق آت  از تشعشعى از را جنِّ و .۷
. ردنثد ک سثجده  ابلثیس  جثز [  همثه ] پس »نیدک سجده آدم براى: »گفتیم فرشتگان به هک را هنگامى و .۸

 نم؟ک سجده آفریدى گل از هک سىک براى آیا: »گفت
 ردمکث  خلثق  خثوی   قدرت دستان به هک چیزى ىبرا هک شد مانع را تو چیز چه ابلیس، اى: »فرمود .9

 جویانى؟ برترى[  جمله] از یا نمودى بّریت آیا آورى؟ سجده
 .نندک پیروى را تو هک گمراهان از سانىک مگر نیست، تسلطى من بندگان بر را تو حقیقت، در .۱8
 اند آورده ایمان هک ىسانک بر را او هکچرا بر، پناه خدا به مطرود شیطانِ از خوانى مى قرآن چون پس .۱۱
 سرپرسثتى  به را وى هک است سانىک بر فقط او تسلط. نیست تسلطى نند،ک مى لکتو پروردگارشان بر و

 .ورزند مى  شر[ خدا] او بهها  آن هک سانىک بر و گیرند، برمى
 امتمث  یفثرى ک هکث  بود خواهد سزایتان جهنم مسلماً ندک پیروى را تو آنان از سکهر هک برو: »فرمود .۱2
 بثا  و بتثاز ها  آن بر پیادگانت و سواران با و نک کت ری خود آواى با توانستى را هکهر ایشان از و. است
 در. دهد نمى وعدهها  آن به فری  جز شیطان و ،»بده وعده ایشان به و نک تکشر اوالد و اموال در آنان
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 بثارۀ در هک سىک از دارد ایمان آخرت به هک را سىک هیآن جز نبود، تسلِّطى آنان بر را[  شیطان] و. ردندک
 است. گاهبانن چیزى هر بر تو پروردگار و. شناسیم باز است تردید در آن
 روی بثر  مالئیثه  که جراحی عمل از بعد مگر نیرد پیدا رهایی شیطان وسوسۀ و نخسه از. پیامبر۱۴
 کردند. پا  را او قل  و دادند انجام او
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 سثان ک و ردیم،ک برطر  را او بر وارده آسی  و نمودیم اجابت را او[  دعاى] پس .مهربانان ترین مهربان
 بثراى  عبرتثى  و مثا  جانث   از رحمتثى [ تثا ] ردیمکث  عطا وى به[ مجدداً] آنان با همراه را نظیرشان و او

 [.باشد] نندگانک عبادت
 نیست. تسلطى من بندگان بر را تو حقیقت، در .۱۷
 ها. آن موهاى و ها  رک و ها پشم از .۱۸
 بجنگید. ندک مى ىتعد هک[  اى طایفه] آن با .۱9
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