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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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عملكـرد شیـاطین جن و انس به عنوان دشمن پیامبران
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حیـرت و جهـل جنیّان نسبـت بـه كیفیـت وحى
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مرگ و حشر جن
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شركاى جن ـ شاه پـریان و سـایر معتقدات باطل
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آزمایش الهى به وسیله القائات شیطانى
شیطان عامل آزمایش انسان
استناد اعمال شیطـان به اذن الهى
چرا خداوند مانع شیطان نمىشود؟
مشیـت الهــى در تـأثیــر القـائـات شیطـانـى
موقوف بودن راه شیطان به قضای الهى
تصرفات شیطان به اذن الهى
چگونگى استناد
ّ
تصرفات شیطان و نقش اختیار در انسان
مسئله جبر و اختیار در رابطه با پیروى از شیطان
اغفال شیطان ،اضالل ابتدایى و مجازات ثانوى
سه فرمان الهى در ردّ ادّعاى استقالل شیطان
مسئـول بـودن انسـان ،و مـوهوم بودن رابطه شیطان و انسان
فصل سوم
وظایف شیطان و طرز كار او
عمل گمراه كردن ابلیس چگونه صورت مىگیرد؟
اثر نزدیك شدن شیطان به دل انسان
تنـوع شیطـانها و تنــوع فنـون آنهـا
خـاطـرات شیطـانى چیسـت؟
نحــوه القاى القائات شیطانى
نســخ القـائات شیطانى
مفهـوم شیطـان طـائف و طـواف او
مفهــوم نــزغ شیطـان
نزغ شیطان و راه مقابله با آن
مفهـوم صـوت و جلب شیطـان و لشكـر سـواره و پیـاده او
مفهوم تسویل و امالء شیطان
انتقال تسویالت شیاطین به وسیله انسانها
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مكر و امالء و استدراج و چگونگى استناد آنها به خدا و شیطان
علیهالسالم
غواص در تسخیر سلیمان نبـى
شیاطین جنّى بنّا و ّ
علت تشبیه شكوفه میوه درختان جهنّمى به سر شیاطین
فصل چهارم
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میدان عمل شیطان و محل نفوذ او
لذایذ طبیعى و فكرى و لذایذ شیطانى
نحــوه گـرفتـارى در دام شیطـــان
جلوههاى شیطانى اعمال و بى اثر شدن آنها
رابطه عمل شیطان با شراب و قمار و آثار آنها
حبّ شهوات و چگونگى انتساب آن به شیطان
مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او
مفهوم زینت دادن زمین به وسیله شیطان
اهداف متفاوت تزیین دنیا و استناد آن به خدا و شیطان
مفهوم كمین نشستن شیطان و محاصره انسان
دخالت شیطان در كیفیت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء
ربا خوارى و دخالت شیطان در نیروى تشخیص انسان
سحر و ساحرى در قوم یهود و مفهوم كفر شیاطین
تصرفات ابلیس
روایات منتخب در چگونگى
ّ
فصل پنجم
تصرفات شیطان
ّ
عدم آگاهى انسان از حمله شیطان
تصرف مىكنند؟
چگونه شیطان و نفراتش انسان را مىبینند و
ّ
شعـور و ادراك انسان ،محل وسوسه شیطان
سوء استفاده شیطان از حاالت نفسانى انسان
دخالت شیطان در اشتباهات انسان
دخالت شیطان در ایجاد فراموشى نهى الهى به وسیله انسان
ایجاد فراموشى به وسیله شیطان در انسان
مـحـاصـره انسـان سـرگشتـه بـه وسیلـه شیـاطین
ابلیـس چـه حـالى را در نفـس آدمـى عـوض مىكنـد؟
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رابطه شیطان با اعمال خالف فطرت انسان و تغییر خلقت
مواعید شیطان و آرزوهاى باطل انسانى
شیاطین انسانى و موارد عمل آنها
موارد اطـالق عنوان شیطان بر انسـان
دشمنى شیطان با انسان و آثار آن
پىگیرى غفلتهاى انسان به وسیله شیطان
دعـوت ،فـریـب ،و تـرك و انـزجـار شیطان
مفهـوم شـركت شیطـان در استفـاده از مـال و اوالد انسـان
شیاطین بر چه كسانى نازل مىشوند؟
شیطان قرین و همراه دائمى انسان
كدام صنف از بشر محكوم به اغواى شیطان است؟
چگونگى اختالل در اعصاب و مغز انسان به وسیله شیطان
چگــونگــى تــأثیــر شیطــان در رؤیـاهـاى انسـان
فصل ششم
تصرفات شیطان
مصونیت از
ّ
عهد الهى با انسان و فرمان عدم اطاعت از شیطان
استثناى مخلَصین از اغواى شیطان
عدم سلطه شیطان بر انسان
وعدههاى شیطان و عدم تسلّط او بر بندگان خدا
فرمان احتراز جامعه اسالمى از پیروى گامهاى شیطان
نفـى سلطـه شیطـان از دارندگان ایمان و تو ّكل
چه كسانى از تسلّط شیطان مصون هستند؟
چه كسانى و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟
تفكیك بندگان خدا از پیروان شیطان
ادب در كالم و احتراز از وسوسه شیطان
فصل هفتم
والیت شیطان
شیطـان بر چه كسـانى تسلّـط و والیـت پیـدا مىكنـد؟
چگونگى استفاده متقابل شیطان و اولیاى شیطان از یكدیگر
والیـت متقـابـل ظـالمیـن و تـابعیـن شیـاطیـن
والیـت الهـى ،والیـت مـالئكه ،و والیـت شیطــان
والیت شیطان و پیروى هدایت خیالى
والیـت شیطـان و انحصــار آن
والیت شیطان در جـوامـع تـاریخى
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زمینههاى قبلى در انسان براى پذیرش وساوس شیطان
سـوء اختیـار شیطان در قبول والیت گمراهان
پیــروى شیطـان ،مجــازات گمـراهى اولیّـه انسـان
بـرادران شیـاطیـن ،و مصـادیـق آن
تحریك مشركین به وسیله شیطان و استناد آن به اذن خدا
حزب شیطان چه گروهى هستند؟
منافقین و نجواهاى شیطانى آنها
نفـى اطاعـت كورانـه از آئیـنهاى اجـدادى پرداخته شیطان
نمونهاى از وحى شیطان براى ایجاد تردید در احكام الهى
نهـى از اطـاعت شیطـان
نفى والیت تدبیر و شهود شیطان در خلقت
فصل هشتم
حركت اولیّه شیطان در جهت مخالف انسان
شیطان عاملى مخالف انسان و مالئكه اسبابى در خدمت مردم
عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاكى انسان
رابطه تكوینى خلقت انسان با مالئكه و شیطان
ضـدیّـت جـوهـره ذات شیطـان با سعـادت انسان
آیا دشمنى ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟
اعراض شیطان از گرامى داشت انسان
علّت دشمنى ابلیس با آدم
تمرد اولّیه شیطان و تأثیر آن در ادامه ضاللت در نسل بشر
ّ
كافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم
كبر ورزى ابلیس به خداى تعالى
ّاولین معصیت در برابر خداى تعالى
تـوجیـه ابلیـس از استكبـار خـود
تمرد
همسـانى مقام ابلیس با مالئكه قبل از ّ
مفهوم هبوط و خروج شیطان
تمرد،اقتضاى ذاتى ابلیس
ّ
تمرد شیطان در برابر حقیقت انسانیّت
تكـوینـى بـودن ّ
فصل نهم
نقش شیطان در خروج نسل انسان از بهشت
آیات مربوط به بهشت آدم و وسوسه شیطان
بهشت آدم و شیطان كجا بود؟
وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟
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وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینى شدن او
وسوسه شیطان در داللت آدم به سوى شجره خلد
كندن لباس تقوی آدم و همسرش به وسیله شیطان
چگونگى توجیه نهى آدم بهوسیله شیطان
آدم ،و رؤیت و صحبت و فریب شیطان
چگونگى ورود شیطان به بهشت و خروج از آن
نتیجهگیرى از داستان ابلیس و آدم
نقض عهد الهى به وسیله آدم و نقش شیطان
هبوط آدم و همسرش ،و ابلیس
فصل دهم
مصونیت وحى قرآن از شیطان
مصونیت وحى الهى از نفوذ شیطان در مراحل آن
تالش شیاطین براى استراق سمع از گفتگوى مالئكه
حفـظ اخبـار غیبـى و حـوادث آتـى از شیاطیـن مـارد
دفع شیاطین مطرود از سماء دنیا به وسیله شهاب ثاقب
مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با راندن شیاطین
رجم شیاطین با ستارگان در آسمان دنیا
نفى استناد قرآن به القائات شیطانى
مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن
عـدم توانائى و شایستگى شیاطین از استماع وحى و اخبار آسمانى
فصل یازدهم
مقابله پیامبران الهى با شیطان
تصرف مىكند؟
آیا شیطان در انبیاء
ّ
چگونگى مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء
چگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام مىكند؟
موارد استناد ناراحتىهاى طبیعى انبیاء و معصومین به شیطان
تصرفات شیطان
موارد عدم مصونیت انبیاء از
ّ
بررسى روایات مربوط به گفتگوى ابلیس با پیامبران الهـى
فصل دوازدهم
رجم و لعن شیطان
مفهوم رجم و لعن شیطان
ادامه لعن شیطان تا چه زمانى است؟
فصل سیزدهم
پایان مهلت شیطان
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پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانى
انتهــاى مهلـت شیطـــان
اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع برزخ
روز «وقت معلوم» و پایان مهلت شیطان چه زمانى است؟
فصل چهاردهم
حشر شیطان در قیامت
اثبات حشر براى گروه جن و شیاطین و پیروان آنها
جهنّم ،جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او
وضع ابلیس و غاوون در جهنّم
بیزارى جستن شیطان از پیروان خود در قیامت
تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا
حشر پیروان شیاطین با قرینهاى شیطانى خود
مواجهه شیطان با ظالمین در قیامت
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مقـدمـه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی نیز
چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  77جلد
رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
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و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
1394
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مقدمه کتاب ششم و هفتم
بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه ،جـن و شیطـان
وقتى صحبت از «فرشته» به میان مىآید ،تصویر كودكى معصوم یا دختر جوانى با
پر و بال رنگین كه در طاق و رواق كلیساها و تابلوهاى نقاشان رسم شده ،به ذهن انسـان
خطـور مىكند.
وقتى از «جن» صحبت مىشود ،آنچه كه در ذهنیت ما جا گرفته ،موجودات شرور
و گاهى بسیار ریز و غیرقابل رؤیتى است كه از نقل قول بچههاى ترسو ،قصههاى
مادربزرگها ،رمالها و جن گیرها تصویر یافته است.
و وقتى از «شیطان» صحبت مىشود ،بالفاصله تصاویر كتابهاى قدیمى در ذهن
آدم مجسم مىشود كه شیطان را در هیئت غول بدقیافه و كریهى با شاخهاى تیز در دو
طرف سر نشان مى دادنــد .سابقـه تـاریخـى این تصویرها به ادوار شرك و جاهلیت انسان
برمىگردد ،كه مجسمــههـاى چنیـن غـول با شـاخ و دم را به خـاطـر رهایى از شرور و
حوادث بد پرستش مىكردند.

بـررسى معـارف قـرآن در این زمینه
آنچه را كه معارف قرآن در این زمینه بهدست مىدهد ،بهطور مشخص در
قسمتهاى مختلــف ایـن كتـاب مـالحظـه خـواهیـد فـرمـود ،با توجه به طبقـهبندى هایى كه
شده ،ماهیت وظـایـف و آثـار اعمـال این موجودات تبیین مىشود.
آنچه كه الزم است ،اضافه شود این است كه در موقع خواندن و اندیشه كردن در
این كتاب ،آن ذهنیات بدوى و جاهلى و تصاویر كلیسایى و نقاشىها را باید از مغز خارج
كرد و با حقایقى كه خداى آفریننده جهان بیان فرموده ،اندیشه نویى آغاز كرد .و چه بهتر كه
دانشمندان علوم نیز این حقایق را اساس قرار دهند و نظرات و تئورىهاى علمى خود را بر
این مبانى تنظیم كنند.
دانش امروز پى به عوامل جدیدى مىبرد كه غیب بودن آنها را قبول دارد ،مانند:
امواج صوتى ،رادیویى ،نورى ،نیروى جاذبه و امثال آن .با اینكه این عوامل دیده نمىشوند
ولى همه مردم ،آثار آنها را احساس مىكنند .نامگذارى امواج فوقالذكر به خاطر شباهت
حركت آنها به موج صورت گرفته و دیگران را بر اساس شناخت قبلى از نیروهاى دیگر،
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نیرو نامیدهاند .ولى قدر مسلم این است كه:
ـ اوال ،این عوامل وجود دارند،
ـ ثانیآ ،این عوامل دیده نمىشوند و در غیب هستند،
ـ ثالثآ ،آثار فعالیت و جریان این عوامل در زندگى روزمره انسانها و جهان هستى
مشهود است .برخى از آنها گفتار و تصویر ما را ثبت و ضبط مىكنند و با سرعت
غیرقابل تصورى آن را حركت مىدهند .برخى بدون كوچكترین تخلفى از وظیفــه خـود
میلیاردهـا میلیـارد سـال است كه كـرات آسمـانى را حفـظ و حركت منظــم آنهــا را تنظیـــم
مىنمـایند.
اگر این مفاهیم را با مطالب كتاب و شرحى كه خداوند سبحان راجع به این عوامل
در قرآن كریم بیان فرموده ،مقایسه كنیم ،چهقدر ساده مىتوان ذهنیت فرشتگان تصویرها و
دختـران بـالـدار نقــاشـان یا مجسمـههـاى شیطـان را از ذهـن زدود و جــاى آن را با چنین
حقـایقـى پـر كـرد( .رجــوع شود به فصـل  ،5وظیفـه مـالئكـه در حفـظ انسان و اعمــال و
گفتــار او و همچنیـن فصـل  ،1در مـورد مـاهیـت و وظـایـف مــالئكـه).

چـرا این عـوامل را نمىبینیم؟
انسان ذات اشیاء را نمىبیند بلكه اگر نور به یك شىء برخورد كند ،فقط تصویر آن
از طریق چشم به مغز منتقل مىشود .اگر شدت نور بیشتر یا كمتر از توانایى چشم باشد
چیزى دیده نمىشود ،یا در حالى كه فركانس رادیویى با سرعت سرسام آور معادل
 300/000/000كیلومتر در ثانیه پخش مىشود ،گوش انسان بیشتر از فركانس  60تا
 4000را نمىشنود .پس در حالتى این نیروها و عوامل مىتوانند ،براى چشم و گوش ما
قابل درك باشند كه آنها را محدود سازیم و به حد و فركانس ابزار ادراكات خودمان
برسانیم و یا ابزار ادراكات خودمان را آن قدر قدرت بخشیم كه به حد و فركانس آنها برسد.
دلیل اینكه ما این عوامل اداره كننده امور جهان آفرینش و حیات انسان را نمىبینیم،
همین محدودیت است .اگر روزى این محدودیت از بین برود و یا انسان از بدن خود و
محدودیتهاى این جسم مادى خارج شود ،بسیارى از نادیدنىها براى او قابل رؤیـت
خـواهـد بـود.

آثـار عمـل مـالئكه
اگر از كلمه «فرشته» استفاده نكنیم و به جاى آن از كلمه «ملك و مالئك» استفاده
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كنیم ،بهترمىتوانیم مفهوم قدرت و سلطنت و حكومتى را كه در آن وجود دارد ،حس كنیم.
قرآن كریم ،عواملى را كه جهان را مىگردانند ،مالئكه مىنامد .قرآن مالئكه را
واسطههاى تدبیر و رسوالنى مىنامد كه قدرت اقدام و سرعت حركت آنها براى ما قابل
تصـور نیسـت.
ما اصرار نداریم از كلمات نیرو و امواج و غیره كه تعریف پیش ساختهاى براى ما
دارند استفاده كنیم ،بلكه مىخواهیم مفاهیم این عوامل و اسباب را در ذهن خواننده بهوجود
آوریم.
آنچه درباره «جن» و «شیطان» باید اضافه كرد ،این است كه در مقابل عواملى
مانند مالئكه كه حركت و كار آنها در خدمت انسان و سیركمالى زندگى و سعادت اوست،
عواملى مخالف وجود دارد كه ماهیت و ذات جداگانهاى دارند و از مواد دیگرى بهوجود
آمدهاند .اینعوامل در خالف جهت منافع انسان عمل مىكنند ،لكن دخالتى در اداره جهان یا
قدرتى در برهم زدن نظام آن ندارند ،باید ذهنیت خودمان را در مورد آنها نیز تغییر دهیم و
براساسمحتواى كتاب حاضر شناخت جدیدى از آنها بهدست آوریم.
و من هللا التوفیق
سید مهدى (حبیبی) امین
بهار 1373
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معارف قرآن
در

شناخت جن
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فصل اول
ماهیّت وجودى جن ،و استعدادهاى آن

جــن چیسـت؟
ـر ِمنَ ْال ِج ِّ
«قُ ْ
ع َجبا!» ( / 1جن)
ى اَنَّهُ ا ْست َ َمـ َع نَفَ ٌ
س ِم ْعنـا قُ ْرانا َ
ـن فَقـالُوا اِنّا َ
ـى اِلَـ َّ
ـل ُاو ِح َ
كلمـه « ِجـن» به معنـاى نـوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند و
قرآنكریم وجود چنین موجوداتى را تصدیق كرده ،و درباره آن مطالبى به شرح زیر بیان
كرده است:
 1ـ این نوع از مخلــوقــات قبـل از نـوع بشـــر خلــق شــدهانـد.
 2ـ این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شدهاند هم چنــان كه نــوع بشــر از جنس
وم ـ ّ
ـن قَ ْبـ ُل ِم ْ
خاك خلق شدهاندَ « :و ا ْلجانَّ َخلَ ْقنـاهُ ِم ْ
جان را ما قبالً از آتشـــى
نـار ال َّ
س ُم ِ
ـن ِ
سمــوم آفـریـده بـودیـم / 27( ».حجــر)
علَ ْی ِه ُم
ق َ
 3ـ این نوع مانند انسان زندگى و مرگ و قیامت دارند « :اُول ِئـكَ الَّذیـنَ َح َّ
ا ْلقَ ْو ُل فى ا ُ َم ٍم قَ ْد َخلَتْ ِم ْنقَ ْب ِل ِه ْم ِمنَ ا ْل ِج ِنّ َو ا ِال ْن ِس ـ اینان كسانى اند كه همان عذابها كه
امتهـاى گـذشته جنّى انسـى را منقـرض كـرده بـود ،برایشان حتمى شده!» ( / 18احقاف)
 4ـ این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر
وذونَ ِب ِرجا ٍل ِمنَ ا ْل ِج ِنّ ـ و این كه مردانى از انس
دارندَ « :و اَنَّهُ كانَ ِرجا ٌل ِمنَ االَ ْن ِس یَعُ ُ
بودند كه به مردانى از جن پناه مىبرند / 6( ».جن)
 5ـ این نــوع ،مـاننـد نوع بشر داراى شعور و اراده است ،و عالوه بر این كارهایى
سریع و اعمالى شاقه را مىتوانند انجام دهند ،كه از نوع بشر ساخته نیست ،هم چنان كه در
آیات مربوط به قصص سلیمان علیهالسالم  ،و این كه جن مسخر آن جناب بـودنـد ،و نیـز در
قصـه شهر سبــا آمـده است.
 6ـ جن هم مانند انس ،مؤمن و كافر دارند ،بعضى صالح و بعضى دیگر فاسدند ،و
در ایــن بــاره آیــات زیــر را مىخـوانیم:
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ـن َو ا ْ
ـ « َو مـا َخلَ ْقـتُ ْال ِج َّ
ُون ـ من جــن و انس را خلق نكردم مگر
ال ْن َ
ـس اِالّ ِلیَ ْعبُــد ِ
براى این كه مرا عبادت كنند!» ( / 56ذاریات)
الرشْـ ِد فَـا َمنّا ِب ِه ـ ما قرآنى عجیب شنیدیم،
س ِم ْعنا قُ ْرآنـا َ
ـ « ِانّا َ
ع َجبـا یَهْدى ِالَى ُّ
قرآنى كـــه بــه ســـوى رشــد هــدایـت مـىكنــد و بــدان ایمــان آوردیــم 1( ».و  / 2جــن)
ـ « َو اَنّا ِمنَّا ْال ُم ْس ِل ُمونَ َو ِمنَّا ْالقا ِس ُ
طونَ ـ و این ماییم كه مسلمانان و دادگران از
مایند / 14( ».جن)
صا ِل ُحــونَ ـ و همیــن مــاییــم كــه صالحان و پائینتر از صالح از
ـ « َو اَنّا ِمنَّا ال ّ
مایند / 11( ».جن)
ص ّدِقا ِلما بَ ْینَ یَ َد ْی ِه یَهْدى اِلَى
س ِم ْعنا ِكتابا ا ُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد ُموسى ُم َ
ـ «قالُوا یا قَ ْو َمنا اِنّا َ
ـى اللّـ ِه ـ گفتند اى قوم ما آگاه باشید كه ما
ریق ُم ْ
قیم یـا قَ ْ
ست َ ٍ
ق َو اِلى َط ٍ
ــو َمنـا اَجیبُـوا دا ِع َ
ا ْل َح ّ ِ
كتابى را شنیدهایم بعد از موسى نازل شده كه كتابهاى آسمانى قبل را تصدیق دارد ،كتابى
است كه به سوى حق و به سوى طریق مستقیم هدایت مىكند ،اى قوم ما منادى خدا را
اجابت كنید 30( ».و  / 31احقاف)
و آیــات دیگــرى كه به ســایـر خصــوصیات جنیّان اشاره مىكند.

( )1

 -1الـمیـــــــــــزان ج 39،ص .190

مــادّه اولیّــه آفـرینش جـن
ــن قَبْـ ُل ِم ْ
جان َخلَ ْقنــاهُ ِم ْ
« َو ْال َّ
ــوم / 27(».حجر)
ـن
نـــار ال َّ
س ُم ِ
ِ
ـ سوگند مىخوریم كه مــا خلقــت نــوع آدمى را از گلى خشكیده كه قبالً گلى روان
و متغیــر و متعفـن بــود آغـاز كـردیـم ،و نــوع « ِجن» را از بــادى بسیــار داغ خلــق
كــردیــم ،كـــه از شـــدت داغـــى مشتعــل گشتــه و آتـش شــده بـــود.
ظاهر مقابلهاى كه در میان جمله « َو لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ا ْ
ص ْلصا ٍل ِم ْن َح َم ٍأ
ال ْنسانَ ِم ْن َ
ـن قَبْـ ُل ِم ْ
جان َخلَ ْقنـاهُ ِم ْ
ون »،و جمله « َو ْال َّ
وم 26( »،و  / 27حجر) برقرار
نـار ال َّ
س ُم ِ
َم ْسنُ ٍ
ـن ِ
شده ،این است كه همان طور كه جمله اولى در صدد بیان اصل خلقت بشر است ،جمله
دومى هم در مقام بیان همین معنا باشد .پس نتیجه این مىشود خلقت ّ
جان در آغاز از آتشى
زهر آگین بوده است.
اگر در آیه مورد بحث مبدأ خلقت ّ
جن را از نار سموم دانسته ،با آیه سوره
لرحْ من» كه آن را «مارجى از نار» نامیده و فرمودهَ «:و َخلَقَ ْال َّ
نار»،
«ا َ َّ
ج ِم ْن ٍ
جان ِم ْن ِ
مار ٍ

18

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتم  :جن و شیطان

(/15رحمن) منافات ندارد ،زیرا مارج از آتش شعلهاى است كه همراه دود باشد ،پس دو آیه
روى هم مبدأ خلقت جــن را بــاد سمــومى معــرفى مىكند كه مشتعل گشته ،و به صورت
( )1
مـارجى از آتـش در آمـده اسـت.
 -1الـمیـــــــــــــزان ج 23،ص .225

تكثیر نسلهاى بعدى و نحوه تناسل جن
ـــن قَبْـــ ُل ِم ْ
جــــان َخلَ ْقنــاهُ ِم ْ
َّ
ـــوم / 27( ».حجــر)
ـــن
« َو ْال
نــــار ال َّ
س ُم ِ
ِ
ّ
جــان» هـم مـاننـد فــرد ّاولشــان از نار سموم بوده به
آیــا نسـلهـاى بعــدى «
خالف آدمى كه فرد ّاولش از صلصال و افــراد بعــدش از نطفــه او ،و یــا جن هم مانند
بشــر اســت ،از كــالم خـداى سبحـان نمىتـوان استفـاده كـرد ،زیـرا كـالم خـدا از بیــان
ایـن جهــت خــالــى اســت.
تنهــا چیــزى كــه در آن به چشم مىخورد و مىتوان از آن استشمام پاسخى از این
سئـوال نمـود ،این است كه یـك جـا براى شیطان ذریه سراغ داده و فرموده« :اَفَتَت َّ ِخذُونَهُ َو
ذُ ِ ّریَّتَهُ ا َ ْو ِلیا َء ِم ْن دُونى ـ آیا به جاى من ،شیطان و ذریّه او را اولیاى خود مىگیـریـد؟»
ــت ِم ْ
(/50كهف) و جاى دیگر هم نسبت به مرگ و میر به آنها داده و فرموده« :قَ ْد َخلَ ْ
ـن
ــن َو ا ْ
قَ ْب ِل ِهــ ْم ِمنَ ْال ِج ِّ
ــس ـ قبل از ایشان اقوامى از جن و انس بودند كه از بین رفتند».
ال ْن ِ
(/25فصلت)
از این دو نشانه مىتوان فهمید كه تناسل در میانه اجنه نیز جارى است ،زیرا معهود
و مألوف از هر جاندارى كه ذریّه و مرگ و میر دارد ،این است كه تناسل هم داشته باشد،
چیــزى كــه هســت ایــن سئــوال بــدون جــواب مىماند كه آیا تنــاسـل جن هم مـاننـد انـس
( )1
و سـایـر جـانداران ،با عمل سفاد انجام مىیابد و یا به وسیله دیگرى؟
 -1الـمیــــزان ج 23،ص .224

ارتباط جن با شیطان ـ ّ
جان و ابلیس
ـــن قَبْــــ ُل ِم ْ
جــان َخلَ ْقنــــاهُ ِم ْ
َّ
ــوم / 27( ».حجــر)
ـــن
« َو ْال
نـــار ال َّ
س ُم ِ
ِ
سیاق آیه مورد بحث خالى از داللت بر این معنا نیست كه ابلیس جن بوده ،و گرنه
جان َخلَ ْقنـاهُ ِم ْ
جمله « َو ْال َّ
ـن قَبْـلُ »،...لغو مىشد ،در جاى دیگر هم از كالم خود فرمود كه
ق ع َْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ از جن بوده و به همین
س َ
ابلیس از جن بود ،و آن آیه «كانَ ِمنَ ا ْل ِج ِنّ فَفَ َ
جهت از امر پروردگارش سر باز زده است / 50( ».كهف) چه از این آیه به خوبى بر
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مى آید كه جان (در آیه مورد بحث) همان جن بود ،و یا یك نوع از انواع آن بوده ،در غیر
این دو آیه دیگر اسمى از جان برده نشده ،و هر جا بحثى از موجود مقابل انسان اسمى رفته
به عنوان جن بوده ،حتى در مواردى كه عمومیّت كالم ،ابلیس و هم جنسان او را هم
مىگرفته ،مانند جمله «شَیاطینَ ا ْ
علَ ْی ِه ُم ا ْلقَ ْو ُل فى
ق َ
ال ْن ِس َو ْال ِج ِّن / 112( »،انعام) و آیه « َح َّ
ا ُ َم ٍم قَ ْد َخلَتْ ِم ْنقَ ْب ِل ِه ْم ِمنَ ا ْل ِج ِنّ َو ا ِال ْن ِس ـ وعده عذاب خدا بر كفّار در امتهاى گذشته از
سنَ ْف ُر ُ
الن :به زودى به كار شما
جن و انس عملى شد / 25( ».فصلت) و آیه « َ
غ لَ ُك ْم اَیُّهَ الثَّقَ ِ
مىپردازیم اى جن و انس!» ( / 31رحمن) و آیه « یا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َو ا ْ
ال ْن ِس ا ِِن ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم ا َ ْن
ت َو ا ْ
ذوا ـ اى گروه جن و انس اگر مىتوانید كه به
سموا ِ
طار ال َّ
ال ْر ِ
ض فَا ْنفُ ُ
ت َ ْنفُ ُ
ذوا ِم ْنا َ ْق ِ
اطــراف و نــواحــى زمیــن و آسمانها نفوذ كنیـد بكنیـد!» ( / 33رحمـــن) بـه لفـــظ
«جـن» تعبیــر شــده است.
و ظاهر این آیات با در نظر گرفتن این كه میان انسان و ّ
جان در یكى ،و انسان و
() 1
جن در دیگرى ،مقابله افتاده ،این است كه جن و ّ
جان هر دو یكى باشد تنها تعبیر دوتاست.
 -1الـمیـــــزان ج 23،ص .223

هم طـایفه بودن جن و ابلیس
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه / 50( ». ...كهف)
سقَ َ
«...كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
در این جمله براى بار دوم ماجراى میان خدا و ابلیس را یاد آورى مىكند ،آن زمان
كه به مالئكه دستور داد تا بر آدم ،سجده كنند ،همه سجده كردند مگر ابلیس كه از جن بــود
تمـرد كرد.
و به همیـن جهت از امر پروردگارش ّ
از كالم خداى تعالى استفاده مىشود كه ابلیس از طایفه جن بوده ،و داراى فرزندانى
و قبیلــــهاى اســت ،چــــون در قــرآن مـىخـوانیـم:
ـ « كــانَ ِمـنَ ْال ِج ِّ
ــر َربِّــه ـ او از جن بود و در آخر از امر
سقَ َ
ـن فَفَ َ
ع ْن ا َ ْم ِ
پروردگارش سرپیچى كرد / 50( ».كهف)
ـ « اَفَتَت َّ ِخذُونَهُ َو ذ ُ ِ ّریَّتَهُ ا َ ْو ِلیا َء ِم ْن د ُونى ـ آیا ابلیس و ذریّه او را به جاى من اولیاى
خود مىگیــریــد؟» ( / 50كهف)
ـن َحی ُ
ـ « اِنَّــهُ َیـری ُكـ ْم ُه َـو َو قَبیلُـهُ ِم ْ
َــر ْونَ ُه ْم ـ او و قبیلهاش از جائى كه شما
ْـث الت َ
( )1
ایشـان را نبینیـد مىبینند».
 -1الـمیـــزان ،ج 26،ص 198
و ج 39 ،ص .191
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تفــاوت مــادّه ّاول جــن و انسـان
ج ِم ْ
جان ِم ْ
ـار َو َخلَـقَ ْال َّ
نار 14( ».و / 15
« َخلَقَ ِ
ـن ٍ
اال ْنسـانَ ِم ْن َ
ـن ِ
ص ْلصـا ٍل َك ْالفَ ّخ ِ
مـار ٍ
الرحمن)
ص ْلصال» به معناى گل خشكیدهاى است كه وقتى زیر پا مىشود صدا
كلمه « َ
مىكند ،و كلمه «ف ّخار» به معناى سفال است .و مراد از انسان در این جا نوع آدمى است ،و
منظور از خلقت انسان از صلصال چون سفال این است كه خلقت بشر باالخره منتهى به
چنین چیزى مىشود .بعضى گفتهاند مراد از انسان در آیه فوق شخص آدم علیهالسالم است.
« َو َخلَقَ ْال َّ
نار!»
ج ِم ْن ٍ
جان ِم ْن ِ
مار ٍ
مارج» به معناى زبانه خالص و بدون دود از آتش است .بعضى گفتهاند :به
كلمه « ِ
معناى زبانه آمیخته با سیاهى است ،و مراد از « ّ
جان» نیز مانند انسان نوع جن است ،و اگر
جن را مخلوق از آتش دانسته به اعتبار این است كه خلقت جن منتهى به آتش است ،و
بعضى گفتهاند :مــراد از كلمــه « ّ
جان» پــدر جن است ،همان طور كه گفتهاند مراد از انس
( )1
پدر انسانها آدم علیهالسالم است.
 -1الـمیـــــــــــــزان ج 37،ص .201

خلقت ّ
جان اولیّه در مقابل انسان اولیّه
جان َخلَ ْقنــــاهُ ِم ْ
ص ْلصــا ٍل ِم ْ
اال ْنســانَ ِم ْ
ــون َو ْال َّ
ـن قَبْــــ ُل
« َو لَقَــ ْد َخلَ ْقنَــا ِ
ــن َ
ـن َح َمــ ٍأ َم ْسنُ ٍ
ِم ْ
ــــوم 26( ».و  / 27حجـــــــــر)
ــــن
نـــار ال َّ
س ُم ِ
ِ
اصـــل كلمــه «جــن» بــه معنــاى پــوشــانــدن است و همیـن معنا در همه
مشتقــات كلمــه جــریــــان دارد.
«جن» طایفه اى از موجوداتند كه بالطبع از حواس ما پنهانند ،و مانند ما شعور و
اراده دارند .در قرآن كریم بسیار اسم «جن» برده شده ،و كارهاى عجیب و غریب و
حركات سریع از قبیل كارهائى كه در داستانهاى سلیمان علیهالسالم انجام دادند به ایشان
نسبت داده ،و نیز مــاننــد مـا مكلّـف به تكــالیفنــد ،و چــون مــا ،زنــدگـى و مــرگ و
حشــر دارنــد .و همــه ایــنها از بسیــارى از آیـات متفرق قرآنى استفاده مىشود.
و ا ّما « ّ
جان» و این كه جان هم همان جن است و یا به گفته «ابن عباس» پدر جن
است ،همان طور كه آدم پدر بشر است ،و یا به گفته «حسن» همان ابلیس است ،و یا به گفته
«راغب» نسل جنى ابلیس ،و یا نوع مخصوصى از جن است ؛ اقوال مختلفى است كه
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بیشترش بى دلیل است.
آن چه كه تدبّر در آیات قرآن كریم دست مىدهد این است كه در دو آیه مورد بحث
« ّ
جان» را مقابل «انس» گرفته و آن دو را دو نوع گرفته ،و همین دو نوع گرفتن آن دو
دلیل و یا حــداقل اشاره دارد بر این كه یك نوع ارتباطى در خلقت آن دو هست ،و نظیر دو
ـق ا ْلجانَّ ِم ْ
ــق ا ِال ْنســانَ ِم ْ
ج
ـار َو َخلَ َ
آیه مــورد بحــث آیــه « َخلَ َ
ـن َ
ـن ِ
ص ْلصـا ٍل كَا ْلفَ ّخ ِ
مار ٍ
ِم ْ
نــار ـ انســان را آفــریــد از گــل خشكیــده چــون سفال و جن را از آتشى زبانه دار !»
ــن ٍ
( )1
( 14و  / 15رحمن) است.
 -1الـمیـــــزان ،ج 23،ص .222

بـرتـرى انسـان بــر جــن
ثیر ِم َّم ْن َخلَ ْقنا ت َ ْفضیالً !» ( / 70اسراء)
« َو فَض َّْلنا ُه ْم َ
على َك ٍ
معناى آیه این مىشود كه ما بنى آدم را بر بسیارى مخلوقاتمان كه حیوان و جن
بـوده بـاشنـد برترى دادیم.
«تكریم» انسان به دادن «عقل» است كه به هیچ موجودى دیگر داده نشده ،و انسان
شر و نافع را از مضر و نیك را از بد تمیز مىدهد .موهبتهاى
به وسیله آن خیر را از ّ
دیگــرى از قبیــل تسلّــط بر سـایـر موجودات و استخدام آنها براى رسیدن به هـدفهـا از
قبیـل نطـق و خـط و امثال آن نیز بر عقل متفرع مىشود.
تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است كه آن چه را كه به آنها داده از هر
یك سهــم بیشتــرى بـه انسـان داده است.
این آیه متعرض برترى از حیث وجود مادى است .انسان به حسب وجود مادّىاش
( )1
از حیـــوان و جـــن بــرتــرى دارد.
 -1الـمیـــــزان ،ج 25،ص .268

مفهوم وسواس خنّاس و شیاطین جن و انس
ــاس!» (4تا/ 6
« ِم ْن ش ِ ّ
س فى ُ
اس ِمنَ ْال ِجنَّ ِة َو النّ ِ
دو ِر النّ ِ
ْـواس ْال َخنّ ِ
َـر ْال َوس ِ
اس اَلَّذى ی َُو ْس ِو ُ
ص ُ
ناس)

كلمه « َوسْواس» به معناى حدیث نفس است ،به نحوى كه گوئى صدائى آهسته است كه به
گوش مىرسد .كلمه «خنّاس» به معناى اختفاء بعد از ظهور است .بعضى گفتهاند:
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شیطان را از این جهت خنّاس خوانده كه الیزال آدمى را وسوسه همى كند و به
محضى كــه انســان به یــاد خــدا مىافتــد پنهــان مىشــود و عقــب مـىرود ،باز همین كه
انســان از یــاد خــدا غــافــل مىشــود جلـو مـىآیــد و بـه وسـوسـه مىپــردازد.
اس!» این جمله كلمه وسواس خنّاس را توصیف
س فى ُ
دو ِر النّ ِ
« اَلَّذى ی َُو ْس ِو ُ
ص ُ
مىكند .و مراد از صدور ناس محل وسوسه شیطان است ،چون شعور و ادراك آدمى به
حسب استعمال شایع به قلب آدمى نسبت داده مىشــود كه در قفســه سینه قرار دارد.
ـاس».
« ِمـنَ ا ْل ِجنَّـ ِة َو النّ ِ
این جمله بیان وسواس خنّاس است و در آن به این معنا اشاره شده كه بعضى از
مردم كسى است كه از شدت انحراف ،خود شیطانى شده و در زمره شیطانها قرار گرفته
است هم چنان كه قرآن در جاى دیگر نیز فرموده:
شیاطینَ ا ِال ْن ِس َو ا ْل ِج ِنّ /112(».انعام)
« َ

( )1

 -1المیـــــزان ج 40،ص .467
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فصل دوم
كفر و ایمان در جن

فرقههاى مختلف و گروه صالح و ناصالح جن
ـك ُكنّـا َ
طـــرائِـــقَ قِـــدَدا !» ( / 11جن)
دونَ ذ ِل َ
« َو اَنّـــا ِمنَّـــا ال ّ
صـــا ِل ُحـــونَ َو ِمنّـا ُ
ـك» به معناى
دونَ ذ ِل َ
كلمه «صالح» از معناى شایستگى است ،و مراد از كلمه « ُ
غیر است ،و خواستهاند بگویند :بعضى از ما صالحند ،و بعضى دیگر غیر صالح ،مؤید این
ظهور جمله بعد است كه مىفرمایدُ «:كنّـا َ
طـرائِـقَ ِقـدَدا »،ما داراى مسلكهاى متفرق بودیم.
كلمـه « َ
طــرا ِئقَ » جمع طریقه است كه به معناى روشهایى است كه مورد عمل واقــع شـده
بـــاشـد.
اگر طرایق را به وصف ِقدَ ْد توصیف كرد ،به این مناسبت بود كه هر یك از آن
طــریقــهها مقطــوع از طـریقـه دیگـر اسـت ،و سـالـك خود را به هدفى غیر هدف دیگرى
مىرســــانـد.
صا ِل ُحونَ » به حسب طبع ّاولى است ،آنهایى كه در
ظاهرا مراد از كلمه «ال ّ
معاشرت و معامله طبعا اشخاصى سازگارند ،نه صالحان به حسب ایمان.
معناى آیه این است كه :بعضى از ما صالحان بالطبعند و بعضى غیر صالحند و ما
در مذاهب مختلف بودیم و یا صاحب مذاهب مختلف بودیم و یا ما خودمان مثل راههاى
() 1
بـریده از هم هستیم كه هر كدام از یــك جـا سـر در مىآورد.
 -1المیزان ج 39،ص .200

گروه مسلمان و گروه منحرف بین جنیّان
« َو اَنّا ِمنَّا ْال ُم ْس ِل ُمونَ َو ِمنَّا ْالقـا ِس ُ
طونَ فَ َم ْ
ـر ْوا َرشَدا !» ( / 14جن)
ـن اَسْـلَ َم فَاُولئِ َ
ـك ت َ َح َّ
مراد از كلمه « ُم ْس ِل ُمونَ » این است كه ما تسلیم امر خدائیم ،پس مسلمون كسانى اند
كه امر را تسلیم خدا كردند ،و مطیــع او در هر چه بخواهد و دستور دهد هستند ،و مراد از
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كلمه «قا ِس ُ
طونَ » مایلین به سوى بــاطـل اسـت .معنــاى آیــه این است كه :ما گروه جنیّــان
به دو طــایفــه تقسیــم مىشویم ،یك طائفه آنهایى كه تسلیم امر خدا و مطیع او هستیم ،و
طایفــه دیگــر كسـانـى كـه از تسلیـم شــدن بــراى امر خدا با این كه حق است عـدول كرده،
و منحرف شدهاند.
«فَ َم ْ
ـر ْوا َرشَــدا »،معناى جمله این است كه كسانى كه تسلیم امــر
ـم فَـاُولئِ َك ت َ َح َّ
ـن ا َ ْسلَ َ
خــدا شـدنـد ،آنهـا در صــدد یـافتـن واقـع و ظفـر جستـن بـه حـق بـر آمـدنـد.
« َو ا َ َّما ْالقـا ِس ُ
ـم َح َ
طبـا ـ و ا ّما منحرفین هیزم جهنماند / 15( »،جن)
طونَ فَكـانُوا ِل َج َهنَّ َ
و در دوزخ با سوختن معذب مىشوند ،جانشان مشتعل مىگردد ،عینا نظیر منحرفین از
انس ،كه قــرآن كـریـم آتش گیـرانه دوزخشـان خوانده است.
علَـى ال َّ
سقَ ْینا ُهـ ْم ما ًء َ
غدَقا ِلنَ ْفتِنَ ُهـ ْم فیـ ِه ـ به درستى
ستَقـا ُمـوا َ
طـریقَ ِة الَ ْ
« َو ا َ ْن لَـ ِو ا ْ
كه داستان از این قرار است كه اگر جن و انس بر طریقه اسالم یعنى تسلیم خدا بودن
استقامت بورزند ،ما رزق بسیارى روزیشان مىكنیم ،تا در رزقشان امتحانش كنیم!» (16
و  / 17جن)
ع ْ
« َو َم ْ
صعَدا ـ و كسى كه از یاد پروردگارش
ـن یُ ْع ِر ْ
ـن ِذ ْك ِـر َر ِبّـ ِه یَ ْسلُ ْكـهُ َ
ض َ
عـذابا َ
( )1
اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار مىاندازد!» ( / 17جن)
 -1الـمیـزان ج 39،ص .202

یكى بودن پیامبران جن و انسان
َـــر ْال ِج ِّ
سـ ٌل ِم ْن ُكـ ْم؟» ( / 130انعــام)
ــس اَلَــ ْم یَــأْتِ ُكـ ْم ُر ُ
ـــن َو ِ
اال ْن ِ
«یا َم ْعش َ
ـ ما در قیامت همگى آنان را مخاطب قرار داده و مىپرسیم؟ اى گروه جن و انس آیا
پیغمبرانى از شما به سوى شما نیامدند؟ و آیات مرا بر شما نخواندند ؟ و شما را به دین حق
دعوت نكردند؟ و از عذاب امروز كه روز قیامت هشدارتان ندادند و به شما نگفتند :خداوند
بــهزودى در مــوقــف بـازخواستتــان باز داشته و به حساب اعمالتان رسیدگى نموده ،و به
آن چه از نیك و بد كردهاید پـاداش و كیفـرتان مىدهد؟
در جواب خواهند گفت :ما علیه خود گواهى مىدهیم كه پیغمبران آیات تو را بر ما
خواندند و از رسیدن به چنین روزى انذارمان كردند ،و ما به دین ایشان كفر ورزیده و با
علم به حقانیّت آنان و بدون هیچ غفلتى ایشان را ردّ كردیم.
این معنا كه ما براى آیه كردیم چند نكته را روشن مىسازدّ :اول این كه كلمه
« ِم ْن ُك ْم» بیش از این داللت ندارد كه پیغمبران از جنس مجموع و روى هم رفته همان جن و
انسى بودند كه به سوى ایشان مبعوث شدند ،و خداوند پیغمبران را از جنس مالئكه قرار نداد
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تا امتان ایشان از دیدنشان وحشت نكنند و كالم ایشان را كه همان زبان مادرى خودشان
است بفهمند ،و ا ّما این كه براى جن و پیغمبرانى از جن و براى انس انبیــائى از انس
( )1
مبعــوث كــرده بـاشـد آیـه شریفه هیچ گونه داللتى بر آن ندارد.
 -1الـمیـــــزان ،ج 14،ص .225

استمـاع قــرآن و مسلمان شدن گروهى از جن
ى اَنَّهُ ا ْست َ َم َع نَفَ ٌر ِمنَ ْال ِج ِّ
الر ْشـ ِد فَـا َمنّا
س ِم ْعنا قُ ْرانـا َع َجبـا یَ ْهدى اِلَى ُّ
ـن فَقالُوا اِنّا َ
ى اِلَ َّ
«قُ ْل ُاو ِح َ
بِ ِه!» ( / 1جن)
شروع سوره جن به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره مىكند كه صوت قرآن را
شنیــدیــد و ایمــان آورده ،و بــه اصـول معــارف دیـن اقـرار كـردند.
معناى آیه این است كه :اى رسول به مردم بگو به من وحى شده ،ـ یعنى خدا به من
وحى كرده ـ كه چند نفرى از جن قرآن را شنیدند ،و ـ وقتى به قوم خود برگشتند ـ به ایشان
گفتند :ما كالمى را شنیدیم خواندنى ،كه كالمى خارق العاده بود ،و به سوى عقاید و اعمالى
دعوت مى كرد كه دارنده آن عقاید و اعمال را باصابه واقع رسیدن به حقیقت سعادت پیروز
مىگرداند.
اگر قرآن را عجب خواندند ،براى همین بوده كه كالمى است خارق العاده ،هم در
الفاظش وهم در معانى و معارفش ،مخصوصا با در نظر گرفتن این كه این كالم از شخصى
صادر شده كه بى سواد است ،نه مىتواند بخواند و نه بنویسد.
و كلمه « ُر ْشـد»به معناى رسیدن به واقع در هر نظریه است كه خالف آن یعنى به
ى» گـوینـد ،و هـدایت قرآن به سوى رشد همان دعوت اوسـت
خطــا رفتـن از واقـع را «غَـ ّ
( )1
به سـوى عقـاید حقّه و اعمالى كه عاملش را بـه سعـادت واقعـى مىرسـانـد.
 -1الـمیــــــــزان ج 39،ص .188

سرعت ایمان آوردن جن به قرآن
س ِم ْعنَـا ْال ُهـدى ا َمنّـا بِــ ِه »،و «فَـا َمنّا بِ ِه َو لَ ْن نُ ْش ِر َك بِ َر ِبّنا ا َ َحـدا!»
« َو اَنّـا لَ ّمـا َ
( 13و  / 2جن)
حاصل معناى آیه این است كه ما وقتى قرآن را كه كتاب هدایت است شنیدیم ،بدون
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درنگ ایمان آوردیم ،براى این كه هر كس به قرآن ایمان بیاورد ،در حقیقت به پروردگار
خود ایمان آورده ،و هر كس به پروردگار خود ایمان بیاورد دیگر ترس ندارد ،نه ترس از
نقصان در خیر كه خدا به ظلم خیر او را ناقص كند ،و نه ترس از این كه مكروه احاطهاش
كند ،چنین كسى دیگر چرا عجله نكنــد ،و بــدون درنــگ ایمــان نیاورد؟ و در اقــدام بر
ایمــان آوردن تــردیــد كنــد؟ كه مثــالً نكنــد ایمــان بیاورم و دچار بخــس و رهــق شــوم.
ـ «فَـا َمنّا ِب ِه َو لَ ْن نُ ْش ِر َك بِ َر ِبّنا ا َ َحـدا!»
این جمله از ایمان جنیّان به قرآن و تصدیق آن به این كه حق است خبر مىدهد و
جمله فوق به معناى ایمانشان به قرآن را تأكید مىكند و مىفهماند كه ایمان جنیّان به قرآن
همان ایمان به خدائى است كه قرآن را نازل كرده ،در نتیجه رب ایشان هم همان خداست ،و
ایمــانشان بــه خداى تعــالى ایمان توحیدى است ،یعنى احدى را ابدا شریك خدا نمىگیرند.
( )1

 -1الـمیــــــــــــزان ج ،39ص  201و .191

مسلمـانى جـن ،و ایمـان قبلـى آنها به دین مـوسى

علیهالسالم

س ِم ْعنا ِكتابا ا ُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد
ص َر ْفنا اِلَی َْك نَفَرا ِمنَ ْال ِج ِّن یَ ْست َِمعُونَ ْالقُ ْرآنَ ...قالُوا یاقَ ْو َمنا اِنّا َ
« َو اِ ْذ َ
ُموسى!» ( / 29احقاف)
معناى آیه چنین است « :به یاد آر آن زمان را كه ما عدهاى از جن را متو ّجه به
صتُوا !» وقتى حاضر
سوى تو كردیم ،عدهاى كه مىشنیدند قرآن را« »،فَلَ ّما َح َ
روهُ قالُوا ا َ ْن ِ
ض ُ
شدند در جائى كه قرآن تالوت مىشد ،به یكدیگر گفتند( :هیس) ساكت باشید ،تا آن طور كه
باید خوب بشنویم / 29( .احقاف)
ى َولَّ ْوا اِلى قَ ْو ِم ِه ْم ُم ْنذِرینَ  »،وقتى قرائت قرآن تمام شد و پیامبر از آن
« فَلَ ّما قُ ِ
ض َ
فارغ گشــت ،جنیّــان به ســوى قــوم خـود برگشتنــد ،در حالى كه بیم رسان ایشان از
عــذاب خـدا بودند / 29( .احقاف)
ص ّدِقا ِلما بَ ْینَ یَ َد ْی ِه!»
س ِم ْعنا ِكتابا ا ُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد ُموسى ُم َ
«قالُوا یاقَ ْو َمنا ِانّا َ
(/30احقاف) این جمله حكایت دعوت جنیّان است در برابر قومشان ،كه ایشان را به اسالم
مىخواندند و انذار مىكردند ،و مراد از كتاب نازل بعد از موسى قرآن كریم است ،و این
كالم اشعار و بلكه داللت دارد بر این كه جنیّان نام برده مؤمن به دین موسى علیهالسالم و
صدِّقا ِلما بَیْنَ یَدَ ْی ِه »،این است كه
كتاب آن جناب بودهاند ،و مراد از این كه فرمودُ « :م َ
قــرآن تــورات و یا همـه كتــابهاى قبل را تصــدیـق مىكنــد.
ـق َو اِلـى َ
َقیم!» ( / 30احقاف)
ق ُم ْست ٍ
طـریـ ٍ
« یَ ْهـدى اِلَـى ْال َح ّ ِ

27

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتم  :جن و شیطان

یعنى كتاب آسمانى قرآن پیروان خود را به سوى صراط حق و طریق مستقیم
هـدایـت مىكند ،رهروان این طریق از حق منحرف نمىشوند ،نه در عقاید و نه در عمل.
امنُـوا بِ ِه یَ ْغ ِف ْـر لَكُـ ْم ِم ْ
ب
«یا قَ ْو َمنا اَجیبُوا دا ِع َى اللّـ ِه َو ِ
ـن ذُنُوبِ ُك ْم َو یُ ِج ْر ُك ْم ِم ْن عَذا ٍ
( )1
لیم!» ( / 31احقاف) منظور از «دا ِعى» رسول خدا صلىهللاعلیهوآله است.
اَ ٍ
 -1الـمیـــــزان ج 36،ص 35
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سوم
فصل ّ
ّ
جن در تاریخ

طوایف جن در تركیب لشكر سلیمان نبى
ـس َو َّ
ْــر فَ ُهـ ْم یُـوزَ عُونَ  / 17( ».نمل)
س َلیْمـنَ ُجنُـودُهُ ِمـنَ ْال ِجــ ِّن َو ِ
ِـر ِل ُ
اال ْن ِ
« َو ُحش َ
الطی ِ
ـ براى سلیمان لشكرش جمع شد لشكرها كه از جن و انس و طیر بودند ،و از این كه
متفــرق شــونــد یا در هم مخلــوط گـردنـد جلوگیـرى مىشدند ،بلكه هر یك در جاى خود
نگهـدارى مىشد .از آیـه شـریفـه بر مـىآیــد كه گـویـا سلیمان علیهالسالم لشكـرهـائى از
جــن و طیــر داشتــه ،كه مـاننـد لشكـریـان انســى او بـا او حـركـت مىكـردنــد.
كلمــه « َح ْشــر» و هم چنیـن سیــاق آیـات بعــدى ،همه دلیلند بر این كه لشكریان آن
حضرت طوایف خاصى از انسانها و از جــن و طیــر بــودهانــد ،براى این كه در آیــه
شــریفــه فــرمــوده :بـراى سلیمـان جمع آورى شـد لشكـریـانى كه از جـن و انـس و طیــــر
داشــت.
و اگر در آیه مورد بحث ،جن را جلوتر از انس و طیر ذكر كرد ،از این جهت بود
كه مس ّخر شدن جن و به فرمان در آمدن او براى یك انسان عجیبتر از آن دو دیگر است ،و
اگر بعد از جن انس را آورد نه طیر را ،باز براى همین است كه مسخر شدن انسانها براى
یك انسان عجیب تر از مسخر شدن طیر است ،و عالوه بر این رعایت مقابله بین جن و انس
( )1
هم شده است.
 -1المیـزان ج ،30ص .265

عفریت جن و نیروى فوق العاده او
ـوم ِم ْ
«...قـا َل ِع ْفــریتٌ ِمــنَ ْال ِج ِّ
ـك / 39( »! ...نمل)
ــن اَنَـا
قــام َ
َ
ـن َم ِ
اتیــك بِه قَبْـ َل ا َ ْن تَقُ َ
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این سخنى است كه سلیمان علیهالسالم بعد از برگرداندن هدیه سبأ و فرستادگانش
گفته و در آن خبــر داده كه ایشــان به زودى نزدش مىآیند ،در حالى كه تسلیم باشند .سلیمان
علیهالسالم در این آیه به حضار در جلسه مىفرماید كدام یك از شما تخت ملكه سبأ را قبل از
این كه ایشان نزد ما آیند در این جا حاضر مىسازد؟ و منظورش از این فرمان این است كه
وقتى ملكه سبأ تخت خود را از چندین فرسخ فاصله در حضور سلیمان حاضر دید ،به
قدرتى كه خدا به وى ارزانى داشته ،و به معجزه باهره او بر نبوتّش پىببـرد ،تا در نتیجـه
تسلیـم خـدا گردد ،هم چنان كه به شهادت آیات بعد تسلیم شدند.
ى ا َمینٌ ـ
قامكَ َو ِانّى َ
«قا َل ِع ْفریتٌ ِمنَ ا ْل ِج ِنّ اَنَا اتیكَ بِه قَ ْب َل ا َ ْن تَقُو َم ِم ْن َم ِ
علَ ْی ِه لَقَ ِو ٌّ
عفریتى از جن گفت :از آن پیش كه از مجلس خود برخیزى تخت را نزدت مىآورم كه بر
این كــار تــوانـا و امینــم!»
كلمه « ِع ْفریتٌ » به طورى كه گفتهاند به معناى شریر و خبیث است .مفهوم آیه این
است كه من به آوردن آن نیرومند و امینم .نیرومند بر آن و حمل آنم خستهام نمىكند ،امین
( )1
بر آنم ،و در آوردنش به تو خیانت نمىكنم.
 -1المیزان ج ،30ص .284

عملكـرد شیـاطین جن و انس به عنوان دشمن پیامبران
ـس َو ْال ِج ِّ
ـن!» ( / 112انعام)
« َو َكـذ ِل َ
عـد ُّوا شَیطیـنَ ِ
اال ْن ِ
ى َ
ـك َج َع ْلنـا ِل ُكـ ِّل نَ ِبـ ٍ ّ
كلمه « ِج ّن» در اصل به معناى استتار و نهان شدن است و در عرف قرآن به معناى
طایفهاى از موجودات غیر مالئكه هستند كه شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند.
ماحصل آیه فوق چنین مىشود« :همان طور كه براى تو دشمنانى از شیطانهاى
انسى و جنّى درست كردهایم كه پنهانى و با اشاره علیه تو نقشه ریزى مىكنند و با سخنان
فریبنده مردم را به اشتباه مىاندازد براى تمامى انبیاى گذشته نیز چنین دشمنانى درست
كرده بودیم »،و گویا مراد این باشد كه شیطانهاى جنّى به وسیله وسوسه به شیطانهاى
انسى وحى مىكنند و شیطانهاى انسى هم آن وحى را به طور مكر و تسویل پنهانى براى
این كه فـریـب دهنـد ـ یـا بـراى این كـه خـود فریب آن را خوردهاند ـ به هم دیگر مىرسانند.
( )1

 -1المیزان ،ج 14ص .176
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مـرگ سلیمـان و عــدم اطــالع جــن از غیـب
ت ْال ِج ُّن ا َ ْن لَ ْو كانُوا یَ ْعلَ ُمونَ
ض...تَبَیَّنَ ِ
علَ ْی ِه ْال َم ْو َ
على َم ْو ِته اِالّ دابَّةُ االَ ْر ِ
« فَلَ ّما قَ َ
ت ما دَلَّ ُه ْم َ
ضیْنا َ
ْب!» ( / 14سبأ)
ْالغَی َ
ض» به طورى كه در روایات آمده ،حشره معروف به «بید»
مراد از «دابَّةُ االَ ْر ِ
است ،كه چــوبهـا و پـارچهها را مىخورند.
از سیاق آیه استفاده مىشود كه سلیمان علیهالسالم در حالى كه تكیه به عصا داشته
از دنیا رفته و كسى متو ّجه مردنش نشده ،و هم چنان در حال تكیه به عصا بوده ،و از انس
و جن كسى متو ّجه واقع مطلب نبوده ،تا آن كه خداوند بیدى را مأمور مىكند ،تا عصاى
سلیمان را بخورد و عصا از كمر بشكند و سلیمان به زمین بیفتد ،آن وقت مردم متو ّجه شدند
كه وى مرده بود ،و جن به دست آورد كهاى كاش علم غیب مىداشت .چون اگر علم به غیب
مىداشت تا به امروز درباره مرگ سلیمان در اشتباه نمىماند ،و این عذاب خواركننده را
( )1
بیهوده تحمل نمىكرد.
 -1المیـــــــــــــــــزان  ،ج ،32ص .261
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فصل چهارم
ممنوعیّت جن از استراق سمع وحى

ممنـوع شـدن صعود جـن به آسمان بعد از بعثت
ـرسا شَـدیـدا َو ُ
سمـاآ َء فَ َو َجـدْناها ُم ِلئ ْ
« َو اَنّـا لَ َمسْـنَـا ال َّ
ش ُهبا َو اَنّا ُكنّا نَ ْقعُدُ ِم ْنها َمقا ِعدَ
َـت َح َ
ـع فَ َم ْن یَ ْست َِم ِع ا ْ
صـدا !» ( 9-8جن)
ِلل َّ
الآنَ یَ ِج ْد لَهُ ِشهابا َر َ
س ْم ِ
از مجموع دو آیه این خبر به دست مىآید كه جنیّان به یك حادثه آسمانى برخوردند،
حادثهاى جدید كه مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم االنبیاء صلىهللاعلیهوآله رخ داده ،و آن
عبارت از این است كه با بعثت آن جناب جنیّان از تلقّى اخبار غیبى آسمانى و استراق سمع
براى به دست آوردن آن ممنوع شدهاند.
پر شدن آسمان از حارسان شدید اخیرا پیش آمده ،و قبالً چنین نبوده ،بلكه جنیّان
آزادانه به آسمان باال مىرفتند ،و در جائى كه خبرهاى غیبى و سخنان مالئكه به گوششان
برسد مىنشستند.
جنیّان خواستهاند بگویند :از امروز هر كس از ما بخواهد در آن نقطههاى قبلى
آسمان به گوش بنشیند ،تیرهاى شهابى را مىیابند كه از خصوصیاتش این است كه
( )1
تیـراندازى در كمین دارد .
 -1الـمیـــــزان ،ج ،39ص .197

حیـرت و جهـل جنیّان نسبـت بـه كیفیـت وحى
ض ا َ ْم اَرادَ ِب ِه ْم َربُّ ُه ْم َرشَدا؟» (/10جن)
« َو ا َنّا النَدْرى اَش ٌّ
َـر اُریدَ ِب َم ْن فِى االَ ْر ِ
این كه جنیّان گفتند ما نمىدانیم آیا خداى تعالى شر اهل زمین را خواسته یا رشد آنان
را ،براى جهل و تحیّرى است كه نسبت به مسئله رجم و جلوگیرى از اطالع یافتن شیطانها
از اخبار آسمانى داشتهاند ،چیزى كه هست این مقدار را فهمیده بودند كه این حادثه كه در
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آسمان رخ داده ،مربوط به اهل زمین است ،حال یا براى خیر آنان است ،و یا شر آنان ،اگر
خداى تعالى از پدید آوردن این حادثه خیر اهل زمین را خواسته باشد ،قطعا آن خیر یك نوع
دوم احتمال خود كه جا
هدایت و سعادت اهل زمین خواهد بود ،و به همین جهت در لنگه ّ
داشت بگویند (و یا خیر ایشان را) گفتند( :و یا رشد ایشان را )،مـؤیـد این معنــا جملــه (ا َ ْم
اَرادَ ِب ِهـ ْم َربُّ ُهـ ْم )،است كـه اشعار به رحمت و عنایت دارد.
شر فاعل را
جنیّان در این كالم خود فاعل اراده رشد را ذكر كردند ولى در جانب ّ
ـن فِى ا ْ
ذكر نكردند ،و نگفتند( :اَش ٌَّر اُریدَ ِب َم ْ
ض )،بلكه فعل اراده را به صیغه مجهول
ال ْر ِ
آوردند ،تا هم رعایت ادب را نسبت به خداى تعالى كرده باشند ،و هم فهمانده باشند خداى
شر
شر كسى را نمىخواهد ،مگر آن كه خود انسان كارى كرده باشد كه مستحق ّ
تعالى ّ
( )1
خدائى شده باشد.
 -1الـمیــــــــزان  ،ج ،39ص .199
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فصل پنجم
مرگ و حشر جن

مـرگ و میـر جنیّـان و اقـوام قبلـى آنهـا
ــم قَــ ْد
علَ ْی ِه ُم ْالقَ ْو ُل فــى ا ُ َم ٍ
« َو قَیَّضْنا لَ ُه ْم قُ َرنا َء فَزَ یَّنُوا لَ ُه ْم ما بَیْنَ اَیْدی ِه ْم َو ماخ َْلفَ ُه ْم َو َح َّق َ
ــت ِم ْ
ــن قَ ْب ِل ِهــ ْم ِمــنَ ْال ِج ِّ
َخلَ ْ
ــس / 25( ».فصلت)
ــن َو ِ
اال ْن ِ
جمله «قَیَّضْنا لَ ُه ْم قُ َرنا َء »،اشاره به این است كه كفّار استعداد این را داشتند كه ایمان
بیاورند و تقوى پیشه كنند ،و در نتیجه خداى تعالى قرینهایى برایشان معین كند كه ایشان را
بیش از پیش تسدید و هدایت كنند.
ولى با داشتن چنین استعدادى كفر ورزیدند ،و مرتكب فسق شدند و خداى تعالى به
جاى آن قرینها ،قرینهاى دیگر از شیطانها برایشان قرار داد تا مالزم آنان باشند ،و ایـن
را به عنـوان مجـازات در مقـابـل كفـر و فسـوقشـان كرد.
آن قرینان سوء ،هم لذتهاى مادى را كه داشتند در نظرشان جلوه دادند و هم آنها
را كه آرزومند بودند داشته باشند ،و در آینده بـه دست آورند.
ـن َوا ْ
ـت ِم ْ
ـن قَ ْب ِل ِهـ ْم ِمـنَ ْال ِج ِّ
علَ ْی ِه ُم ْالقَ ْو ُل فى ا ُ َم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ال ِِ ْن ِس »،یعنى كلمه
« َو َح َّق َ
عــذاب علیــه ایشــان ثــابــت و واجب شد ،در حالى كه در امتهائى شبیه به خود بـودنـد،
امـتهایى از جن و انس كه قبل از ایشان مىزیستند .و از این آیه شریفه چنین برمىآیــد كه
( )1
جنیّـان نیــز مـاننـد آدمیـان مـرگ و میر دارند.
 -1المیزان ،ج ،34ص .297

مرگ امتهایى از جـن به اجل معیّن قبل از قیامـت
«قـا َل ا ْد ُخلُـوا فـى ا ُ َم ٍـم قَـ ْد َخلَ ْ
ـار / 38( »!...اعراف)
ـت ِم ْن قَ ْب ِل ُكـ ْم ِمنَ ْال ِج ِّن َو ِ
اال ْن ِ
ـس فِـى النّ ِ
این خطاب از ناحیه خود پروردگار است ،نه مالئكه كه واسطههاى در مسئله توفّى
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و غیر آنند .مخاطبین به این خطاب به حسب سیاق لفظ بعضى از كفّارند كه قبل از ایشان
امتهـایى مـاننـد ایشـان از جـن و انس بـوده و در گذشتهاند.
این آیه داللت دارد بر این كه از طایفه جن امتهایى هستند كه بر خالف ابلیس كه تا
( )1
روز قیامت زنده است به اجلهاى معین و معلومى مىمیرند.
 -1المیزان ،ج ،15ص .157

حشر گروه جن در قیامت و بازخواست آنها
َـر ْال ِج ِّ
ــو َم یَحْ ُ
اال ْن ِس!» ( / 128انعام)
ـرتُـ ْم ِمــنَ ِ
ـن قَـ ِد ا ْست َ ْكث َ ْ
ش ُ
« َو یَ ْ
ـر ُهـ ْم َجمیعــا یا َم ْعش َ
ایــن كـه در آیــه مورد بحـث مىفرماید :شمــا اى گــروه جـن زیــاد از انســانها
آوردهایــد ،معنــایش این است كه شما اى گروه شیاطین زیاد در انسانها اثر گذاشتهاید و
خیلـى آنان را اغواء كردید.
« َو یَ ْو َم یَحْ ُ
ش ُر ُه ْم َجمیعا »،و روزى كه همه آنان را محشور مىكند تا احتجاج علیه
آنان به طور كامل انجام یابد ،آن گاه به طـائفـه شیطـانها مىفـرمـاید « :یا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن قَ ِد
ا ْست َ ْكث َ ْرت ُ ْم ِمنَ ا ْ
ال ْن ِس »،اى گروه جن شما والیت بر انسانها و گمراه نمودن آنان را از حد
گذراندیدَ « .و قا َل ا َ ْو ِلیا ُؤ ُه ْم ِمنَ ا ْ
ال ْن ِس »،پیروان شیطانها به جاى ایشان جواب داده و به
ض »،پروردگارا ما گروه آدمیان
حقیقت اعتراف نموده گفتندَ «:ربَّنَا ا ْست َْمت َ َع بَ ْع ُ
ضنا بِبَ ْع ٍ
خودمان دنبال شیطان ها را گرفته و به تسویالت آنان از زخارف دنیا و هوا پرستى لذت
بردیم .و گروه جن هم از پیروى كردن ما و القاى وسوسه به دلهاى ما لذت بردند ،ما دو
ت لَنا »،رسیـدیـم به آن انـدازه
طائفه این روش را ادامه دادیم تا آن كه «بَلَ ْغنا ا َ َجلَنَا الَّذى أ َ َّج ْل َ
از زنـدگى بـدبختـانه و كـارهـاى نـاشـایسته كه فعـالً داریـم.
به طورى كه مالحظه مىكنید اعتراف دارند كه این «اجل» را هر چند خداوند مقدّر
فرموده ولى ایشان با پیمودن راه بهرهبردارى از هم به اختیار خویش ،به آن رسیدهاند و
بنابر آن چه گفته شد اگر بگوییم آیه شریفه ظهور دارد در این كه مراد از جن شیاطین جنّى
است كه در سینهها وسوسه مىكنند خیلى بىراهه نرفتهایم.
ّللاُ »،این جمله حكایت جوابى است كه
ار َمثْ َوی ُك ْم خلِدینَ فیهآ اِالّ ماشآ َء ّ
«قا َل النّ ُ
خداوند به آنان مىدهد ،و در عین حال قضائى است كه علیه آنان مىراند ،و متن آن قضا
ار َمثْ َوی ُك ْم!» است كه معنـایش این است كه :آتش محل اقامتى است براى شمـا
تنها جمله «النّ ُ
كـه در آن استقـرار خـواهیـد داشت ،و بیــرون شـدن بـرایتان نیست.
و چون ممكن بود كسى خیال كند كه خود خداى تعالى هم نمىتواند آنان را از آتش
ّللاُ» تا بفهمــاند كه قدرت خداى تعالى بر نجات آنان در
بیرون كند لذا فرمود« :اِالّ ماشآ َء ّ

35

کتاب هفتم  :جن و شیطان

تفسیر موضوعی المیزان

عیـن حـال بـه جـاى خـود بـاقـى اسـت ،گـر چه نجـات نمىدهد.

( )1

 -1الـمیــــــــــــزان  ،ج ،14ص .223

نحوه رسیدگى به اعمال جن در قیامت
ع ْ
ـس َو ال ٌّ
جان!» ( / 39رحمن)
ـن ذَ ْن ِبـ ِه ِا ْن ٌ
«یَ ْو َمئِ ٍذ ال یُ ْسئ َـ ُل َ
آیه شریفه سرعت حساب را بیان مىكند( ،و مىفرماید حساب رسى او این قدر
سریع است كه از هیچ جن و انسى نمىپرسد چه گناهى كردهاى )،هم چنان كه در جاى دیگر
ب ـ و خدا سریع الحساب است/202( »،بقره) و مراد
صریحا فرمودهَ « :و ّ
سری ُع ْال ِحسا ِ
ّللاُ َ
از كلمه «یَ ْو َمئِ ٍذ» روز قیامت است.
سئوالى كه در آیه فوق نفى شده و فرموده« :از كسى سئوال نمىشود »،سئوال به
طور معمول و مألوف در بین خود ما انسانهاست ،چنین سئوالى را نفى كرده است .پس این
آیه منافاتى با آیه « َوقِفُو ُه ْم اِنَّ ُه ْم َم ْسئُولُونَ ـ ایشان را نگه دارید كه باید بازخواست و سئوال
شوند» ( / 24صافات) و آیه « فَ َو َر ِبّ َك لَنَ ْسئَلَنَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ ـ پس به پروردگارت سوگند كه به
طور حتم از ایشان همگىشان سئوال خواهیم كرد / 92( »،حجر) ندارد .براى این كه روز
قیامت مواقف مختلف دارد ،در بعضى از مـواقـف مـردم بازخواست مىشوند ،و در بعضى
دیگر بر دهانهایشان مهر زده مىشود ،و در عوض اعضـاى بــدنشان سخــن مـىگــویــد،
( )1
و در بعضــى دیگــر از سیمــایشــان شنـاختـه مىشــونـد.
 -1المیزان ،ج ،37ص .217

ظهــور عـدم تـوانایى جـن و انـس در قیـامـت
ـس ا ِِن ا ْست َ َ
ـذوا ِم ْ
َــر ْال ِج ِّ
ض
سموا ِ
طـار ال َّ
ـن َو ِ
ت َو االَ ْر ِ
اال ْن ِ
ط ْعتُـ ْم ا َ ْن ت َ ْنفُ ُ
« یـا َم ْعش َ
ـن ا َ ْق ِ
ـذوا!»
فَا ْنفُ ُ
( / 33الرحمـن)
خطاب به گروه جن و انس در این آیه شریفه به طورى كه از سیاق استفاده مىشود
از خطـابهـاى روز قیـامـت اسـت و خطـابـى اسـت تعجیــزى ،یعنـى مىخواهد بفرماید:
روز قیامت هیچ كارى نمىتوانید بكنید!
و مراد از استطاعت قدرت ،و مراد از نفوذ از اقطار ،فرار از كرانههاى محشر
است ،چون كلمه اقطار جمع قطر است كه به معناى ناحیه است و معناى آیه این است كه اى

36

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتم  :جن و شیطان

گروه جن و انس (در ضمن باید دانست این كه جن را جلوتر از انس آورد ،براى این بود كه
جن در حركات سریع و تواناتر از انسان است )،اگر توانستید از حساب و كتاب قیامت
بگریزید ،این شما و این نواحى آسمانها و زمین ،ولى به هر طرف بگریزید باالخره به ملك
خـدا گـریختـهاید و شمـا نمـىتـوانیـد از ملـك خـدا درآیید و از مـــؤاخــذه او رهـا شـویـد.
طـان» یعنـى قـادر بر نفـوذ نخـواهیـد بـود مگـر با نـوعـى سلطـه
ـذونَ اِالّ بِ ُ
«ال ت َ ْنفُ ُ
س ْل ٍ
() 1
كـه شمـا فـاقـد آن هستیـد ،و منظـور از سلطـان قــدرت وجــودى اســت.
 -1الـمیـــــزان ،ج ،37ص .215
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فصل ششم
اعتقادات باطل در مورد جن

پرستش جن در جوامع تاریخى بشر
ـل كـانُــوا یَعبُــــد ُونَ ْال ِج َّ
«...بَ ْ
ــر ُهـ ْم ِب ِهــ ْم ُمــؤْ ِمنُـونَ  / 41( ».سبأ)
ــن ا َ ْكث َ ُ
دومین طایفه از طوایف سه گانهاى هستند كه مورد پرستش مشركین واقع
« ِج ّن» ّ
شدهاند .مشركین سه طایفه از موجودات را مىپرستیدند :مالئكه ،جن ،و قدیسین از بشر .از
این سه طایفه دو طایفه اول در استحقاق پرستش مقدّم بر طائفه سوم اند .طایفه سوم هر چند
كه اگر به حد كمال رسیده باشند ،از دو طایفه اول افضلند ،و لكن هر چه باشند ملحـق به آن
دو طائفهاند.
طایفه جن بـه پـرستـش بت پـرستـان راضى بودند .و این جنیّان همان كسانى هستند
كه وثنـىهـا آنها را مبادى شرور ،و پیدایش فساد در عالم مىدانستند ،و آنها را
مىپرستیدند ،كه بـه اصطـالح بـاجـى بـه آنهـا داده ،و از شرشان محفوظ بمانند ،هم چنــان
كـه مـالئكـه را مبـدأ تـاریـخ پنـداشته ،آنها را مىپرستیدند ،تا به وسیله ایـن بـاج ،خیـرات
آنـان را به سـوى خـود سـرازیـر كننـد.
و اى بسا وجه این كه ایمان به جن را به بیشتر مشركین نسبت دادند ،نه به همه
آنان ،این باشد كه بیشتر مشركین منظورشان از بت پرستى مصونیت از شرور آله بوده ،و
از سوى دیگر در مذهب ایشان مبدأ تمامى شرور جن بوده است ،پس در نتیجه پرستش
( )1
بیشتر آنان به طور ناخود آگاه پرستش جن بوده است.
 -1المیزان ،ج ،32ص .297

تصرف جن در خلقت
نفى
ّ
عـوا فَلَـهُ االَسْما ُء ْال ُحسْنى!»
الـرحْ مـنَ اَیّـامـا ت َـ ْد ُ
عـوا اللّـهَ ا َ ِوا ْد ُ
«قُـ ِل ا ْد ُ
عـوا َّ
( / 110اسراء)
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از دید مشركین« ،مالئكه» و «جن» مظاهر عالیهاى براى اسماء هستند .به همین
تصرف دارند .و نیز از دید
جهت آن دو را فرزندان خدا دانستند كه در عالم كون دخل و
ّ
ت عبادت كنندگان و تو ّجه هر متوجهى از مرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان
آنان عباد ِ
خدا كـه مظـاهـر اسمـاء اوینـد تجـاوز نمىكنـد (و بـه خـدا نمىرسـد )،هـر چنـد كـه او خیـال
كنـد متـو ّجـه خـدا شـده ،بلكـه در حقیقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است.
به نظر وثنىها (مشركین) خواندن هر اسمى از خدا پرستش همان اسم است ،یعنى
پرستیدن ملك و جن كه مظهر آن اسم است ،و همان جن و ملك اله و معبود آن عبادت است،
و تعدد خـدایـان از همیــن جـا ریشــه گــرفته است كه چون دعاها انواع زیادى داشتـه و
زیـادى انــواع دعـاهـا هم به خـاطـر زیادى و تعـدد انواع حاجات بوده است.
آیه مورد بحث این حرف را رد مىكند و وجه خطاى این اعتقاد را هم بیان مىنماید
كه این اسماء متعددى براى خدا و مملوك صرف اویند ،نه این كه خودشان اله مستقل بوده و
در ذات و صفات از او جدا باشند.
اسماء و یا مظاهر اسما از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطــاست زیــرا
اطالق فرزند و یا پسر بر جن و ملك كردن ،چه اطــالق به نحــو حقیقت باشد و چــه بــه
نحو مجاز و به عنوان احترام و تشریف ،محتاج نــوعـى سنخیت و اشتراك میان ولد و والد
و پسر و پدر است .ســاحت كبــریائى خداى تعالى منــزه است از این كه چیزى غیــر او
شـریك در ذات و یا كمال باشد.
نسبت تصرف در كــون را به جــن و ملــك دادن هـر قسـم تصرف باشد باطل
است ،زیرا این مالئكه و هم چنین اسمائى كه مالئكه مظــاهر آننـد خودشان از خود مالـك
( )1
چیــزى نیستند و در قبــال خـداى تعـالى در هیچ چیز استقــالل نـدارنـد.
 -1المیزان ،ج ،26ص .21

اعتقادات قبایل مشرك در مزاحمت جنیّان
ــوذونَ بِ ِرجا ٍل ِمنَ ْال ِج ِّ
زادو ُه ْم َرهَقا».
« َو اَنَّـهُ كـانَ ِرجـا ٌل ِمـنَ ِ
ـن فَ ُ
اال ْن ِس یَعُ ُ
(  / 6جن)
مراد از پناه بردن انس به جن ـ به طورى كه گفتهاند ـ این است كه در عرب رسم
بوده كه وقتى در مسافرت در شب به بیابانى بر مىخورند از شر (جانوران) و شر سفیهان
جنى به عزیز آن بیابان كه سر پرست جنیان است پناه مىبردند و مىگفتند :من پناه مىبرم
به عزیز این وادى ،از شر سفهاى قومش ،و از «مقاتل» نقل شده كه گفته اولین كسى كه
پناهنده به جن شد طائفهاى از یمن و سپس قبیله بنو حنیفه بودند و آن گاه در همه عرب
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شـایع گردید.
بعید نیست مراد از پناهنده شدن به جن این باشد كه براى رسیدن به مقاصدشان به
كاهنى مراجعه نموده ،از او بخواهد اجنه را به كمك دعوت كند .داستانى هم كه از بعضىها
نقل مىكنند و ذیالً از نظر خواننده مىگذرد به همین معنا برگشت مىكند ،و آن داستان این
مضرت جن مىترسیدند به رجالى از انس مراجعه
است كه رسم بوده هرگاه از اذیّت و
ّ
مىكردند.
«فَ
ــزادو ُهــ ْم َرهَقــا »،یعنـى رجــال جــن گنــاه رجــال انـس و طغیــان و یـا ذلّــت
ُ
( )1
و تـــرس آنـان را زیــادتــر كردند.
 -1المیـزان ،ج ،39ص .195

تكذیب اكاذیب مشركین جن به وسیله مؤمنین جن
ش َ
ططا !» (4و /5جن)
ّللاِ َ
علَى ّ
سفی ُهنا َ
« َو اَنَّهُ كانَ َیقُو ُل َ
این آیه در مقام تأكید جمله «لَ ْن نُ ْش ِر َك ِب َر ِبّنا ا َ َحـدا »،است و منظورشان از جمله
«سفیه ما» مشركینى است كه قبل از ایشان در میان جنیّان بودهاند.
ظنَنّا ا َ ْن لَ ْن ت َقـُو َل ا ْ
« َو اَنّا َ
ّللاِ َكذِبا »،این آیه اعترافى است از
علَى ّ
ال ِِ ْن ُ
س َو ْال ِج ُّن َ
جنیان به این كه خیال كرده بودند انس و جن هر چه مىگویند راست است ،و هرگز علیه
خدا دروغ نمىگویند ،در نتیجه وقتى برخوردند به مشركین و شنیدند از ایشان كه نسبت
داشتن زن و فرزند به خدا مىدهند باور كردند ،و آن وقت به آن نسبتهاى ناروا ایمان
آورده و در نتیجه مثل خود آنان مشرك شدند ،و هم چنان در شرك بودند تا این كه قرآن را
شنیدند ،و حقیقت برایشان روشن گردید ،و این اعتراف جنیّان در حقیقت تكذیب مشركین
() 1
انسى و جن است.
 -1المیزان ،ج ،39ص .194

شركاى جن ـ شاه پـریان و سـایر معتقدات باطل
« َو َجعَلُـوا ِللّـ ِه ُ
ـركـا َء ْال ِج َّن َو َخلَقَ ُه ْم َو خ ََرقُواْ لَهُ بَنینَ َو بَنا ٍ
ت بِغَی ِْر ِع ْل ٍم»! ...
ش َ
( / 100انعام)
مشركین براى خداى تعالى شركائى از جن اتخاذ كردهاند ،در حالى كه جن نیز
مخلـوق خـداسـت و مخلـوق نمـىتـوانـد با خـالـق خود در خدائى شركت داشته باشد .مراد از
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جن در این جا شیطان هایند ،چون بعضى مانند مجوسان كه قائل به اهریمن و یزدان بودند و
هم چنین مانند یزیدىها كه قائل به الوهیّت ابلیس (ملك طاوس ـ شاه پریان) بودند و شیاطین
را شریك خدا مىدانستند .ممكن هم هست مراد از جن همین جن معروف بوده باشد ،چون به
طورى كه نسبت مىدهند بعضى از مشركین قریش معتقد بودند كه خداى تعالى دخترى از
جن گرفته واز آن دختر مالئكه به وجود آمده .این احتمال با سیاق جمله فوق سازگارتر
است ،و بنابراین احتمال ،مراد از بنین و بنات و دختران و پسران از جمله مالئكه خواهند
بود.
َــرقُــواْ» بــه معنــاى مــن در آرى ،از پیش خود ســاختـن ،و افتــرا بستن است ـ
«خ َ
صفُــونَ !»
« ُ
ع ّمــا َی ِ
سبْحنَـهُ َو ت َعلـــى َ
و اگر مراد از بنین و بنات اعم از مالئكه باشد بعید نیست كه مقصود از آن همان
اعتقادى باشد كه در سایر ملل غیر اسالمى یافت مىشود ،مانند اعتقاد برهمنىها و بودائىها
كه اعتقـادى نظیـر اعتقـاد مسیحـىهـا را داشتنـد و نیـز مـاننـد اعتقـادى كه ســایــر
بــتپـرستــان قــدیــم داشته و خدایان ساختگى خود را پسران و دختران خدا مىدانستند و
هماكنون آثارى كه به دست باستان شناسان كشف مىشود وجود چنیــن اعتقــادى را تــأییــد
( )1
مىكنــد ،مشركین عرب هم همه میدانیم كه مالئكه را دختران خدا مىپنداشتند.
 -1الـمیـــــزان ،ج ،14ص .131
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معارف قرآن
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شناخت شیطان
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فصل اول
آفرینش شیطان ،ذات و ماهیّت او

طرح موضوع شیطان
موضوع ابلیس نزد ما امرى مبتذل و پیش پا افتاده شده كه اعتنائى به آن نداریم جز
شرش به خدا پناه مىبریم ،و بعضى افكار
این كه روزى چند بار او را لعنت كرده و از ّ
پریشان خود را به این جهت كه از ناحیه اوست تقبیح كنیم ،و لكن باید دانست كه این
موضوع مطل بى است كه بسیار قابل تأمل و شایان دقت و بحث ،و متأسفانه تا كنون در صدد
بر نیامدهایم ببینیم قرآن كریم درباره حقیقت این موجود عجیب كه در عین این كه از حـواس
مـا غـایب است ولـى تصـرفات عجیبـى در عـالـم انسانیت دارد چه مىگوید؟
چرا نباید در صدد برآییم؟ چرا در شناختن این دشمن خانگى و درونى خود بىاعتناییم؟
دشمنى كه از روز پیدایش بشر تا روزى كه بساط زندگىاش برچیده مىشود بلكه حتى پس
از مردنش هم دست از گریبان او بر نمىدارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش در نیندازد
آرام نمىگیرد؟ آیا نباید فهمید این چه موجود عجیبى است كه در عین این كه همه حواسش
جمع گمراه كردن یكى از ماهاست و در همان ساعتى كه مشغول گمراه كردن اوست عینا به
همان جور و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بنى نوع بشر است؟ در عین این كه
از آشكار همه با خبر است از نهان آنان اطالع دارد ،و حتى از نهفتهترین و پوشیدهترین
افكارى كه در زوایاى ذهن و فكر آدمى جا دارد با خبر است ،و عالوه بر این كه با خبر
() 1
است مشغول دسیسه در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیز هست؟
 -1الـمیـــزان ،ج ،15ص .46

ماهیت شیطان از نظر قرآن
ْلیــس / 11( »! ...اعراف)
« قُ ْلنــا ِل ْل َمــالآ ِئ َكــ ِة ا ْس ُجــد ُوا ِالدَ َم فَ َ
س َجــدُوآا اِالّ اِب َ
از آیات مختلف قرآن بر مىآید كه :ابلیس موجودى است از آفریدههاى پروردگار
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شرنموده و به سوى گناه سوق
كه مانند انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به ّ
مىدهد .این موجود قبل از این كه انسانى به وجود آید ،با مالئكه مىزیسته و هیچ امتیازى
از آنان نداشته است .پس از این كه آدم علیهالسالم پا به عرصه وجود گذاشت وى از صف
شر و فساد افتاد ،و سرانجام كارش به این جا
فرشتگان خارج شده و بر خالف آنان در راه ّ
رسید كه تمامى انحرافها و شقاوتها و گمراهىها و باطلى كه در بنى نوع بشر به وقوع
بپیوندد همه به یك حساب مستند به وى شود .و بر عكس مالئكه كه هر فردى از افراد بشر
به سوى غایت سعادت و سر منزل كمال و مقام قرب پروردگار راه یافته و مىیابد هدایتش
به یك حساب مستند به آنهاست.
ابلیس را در كارهایش اعوان و یارانى است از فرزندان خود و از جن و انس كه
هر كدام به طریق خاصى اوامر او را اجرا مىكنند و او به ایشان دستور مىدهد كه در كار
بنى نوع بشر مداخله نموده ،و از دنیا و هر چه در آن است ،و در هر چیزى كه با زندگى
بشر ارتباط دارد ،در آن تصرف نموده و باطل را به صورت حق و زشت آن را به صورت
زیبا وانمود كنند .ایشان نیز اوامر او را امتثال نموده و در دلهاى بشر و در بدنهایشان و
در اموال و فرزندان و سایر شئون زندگى دنیوى شان بانحاء مختلف تصرف مىكنند .گاهى
به صورت دسته جمعى و گاهى به طور منفرد ،زمانى به كندى و زمانى به سرعت ،گاهى
بدون واسطه و گاهى به وسیله طاعت ،و زمانى به وسیله معصیت به كـار گمـراه ساختن او
مىپردازند.
تصــرفـات ابلیـس و لشكـریـان او طـورى نیسـت كـه بــراى بشـر محسوس باشد ـ
ّ
یعنى بفهمد كه چه وقت ابلیس در دلش وارد مىشـود و چگــونه افگــار باطل را در قلب وى
القاء مىكند ،و یا اذعان كند كه این فكر از خودش نیست و شخص دیگرى در دل او القاء
كرده ـ پس نـه كـارهاى شیطــان و لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات و اشخاص
ایشان در عرض وجود وى مىباشد جز این كه خداوند به ما خبر داده كـه ابلیـس از جـن
اسـت و او و لشكرش از آتش آفریده شدهاند .و به هر حال گویا آغاز و انجام وجود وى با هم
( )1
اختالف دارد.
 -1المیزان  ،ج ،15ص .57

مادّه اولیّه شیطان
نار/76( »!...ص)
« َخلَ ْقت َنى ِم ْن ٍ
 «مــــــرا از آتــــش آفــریــــدى»!...در این آیه ابلیس ،علت سجده نكردن خود را بیان مىكند و آن این است كه من
() 1
شـرافـت ذاتـى دارم .چـون مـرا از آتـش خلـق كردهاى ولى آدم مخلوقى است از گل.
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 -1الـمیــــــزان ،ج ،34ص .41

حقیقت و ذات شیطان (ابلیس)
ع ْ
ْلیـس كـانَ ِمـنَ ْال ِج ِّ
ـن ا َ ْم ِـر َر ِبّه !» ( / 50كهف)
سـقَ َ
ـن فَفَ َ
«...فَ َ
س َجـد ُوا ِاالّ اِب َ
پروردگار متعال درباره حقیقت و ذات این موجود شریرى كه نامش را ابلیس نهاده
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ مگر
سقَ َ
جز مختصرى بیان نفرموده است .تنها در آیه « :كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
ابلیس كه از جنیّان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد »،جن بودن او را بیان كرده و
در جملهَ « :خلَ ْقت َنى ِم ْ
نار ـ مرا از آتش خلق كردى!» ( / 76ص) از قول خود او حكایت
ـن ٍ
كرده كه مــاده اصلــى خلقتــش آتــش بوده .و اما این كه سر انجام كارش چه بوده و
( )1
جــزئیــات و تفصیـل خلقت او چگونه بوده صریحا بیان نكرده است.
 -1المیـــــزان ،ج ،15ص .52

هم جنس بودن ابلیس با جن
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه!» ( / 50كهف)
سقَ َ
ْلیسكانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
« ...اِالّ اِب َ
در این جمله ماجراى میان خدا و ابلیس را یادآورى مىكند ،آن زمان كه به مالئكه
دستور داد تا بر آدم پدر بزرگ انسان سجده كنند ،همه سجده كـردنـد مگـر ابلیـس كه از جـن
تمــرد كــرد.
بــود و بـه همیـن جهــت از امــر پـروردگــارش
ّ
معناى آیه این است كه به یاد آر این واقعه را تا براى مردم روشن شود كه ابلیس كه
از جن بود و هم چنین ذریّه او دشمنان ایشــانند ،و خیــر ایشــان را نمىخواهند ،پس
سزاوار نیست كه فریب او را كه لذّات مادّى دنیا و شهوات ،و نیز اعراض از یاد خدا را
براى ایشان زینت مىدهد ،بخورند و نیز سزاوار نیست كه او را اطاعت كنند ،و بهسوى
( )1
باطلى كه او دعـوتشان مىكند قدم نهند.
 -1المیزان ،ج ،26ص .198

ّ
(جان)
ارتباط جنس شیطان با جن
ــن قَبْـــ ُل ِم ْ
جــان َخلَ ْقنــاهُ ِم ْ
َّ
ــــوم / 27( ».حجــــر)
ـــن
« َو ْال
نــــار ال َّ
س ُم ِ
ِ
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اصل كلمه «جن» به معناى پوشاندن است .جن طایفهاى از موجودات اند كه بالطبع
از حــواس مــا پنهــاننــد ،و ماننــد خــود ما شعــور و اراده دارنــد ،و در قــرآن كریم
بسیار اسمشان برده شده ،و كارهاى عجیب و غــریــب و حركات سریع به ایشان نسبت
مى دهد و نیز مانند ما مكلف به تكالیفند ،و چون ما ،زنـدگى و مــرگ و حشــر دارنــد كــه
همــه ایــنهــا از بسیــارى از آیــات متفرق قرآنى استفــاده مىشــود.
و ا ّمـا «جــان» و ایـن كــه آیــا جــان هــم همــان جــن است و یا به گفته ابن عباس
پــدر جــن است ،همــان طــور كــه آدم بشــر است ،و یا به گفته حسن همــان ابلیس است ،و
یــا به گفتــه راغــب نســل جنّى ابلیس ،و یا نوع مخصوصى از جن است ،اقوال مختلفــى
است كه بیشتــرش بى دلیــل اســـت.
آنچه كه تدبر در آیات قرآن كریم دست مىدهد این است كه در دو آیه مورد بحث
ّ
جان را مقابل انس گرفته و آن دو را دو نوع گرفته ،و همین دو نوع گرفتن آن دو ،دلیل و یا
حداقل اشاره دارد بر این كه یك نوع ارتباطى در خلقت آن دو هست ،و نظیر دو آیه مورد
نار ـ انسان را
ص ْلصا ٍل َكا ْلفَ ّخ ِار َو َخلَ َ
بحث آیه « َخلَ َ
ق ا ِال ْنسانَ ِم ْن َ
مارجٍ ِم ْن ٍ
ق ا ْلجانَّ ِم ْن ِ
آفرید از گل خشكیده چون سفال و جن را از آتشى زبانه دار / 14( »،رحمن) است .سیاق
آیات مورد بحث خالى بر این معنى نیست كــه ابلیــس از جــن بوده ،وگرنه آیه « َو ْال َّ
جان
َخلَ ْقناهُ ِم ْن قَ ْبلُ »،...لغو مىشد .در جاى دیگر كالم خود فرموده :كه ابلیس از جن بود ،و آن
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ از جن بود و به همین جهت از امر پروردگارش سر
سقَ َ
آیه «كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
باز زد / 50( »،كهف) است ،چه از این آیه ،به خوبى بر مىآید كه ّ
جان همان جن بود ،و یا
یك نوعى از انواع آن بوده ،در غیر این دو آیه دیگر اسمى از ّ
جان برده نشده است و هر جا
اسمــى از مــوجــود مقابل انسان رفته به عنوان جن بوده ،حتى در مواردى كه عمومیت
كالم ،ابلیـس و هــم جنسان او را هم مىگــرفته ،مانند جملــه « شَیــاطینَ ا ْ
ـس َو
ال ِِ ْن ِ
( )1
ْال ِج ِّ
ــن / 112( »،انعـام) به لفـظ جـن تعبیر شده است.
 -1المیــزان ،ج ،23ص .222

تفاوت جنس ملك و شیطان
ْلیـس »...و «كـانَ ِمـنَ ْال ِج ِّن / 11( ». ...اعراف) و ( / 50كهف)
« فَ َ
س َجد ُوآا اِالّ اِب َ
س َج َد ا ْل َمـالئِكَةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُونَ ـ مالئكه همگى بر
در آیات فوق و هم چنین در آیه «فَ َ
او سجده كردند / 30( »،حجر) خداى تعالى خبر مىدهد از سجده كردن تمامى فرشتگان
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ مگر ابلیس كه از جنیان بود و از
سقَ َ
مگر ابلیس .و در آیه « :كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
فرمان پروردگارش بیرون شد »،علّت سجده نكردن وى را این دانسته كه وى از جنس
فــرشتگــان نبــوده ،بلكــه از طـائفـه جـن بـوده است.
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از آیه شریفه « مالئكه بندگان گرامىاند ،كه به گفتار از خدا پیشى نمىگیرند و به
فرمان او كار مىكنند »،هم استفاده مىشود كه اگر ابلیس از جنس فرشتگان بود چنین
( )1
عصیانى را مـرتكب نمىشد.
 -1المیزان،ج ،15ص .29

ابلیس ،پدر شیطانها
« َو كانَ ال َّ
شی ُ
ْطان ِل َر ِبّه َكفُورا !» ( / 27اسراء)
 و شیطـــان كفـــران پــروردگـار خـــود كـــرد!كلمه « ِشیْطان» در جمله فوق یك فرد غیر معین از شیطانهاى در ّاول آیه مزبور
كه مىگوید « :ا َِّن ْال ُمبَ ِذّرینَ كانُوا ا ِْخوانَ ال َّ
یاطین / 27( »،اسراء) نیست ،تا اشكال شود كه
ش
ِ
همه شیطانها كفورند نه یك فرد ،بلكه مراد از آن «ابلیس» است كه پدر شیطانهاست .و
() 1
شیطانها ذریّه او و قوم و قبیله اویند.
 -1الـمیزان ،ج ،25ص .144

فـرزنـدان و نسل شیطان
« اَفَتَت َّ ِخـذُونَــهُ َو ذ ُ ِ ّریَّت َــهُ ا َ ْو ِلیــا َء ِم ْ
عد ٌُّو ؟» ( / 50كهف)
ـن د ُونـى َو ُهـ ْم لَ ُك ْم َ
 «آیا با این حال او را و بچههاى او را سواى من اولیا خود اتّخاذ مىكنید ،با این كه آناندشمنـــان شمــاینـــد؟»
از آیه فوق استفاده مىشود كه شیطان نیز مانند سایر جانداران ذریّه و فرزند دارد و
ا ّمــا ایــن كــه كیفیــت پیدایش فرزندان او چگونه است؟ معلوم نیست ،و آیه مزبور از آن
( )1
ساكت است.
 -1المیزان ،ج ،15ص .57

تفــاوت ابلیـس و شیـاطیـن ،ذریّــه و قبیلــه ابلیــس
« َو قا َلال َّ
شی ُ
ىاالَ ْم ُر/22( »!...ابراهیم)
ْطان لَ ّما قُ ِ
ض َ
كلمه «شیطان» هر چند كه به معناى شریر است ،چه شریرهاى جنّى و چه انسى،
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عد ُّوا شَیاطینَ ا ْ
ال ْن ِس َو ْال ِج ِّن ـ و این چنین قرار
ى َ
هم چنان كه فرمودَ « :و َكذ ِل َك َجعَ ْلنا ِل ُك ِّل نَبِ ٍ ّ
دادیم براى هر پیغمبرى شیطانهائى از جن و انس / 112( »،انعام) و لكن در خصوص این
آیـه مقصـود از آن همـان شخـص ّاولـى اسـت كه مصدر تمامى گمراهىها و ضاللت در
بنـى آدم شـد ،و نـام شخصـىاش «ابلیـس» اسـت ،چــه از ظاهر سیاق بر مىآید كه او با
كـالم خـود عمــوم ستمكـاران اهـل جمـع را خطـاب قرار داده ،و اعتراف مىكند كه همــو
بــوده كـه ایشــان را به شــرك دعـوت مـىكــرده اسـت.
قرآن كریم هم تصریح كرده كه آن كسى كه در عالم خلقت چنین پُستى را قبول كرده
همان «ابلیس»است ،و خودش هم این معنا را ادعّا مىكند و خداى تعالى دعویش را رد
نمىكند « :فَ ِب ِع َّز ِتكَ الُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ اِالّ ِعبادَكَ ِم ْن ُه ُم ا ْل ُم ْخلَصینَ  :به عزت تو سوگند همه
آنان را اغواء مىكنم مگر بندگان مخلصت را  82( »!...و  / 83ص)
و ا ّما ذریّـه و قبیلـه او كه قـرآن اسـم آنهـا را بـرده و دربـاره قبیلـه او مىفرماید:
« اِنَّهُ یَری ُك ْم ُه َو َو قَبیلُهُ ِم ْن َحی ُ
ْث الت ََر ْونَ ُه ْم ـ او و قبیلهاش از آن جا كه نمىبینیدشان
شما را مىبینند / 27( ».اعراف) و نیز در سوره كهف براى او ذریّه معرفى نموده
مىفرماید « :اَفَتَت َّ ِخـذُونَـهُ َو ذُ ِ ّریَّتَـهُ ا َ ْو ِلیـا َء ـ آیـا او و ذریّـه او را اولیـاء خود مىگیرید؟»
( / 50كهف)
والیتشان جزئى است مثالً یكى از ایشان بر بعضى از مردم والیت و تصرف دارد،
و بر بعضى دیگر ندارد ،یا در بعضى اعمال دارد ،و در بعضى دیگر ندارد ،و یا این كه
اصالً والیت واقعى ندارند ،بلكه والیتشان در حدود معاونت و كمك به شیطان اصلى است،
و ریشه و همه كارهاى كه تمامى كارهائى كه از دیگران سرمىزند كار اوست همان
() 1
«ابلیس» است.
 -1المیـزان ،ج  ،23ص . 69

لشكریان شیطان ،و عملكرد انفرادى و اجتماعى آنها
شـار ْك ُهـ ْم فِـى االَ ْمـوا ِل َو االُ ْوال ِد / 64( »!...اسراء)
ـك َو
علَ ْی ِهـ ْم ِب َخ ْی ِل َك َو َر ِج ِل َ
«َ ...و اَجْ لِــبْ َ
ِ
« ...حاال هر كه را كه توانستى به آواز خودت بكشان و با سواران و پیادگانت آنان را
محاصره كن و در مالها و فرزندانشان شریك شو»!...
به طورى كه از آیات قرآن بر مىآید براى شیطان لشكرى است كه او را در هر
كارى كه بخواهد مدد مىكنند ،از آن جمله آیه شریفه « :اِنَّهُ َیری ُك ْم ُه َو َوقَبیلُهُ ِم ْن َحی ُ
ْث
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الت ََر ْونَ ُه ْم ـ شیطان و دسته وى شما را از آن جائى كه نمىبینید ،مىبینند / 27( »،اعراف)
است .و اگر در آیه « َو الَ ْغ ِویَنَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ  / 39( »،حجر) گمراهى همه را به خود او نسبت
داده براى این است كه هر قدر هم لشكریانش زیاد و نقشه عملیات آنها مختلف باشد نتیجه
عملیاتشان كه همـان وسـوسـه در دلهـا و گمراه ساختن مردم است یكى است.
ـــاس 3( »،و
س فـــى ُ
ــو ْ
ــاس ِمـنَ ا ْل ِجنَّـــ ِة َو النّ ِ
ــــدو ِر النّ ِ
از آیــه« :اَلَّــذى یُ َ
ص ُ
سـ ِو ُ
 / 4ناس) هم بر مىآیــد كه لشكــریـانش همــه از جنس خــود او یعنى از طائفه جـن نیستند،
و بعضـى از آنـان از جنـس بشـرنـد.
از آیات كریمه قرآن درباره ابلیس و خصوصیات كارهاى او و لشكریانش دو نكته
دیگر استفاده مىشود :یكى این است كه لشكریان او در كندى و تندى در عمل همه مثل هم و
بــرابــر هم نیستند ،بعضــى تند و بعضى كند هستند ،به شهادت این كه در جمله « َو اَجْ لِبْ
علَ ْی ِه ْم ِب َخ ْی ِل َك َو َر ِج ِل َك / 14( »،اسراء) بعضى از لشكریان او را سواره و بعضى را پیاده
َ
معرفى كرده است.
نكتــه دیگــر این كه لشكــریــان او از جهت اجتمــاع و انفــراد در عمل نیز
مختلفنــد ،بعضىها تنهــا كــار مىكننــد و بعضـىها به كمـك یكدیگر كارى را از پیش
ُرو ِن
ت الش
ب اَعُوذُ ِبكَ ِم ْن َه َمزا ِ
ب ا َ ْن یَحْ ض ُ
َّیاطین َو اَعُوذُ ِبكَ َر ّ ِ
مىبرند ،به دلیل آیهَ « :و قُ ْل َر ّ ِ
ِ
ـ و بگو پروردگارا پناه مىبرم به تو از وسوسههاى شیطانها ،و پناه مىبرم به تو از این كه
به نزد من آیند!» (/97مؤمنون) و احتماالً آیه« :آیا شما را خبر بدهم از این كه شیطانها بر
چه كسى نازل مىشوند ،آنان نازل مىشوند بر هر دروغ ساز گنه پیشه ،كسانى كه
( )1
مسموعات خود را نشر مىدهند و بیشترشان دروغ گویانند 221( ».تا  / 223شعرا)
 -1المیـــــزان ،ج  ،15ص .56
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فصل دوم
فلسفه آفرینش شیطان

طرح سؤاالت درباره فلسفه آفرینش شیطان
«یا بَنى آادَ َم ال یَ ْفتِنَنَّ ُكـ ُم ال َّ
شی ُ
ْطـان 11( »!...تا  / 25اعراف)
 1ـ چـرا خـداونـد ابلیـس را آفریـد؟ او كـه مىدانسـت وى چـه كــاره اسـت؟
 2ـ بااینكه ابلیساز جن بود چرا خداوند او را با مالئكه محشور و همنشین كرد؟
 3ـ با ایـن كـه مىدانست او اطاعتش نمىكنــد چــرا امـر به سجـدهاش كرد؟
 4ـ چرا موفق به سجدهاش نكرد و در گمراهىاش كمك نمود؟
 5ـ چــرا بعـــــد از آن نــافــرمــانـى او را از بیـــن نبــرد؟
 6ـ چرا تا روز قیامت مهلتش داد؟
 7ـ چرا او را مـاننـد خــون در سراسر وجــود آدمى راه داد و بر او مسلّط كرد؟
 8ـ چرا به لشكـریـانى تـأییـدش كـرده و بر همـه جـاى حیات انسان راه داد؟
 9ـ چــرا او را از نظــر و احســاس بشــر پنهــان كــرد؟
 10ـ چرا همه كمكها را به او كرد و به آدمیان كمك نكرد؟
 11ـ چـرا اسـرار خلقت بشــر را از او پــوشیــده نــداشــت تــا چنیــن بــه اغواى
او طمع نبندد؟
 12ـ با این كه او دورترین و دشمنترین مخلوقات بود چطور با خدا حرف زد و
خـداونـد هـم بـا او تكلّم كـرد؟ و چگونه؟
 13ـ آیــــا ورودش بــه بهشـــت از چــه راهــى بــود؟
 14ـ چگونه ممكن است در بهشت كه مكان قدس و طهارت است وسوسه و دروغ
و گناه واقع شود؟
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 15ـ با این كه حرفهایش مخالف گفتـار خـداوند بود چرا آدم آن را پذیرفت؟
 16ـ با ایــن كــه خلــود در دنیــا مخــالف با اعتقــاد به معاد است چگونه طمع در
خلـــود كـرد؟
 17ـ بــا ایـن كــه آدم در زمره پیغمبــران بــود چطــور ممكن است معصیت كرده
بــاشــد؟
 18ـ با این كه توبه كار مانند كسى است كه گناه نكرده باشد چطور توبه آدم قبــول
شــد و لكــن به مقــامــى كــه داشــت بــاز نگشــت؟ ...و چگــونه و چگــونه.
اهمال و كوتاهى مفسرین در بحث جدّى و حقیقى این موضوع و بى بند و بارى در
اشكال و جواب به حدى رسید كه در جواب از این اشكاالت بعضى از آنان به خود جرأت
دادند كه بگویند مقصود از آدم در این داستان آدم نوعى است ،و داستان یك داستان خیالى
شر و فساد دعوت
قوهاى است كه آدمى را به ّ
محض است ،و یا بگویند مقصود از ابلیس ّ
مى كند .و یا بگویند صدور فعل قبیح از خداوند جایز است ،و همه گناهان از ناحیه خود
اوست .و اوست كه آن چه را خودش درست كرده خراب مىكند ،و به طور كلى «خوب»
آن چیزى است كه او بخواهد و به آن امر كند و «بد» آن چیزى است كه او از آن نهى كند،
و یا بگویند اصالً آدم از زمره پیغمبران نبوده و یا به طور كلّى انبیا معصوم از گناه نیستند،
و یا قبل از بعثت معصوم نیستند و آدم آن موقع كه نافرمانى كرد مبعوث نشده بود ،و یا
بگویند همه این صحنهها براى امتحان بوده است.
باید دانست تنها چیزى كه باعث بى فایده بودن این مباحث شده این است كه این
سرین در این مباحث بین جهات حقیقى و جهات اعتبارى فرق نگذاشته و مسائل تكوینى را
مف ّ
از مسائل تشریعى جدا نكردند ،و بحث را در هم و بر هم نموده و اصول قرار دادى و
اعتبارى را كه تنها به درد تشریع و نظام اجتماعى مىخورد در امور تكوینى دخالت داده و
آن را حكـومت دادهاند.
ما اگر بخواهیم در پیرامون این مسئله و حقایق دینى و تكوینى كه در آن است
( )1
آزادانه بحث كنیـم بـایـد قبـالً چند جهت را (به شرح مطالب بعدى) تحریر نمائیم.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .47
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فلسفه آفرینش شیطان و قانون خیر و شر
«یــــا بَنـــى آادَ َم ال یَ ْفتِنَنَّ ُكــــ ُم ال َّ
ُ
ْطـــــان 11( »!...تـــا  / 25اعـــراف)
شی
ّاول ـ این كه باید دانست تمامى اشیائى كه متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته یا ممكن
است قرار گیرد وجود نفسى شان یعنى وجودشان بدون این كه اضافه به چیزى داشته باشد
شرى از شرور متعلق خلقت و
خیر است ،به طورى كه اگر به فرض محال فرض كنیم ّ
ایجاد قرار گرفته و موجود شود پس از موجود شدنش حالش حال سایر موجودات خواهد
شر و قبح در آن نخواهد بود مگر این كه وجودش اضافه و ارتباط
بود ،یعنى دیگر اثرى از ّ
به چیز دیگرى داشته باشد ،و در اثر این ارتباط نظامى از نظامهاى عادالنه عالم وجود را
فاسد و مختل سازد ،یا باعث شود عدّهاى دیگر از موجودات ،از خیر و سعادت خود محروم
شوند ،این جاست كه شرورى در عالم پدید مىآید.
و این كه در باال گفتیم  « :بدون این كه وجودشان اضافه به چیزى داشته باشد»،
مقصودمان همین بود ،بنابر این اگر موجودى از قبیل مار و عقرب دیدیم كه از نظر
اضــافــهاى كه به ما دارد مضّر به حال ماست باید بدانیم كه به طور مسلّم منافعى دارد كه
از این ضــررش بیشتــر است وگــرنــه حكمــت الهى اقتضاى وجود آن را نمىكرد و در
ایـن صــورت وجــود چنیـن مـوجـودى هــم خیــر خـواهـد بـود.
ش ْىءٍ َخلَقَهُ ـ آن كسى كه
سنَ ُك َّل َ
این همان معنائى است كه آیه شریفه « :اَلَّذى اَحْ َ
ّللاُ َربُّ ْالعالَمینَ ـ بسیار پر خیر
َبار َك ّ
هرچه آفرید نیكویش آفرید!» ( / 7سجده) و آیه « :ت َ
است خداوندى كه براى عالمیان یگانه پروردگار است!» ( / 54اعراف) و آیهَ « :و ا ِْن ِم ْن
س ِبّ ُح بِ َح ْمدِه ـ و هیچ چیز نیست مگر این كه تسبیح گوى به حمد خداست ،و لكن
َ
ش ْىءٍ اِالّ یُ َ
() 1
شما تسبیح آنهـا را نمىفهمیـد!» ( / 44اسـراء) هـم به این معنـا اشـاره دارد.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .49

ریشههاى تكوینى قانون اضداد و فلسفه وجودى شیطان
« یــــا بَنـــى آادَ َم ال یَ ْف ِتنَنَّ ُكــــ ُم ال َّ
ُ
ْطـــــان 11( »!...تـــا  / 25اعـــراف)
شی
دوم ـ این كه عالم خلقت با همه وسعتى كه در آن است تمامى اجزائش به یكدیگر
ّ
مربوط و مانند زنجیر ّاولش بسته و مربوط به آخرش مىباشد ،به طورى كه ایجاد جزئى از
آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است ،و اصالح جزئى از آن به اصالح همه آن است ،هم
ص ِر / 50( »،قمر) و این ارتباط الزمهاش
واح َدةٌ َكلَ ْمحٍ بِا ْلبَ َ
چنان كه فرمودَ « :و ما ا َ ْم ُرنا اِالّ ِ
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این نیست كه جمیع موجودات مثل هم و ربطشان به یكدیگر ربط تساوى و تماثل باشد ،زیرا
اگر همه اجزاى عالم مثل هم بودند عالمى به وجود نمىآمد بلكه تنها یك موجود تحقق
مىیافت ،و لذا حكمت الهى اقتضا كرد كه این موجودات از نظر كمال و نقص و وجدان
مراتب وجود و فقدان آن ،و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن مختلف باشد.
شر و فساد و تعب و فقدان و نقص و ضعف و امثال آن نبود به طور
اگر در عالم ّ
قوت نیز مصداقى یافت نمىشد ،و عقل
مسلّم از خیر و ص ّحت و راحت و وجدان و كمال و ّ
ما پى به معانى آنها نمىبرد ،چون به طور كلى عقل هر معنائى را از مصادیق خارجى آن
انتزاع مىكند اگر در عالم مصداقى از شقاوت و معصیت و قبح و ذم و عقاب و امثال آن
نبود سعادت و اطاعت و حسن و مدح و ثوابى هم تحقق نمىیافت ،و هم چنین اگر دنیائى
نبود آخرتى هم وجود نداشت .مثالً اگر معصیتى نبود یعنى نافرمانى امر مولوى مولى ،به
هیچ وجه ممكن نبود و قهرا انجام خواسته مولى امر ضرورى و اجبارى مىشد ،و اگر
انجام دادن فعلى ضرورى و غیر قابل ترك باشد دیگر امر مولى به آن معنا ندارد ،و
خواستن مولى چنین فعلى را تحصیل حاصل است.
و وقتى امر مولى معنى نداشت اطاعت هم مصداق نخواهد داشت ،و وقتى اطاعت
و معصیتى نبود مدح و ذم و ثواب و عقاب و وعد و وعید و انذار و بشارتى هم نخواهد بود.
نبوت و
و وقتى اینگـونـه نبـود دین و شریعت و دعوتى هم نبود .و وقتى دینى در كار نبود ّ
نبوت و رسالتى نباشد قهرا اجتماع و مدنیتى هم نخواهد بود.
رسالتى هم نبود .و وقتى ّ
اجتماع هم كه نباشد انسانیّتى نیست و هم چنین و بر همین قیاس فرض نبود یك چیز مستلـزم
فـرض نبـود جمیع اجزاى عالم است.
این معنــى كــه معلــوم شد اینــك مىگــوییــم :اگــر شیطــانى نبــود نظــام عالم
( )1
انسانى هم نبود.
 -1المیـــزان  ،ج  ،15ص .49

لزوم وجود شیطان در اركان نظام عالم بشریت
«یــــا بَنـــى آادَ َم ال یَ ْف ِتنَنَّ ُكــــ ُم ال َّ
ُ
ْطـــــان 11( »!...تـــا  / 25اعـــراف)
شی
شر و معصیت دعوت كند از اركان نظام عالم
وجود شیطانى كه انسان را به ّ
بشریّت است .و نسبت به صراط مستقیم او به منزله كناره و لبه جاده است ؛ و معلوم است
كه تا دو طرفى براى جاده نباشد متن جاده هم فرض نمىشود ،این جاست كه اگر دقت شود
صرا َ
َقیم ـ گفت براى این ضاللت كه مرا
معناى آیه « :قا َل فَ ِبمآ ا َ ْغ َو ْیت َنى الَ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ط َك ْال ُم ْست َ
نصیب دادهاى در راه راست تو بر سر راه آنان كمین مىنشینم / 16( »،اعراف) و آیه:
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ص ٌ
س ْل ٌ
طان ِاالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ »،
ْس لَ َك َعلَ ْی ِه ْم ُ
راط َ
«قا َل هذا ِ
ى ُم ْست َقی ٌم ا َِّن ِعبادى لَی َ
علَ َّ
( / 42حجر) به خوبى روشن گشته و صدق دعوى ما معلوم مىگردد.
با در نظر گرفتن این دو جهتى كه ذكر شد اگر در آیات راجع به داستان سجده آدم
دقت شود معلوم خواهد شد كه این آیات در حقیقت تصویرى است از روابط واقعى اى كه
بین نوع انسانى و نوع مالئكه و ابلیس است .چیزى كه هست این واقعیت را به صورت امر
و اطاعت و استكبار و طرد و رجم و سئوال و جواب بیان كرده ،و نیز معلوم خواهد شد كه
تمامى اشكاالتى كه شده و ما پارهاى از آن را در باال نقل كردیم ناشى از كوتاهى در تف ّكر و
دقّت بوده است .مانند اشتباه آنها كه گفتهاند نهى از خوردن از درخت نهى تكوینى بوده،
( )1
غافل از این كه نهى تكوینى یعنى عدم ایجاد ،و امر تكوینى یعنى ایجاد.
 -1المیــــــــــــــــزان ،ج  ،15ص .50

آزمایش الهى به وسیله القائات شیطانى
« ِلیَجْ عَ َل مای ُْل ِقى ال َّ
شی ُ
ض َو ْالقا ِسیَـ ِة قُلُوبُ ُه ْم!» ( / 53حج)
ـر ٌ
ْطان فِتْنَةً ِللَّذینَ فى قُلُو ِب ِه ْم َم َ
خداى سبحان در آیه مورد بحث مىفرماید :این القائات شیطانى خود مصلحتى دارد،
و آن این است كه مردم عموما به وسیله آن آزمایش مىشوند ،و آزمایش خود از نوامیس
عمومى الهى است ،كه در عالم انسانى جریان دارد ،چون رسیدن افراد سعید به سعادت ،و
سوم هم
اشقیاء به شقاوت ،محتاج به این ناموس است ،باید آن دو دسته امتحان شوند دسته ّ
كه منافقینى بیمار دلند ،به طور خصوص در آن بوته قرار گیرند ،چون رسیدن اشقیاء به
كمال شقاوت خود ،از تربیت الهى است كه در نظام خلقت مورد نظر است ،هم چنان كه
خودش فرمود « :ما هم این دسته را و هم آن دسته را كمك مىكنیم و این یــارى دادن به
هــر دو دستــه از عطــاى پروردگار تو است ،و عطاى پروردگار تو را هیچ مـانعى و
جلـوگیرى نیست!» ( / 20اسراء)
و این است معناى این كه فرمود « :تا آن چه را كه شیطان القاء مىكند مایه آزمایش
بیمار دالن و سنگ دالن قرار دهد!» ( / 53حج)
شیطان هم در شیطنت خود مس ّخر خداى سبحان است ،و او را در كار آزمایش
بنــدگــان ،و فتنــه اهل شــك و جحــود ،و دارندگـان غــرور ،آلت دست قرار مىدهد.
مــراد از «فِتْنَــه» ،ابتــالء و امتحــان است ،امتحــانى كــه شخــص در گیــر به آن
را دچــار غــرور و ضــاللت مىكنــد ،و مــراد از بیمـار دالن اهـل شـك از كفار است ،و
( )1
سیَــ ِة قُلُـوبُ ُهـ ْم »،سنـگ دالن اهــل جحـود و عنــاد از كفــار است.
مـــراد از «ا ْلقـا ِ
 -1المیــــزان ،ج  ،28ص .276
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شیطان عامل آزمایش انسان
ض َو الُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ اِالّ ِعبـادَ َك ِم ْن ُهـ ُم ْال ُم ْخلَصیـنَ !» (/ 40-39
«الُزَ ِیّن ََّن لَ ُه ْم فِى االَ ْر ِ
حجر)
ّللاُ ْالخ َ
آیاتى كه مسئله امتحان و ابتالء را عنوان مىكنند ،مانند آیهِ « :لیَمیزَ ّ
َبیث ِمنَ
َّ
ص ما فى قُلُو ِب ُك ْم ـ تا
ى ّ
ّللاُ ما فى ُ
الط ِیّ ِ
ُور ُك ْم َو ِلیُ َم ِ ّح َ
صد ِ
ب / 37( »،انفال) و آیهَ « :و ِلیَ ْبت َ ِل َ
امتحان كند آن چه را كه در سینههایتان دارید و براى این بود كه قلبهاى شما را پاك كند»،
( / 154آل عمران) نشان مىدهد كه اصوالً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر،
شر و
مبتنى بر اساس امتحان و ابتالء است تا انسانها همواره در میانه خیر و ّ
سعادت و شقاوت قرار داشته ،و به اختیار خود و با در نظر گرفتن نتیجه بر طبق هر كدام
كه خــواستنـد عمل كنند.
و بر این اساس اگر در این میان كسى كه چون مالئكه و یا خدا بشر را به سوى
شر تشویق نماید ،دیگر امتحانى نخواهد
خیرش دعوت نكند و كسى نباشد كه او را به سوى ّ
ش ْیطانُ
بود .و حال آن كه گفتیم در كار هست ،لذا مىبینیم كه خداى تعالى در امثال آیه «اَل َّ
ّللاُ یَ ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َرةً ِم ْنهُ َو فَ ْ
ضالً ـ شیطان شما را به فقر وعده
یَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َو یَأ ْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْلفَحْ ِ
شاء َو ّ
مىدهد و به كارهاى زشت امر مىكند ولى خدا شما را به آمرزش خود و فضــل و احســان
خـود نـویـد مىدهـد!» ( / 268بقـره) بـه این دو سنـخ دعــوت تصــریح نموده است.
اگر خداى تعالى ابلیس را علیه بشر تأیید نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده
است ،خود بشر را هم به وسیله مالئكه كه تا دنیا باقى است تأیید فرموده است ،و لذا مىبینیم
ــك ْال ُم ْن َ
ظـر ـ تو مهلت داده شدى!» ( / 15اعراف) بلكه
در پاسخ ابلیس نفرمودهَ « :واِنَّ َ
ــك ِمــنَ ْال ُم ْن َ
ظـریـنَ  :تو از زمره مهلت داده شدگانى!» پس معلوم مىشود غیر
فرموده « :اِنَّ َ
ابلیس كسان دیگرى هم هستند كه تا آخرین روز زندگى بشر زندهاند.
و نیز اگر ابلیس را تأیید كرد تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه
دهد ،انسان را هم با هدایت به سوى حق تأیید نمود و ایمان را در قلبش زینت داد ،و محبوب
ساخت ،و فطرت توحیدش ارزانى داشت و به فجور و تقوایش ملهم نمود و نورى پیش پایش
نهاد تا اگر ایمان آورد با آن نور در میان مردم آمد و شد كند ،و هم چنین تأییدات دیگر ،و
در این معانى فرموده:
ق ـ بگو خدا به سوى حق هدایت مىكند!» ( / 35یونس)
« قُ ِل ّ
ّللاُ یَ ْهدى ِل ْل َح ّ ِ
«ولكن خدا ایمان را محبوب دل شما كرده و آن را در دلهایتان زینت داده است!»
( / 7حجرات)
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« روى دل متو ّجه دین حنیف كن كه فطرت خداست ،آن فطرتى كه خلق را بر آن
فطرت آفریده است!» ( / 30روم)
« به نفس و خلقت آن سوگند كه فجور و تقوایش را ملهمش كرد!» ( / 8شمس)
«آیا كسى كه مرده بود ،زندهاش كردیم و نورى برایش قرار دادیم تا با آن در میان
مردم آمد و شد كند!» ( / 122انعام)
و آیه «ما فرستادگان خود و آنان كه ایمان آوردند در دنیا و در روزى كه گواهان
برخیزند یارى مىكنیم! » (/51غافر) عبارت «یارى مىكنیم» اشعار به وساطت
مالئكه دارد.
بنابر این آدمى زاده آفریدهاى است كه خودش به خودى خود نه اقتضاى سعادت
دارد و نه شقاوت و در بدو خلقتش نسبت به هر دو یك نسبت دارد ،هم مىتواند راه خیر و
شر و فساد و گناه را كه راه ابلیس و
اطاعت را كه راه مالئكه است اختیار كند و هم راه ّ
لشكریان اوست .بشر به هر راه كه در زندگىاش میل كند به همان راه مىافتد و اهل آن راه
كمكش نموده و آن چه كه دارند در نظر وى جلوه مىدهند و او را به سر منزلى كه راهشان
به آن منتهى مىگردد هدایت مىكنند ،حال آن سر منزل یا بهشت و یا دوزخ ،یا شقــاوت
اســت و یـا سعــادت.
پس مهلت دادن ابلیس تا روز وقت معلوم از باب ابطال قانون علیّت نیست ،بلكه در
باب آسان ساختن امر امتحان است و لذا مىبینیم دو طرفى است و در مقابل ابلیس مالئكه را
( )1
هم مهلت داده است.
 -1الـمیــــــــزان ،ج  ،23ص .239

استناد اعمال شیطـان به اذن الهى
ع َملَ ُهــ ْم!» ( / 108انعــام)
«َ ...كــذ ِل َ
ــك زَ یَّنّا ِل ُكــ ِّل ا ُ َّمــ ٍة َ
شیطان كه شرك و گناه و هر چیزى را كه مایه غضب پروردگار است در دل
َفیع اِالّ ِم ْنبَ ْع ِد اِ ْذنِ ِه!» (/ 3
اولیاى خود زینت مىدهد به اذن خداى متعال است« :ما ِم ْن ش ٍ
یونس)
این خــداى تعـالى است كه مىخـواهـد بـدیـن وسیلـه امتحـان و ح ّجـت را كه نظـام
تشــریـع اقتضــاى آن را دارد بر بنــدگـان خـود تمـام نمـایـد ،هـم چنـان كـه فرمود « :تـا
آنـان كه ایمـان آوردهانـد تصفیـه كنـد و كفّار را نـابـود گـردانـد!» ( / 141آلعمران)
ع َملَ ُه ْم »،و از آن روشنتر آیه « :اِنّا َجعَ ْلنا ما
آیه شریفه« :كَذ ِلكَ َزیَّنّا ِل ُك ِ ّل ا ُ َّم ٍة َ
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ع َمالً ـ ما این چیزهائى را كه روى زمین است
سنُ َ
َ
ض زینَةً لَها ِلنَ ْبلُ َو ُه ْم اَیُّ ُه ْم اَحْ َ
علَىاالَ ْر ِ
آرایش آن كردهایم تا ایشان را بیازماییم كه كدامشان به عمل بهترند / 7( »،كهف) شاهد
دعوى ماست كه گفتیم زینت اعمال كه همان محبوبیّت و لذیذ بودن آن است نسبتى به خــداى
( )1
تعــالـى نیز دارد.
 -1الـمیـــــزان ،ج  ،14ص .171

چرا خداوند مانع شیطان نمىشود؟
اس حُـبُّ ال َّ
سـاء َو ْالبَنیـنَ َو / 14( »! ...آل عمران)
ش َهـوا ِ
ت ِمـنَ ال ِنّ ِ
« ُز ِیّـنَ ِللنّ ِ
آیات سوره آلعمران در مقام بیان داشتن آن است كه خداوند متعال «قیّوم» بر
خلقتش بوده و آن چه را كه آنان انجام مىدهند و زندگانى و تدبیرشان روى آن جریان دارد ـ
اعم از ایمان و كفر و یا اطاعت و عصیان ـ همه در تحت قدرت اوست .او خالیق را آفرید
و آنان را به راه سعادت راهنمائى كرد ،و كسانى كه در دینش راه نفاق را مىپیمایند چون
منافقین ،یا اشخاصى كه به آیات روشنش كفر مىورزند مانند مشركین ،و هم چنین كسانى
كه در اثر اختالف در كتاب الهى راه ظلم و ستم را طى مىكنند چون یهود و نصارى ،و
بالجمله تمام اشخاصى كه در این راه پیروى شیطان را كرده و متابعت هواى نفسانى را
مى نمایند ،هیچ یك در رفتن راه شقاوت و بد بختى خود ،قیمومت الهى را فاسد نكرده و بر
اراده او غالب نگشتهاند ،بلكه همه شان با جمیع افعال خود در تحت قدرت و تدبیر او هستند،
او جهان را جهان اسباب و مسببات قرار داد تا راه امتحان خالیق را بر پا دارد .بنابر این
آفریننده طبایع و قوا و شهوات و افعال انسان خداوند مىباشد تا آدمیان به وسیله آن قوا و
نیروها و هم چنین به وسیله افعال مربوط به هر یك راه قرب الهى و جوار رحمتش را طى
كنند.
او شیطـان را در وسـوسـه و مغرور كردن خالیق مانع نگشت و هم چنین خالیق را
از متابعت و پیروى او باز نداشت ،تا افرادى را كه با میل و رغبت در این دار امتحان راه
مبرزترین آنها
او را مىرونـد مشخـص دارد ،و از میان آنان یك دسته مخصوص را كه از ّ
مىباشنـد به مقـام شهیدان و گواهان برساند.
این قسمــتهـا را در ســوره آل عمــران تــذ ّكـر داد تـا قلـوب مـؤمنیــن را تسلّــى
دهـد تا در برابر شـدایـد و مشكــالتى كه از هر جهــت محیط داخل و خارج آن را احــاطـه
كــرده بود ،استقــامــت به خــرج دهند.
مؤمنینى از داخل گرفتار نفاق منافقین و نادانىهاى افراد بیمار دل بودند كه موجب
فساد داخلى اجتماعشان را فراهم مىآوردند و از خارج دچار جنگهاى هولناك و مبــارزات
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شــدیــدى بــودنــد كه از طرف كفّار عرب و مشركین و یهود آغاز گشته بود و هم چنین
تهدیدات دول خــارجى روم و ایران كه با تمام قدرت و نیروئى كه در اختیــار داشتنـد
زنـدگـى و حیات آنــان را در معــرض مخــاطـره قـرار داده بـودنـد.
در این سوره خاطر نشان مىسازد كه این كافران و كسانى كه در ردیف آنها قرار
گرفتهاند تماما راه را اشتباه طى كرده و به واسطه ركون و دل بستگى و تكیه به دنیا و
زخارف آن ،دنیا را مقصد و آرمان اصلى خود فرض كردهاند ،با این كه مقصد چیز
دیگــرى بــوده و همــه این زینتها و آرایشهــاى دنیوى براى مقدمه رسیدن به آن آفــریـده
( )1
شـدهاند.
 -1المیزان ،ج  ،5ص .187

مشیـت الهــى در تـأثیــر القـائـات شیطـانـى
اال ْنـ ِس َو ْال ِج ِّ
ُّــك مـا فَعَلُـوهُ». ...
ـنَ ...و لَ ْـو شـاآ َء َرب َ
« َكـذ ِل َ
عـد ُّوا شَیطیـنَ ِ
ى َ
ـك َج َع ْلنـا ِل ُكـ ِّل نَ ِبـ ٍ ّ
( / 112انعـام)
ـ «اگر پروردگار تو مىخواست چنین نمىكرد!»
این آیه اشاره دارد به این كه حكم و مشیت الهى عمومى و جارى و نافذ است و
چنان كه آیات بدون مشیت و خواست خدا كمترین اثرى در ایمان مردم ندارد.
هم چنیــن دشمنــى شیـاطین با انبیــاء و سخنان فریبندهاى كه به هم دیگر وحى
مىكنند اگــر اثــر مىكنــد بــه اذن خــداســت و اگــر خــدا مىخــواسـت وحــى نمىكــرد و
بــا انبیــاء دشمــن نمـىبــودنـــد.
بنابر این معنى اتّصال این آیه با آیـات قبــل روشن است زیرا هر دو در صدد بیان
این معنى هستند كه همه كـارهـا متــوقـف به مشیّت و خواست خداست.
َــرونَ !» ( / 112انعام)
ـ «فَذَ ْر ُه ْم َو ما یَ ْفت ُ
این جمله فرع بر نفوذ مشیّت پروردگار است .معنایش این است كه :وقتى معلوم شد
كه دشمنى مشركین و فساد انگیختن و وسوسه كــردنشــان همه بر وفق مشیّت خداست ؛ نه
مخالف و مانع نفوذ آن ،پس چه جا دارد كه از دیدن اخاللگرى و فسادانگیزى ایشان
اندوهناك شوى؟ واگذارشان تا هر افترائى كه مىخواهند به خدا ببندند ،و هر شـریكى را
براى او ات ّخاذ بكنند.
عد ُّوا شَیطینَ ا ْ
ال ْن ِس َو ْال ِج ِّن»،...
ى َ
و این كه در آیه مورد بحث « َو َكذ ِل َك َجعَ ْلنا ِل ُك ِّل نَ ِب ٍ ّ
( / 112انعام) دشمنى شیاطین با انبیاء ـ كه متض ّمن توسل جستن بشر و بر انگیختن به
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سوى شرك و معصیت است ـ به خدا نسبت داده شده و هم چنین در آیه بعدى « براى این كه
قلوب كسانى كه به آخرت ایمان ندارند به آن مایل شود /113( »،...انعام) این ستمگرىها و
گناهان از جمله هدفهاى خدا در دعوت حقّه قرار داده شده نظیر آیه سابق «كَذ ِلكَ َزیَّنّا ِلكُــ ِ ّل
ع َملَ ُهــ ْم / 108( »،انعــام) مىبـاشـد كـه زینت دادن اعمــال به خدا نسبت داده شــده
ا ُ َّمــ ٍة َ
اسـت.
آیاتى كه ساحت مقدس الهى را از هر بدى و نقص ّ
منزه مىدارد داللت دارد بر این
كه نیكىها بى واسطه و با واسطه همه منسوب به اوست و ا ّما بدىها و گناهان بدون
واسطــه به شیطــان و نفــس و با واسطــه اذن او انجــام مىگیــرد تا امتحان الهى جـــاى
خــود را بیــابد.
« َو ِلتَصْغـــى اِلَ ْیــ ِه ا َ ْفئِــ َدةُ الَّــذیــنَ ال یُ ْ
ـــر ِة !» ( / 113انعــام)
ــؤ ِمنُــونَ بِـــا ْال ِخ َ
تقدیر جمله این است كه ما كردیم آن چه را كه باید مىكردیم و خواستیم آن چه را
كه باید مىخواستیم و در عین حال براى هدفها و نتایجى ناگفتنى از وحىاى كه
شیطــانها به یك دیگــر مىكــردنــد جلوگیرى ننمودیم .تا هم آن نتایج بدست آید و هم در
نتیجه اعراض تو از آنان و رهــا كردنت آنان را دلهایشان وحى شیطان را اجابت نموده و
آن را بپسنــدد ،و در نتیجــه بكنند آن كارهاى زشتى را كه باید بكنند تا به منتهــا درجــه
شقــاوت كه استعــداد آن را دارند بــرسنــد .آرى خداوند نه تنها سعادت را در رسیدن به
سعــادت كمــك مىكنــد ،بلكــه اهل شقــاوت را نیز در رسیدن به كمال اهل شقــاوتشــان
مدد مىنمــاید .هم چنــان كه فــرمــود« :همــه را ،چه آن گروه و چه ایــن گــروه ،از
( )1
اعطــاى پــروردگـارت كمــك مىدهیم كه عطــاى پروردگار تو منع شدنى نیست!»
 -1الـمیــــــــــزان ،ج  ،14ص .177

موقوف بودن راه شیطان به قضای الهى
ٌ
ى ُم ْست َقیــــــ ٌم / 41( »!...حجــــر)
ص
ـــــراط َ
«...قــــــا َل هـــــذا ِ
علَـــــ َّ
ـ «گفت :همین است راه مستقیم كه من قضائش را راندهام!» به طورى از سیاق بر مىآید
جمله فوق كنایه است از این كه همه امور به دست خداست ،حتى شیطان هم در این
فضـولىهایش بى نیاز از خدا نیست.
بر خدا بودن راه شیطان معنایش این است كه راه شیطان هم مانند همه امور از هر
جهت موقوف به حكم و قضاى خداست .اوست كه هر چیزى از ناحیهاش آغاز مىگیرد و به
سویش انجام مىپذیرد .پس هیچ امرى نیست مگر این كه او ربّ و قیّوم بر آن است.
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خداى تعالى در قبال اظهار شیطان كه گفت« :به زودى از بشر انتقام مىگیرم و با
تزئین و اغواء سلطه خود را بر همه آنان مىگسترانم ،به طورى كه جز عده قلیلى رهائى
نداشته باشند 39( »،و  / 40حجر) پاسخ داده است كه آن چه كه گفتى به زودى همه شان را
گمراه مى كنى ،و آن چه كه استثنا نمودى و چنین اظهار نمودى كه به زودى مستقل
مىشوى ،و همه این كارها را به حول و قوه و مشیت خـود مىكنى ؛ سخت اشتباه كردهاى
زیرا غیر من كسى مستقل نیست ؛ و كسى جز من مالك این تصرفات و حاكم در آن نیست.
از هر كسى هم كه سر بزند به حكم و قضاى من است .اگر اغواء كنى به اذن من كردى و
اگر نتوانى و ممنوع شوى به مشیّت من شدى و تو از ناحیه خود مالك هیچ چیزى نیستى.
تنها مالك و اختیار دار آن امورى هستى كه من مالكت كردهام ،و آن چه را كه من قضایش
را رانده باشم ،و من چنین راندهام كه تو نسبت به بندگان من هیچ كار نتوانى بكنى ،مگر تنها
آنهایى كه پیرویت كنند!...
ـن اتَّبَعَـكَ ِمنَ ا ْلغـاویـنَ !» ( / 42حجر)
ـس لَـكَ َ
علَ ْی ِهـ ْم ُ
 «اِنَّ ِعبـادى لَ ْی َس ْلطـانٌ ِاالّ َم ِ
«تو بر بندگان من تسلّط ندارى ،مگر آنهایى كه خودشان رام تو گردند!»
این همان قضائى است كه در آیه سابق در امر اغواء به راندنش اشاره شده كه
مىفرماید غیر او كسى در آن دخالتى ندارد.
حاصل مطلب این است كه آدم و فرزندانش همگى شان بندگان خدایند ،و چنان
نیست كه ابلیس پنداشته بود كه تنها مخلصین بنده او هستند و چون بنده او هستند به شیطان
ّ
تسلطى برایشان نداده است ،بلكه همه افراد بشر بندگان اویند ،و او مالك و مدبّر همه است.
چیزى كه هست شیطان را بر افرادى كه خودشان میل به پیروى او دارند ،و سرنوشت خود
() 1
را به دست او سپردهاند مسلّط فرموده ،اینهایند كه ابلیس بر آنان حكــمفـــرمـائى دارد.
 -1المیـــزان ،ج  ،23ص .242

تصرفات شیطان به اذن الهى
چگونگى استناد
ّ
اس حُــبُّ ال َّ
ســاء َو ْالبَنیـــنَ َو ْالقَ
نــاطیــر!» (/14آلعمران)
ش َهــوا ِ
ت ِمــنَ ال ِنّ ِ
« ُز ِیّــنَ ِللنّ ِ
ِ
اعمالى كه استنادش به شیطان بوده به خداوند متعال منسوب نمىشود .لكن با این
تصرفاتشان در ملك
شر
ّ
وصف از آن جائى كه خود شیطان و هر سببى از اسباب خیر و یا ّ
خداوندى و با اذن و اجازه اوست ـ تا به آن وسیله امور جهان آفرینش و صنع و ایجــاد
منظــم شــود و دستــه نیكــوكــاران به اختیــار خــود به رستگــارى ،و كافران هم به سوء
اختیار خود در پیمودن راه مخصوص ،ممتاز شوند ـ در پارهاى از آیــات این رقم از تـزیین
و آراستــن دنیــوى را هم به خداوند متعال نسبت داده است.
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اس حُبُّ ال َّ
ش َهواتِ »،فاعل تزیین كننده كه به طور مبهم ذكر شده،
در آیه « ُز ِیّنَ ِللنّ ِ
خداوند متعال نیست ،زیرا اگر چه به هر حال به خداوند نسبتى دارد (یعنى اگر مراد تزیین
صالح باشد به طور مستقیم و اگر مقصود تزیین غیر صالح و مغرور كننده باشد از راه اذن
و اجازه منسوب به خداى تعالى مىباشد )،ولى چون آیه مشتمل مطالبى است كه به طور
مستقیم به خداوند منسوب نمىشوند ـ مانند حبّ شهوات و حبّ كثرت مال ،كه هر دو مذموم
و ناپسندند ـ لذا روى ادب مخصوص قرآن ،سزاوار است كه آنها را به غیر خداوند از
شیطان و یا نفس ا ّماره نسبت داد.
از خداوند متعال جز كار جمیل و نیكو صادر نمىشود و به اعمال زشت و ناپسند
هم فرمان نمىدهد .لكن در نسبت غیر مستقیم و به واسطه كه از آن تعبیر به «اذن» و اجازه
مىشود تمام اشیاء و اعمال به خداوند نسبت دارند .اگر چنین نباشد ربوبیّت الهى نسبت به
هر چیز ـ آفریدنش هر چیز را ،وهم چنین مالكیّت او نسبت به تمام موجودات و اعمالشان ،و
یا نفى نمودن شریك به طور كلى از او ـ هیچ یك معناى صحیحى به خود نمىگیرد با این كه
ُض ُّل َم ْن یَشا ُء / 27( »،رعد) و
قرآن شریف از این حقایق
مملو ،و در جمالت شریفه« :ی ِ
ّ
ّللاُ یَ ْست َ ْه ِزى ُء بِ ِه ْم َو یَ ُمدُّ ُه ْم فى ُ
«اَزا َ
غ اللّـهُ قُلُوبَ ُه ْم / 5( »،صف) و « َ ّ
ط ْغیانِ ِه ْم / 15( »،بقره)
سقُوا / 16( »،اسراء) و امثال آن از آیات دیگر صریحا همین قسمتها
و «ا َ َم ْرنا ُمتْ َرفیها فَفَ َ
براى خداوند ثابت شده است .این خطا و اشتباه همانا در اثر كوتاهى است كه درباره بحث
در ارتباط اشیاى جهان ـ و افعال و آثارشان با یكدیگر ـ كردهاند .آنان موجودات آفرینش را
هر یك مستقل و جدا از هم تصور كرده و از هزاران اشیائىكه پیرامون یكدیگر را احاطه
( )1
كرده و ارتباط كلّى به آنها دارند ،قطع نمودهاند.
 -1الـمیـــــــــــــزان ،ج  ،5ص .185

تصرفات شیطان و نقش اختیار در انسان
« َو أَقُ ْل لَ ُكما ِإ َّن ال َّ
عد ٌُّو ُم ٌ
بین !» ( / 22اعراف)
شیْطانَ لَ ُكما َ
تصرفّات شیطان در ادراك انسان تصرف طولى است ،نه در عرض تصرف خود
انســان ،تا منـافـات با استقــالل انسان در كارهایش داشته باشد.
شیطان فقط مى تواند چیزهائى را كه مربوط به زندگى مادى دنیاست زینت داده و
تصرف نموده و باطل را به لباس حق در آورد ،و كارى كند كه
بدین وسیله در ادراك انسان
ّ
ارتبـاط انسـان بـه امـور دنیـوى تنهـا به وجـه باطل آن امور باشد ،و در نتیجه از هیچ چیزى
فایده صحیح و مشروع آن را نبرد .و معلوم است كه چنین كسى در طرز تف ّكرش و در طرز
استفاده از امور دنیوى و هم چنین اسباب مربوط به زندگى خود را مستقل دانسته ؛ همین
فكر او را به كلّى از حق و زندگى صحیح و حقیقى غافل مىسازد .وقتى انسان كارش به
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جائى رسید كه از هر چیزى تنها وجه باطل آن را درك كند ،و از وجه حق و صحیح آن
غافل شود رفته رفته دچار غفلت دیگرى مىگردد كه ریشه همه گناهان است و آن غفلت از
مقام حق تبارك و تعالى است.
خداى تعالى درباره این گونه اشخاص مىفرماید« :اینان كسانى هستند كه با داشتن
دل نمىفهمند ،و با داشتن چشم نمىبینند ،گوشها دارند لكن با آن نمىشنوند ،ایشان عینا
ماننــد چارپایان بلكــه گمــراهتر از چــارپایانند ،آنــان غفلـت زدگانند!» ( / 179اعراف)
بنابر این خود را مستقل دیدن ،و از پروردگار خود غافل شدن و جمیع اوهام و
تصرفات
افكار باطل و هر شرك و ظلمى كه مترتّب و متفرع بر آن است همه اینها از
ّ
شیطان است ،گر چه چنین شخصى از آن جائى كه خود را مستقل مىداند این اوهام و افكار
را هم از خود دانسته و شرك و ظلم را نیز عمل خود مىپندارد ،و باید هم چنین بپندارد،
زیرا معنى فریب شیطان خوردن و در تحت والیت شیطان در آمدن همین است كه گمراه
بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده است « :او و گروه وى به طور مسلّم شما را از
جائى كه خودتان احساس نكنید مىبینند ،آرى ما شیطانها را اولیاى كسانى قرار دادهایم كه
ایمان نمىآورند!» ( / 27اعراف) قرآن كریم نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم
بر آدمیان دارد براى مالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده است البته این دو نوع والیت
( )1
منافاتى بـا والیت مطلقه پروردگار ندارد.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .54

مسئله جبر و اختیار در رابطه با پیروى از شیطان
ْلیس َ
ظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ِاالّ فَریقا ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنینَ !» ( / 20سبأ)
علَ ْی ِه ْم اِب ُ
صدَّقَ َ
« َولَقَ ْد َ
ـ ابلیس آرزو و پندار خود را درباره آنان محقّق كرد و به كرسى نشاند ،و یا معناى
آیه این است كه شیطان ظنى و پندارى كه درباره آنان داشت ،محقّق یافت ،چون شیطان
درباره تمـامى ابنــاى بشــر این آرزو و این پنــدار را دارد كه همگى آنان را گمراه كند.
لطان ـ با این كه ابلیس سلطنتى
علَ ْی ِهـ ْم ِم ْن ُ
از ظاهر سیاق آیه بعدى « َو ما كانَ لَهُ َ
س ٍ
بر آنان نداشت / 21( »،...سباء) بر مىآید كه مراد این است كه شیطان ایشان را مجبور به
گمراهى نكرد ،كه به اجبار او را پیروى كنند ،تا در نتیجه معذور باشند ،بلكه خود آنان به
سوء اختیارشان شیطان را پیروى كردند ،و این خودشان بودند كه پیروى او را اختیار
نمودند و او هم بر آنان مسلط گردید ،نه این كه ّاول او برایشان مسلّط شده ،و آنان به حكم
اجبار پیرویش كرده باشند.
و منشأ پیروى آنها از شیطان شكى است كه در دل از مسئله آخرت دارند ،و
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آثارش كه همان پیروى شیطان است ظاهر مىشود ،پس این كه خداى تعالى به ابلیس اجازه
داد تا به این مقدار ،یعنى به مقدارى كه پاى جبر در كار نیاید ،بر ابناى بشر مسلط شود،
براى همین بود كه اهل شك از اهل ایمان متمایز و جدا شوند .و معلومشان شود چه كسى به
روز جزا ایمان و باور دارد و چه كسى ندارد .و این باعث سلب مسئولیتشان در پیروى
( )1
شیطان نمىشود ،چون اگر پیروى كــردنـد به اختیار خود كردند ،نه به اجبار كسى.
 -1المیزان ،ج  ،32ص .264

اغفال شیطان ،اضالل ابتدایى و مجازات ثانوى
ُض ُّل ِب ِه اِالَّ ْالفاسِقینَ !» ( / 26بقره)
ُضـ ُّل ِب ِه َكثیـرا َو یَ ْهـدى ِب ِه َكثیرا َو ما ی ِ
«ی ِ
آن چه خداى تعالى از ضاللت و خدعه و مكر و امداد و كمك در طغیان و مسلط
كردن شیطان و یا سرپرستى انسانها ،و یا رفیق كردن شیطان را با بعضى از مردم ،و به
ظاهر این گونه مطالب كه به خود نسبت داده ؛ تمامى آنها آن طور منسوب به خداست كه
الیق ساحت قدس او باشد ،و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منكر بر نخورد ،چون
برگشت همه این معانى باالخره به اضالل و فروع و انواع آن است ،و تمامى انحاى اضالل
منسوب به خدا ،و الیق ساحت او نیست ،تا شامل اضالل ابتدائى و به طور اغفال هم بشود.
بلكه آن چه از اضالل به او نسبت داده مىشود ،اضالل به عنوان مجازات است ،كه
افراد طالب ضاللت را بدان مبتال مىكند .چون بعضى افراد به راستى طالب ضاللتند و به
سوء اختیار به استقبالش مىروند .هم چنان كه خداى تعالى نیز این ضاللت را به خودش
ُض ُّل بِ ِه اِالَّ ْالفاسِقینَ ـ بسیارى
ُض ُّل بِ ِه َكثیرا َو یَ ْهدى بِ ِه َكثیرا َو ما ی ِ
نسبت داده و فرموده « :ی ِ
را با آن هدایت و بسیارى را به وسیله آن گمراه مىكند ولى جز گروه بدكاران كسى را بدان
غوا اَزا َ
گمراه نمىكند ».و نیز فرموده « :فَلَ ّمـا زا ُ
غ اللّـهُ قُلُوبَ ُه ْم ـ همین كه منحــرف شــدنــد،
خــدا دلهـایشــان را منحــرفتر و گمراهتر كرد / 5( »،صف) و نیز فرمودهَ « :كذ ِل َك
ُض ُّل اللّــهُ َم ْ
ف ُم ْرتابٌ ـ این چنین خدا هر اسرافگر ش ّكــاك را گمراه
ْــر ٌ
ی ِ
ــو ُمس ِ
ــن ُه َ
( )1
مىكند / 34( ».غافر)
 -1الـمیـــزان  ،ج  ،1ص .182

سه فرمان الهى در ردّ ادّعاى استقالل شیطان
س ْل ٌ
طان اِالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ !» ( / 42حجر)
ْس لَ َ
علَ ْی ِه ْم ُ
ـــك َ
«ا َِّن ِعبادى لَی َ
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ـ «همگـى شان را اغوا مىكنم ،مگــر بنــــدگــــان مخلصــــت را»! ...
ـ «(گفــت) :تــو بر بنــدگــان من تسلّط ندارى ،مگر آنهایى كه خودشان رام تو
گردند».
اگر در آیه شریفه دقّت به عمل آوریم خواهیم دید كه آیه شریفه ابلیس را از سهجهت
اصلى پاسخ ردّ داده است:
 1ـ این كه ابلیس بندگان خداى را منحصر در مخلصین كرده و سلطنت خود را بر
آنان نفى نموده ،و ما بقى افراد بشر را كه بر آنان تسلّط دارد بندگان خدا ندانست ،و خداى
تعالى در پاسخش همه افراد بشر را بنده خود خواند ،چیزى كه هست سلطنت ابلیس را
نسبــت به بعضــى از بنـدگـان خـود نفـى و نسبت به بعض دیگر اثبات نمود.
 2ـ این كه آن ملعون براى خود در اغواى بشر دعوى استقالل نمود و خداى سبحان
او را در این ادّعا ردّ نموده و پندارش را باطل خواند ،و فرمود كه دشمنى او و انتقامش نیز
ناشى از قضاى خداست ،و تسلّطش بر بشر ناشى از تسلّط اوست كه او را فقط نسبت به
اغواى آنان كه به سوء اختیار خود پیروى وى كنند مسلّط فرموده است.
این معنائى كه آیه كریمه آن را افاده مىكند ،و مىفرماید هم تسلیط ابلیس بر غوایت
غاوین ،و هم رهائى دادن مخلصین از شر او هر دو قضاى خداست ،خود یكى از اصول
مه ّمى است كه توحید قرآن آن را افاده مىكند.
سومى كه خداى تعالى از كالم ابلیس ردّ نموده این است كه سلطنت ابلیس
 3ـ جهت ّ
بر اغواى هر كس كه گمراهش مىكند هر چند كه به جعل خداى سبحان و تسلیط اوستّ ،اال
این كه این تسلیط خدائى ابتدائى و كدرهاى نیست و چنان نیست كه خداى تعالى افرادى را
شر او حفظ نمــایــد ،چه
بدون جهت دست خوش اغواى شیطان نموده ،افرادى دیگر را از ّ
چنین رفتارى را نمىتوان به ساحت قدس خداى سبحان نسبت داد ،بلكه اگر جمعــى را دست
( )1
خــوش اغواى او مىكند به عنوان مجازات و مسبوق به غوایت خود آن است.
 -1المیـزان ،ج  ،23ص .244

مسئـول بـودن انسـان ،و مـوهوم بودن رابطه شیطان و انسان
« َو قا َلال َّ
شی ُ
ىاالَ ْم ُر/22( »!...ابراهیم)
ْطان لَ ّما قُ ِ
ض َ
منظور عمده از این آیه فهماندن این حقیقت است كه انسان خودش مسئول عملیات
خویش است ،و نباید كاسه را سر دیگرى بشكند .چون هیچ كس بر او مسلّط نبوده ،پس هر
وقت خواست مالمت كند خودش را بكند .مسئله تابعیت او و متبوعیّت شیطان ،یك امر
وهمى بیش نیست و حقیقتى ندارد ،و به زودى در قیامت آن جا كه شیطان از انسان
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بیــزارى مىجـویـد و مـالمتش را به خود او بر مىگرداند ،این حقیقت روشن مىشود.
در آیه قبلــى هم همین معنــا را نسبــت به ضعفا و مستكبرین بیان مىكرد ،آن جا
هم مىفرمود كه رابطه میان این دو طبقــه مــوهـوم و هر موهوم دیگرى در روز قیامت كه
روز انكشاف حقــایق است به هیــچ دردى نمىخــورد.
آیــهاى كه گــذشت داللــت روشنــى بر این معنا دارد كه انسان به تمام معنى بر
اعمال خود مسلّط است ،و هم اوست كه پــاداش و كیفــر عمــل به او مــرتبــط و از غیر او
() 1
مسلـــوب است.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .76
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فصل سوم
وظایف شیطان و طرز كار او

عمل گمراه كردن ابلیس چگونه صورت مىگیرد؟
صرا َ
َقیم ث ُ َّم الَتِیَنَّ ُه ْم ِم ْنبَی ِْناَیْدی ِه ْم َو ِم ْنخ َْل ِف ِه ْم َو». ...
«...الَ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ط َك ْال ُم ْست َ
(16و/17اعراف)
گر چه ابلیس در كالم خود طریقه گمراه كردن ابناى بشر را ذكر نكرده و لكن در
كالمش اشاره به دو حقیقت هست ،و آن دو حقیقت یكى این است كه :سبب اضاللش هم
ضاللتى است كه در نفس خود او جایگزین شده ،و مانند آتش كه به هر چیز برخورد از
حرارت خود در آن اثر مىگذارد او نیز هر كسى را كه بخواهد گم راه كند با او تماس
حـاصـل مىكنـد و به همیـن وسیلـه از گم راهى خود چیزى در نفس او باقى مىگذارد.
روا الَّذینَ َ
این معنا از آیه« :اُحْ ُ
ظلَ ُموا َو ا َ ْزوا َج ُه ْم ...ـ كسانى را كه ستم كردهاند با
ش ُ
قرینهایشان جمع نموده همه را به راه جهنّم رهبرى كنید ...بعضىشان پرسش كنان به
بعض دیگر رو كرده و مىگویند :شما از جانب یمین به ما در آمدید ،گویند نه شما اصالً
مؤمن نبودید ...ما شما را گم راه كردیم چون خودمان هم گم راه بودیم!» (21تا/ 30
صافات) نیز استفــاده مـىشـــود.
دیگــر ایــن كــه آن چیزى كه ابلیس خــود را به آن تماس مىدهد شعور انسانى و
تصــور اشیاء و تصدیق به سزاوار و غیر سـزاوار
تف ّكــر حیــوانى اوست ،كه مــربــوط به
ّ
( )1
آنهاست.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .43

اثر نزدیك شدن شیطان به دل انسان
ض َو الُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ اِالّ ِعبـادَ َك ِم ْن ُه ُم ْال ُم ْخلَصیـنَ !»
«...الُزَ ِیّن ََّن لَ ُه ْم فِى االَ ْر ِ
( 39و  / 40حجر)
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معناى سببیّت اغواى شیطان براى غوایت مردم این است كه او به خاطر این كه
خودش دور از رحمت خدا و از سعادت شده و این دورى به خاطر لزوم و همیشگى لعنت
خدا الزمه او گشته ،لذا هر وقت كه با وسوسهها و تسویالت خود به درون دلى رخنه كند ،و
نزدیك شود همین نزدیكى او باعث دور شدن آن دل است از خدا و رحمت او ،و ایــن كــه
مىگــوییــم :او مــردم را اغــواء مىكند ،معنایش این است كه اثر غوایت خــود را در آن
( )1
دل مىانــدازد.
 -1الـمیـــــــــــزان ،ج ،23ص .237

تنـوع شیطـانها و تنــوع فنـون آنهـا
ْطان َمریدٍ!»
«َ ...و یَتَّبِ ُع ُك َّل َ
شی ٍ
«پیـروى مىكنــد هــر شیطــان پلیــدى را!» ( / 3حــج)
كلمــه « َمــری ٍد» به معناى پلید است ،به معناى كسى است كه یك سره و خالص فاسد
باشد و به كلّى از خیر عارى باشد.
ْطان ْال َمریدْ »،كه همان
ْطان »،و نفرمودَ « :و یَتَّبِ ُع ال َ
اگر فرمودَ « :و یَتَّبِ ُع ُك َّل َ
شی ٍ
شی ِ
ابلیس باشد ،براى این بود كه داللت كند بر این كه شیطان انواع و اقسام و فنونى از ضاللت
را دارد ،چون ابواب باطل مختلف است ،و بر هر بابى شیطانى ،از قبیل ابلیس ،و
ذریهاش ،و شیطانهایى از آدمیان هستند ،كه به سوى ضاللت دعوت مىكنند ،و اولیاى گم
راه ایشان از ایشان تقلید و پیروى مىكنند ،هر چند كه تمامى تسویالت و وسوسههاى آنان
منتهى به استاد همه شان ابلیس ملعون مىشود.
ْطان »،در عین حال كنایه از این نیز هست كه گمراهان در
جمله « َو یَت َّ ِب ُع ُك َّل َ
شی ٍ
پیروى باطل به جائى نمىرسند ،كه توقف كنند ،براى این كه استعداد پذیرش حق در آنها
كشته شده ،و قلبشان مطبوع بر باطل گشته است.
عیر!» ( / 4حج)
ـب َ
ب ال َّ
« ُك ِت َ
علَ ْیـ ِه اَنَّــهُ َم ْن ت َ َ
ـوالّ ُه فَـاَنَّـهُ یُ ِضلُّـهُ َو یَهْـدیـ ِه اِلى عَذا ِ
س ِ
 پیروى مى كند هر شیطان پلیدى را كه از جمله صفاتش یكى این است كه بر اونوشته شده كه هر كس او را ولّى خود بگیرد و پیروىاش كند ،اضالل او وى را و هــدایتش
او را به سوى عـذاب سعیر ثابت و الزم است.
مراد از این كه فرمود :بر او نوشته شده ...این است كه قضاى الهى در حق وى
چنین رانده شده كه اوالً پیروان خود را گمراه كند ،و ثانیا ایشان را داخل آتش سازد و این
دو قضاء كه در حق وى رانده شده است ،همــان اسـت كـه در آیـه دیگـر فـرمـود« :بندگان
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مـن ،تــو زورت بــه آنهــا نمىرســد ،مگــر تنهــا گمــراهـانى كــه تــو را پیــروى كننــد
( )1
و جهنّم موعـد همـه آنان است 42( ».و  / 43حجر)
 -1الـمیـــــزان ،ج ،28ص .203

خـاطـرات شیطـانى چیسـت؟
« ...فَنادَتْهُ ْال َمالئِ َكةُ / 39( ». ...آل عمران)
قرآن شریف معانى اى را كه شیطان در «قلوب مردم» القاء مىكند ،كالم و قول
شیطان محسوب داشته است.
مــاننــد آیــــات زیـــر:
ـ (شیطــان گــوید) بــه آنهـا دستور دهم تا گوش حیوانات را (به منظور بتها)
ببرند / 119(.نساء)
ـ اینان در مثل چون شیطانند ،كه انسان را گفت :كافر شو ! ( / 16حشر)
ـ در دلهــاى مــردم وســوسـه و انــدیشــه بــد افكنــد / 5( .نــاس)
ـ بــرخــى بر برخى دیگر سخنــان فریبنــده اظهار كنند / 112( .انعام)
ـ (شیطــان گـویـد) خــدا به شما به راستى و حــق وعـده داد و من به خالف حقیقت.
(/22ابراهیم)
ـ شیطان با وعده فقر و ترس بى چیزى شما را به كارهاى زشت وادار كند....
(/268بقره)
آن چه در این آیات ذكر شده همان خاطرات وارده در قلوب است كه به شیطان
منسوب شده است و به نامهاى «امر ،قول ،وسوسه ،وحى و وعد» نامیده شده است و همه
آنها هم «قول و كالم» مى باشند ،با این كه نه زبانى برایش به حركت افتاده و نه از دهانى
خارج شده است.
قابل تذكر است كه هر چه افاده معناى مقصود تام را نماید «كالم و قول» مىباشد ـ
عـم از ایـن كـه مفیـد آن ،صـوت واحـد یـا صــوتهاى متعــدد و یا غیـر آن مـاننـد «ایمـاء
ا ّ
و رمز»باشد .ـ نــوع مردم هم به صــوتى كه مفیـد همان معنى است «كالم» گویند اگر چه
از دو لب خــارج نشــود و هم چنین به «ایماء و رمز» قول اطالق كنند اگر چه مشتمل بر
صوتى نبـاشد.
از آیات آن چه وعده خداوندى را راجع به «مغفرت و فضل» خدا بیان مىدارد ،آن
همــانــا «كــالم ملكــى» است ،در قبــال «وســوسه» كه «كــالم شیطــانى» مىباشد.
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شیاطین و مالئكه هر یك با القاء نمودن معانى مربوط به خود در قلوب افراد
انسانى ،با آنان تكلّم مىكنند.
امتیاز و تشخیص «كالم ملكى» را از «كالم شیطانى» مىتوان از خصوصیاتى كه
در آیات قرآنى تصریح شده به دست آورد .خاطر ملكى مالزم با «شرح صدر» بوده و به
«مغفرت و فضل» الهى دعوت و باالخره منتهى به چیزى مىشود كه مطابق «دین» یعنى
معارف مذكور در قرآن و سنت نبوى مىباشد .از طرف دیگر خاطر شیطانى ،مالزم
«ضیق صدر» مىباشد و به «متابعت هواى نفس» دعوت مىكند ،و باالخره منتهى به
( )1
چیزى مىشود كه مخالف دین و معارف آن ،و هم چنین مخالف فطرت انسانى باشد.
 -1الـمیـــــزان ،ج  ،5ص .324

نحــوه القاى القائات شیطانى
س لَ ُه َما ال َّ
شی ُ
ور!» (20تا / 22اعراف)
...و قا َ
س َم ُهما...فَدَلّی ُهما ِبغُ ُر ٍ
«فَ َوس َْو َ
ْطان َ
القائات شیطانى طورى نیست كه انسان آن را احساس نموده و میان آنها و افكار
خودش فرق بگذارد ،و آن را مستند به كسى غیر از خود بداند ،بلكه بدون هیچ تردیدى آن
را نیز افكار خود دانسته و عینا مانند دو دو تا چهار تا و سایر احكام قطعى از خود و از
رشحات فكر خود مىداند ،و هیچ منافاتى ندارد كه افكار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و
هم بگوییم كه شیطان آن را در ما القاء كرده است .هم چنان كه بسیارى از افكار و
تصمیمات ما هست كه در اث ر خبرى كه دیگرى داده و یا حكمى كه كرده در ما پدید آمده ،و
ما در عین حال آن را از خود سلب ننموده و استقالل و اختیار خود را در آن انكار
نمىنماییم .و اگر آن فكر و آن تصمیم را عملى كردیم و توبیخ و سرزنشى بر آن مترتّب شد
تقصیر را به گردن كسى كه آن خبر را آورده و یا آن دستور را داده نمىاندازیم ،ابلیس هم
در قیامت همه گناهان را به گردن بشر مىاندازد و قرآن از او چنین حكایت مىكند:
«شیطان پس از آن كه حساب خالیق رسیده شود مىگوید :خداوند در دنیا درباره این (بعث
و نشور و این بهشت و دوزخ) به شما وعده حق داد و من (باطل) وعدهتان دادم و خلف
وعده كردم و لكن شما را در گمراهى مجبور نكردم ،تنها (از من دعوتى بود )،این شما
بودید كه به اختیار دعوتم را پذیرفتید ،پس مرا سرزنش مكنید ،خود را مالمت كنید ،و
امروز من نمىتوانم به داد شما برسم هم چنان كه شما هم نمىتوانید به داد من برسید ،اینك
امروز كفر مىورزم و انكار مىكنم اعتقادى را كه شما درباره من داشتید و مرا شریك
خــداى تعــالى مىپنــداشتیــد؛ براى ستــمكاران عــذابى است دردنـاك!» ( / 22ابـراهیم)
به طورى كه مالحظه مىكنید در این آیه شیطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبت
داده و از خود سلب كرده و خود را به تمام معنا بى طرف قلمداد نموده و گفته است تنها
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كــارى كه مــن كــرده ام ایــن بــوده كــه شما را به گناه دعوت كرده و به وعده دروغى دل
خوش ساختم.
س ْل ٌ
طان ِاالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ ـ به طور مسلم
علَ ْی ِه ْم ُ
ْس لَ َك َ
آیه شریفه «ا َِّن ِعبادى لَی َ
ّ
تسلطى نخواهى داشت ،مگر آن گمراهانى كه به میل خود تو پیروى
تو بر بندگان من
مىكنند / 42( »،حجر) نیز هر قدرت و سلطنتى را از ابلیس نفى نموده و فعالیتهاى او را
تنها در كسانى مؤثر مىداند كه خودشان به پاى خود دنبال شیطان به راه بیفتند .نظیر آیه
فوق
آیه شریفه « :قرین وى مىگوید :پروردگار ما ،من او را به طغیان وا نداشتم ،بلكه
او خودش در گمراهى بعیدى بود!» ( / 27ق) پروردگارا من او را به نافرمانى تو مجبور
( )1
نكردم ،او خودش از راه مستقیم بسیار دور بود.
 -1المیـــزان ج  ،15ص .53

نســخ القـائات شیطانى
ّللاُ ما ی ُْل ِقى ال َّ
شی ُ
ت لَهُ قُلُـوبُ ُهـ ْم!»
ْطان ث ُ َّم یُحْ ِك ُم ّ
س ُخ ّ
ّللاُ ایاتِ ِه...فَیُؤْ ِمنُوا ِب ِه فَت ُ ْخ ِب َ
«فَیَ ْن َ
( 52تا  / 54حج)
خدا آن چه را كه شیطان القاء مىكند نسخ نموده و سپس آیات خود را در دلها
جایگزین مىكند تا القائات شیطان را مایه آزمایش بیماردالن و سنگ دالن قرار داده ،و تا
كسانى كه علم روزیشان شده با این نسخ و احكام بفهمند كه خدا رسول و یا نبى آرزویش
مىكرد حق ،و از ناحیه پروردگارت بود ،چون مىبینند كه القائات شیطان باطل شد ،پس به
آن پیغمبر و یا نبى ایمان مىآورند و در نتیجه «تخبت» دلهایشان در برابر او نرم ،و خاشع
( )1
مىشود.
 -1المیـــــــــــزان ،ج  ،28ص .277

مفهـوم شیطـان طـائف و طـواف او
ـف ِمنَ ال َّ
ْص ُرونَ !»
«ا َِّن الَّـذینَ اتَّقَ ْـوا اِذا َم َّ
س ُهـ ْم طآ ِئ ٌ
ْطـان تَذَ َّك ُروا فَاِذا ُه ْم ُمب ِ
شی ِ
( / 201اعراف)
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«طــائــف از شیطــان »،آن شیطــانى است كه پیرامون قلب آدمى طواف مىكند تا
رخنهاى پیدا كرده و وسوسه خود را وارد قلب كند یا آن وسوسهاى است كه در حول قلب
مىچرخد تا راهى به قلب باز كرده و وارد شود.
كلمــه «ت َــذَ ُّكــر» بــه معنــاى تفكــر آدمــى اســت در امــور بـراى پیدا كردن
نتیجــهاى كــه قبــالً مجهـول و یا مورد غفلت بود.
معناى آیه این است كه ـ پنــاه ببــر به خــدا در موقع مداخله شیطان ،چه این روش
روش پرهیزگاران است .پرهیزگاران وقتى شیطــان طائف نزدیكشان مىشود به یاد ایــن
ِ
مىافتنــد كه پــروردگـارشان خــداونــد است كه مــالــك و مربى ایشان است ،و همــه
امــور ایشــان به دست اوست .پس چه بهتــر كه بــه خود او مراجعه نموده و پناه ببریم.
شــر آن شیطــان را از ایشــان دفع نمــوده و پرده غفلت را از ایشان بر
خـداونــد هــم
ّ
طرف مىسازد و ناگهان بینا مىشوند.
س ْل ٌ
علَى
ْس لَهُ ُ
طان َ
پس آیه شریفه همان مضمــونى را افــاده مىكنــد كه آیــه« :اِنَّهُ لَی َ
على َر ِبّ ِه ْم یَت ََو َّكلُونَ ـ به درستى براى شیطان بر كسانى كه ایمان آورده و بر
الَّذینَ ا َمنُوا َو َ
پــروردگار خود تـو ّكـل كردهاند سلطنتى نیست / 99( »،نحل) در صدد افاده آن است.
و نیز معلوم شد كه پناه بردن به خدا خود یك نوع تذ ّكر است .چون اساسش بر این
است كه خداى سبحان كه پروردگار آدمى است یگانه ركن و پناهگاهى است كه مىتواند این
دشمن مهاجم را دفع بدهد ،عالوه بر این كه پناه بردن به خدا هم چنان كه قبالً هم گفته شد
() 1
خود یك نوع تو ّكـل به اوست.
 -1المیزان ،ج  ،16ص .309

مفهــوم نــزغ شیطـان
َـز ٌ
ْطـان ن ْ
ـك ِمنَ ال َّ
ـن ْالج ِهلیـنَ َو اِ ّما یَ ْنـزَ َ
اّللِ!»
غ فَـا ْست َ ِع ْذ بِ ّ
غنَّ َ
ْـر ْ
ض َ
«َ ...و اَع ِ
شی ِ
ع ِ
( 199و  / 200اعراف)
«ن َْزغ» وارد شدن و مداخله كردن در امرى براى خراب كارى و فاسد كردن آن
است ،و در آیهِ « :م ْن بَ ْع ِد ا َ ْن نَزَ َ
غ ال َّ
شی ُ
ْطن بَیْنى َو بَیْنَ ا ِْخ َوتى ـ بعد از آن كه شیطان میان من
و برادرانم را به هم زد / 100( »،یوسف) به این معناست.
بعضى گفتهاند به معناى تكان دادن و از جا كندن و وادار كردن است و غالبا در
حال غضب به كار مىرود .برخى دیگر گفتهاند :نزغ شیطان به معناى كمترین وسوسه
دوم
اوست .و لكن همه این معانى نزدیك به همند .البته نسبت به آیه مورد بحث معناى ّ
نزدیكتر است ،چون با آیه قبلى هم كه دستور مىدهد تا از جاهالن اعراض كند مناسبت
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دارد ،زی را تماس گرفتن جاهالن با آدمى و مشاهده جهالت ایشان خود یك نوع مداخلهاى
است از شیطان براى عصبانى كردن و آتش به جان كردن آدمى ،و برخورد زیــاد بـا
جـاهــالن آدمـى را بـه سـوى جهـالت و مثــل آنهــا شـدن سـوق مىدهـد.
پس برگشت معناى آیه به این مىشود كه اگر شیطان خواست مداخله نموده و با
رفتار جاهالنه ایشان تو را به غضب و انتقام وادار كند تو به خدا پناه بر كه او شنوا و
داناست .گو این كه خطاب در آیه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله است و لكن مقصود امت
( )1
آن جناب است چون خود آن حضرت معصوم است.
 -1المیـــــزان ،ج ،16ص .306

نزغ شیطان و راه مقابله با آن
َـز ٌ
ْطـان ن ْ
غنَّ َك ِمـنَ ال َّ
« َو اِ ّما یَ ْنزَ َ
سمی ُع ْال َعلی ُم!» ( / 36فصلت)
غ فَـا ْست َ ِعـ ْذ ِب ّ
اّللِ اِنَّهُ ُه َو ال َّ
شی ِ
كلمه «ن َْزغ» به معناى ن َْخس است یعنى سیخ یا تازیانه زدن به پهلوى حیوان و یا به
عقـب آن ،تـا تحـریـك شود ،و تنـدتر بــرود.
حال باید دید نازغ یعنى سیخونك كننده كیست؟ ممكن است خود شیطان باشد ،و
ممكــن هم هســت تســویـلها و وسـوسههاى او باشد ،ولى چون خطاب در آیه به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله مىباشد مناسبتر به مقام شامخ آن جناب احتمال ّاول است ،چون تسویالت
و وساوس شیطانى در آن جناب راه ندارد.
بله این امكان دارد كه آن خبیث با وسوسه مردم ،یعنى كفّار و معاندینى كه آن جناب
دعوتشان مىكرده ،امور را علیه وى دگرگونه سازد .مثالً زحمات آن جناب را خنثى نموده
و كفر را در كفّار و منكرین بیشتر سازد ،و در دشمنى و آزار پیامبر ،آتش آنها را تیزتر
كند و نتیجهاش این شود كه دفع به احسن آن جناب كمتر مؤثر بیفتد .كه بنابراین برگشت این
نزغ از شیطان به افكندن دشمنى در بین آن جناب و مردم مىشود .و خـالصـه همـان
نـزغـى خـواهـد بـود كـه در آیه شریفه « ِم ْن بَ ْع ِد ا َ ْن نَزَ َ
غ ال َّ
شی ُ
ْطن بَیْنى َو بَیْنَ ا ِْخ َوتى ـ بعد از
آن كه شیطان بین من و تو و برادرانم دشمنـى افكنـد »،در ســوره یوسف آیه  100از آن نام
مىبرد ،و همان چیزى خواهد بود كه آیه شریفه «هیچ رسولى و پیامبرى قبل از تو
نفرستادیم مگر آن كه هر وقت آرزوئى مىكرد شیطان آرزویش را برهم مىزد/52( ».حج)
آن را القاء در امنیه خوانده است.
و ا ّما اگر احتمال دوم را بگیریم ،چارهاى جز این نیست كه آیه را حمل كنیم بر
مطلق دستـور تا متمــم امر بـاشـد و آن وقـت آیـه شـریفه بـه وجهـى شبیـه بـه مثل معروف
(دخترم به تو مىگـویم عـروسم تو بشنو!) مىشود.
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سمیـ ُع ْالعَلیــ ُم!»
«فَـا ْست َ ِعــ ْذ ِبـاللّـ ِه اِنَّـهُ ُه َـو ال َّ
كلمه « ِا ْستِعاذَه» عبارت است از پناه بردن .معناى جمله مورد بحث این است كه ـ
هر وقت دیدى شیطان در كارت انگولك مىكند پناه ببر به خدا از شیطنت او ،كه خدا شنواى
() 1
مسئلـت تـو ،و دانـا به حـال تـو است ،و شنـواى سخنان تو و دانا به اعمال تو است.
 -1المیزان ،ج ،34ص .308

مفهـوم صـوت و جلب شیطـان و لشكـر سـواره و پیـاده او
« َو ا ْست َ ْف ِز ْز َم ِن ا ْست َ َ
شار ْك ُه ْم ِفى االَ ْموا ِل َو
ط ْع َ
ص ْوتِ َك َو اَجْ لِبْ َ
ت ِم ْن ُه ْم بِ َ
علَ ْی ِه ْم ِب َخ ْی ِل َك َو َر ِج ِل َك َو ِ
االُ ْوالدِ / 64( ». ...اسراء)
معناى آیه شریفه این است كه« :با آوازت از ذریّه آدم هر چه را كه مىتوانى گمراه
و به معصیت وادار بكن »،كه البته به حكم آیات سوره حجر كسانى خواهند بود كه ابلیس را
دوست داشته و پیروى كنند.
گویا «اِ ْستِ ْفزاز = هل دادن» با آواز كنایه از خوار كردن آنان با وسوسههاى باطل و
خالى از حقیقت است ،و این كه وضع شیطان و پیروانش وضع چوپان و رمه را دارد كه با
یك صدا به راه افتند ،و با صدائى دیگر مىایستند ،و پر معلوم است كه این صداها
آوازهــائى بـىمعنـى اسـت.
این كه فرمودَ « :و اَجْ لِبْ َعلَ ْی ِه ْم بِ َخ ْی ِل َك َو َر ِج ِل َك »،معنایش این است كه براى به راه
انداختن آنان به سوى معصیت به لشكریانت دستور بده تا بر سر آنان هى بزنند ،هم به
سـوارانـت بسپـار ،و هـم به پیـاده نظـامت ،و این گـویـا اشـاره است به این كه لشكریان
شیطان بعضـىشـان تند كار و بعضـى كنـد كـارنـد ،هم چنـان كه وضـع هر لشكرى
همینطور است ،بعضى سواره و بعضى پیادهاند ،پیادهها را به كارى مىگمــارنــد كه
( )1
حـاجـت بــه سـرعـت عمـــل نـداشتـــه بـاشــد.
 -1الـمیـزان ،ج  ،25ص .249

مفهوم تسویل و امالء شیطان
«...ال َّ
ُ
ـــو َل لَ ُهــ ْم َو ا َ ْملـى لَ ُهــ ْم / 25( ».محمـد)
شی
س َّ
ْطــان َ
ـ «كسانى كه بعد از روشن شدن راه هدایت به كفر قبلى خود بر مىگردند شیطان این عمل
زشت را در نظرشان زینت داده و به آمال كاذب آرزومندشان كرده است».
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كلمه «تسویل» به معناى جلوه دادن چیزى است كه نفس آدمى حریص بر آن است.
به طورى كه زشتىهایش هم در نظر زیبا شود ،و مراد از امالء ،امداد و یا طوالنى
( )1
كردن آرزوست .خـالصـه اشـاره است به تسلـط شیطان بـر مرتدّین.
 -1المیزان ،ج  ،36ص .71

انتقال تسویالت شیاطین به وسیله انسانها
ف ْالقَ ْو ِل ُ
غ ُرورا!»
اال ْن ِس َو ْال ِج ِّن یُوحى بَ ْع ُ
ض ُه ْم اِلى بَ ْع ٍ
« ...شَیاطیـنَ ِ
ض ُز ْخ ُر َ
( / 112انعام)
همان طور كه براى دشمنانى از شیطانهاى انسى و جنّى درست كردهایم كه پنهانى
و با اشاره علیه تو نقشه ریزى مىكنند ،و با سخنان فریبنده مردم را به اشتباه مىاندازند.
براى تمامى انبیاى گذشته نیز چنین درست كرده بودیم.
گویا مراد این باشد كه شیطانهاى جنّى به وسیله وسوسه به شیطانهاى انسى وحى
مىكنند و شیطان هاى انسى هم آن وحى را به طور مكرر و تسویل پنهانى براى این كه
() 1
فریب دهند ـ یا براى این كه خود فریب آن را خوردهاند به هم دیگر مىرسانند.
 -1الـمیـزان ،ج ،14ص .177

مفهوم حرف زدن شیاطین
« َو قا َل ال َّ
شی ُ
ى االَ ْم ُر / 22( ». ...ابراهیم)
ْطان لَ ّما قُ ِ
ض َ
«قول ـ سخن گفتن» در مورد مالئكه یا شیاطین به خاطر این كه وجودشان از سنخ
وجود ما انسانها نیست ،یعنى حیوان اجتماعى نیستند ،و چون ما تكامل تدریجى و از راه
تحصیـل علـم نـدارنـد ،معنائى دیگـر بـایـد داشتــه باشد.
در ما انسانها «قول ـ سخن گفتن» عبارت بود از استخدام صوت یا اشاره به
ضمیمه قرار داد قبلى ،كه فطرت انسانى ما ،و این كه حیوانى اجتماعى هستیم آن را ایجاب
مىكرد و ا ّما مالئكه و جن و شبیه آن دو به طورى كه از كالم خداى سبحان بر مىآید چنین
وجودى ندارند پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى دیگر است.
از این جا روشن مىشود كه سخن گفتن خود فرشتگان با یك دیگر و خود شیطانها
با یك دیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغتهایى در برابر معانى نیست .بنابراین وقتى
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یك فرشته مىخواهد با فرشتهاى دیگر سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند ،و یا
شیطانى مى خواهد با شیطان دیگر سخن گوید ،این طور نیست كه مانند ما بدنى و سرى و
در سر دهنى و در دهان زبانى داشته باشد ،و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده و از هر
چند قطعهاش لفظى در برابر مقصدش درست كند ،و شنوندهاش هم سرى و در سر سوراخى
به نام گوش و داراى حس سامعه و در پشت آن دستگاه انتقال صــوت به مغــز داشتـه
بـاشـد ،تا سخنــان گــوینده را بشنود ،و این پر واضح است.
اما هر چه باشد به طور مسلّم در بین این دو نوع مخلوق ،حقیقت معناى سخن گفتن
و سخــن شنیــدن هست .و اثر قول و مخصوصا فهم معناى مقصود و ادراك آن را دارد،
هــر چنــد كه قولى چون قول ما ندارند ،و هم چنین بین خداى سبحان و بین مالئكه و شیطان
قول هست ،ا ّما نه چون ما ،كه عبارت است از ایجاد صوت از طرف صاحب قول و شنیدن
( )1
آن از طرف مقابل.
 -1الـمیــــــزان ،ج  ،4ص .196

مفهوم همزات و حضور شیاطین
ت ال َّ
« َو قُ ْ
ـرو ِن!»
ش
عـوذ ُ بِ َك ِم ْن َه َمزا ِ
عوذ ُ ِب َ
ـك َربّ ِ ا َ ْن یَحْ ُ
یـاطین َو ا َ ُ
ـل َربّ ِ ا َ ُ
ض ُ
ِ
( 97و  / 98مؤمنون)
ـ « بگو بار الها ،من از وسوسه و فریب شیاطین به تو پناه مىآورم .و هم به تو پناه
مىآورم از ایـن كه شیطـانها به مجلسم حاضر شوند!»
كلمه «همزة» به معناى شدّت دفع است .همزه شیطان به معناى دفع او به سوى
گنـــاهــان از راه گمـــراه كـــردن اسـت.
در این آیه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را دستور مىدهد كه از اغواى شیطانها به
پروردگار خود پناه ببرد ،و از این كه شیطانها نزدش حاضر شوند به آن درگاه ملتجى
شود ،و در این تعبیر اشارهاى هم به این معنا هست كه شرك و تكذیب مشركین هم از همان
( )1
همزات شیطانها واحاطه و حضور آنهاست.
 -1المیــزان ،ج ،29ص .98
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ضعف كید و فریب شیطان
ْطان ا َِّن َكیْــدَ ال َّ
«فَقـا ِتلُوآا ا َ ْو ِلیاآ َء ال َّ
ضعیفــا!» ( / 76نساء)
شی
ْطــان كــانَ َ
ِ
شی ِ
ـ «پس پیكار كنید با دوستان شیطان زیرا كه فریب شیطان ضعیف است!»
آنان كه به جهت پیروى طاغوت كافر شدند از والیت خدا بیرونند و موالئى ندارند
به جز موالى شرك و پرستش غیر خدا .یعنى شیطان كه دوست ایشان است و ایشان نیز
دوستان اویند.
این آیه فریب شیطان را ضعیف شمرده ،زیرا كه راه طاغوت است و در برابر راه
قوت ها از آن خداست .پس براى راه طاغوت ـ كه فریب شیطان است ـ
خداوند و همه ّ
چیــزى به جز نــاتـوانى نمىمـانـد و لذا با بیان ضعــف دشمنــان خــدا ،مؤمنین را براى
جهاد با آنان تشویق و تشجیع مىكند ،البته ظــاهــر است كه ضعــف فریب شیطــان در
( )1
مقابل خـداست و منافات نـدارد كه بالنّسبه به مریدان خود توانا باشد.
 -1الـمیـــــزان ج 8،ص 277

گمـراهـى شیطــان ،گمـراهى اولیّـه یا مجـازات؟
«قا َل َربّ ِ بِماا َ ْغ َو ْیت َنى/39( »! ...حجر)
از این كه ابلیس غوایت خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه آن را ردّ كرد و نه
جوابش داد مىفهمیم كه مقصود از آن غوایت ،قضیه سر پیچى از سجده بر آدم نبوده ،براى
این كه هیچ رابطه اى میان سر پیچى او و معصیت انسان نیست ،تا آن سبب این شــود ،و
ابلیس با سرپیچـى خـودش وسیلـه معصیت بشر را فراهم كند.
بلكه مقصود از این غوایت آن غوایتى است كه از خطاب خدایى استشمام نمود ،و
فهمید كه لعنت مطلق خدا كه همان دورى از رحمت او و گمراهى از طریق سعادت است،
براى همیشه دربارهاش مسلّم شده ،البته این استقرار لعنت جزافى نبوده ،بلكه اثر آن غوایتى
است كه خودش براى خود پسندید ،پس اضالل خداى تعالى درباره او اضالل ابتدائى نیست،
بلكه اضالل مجازاتى است كه جائز است و هیچ اشكالى ندارد ،و به همین جهت بود كه
ُض ُّل ِب ِه اِالَّ
ُض ُّل ِب ِه َكثیرا َو یَ ْهدى ِب ِه َكثیرا َو ما ی ِ
خداى تعالى هم آن را انكار نكرد و در آیه «ی ِ
ْالفاسِقینَ ـ قرآن بسیارى را گمراه و بسیارى را هدایت مىكند و گمراه نمىكند مگر فاسقان
را!» ( / 26بقره) به آن اعتراف و تصریح نموده است.
این آن حقیقتى است كه دقّت و تدبّر در آیات قرآنى آن را دست مىدهد و خالصهاش
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این شد كه مراد از اغواى خداى تعالى شیطان را اغواء و اضالل ابتدائى نیست بلكه به
( )1
ْـك لَ ْعنَتـى!» ( / 78ص) آن را افاده مىكند.
علَی َ
عنـوان مجـازات است ،و جملـه « َو ا َِّن َ
 -1المیـــزان ،ج ،23ص .236

مكر و امالء و استدراج و چگونگى استناد آنها به خدا و شیطان
« َو ا ُ ْملى لَ ُه ْم ا َِّن َكیْدى َم ٌ
تین!»ِ ّ ِ َ « ،
ِلَف ْال َم ْك ُر َجمیعا!» (/183اعراف)(/42رعد)
ِلَف ا ْل َمك ُْر َجمیعا!» جمیع مكرها و مخالفتها و ظلمها و تعدیاتى كه از مردم
« َِِّ
نسبت به وظایف دینى انجام مىگیرد ،و هم چنین برخورد آنها با حوادثى كه باطن آنها را
بروز مىدهد ،مكر و امالء و خدعهاى است الهى ،چه آن كه از حقوق بندگان بر خدا این
است كه آنها را به عــاقبـت امـور و سرانجـام افعـال خود برساند .و خداوند هم آنها را به
عاقبت اعمـالشان مىرساند ،و خـداونـد در كـار خـود پیـروز است.
ستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْی ُ
ث ال یَ ْعلَ ُمونَ َو ا ُ ْملى لَ ُه ْم اِنَّ َك ْیدى َمتینٌ !
سنَ ْ
ـ « َو الَّذینَ َكذَّبُوا بِایتِنا َ
 و كسانى را كه آیات ما را تكذیب كردند به تدریج از راهى كه ندانند بگیریمشان ومهلتشان دهیم كه كید من استوار است!» ( 182و  / 183اعراف)
همین مكر و امالء و استدراج وقتى كه به شیطان نسبت داده مىشود از اقسام كفر و
معاصى مىگردد ،و كشیدن به طرف آنها دعوت ،وسوسه ،وحى ،نزوع اضالل است و
حوادثى كه آدمى را به طرف آنها مىخواند زینت شیطان و وسائل و ریسمان و شبكههاى
اوست كه بدان بندگان را به دام مىافكند ،چه آن كه شیطان با این وسائل ،بنـدگـان الهـى را
( )1
اغـواء نمـوده و با وسـائلى كه در دست دارد آنها را گمراه مىكند.
 -1المیزان ،ج ،7ص .56

غواص در تسخیر سلیمان نبـى
شیاطین جنّى بنّا و ّ

علیهالسالم

« َو ال َّ
صفــادِ 37( ».و  / 38ص)
ــرنیـنَ فِى االَ ْ
شیــاطیــنَ ُكــ َّل بَنّاءٍ َو غ َّو ٍ
اص َو اخَـریـنَ ُمقَ َّ
«ما شیطانهاى جنّى را براى سلیمان مس ّخر كردیم تا هر یك از آنها كه كار بنائى
را مىدانستند ،برایش بنائى كنند ،و هر یك از آنها كه غواصى را مىدانستند برایش در
صى كنند و لؤلؤ و سایر منافع دریائى را برایش استخراج كنند».
دریا غوا ّ
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« َو اخَرینَ ُمقَ َّرنینَ فِى ا ْ
صفادِ».
ال َِ ْ
یعنـى ما سـایـر طبقـات جـن را بـراى او مس ّخر كردیم تا همه را غل و زنجیر كند.
() 1
شــرشــان راحــت بــاشــد.
و از
ّ
 -1المیــــــــــــــزان  ،ج ،33ص .327

علت تشبیه شكوفه میوه درختان جهنّمى به سر شیاطین
حیم َ
ُس ال َّ
یاطین».
ش
«اِنَّهــا َ
ـر ُج فـى ا َ ْ
ــرة ٌ ت َْخ ُ
ط ْلعُها َكــاَنَّـهُ ُرؤ ُ
ص ِل ْال َج ِ
ش َج َ
ِ
( 64تا  / 66صافات)
ـ «درخت زقّوم ...درختى است كه از بیخ جهنّم سر در مىآورد .میوهاش گوئى سر
شیطانهاست».
در آیات سوره فوقالذكر نعمتهایى كه خداىتعالى براى اهل بهشت آماده كرده و
آنها را به وصف «رزق كریم» توصیف نموده ،با آن جایگاههایى كه براى اهل آتش تهیه
دیده ،و آن را درخت زقّوم نامیده ،كه شكوفههایش گوئى سر شیطانهاست و نیز شــرابــى
از حمیــم است ،مقــایســه شده است.
كلمه «زقّوم» نام درختى است كه برگهایى كوچك و تلخ و بد بو دارد .و چون
برگ آن را بكنند در محل كنده شده شیرى بیرون مىآید كه به هر جا از بدن آدمى برسد آن
جا ورم مىكند .و این درخت در سرزمین تهامه و نیز در هر سرزمین خشك و بى آب و
علف مىروید ...و درختى كه در این آیه شریفه توصیف شده ،زقوم نامیده شده است.
ـ «اِنّـا َجعَ ْلنـاهـا فِتْنَـةً ِلل ّ
ظـا ِلمیـنَ ـ ما آن را فتنه ستمگران كردیم / 63( ».صافات)
این جملــه به شجــره زقّـوم برمـىگـردد و فتنـه به معنـاى محنـت و عذاب است.
حیم / 64( ».صافات)
ـ «اِنَّهـا َ
ج فى ا َ ْ
ـر ُ
ص ِل ا ْل َج ِ
ش َج َ
ـرةٌ ت َ ْخ ُ
این جمله وصف شجره زقّوم است .و اصل جحیم به معناى قعر جهنم است و این
تعجب ندارد كه در آتش جهنم درختى بروید و هم چنان باقى بماند و نسوزد ،براى این كه
زنده ماندن دوزخیان در آتش عجیبتر است و خدا هر كارى بخواهد مىتواند بكند.
َّیــاطیـــن / 65( ».صـافات)
ُس الش
ـ « َط ْلعُهـا كَــاَنَّـهُ ُرؤ ُ
ِ
كلمه «طلع» به معناى شكوفه میوه است .در این آیه میوه درخت زقّوم را به سر
شیطان ها تشبیه كرده ،و این بدان عنایت است عوام از مردم ،شیطان را در زشتترین
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صورتها تصویر مىكنند .البتــه در تشبیــه هر چیز این معنــا الزم است كه به چیــزى
تشبیــه شــود كــه شنــونده آن را بشنــاســد .و مــردم سر شیطــانها را ندیدهاند و
نمىشناختند.
ـ «فَ ِانَّ ُه ْم الَ ِكلُونَ ِم ْنها فَما ِلؤُنَ ِم ْن َها ا ْلبُ ُ
طونَ  / 66( ».صافات)
این جمله بیان مىكند كه درخت نام برده وسیله پــذیــرائى از ستمگــران اســت كه
از آن مىخــورنــد و در این كه فــرمــوده« :پس شكمها را از آن پر خواهند كرد »،اشاره
است به گــرسنگـى شـدیـد اهـل دوزخ به طــورى كه آن قــدر حــریــص بر خوردن
( )1
مىشــونــد كه دیگــر در فكــر نیستنـد كه چه مىخورند؟
 -1المیــزان ،ج ،33ص .224
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فصل چهارم
وسایل كار شیطان

میدان عمل شیطان و محل نفوذ او
صرا َ
َقیم ،ث ُ َّم الَتِیَنَّ ُه ْم ِم ْنبَی ِْناَیْـدی ِهـ ْم َو ِم ْ
ـن خ َْل ِف ِهــ ْم َو
« قا َل فَ ِبماآ ا َ ْغ َو ْیت َنى الَ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ط َك ْال ُم ْست َ
ع ْ
ـر ُه ْم شـاكِرینَ !» ( 16و  / 17اعـراف)
ع ْن ا َیْمانِ ِه ْم َو َ
َ
ــن شَمــاآئِ ِل ِهــ ْم َو ال ت َِجد ُ ا َ ْكث َ َ
آیاتى هست كه بتوان از آنها چیزهائى در مورد عمل و محل نفوذ شیطان استفاده
كـرد :از آن جملـه آیـه زیـر است كه حكـایت قول خود اوست:
دیه ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو ع َْن
«الً ْقعُ َدنَّ لَ ُه ْم ِصـرا َطـكَ ا ْل ُم ْ
ستَقیـ َم ث ُ َّم الَتِیَنَّ ُه ْم ِم ْن بَ ْی ِنا َ ْی ِ
ا َ ْیمـانِ ِهـ ْم َو ع َْن شَمآئِ ِل ِهـ ْم  -گفت براى این ضاللت كه مرا نصیــب دادهاى در راه
راست تــو بر سر آنـان كمیـن مىنشینـم ،آن گاه از جلوى رویشان و از پشت
سرشان و از راستشان و از چپشـــان بــه آنــان مىتــازم»!...
( 16و  / 17اعــراف)
از آیه فوق استفاده مىشود كه وى نخست در عواطف نفسانى انسان یعنى در بیم و
صرف نموده و آن گاه در اراده و
امید او ،در آمال و آرزوهاى او ،در شهوت و غضب او ،ت ّ
تصرف مىكند.
افكارى كه از این عواطف بر مىخیزد
ّ
ض»،
ب ِبما ا َ ْغ َو ْیتَنى الُ َز ِیّنَنَّ لَ ُه ْم فِىاالَ ْر ِ
قریب به معناى آیه فوق ،آیه شریفه « قا َل َر ّ ِ
است زیرا معنى این آیه این است كه « من امور باطل و زشتىها و پلیدىها را از راه میل و
رغبتى كه عواطف بشرى به آن دارد در نظر آنان زینت داده ،و به همین وسیله گمراهشان
مىكنم!» ( / 39حجر) مثالً زنا را كه یكى از گناهان است از آن جائى كه مطابق میل
شهوانى اوست در نظرش اینقدر زینت مىدهم تا به تدریج از اهمیت محذور و زشتى آن
كاسته و هم چنین مىكـاهـم تا یك باره تصدیق به خوبى آن نمــوده و مرتكبش شود.
ش ْیطانُ اِالّ ُ
غ ُرورا ـ وعدهشان
یه ْم َو ما یَ ِع ُد ُه ُم ال َّ
نظیر آیه فوق آیه « :یَ ِع ُد ُه ْم َو یُ َمنّ ِ
مىدهد و امیدوارشان مىكند ،ولكن شیطان وعده شان نمىدهد مگر به فریب!» (/ 120

80

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتم  :جن و شیطان

ش ْیطانُ اَعْمالَ ُه ْم ـ پس شیطان عملهایشان را در
نساء) و هم چنین آیه « :فَ َزیَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
نظرشان زینت داده است / 63( ».نحل)
همه این آیات به طورى كه مالحظه مىكنید داللت دارد بر این كه میدان عمل
تاخت وتاز شیطان همانا ادراك نفسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است ،و
اس ـ از شر وسوسه گر
س فى ُ
اس اَلَّذى یُ َو ْ
به شهادت آیه« :ا ْل َو ْ
دو ِرالنّ ِ
سوا ِس ا ْل َخنّ ِ
ص ُ
س ِو ُ
نهانى كه در دل مردم وسوسه مىكند / 5( »،ناس) اوهام كاذبه و افكار باطل را شیطان در
( )1
نفـس انسان القـاء مىكنـد.
 -1المیــــــــزان ،ج  ،15ص .52

لذایذ طبیعى و فكرى و لذایذ شیطانى
ع َملَ ُهــ ْم!» ( / 108انعام)
« َكـذ ِل َ
ـك زَ یَّنّا ِل ُكــ ِّل ا ُ َّمــ ٍة َ
«زینت» هر چیز زیبا و دوست داشتنى است كه ضمیمه چیز دیگرى شده و به آن
زیبائى مىبخشد و مرغوب و محبوب قرار مىدهد و طالب زینت به طمع رسیدن به آن
حركت مىكند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع مىشود.
این لذایذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت مىدهد .و
خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمى را تسخیر كرده است .اگر این لذایذ نبود بشر در صدد
انجام هیچ عملى بر نمىآمد ،و در نتیجه آن نتایجى كه خداوند از خلقت انسان در نظر داشته
و هم چنین نتایج تكوینى از قبیل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمىشد .اگر در خوردن و
آشامیدن و زناشوئى لذتى نمىبود هیچ وقت انسان حاضر نمىشد بــراى رسیــدن به آن این
همه رنج و زحمت بدنى و نامالیمات روحى را تحمل كند ،و در نتیجه نظــام زنــدگى
مختــل مىشــد ،و افــراد از بیــن رفتــه و نوع بشر منقرض مىگشــت ،و حكمـــت تكـویـن
و ایجـاد ،بـدون شــك لغــو مىگــردید.
لـذایـذ چنــد قسمنـد:
ـ یكى آن لذایذى است كه لذیذ بودن و زیبائى آن طبیعى شىء لـذیـذ است مانند طعـم
لذیذ غذا و لذت نكاح.
ـ قسم دیگر لذایذى است فكرى كه هم زندگى دنیوى انسان را اصالح مىكند و هم
نسبت به آخرت او ضررى ندارد .یكى از مثالهاى روشن این گونه لذات «ایمان»است كه
ــب اِلَ ْیكُــ ُم ا ْالیمــانَ َو َزیَّنَــهُ فى قُلُو ِب ُك ْم!» ( / 7حجرات) حالوتش را خدا در دل هر كـه
« َحبَّ َ
بخـواهـد مىانــدازد.
سوم لذاتى است كه موافق با هوى و مایه بدبختى در دنیا و آخرت است.
ـ قسم ّ
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عبادت را تباه و زندگى طیّب را فاسد مىسازد .لذاتى است كه فطرت ساده و سالم مخالف
آن است .البته احكام فطرت و افكارى كه از فطرت منبعث مىشود هیچوقت با اصل فطرت
مخالفت و ناسازگارى ندارد .چون خداىتعالى فطرت انسان را طورى تنظیم كرده كه انسان
را به سوى سعادتش سوق دهد .پس هر حكم و فكرى كه مخالف با فطرت سالم باشد و
سعادت آدمى را تأمین نكند از خود فطرت ترشح نشده ،و به طور مسلّم القائى است از
القائات شیطان ،و لغزشى است روحى و مستند به شیطان ،مانند لذات موهومى كه انسان از
انواع فسق و فجور احساس مىكند .این گونه لذات را خداوند به شیطان نسبــت داده و از
قــول او چنیــن حكـایـت مىكنــد:
« الَزَ ِیّن ََّن لَ ُه ْم ِفى ا ْ
ض َو الُ ْغــ ِویَنَّ ُهــ ْم اَجْ َمعیــنَ !» ( / 39حجــر) و نیــز
ال ْر ِ
( )1
مىفرماید « :فَزَ یَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
شی ُ
ْطان اَعْمالَ ُه ْم !» (/63نحـل).
 -1المیـــزان ،ج ،14ص .168

نحــوه گـرفتـارى در دام شیطـــان
« َو قا َل ال َّ
شی ُ
ع ْدت ُّ ُك ْم فَا َ ْخلَ ْفت ُ ُك ْم».
ى االَ ْم ُر ا َِّن ّ
ق َو َو َ
ّللاَ َو َ
ْطان لَ ّما قُ ِ
عدَ ُك ْم َو ْعدَ ْال َح ّ ِ
ض َ
(/22ابراهیم)
ابلیس اولیاى خود را به مشتهیات لذیذ و آمال دور و دراز وعده داده ،مرگ را از
یادشان برده و از یاد بعث و حساب منصرفشان كرده است ،و از سوى دیگر ایشان را از
فقر و ذلت و مالمت مردم ترسانده ،و كلید تمامى این دامها اغفال ایشان از مقام پروردگار،
و جلوه دادن زندگى حاضرشان است .به طورى كه چنین مىپندارند كه اسباب
ظاهرى همه مستقل در تأثیر ،و خالق آثار خود هستند ،و نیز مىپندارند كه خودشان هم در
استعمال اسباب بر طبق دل خواه خود مستقلند .وقتى اولیاى خود را دچار چنین انحرافى
نمود ،آن وقت به آسانى ایشان را مغرور مىسازد تا به خود اعتماد كنند ،نه بر خدا ،و
اسباب دنیوى را همه در راه شهوات و آرزوهاى خود به كار بندند.
دعوت ابلیس از راه اغفال و جلوه دادن امورى در اوهام و آرزوهاى بشر است كه
یا سرانجام برخالف واقع در مىآید ،و آدمى خودش مىفهمد كه فریب بوده ،و یا اگر به آن
رسیــده آن را بـرخـالف آن چه كه مىپنـداشت مىیابد ،و ناگزیر رهایش نموده ،باز دنبال
چیزى مىرود كه آن را موافق خواستـهاش ببیند .این وضع ایشان است در دنیا ،و ا ّما در
() 1
آخـرت همـه شئـون آن را از یـاد ایشــان مىبـرد.
 -1المیزان  ،ج ،23ص .71
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جلوههاى شیطانى اعمال و بى اثر شدن آنها
« َو اِ ْذ زَ یَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
شی ُ
ْطان اَعْملَ ُه ْم / 48( ». ...انفال)
زینت دادن شیطان عمل آدمى را به این است كه به وسیله تهییج عواطف درونى
مربوط به آن عمل در دل آدمى القاء مىكند كه عمل بسیار خوبى است ،و در نتیجه انسان از
عمل خود لذت مىبرد و قلبا آن را دوست مىدارد ،و آن قدر قلب متو ّجه آن مىشود كه
دیگر فرصتى برایش نمىمــاند تــا در عـواقـب وخیــم و آثــار سوء و شــوم آن تعقلى كند.
ب لَ ُك ُم ْالیَ ْو َم ـ امروز كسى نیست كه بر
در جنگ بدر ،شیطان با گفتن جمله« :ال غا ِل َ
شما غلبه كند / 48( »،انفال) كفار را در آن چه كه تصمیم گرفته بودند یعنى در قتال با
جار لَ ُك ْم ـ من پناه
مسلمین تشویق و خوش دل ساخته و در تكمیل این غرض گفتَ « :و اِنّى ٌ
شمایم!» ( / 48انفال)
روز فرقان آن روزى بود كه شیطان رفتارى را كه مشركین در دشمنى با خدا و
رسول و جنگ با مسلمین داشتند و آن رفتار را در آمادگى براى خاموش كردن نور خدا
اعمال مىكردند در نظر ایشان جلوه داده و براى تشویق و خوش دل ساختن آنان مىگفت:
اس ـ هیچ مردمى امروز نمىتوانند بر شما غلبه كنند »،و من هم
ب لَ ُك ُم ْالیَ ْو َم ِمنَ النّ ِ
«ال غا ِل َ
خود پناه شمایم و دشمن شما را از شما دفع مىكنم ،ولى وقتى دو فریق با هم رو به رو شدند
مشركین مؤمنین را و مؤمنین مشركین را دیدند او ـ شیطان ـ شكست خورده و فرارى به
عقب برگشت و به مشركین گفت :من چیزهائى مىبینم كه شما نمىبینید .من مالئكه را
مىبینم كه دارند براى كمك مؤمنین با عذابهایى كه شما را تهدید مىكند نـازل مىشوند .من
( )1
از عذاب خدا مىترسم ،و خدا شدیدالعذاب است.
 -1المیزان ،ج ،17ص .153

رابطه عمل شیطان با شراب و قمار و آثار آنها
ع َم ِل ال َّ
ْطن فَــاجْ ت َ ِنبُـوهُ»!...
«أِنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْیس ُِر َو االَ ْن
ُ
صاب َو االَ ْزل ُم ِرجْ ٌ
س ِم ْن َ
شی ِ
( / 90مـائـده)
« ِرجْ س» مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند .رجاست به معنى وصف پلیدى است،
مانند نجاست و قذارت كه عبارتند از پلیدى یعنى حالت و وصفى كه طبایع از هر چیزى كه
داراى آن حالت و وصف است از روى نفرت دورى مىكنند .و پلید بودن اینهایى كه در آیه
ذكر شده است از همین جهت است كه مشتمل بر وصفى است كه فطرت انسانى نزدیكى به
آن را براى خاطر آن وصفش جایز نمىداند .چون كه در آن هیچ خاصیّت و اثرى كه در
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سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد كه روزى آن خاصیت از آن پلیدى جدا شود ،نمىبیند ،كما
ع ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْیس ِِر ...ـ از تو از خمر و قمار پرسند،
این كه چه بسا آیه شریفه «یَ ْسأَلُون ََك َ
بگو :در آن دو گناه بزرگى است و سودهائى است براى مردم ،ولكن گناه آن دو بزرگتر از
سودشان است / 219( »،بقره) هم اشارهاى به این معنى داشته باشد ،چون به طور مطلق
گناه خمر و میسر را بر نفع آنها غلبه داده ،و هیچ زمانى را استثناء نكرده ،و شاید از همین
جهت پلیدى هاى نام برده را به عمل شیطان نسبت داده ،و كسى را با شیطان شریك در آنها
نكرده ،چه اگر در آن ها جهت خیرى بود البد از ناحیه غیر شیطان بود .و آن غیر شیطان با
شیطان شریك مىشد .و در آیه بعد هم فرموده « :شیطان مىخواهد به وسیله همین پلیدىها
یعنى شراب و قمار بین شما دشمنى و كدورت به وجود آورد ،و مانع شما از ذكر خدا و
نماز شود!» ( / 91مائده)
و نیز در آیات زیادى شیطان را براى انسان دشمن معرفى نموده كه هیچ گاه خیر آدمى را
نمىخواهد ،و فرموده « :شیطان براى انسان دشمنى است آشكار!» ( / 5یوسف) و نیز
فرموده« :در لوح محفوظ دربــاره شیطــان چنیــن نوشتــه كه هر كس او را دوست بدارد
مسلما او گمراهش مىكند / 4( ».حـج) و نیــز فــرمــوده « :نمىخوانند مگر شیطانى را كه
در كفــر و عصیــان شـدیـد است ،خداوند لعنتش كرده 117( »،و  / 118نساء) لعنت خود
را بــر او ثــابــت و او را از هـر خیـرى طـرد كـرده است.
رجس و شیطانى بودن شراب و سایر مذكورات در آیه از این جهت است كه اینها
كار آدم را به ارتكاب عملیات زشتى كه مخصوص به شیطان است مىكشانند و شیطان هم
جز این كارى ندارد كه وسوسههاى خود را در دلها راه داده و دلها را گمراه كند ،و از
همین جهت در آیه مورد بحث آنها را رجس نامیده ،چه در آیات دیگرى هم گمراهى را
رجس خوانده است.
ع َم ِل ال َّ
ع َم ِل ال َّ
ْطن »،است،
ْطن »،یا « ِرجْ ٌ
س ِم ْن َ
سیاق آیه فوق بیان جملهِ « :م ْن َ
شی ِ
شی ِ
و معنایش این است كه این كه گفته شد این امور از عمل شیطانند یا هم رجس و هم از عمل
شیطانند براى این است كه شیطان هیچ غرضى از این عملیات خود یعنى خمر و میسر
ندارد مگر ایجاد عداوت و بغضاء بین شما ،و این كه به این وسیله شما را به تجاوز از
حدود خدا و دشمنى با یكدیگر وادار كند .و در نتیجه به وسیله همین شراب و قمار و انصاب
و ازالم شما را از ذكر خدا و نماز باز بدارد ،و این كه عداوت و بغضا را تنها از آثــار
شـراب و قمـار دانستـه از این جهـت است كــه این اثـر در آن دو ظـاهـرتر است.
ع َم ِل ال َّ
ْطن »،آنگاه رجس بودن آن را به وسیله كلمه
بعد از این مىفرماید « ِرجْ ٌ
س ِم ْن َ
شی ِ
«اِنَّما» حصر نموده و فرموده :این عملیات جز این نخواهد بود كه هر وقت واقع شوند
رجــس و پلیــد و عمل شیطانند .و شیطان هم جز این كه به وسیله اینها بین شما عداوت و
بغضا بینــدازد و شمــا را از نماز و یاد خدا غافل سازد غرض دیگرى ندارد ،و سخن
كوتاه ،هیچ امیــدى بــه ایــن كــه روزى نفــع این عملیــات از گنـاهـش چربیـده مبـاح
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( )1

 -1المیزان ،ج،11ص .208

حب شهوات و چگونگى انتساب آن به شیطان
ّ
ـاس حُـبُّ ال َّ
ســاء َو ْالبَنینَ َو /14( ». ...آل عمران)
ش َهـوا ِ
ت ِمـنَ ال ِنّ ِ
« ُز ِیّـنَ ِللنّ ِ
مقصود از «حبّ شهوات» فرو رفتن و دل بستگى به محبت آنهاست كه منسوب به
شیطـان است ولى خـود حبّ فطـرى موجود در انسان به خداوند متعال منسوب است .این
شهوات امورى است كه براى بر پا داشتن حیات دنیا از آنها بهره برده مىشود.
منظور اصلى آیه بیان داشتن اصناف مختلف مردم نسبت به شیفتگى و عشق و
مشتهیات دنیائى است ،یعنى مىخواهد بیان كند كه:
ـ دستــه اى از مــردم تنهــا بــه عشــق بــازى با زنــان پــرداخته و جز انس و
صحبــت آنــان و نــزدیكــى و الفت آنها هدف دیگرى ندارند كه این خود دنبالههایى پیــدا
مىكند و به معــاصى بــزرگى منجر مىشود.
ـ دسته دیگرى تنها به محبّت پسران و زیاد كردن آنها و استمداد جستن از ایشان،
دلبستگــى دارند و در این راه مىكـوشنـد .آنان به دختــران چنــدان عالقهاى ندارند.
ـ عده دیگر هدفشان را تنها و تنها جمع اموال قرار داده و بیشتر در گرد آوردن
پولهاى طال و نقره یا آن چه جاى آنها را بگیرد مىكوشند .اشخاصى كه این جنون را در
سر دارند و به جمع اثاث و اموال دیگر چندان اعتنائى ندارند مگر آن اندازه كه در حفظ
پولها و نگه دارى آن دخیل باشد.
ـ مردمى دیگر اشتهاى خود را در فراهم نمودن اسبان و یا جمع كردن گاو و
گوسفند و شتر و یا پرداختن به امور كشت و زرع مىبینند و تا جائى ممكن است از لذایذ و
شهوات دیگر هم در این راه دست بر مىدارند .و چه بسا كه سه قسم اخیر یعنى عالقه به
خیــل و انعــام و حــرث با هم جمـع شده و مورد عشـق یك فــرد قــرار مىگیــرد.
اینها اقسام متعددى از شهوات بود كه مردم دسته دسته به یكى از آنها دل بستگى
پیدا مىكنند و هر دسته ه ّم شان را مصروف همان كه مورد عالقه ایشان واقع شده قرار
مىدهند ،یعنى آن را اصل تمام لذایذ حیاتى خویش پنداشته و شهوات دیگر را فرع آن
مىدارند وكمتر كسى پیدا مىشود ـ یا شاید اصالً پیدا نشود ـ كه تمام آنها را با یك نظر
مســاوى و قصــد واحد بنگــرد و در عــالقه و عشق به هر یك یك آنها معتدل باشد.
ا ّما جاه و منصب و ریاست و صدارتى كه بعضــا مورد عالقه آدمى قرار مىگیرند
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در واقع امور موهومى است كه در قصــد و نظــر ثانوى مورد عالقه آدمى است و التذاذ به
( )1
آنها التـذاذ شهــوى شمرده نمىشود.
 -1المیزان ،ج ،5ص .200

مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او
ط ِیّبا َو ال تَتَّبِعُوا ُخ ُ
ض َحالالً َ
ت ال َّ
ْطان!» (/ 168بقره)
طوا ِ
اس ُكلُوا ِم ّما ِفى االَ ْر ِ
«یا اَیُّ َها النّ ُ
شی ِ
ـ «هــان اى مــردم از آن چــه در زمیــن است بخــوریــد در حالى كه حـالل و
طیّــب بـاشــد و گــامهــاى شیطــان را پیـروى مكنیــد كــه او شمــا را دشمنــى است
آشكــار!»
كلمه « ُخ ُ
طوات» به معناى «گام» یا فاصله میانه دو پاى آدمى در حال راه رفتن
است .خطوات شیطان ،عبارت مىشود از امورى كه نسبتش به فرض شیطان ،ـ یعنى اغواء
به وسیلـه شـرك ـ نسبت گامهایى است كه یك رونده به سوى مقصد خود بر مىدارد.
بنــابــراین مــراد از آن امــورى خــواهــد بود كه نسبت به شرك و دورى از خدا
جنبه مقدمه دارد.
كلمــه «یــأمــركــم» از امــر اســت ،كه به معنــاى ایـن اسـت كه آمـر اراده خــود
را تحمیـل بـر مـأمـور كنـد ،تـا مأمور آن چه را او خواسته انجام دهد ،و امر از شیطــان
عبارت است از وسـوسـه او ،و ایـن كـه آن چـه را از انسان مىخواهد ،به وسیله اخطار آن
به قلب آدمى و جلوه دادن آن در نظر آدمـى ،بر انسـان تحمیل نماید.
كلمه «سوء» به معناى هر چیزى است كه انسان از آن نفرت دارد ،و درنظر
اجتماع زشت مىآید ،و این سوء در صورتى كه از حد بگذرد و از طور خود تجاوز كند،
آنوقت مصداق فحشاء مىشود ،و به همین جهت زنا را كه زشتىاش از حد بیرون
است،فحشاء مىگویند.
خداى تعالى در صدر این دو آیه خطاب را متو ّجه عموم كرد (نه خصوص مؤمنین)
و این بدان جهت بود كه حكمى كه در این آیه به گوش مىرساند و بیانش مىكند ،حكمى
است كه مورد ابتالى عموم مردم است.
ّللاُ َحالالً َ
ط ِیّبا »،اباحهاى عمومى ،و بدون قید و شرط را
جمله « ُكلُوا ِم ّما َرزَ قَ ُك ُم ّ
آماده مىكند .چیزى كه هست جمله « َو التَت َّ ِبعُوا ُخ ُ
ت ال َّ
ْطان »،مىفهماند كه در این
طوا ِ
شی ِ
میان چیزهاى دیگرى هم هست كه نامش خطوات شیطان است ،و مربوط به همین اكل
حالل طیّب است ،و این امور ،یا مربوط به نخوردن به خاطر پیروى شیطان است ،و یا
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خوردن به خاطر پیروى از شیطان است .و چون تا این جا معلوم نكرد كه آن امور چیست؟
لذا براى این كه ضابطهاى به دست داده باشد ،كه چه چیزهائى پیروى شیطان است ،كلمه
سوء ،فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان كرد و فهماند كه هر چیزى كه بد است یا
فحشاء است ،یا بدون علم حكم كردن است ،و پیروى از آن پیروى شیطان است.
خداى تعالى هیچ روش و مشىاى را منع نكرده ،مگر آن روشى را كه آدمى در
رفتن بر طبق آن پاى خود را به جاى پاى شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه
رفتن شیطــان كنــد .در این صــورت اســت كه روش او پیروى گامهاى شیطان مىشــود.
ّللاِ ما ال ت َ ْعلَ ُمونَ !» (/ 169
شاء َو ا َ ْن تَقُولُوا َ
وء َو ا ْلفَحْ ِ
س ِ
ـ «اِنَّما یَأ ْ ُم ُر ُك ْم ِبال ُّ
علَى ّ
بقره)
سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا مىكند .در مقابل آن دو ،قول بدون علم كه
مربوط به زبان است .از این مىفهمیم كه دعوت شیطان منحصر است در دعوت به عملى
() 1
كــه یــا ســوء است و یا فحشــاء و در دعــوت به گفتـن سخـن بـدون علـم و دلیـل.
 -1الـمیــــــــــــــزان ،ج  ،2ص .391

مفهوم زینت دادن زمین به وسیله شیطان
«الُزَ ِیّن َّ
ض َو الُ ْغـــ ِویَنَّ ُهـ ْم اَجْ َمعیـــنَ ِاالّ / 39( ». ...حجــر)
َــن لَ ُهــ ْم ِفـى االَ ْر ِ
این كه ابلیـــس گفت « :الَُِ زَ ِیّن ََّن لَ ُه ْم فِى ا ْ
ض »،منظورش این است كه باطل یا
ال ْر ِ
گناهان را در نظر بشر زینت مىدهم.
«زینت دادن براى آنان در زمین »،این است كه آدمیان را در زندگى زمینى شان كه
همان زندگى دنیا باشد فریب مىدهیم.
داللت آیه این است كه ابلیس در كالم خود زمین را ظرف اغوا و تزیین و فریب
حوا را به همین بود كه آن دو
دادن آدم و همسرش قرار داده است ،پس فریب دادنش آدم و ّ
را به مخالفت امر ارشادى خدا وادار كند ،و از بهشت بیرون نموده و زمین نشین شان
سازد ،تا قهرا صاحب فرزندانى شوند كه وى به اغواى همان مشغول گردد و آنان را از راه
حق دور و از صراط مستقیم گم راه نماید ،و لذا مىبینیم خداى تعالى در آیه« :اى فرزندان
آدم! شیطان شما را نفریبد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون كرد ،لباس ایشان را
از تنشان كند تا عورتهاشان را به ایشان بنمایاند / 27( ».اعراف) مقصد ابلیس را در
( )1
اغواى آدم و همسرش برهنه شدن و متو ّجه شهوت گشتن قرار داد.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .241
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اهداف متفاوت تزیین دنیا و استناد آن به خدا و شیطان
اس حُبُّ ال َّ
ســاء َو ْالبَنیــنَ َو / 14( ». ...آل عمران)
ش َهــوا ِ
ت ِمنَ ال ِنّ ِ
« ُز ِیّنَ ِللنّ ِ
تزیین و آرایش دادن متاع و كاالى دنیا براى دو منظور و هدف تصور دارد :یكى
آن تزیین و آراستنى كه به منظور رسیدن به آخرت و طلب كردن مرضات الهى است،تا
آدمى در زندگى دنیوى با اعمال مختلفى كه در ناحیه «مال» و «جاه» و «اوالد» و
«نفوس» و امثال آن انجام مىدهد ،راه خشنودى خداوند را تحصیل كند و به قرب او فــائــز
شود .این قسم از تــزیین را خـداونـد به خودش نسبت داده است.
ض زینَةً لَها ـ ما آن چه در روى زمین است
آیه شریفهِ « :انّا َجعَ ْلنا ما َ
علَى االَ ْر ِ
ّللاِ الَّتى ا َ ْخ َر َج
زینت قرار دادیم / 7( »،كهف) و هم چنین آیه شریفه « :قُ ْل َم ْن َح َّر َم زینَةَ ّ
ِل ِعبا ِد ِه َوال َّ
الر ْزق ـ بگو چه كسى زینتهاى خدا را كه براى بندگانش آفریده حرام
ط ِیّبا ِ
ت ِمنَ ِ ّ
و از صــرف رزق حالل و پاكیزه منع نمود / 32( »،اعراف) را از این قسم محسوب
مىداریم.
دیگر آن تزیین و آرایشهایى مىباشد كه به منظور جلب قلوب آدمیان نسبت به
زخارف و زینتهاى دنیوى ترتیب داده شدهاند ،تا دلهاى انسان را ربوده و از توجه به مبدأ
تصرف شیطانى و مذموم
و یاد و ذكر خداوندى باز دارد .این نحوه از تزیین ،تنها و تنها
ّ
مى باشد .و خداوند متعال هم در كالم خودش آن را منسوب به شیطان دانسته و بندگانش را
هم از نزدیكى به آن نهى فرموده است.
آیهَ « :و زَ یَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
شی ُ
ْطن ما كانُوا یَ ْع َملُونَ ـ شیطان اعمال آنان را در نظرشان زینت
داد / 43( »،انعام) و آیه« :زَ یَّنَ لَ ُه ُم ال َّ
شی ُ
ْطان اَعْملَ ُه ْم ـ اعمال زشت آنان در نظرشان زیبا
( )1
آمد / 48( »،انفال) و امثال آنها از ســایــر آیــاتى كه در همین زمینه ایراد شدهاند.
 -1المیزان ،ج ،5ص .184

مفهوم كمین نشستن شیطان و محاصره انسان
صرا َ
َقیم / 16( »! ...اعراف)
ــو ْیت َنـى الَ ْقعُــدَ َّن لَ ُه ْم ِ
«قــا َل فَ ِبمــاآ ا َ ْغ َ
ط َك ْال ُم ْست َ
كلمــه «اغــواء» بــه معنــاى انــداختــن در غوایت و گمراهى است ،البته گمراهى
كــه تــوأم با هــالك و خســران باشـد.
صرا َ
َقیم / 16( »،اعراف) به این معنى است كه من
جمله «الَ َِ ْقعُدَ َّن لَ ُه ْم ِ
ط َك ْال ُم ْست َ
بر سر راه راست تو كه آنان را به درگاهت مىرساند و منتهى به سعــادت آنان مىگردد
مىنشینــم ،كنــایه از ایــن كه مــراقــب آنــان هستیــم ،هــر كــه را در ایــن راه ببینیــم این
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قــدر وســوســــه مىكنــم تـــا از راه به در بــــرم.
دیه ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو ع َْن ا َ ْیمانِ ِه ْم َو ع َْن شَمآئِ ِل ِه ْم»،
جمله « ث ُ َّم الَتِیَنَّ ُه ْم ِم ْن بَ ْی ِن ا َ ْی ِ
(/17اعراف) بیان نقشه و كارهاى اوست .مىگوید :ناگهان بندگانت را از چهار طرف
محاصره مىكنم تا از راهت به در برم ،و چون راه خدا امرى است معنوى ،ناگزیر مقصـود
سى.
از جهـات چهار گانه نیز جهات معنوى خواهد بود نه جهات ح ّ
ش ْیطانُ اِالّ ُ
غ ُرورا / 120( »،نساء)
یه ْم َو ما یَ ِع ُد ُه ُم ال َّ
از آیه« :یَ ِع ُد ُه ْم َو یُ َمنّ ِ
ف ا َ ْو ِلیا َءهُ / 175( »،آلعمران)
و آیه« :اِنَّما ذ ِل ُك ُم ال َّ
ش ْیطانُ یُ َخ ّ ِو ُ
و آیهَ « :و ال تَت َّ ِبعُـــوا ُخ ُ
طــــان / 168( »،بقــره)
ش ْی
ت ال َّ
طــوا ِ
ِ
ـر ُك ْم ِبا ْلفَحْ شا ِء / 268( »،بقره)
و آیه« :اَل َّ
ش ْیطــانُ یَ ِعــ ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َ
ــر َو یَـأ ْ ُم ُ
نیز مى توان در این باره چیزهائى فهمید و از آن استفاده كرد كه مقصود از «ما بَیْنَ
اَیْدی ِه ْم ـ جلو رویشان» حوادثى باشد كه در زندگى براى آدمى پیش مىآید ،حوادثى كه
خوشایند و مطابق آمال و آرزوهاى او ،یا ناگوار و مایه كدورت عیش اوست .چه ابلیس در
هر دو حال كار خود را مىكند .مراد از «خلف ـ پشت سر» اوالد و اعقاب او باشد .چون
انسان نسبت به آینده اوالدش نیز آمال و آرزوها دارد و درباره آنها از پارهاى مكاره
مىاندیشد .آرى انسان بقا و سعادت اوالد را بقا و سعادت خود مىداند .انسان از حالل و
حرام هر چه دارد همه را براى اوالد خود مىخواهد و تا بتواند آتیه آنان را تأمین نموده و
چه بسا خود را در این راه به هالكت مىاندازد.
مقصود از «سمت راست» كه سمت میمــون و نیــرومنــد آدمى است و دیـن او
بـاشد و از دست راست آمــدن شیطان به این معنــا باشد كه وى آدمى را از راه دیندارى
بى دیــن كند ،و او را در بعضى از امور دینى وادار به افراط نموده و به چیــزهــائى كه
خداوند از آدمى نخواسته تكلیف كند ،و این همان ضاللتى است كه خداوند آن را «اتّباع
خطوات الشیطان »،نام نهاده است.
مراد از سمت چپ بى دینى باشد .به این معنا كه فحشاء و منكرات را در نظر آدمى
جلوه داده و او را به ارتكاب معاصى و آلودگى به گناهان و پیروى هوى و شهوات وادار
() 1
سازد.
 -1المیـــــــزان ،ج  ،15ص. 40

دخالت شیطان در كیفیت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء
«اَل َّ
ُ
ــرة ً ِم ْنــهُ َو
شی
ــر ُكــ ْم ِب ْالفَحْ
ِ
ــر َو یَــأ ْ ُم ُ
شــاء َو اللّــهُ یَ ِعــد ُ ُكــ ْم َم ْغ ِف َ
ْطــان یَ ِعــد ُ ُكــ ُم ْالفَ ْق َ
فَضْــالً!» ( / 268بقره)
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انتخاب مال خبیث براى انفاق خیرى براى انفاق گر ندارد ،به خالف انتخاب مال
طیّب كه خیر انفاق گر در آن است.
در خوددارى از انفاق مال طیب هیچ انگیزهاى ندارد جز این فكر كه مضایقه در
انفاق از چنین مالى ،مؤثر در بقاء و قوام مال و ثروت است .این طرز فكر باعث مىشود
كه دل ها از اقدام به چنین انفاقى دریغ كنند ،به خالف مال خبیث كه چون قیمتى ندارد و
انفــاقــش چیــزى از مـالیت آنـان كـم نمىكنـد لـذا از انفـاقش مضـایقـه نمىكننــد.
این یكى از وساوس شیطان است .شیطانى كه دوستان خود را از فقر مىترساند ،با ایــن كه
مــالــى را كه انسان در راه خدا مىدهد در مقابل ،رضاى خدا را مىخرد ،هم عـــوض دارد
و هــم بهــــره.
آن كسى كه آدمى را بى نیاز مىكند یا فقیر مىسازد خداى سبحان است نه مال«:اَنَّهُ
ُه َو ا َ ْغنى َو ا َ ْقنى!» ( / 48نجم)
خوددارى مردم از نفاق مال طیّب از آن جا كه منشأش ترس از فقر است و این
ترس خطاست لذا خداى تعالى با جمله «اَل َّ
شی ُ
ْطان یَ ِعدُ ُك ُم ْالفَ ْق َر ـ شیطان شما را به فقر وعده
مىدهد »،خطا بودن آن را روشن كرد .این ترس و خوف ،ترسى است مضّر ،براى این كه
شیطان آن را در دل مىاندازد ،و شیطان جز به باطل و ضاللت امر نمىكند .حال یا این
است كه ابتدائا و بدون واسطه امر مىكند ،و یا با وسائطى كه به نظر مىرسد حق است،
ولى وقتى تحقیق مىكنى در آخر مىبینى كه از یك انگیزه باطل و شیطانى سر در آورد.
چون ممكن بود كسى تو ّهم كند كه ترس نام برده ترسى است به جا ،هر چند از
ناحیه شیطان باشد ،لذا براى دفع این توهم دو موضوع را اضافه كردّ .اول این كه فرمود:
شاء ـ شما را به فحشا امر مىكند »،یعنى هرگز از شیطان توقع نداشته
« َو یَأ ْ ُم ُر ُك ْم بِ ْالفَحْ ِ
باشید كه شما را به عملى درست بخواند ،او جز به فحشاء نمىخواند ،پس خوددارى از نفاق
مال طیّب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملى به جا نیست زیرا این خوددارى در نفوس شما
ملكه امساك و بخل را رسوخ مىدهد و به تدریج شما را بخیل مىسازد ،در نتیجه كارتان به
جائى مى رسد كه اوامر الهى مربوط به واجبات مالى را به آسانى رد كنید ،و این كفر به
خداى عظیم است ،و هم باعث مىشود شما مستمندان را در مهلكه فقر و مسكنت بیفكنید .و
از این راه نفوسى تلف و عرضهایى هتك گردد ،و بازار جنایت و فحشـــا رواج یــابـد.
ّللاُ یَ ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َرةً ِم ْنهُ َو فَ ْ
ضالً ـ خداوند به
موضوع دوم این است كه فرمودَ « :و ّ
مغفرت از جانب خود افزونى وعدهتان مىدهد »،و این در جمله خداى تعالى این نكته را
سوم ندارد .حق همان طریق مستقیم
بیان نموده كه در این مورد حقى است و باطلى و شق ّ
است كه از ناحیه خداى سبحان است و باطل از ناحیه شیطان است .خداى تعالى تذكر
مىدهد كه :این خاطره كه از ناحیه خوف به ذهن شما خطور مىكند ضاللتى است از فكر،
براى این كه مغفرت پروردگار و آن زیادت كه خدا در آیات قبلى ذكر كرد هر دو پــــاداش
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بــــذل از امـــوال طیّــب است ،و مـــال خبیــث چنیـن پـاداشى نـــدارد.

( )1

 -1المیزان ،ج ،4ص .344

ربا خوارى و دخالت شیطان در نیروى تشخیص انسان
الربــا ال یَقُـو ُمـونَ اِالّ َكما یَقُو ُم الَّذى یَت َ َخبَّ ُ
طهُ ال َّ
شی ُ
ــس!»
«اَلذیــنَ یَــأ ْ ُكلُونَ ِ ّ
ْطان ِمنَ ْال َم ِ ّ
( / 275بقـره)
«كسانى كـه ربـا مىخـورند چنــان بــه امــور خــود اقــدام مىكنند كه شخص
ممسوس شیطان مىكند!»
كلمه «خبط» بهمعناى كج و معوج راه رفتن است .انسان در زندگىاش راهى
مستقیم دارد كه نباید از آن منحرف شود چون او نیز در طریق زندگى خود و بر حسب
محیطى كه در آن زندگى مىكند حركات و سكناتى دارد ،افعالى داراى نظام دارد ،كه نظام
آن را احكام اعتقادى عقالئى معین مىكند ،و انسان افعال خود را با نظام تطبیق مىدهد ،هم
كارهاى فردى و هم كـارهاى اجتماعى خودش را.
طریقى كه خداى تعالى بشر را به آن هدایت كرده ،و با نیروئى كه در او به ودیعت
شر و نافع و مضّر و خوب و بد ،مستقیم آن را از
نهاده یعنى نیروى تشخیص بین خیر و ّ
غیرمستقیم تشخیص مىدهد.
این وضع انسان معمولى است ،ا ّما انسانى كه ممسوس شیطان شده ،یعنى شیطان با
او تماس گرفته و نیروى تشخیص او را مختل ساخته ،او میان خوب و بد و نافع و مضّر و
شر را تشخیص نمى دهد .حكم هر یك از این موارد را در طرف مقابل آن جارى
خیر و ّ
مىسازد( .مثالً به جاى این كه خیر و نافع و خوب را ستایش كند ،زشتىها و شــرور و
مضــرات را مىستــایـد و یــا دیگــران را بـه ســوى آن دعـوت مىكنــد).
ّ
این بدان جهت نیست كه معناى خوبى و خیر و نافع را فراموش كرده و نمىداند كه
خوب و بد كدام است ،براى این كه هر چه باشد انسان است و اراده و شعور دارد و محال
است كه از انسان غیر افعال انسانى سر بزند بلكه از این جهت است كه زشتى را زیبائى و
مضر مىبیند .پس او در تطبیق احكام و تعیین موارد
شر و
ّ
حسن را قبح و خیر و نافع را ّ
دچار خبط شده است .براى او عادى و غیر عادى به هم مخلوط شده و نمىتواند این را
تشخیص دهد ،عادى آن عملى است كه او عادى بداند و غیر عادى آن عملى است كه او غیر
عادى تشخیص دهد ،پس در نظر او عادى و غیر عادى یكى است بدون این كه این بر آن
مزیّتى داشته باشد ،پس او هیچ وقت مشتاق آن نیست كه از خالف عادت به حال عادى
برگردد( .دقت فرمائید!)
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معامالت ربــوى ،رباخوار را در آخر دچار این خبط مىكند كه فرقى میان معامله
مشروع یعنى خــریــد و فــروش ،و معامله نامشروع یعنى ربا نگذارد .وقتى به او بگویند
دست از ربا بردار و به خرید و فروش بپرداز بگوید چه فرقى هست بین ربا و بیع ،و چه
مزیّتى بیع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم و به خرید و فروش بپردازم لذا خداى تعالى به
لربا ! (/275بقره) ـ استــدالل كــرده
همین كلمه رباخواران ـ ذ ِل َك ِباَنَّ ُه ْم قالُوا اِنَّ َما ْالبَ ْی ُع ِمثْ ُلا ِ ّ
بر خبــط آنان.
این استداللى است قوى و به جا ،براى این كه ربا تعادل و موازنه ثروت را در
جامعه بــه هــم مىزنــد ،و آن نظــامى را كه به هــدایـت فطـرت الهى باید در جامعه حاكم
() 1
باشد مختل مىسازد.
 -1المیـــزان ،ج ،4ص .375

سحر و ساحرى در قوم یهود و مفهوم كفر شیاطین
ـــن ال َّ
« َو اتَّبَعُــوا مـا تَتْلُـوا ال َّ
ْمان َول ِك َّ
سلَی ُ
ُ
ش
شیــاطیـنَ
علـى ُم ْل ِ
سلَیْمــانَ َو ما َكفَ َر ُ
ـك ُ
یـاطیـن َ
ــر / 102( ». ...بقــره)
ـاس ال ّ
َكفَ ُ
سِحْ َ
ـروا یُعَ ِلّ ُمـونَ النّ َ
ـ یهودیان آن چه را كه شیطانها به نادرست به سلطنت سلیمان نسبت مىدادند
پیروى كردند در حالى كه سلیمان با سحر سلطنت را به دست نیاورده و كافر نشده بود ولكن
شیطانها بودند كه كافر شدند و سحر را به مردم یاد مىدادند ،و نیز یهودیان آن چه را كه
بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شده بود به نادرستى پیروى مىكردند چون آنها
به احدى سحر تعلیم نمىدادند مگر بعد از آن كه زنهار مىدادند كه ما فتنه و آزمایش هستیم
مبادا این علم را در موارد نامشروع به كار بندى و كافر شوى .ولى یهودیان از آن دو نیز
چیزهائى را از این علم گرفتند كه با آن میان زن و شوهرها را به هم مىزدند ،هر چند كه
جز به اذن خدا به كسى ضرر نمىزدند ولى این بود كه از آن دو چیزهائى آموختند كه مایه
ضررشان بود و سودى برایشان نداشت با این كه مىدانستند كسى كه خریدار این گونه سحر
باشد آخرتى ندارد و چه بد بهائى بود كه خود را در قبال آن فروختند اگر مىدانستند.
از آیه شریفه بر مىآید كه سحر در میان یهود امرى متداول بوده ،و آن را به
سلیمان نسبت مىدادند .چون مىپنداشتند كه سلیمان آن سلطنت و ملك عجیب را ،و آن
تسخیر جن و انس و وحش و طیر را ،و آن كارهاى عجیب و غریب و خوارقى كه مىكرد،
ب ه وسیلــه سحــر كــرد .یك مقــدار از سحر خود را هم به دو ملك بابل یعنى هـاروت و
ماروت نسبت مىدهند.
قرآن هر دو سخن ایشان را ردّ مىكند و مىفرماید سلیمان آنچه را مىكرد به سحر
تصرف و دست اندازى در عالم به خالف وضع
نمىكرد .حال آن كه سحر كفر به خداست و
ّ
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عادى آن است .داستان ساحرى سلیمان نبى از خرافات كهنهاى است كه شیطانها از پیش
خود تراشیده و بر اولیاى انسى خود خواندند و با اضالل مردم و سحر آموزى به آنان كافر
شدند.
مــراد از شیطــانها طــائفهاى از جــن است .مىدانیـم این طـائفــه در تحت سیطره
شـر و فسـاد
سلیمان قرار گرفته و شكنجه مىشدند ،و آن جناب به وسیله شكنجه آنها را از ّ
بـاز مىداشته است.
دنباله آیه مىفرماید:
ـ اگر این طائفه از یهود به جاى این كه دنبال اساطیر و خرافات شیطانها را
بگیرند ،دنبال ایمان و تقوى را مىگرفتند برایشان بهتر بود ،و این تعبیر خود دلیل بر این
است كه كفرى كه از ناحیه سحر مىآید ،كفر در مرحله عمل است ،مانند ترك زكات ،نه
كفر در مرتبه اعتقاد .یهود در مرحله اعتقاد ایمان داشتند ولكن از آنجایى كه در مرحله
عمل تقوى نداشته و رعایت محارم خدا را نمىكردهاند ،اعتنائى به ایمانشان نشده ،و از
كافرین محسوب شدهاند.
ـ «لَ َمثُـــوبَـــةٌ ِم ْ
ـــو كــانُـــوا یَ ْعلَ ُمــونَ !» ( / 103بقــره)
ـــر لَ ْ
ـن ِع ْنــ ِد اللّــ ِه َخ ْی ٌ
یعنى منافعى كه نزد خداست بهتر است از آن منافعى كه ایشان از سحر مىخواهند
( )1
و از كفــر مىجـویند( .دقّت فرمائید)
 -1المیزان ،ج ،2ص .28

تصرفات ابلیس
روایات منتخب در چگونگى
ّ
ــن ال َّ
« َو اتَّبَعُــوا ما تَتْلُــوا ال َّ
ْمان َول ِك َّ
سلَی ُ
ُ
ش
شیــاطیــنَ
سلَیْمانَ َو ما َكفَ َر ُ
على ُم ْل ِك ُ
یــاطیــن َ
ـــر / 102( ». ...بقره)
اس ال ّ
َكفَ ُ
سِحْ َ
ــروا یُعَ ِلّ ُمــونَ النّ َ
تصرف مىكند
تصرفات ابلیس و این كه چگونه در شعور آدمى
روایات مربوط به
ّ
ّ
تصرفات ابلیس را بدون
تصرفى از
بسیار است .این روایات دو قسمند :یكى روایاتى كه
ّ
ّ
تصرفات وى را ذكر نموده و تــا
تصــرفى از
تفسیــر ذكــر مىكنــد ،و یكى روایــاتى كه
ّ
ّ
انــدازهاى آن را تفسیــر مىكنـــد.
از جملــه روایـــــات دستــه اول:
ـ دستمال گوشت را در خانه نگذارید كه جاى شیطان است ،و خاك در پشت در
نریزید كه شیطان آن جا منزل مىكند.
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ـ بــر بــاالى هر پلــى شیطــان است ،پس هــر وقــت به آن جــا عبــورت افتــاد
بگــــو بســم اللّــه تــا شیطـــان از تـــو دور شـــود.
ـ خانـه شیطان در خانههاى شما تار عنكبوت است.
 ایستاده آب میاشام و در آب راكد بول مكن ،و دور قبر مگرد ،و به تنهایى درخانهاى بسر مبر ،و با یك لنگه كفش راه مرو ،زیرا در این احوالى كه گفته شد
شیطان از هر حال دیگـر به ســوى بنــدگــان خــدا شتـابــانتــر اسـت.
ـ هـر چیـزى كه از مــال حــرام به دست بیـایـد شیطــــان در آن شــریـك اســت.
ـ هر كه در حال مستى بخوابد عروس شیطان است.
طن -
 آیه شریفه « ِأنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َو ا ْل َم ْیس ُِر َو االَ ْنع َم ِل ال َّ
س ِم ْن َ
ُ
صاب َو االَ ْزل ُم ِرجْ ٌ
ش ْی ِ
شراب و قمار و بتها یا سنــگهایى كه براى قربانى نصب شده و چوبههاى قرعه پلید و از
عملیــــات شیطــــان اســت »،را هـــم بـایــد از ایــن بــاب شمـــــرد.
روایت قســم دوم:
ـ غضب آتشى است كه شیطان در دل آدمى روشن مىكند .شیطان در درون آدمى
مـاننـد خـون جـریـان دارد ،پس مجــارى او را با گـرسنگـى تنگ كنید.
ـ سرمه شیطان خواب و شربتش غضب و مكیدنىاش دروغ است.

( )1

 -1المیزان ،ج  ،15ص .87
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فصل پنجم
تصرفات شیطان
ّ

عدم آگاهى انسان از حمله شیطان
ـن َحی ُ
«...اِنَّــهُ یَــری ُكـ ْم ُه َـو َو قَبیلُـهُ ِم ْ
َـر ْونَ ُهـ ْم / 27( ». ...اعــــراف)
ْـث ال ت َ
ـ شیطان و دسته وى شما را از آن جائى مىبینند كه شما نمىبینید .این جمله
مىفهماند راه نجات از فتنههاى ابلیس بسیار باریك است ،زیرا وى از جائى كار انسان را
مىسازد و طورى به انسان نزدیك مىشود و او را مىفریبد كه خود او نمىفهمد .آرى
شر دعوت و به سوى شقــاوت
انســان غیــر از خــود كسى را سراغ ندارد كه به جانب ّ
( )1
راهنمـائىاش كنـد.
 -1الـمیـــــــــــزان ،ج ،15ص .98

تصرف مىكنند؟
چگونه شیطان و نفراتش انسان را مىبینند و
ّ
«...اِنَّهُ یَری ُك ْم ُه َو َوقَبیلُهُ ِم ْن َحی ُ
ْث الت ََر ْونَ ُه ْم/27( »! ...اعراف)
ـ «هان اى بنى آدم زنهار كه شیطان فریبتان ندهد چه او و نفرات او شما را مىبینند
از جائى كه شما آنان را نمىبینید!»
دعوت شیطان نظیر دعوت یك انسان از دیگرى به گفتن او و شنیدن آن دیگرى
نیست ،بلكــه به طــورى است كه داعــى (شیطــان) مـدعـو (انســان) را مىبیند ،ولكن
مــدعــو داعــى را نمىبینــد.
آیه شریفه « ِم ْ
اس ِمنَ ا ْل ِجنَّ ِة َو
س فى ُ
اس .اَلَّذى یُ َو ْ
َـر ا ْل َو ْ
دو ِرالنّ ِ
ـواس ا ْل َخنّ ِ
س ِ
ص ُ
ـن ش ِ ّ
س ِو ُ
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تصرف و القــاء در
اس 4( »،و  / 5نـاس) صـریحـا مىفـرمـایـد :عملیـات شیطـان به
ّ
النّ ِ
دلهــاست .از این راه اسـت كـه انســان را بـه ضــاللت دعـــوت مىكنــد.
از آیات بیش از این استفاده نمىشود كه شیطان تنها در افكار آن هم در بعضى از
سم شده و چیزى را ساخته یا
موارد تسلّط دارد و بس .و اگر هم در روایتى داشت شیطان مج ّ
سم شده ،و در
ساختن آن را به بشر یاد داده بیش از این داللت ندارد كه براى فكر بشر مج ّ
() 1
تصرف كرده باشد.
فكرش
ّ
 -1المیــــــزان ،ج ،11ص .210

شعـور و ادراك انسان ،محل وسوسه شیطان
اس!»
« ِم ْن ش ِ ّ
س فى ُ
اس ِمنَ ْال ِجنَّ ِة َو النّ ِ
دو ِرالنّ ِ
ْـواس ْال َخنّ ِ
َـر ْال َوس ِ
اس .اَلَّذى ی َُو ْس ِو ُ
ص ُ
(4تا /6نــاس)
ـ « بگــو پنــاه مىبــرم به پـروردگـار مــردم ،فـرمـانــرواى مـــردم ،معبـــود
شر وسوسه گر نهانى ،كه در دل مردم وسوسه مىكند ،چه آنها كه از جنس
مــردم! از ّ
جناند و چـــه آنهــا كــه از جنـس انســـاننـــد!»
كلمه « َخنّاس» به معناى اختفاى بعد از ظهور است .شیطان را از این جهت خناس
خوانده كه الیزال آدمى را وسوسه همى كند ،و به محضى كه انسان به یاد خدا مىافتد پنهان
مىشود و عقب مىرود ،باز همین كه انسان از یاد خدا غافل مىشود جلو مىآید و به
وسوسه مىپردازد.
اس» محل وسوسه شیطان است .چون شعور و ادراك آدمى به
مراد از « ُ
دو ِرالنّ ِ
ص ُ
حسب استعمال شایع ،به قلب آدمى نسبت داده مىشود ،كه در قفسه قرار دارد ،و قرآن هــم
در این بــاره فـرمـوده« :ولـى دلهایـى كه در سینـههاست كـدر مىشود!» ( / 46حج)
اس »،به این معنا اشاره شده كه بعضى از مردم كسى است
در جمله « ِمنَ ا ْل ِجنَّ ِة َو النّ ِ
كه از شدت انحراف ،خود شیطانى شده و در زمره شیطانها قرار گرفته است .همچنان كــه
( )1
قـرآن در جـاى دیگـر نیـز فـرمـوده« :شَیاطیـنَ ا ْ
ـس َو ْال ِج ِّن / 112( ».انعام)
ال ْن ِ
 -1المیزان ،ج ،40ص .468

سوء استفاده شیطان از حاالت نفسانى انسان
ـك َكیْـدا ا َِّن ال َّ
عـد ٌُّو ُم ٌ
بیــن!» ( / 5یـوسف)
«...فَیَكیــد ُوا لَ َ
شیْطـانَ ِل ِ
سـان َ
ال ْن ِ
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ـ یعقوب به یوسف فرمود :پسرك عزیزم ،داستان رؤیاى خود را براى برادرانت
شرح مده ،زیرا به تو حسادت مىورزند ،و از تو در خشم شده ،نقشهاى براى نابودیت
مىكشنــد .شیطــان هــم از همیــن معنــا استفاده كرده فریب خود را به كار مىبندد ،یعنى به
دلهاى آنان راه یــافتــه و نمىگــذارد از كید بر تو صرف نظر كنند ،چه شیطان بر آدمیان
دشمنى است آشكـار.
دلیل این كه دلهاى برادران یوسف سـرشـار از كینــه و دشمنى با وى بود این
اسـت كـه یعقـوب علیهالسالم در جـواب یـوسـف نفـرمـود :من مىترسم دربارهات نقشه
شـومى بریزند و یا ایمـن نیستـم از این كه نـابـودت كننـد ،بلكه فرمود نقشه مىریزند.
عالوه بر این كالم خود را با جمله « شیطان بر آدمیان دشمنى است آشكار!» تعلیل
و تأكید كرد و خاطر نشان ساخت كه كید برادران غیر از كینههاى درونى یك سبب خارجى
دارد كه كینه آنان را دامن زده و آتــش دلهــایشــان را تهییج مىكند تا آن حسد و كینه اثر
خود را كرده باشد ،و او شیطــانى است كه از روز نخست دشمن انسان بوده و حتى یك
روز هم حاضر به ترك دشمنــى نشــده ،و دائما با وسوسه و تسویالت خود آدمیان را
تحــریك مى كنــد كه از صــراط مستقیم و راه سعادت به سوى راه كج و معــوجــى كه بــه
شقــاوت دنیا و آخرت آدمى منتهى مىشود منحرف شود .آرى شیطــان با همین
وســوسههاى خود ،میا ن پدرها و فرزندان را بر هم زده و دوستان یك جــان در دو بــدن را
() 1
از هــم جــدا مىكنــد و مــردم را گیـج و گمـراه مىسازد.
 -1المیزان ،ج ،21ص .128

دخالت شیطان در اشتباهات انسان
عـ َم ِل ال َّ
ْطان / 15(»! ...قصص)
علَ ْی ِه قا َل هذا ِم ْن َ
« فَ َوكَزَ هُ ُموسى فَقَضى َ
شی ِ
معناى جمله این است كه« :موسى علیهالسالم آن دشمن را با لطمهاى دفع كرد و او
با همان لطمه بمـرد ،موسى با خود گفـت ایـن از عمل شیطان بود كه او دشمنى است گمراه
كننده آشكار!»
و این كه آن را به نوعى نسبت داد به عمل شیطان و صریحا نفرموده « این عمل
شیطان است »،بلكــه فـرمـود « :این از عمـل شیطـان اسـت!» این معنـى را افـاده مىكنـد
كه این كتـككـارى كه میـان آن دو (مـرد اسـرائیلـى و مـرد قبطـى) اتفاق افتاده بود ،از جنس
عملــى است كه به شیطــان نسبت داده مىشــود و یا از عمـل شیطان نـاشـى مىگــردد،
چون شیطان است كه میان آن دو عداوت و دشمنى افكنده و به كتككــارى یك دیگر
وادارشان كرد ،و كار بدان جا منجر شد كه موسى مداخله كند ،و مــرد قبطــى به دست او
كشته شود و موسى در خطر و گرفتارى سختى دچار شود .موسى متوجه مىشود ،در
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لطمهاى كه به آن قبطى زد ،لطمهاى كه باعث مرگ او شد ،اشتباه كرده است ولى این وقوع
در اشتباه را به خدا نسبت نمىدهد .براى این كه خداىتعالى جز به سوى حق و صواب راه
نمىنماید ،لذا حكم كرد به این كه این عمل منسوب است به شیطان.
و این عمل موسى ،یعنى كشتن قبطى ،هر چند نافرمانى موسى نسبت به خداى تعالى
نبود ،براى این كه ّاوالً عمدى نبود و ثانیا جنبه دفاع از مرد اسرائیلى داشت ،و مرد كافر و
ظالمى را از او دفع كرد ،ولكن در عین حال این طور هم نبوده كه شیطان در آن هیچ
مداخله اى نداشته باشد ،چون شیطان همان طور كه از راه وسوسه آدمى را به گناه و
نافرمانى خدا وا مىدارد ،و هم چنین او را به هر كار مخالف صواب نیز وادار مىكند،
كارى كه گناه نیست ،لكن انجامش مایه گرفتارى و مشقت است .هم چنان كه آدم و
همســرش را از راه خــوردن آن درخــت ممنــوع ،گــرفتار نمود ،و كار آنان را بدان جا
ع َم ِل ال َّ
ْطان!» اظهار
كشانید كه از بهشت بیرون شوند .پس در حقیقت جملــه ـ « هذا ِم ْن َ
شی ِ
( )1
انزجار مـوسـى علیهالسالم است از آن چه واقـع شد.
 -1الـمیــــــزان ،ج ،31ص .28

دخالت شیطان در ایجاد فراموشى نهى الهى به وسیله انسان
ْطـن فَـال ت َ ْقعُـ ْد بَ ْعـدَ ال ِذّ ْكـرى َمـ َع ْالقَ ْـو ِم ّ
ــك ال َّ
شی ُ
الظـلِمیــنَ !» ( / 68انعام)
« َو اِ ّما یُ ْن ِسیَنَّ َ
معناى كالم این است كه:
ـ حتى اگر نهى ما را فراموش كردى و شیطان آن را از یادت برد و بعدا به یادت
آمد باز هم نمىتوانى در امتثال نهى ،سهل انگارى نموده و هم چنان (در مجلس كسانى كه
آیات خدا را مسخره مىكنند )،بنشینى ،بلكه همین كه یادت آمد بایستى برخیزى ،چه سزاوار
مردان با تقوى نیست كه با مسخره كنندگان آیات خدا همنشین شوند .این خطابى كه در آیه
ى اكرم صلىهللاعلیهوآله است ،ولكن مقصود در حقیقت دیگرانند،
شریفه است خطاب به نب ّ
مبرا
زیرا انبیاء علیهالسالم نه تنها از گناهان بلكه حتى از فراموشى احكام خداوندى هم ّ
( )1
هستنــد .غــرض اصلى از این خطــاب و مخاطبین واقعى آن ،امت اسالم است.
 -1المیــــــــــــــــزان  ،ج ،13ص .222

ایجاد فراموشى به وسیله شیطان در انسان
ــرنـى ِع ْنـدَ َر ِبّـ َك فَـأ َ ْنسهُ ال َّ
شی ُ
ْطن ِذ ْك َر َر ِبّه / 42( ». ...یوسف)
« َو قــا َل...ا ْذ ُك ْ
معنى آیه این است كه یوسف به آن كسى كه مىپنداشت كه او به زودى نجات
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مىیابد گفت :كه مرا در نزد خدایگانت یاد آورى كن ،و خالصه چیزى به او بگو كه
عواطف او را تحریك كنى شاید به وضع من رقّتـى كنـد و مـرا از زنـدان بیـرون بیاورد.
معناى جمله «فَأ َ ْنسهُ ال َّ
شی ُ
ْطن ِذ ْك َر َر ِبّه »،این است كه شیطان از یاد رفیق زندانى
یوسف محو كرد كه نزد اربابش از یوسف سخن به میان آورد ،و همین فراموشى باعث شد
( )1
كه یوسف چند سالى دیگر در زندان بماند.
 -1المیزان ،ج ،21ص .228

مـحـاصـره انسـان سـرگشتـه بـه وسیلـه شیـاطین
«َ ...كـالَّـذِى ا ْست َ ْه َـوتْـهُ ال َّ
ُ
ض َحیْــرانَ  / 71( »! ...انعـــام)
ش
یطیــن فِـى االَ ْر ِ
در آیه فوق مثال زده است به انسان متحیّرى كه در كار خود سرگردان است ،و در
باره سعادت خود عزم راسخى ندارد ،و لذا بهترین راه سعادت و مستقیمترین راه رسیدن به
هدف را كه قبل از او هم كسانى آن راه را پیموده و به هدف رسیدهاند ترك مىگویند ،آن گاه
سرگشته و حیران مانده و شیطانها محاصرهاش نموده و به سوى هالكتش مىخوانند ،هر
چه هم كه یاران هدایت یافتهاش بر او بانگ مىزنند و به سوى هدایت دعوتش مىكنند قبول
نمىكند ،و در عین این كه بر سر دو راهى سقوط و نجات قــرار گـرفتــه نمـىفهمـــد
تكلیفــش چیســت.
ّللاِ ُه َو ْال ُهدى!» ( / 120بقره)
ـ «قُ ْل ا َِّن ُهدَى ّ
یعنــى اگــر امــر دایــر شود بین دعــوت خــداى سبحــان كه موافق فطرت است و
همین فطرت آن را هدایت حقّه الهــى مىدانــد ،و بین دعــوت شیــاطین كه همان پیروى
هواى نفس و بازیچه گرفتن دین است ،البته هدایت حقیقى همان هدایت خداوندى است ،نه آن
( )1
دیگرى.
 -1المیزان ،ج ،13ص .229

ابلیـس چـه حـالى را در نفـس آدمـى عـوض مىكنـد؟
«َ ...و ال ت َِجد ُ ا َ ْكث َ َر ُه ْم شاكِرینَ !» (/17اعراف)
«  ...و اكثــرشـان را سپـــاسگـزار نخـــواهـى یــافــت!»
از آنجایى كه مورد گفتار ابلیس و تهدیدش به انتقام خصوص بنىآدم بود و قسم
خورد كه غرض خلقت آنان را كه همان شكر است در آنان نقض نموده و از بین مىبرد و
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آنان را به جاى شكر وادار به كفران مىسازد .خداى تعالى در جوابش پیروانش را هم با او
شـریـك ساخته و فرمود« :جهنّم را از همگى شما یعنى از تو و از پیروانت پر مىكنم!»
(/85ص)
در این جمله خداى تعالى از در منّت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذكر نفرموده،
( )1
بلكــه فـرمـود« :از شمـا» و این خود اشعــار به تبعیــض دارد.
 -1الـمیزان ،ج  ،15ص .44

رابطه شیطان با اعمال خالف فطرت انسان و تغییر خلقت
شیْطـانـا َمـریـدا / 117( ». ...نساء)
« َو ا ِْن یَـ ْدعُـونَ اِالّ َ
« َمرید» یعنى كسى كه از هر گونه خیرى به طور كلّى ،عارى است« .دعوت»
كنایه است از عبادت زیرا اصوالً عبادت براى دعوت بر رفع حاجت در بین مردم پیدا شده
است.
معنى جمله به این بر مىگردد كه ،مردم هر معبودى را به جاى خدا بپرستند ،در
حقیقت شیطان را پرستیده و خواندهاند ،چون اطاعت او را كردهاند.
ـ « َو قا َل الَت َّ ِخـذَنَّ ِم ْن ِعبـا ِدكَ نَصیبا َم ْف ُروضا !» ( / 118نساء)
ـ « و او به خــدا گفتـه كه من از بنـدگـان تـو بهـره وافـى خواهـم گرفت!»
ضلَّنَّ ُه ْم َو الُ َم ِنّیَنَّ ُه ْم»! ..
ـ « َو الُ ِ
ـ «و گمــراهشــان خــواهــم ســاخــت و به خیاالت و آرزوهاى باطلشان خواهم
فریفت و دستورشان خواهم داد كه گوشهاى چهارپایان را بشكــافـنـد و دستورشان
خواهم داد كه آفـرینش خـدا را تغییـر دهنـد (و حكـم فطــرت را زیـر پـا گذارند) !»
( / 119نساء)
همه این كارهایى كه در این آیه ذكر شده ،ضالل و گمراهى است و خدا با همه
اینها كلمه اضـالل را ذكـر كرده است.
و خالصه گفتار شیطان این است كه :من بندگانت را به وسیله عبادت غیر خدا و
ارتكاب معاصى ،گمراه مىكنم و آنان را مىفرمایم كه به آرزوها و خیاالت باطل ،مشغول
گردند و از اشتغال به شئون واجب و امور مهم زندگى ،رو گردان شوند و دستورشان
مىدهم كه گوشهاى چهار پایان را سوراخ كنند و آن چه را خدا حالل كـرده بـر خـود حـرام
سـازند و دستـورشـان مىدهـم كه خلقت خـدا را تغییــر دهنـد.
این تغییر خلقتى كه شیطان از آن نام مىبرد منطبق بر كارهائى نظیر بریدن
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اعضاى مختلف بدن ،و هم جنس بازى است .بعید نیست كه مراد از تغییر خلقت خدا خارج
شدن از حكم فطرت و ترك دین حنیف باشد.
آنگاه خدا دعوت شیطان یعنى اطاعت دستورات شیطان را ،سر پرست گرفتن
شیطــــان شمــــرده ،مـىفـرمــایـد:
ـ «هر كس به جاى خدا شیطان را سر پرست خویش گیرد ،به طور آشكار ضرر
( )1
كرده است!» ( / 119نساء)
 -1المیــــــــــــــــــزان ،ج  ،9ص .133

مواعید شیطان و آرزوهاى باطل انسانى
« یَ ِعـــد ُ ُهــ ْم َو یُ َمنّی ِهـ ْم َو مـا یَ ِعـد ُ ُهـ ُم ال َّ
ْطـان اِالّ ُ
شی ُ
ـرورا !»( / 120نســاء)
غ ُ
« شیطـان آنها را وعـده مىدهـد و در آرزوهـاى دروغ مىبـرد و وعـده شیطــان
چیزى جز فریب نیست!»
«مواعید» یعنى وعدههاى دروغ ،عبارت است از وسوسههاى بالواسطه شیطان ،و
«امانى» یعنى آرزوهاى باطل ،عبارت از آفریدههاى خیال است كه قوه واهمه از آن لذّت
ْطان اِالّ
مىبـرد و متفـرع بر وساوس شیطانى است و لذا بعد مىفرمایدَ « :و ما یَ ِعد ُ ُه ُم ال َّ
شی ُ
ُ
غ ُرورا »،كه تنها «وعده» شیطان را «فریب» نامیده و نامى از «امانى» یعنى آرزوهائى
كه شیطان به وجـود آورده نبـرده ،زیـرا امـانى و آرزوهـا متفـرع بـر وعده و فریب
شیطــان اســت.
و سپس خــدا عـاقبـت حــال مـردمى را كه فـریـب شیطان را مىخورند ذكر مىكند
و مىفــرمــایـد:
«جایگاه اینان جهنّم است كه راه فرارى از آن پیدا نمىكنند!» ( / 121نساء)
آن گاه حال مؤمنین را كه نقطه مقابل حال پیروان شیطان است ذكر مىفرماید:
«كسانى كه ایمان آورده و عمل شایسته انجام دادهاند ،به زودى آنان را به
بهشتهایى مىبریم كه نهرها از زیر آن جارى است و همیشه آن جا خواهند بود!»
( / 122نساء)
ـ « َوعْــدَ اللّــ ِه َحقّــا َو َم ْ
صـدَ ُق ِمـنَ اللّــ ِه قیــــالً!» ( / 122نساء)
ـن ا َ ْ
این در مقابل آیه پیش كه وعده شیطان را فریب مىنامد مىگوید :وعده خدا حق و
() 1
گفـتار او راست است.
 -1المیـــزان ،ج  ،9ص .135
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شیاطین انسانى و موارد عمل آنها
علَ ْی ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ الَت َّ َب ْعت ُ ُم ال َّ
شیْطانَ ِاالّ قَلیالً!» ( / 83نساء)
«َ ...و لَ ْوال فَ ْ
ض ُل ّ
ّللاِ َ
این آیات كه در مذ ّمت مؤمنین ضعیف االیمان نازل شده و آنان را بر كارهائى كه
كــردهانــد ســرزنـش مىكنــد.
خیلى واضح به نظر مىرسد كه این آیات اشاره به داستان بدر صغرى باشد كه
«ابوسفیان» مردى به نام «نعیم بن مسعود االشجعى» را به مدینه فرستاد تا خوف و وحشـت
را بیـن مـردم بسـط دهد و آنـان را از رفتن به بدر منصرف و دلســرد سازد.
پس مــراد از «اتبـاع شیطان» كه در آیـه ذكـر شده عبـارت از تصـدیق اخبارى
اسـت كــه «نعیـم» بــا خـود آورده و پیـروى كــردن از او و تخلـف از رفتـن به بـدر.
جریان از این قرار بود« :نعیم» به مؤمنین خبر مىداد كه ابوسفیان جمعیتها گرد
آورده و لشكرها تجهیز كرده ،از ایشان بترسید و خود را در میان جنگ عمومى و سخت
نیندازید .این حرف ،در دلهاى مردم تأثیر مىكرد و از این كه به وعده گاه خود در بدر
بروند تعلّل مىكردند و غیر از پیغمبر و پارهاى از نزدیكان خصوصى حضرت كسى از
تأثیر این حرفها سالم نمانده بود .مراد از « اِالّ قَلیالً »،پیغمبر صلىهللاعلیهوآله و اصحاب
اویند .خالصه مردم جز یك عده كم همگى متزلزل شده بودند ولى بعدا به همین عده كم
( )1
پیوستند و به میدان جنگ رفتند.
 -1المیــــــــــــــــزان ،ج  ،9ص .36

موارد اطـالق عنوان شیطان بر انسـان
« اِنَّمـــا ذ ِل ُكــــ ُم ال َّ
ُ
ف ا َ ْو ِلیـــا َءهُ / 175( ». ...آل عمـــران)
شی
ـــو ُ
ْطـــان یُ َخ ّ ِ
ـ «این شیطان است كه دوستان خود را مىترساند .از آنان نترسید و اگر اهل ایمانید
از من بترسید!»
ظاهر این است كه مورد اشاره در آیه همان مردمى هستند كه با مالقات و گفتارهاى
خود ،روحیه مؤمنین را تضعیف نموده و مىگفتند آن چه را كه مىگفتند .و اینجا مواردى
است كه قرآن كلمه شیطان را بر انسان اطالق نموده است .چنان كه همین مطلب از آیه:
اس!» ( 4تا / 6
س فى ُ
اس .اَلَّذى یُ َو ْ
« ِم ْن ش ِ َّر ا ْل َو ْ
اس ِمنَ ا ْل ِجنَّ ِة َوالنّ ِ
دو ِرالنّ ِ
ـواس ا ْل َخنّ ِ
س ِ
ص ُ
س ِو ُ
ناس) نیز ظـاهـر مىشــود و مطلب تأكید مىشود به آیه بعد كه مىفرماید :ـ « فَال ت َخافُو ُه ْم
!» ـ یعنى متــرسیـد از این مردمى كه با گفتارهاى خود مشغول ســمپـاشى هستنـد ،زیــرا
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( )1

 -1المیــــــــــزان ،ج  ،7ص .114

دشمنى شیطان با انسان و آثار آن
« ا َِّن ال َّ
عدَ ٌّو / 6( »!...فاطر)
شیْطانَ لَ ُك ْم َ
مراد از دشمنى شیطان این است كه او به جز اغواء و گمراه ساختن انسانها ،كارى
ندارد ،و تمامى ه ّم او در این است كه نگذارد حتى یك انسان به سعادت زندگى و حسن
عد ُّوا ـ شما هم او را دشمن خود بگیــریــد!»
عاقبت برسد .مراد از این كه فرمود« :فَات َّ ِخذُوهُ َ
این است كه از پذیرفتن دعوتش به سوى باطل اجتناب كنید ،و او را در آن چه به عنــوان
دایــه مهـربـانتر از مــادر به شمـا پیشنهــاد مىكنـد اطــاعـت مكنیـد.
ور!» ( / 5فاطر)
ـ « َو ال یَغُ َّرنَّ ُكم بِ ّ
اّللِ ْالغ َُر ُ
معناى این كه فرمود ـ «زنهار غرور شما را به خدا مغرور نكند!» این است كه
شیطان نظر مردم را یك سره به حلم و عفو خدا از یك سو ،و به مظاهر امتحان و استدراج
و كیدش از سوى دیگر ،متوجه سازد .از یك سو به ایشان تلقین كند كه خدا حلیم و بخشنــده
اســت .و از ســوى دیگــر بگــویـد :به دنیــاپــرستــان بنگــریــد كه چگــونـه از عـذاب
خــدا ایمننــد ،و هر چه بیشتـر در طلب دنیا مىكوشند و بیشتر از خدا غافل و در لجن زار
گناه مستغرق مىشــوند ،زنــدگــىشان بهتر و راحتتر و در بیـن مـردم داراى مقـامى
رفیـعتر مىشـوند.
اینجاست كه شیطان از وسوسههاى خود نتیجه مىگیرد و به دل آنها مىافكند :كه
اصــالً هیـچ احتـرامـى و ارزشـى نیسـت مگـر در پیشـرفت زنـدگى دنیـا ،و در مـاوراى
ایـن زنـدگى خبـرى نیسـت ،و ایـن وعـد و وعیـد و قیـامـت و حسـاب و بهشــت و دوزخـى
كـه دعـوتهـاى دینـى از آن خبـر مىدهنـد مشتـى خـرافات است.
در نتیجه مىتوان گفت :مراد از «غرور» و فریب دادن شیطان به خدا ،این است كه انسان
() 1
را از معاملهاى كه خداوند در برابر غفلت و ظلم انسان با انسان مىكنـد غـافـل سازد.
 -1المیــــــــــــــــــزان ،ج  ،33ص .29

پىگیرى غفلتهاى انسان به وسیله شیطان
سلَـ َخ ِم ْنهـا فَاَتْبَعَهُ ال َّ
شی ُ
ْطن / 175( »! ...اعراف)
« َواتْـ ُل َ
علَ ْی ِهـ ْم نَبَـأ َ الَّـذى آ َءاتَیْنـهُ َءایتِنـا فَا ْن َ
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ـ «بخوان برایشان (یعنى بر بنى اسرائیل یا همه مردم) خبر از امر مه ّمى را و آن
داستان مردى است كه ما آیات خود را برایش آوردیم ،یعنى در باطنش از عالئم و آثار
بزرگ الهیّت پرده برداشتیم ،و به همین جهت حقیقت امر برایش روشن شد ،پس بعد از
مالزمت راه حق آن را تــرك گفت .شیطـان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از
هالكت نجات دهد».
به طورى كه مالحظه مىفرمایید آیه شریفه اسم شخص مزبور را مبهم گذاشته و
تنها به ذكر اجمالى از داستان او اكتفاء كرده است ولكن در عین حال ظهور در این دارد كه
این داستــان از وقــایعــى است كه واقــع شده ،نـه این كه صرف مثال بوده باشد.
این آیات داستان دیگرى از داستانهاى بنى اسرائیل را شرح مىدهد و آن داستان
بلعم بن باعور است ،خداى تعالى پیغمبر خود رسول اكرم صلىهللاعلیهوآله را دستور
مى دهد كه داستان مزبور را براى مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب
ظاهرى و وسایل معمولى براى رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافى نیست بلكه
مشیّت خدا هم باید كمك كند .خداوند ،سعادت و رستگارى را براى كسى كه به زمین چسبیده
و سر در آخور تمتّعات مادّى فرو كرده و یكسره پیرو هوى و هوس گشته و حاضر نیست
به چیــز دیگرى تو ّجه كند نخواسته است ،زیرا چنین كسى راه به دوزخ مىبرد .آن گاه
نشــانه چنین اشخاصى را هم بــرایشــان بیان كند و بفرماید كه عالمت اینگــونه اشخــاص
ایــن است كه دلهــا و چشمها و گــوشهایشان را در آن جا كه به نفع ایشان است به كار
نمـىزننــد ،و عــالمتى كه جــامــع همه عالمتهاست این است مردمى غــافلنــد.
بلعــم بعـد از انســالخ و بیرون شدن از آیات خدا و بعد از این كه شیطان كنترل او
را از دست گــرفــت راه رشــد را گــم كرده و متحیّر شد و نتوانست خود را از ورطه
() 1
هــالكت رهـائى دهد.
 -1المیزان ،ج  ،16ص .232

دعـوت ،فـریـب ،و تـرك و انـزجـار شیطان
« َك َمثَـــــ ِل ال َّ
ـــر / 16( »!...حشـــر)
ال ْن
شی
ســــان ا ْكفُ ْ
ْطــــان اِ ْذ قـــا َل ِلـــ ِ
ِ
ِ
ـ « مثل شیطان كه به انسان گفت :كافر شو و چون كافر شد گفت من از تو بیزارم.
من از خدا مىترسم كه ربّ العالمین است ».از ظاهر سیاق بر مىآید كه این مثل بیان گر
حال منافقین باشد .كه بنى نضیریان را فریب داده ،و وعده نصرتشان دادند ،و به آن عمل
نكرده ،در هنگام حاجت و سختى تنهایشان گذاشتند.
باز از ظاهر سیاق استفاده مىشود كه منظور از شیطان ابلیس و از انسان آدم
دومى جنس آدمیان است ،كه
ابوالبشر نیست ،بلكه منظور از ّاولى جنس شیطان ،و از ّ
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شیطان هر انسانى او را به سوى كفر دعوت نموده ،و براى این كه دعوتش را بپذیرد
متاع هاى زندگى دنیا را در نظرش زینت داده ،و رو گردانى از حق را با وعدههاى
دروغینش و آرزوهاى سرابینش در نظر وى جلوه مىدهد ،و او را گرفتار كفر مىسازد .به
طورى كه در طول عمر از كفر خود خرسندش هم مىكند ،تا آن كه نشانههاى مردن یكى
پس از دیگرى برسند ،آن وقت به تدریج مىفهمد كه آرزوهائى كه شیطانش در دل افكنده
بود سرابى بیش نبود .و یك عمر فریب آن را خورده و با خیال بازى مىكرده است .آن وقت
همان شیطان خود را كنار كشیده مىگوید من از تو و رفتار تو بیــزارم ،نه تنهــا به
وعــدههایش عمــل نمىكنــد ،بلكــه این سوز را هم به او مىگــذارد ،كــه ـ « اِنّى بَـرى ٌء
( )1
ب ا ْلعـالَمیـنَ !» ( / 16حشـر)
ّللاَ َر َّ
ِم ْنـكَ اِنّى ا َ ُ
خـاف ّ
 -1المیزان ،ج  ،38ص .81

مفهـوم شـركت شیطـان در استفـاده از مـال و اوالد انسـان
االوالدِ/64( »!...اسراء)
شار ْك ُه ْم ِفىاالَ ْموا ِل َو ْ
« َو ِ
ـ « در امــوال و اوالدشان شركت كن»!...
تصور نمىشود و الزمهاش این است كه شریك
شركت جز در مالكیّت و اختصاص
ّ
در استفاده از آن ملك كه غرض از تحصیل آن همان استفاده است سهیم باشد ،چه مال عینى
است خارجى و جداى از انسان و هم چنین فرزند موجودى است مستقل و جداى از پدر و
مادر .و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آنها نبود هرگز انسان مالیتى براى مال و
اختصاص براى فرزند قائل نمىشد.
پس شركت كردن شیطان با آدمى در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و اختصاص
است ،مثل این كه آدمى را وادار كند به تحصیل مال كه خداوند آن را مایه رفع حاجت آدمى
قرار داده ـ از راه حرام ،چه در این صورت هم آدمى از آن مال منتفع شده و به غرض
طبیعى خود نائل مىشود ،و هم شیطان به غرض خود رسیده است و یا آن كه از راه حــالل
كســب بكنــد ولكــن در معصیــت به كار بزند ،و در اطاعت خدا صرف نكند .پس هر دو
از آن مال منتفع شدهاند ،با این كه او از رحمت خــدا تهــى دست است.
و یا آن كه از راه حرام فرزندى براى آدمى به دنیا آید ،و یا از راه حالل به دنیا آید
ولكن به تربیت دینى و صالح تربیتش نكند و به آداب خدائى مؤدبش نسازد ،در نتیجه سهمى
از آن فــرزنــد را بــراى شیطــان قــرار داده و سهمى را براى خودش ،و هم چنین چیزهاى
( )1
دیگر.
 -1المیزان ،ج  ،25ص .250
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شیاطین بر چه كسانى نازل مىشوند؟
یـاطین تَن َّ
ـن تَن َّ
َــز ُل ال َّ
علـى َم ْ
«ه ْ
ُ
ثیـم...؟»
ش
علـى ُكـ ِّل ا َفّاكٍ ا َ ٍ
َـز ُل َ
َــل اُنَ ِبّئ ُ ُكــ ْم َ
( 221و  / 222شعراء)
ـ «آیا خبرتان دهم كه شیطانها بر چه كسانى نازل مىشوند؟
بــر همــه دروغ ســازان گنـــه پیشــه نــازل مـىشــونــد».
ایــن آیــه معــرفى مىكند كــه شیطــانها بر چه كسى نــازل مىشوند و صفات
صـه آن كس را بیان مىكند تا بدانند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله از آن كسان نبوده ،و
خــا ّ
قرآن هــم از القـائـات شیطانها نیست.
این كه فرمود :شیطانها بر هر افّاكى اثیم نازل مىشوند ،جهتش این است كه
شیطان ها هیچ كارى جز جلوه دادن باطل به صورت حق ،و زینت دادن عمل زشت ،كارى
ندارند ،و معلوم است كه جز بر افّاك اثیم ،هم نازل نمىشوند.
س ْم َع َو ا َ ْكث َ ُر ُه ْم كا ِذبُونَ !» (/223شعراء)
ـ «ی ُْلقُونَ ال َّ
مراد از «مسموع» اخبار آسمانى است كه شیطانها ولو به طور ناقص مىشنیدند،
چون شهاب ثاقب آنها را مىراندند و نمىگذاشتند اخبار آسمانى را به طور كامل گوش
دهند ،و آن چه استراق سمع مىكردند و مىشنیدند ناقص و غیر تمام بود و به همین جهت
ـر ُهـ ْم كا ِذبُونَ  »،معنایش این
دروغهاى بسیارى با آن مخلوط مىشد .و این كه فرمود« :ا َ ْكث َ ُ
است كه بیشتر شیطانها دروغ گویند ،و اصالً از راست خبر نمىدهند .این در صورتى
است كه مراد از اكثر را ،اكثر افراد بگیریم و ممكن هم هست مراد از آن كثرت ّ
تنزل باشد،
كه در این صـورت معنایش این مىشود كه اكثر اخبار شیطانها دروغ است.
خـــالصــه آیــات ســه گــانـه ایـن اســت كــه:
شیطانها از آن جــا كه جبلت و طبیعت شان شرارت است ،نازل نمىشوند مگر بر
هر كسى كه كذاب و فاجر باشد و خودشان هم بیشتر در آن چه خبر مىآورند كـاذبند .بر
عكس رسول خدا صلىهللاعلیهوآله نه افّاك است و نه اثیم ،و نه آن چه بدو وحى مىشود،
دروغ و درهم و بر هم است .پس او از آن كسان نیست كه شیطانها بر آنان نازل
مىشــونــد ،و نه آن كسـى كـه بر او نــازل مىشــود شیطــان است ،و نه آن قرآنى كه بر او
( )1
نــازل مىشــود از القـاى شیطانهاست.
 -1المیــــــــــزان ،ج  ،30ص .227
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شیطان قرین و همراه دائمى انسان
«قا َل قَرینُهُ َربَّنا ما ا َ ْ
طغَ ْیتُـهُ / 27( »!...ق)
ـ «آن شیطانى كه یك عمر با او بود و گمراهش مىكرد ،گفت :اى پروردگار ما ،من
او را مجبور به طغیان نكردم  ». ...مراد از «قرین» در این جا مسلما قرین شیطانى است
مكرر نامش آمده ،و آن عبارت است از همان شیطانى كه
كه در كالم مجید خداى تعالى ّ
همواره با آدمى است ،و غوایت و ضاللت را به آدمى وحى مىكند .از آن جمله قرآن
ش ْیطانا فَ ُه َو لَهُ قَرینٌ  ...ـ و كسى
ض لَهُ َ
من نُقَ ِیّ ْ
ش ع َْن ِذك ِْر َّ
دربارهاش فرمودهَ « :و َم ْن یَ ْع ُ
الرحْ ِ
كه از یاد خداى رحمان اعراض كند شیطانى برایش قرار مىدهیم تا همواره با او باشد!»
( / 36زخرف) این شیطــانها به طــور مسلّــم اینگــونه افراد را از راه بدر مىبرند ،آن
وقت خیال مىكنند كه راه یافتگانند ،تا آن كه یكى از ایشـان نزد ما آید ،آن وقت است كه به
حسرت مى گوید :اى كاش بین من و آن قرین به فاصله مشرق و مغــرب دورى بود ،كه چه
( )1
بد قرینى بود.
 -1الـمیـــــزان ،ج  ،26ص .242

كدام صنف از بشر محكوم به اغواى شیطان است؟
ٌ
ــن اتَّبَعـ َ َك ِمــنَ ْالـغـاوینَ !» ( / 42حجر)
س ْل
س لَ َ
عـلَ ْی ِهــ ْم ُ
ــك َ
«ا َِّن عـِبـادى لَیـْ َ
طــان ِاالّ َم ِ
ـ «به درستى كه تو بر بندگان من تسلّط ندارى ،مگر آنهایى كه خودشان رام تو
گردند».
مــراد از كلمــه «عـِبادى ـ بندگان من» عموم افراد بشر است.
انسان خود داراى اصنافى است كه مافوق همه ،صنف مخلَصونند ،و از آنان
پائینتر صنف مؤمنینند ،و از آنان پائینتر صنف مستضعفینند ،و از ایشان هم پائینتر
پیروان ابلیسند ،كه همین صنف آخرى در آیه استثنا شده است.
ــو ِعـد ُ ُهـــ ْم اَجْ َمعیـــنَ !» ( / 43حجـــر)
ــــم لَ َم ْ
ـ « َو ا َِّن َج َهنَّ َ
مراد از این كه جهنّم موعد آنهاست این است كه جهنّم آن محلى است كه وعده خدا
بــه ایشــان عملــى مىشـــود و در آن جــا عـذابشـان مىكند.
در این جمله كه مخصوص بیان حال پیروان ابلیس است ،تنها كیفر ایشان را ذكر
كرد و دیگر اسمى از ابلیس و كیفر او نبرد ،به خالف آیه« :هر آیه جهنّم را از تو و از هر
كه از تو پیروى كند از بندگان پُر مىكنم / 85(»،ص) كه البته مقام در این آیه غیر مقام آیه
مورد بحث است.
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ـ «...اِالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ َو ا َِّن َج َهنَّ َم لَ َم ْو ِعد ُ ُه ْم اَجْ َمعینَ !» ( / 43حجــر)
خداى تعالى وضع غاویان را روشن نمود ،و فرمود كه قضاى او آتش را برایشان
حتمى نموده است .اینك در آیه بعد « :ا َِّن ْال ُمتَّقینَ فى َجنّا ٍ
ُون / 45( »،حجر) وضع
ت َو ُ
عی ٍ
سایر افراد عام را كه اعّم از مخلَصینند بیان مىفرماید ،باقى مىماند وضع افراد مستضعف
كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه بدون توبه مىمیرند كه ایشان
هم محتاج شفاعتند .در نتیجه از افراد عموم نام برده باقى نمىماند مگر آنان كه بهشت
برایشان حتمى است اعم از مخلَصین و غیر ایشان كه آیه مورد بحث متعرض وضع ایشان
( )1
است.
 -1الـمیـــــــزان ،ج  ،23ص .246

چگونگى اختالل در اعصاب و مغز انسان به وسیله شیطان
«...ال یَقُــو ُمــونَ اِالّ كـَمـا یَـقُـو ُم الَّـذى یَت َ َخبَّ ُ
طــهُ ال َّ
ُ
ــس!» ( / 275بقره)
شی
ْطــان ِمـنَ ْال َم ِ ّ
مس شیطان حركات نامنظم جن زدگان در حال صرع یا بعد
مراد از «خبط» ناشى ّ
از صرع نیست ،زیرا غرض از گفتار آیه این است كه اعتقاد رباخوار را در این كه فرقى
میان بیع و ربا نیست و عمل وى را كه بر اساس این اعتقاد انجام مىدهد تخطئه كند .حاصل
این است كه افعــال ربــاخوار افعال اختیارى است كه از اعتقادى غلط سرمىزند .مــراد
ایـن اسـت كـه قیـام ربـاخـوار در زنـدگـىاش به امـر معـاش خـود نظیـر قیام جـنزدگـان و
دیـوانـهاى اســت كــه خــوب را از بــد تمیــز نمــىدهــــد.
مس شیطان
تشبیهى كه در آیه شده ،و رباخوار را به كسى تشبیه كرده كه در اثر ّ
مس
دیـوانـه شـده ،خـالـى از این اشعار نیست كه چنین چیزى (یعنى دیوانه شدن در اثر ّ
شیطان )،امرى است ممكن .چون هر چند آیه شریفه داللت ندارد كه همه دیوانگان در اثــر
مـس
مـس شیطـان دیـوانه شـدهانـد ،ولى اینقدر داللت دارد كه بعضى از جنونها در اثـر
ّ
ّ
شیطـان رخ مىدهد.
مس نام برده به وسیله خود ابلیس انجام مىشود چون
هر چند آیه داللت ندارد كه ّ
كلمه شیطان به معناى ابلیس نیست بلكه به معناى شریر است ،چه از جن باشد و چه از
مس جن كه ابلیس هم
انس ،ولكن این مقدار داللت دارد كه بعضى از دیوانگىها در اثر ّ
فــردى از جــن است رخ مىدهد.
استناد جنون دیوانگان به شیطان به طور استقالل و بدون واسطه نیست ،بلكه
شیطان اگر كسى را دیوانه مىكند به وسیله اسباب طبیعى مىكند ،مثالً اختاللى در اعصاب
او پدید مىآورد ،و یا آفتى به مغز او وارد مىسازد ،هم چنان كه فرشتگان كه كرامت انبیاء
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و اولیاء مستند به ایشان است اسباب طبیعى را واسطه قرار مىدهند .نظیر این معنا در
داستــانى كه قـرآن كـریـم از ایّوب علیهالسالم حكایت كرده آمده ،عرضه مىدارد:
ى ال َّ
شی ُ
ب :پروردگارا را شیطان با گرفتارىها و
«...اَنّـى َم َّ
ْطان ِبنُ ْ
عذا ٍ
ص ٍ
ب َو َ
س ِن َ
مس كرد!» ( / 41ص)
عذابى مرا ّ
احمینَ  :پروردگارا
ى الض ُُّّر َو ا َ ْن َ
و نیز عرضه مىدارد...« :اَنّى َم َّ
الر ِ
ت ا َ ْر َح ُم ّ
س ِن َ
مس كرده ،و تو ارحم الراحمینى!» ( / 83انبیاء) از یك طرف مىگوید شیطان
بیمارى مرا ّ
مس را به خود بیمــارى نسبت مىدهــد ،با این كه
مس كرده ،و از یك طرف این ّ
با من ّ
مرض اسبـــاب طبیعــــى دارد.
دانشمندان مادّى وقتى مىشنوند كه خدا پرستان حوادث را به خداى سبحان نسبت
مىدهند و یا پارهاى از حوادث به روح یا فرشته نسبت مىدهند ،دچار یك اشتباه شدند .و آن
این است كه گمان كردند خدا پرستان منكر علل طبیعى شده و همه آثار را از ماوراى
طبیعت مىدانند .غفلت كردهاند از این كه خدا پرستان هم خدا را مؤثر مىدانند و هم عوامل
طبیعت را ،و اگر حوادث را به هر دو منشأ تعلیل مىكنند ،تعلیل به هر یك در طول تعلیل
به دیگرى است نه در عرض آن( .همان گونه كه شما نوشتن را هم به سر قلم نسبت مىدهند
و هم به قلم و هم به انگشتان نویسنده ،و هم به دست او ،وهم به خود او ،و درست هم نسبت
( )1
دادهاید).
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،4ص .378

چگــونگــى تــأثیــر شیطــان در رؤیـاهـاى انسـان
« َو یُعَ ِلّ ُم َك ِم ْن ت َأْوی ِل االَحادیثِ/6( »....یوسف)
مقصود از احادیثى كه خداوند تأویل آن را به یوسف علیهالسالم تعلیم داده بود اعم
از احادیث رؤیاست .و بلكه مقصود از آن مطلق احادیث یعنى مطلق حوادث و وقایعى است
تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهایى كه در
تصـور انسـان در مىآیـد ،چـه آن
كه بـه
ّ
ّ
بیـدارى.
تصور امور
معناى این كه رؤیا از احادیث باشد این است كه رؤیا براى نائم از قبیل
ّ
است ،و عینا مانند تصورى است كه از اخبار و داستانها در موقع شنیدن آن مىكند .پس
رؤیــا نیز حــدیـث است .حـاال یا فـرشتـه و یـا از شیطان و یا از نفس خود انسان.
این است مقصود آنهایى كه مىگویند رؤیا حدیث فرشته و یا شیطان است ولكن حق
مطلب این است كه رؤیا حدیث خود نفس است ،به مباشرت و یا بدون واسطه ملك و یا
شیطـان.
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منظور از حدیث فرشته و یا شیطان حدیث به معناى تكلّم نیست و بلكه مراد این
مصور و
است كه خواب ،قصه و یا حادثهاى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان
ّ
سم مىسازد ،همان طور كه در بیدارى گویندهاى همان قصه یا حادثه را به صورت لفــظ
مج ّ
در آورده و شنـونده از آن به اصل مـراد پـى مىبرد .و نیـز همـان قصـه یا حادثه را بـه
صـورت لفـظ در آورده و شنـونده از آن به اصـل مــراد پى مىبرد و نیز حدیث ملـك و
شیطـان نظیـر این اسـت كه دربـاره شخصى كه تصمیم دارد كارى بكند مىگوییم :نفس او
تصور كردن یا
وى را حدیث كرد كه فـالن كار را بكند .معناى این حرف این است كه او
ّ
نكردن آن عمــل را نمود مثل این كه نفس او به گفت كه بر تو الزم است این كار را بكنى.
( )1

 -1المیـزان ،ج  ،21ص .131
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فصل ششم
تصرفات شیطان
مصونیت از
ّ

عهد الهى با انسان و فرمان عدم اطاعت از شیطان
«اَلَ ْم ا َ ْع َه ْد اِلَ ْی ُك ْم یا بَنى آدَ َم ا َ ْن ال ت َ ْعبُد ُوا ال َّ
عد ٌُّو ُم ٌ
بین!» (/60یس)
شیْطانَ اِنَّهُ لَ ُك ْم َ
كلمه «عهد» به معناى وصیّت (سفارش) است و مراد از عبادت كردن و پرستیدن
شیطان اطاعت اوست در وسوسههایى كه مىكند و دستوراتى كه مىدهد ،غیر از خدا و
غیر از آن كسانى را كه خدا دستور داده ،نباید اطاعت كرد .در این آیه براى نپرستیدن
شیطــان چنین علــت آورده ـ كـه او بـراى شما دشمنى است آشكار ـ آشكارىاش هم از ایـــن
جهــت اسـت كــه دشمــن در دشمنـى كـردن خیــر كــس را نمـىخــواهــد.
و ا ّما آن عهدى كه خداى تعالى با بنى آدم كرد ،كه شیطان را عبادت و پرستش و
اطاعت نكنند ،همان عهدى است كه به زبان انبیاء و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود ،و
تهدیدشان كرد از این كه دنبال شیطان را بگیرند .مانند این پیام كه فرمود« :یا بنى آدم زنهار
كه ابلیس فریبتان ندهد ،همان طور كه پدر و مادرتان را از بهشت بیرون كرد!»
(/27اعراف) و نیز فرمود « :زنهار كه شیطان جلو راهتان را نگیرد كه او براى شما
( )1
دشمنى است آشكار!» ( / 62زخرف)
 -1الـمیــــــزان  ،ج  ،33ص .164

استثناى مخلَصین از اغواى شیطان
«قـا َل فَ ِب ِع َّ
ـز ِت َك الُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم اَجْ مـَعینَ اِالّ ِم ْن ُهـ ُم ْال ُم ْخلَصینَ !» ( 82و  / 83ص )
ابلیس به ّ
عزت خدا سوگند یاد مىكند كه به طور حتم تمامى ابناى بشر را اغوا كند.
آن گاه مخلَصین را استثنا مىنماید .مخلَصین عبارتند از كسانى كه خداى تعالى آنان را براى
خود خالص كرده ،دیگر هیچكس و هیچچیز از آنان سهمى ندارد .در نتیجه ابلیس هـم در
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() 1

 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،34ص.42

عدم سلطه شیطان بر انسان
علـ َ ْی ُك ْم ْ
ع ْوت ُ ُكـ ْم فَا ْست َ َج ْبت ُ ْم لى / 22( »!...ابراهیم)
من ُ
طان اِالّ ا َ ْن دَ َ
« َو ما كانَ لى َ
س ْل ٍ
ظاهرا مراد از سلطه «شیطان» اعّم از سلطه صورى و معنوى است .و معناى آیه
این است كه «ابلیس» گفت من در دنیا بر شما تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما ،و بدنهایتان،
كه شما مجبور به معصیت خدا كنم ،و پس از سلب اختیار از شما ،خواست خودم را بر شما
تحمیل كنم .و نه بر عقول و افكار شما ،تا به وسیله اقامه دلیل ،شرك را بر عقول شما تحمیل
كرده باشم ،و عقول شما ناگزیر از قبول آن شده و در نتیجه نفوستان هم نـاگـزیـر از
اطـاعـت مـن شــده بـاشـد.
لكن این را قبول دارم كه شما را به شرك و گناه دعوت كردم ،و شما هم بدون هیچ
سلطنتى از ناحیه من دعوتم را پذیرفتید.
البته هر چند كه دعوت شیطان مردم را به سوى شرك و معصیت به اذن خداست،
لكن صرف دعوت است و تسلّط نیست ،یعنى خداوند شیطان را بر ما مسلط نكرده است.
هر چند دعوت خود یك نوع تسلّط است لكن نه آن طور كه مدعو را مجبور به انجام
دعوتش بكند .دلیل این حرف یكى آیه شریفهاى است كه داستان اذن دادن خدا به شیطان را
حكــایت مىكنــد و مىفرمایدَ « :و ا ْست َ ْف ِز ْز َم ِن ا ْست َ َ
ــك
ْــس لَ َ
ط ْع َ
ت ِم ْن ُه ْم ِب َ
ص ْو ِت َك ...ا َِّن ِعبادى لَی َ
س ْل ٌ
طان 64( »،...و  / 65اسراء) كه صــریحــا مىفــرمــایـد تو اى ابلیــس سلطنتـى
علَ ْی ِهــ ْم ُ
َ
( )1
بر بنـدگـان مـن ندارى.
 -1المیزان ،ج  ،23ص.71

وعدههاى شیطان و عدم تسلّط او بر بندگان خدا
«َ ...و ما یَ ِعد ُ ُه ُمال َّ
ْطان اِالّ ُ
شی ُ
غ ُرورا / 64( »،اسراء)
ـ «شیطــان به ایشــان وعـده نمى دهد مگر وعده گول زنك به این معنا كه خطا را
در نظــرشـان صـواب و بـاطـل را بـه صـورت حق جلوه مىدهد».
س ْلط ٌ
ـك َوكیالً / 65( »،اسراء)
ـر ِبّ َ
ْـس لَ َ
علَ ْی ِهـ ْم ُ
ـك َ
ان َو َكفى بِ َ
ـ «ا َِّن ِعبادى لَی َ
مراد از « ِعبادى ـ بندگان من» اعّم از مخلَصین است كه خود ابلیس آنها را استثنا
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كرده و گفتهِ « :االّ قَلیالً »،بلكه مقصود عموم مردم است .پس باقى مىماند براى شیطان
«غاوین» كه عبارتند از كسانى كه هدف را گم كردهاند ،هم چنان كه خداى تعالى در جاى
س ْل ٌ
طان اِالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ !» ( / 42حجر)
علَ ْی ِه ْم ُ
ْس لَ َك َ
دیگر فرموده « :ا َِّن ِعبادى لَی َ
این كه فرمودهَ « :و َكفـى ِب َر ِبّ َك َوكیـالً !» معنایش این است كه خدا بس است براى
قیام بر اراده نفوس و اعمال ایشان ،و براى نگهدارى منافع ایشان و سرپرستى امور ایشان،
چه كلمه «وكیل» به معناى متكفل امور دیگرى است كه قائم مقام او در تدبیر امور و
گرداندن چرخ زندگى اوست.
از همیــن جــا معلــوم مىشــود ایـن كـه مــراد از این كلمه وكالت خاص الهى
( )1
اســت كــه مخصــوص به غیـر غـاوین است.
 -1المیزان ،ج  ،25ص .251

فرمان احتراز جامعه اسالمى از پیروى گامهاى شیطان
س ِْل ِم كافَّةً َو التَت َّ ِبعُوا ُخ ُ
ت ال َّ
ْطان / 208(»!...بقره)
طوا ِ
«یا اَیُّ َهـا الَّـذینَ ا َمنُوا ا ْد ُخلُـوا فِىال ّ
شی ِ
ـ «اى كسانى كه ایمان آوردهاید همگـى در تسلیـم درآییـد و از گـامهاى شیطان
پیروى مكنیـد كـه او بــراى شمـا دشمنـى است آشكــار!»
كلمه «سلم» و اسالم و تسلیم یكى است .كلمه «كافّه» یعنى همگى ،این خطاب به
مؤمنان است و به ایشان فرمان مىدهد كه همگى وارد تسلیم شوند .پس هر فردى در برابر
این خطاب یك وظیفه شخصى دارد و جامعه اسالمى هم به طور اجتماع موظف است كه
وحدت دین را حفظ كند و از بروز اختالف و تشتت جلوگیرى نماید تا همه بهطور دسته
جمعى صرفا تسلیم امر خدا و پیغمبر شوند.
چون خطاب به مؤمنان است ناچار تسلیمى كه در آیه به آن امر شده تسلیم امر خدا
شدن بعد از ایمان است .یعنى الزم است مسلمانان از طرف خود اظهار نظر و رأى نكنند و
بدون دستور خدا و پیغمبر از پیش خود راه و روشى اتّخاذ ننمایند ،چه هیچ جمعیّتى راه
هالك و نابودى نپیمودند جز به واسطه هواپرستى و سخن گفتن از روى نادانى ،و حق
حیات و سعادت مندى از هیچ گروهى سلب نشد مگر به واسطه اختالف و پراكندگى.
از این جا روشن مىشود كه منظور از پیروى گامهاى شیطان كه در این آیه از آن
نهى شده پیروى شیطان در هر امر باطلى نیست بلكه منظور از آن پیروى شیطان در
امورى است كه مربوط به دین و آیین باشد به این كه راههاى باطل را به پیرایه حق بیاراید،
و چیزهایى را كه از دائره دستورات دین خارج است به نام دستورات شرعى بنـامـد .و یـك
دستـه نـادان هم از روى بى علمى بدان بگرایند و نشانه این بدعتها این اســت كـه خـدا و
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پیغمبـر در ضمـن تعـالیـم دینـى از آنهـا اسمـــى نبـرده بـاشنـد.
قیود و خصوصیات آیه نیز داللت بر این مطلب دارد .مثالً «خطوات» كه جمع «خطوه»
است به معناى قدم ،ناچار در راهى است كه رفت و آمد شده .و در صورتى كه راهگذر
مؤمن و راهش ایمان باشد ناچار منظور از جاى گامهاى شیطان یك روش شیطانى در راه
ایمان خواهد بود.
و چــون بــر مــؤمـن واجـب است كه بـه تمـام معنـى تسلیـم و منقـاد خـدا باشد هر
راهى را كه بدون تسلیم بپیماید گامهاى شیطـانى است و پیـروى از آن ،قـدم در جاى قدم
() 1
شیطان نهادن است.
 -1الـمیـــــــــــزان ،ج  ،3ص .141

نفـى سلطـه شیطـان از دارندگان ایمان و تو ّكل
اّللِ ِمنَ ال َّ
س ْل ٌ
علَــى الَّـــذیـنَ ا َمنُـــوا
ت ْالقُ ْرانَ فَا ْست َ ِع ْذ ِب ّ
«فَاِذا قَ َرأْ َ
ْس لَهُ ُ
ْطان ِ ّ
طان َ
الر ِ
جیم اِنَّهُ لَی َ
شی ِ
َــو َّكلُـــونَ !» ( 98و  / 99نحـل)
َو َ
علــى َر ِبّ ِهــ ْم یَت َ
شر او
شر شیطان زیرا تنها كسانى از ّ
ـ «هر وقت قرآن مىخوانى پناه به خدا ببر از ّ
ایمانند كه به خدا ایمان آورده بر او تو ّكل كرده باشند!»
از این آیه دو نكته استفاده مىشود:
اول این كه استعاذه به خدا ،توكل بر خداست ،چـه خــداى سبحــان در تعلیل لزوم
ّ
استعاذه به جاى استعاذه تو ّكل را آورده ،و سلطنت شیطان را از متو ّكلین نفى كرده است.
دوم این كه ایمان و تو ّكل دو مالك صدق عبودیت اند ،كه ادعاى عبودیّت با نداشتن
ّ
ْ
ْ
سل ٌ
طان ِاالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ الغاوینَ ـ
ْس لَ َك َعلَ ْی ِه ْم ُ
آن دو ،ادعائى كاذب است « .ا َِّن ِعبادى لَی َ
بندگان من كسانى هستند كه تو بر آنان سلطنت نتوانى داشت ،مگر آن كه گمراهانى كه خود
تو را پیـروى كننـد »،كه حكـایت خطـاب پـروردگـار بـه ابلیـس است ،همین معنا را
مىرساند ،یعنـى سلطنـت شیطان را از بندگان خـود نفـى نمـوده است ،چیزى كه هست در
آیــه مــورد بحــث مـا بـه جــاى بنـدگـان ،افــراد بـــا ایمــان و متـو ّكـل را آورد.
اعتبار عقلى هم با این معنا مىسازد ،زیرا تو ّكل عبارت است از این كه انسان زمام
صرف در امور خود را به دست غیر خود دهد ،و تسلیم او شود ،كه هر چه او صالح دید
ت ّ
( )1
اخـص آثـار عبـودیّت اسـت.
و كرد همان را صـالح خــود بـدانـد ،و ایـن خـود
ّ
 -1المیــــــــــــــــزان ،ج  ،24ص .266

114

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتم  :جن و شیطان

چه كسانى از تسلّط شیطان مصون هستند؟
ْـن اَیْـدی ِهـ ْم َو ِم ْ
ـر ُه ْم شاكِرینَ !» ( / 17اعراف)
ـن خ َْل ِف ِهـ ْم َ ...و ال ت َِجـد ُ ا َ ْكث َ َ
«ثُـ َّم الَتِیَنَّ ُهـ ْم ِم ْن بَی ِ
جمله « َو ال ت َِجد ُ ا َ ْكث َ َر ُه ْم شاكِرینَ !» نتیجه كارهائى است كه خداوند در جمله« :در
راه راست تو بر سر راه آنان كمین مىنشینم و به آنان مىتازم »،...از ابلیس ذكر فرمود.
البته در جاهاى دیگر قرآن كه باز داستان ابلیس را نقل فرموده و در آخر به جاى « َو ال
ت َِجد ُ ا َ ْكث َ َر ُه ْم شاكِرینَ ـ بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت »،عبارات دیگرى را ذكر
فرموده است :مثالً در سوره اسراء وقتى این داستان را نقل مىكند در آخر از قول ابلیس
مىفرماید « :لگام مىزنم ذریّه او را مگر اندكى!» ( / 62اسراء) و در سوره (ص) از قول
ابلیس مىفرماید« :همه آنها را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص تو!» ( 82و / 83
ص)
از همین جا معلوم مىشود مقصود از شاكرین در آیه مورد بحث همان مخلصین در
سایر آیات است .دقت در معناى این دو كلمه نیز این معنا را تأیید مىكند ،براى این كه
مخلصین كسانى هستند كه براى خدا خالص شده باشند ،یعنى خداوند آنان را براى خود
خالص كرده باشد و جز خداى تعالى كسى در آنان نصیب ندارد ،و به غیر خدا به یاد كسى
نیستند ،از خدا گذشته هر چیز دیگرى را ـ حتى خودشان را ـ فراموش كردهاند .معلوم است
كه چنین كسانى در دلهایشان جز خداى تعالى چیز دیگرى نیست و چنان یاد خدا دلهایشان
را پر كرده كه دیگر جاى خالى براى شیطان و وسوسههایش نمانده است.
این معناى مخلَصین ،و ا ّما شاكرین ،آنها هم كسانى هستند كه همیشه شكر
نعمتهاى خدا كارشان است .یعنى به هیچ نعمتى از نعمتهاى پروردگار بر نمىخورند
تصرف
مگر این كه شكرش را به جاى مىآورند .به این معنى كه در هر نعمتى طورى
ّ
نموده و قوالً و فعالً به نحوى رفتار مىكنند كه نشان دهند این نعمت از ناحیه پروردگارشان
مىباشد و واضح است كه چنین كسانى به هیچ چیزى از ناحیه خود و دیگران برنمىخورند
مگر این كه قبل از برخوردشان به آن و در حال برخورد و بعد از برخوردشان به یاد
خدایند و همین به یاد خدا بودنشان هر چیز دیگرى را از یادشان برده است ،و چون خداوند
در جوف كسى دو قلب قرار نداده ،پس اگر حق معناى شكر را ادا كنیم برگشت معناى آن به
همان مخلصین خواهد بود .و اگر ابلیس شاكرین و مخلّصیـن را از اغـواء و اضـالل خـود
استثنـا كرده بیهوده و یا از راه تر ّحم بر آنان نبـوده ،و نخواسته بر آن منّت بگذارد ،بلكه از
( )1
این باب بوده كه دسترسى به آنان نداشته و زورش بـه آنــان نمـىرسیـــده اسـت.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .42
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چه كسانى و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟
«َ ...و الُ ْغـ ِویَنَّ ُهـ ْم اَجْ َمعیــنَ ِاالّ ِعبـادَ َك ِم ْن ُهـ ُم ْال ُم ْخلَصیـنَ !» ( 39و  / 40حجر)
ـ «  ...همگى شان را اغواء مىكنم ،مگر بندگان مخلصت را !» ابلیس در این جمله
طائفه متّقّیــن را از اغـــواى خـــود مستثنــى نمـــوده و آن عبـــارت اسـت از مخلَصیــن.
از سیاق كالم بر مىآید كه مقصود از این طایفه كسانى هستند كه خود را براى خدا
خـالـص كـرده بـاشنـد ،و معلـوم است كه جـز خــدا كسـى خالصشان نكــرده است.
مخلّصین آنهایى هستند كه خدا آنان را براى خود خالص گردانیده است ،پس از آن
كه ایشان خود را براى خدا خالص كردند .یعنى غیر خدا كسى در آنها سهمى و نصیبى
نــدارد ،و در دلهــایشان محلى كه غیر خدا در آن منزل كند باقى نمانده است .و آنان جز
خدا به چیز دیگرى اشتغال ندارند ،هر چه هم كه شیطان از كیدها و وسوسههاى خود را در
دل آنان بیفكند همان وساوس برگشته یاد خدا مىشوند ،و همانها كه دیگران را از خدا دور
مىسازد ایشان را به خدا نزدیك مىكند ،البته اینها كسانى هستند كه قبالً خود را براى خدا
خالص كرده باشند.
شیطان ،كه خدا لعنتش كند ،تزئین خود را درباره همه بشر حتى مخلصین به كار
مىبرد ولكن تنها غیر مخلصین را اغوا مىكند.
و از این كه گفت« :مگر بندگان مخلصتّ »،اول بندگان را استثنا كرد و سپس ایشان
را به وصف مخلص توصیف نمود ،از این معنى استفاده مىشود كه اصوالً حق بندگى و
عبودیت همین است كه مولى بنده خود را خالص براى خود كند ،و غیر او كسى مالك آن
بنـده نبـاشـد ،و آن به این است كه آدمى براى خود مالك و موالئى سراغ نداشته باشد ،و حتى
خود را مــالـك چیزى از نفس خود و از صفات نفسش و آثار و اعمالش نداند ،بلكـه ِملـك و
( )1
ُملـك را تنهـا براى خـدا بـداند.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .242

تفكیك بندگان خدا از پیروان شیطان
علـ َ ْی ِه ُم الضَّـاللَـةُ !» ( 29و / 30
«َ ...كمــا بَــدَأ َ ُكـ ْم تَعُـود ُونَ  .فَـریقـا َهـدَى َو فَریـقا َح َّق َ
اعراف)
ـ «گروهى را هدایت كرد و گروهى گمراهى برایشان راست شد!»
این آیه تت ّمه آیاتى است كه ابتداى خلقت بشر و داستان مالئكه را بیان مىكند .مراد
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از «بدء» در این آیه آغاز آفرینش نوع بشر است كه در اول داستان گفته شده و از آن جمله
بود كه پس از این كه ابلیس را رجم نمود به وى فرمود« :از آسمان بیرون شو ،مذموم و
مطرود ،هر كه از آنها پیروى تو كند جهنّم را از همه شما لبریز مىكنم!» ( / 17اعراف)
و در این وعدهاش بنى نوع بشر را به دو گروه تقسیم كرد :یكى آنان كه صراط مستقیم را
دریــافتنــد .و یكى آنان كه از راه حق گم شدند .این یكى از خصوصیات ابتداى خلقت بشــر
بــود كـه در عـودشان نیــز ایـن خصــوصیـت هســت.
آیات دیگرى هست كه این خصوصیت را به بیان صریحترى توضیح داده و از آن
جمله فرموده است« :گفت :همین است راه مستقیم كه من قضائش را راندهام .به درستى كه
تو بر بندگان من تسلط ندارى ،مگر آنهایى كه خودشان رام تو گردند!» ( 41و  / 42حجر)
خداوند در این آیه به قضاى حتمى خود مردم را دو طائفه كرده :یكى آنان كه ابلیس نمىتواند
گمراهشان كند .و یكى آنان كه به اختیار خود او را پیروى مىكنند و در نتیجه گمراه
مىشوند .هم چنان كه فرمود « :نوشته شده بر او هر كه به والیت او در آید گمراهش
سازد!» ( / 4حج) این قضاى حتمى به گمراهى آنان در اثر متابعتى است كه از ابلیس
مىكنند ،نه این كه متابعتشان از ابلیس اثر قضاى خدا باشد.
و نیز از آن جمله آیه« :گفت حق از من است و حق مىگویم ،جهنّم را از تو و هر
كه پیروى تو كند یك سره پُر مىكنم!» ( 84و  / 85ص) است كه داللت دارد بر تفرق دو
فریق .و چون چنین قضائى بوده خداوند در آیه« :گفت همهتان در حالى كه بعضى دشمن
بعض دیگر از بهشت فرود آئید پس اگر هدایتى از ناحیه من به سوى شما آمد (و البته خواهد
آمد )،هر كه پیروى هدایت من كند نه گمراه مىشود و نه تیره بخت .و هر كس از كتاب و
ذكر من اعراض كند به یقین وى را روزگارى سخت خواهد بود  ،و ما او را در قیامت كور
محشور مىكنیم!» ( / 123طه) فرموده است :وقتى هدایت من به شما رسید هر كس هدایتم
را پیروى كند گمــراه و بـدبخـت نمـىشـود ،و هر كـس از ذكـر مـن اعـراض نمـایـد در
( )1
دنیــا به زنــدگـى تنگــى گـرفتــار مـىشـود و در آخـــرت نـابینـا محشـورش مىكنیــم.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .104

ادب در كالم و احتراز از وسوسه شیطان
شیْطـانَ یَ ْنـزَ ُ
ـن ا َِّن ال َّ
« َو قُ ْ
س ُ
غ بَ ْینَ ُهــ ْم / 53( »!...اسراء)
ـى اَحْ َ
ـل ِل ِعبـادى یَقُـولُـوا الَّتـى ِه َ
ـ « و بــه بنـدگـانـم بگـو سخنـى كـه بهتـر اسـت بگـوییـد ،چون شیطان مىخواهد
میان آنــان كــدورت بیفكنــد كه شیطــان براى انسـان دشمنـى آشكـار است!»
س ُن !» كلماتى است كه احسن و از نظر مشتمل بودن بر
ى اَحْ َ
معناى عبارت «الَّتى ِه َ
ادب و خالى بودن از خشونت و ناسزا و توالى فاسد دیگر نیكوتر باشد.
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مضمون این آیات دستور به نیكو سخن گفتن و ادب در كالم را رعایت كردن و از
وسوسههاى شیطان احتراز جستن است .و این كه بدانند كه امور همه به مشیّت خداست ،نه
بدست رسول خدا صلىهللاعلیهوآله  ،تا او قلم تكلیف را از گروندگان خود برداشته و ایشان
را اهلیت سعادت بدهد ،به طورى كه هر چه خواستند بگویند ،نه ،چنین نیست كه خداوند به
گــزاف فــردى را هر چنــد از انبیاء باشد چنین اختیارى بدهد كه افراد نــاالیـق را
تقــرب داده و افــراد الیـق را محكـوم آنـان كند.
بـىجهـت
ّ
در درگاه خدا حسن سریره و كمال ادب مالك برترى انسانهاست.
حتى اگر در میان انبیاء هم خداوند بعضى برترى داده باز جزافى نبوده ،بلكه به
خاطر همین حسن سریره بیشتر و ادب بیشتر بوده است .مثالً داوود را بر دیگران برترى
داده و او را زبور داد و در آن بهترین ادب و پاكیزهترین حمد و ثنا را نسبت به خداى تعالى
به وى آموخت .از همیـن جـا معلـوم مىشــود كه گویا قبل از هجرت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله بعضى از مسلمانها با مشركین مواجه مىشدند و در گفتگوى با آنان
سخنــان درشت گفتــه و چه بسا مىگفتهاند شما اهل آتش و ما مؤمنین به بركت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله اهل بهشتیم ،و همین باعث مىشده كه مشركین علیه مسلمانان تهییج شده و
عداوتها بیشتر شود ،و در روشــن كــردن آتش فتنــه و آزار مــؤمنیـن و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله و عناد با حق بهانههاى تازهاى به دستشان بیاید .لذا خداى تعالى به رسول
گرامى خود دستور مىفـرمـایـد كــه ایشان مردم را امر به خوش زبــانى كنند.
س ُن!» امر به این است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را
ى اَحْ َ
جمله « :یَقُولُوا الَّتى ِه َ
شیْطــانَ یَ ْنــزَ ُ
امر به خوش زبــانى كنــــد جملــه« :ا َِّن ال َّ
غ بَ ْینَ ُهــ ْم!» تعلیل حكــم نــام بــرده
() 1
اسـت و جملــه« :اِ َّن ال َّ
عــد ُّوا ُمبینــا!» تعلیــل آن تعلیــل است.
ال ْن
شیْطــانَ كــانَ ِل ِ
ســان َ
ِ
 -1المیزان ،ج  ،25ص .203
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فصل هفتم
والیت شیطان

شیطـان بر چه كسـانى تسلّـط و والیـت پیـدا مىكنـد؟
«...اِنّا َج َع ْلنَا ال َّ
شیـاطینَ ا َ ْو ِلیاآ َء ِللَّذینَ ال یُؤْ ِمنُونَ !» ( / 27اعراف)
ـ «ما شیطــانها را سرپـرسـت كسـانى قــرار دادهایـم كه ایمان نمىآورند».
این جمله چنین مىفهماند كه والیت شیطانها در آدمى تنها والیت بر فریب دادن
اوست ،به طورى كه اگر از این راه توانستند كارى بكنند به دنبالش هر كار دیگرى مىكنند.
هم چنان كه از آیات زیر نیز این معنا بر مىآید:
ـ «هر كس از ایشان را توانى به آهنگ خویش بكشان و با سواره و پیادگانت بر
آنان بتاز و در مالها و فرزندانشان شریك شو و وعده شان بده! و شیطان جز فریب به
ایشان وعده نمـىدهـد .تـو را بـر بنـدگـان مـن تسلّطـى نیسـت ،و پـروردگـار تـو وكیلـى
(64و/65اسراء)
است كافى!»
ـ « او را بـر كسـانى كـه ایمـان دارند و بـه پروردگار خویش تو ّكل كنند تسلّط
(/99نحل)
نیست!»
ـ «تو را بر بندگان خاص من تسلّط نیست مگر گمراهانى كه پیرویت كنند!»
( / 42حجر)
اگر این آیات را به ضمیمه آیات مورد بحث یك جا مورد دقّت قرار دهیم خواهیم
فهمید كه شیطانها بر «مؤمنین» و «متوكلین» و آنان كه خداوند ایشان را بنده خود به شمار
آورده و فرموده «عبادى» هیچ گونه والیتى ندارد ،اگر چه احیانا به لغزششان دست یـابنـد.
تنهـا والیتشـان بـر كســانى اسـت كـه ایمـــان بــه خــدا نیـاوردهانـد.
ظاهرا مقصود از این ایمان نیاوردن تكذیب خدا و آیات اوست .معلوم است كه این
اخص است از كفر و شرك به خدا .براى این كه همان معناى عام است كه
معنا یك معناى
ّ
در ذیل این داستان در سوره بقره و سـوره فـوقالذكر مىفرماید:
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 «كسانى كه آیات ما را تكذیب نموده ،و از قبول آن سر پیچى و استكبار كردند ایشان( )1
اصحاب دوزخ بوده و تا ابد در آن معذّب هستند!» ( / 36اعراف)
 -1الـمیـــــــــــــــزان ،ج  ،15ص .98

چگونگى استفاده متقابل شیطان و اولیاى شیطان از یكدیگر
ت لَنا!»
ض َو بَلَ ْغنا ا َ َجلَنَا الَّذى أ َ َّج ْل َ
اال ْن ِس َربَّنَا ا ْست َْمت َ َع بَ ْع ُ
ضنا بِبَ ْع ٍ
« َو قا َل ا َ ْو ِلیا ُؤ ُه ْم ِمنَ ِ
( / 128انعام)
ـ « دوستان ایشان از آدمیان گویند :پروردگارا ما از یكدیگر برخوردار شده و به اجلى كه
براى ما تعیین كرده بودى رسیدهایم»!...
اغوا كردن شیطانها و والیت آنها بر آدمیان والیت اجبار نیست بلكه از قبیل
معامله طرفینى است :به این معنا كه اگر انسانها متابعت مىكردند شیطانها را بهخاطر
منافع و فوائدى بوده كه در این كار خیال مىكردند ،و اگر شیطانها هم آنان را مىفریفتهاند
به خاطر منافعى بوده كه در والیت بر آنان و اداره كردن شئون ایشان مىپنداشتند.
شیطانها از فریفتن انسانها و والیت داشتن بر ایشان یك نوع لذت مىبرند .انسانها
هم از پیروى شیطانها و وسوسههاى آنها یك نوع لذتى را احساس مىكنند ،چون به این
وسیله به مادیّات و تمتّعات نفسانى مىرسند .و این همان اعترافى است كه اولیاى شیطانها
ض ـ پروردگارا ما پیروان
در قیامت خواهند كرد و خواهند گفتَ « :ربَّنَا ا ْست َْمت َ َع بَ ْع ُ
ضنا بِبَ ْع ٍ
شیاطین و شیاطین از یكدیگر استفاده كردیم .ما از آنها و از وسوسه و تسویالت آنها ـ كه
همان متـاع دنیـا و زخــارف آن بـاشـد ـ استفــاده كــردیم ،و ایشان از والیتـى كـه بـر مـا
داشتنـد لــذت بردند و نتیجـهاش ایــن شـد كـه مىبینیـم / 128( ».انعـام)
ت لَنا»،
از این جا معلوم مىشود :مراد از «اجل» در جمله « َو بَلَ ْغنا ا َ َجلَنَا الَّذى أ َ َّج ْل َ
آن حدى است كه خداوند براى وجود ایشان قرار داده است .و آن درجه و پایهاى است كه
( )1
ایشان به وسیله اعمالى كه كردند بدان رسیدند.
 -1المیزان ،ج  ،14ص .223

والیـت متقـابـل ظـالمیـن و تـابعیـن شیـاطیـن
ـــض ا ّ
لظـلِمیـنَ بَ ْعضـــا ِبمـا كــانُـوا یَ ْكسِـبُــونَ ! » ( / 129انعام)
ــولّــى بَ ْع
« َو َكـذ ِل َ
َ
ـك نُ َ
ـ «بـدیـنسـان بعضــى ستمگــران را بر بعضـى دیگــر والیــت مىدهیــم به سزاى
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اعمـــالـى كــه (تـابعیـــن) مـىكــردهانــد!»
در این جمله این معنا را خاطر نشان مىسازد كه بعضى ستمكاران را ولّى بعضى
دیگر قرار دادن به همان مالكى است كه در آیه قبلى ذكر شده و آن این است كه تابع یعنى
ستمگران از تسویالت متبوع خود یعنى شیطان لذت برده و از این راه گناهانى را مرتكب
مىشود ،و این روش را آن قدر ادامه مىدهد تا آن كه خداوند متبوع او را ولّى او و او را
در تحت والیت آن متبوع قرار دهد.
ایــن والیت خــود مجــازاتى است كــه خــداونــد ستمگــران را در قبال ظلمهایى كه
مــرتكــب شــدنــد كیفــر مىدهــد ،نه این كه مجــازات ابتــدائى و بــدون گناه بوده باشد .و
ُض ُّل بِ ِه اِالَّ ْالفاسِقینَ ـ با
ُض ُّل بِ ِه َكثیرا َو یَ ْهدى بِ ِه َكثیرا َو ما ی ِ
این همان معنائى است كه آیه «ی ِ
(قرآن) بسیارى را گمراه مىكند و به جز فاسقان كسى را با آن گمراه نمىكنــد!» (/ 26
( )1
بقــره) بیان مىكند.
 -1الـمیـــــــــــــــــزان ،ج  ،14ص .225

والیـت الهـى ،والیـت مـالئكه ،و والیـت شیطــان
«...اِنّا َج َع ْلنَـا ال َّ
شیـاطیـنَ ا َ ْو ِلیــآ َء ِللَّـذیـنَ ال یُــؤْ ِمنُــونَ ! » ( / 27اعـــراف)
قــرآن كریم در آیــه فــوق مىفرماید« :ما شیطانها را اولیاى كسانى قرار دادهایم
كه ایمان نمىآورند!»
قرآن نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد براى مالئكه در
اطاعت و عبادت اثبات نموده و مىفرماید« :كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست و پاى
گفته خود هم ایستاده و استقامت نمودند فرشتگان بر آنان نازل شده و نوید مىدهند كه
مترسید و غمگین مباشید و به بهشتى كه خدایتان وعده داده دل خوش باشید( ،و مطمئن
بدانید كه) ما در زندگى دنیا اولیاى شما هستیم!» (30و/31فصلت)
ْس لَ ُه ْم ِم ْن
البته این دو نوع والیت منافاتى با والیت مطلقه پروردگار كه آیه« :لَی َ
ى َو ال شَفی ٌع ـ غیر از او ولى و شفیعى ندارید!» (/51انعام) آن را اثبات مىكند،
د ُو ِن ِه َو ِل ٌّ
( )1
ندارد.
 -1الـمیــــــــــــزان ،ج  ،15ص .55
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والیت شیطان و پیروى هدایت خیالى
َـذوا ال َّ
ّللاِ َو
ُون ّ
«...فَریقا َهدَى َو فَریقا َح َّق َ
علَ ْی ِه ُم الضَّـاللَةُ اِنَّ ُه ُم اتَّخ ُ
شیـاطینَ ا َ ْو ِلیاآ َء ِم ْن د ِ
سبُونَ اَنَّ ُه ْم ُم ْهتَد ُونَ ! » ( / 30اعراف)
یَحْ َ
ـ « ...زیرا آنان شیـاطین را به غیـر خـدا سـرپـرسـت گـرفتنـد و مىپنـدارنـد راه
یافتهاند!»
علَ ْی ِه ُم الضَّـاللَةُ» براى آنان اثبات مىنمود
ق َ
این جمله علت ضاللتى را كه جمله « َح َّ
تعلیل مىكند ،و از آن استفاده مىشود گویا ضاللت و خسرانى كه از مصدر قضاى الهى در
حـق ایشان صـادر شـده مشروط به والیت شیطان بوده است.
ـوالّهُ فَـاَنَّـهُ یُ ِضلُّهُ ـ بر او نوشته شد كه هر كس با او دوستى كند
ـب َ
آیهُ « :كتِ َ
علَ ْیـ ِه اَنَّـهُ َم ْن ت َ َ
به ضاللتش افكند!» ( / 4حج) و هم چنین آیه « :و براى ایشان قرینهایى انگیختیم كه آن
چه را پشت سر دارند براى ایشان بیارایند و گفتار خداوند كه با آن گفتار امتهاى جنّى و
انسى قبل از ایشان را هالك نمود در حق ایشان هم محقّق شد زیرا ایشان زیان كار بودند!»
(/25فصلـت) نیـــز آن را افـــــاده مىكنــــد.
سبُونَ اَنَّ ُه ْم ُم ْهتَد ُونَ » ( / 37زخرف)
ـ « َو یَحْ َ
این جمله معناى تحقّق ضاللت و لزوم آن را تفسیر نموده و مىفهماند انسان وقتى به
راه باطل افتاد و از حق كه دور شد مادامى كه اعتراف به باطل بودن آن داشته و حق را از
یاد نبرده امید برگشتن به حق در او هست ،و ا ّما اگر كارش به جائى رسید كه به حق بودن
باطل ایمان پیدا كرد و معتقد شد كه راه هدایت همان راهى است كه او مىرود آن وقت است
كه در گمراهى استوار شده و ضاللتش حتمى و براى همیشه امید رستگـارىاش قطع
( )1
مىگردد.
 -1الـمیــــــــزان ،ج  ،15ص .106

والیـت شیطـان و انحصــار آن
عـلَى الَّـذیـنَ یَت ََـولَّ ْـونَـهُ َو الَّـذینَ ُه ْم بِـه ُم ْش ِـر ُكـونَ !» ( / 100نحل)
«اِنَّمـــا ُ
سلـْطــانُـهُ َ
ـ «سلطنت و برش شیطان منحصر در كسانى است كه او را ولّى خود مىگیرند تا
او به دل خواه امور ایشان را تدبیر كند و او هر چه كرد اینان اطاعتش كنند .و نیز در
ى خود مىگیرند و او را
كسانى است كه به خدا شرك مىورزند ،و به جاى خدا شیطان را ول ّ
ربّ و مطاع خود مىپندارند ،چه اطاعت خود عبادت است :آیا اى بنىآدم با شما عهد نكردیم
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كه شیطان را عبــادت مكنیــد ،او را بـراى شمـا دشمنـى آشكـار اسـت و ایـن كـه مـرا
عبـادت كنیـد؟»
از این بیان دو حقیقت روشــن مىگــردد یكــى ایــن كه ذیــل آیــه مفســر صدر آن
ىاش ندانسته و شرك به خدا و یا بگو
است و تولّى یعنى ولى گــرفتـن كســى را كه خــدا ول ّ
غیـر خـدا پرستیدن است.
دوم این كــه میــان تــو ّكـل نكــردن بر خــدا و ّ
توالى شیطان و عبادت او هیچ
ّ
( )1
واسطهاى نیست ،كسى كه بـر خـدا تـو ّكل نكنــد او از اولیــاى شیطــان خواهد بود.
 -1الـمیـــــــــــزان ،ج  ،24ص .267

والیت شیطان در جـوامـع تـاریخى
س ْلنا اِلى ا ُ َم ٍم ِم ْن قَ ْب ِل َك فَزَ یَّنَ لَ ُهـ ُم ال َّ
شی ُ
ْطـان اَعْمـالَ ُهـ ْم فَ ُه َـو َو ِلیُّ ُه ُم ْالیَ ْو َم». ...
«ت ّ
َاّللِ لَقَ ْد ا َ ْر َ
( / 63نحل)
معناى آیه این است كه :به خدا سوگند ،هر آینه ،فرستادگان خود را به سوى
امتهاى قبل از تو ،چون یهود و نصارى و مجوس كه چون قوم عاد و ثمود منقرض نشدند،
فرستادیم .لكن شیطان اعمال زشت شان را برایشان زینت داد الجرم او را پیروى كرده و از
فرستادگان ما اعراض نمودند .پس آن روز سر پرست ایشان شیطان بـود و ایشـان بر
ضـاللت متفق بودند و بر ایشان است در روز قیامت عذابى دردناك.
از ظاهر سیاق بر مىآید كه مراد به «الیَ ْو َم» روز نزول همین آیه است .و مقصود
از این كه فرمود شیطان ولّى ایشان است این است كه در زمان وحى این آیه ،همه شان بر
( )1
ضاللت اتفاق كردند.
 -1المیزان ،ج  ،24ص .165

زمینههاى قبلى در انسان براى پذیرش وساوس شیطان
عـان اِنَّ َما ا ْست َزَ لَّ ُه ُم ال َّ
شی ُ
سبُوا!»
ْطان بِبَ ْع ِ
ض ما َك َ
«ا َِّن الَّــذینَ ت ََـولَّ ْـوا ِم ْن ُكـ ْم یَ ْـو َم ْالتَقَى ْال َج ْم ِ
( / 155آل عمران)
ـ «كسانى كه در روز برخورد دو لشكر از شما روگردان شدند بدین جهت بود كه شیطان
آنهــا را بـه سبـب آن چــه كــه خــود كســب كــرده بــودنــد به لغـزش انــداخــت »! ...
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«استزالل شیطان» به معناى اداره كردن شیطان است وقوع آنان را در انحراف و
این نیست مگر به سبب اعمال خود آنان و آن چه كه خود آنان براى خویشتن كسب كردهاند،
چه آن كه گنــاهــان ،هر یــك راه را بــراى گنـاهـانى بــاز نمــوده و ارتكــاب یك گناه انسان
را به گناه دیگر سوق مىدهد زیرا گناه پلهاش بر پیروى هواى نفــس اســت و اگر هــواى
نفس به یك شــىء متـوجـه شد به نظیر و شبیه آن نیز متــوجـه خواهد بود.
ظاهر آیه این است كه پارهاى از گناهان را كه قبالً مرتكب شده بودند این امكان را
() 1
به شیطــان داد كه آنــان را اغــوا نمـایـد و به فـرار و پشت كردن به جنگ وادار سازد.
 -1المیـزان ،ج  ،7ص .88

سـوء اختیـار شیطان در قبول والیت گمراهان
س ُك ْم!»
علَ ْی ُك ْم ِم ْن ُ
طان اِالّ ا َ ْن دَ َ
« َو ما كانَ لى َ
ع ْوت ُ ُك ْم فَا ْست َ َج ْبت ُ ْم لى فَال تَلُو ُمونى َو لُو ُموا ا َ ْنفُ َ
س ْل ٍ
( / 22ابراهیم)
ـ «مــن سلطنتــى بـر شمــا نداشتـم ،تنهـا كـار مــن ایـن بـود كـه شمـا را دعـوت كـردم،
شمـا بـه اختیـار خـود اجـابتــم كـردیــد»!...
البته این سخن از ابلیس پذیرفته نیست ،زیرا ابلیس هم به خاطر سوء اختیارش و
این كه به كار اغواى مردم پرداخت و یا بگو به خاطر امتناعش از سجده بر آدم چوب خدا
شد كه به دست او گمراهان را گمراه نماید ،مالمت مىشود ،آرى او والیت بر اغواء را
بهعهده خود گرفت و ولّى گمراهان گردید ،هم چنان كه خـداى سبحـان در جـاى دیگـر از
كـالمش بدان اشاره نمود مىفرماید« :شیطانها را اولیاى آنان كه ایمان نمىآورند قرار
علَ ْی ِه
ـب َ
دادیم!» و نیز در آیه دیگرى كه روشنترین آیه مؤید بیان ما است مىفرمایدُ « :كتِ َ
عیر ـ قلم قضا بر او چنین رانده شده كه هر كه
ب ال َّ
عذا ِ
ُضلُّهُ َو َی ْهدی ِه اِلى َ
اَنَّهُ َم ْن ت ََوالّهُ فَاَنَّهُ ی ِ
س ِ
او را سـرپـرست خــود قــرار دهد او گمــراهش كند ،و به سوى عذاب آتش رهنمونش
( )1
باشد!» (/4حج)
 -1المیـــــزان ،ج  ،23ص .246

پیــروى شیطـان ،مجــازات گمـراهى اولیّـه انسـان
«  ...اِالّ َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغاوینَ !» (/42حجر)
ـ «  ...مگـر آنهـایى كه خــودشـان رام تــو گـردند!»
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خداوند در جمله فوق مىفرماید :ابلیس تنها آن جمعى را اغواء مىكند كه خود آنان
غوایت دارند ،و به اقتضاى همان غوایت خودشان در پى اغواى شیطان مىروند پس
دومى است .آرى در این مسئله یك اغواء است دنبال غوایت .و
اغــواى شیطــان اغواى ّ
غــوایــت عبــارت است از همان جرمهایى كه خود آدمیان مرتكب مىشوند و اغواى
ابلیــس عبـارت است از مجــازات خــداى سبحــان.
اگر این اغواء ابتدائى و از ناحیه ابلیس بود ،و گمراهان به دست ابلیس خودشان
هیچ تقصیرى نداشته باشند باید همه مالمتها متوجه ابلیس باشد نه مردم ،و حال آن كه او
خودش به حكایت قرآن كریم در روز قیامت مىگوید:
« من سلطنتى بر شما نداشتم ،تنها كار من این بود كه شما را دعوت كردم ،شما به
اختیار خـود اجـابتم كـردیـد ،پـس مـرا مـالمـت نكنیـد و خـود را مـالمـت كنید!» (/ 22
( )1
ابراهیم)
 -1المیزان ،ج  ،23ص .246

بـرادران شیـاطیـن ،و مصـادیـق آن
یاطین َو كانَ ال َّ
« َو التُبَذّ ِْر ت َبْذیرا،ا َِّن ْال ُمبَذِّرینَ كانُوا ا ِْخوانَ ال َّ
شی ُ
ْطان ِل َر ِبّه َكفُورا!»
ش
ِ
(26و/27اسراء)
جملــه فــوق نهـى از تبـذیـر و علـت آن را بیـان مىكنـد .معنـایش این است كه:
اسـراف مكـن چـه اگـر اسـراف كنـى از مبذّرین كـه بـرادران شیطـاننـد خـواهـى شـد.
و گویا وجه برادرى مبذّرین با شیطانها این باشد كه مبذّرین و شیطان از نظر
سنخیت و مالزمت مانند دو برادر مهربان هستند كه همیشه باهمند ،و ریشه و اصلشان هم
یك پدر و مادر است ،هم چنان كه در آیه شریفه مىفرماید « :مبعوث مىكنیم براى آنها
قرینهایى از شیطانها / 25( »،فصلت) و « بیاورید كسانى را كه ظلم كردند و
همزادهایشان را / 22( »،صافات) كه مقصود از ازواج در این جا همان قرینها در آیه
ص ُرونَ ـ و برادرانشان آنهــا را
ى ث ُ َّم ال یُ ْق ِ
قبلــى اســت .آیــهَ « :و ا ِْخـوانُ ُهــ ْم یَ ُمـدُّونَ ُه ْم فِى ْالغَ ِ ّ
در گمــراهى مىكشـــاننـد ،پـــس از آن كــوتـاهى نمىكننــد!» ( / 202اعراف)
از آن چه گذشت این معنا روشن گردید كه چرا ّاول شیطان را به صیغه جمع
(شیاطین) و بعدا به صیغه مفرد (شیطان) آورد ،و این كه در ّاول خواست بفهماند هر
مبذرى برادر شیطان خویش است ،پس همه مبذّرین برادران شیطانهایند ،و ّما در تعبیر
دوم كه مفرد آورد مقصود از آن پدر شیطانهاست كه نامش ابلیس است و یا مقصود جنس
ّ
( )1
شیطان است.
 -1المیـــــــــزان ،ج  ،25ص .143
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تحریك مشركین به وسیله شیطان و استناد آن به اذن خدا
س ْلنَـا ال َّ
علَى ْالكـافِـرینَ تَؤ ُُّز ُه ْم ا َ ّزا !» ( / 83مریم)
شیـاطیـنَ َ
َـر اَنّـا ا َ ْر َ
« اَلَــ ْم ت َ
ـ «مگر ندانى كه ما شیطانها را به سوى كافران فرستادیم تا به سختى تحریكشان كنند!»
اگر در آیه شریفه ارسال شیطانها را به خدا نسبت داده ،از آن جائى كه از باب
مجازات است هیچ عیبى ندارد ،چون مشركین به حق كفر ورزیدند ،و خدا هم از در
( )1
مجـازات شیطـانهـا را فـرستـاد تـا كفـرشـان و گمـراهىشـان را زیــادتـر كننــد.
 -1الـمیـــــزان ج 27 :ص . 167

حزب شیطان چه گروهى هستند؟
ـك ِح ْ
ب ال َّ
علَ ْی ِهـ ُم ال َّ
شی ُ
ْطــان 19( »! ...و  / 20مجادله)
شی
ْطان فَا َ ْنس ُه ْم ِذ ْك َراللّـ ِه اُول ِئ َ
ـز ُ
ــوذَ َ
ِ
«اِ ْستَحْ َ
ـ «اَال ا َِّن ِح ْ
ب ال َّ
ــرونَ !»
شی
ـــــز َ
ْطــــان ُهـــ ُم ْالخـــــا ِس ُ
ِ
ـ «آگــــاه ،كــه حــزب شیطــــان زیـــانكـــاراننـــــــد!»
سـولَهُ اُول ِئ َك فِـى ا ْ
ال َِذَلّینَ !»
ـ «ا َِّن الَذیـنَ یُحادُّونَ اللّـهَ َو َر ُ
ـ «به طور قطــع كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت و دشمنى مىكنند در زمره
خوارترینها هستنــد!»
دومى مضمون آیه قبلى را كه مىفرمود منافقین از حزب شیطان و از
آیه ّ
زیانكارانند ،تعلیــل مىكنــد و مىفـرمـایـد :به این علــت از خــاسرینند كه با مخالفت و
لجبــازى خــود بــا خــدا و رســولش دشمنــى مىكننــد .و دشمنان خدا و رسول در زمــره
خـوارتـریـن خلــق خــداینــد .و معنــى آیــه مـــورد بحــث ایــن اســت:
ـ «شیطــان بــر آنهــا مسلّــط شــده یــاد خــدا را از دلهـایشــان بــرده ،اینــان
( )1
حــزب شیطــاننـد».
 -1المیزان ،ج  ،38ص .43

منافقین و نجواهاى شیطانى آنها
«اِنَّ َمــا النَّجْ ـوى ِمـنَ ال َّ
ْطـان ِلیَحْ ُ
ـزنَ الَّـذیـنَ ا َمنُــوا / 10( ». ...مجــادله)
شی ِ
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ـ «نجوى تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا كسانى كه ایمان آوردهاند دلواپس شوند ولى
هیــچ ضــررى بــه ایشـان نمىزنـد مگـر بـه اذن خدا ،و مؤمنین باید بر خدا تو ّكل كنند!»
مراد از «نَّجْ وى» ،نجوائى است كه آن روز در بین منافقین و بیمار دالن جریان
داشته ،نجوائى است از ناحیه شیطان .به این معنا كه شیطان این عمل را در دلهایشان جلوه
داده بود و تشویقشان كرده بود كه با یكدیگر نجوى كنند تا مسلمانان را دلواپس و پـریشان
خـاطر سازند كه اگر چنین خیالى مىكنند بالئى مىخواهد بر سرشان آید.
خداى سبحان بعد از آن كه نجوى را به آن شرایط كه آیات قبل است براى مؤمنین
تجویز كرد ،مؤمنین را دل گرم و خاطر جمع ساخت كه این توطئهها نمىتواند به شما
گزندى برساند مگر به اذن خدا .چون زمام امور همه به دست خداست ،پس بر خدا تو ّكل
كنید ،واز ضرر نجواى منافقین دلواپس نشوید ،كه خدا تصریح كرده به این كهَ « :و َم ْن
ّللاِ فَ ُه َـو َح ْسبُـهُ ـ هر كس بر خدا تو ّكل كند خدا او را بس است!» ( / 3طالق) و
علَى ّ
یَت ََو َّك ْل َ
وعده داده هر كس بر او تو ّكل كند خدا برایش كافى است .و با این وعده وادارشان بر تو ّكل
مىكند و مىفرماید :كه تو ّكل از لوازم ایمان مؤمن است ،اگر به خدا ایمان دارند باید بر او
تو ّكل كنند كه او ایشان را كفایت خواهد كرد.
َــــو َّكــ ِل
ْـس ِب
ضـار ِهـ ْم َ
ِّ
شیْئـا اِالّ ِبـ ِا ْذ ِن اللّـ ِه َو َ
ایـن بــود معنــاىَ « :و لَی َ
علَــى اللّــ ِه فَ ْلیَت َ
( )1
ْال ُمــــؤْ ِمنُـــونَ !» ( / 10مجــــادلـــه)
 -1المیزان ،ج  ،38ص .30

نفـى اطاعـت كورانـه از آئیـنهاى اجـدادى پرداخته شیطان
علَیْـ ِه ابـا َءنـا ا َ َولَ ْـو كانَ ال َّ
«قـالُـوا بَ ْ
شی ُ
عیر!»
ب ال َّ
ْطان یَ ْد ُ
عذا ِ
عو ُه ْم اِلى َ
ـل نَتَّبِـ ُع مـا َو َجـدْنـا َ
س ِ
( / 21لقمان)
ـ «چون گویندشان :چیزى را كه خدا نازل كرده پیروى كنید ،گویند :تنها آئینى را
كه پدران خود بر آن یافتهایم پیروى مىكنیم ،حتى اگر شیطان به سوى عذاب سوزان
دعوتشان كند!»
وقتى حقایق و معارف را با دلیل در اختیار آنان قرار مىدهند ،ایشان در مقابل با
تح ّكم و زور جواب مىدهند و بدون این كه حجتى بر گفتار خود ارائه دهند ،مىگویند :ما
كیش شرك یافتیم و ایشان را پیروى مىكنیم.
پدران خود را بر ِ
خداوند مىفرماید :آیا پدران خود را پیروى مىكنند حتى در صورتى كه شیطان
ایشــــان را بــه وسیلـــه ایــن پیـروى به سـوى عـذاب آتـش دعـوت كـرده بـاشــد؟
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حاصل كالم این مىشود كه پیروى وقتى نیكو و به جاست كه پیروى شدگان بر حق
بوده باشند ،و ا ّما اگر خود آنان بر باطل بوده ،پیروى ایشان از آنان به سوى شقاوت و
عــذاب سعیــرشــان بكشـانـد ،دیگر این پیروى به جا و صحیح نیست ،چون پیــروى در
( )1
پـرستـش غیـر خـداست ،و غیر خــدا كســى قـابـل پرستش نیست.
 -1المیزان ،ج  ،32ص .52

نمونهاى از وحى شیطان براى ایجاد تردید در احكام الهى
«َ ...و ا َِّن ال َّ
شیاطیـنَ لَیُـو ُحـونَ اِلـى آ ا َ ْو ِلیـآئِ ِه ْم / 121( ». ...انعام)
ـ « از ذبحى كه نام خدا بر آن یاد نشده مخورید كه عصیان است و شیاطین به
دوستان خود القاء مىكنند تا با شما مجادله كنند و اگر اطاعتشان كنید مشرك خواهید بود!»
آیه فوق ردّ آن سخنى است كه مشركین به دهان مؤمنین انداخته و جواب شبهاى
است كه به ذهن مؤمنین القاء كرده بودند ،و آن این بود كه  :چطور كشته مردم حالل است و
اما حیوانى كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟ جواب مىدهد این سخن از چیزهائى است
كه شیطان به دلهاى اولیاى خود ـ مشركین ـ القاء مىكند ،زیرا بین این دو قسم گوشت فرق
هست ،یكى خوردنش فسق است و آن دیگرى نیست .خدا اكل میته را حرام كرده و آن
دیگرى را نكرده ،زیرا در بین محرمات الهى اسمى از حیوان تزكیه شده برده نشده است.
( )1

 -1المیـزان ،ج  ،14ص .195

نهـى از اطـاعت شیطـان
شیْطـانَ ا َِّن ال َّ
ت ال ت َ ْعبُـ ِد ال َّ
صیّا!» ( / 44مریم)
«یـا اَبَ ِ
شیْطـانَ كانَ ِل َّ
من َع ِ
لرحْ ِ
وثنىها معتقد به وجود جن هستند ،البته ابلیس هم از جن است و اصنام جن
مىپرستیدند همان طور كه اصنام مالئكه و مقدسین از بشر را مىپرستیدند ،چیزى كه هست
تصور نمىشود كه تنها از
مراد از نهى ،نهى از عبادت به این معنى نیست ،چون جهتى
ّ
خصوص پرستش جن نهى فرموده باشد ،بلكه مراد از عبادت اطاعت است .هم چنان كه در
آیه« :اَلَـ ْم ا َ ْع َهـ ْد اِلَ ْی ُكـ ْم یا بَنى آدَ َم ا َ ْن ال ت َ ْعبُـد ُوا ال َّ
شیْطـانَ !» ( / 60یس) به این معنا آمده ،پس
نهى از عبادت شیطان نهى از اطاعت او در هر چیزى است كه به آن امر مىكند ،و یكى از
چیزهائى كه بدان امر مىكند عبادت غیر خداست.
معنى آیه این است كه :این پدر شیطان را در آن چه به تو دستور مىدهد واز آن
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صر
جمله به عبادت بتها وادار مىكند اطاعت مكن ،چون شیطان خودش نافرمان خدا و م ّ
در نافرمانى اوست ،كه او خود یگانه مصدر همه رحمتها و نعمتهاست ،پس چنین كسى
كه مصدر همه نعمتها را نافرمانى مىكند جز به نافرمانى خدا و محرومیت از رحمت او
فرمان نمىدهد ،و اگر من تو را از اطاعت شیطان نهى مىكنم براى این است كه مىترسم
عذاب خــذالن خــدا تـو را بگیرد ،و رحمتش از تو قطع شود ،و سرپرستى جــز شیطـان
( )1
ى شیطان و شیطان موالى تو گردد.
بـرایـت بـاقـى نمـاند ،آن وقت ول ّ
 -1المیزان ،ج  ،27ص .87

نفى والیت تدبیر و شهود شیطان در خلقت
ض َو ال خ َْلقَ ا َ ْنفُ ِس ِه ْم / 51( »! ...كهـف)
سمـوا ِ
«ما ا َ ْش َهـ ْدت ُ ُهـ ْم خ َْلـقَ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
مـراد از اشهـاد و مشهـود به معنـاى معاینه حضورى و به چشم خود دیدن است.
این آیه در نفى والیت ابلیس و ذریّهاش مشتمل بر دو برهان است .اول این كه
والیت تدبیر امور هر چیزى موقوف است بر این كه دارنده والیت احاطه علمى به آن امور
داشته باشد ،آن هم به تمام معناى احاطه ،آن جهتى كه از آن جهت تدبیر امور آن را مىكند
و روابط داخلى و خارجى كه میان آن چیز و آن امور است ،و مبدأ آن چیز و مقارناتش و به
آن چه منتهى مىشود همه را بداند كه معلوم است كه چنین احاطهاى مستلزم احاطه داشتن به
تمامى اجزاى عالم است ،چون اجزاى عالم همه به هم مربوطند.
و اینان یعنى ابلیس و ذریّهاش از مبدأ خلقت آسمانها و زمین و بلكه از مبدأ پیدایش خودشان
خبرى ندارند ،چون خدا ایشان را در هنگام خلقت آسمانها و زمین و خود آنان شاهد بر كار
خود نگرفت ،و كار خود را در پیش چشم ایشان انجام نداد ،پس ابلیس و ذریّهاش شاهد
جریان خلقت عالم نبودند ،چون خلقت او عملى و آنى بود كه به آسمــانها و زمیــن فـرمـود:
«كـن» و آنها مـوجـود گشتنــد؟
پس ابلیس و ذریّهاش جاهل به حقیقت آسمانها و زمینند ،و از آن چه كه هر یك از
موجودات در ظرف وجودى خود از اسرار خلقت دارا هستند بى خبرند حتى حقیقت صنع
خویشتن را هم نمىدانند ،با این حال چگونه اهلیت این را دارند كه متصدّى امور عالم و یا
تدبیر امور قسمتى از آن باشند ،و در نتیجه در مقابل خدا آلهه و ارباب باشند ،با این كه
() 1
 -1المیزان ج  ،26ص .200
نسبت به حقیقت خلقت آن و حتى خلقت خود جاهلند.
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فصل هشتم
حركت اولیّه شیطان در جهت مخالف انسان

شیطان عاملى مخالف انسان و مالئكه اسبابى در خدمت مردم
اجدینَ !»
ْلیس اَبى ا َ ْن یَ ُكونَ َم َعال ّ
« ...فَ َ
س ِ
س َجدَ ْال َمـالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُونَ اِالّ اِب َ
( 30و  / 31حجر)
ـ گفتیم به مالئكه به آدم سجده كنید ،پس سجده كردند مگر ابلیس ،مالئكه مأمور شده
بودند بر نوع بشر سجده كنند ،نه بر شخص آدم ،و خالصه خصوصیات فردى آدم دخالتى
در این امر نداشته ،بلكه خصوصیات نوعىاش باعث شده ،و این سجده هم صرفا از باب
تشریفات اجتماعى نبوده بلكه نتیجهاى حقیقى و واقعى باعث شده است .و آن عبارت است از
خضوع به حسب خلقت.
پس مالئكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده خاضع براى انسانند آن هم بر
حسب غرضى كه در خلقت بوده است( .یعنى نتیجه خلقت بشر اشرف از نتیجه خلقت
مالئكه است ).و مالئكه مس ّخر براى بشر و در راه سعادت زندگى او هستند ،و به عبارت
دیگر انسان منزلتى از قرب ،و مرحلهاى از كمال دارد كــه مــافـوق قــرب و كمــال مالئكه
است.
این كه مىبینیم همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند ،مىفهمیم همه آنان مس ّخر
در راه به كمـال رسـانـدن سعـادت بشـرنـد ،و براى فوز و فالح او كار مىكنند .هر كــدام
مشغــول یكــى از كـارهـاى بشـرنـد .این معنـا از آیات متفرقه قرآنى هركدامش از یك گوشه
قرآن به چشم مىخورد.
پس مالئكه اسبابى الهى و اعوانى براى انسانند ،كه او را در راه رساندنش به
سعادت و كمال یارى مىكنند .این جاست كه براى كسانى كه متدبر و فطن باشند روشن
مى گردد كه امتناع ابلیس از سجده به خاطر استنكافى بود كه از خضوع در برابر نوع بشر
داشت ،و او نمىخواست مانند مالئكه در راه بشر قدم بر دارد و او را در رسیدنش به كمال
مطلوبش كمك نماید.
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مــالئكــه در این بــاب اظهــار خضــوع نمــودنـد ،پس همان طور كه از جمله« :
اجدینَ ؟ » نیــز استفاده مىشود ابلیس با امتناعش از سجده از مالئكه
مـالَ َك اَالّ ت َ ُكونَ َم َع ال ّ
س ِ
بیرون شد و اظهار دشمنى با نوع بشر نمود ،و از ایشــان بیــزارى جست و اعــالم نمــود
( )1
كه تا بشــرى وجــود دارد از دشمنى با او براى ابد دست بر نمىدارد.
 -1الـمیـــــزان ،ج  ،23ص .232

عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاكى انسان
ین قا َل فَا ْه ِب ْ
ط ِم ْنها فَما یَ ُك ُ
َّــر
ون لَ َ
«قا َل اَنَا َخی ٌْر ِم ْنهُ َخلَ ْقت َنى ِم ْن ٍ
نار َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ط ٍ
ــك ا َ ْن تَت َ َكب َ
فیهــا!» ( 12و  / 13اعراف)
استداللى كه ابلیس در مورد خلقت خود كرد گر چه استداللى پوچ و بى مغز بود
ولكن از این كه او از آتش و آدم از خاك بوده راست گفته است و قرآن كریم هم این معنا را
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ از جنیّان بود و از
سقَ َ
تصدیق نموده و از یك طرف در آیه « :كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
فرمان پروردگارش بیرون شد / 50( »،كهف) فرموده كه ابلیس از طائفه جن بوده ،و از
طرف دیگر در آیهَ « :خلَقَ ا ْ
ار َو َخلَقَ ْال َّ
نار ـ
ج ِم ْن ٍ
ال ِِ ْنسانَ ِم ْن َ
جان ِم ْن ِ
ص ْلصا ٍل َك ْالفَ ّخ ِ
مار ٍ
انسـان را از الیـه خشكیــدهاى چــون سفــال آفرید ،و جن را از شعلهاى از آتش خلق كرد».
( 14و  / 15رحمن) فـرمـوده كـه ما انســان را از گــل و جــن را از آتـش آفـریـدیـم.
پس از نظر قرآن كریم هم مبدأ خلقت ابلیس آتش بوده ،ولكن این ادعّاى دیگرش را
كه «آتش از خاك بهتر است »،تصدیق نفرموده ،بلكه در سوره بقره آنجاكه برترى آدم را
از مالئكه و خالف او را ذكر كرده و این ادعّا را ردّ كرده و در ردّ دعویش فرموده :مالئكه
مأمور به سجده بر آب و گل شدن آدم نشدند تا شیطان بگویدِ :گل از آتش پستتر است ،بلكه
مأمور شدند سجده كنند بر آب و گلى كه روح خدا در آن دمیده شده بود و معلوم است كه
چنین آب و گلى داراى جمیع مراتب شرافت و مورد عنایت تا ّم ربوبى است ،و چون مالك
«بهترى» در تكوین دایر مدار بیشتر بودن عنایت الهى است و هیچ یك از موجودات عالم
تكوین به حسب ذات خود حكمى ندارد ،و نمىتوان حكم به خوبى آن نمود.
چیزى را كه خدا حكم به بهترى آن كند آن اشرف واقعى و حقیقى است ،مگر این كه
موجود دیگرى بیافریند و حكم به برترى آن موجود قبلى نموده ،موجود قبلى را مأمور به
دومى خواهد
سجده در برابر آن كند ،كه در چنین صورت اشرف واقعى و حقیقى موجود ّ
بود ،براى این كه امر پروردگار همان تكوین و آفریدن اوست و یا منتهى به تكوین او
مىشود.
پس وجوب امتثال اوامر او از این جهت است كه امر امر اوست ،نه از این جهت
كه در امتثــال امــرش مصلحــت و یا جهتى از جهات خیر هست تا مسئله وجوب امتثال
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( )1

 -1المیزان ،ج  ،15ص .32

رابطه تكوینى خلقت انسان با مالئكه و شیطان
طین!»
«ث ُ َّم قُ ْلنا ِل ْل َمالآئِ َك ِة ا ْس ُجد ُوا ِالدَ َم فَ َ
ْلیسَ ...خلَ ْقت َنى ِم ْن ٍ
نار َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ٍ
س َجد ُوآا ِاالّ اِب َ
( 10تا  / 17اعراف)
تمرد ابلیس و رانده
امر به سجده در قصه خلقت آدم و هم چنین امتثال مالئكه و ّ
تمرد و طرد تشریعى و معمولى بوده در
شدنش از بهشت در عین این كه امر و امتثال و ّ
عین حال از یك جریان تكوینى و روابط حقیقى كه بین انسان و مالئكه و انسان و ابلیس
هست حكایت مىكند ،و مىفهماند كه خلقت مالئكه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان
تمرد در آیــات
چنین رابطهاى دارد ،و این حرف معنایش این نیست كه امر و امتثال و ّ
( )1
مــورد بحـث امـور تكـوینـى هستنـد.
 -1المیزان ،ج  ،15ص .34

ضـدیّـت جـوهـره ذات شیطـان با سعـادت انسان
طین!»
«ث ُ َّم قُ ْلنا ِل ْل َمالآ ِئ َك ِة ا ْس ُجد ُوا ِالدَ َم فَ َ
ْلیسَ ...خلَ ْقت َنى ِم ْن ٍ
نار َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ٍ
س َجد ُوآا ِاالّ اِب َ
( 10تا  / 17اعراف)
امر پروردگار به این كه مالئكه بر آدم سجده كنند براى احترام آدم و به خاطر قرب
و منزلتى بود كه وى در درگاه پروردگار داشت.
خد اى تعالى آدم را با نعمت خالفت و كرامت و والیت شرافت و منزلتى داد كه
مالئكه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند ،و اگر ابلیس سربرتافت بهخاطر
ضدیّتى بود كه جوهره ذاتش باسعادت انسانى داشت ،و لذا هر جا كه با انسانى برخورد
كرده و مىكند درصدد تباهى سعادت وى برمىآید ،و به محضى كه با او مساس پیدا مىكند
ُضلُّهُ ...ـ قلم ازلى درباره شیطان چنین
علَ ْی ِه اَنَّهُ َم ْن ت ََوالّهُ فَاَنَّهُ ی ِ
ب َ
گمراهش مىسازدُ « :كتِ َ
نوشته كه هر كه بااو دوستىكند او وى را بهضاللتافكنده و بهسوى آتش سوزانش راهبر
( )1
شود!»(/4حج)
 -1المیزان ،ج  ،15ص .35
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آیا دشمنى ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟
ـــو ِم یُ ْبعَثُــــونَ !» ( / 36حجــــــر)
«قــــا َل َربّ ِ فَــــا َ ْن ِظ ْ
ـــرنــى اِلـــى َی ْ
ـ «گفت :پـروردگـارا پس مـرا تا روزى كه خـالیق مبعـوث مىشـوند مهلـت و عمر
بده!»
اگر مىبینیم كه ابلیس گفت «پس مرا عمر بده» و در ضمن كالم ،سخن از مبعوث
شدن عموم بشر كرد ،نه تنها آدم ،كه به خاطر امتناع از سجده بر او مبتال به رجم و لعن
شد ،براى این بود كه بفهماند لجبازى و دشمنى او تنها با آدم نبوده و از همین جا این نكته
تــأییـد مىشــود كــه ابلیس مأمور براى سجده بر عموم و جنس بشر بوده ،نه تنها آدم ،و آدم
( )1
بــه منــزلــه قبلــهاى بــوده كـه نـــوع بشـر را مجسـم نمــوده اســت.
 -1المیــــــــــــزان  ،ج  ،23ص .231

اعراض شیطان از گرامى داشت انسان
َـن اِلى یَ ْـو ِم ْال ِقیمـ َ ِة / 62( »!...اسراء)
َــك هـذَا الَّــذى كـ َ َّر ْم َ
«قــا َل ا َ َرا َ ْیت َ
ـت َ
ى لـَئِ ْن ا َ َّخ ْرت ِ
علَــ َّ
معناى آیه این است كه :ابلیس بعد از آن كه سر پیچى كرد دچار غضب الهى شد،
گفت :پروردگارا این بود آن كس كه مرا به سجده كردن بر وى مأمور نمودى؟ و چون انجام
ندادم از درگاه خودت دورم ساختى؟ سوگند كه اگر تا روز قیامت كه مدت عمر بشر در
زمین است مرا مهلت دهى یك یك ذریّه او را افسار مىكنم مگر اندكى را كه بنـدگـان
مخلَص تواند.
مراد شیطان از این كه گفت « :او را بر من برترى دادى!» آدم علیهالسالم است .و
اكرام آدم بر ابلیس همان است كه خداى تعالى او را وادار كرد كه تا بر آدم سجده كند و
چون نكرد از درگاه خودش براند .از همین جا روشن مىشود كه ابلیس از دستور سجده
كردن بر آدم همین تفضیل را فهمیده چنان كه از كالم مالئكه در پاسخ خداى تعالى كه گفتند:
«آیا در زمین خلقى قرار مىدهى كه فساد و خون ریزى كنند / 30( »،بقره) فهمید كه خلق
آینده نیز گناه مىتوانند بكنند ،و لذا جرئت و جسارت به خرج داده تصمیم گرفت ذریّه آدم را
() 1
اغوا كند.
 -1المیزان ،ج  ،25ص .247
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علّت دشمنى ابلیس با آدم
ـك َو ِلزَ ْو ِج َك فَال ی ُْخ ِر َجنَّ ُكما ِمنَ ْال َجنَّ ِة فَت َ ْشقى!»( / 117طه)
عـد ٌُّو لَ َ
«فَقُ ْلنـا یـا ادَ ُم ا َِّن هـذا َ
حق مطلب در این مسئله این است كه علّت این دشمنى ،همان رانده شدن خود ابلیس
از درگاه قرب ،و رجیم شدن ،و ملعون گشتن او تا روز قیامت بوده است.
ـ «گفت :پروردگارا به خاطر این كه گمراهم كردى ،من هم در زمین زندگى زمینى
را در نظـرشـان جلـوه مىدهـم ،و همــهشـان را گمـراه مىكنــم!» ( / 39حجــــر)
ـ «گفت :آیا این است كه آن كسى كه بر من برترىاش دادى .اگر تا روز قیامت
مهلتم دهى بیــخ حلــق ذریّــهاش را خـواهـم گـرفـت مگــر انـدكـى را ! » ( / 62اسراء)
سبب اصلى این عداوت همان تقدّم نوع انسان و تأخر شیطان ،و مطرود و ملعون
شدنش بوده است ،چون احترام آدم احترام نوع بشر ،و برترى آن از ابلیس بوده ،كما این كه
( )1
امر به سجده كردن ابلیس براى اوامر به سجده كردن در برابر نوع بوده است.
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،28ص .27

تمرد اولّیه شیطان و تأثیر آن در ادامه ضاللت در نسل بشر
ّ
ت طینا؟»
ْلیس قا َل َءا َ ْس ُجد ُ ِل َم ْن َخلَ ْق َ
« َو اِ ْذ قُ ْلنا ِل ْل َمالئِ َك ِة ا ْس ُجد ُوا ِالدَ َم فَ َ
س َجد ُوا ِاالّ اِب َ
( / 61اسراء)
در این آیه شریفه یادآورى دیگرى است براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و آن
داستان ابلیس و ماجرایى است كه میان او و خداى تعالى اتفاق افتاد .آن موقعى كه امر خدا
ّللا
به سجده آدم را عصیان ورزید .خداى تعالى این مطلب را یادآورى مىكند تا رسول ّ
صلىهللاعلیهو آله نسبت به وضع مردم ناراحت نشود و بداند كه جنس بشر از ازل همین
طور بوده كه اوامر خداى را سبك شمرده و در برابر حق استكبار مىورزند ،و اعتنائى به
آیات خدا نمىكنند ،و از این به بعد هم همواره چنین خواهد بود.
به یــادآر چگــونــه ابلیــس قســم خــورد كه گــریبــان ذریّه آدم را بگیرد و خدا هــم
او را بــر كســانى كه اطــاعتش كنند مسلّط فرمود ،و احــدى از پیروان دعوت او و دعوت
سواران و پیــادگــان از لشكــر او را استثنا نكرد ،و كسانى را استثنا كرد كه از بنــدگــان
مخلــص خــدا بــاشنــد.
بنابراین معناى آیه فوق چنین مىشود « :به یاد آر زمانى را كه پروردگارت به
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مالئكه گفت :براى آدم سجده آورید ،همه سجده كردند مگر ابلیس!» در این جا مثل این كه
كسى پرسیده باشد :خوب ابلیس چه كار كرد یا چه گفت؟ در جوابش فرمود( « :امر خداى
را نادرست تلقى كرده )،گفت :آیا من سجده كنم؟ در برابر كسى كه او را از گل آفریدى با
این كه مــرا از آتـــش خلـــق كـــردهاى كــه شــرافتــش بیشتــر از گـل است؟» (/ 66
اســـراء)
مقصود بیان علل و عواملى است كه باعث شد بنى آدم در ظلم و فسوق خود
استمرار و دوام یابد و نسلش برچیده نشود .و در این باره نخست این را فرمود كه ّاولین
بشر به آیات و معجزات اقتراحى خودش ایمان نیاورد ،آخرین هم پیرو همان اولیناند ،و
ایمان نخواهند آورد ،و سپس به پیغمبر گرامى خود یاد آور شد كه در این میان فتنهها در
كار است ،كه به زودى ظهور نموده و امت اسالم را در بوته امتحان خود داغ مىكند! آن
گاه داستان آدم و ابلیس را خاطر نشان مىفرماید كه ابلیس سوگند خورد ذریّه آدم را گمراه
سازد ،و از خدا درخواست كرد كه او را بر كردهاش مسلط سازد .پس خیلى بعید نیست كه
اكثر مردم به سوى راه ضاللت گراییده در ظلم و طغیان و اعراض از آیات خدا غوطه ور
گردند .چون از یك سو فتنههاى الهــى احــاطــهاش كــرده و از ســوى دیگـر شیطــان بــا
( )1
قشــون ســواره و پیــادهاش محـاصـرهشــان نمــوده اســت.
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،25ص .245

كافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم
ـر َو كـانَ ِمـنَ ْالكـافِرینَ !» ( 33و  / 34بقره)
«َ ...و مــا ُك ْنتُـ ْم ت َ ْكت ُ ُمـونَ ...ا ْست َ ْكبَ َ
از این آیات بر مىآید كه ابلیس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم و سجده
مالئكه ،كافر بوده است( .چون فرموده :كانَ ِمنَ ْالكافِرینَ ـ از كافرین بود) و سجده نكردنش،
و مخالفت ظاهرىاش ناشى از مخالفتى بوده كه در باطن مكتوم داشته است.
ـ «ُ ...ك ْنتُـــــ ْم ت َ ْكت ُ ُمــــــونَ !»
قید « ُك ْنت ُ ْم» در جمله فوق به این معنا اشاره دارد كه در این میان در خصوص آدم و
خــــالفـــت او ،اســــرارى مكتــــوم و پنهــان بــوده اســت.
و از همین جا روشن مىشود كه سجده مالئكه و امتناع ابلیس از آن ،یك واقعه بوده
كه در فاصله این فرمایش خدا «اِنّى ا َ ْعلَ ُم ما ال ت َ ْعلَ ُمونَ  / 30( »،بقره) و بین این فرمایش
دیگرش « َو ا َ ْعلَ ُم ما ت ُ ْبد ُونَ َوما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ  / 33( »،بقره) واقع شده ،و نیز از آن استفاده
دوم مبدّل كرد به جمله
مىشودكه بخاطر چه ّ
سرى جمله « اِنّى ا َ ْعلَ ُم ما ال ت َ ْعلَ ُمونَ  »،را بار ّ
ت َو ا ْ
« اِنّــــى ا َ ْعلَــــ ُم َ
ض!» ( / 33بقره)
غی
سمــــوا ِ
ْـــــب ال َّ
ال َِ ْر ِ
َ
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ْلیس اَبى َو ا ْست َ ْكبَ َر َو كانَ ِمنَ ْالكافِرینَ !» ( / 33بقره)
ـ «اِالّ اِب َ
یعنى ابلیس پلنگ دماغى كرده و از سجده براى او دریغ ورزید و او از سابق بر
این كافر بود ،و این كه ابلیس قبل از این صحنه كافر بوده از آیه شریفه زیر هم به خوبى
استفاده مىشود.
« لَ ْم ا َ ُك ْن ِال ْس ُجدَ ِلبَش ٍَر ـ من از نخســت حــاضــر نبــودم كه براى بشرى به خاك
بیفتم كه تــو او را از گلــى از لجــن خشكیــده درســت كرده باشى ،سجده كنم!» (/ 33
( )1
حجر)
 -1المیـــــــــزان ،ج  ،1ص 226
و ج  ،34ص . 39

كبر ورزى ابلیس به خداى تعالى
« قا َل اَنَا َخی ٌْر ِم ْنهُ ! » ( / 12اعراف)
از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده مىشود كه اگر ابلیس عصیان ورزید
و مستحق طرد شد به خاطر تكبّرش بود و جمله« :اَنَا َخی ٌْر ِم ْنهُ» یكى از شواهد این معناست،
گر چه از ظاهر گفتار ابلیس بر مىآید كه مىخواسته بر آدم تكبّر بورزد لكن از این كه
ابلیس با سابقه اى كه از داستان خالفت آدم داشت و تعبیرى كه از خداوند درباره خلقت آدم و
زیر بار نرفت برمى آید كه وى
این كه من او را بدو دست خود آفریدم شنیده بود و مع ذلك ِ
( )1
در مقام استكبار بر خداوند بوده و نه استكبار بر آدم.
 -1المیــــــــــــزان ،ج  ،15ص .33

ّاولین معصیت در برابر خداى تعالى
ـرت ُ َك قا َل اَنَا َخی ٌْر ِم ْنهُ!» ( / 12اعراف)
«قـا َل ما َمنَعَ َ
ـك اَالّ ت َ ْس ُجـدَ ِا ْذ ا َ َم ْ
مراد از آیه فوق این است :چه چیز تو را وادار كرد كه سجده نكنى؟ این آیه جوابى
را كـه ابلیـس داده حكـایـت مىكنـد ،و این جـواب اولیـن نـافـرمـانى ابلیـس است.
در این جواب خداى تعالى براى اولین بار معصیت شد ،چون برگشت تمامى
معصیتها به دعواى انیّت و منازعه با كبریاى خداى سبحان است .اگر ابلیس اسیر نفس
خود نمىشد و نظر و فكر خود را محصور در چهار دیوارى وجود خود نمىساخت هرگز
خود را مستقل به ذات نمىدید ،بلكه معبودى ما فوق خود مشاهده مىكرد كه قیوم او و قیوم
هر موجود دیگرى است.
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حتى این مقدار هم رعایت ادب را نكرد كه در جواب پروردگارش بگوید « :بهترى
مرا از سجده بر او باز داشت »،بلكه با كمال جرأت و جسارت گفت « :من از او بهترم!» تا
بدین وسیله هم انیّت و استقالل خود را اظهار كرده باشد و هم بهترى خود را امرى ثابت و
غیر قابل زوال ادعا كند ،عالوه به طور رساترى تكبر كرده باشد ،از همین جا معلوم
() 1
مىشــود كــه در حقیقت ایـن ملعون بـه خـداى تعـالى تكبـر ورزیـده نـه به آدم.
 -1المیـــــــــــــزان ،ج  ،15ص .31

تـوجیـه ابلیـس از استكبـار خـود
نـار َو َخلَ ْقت َـهُ ِم ْ
ْــر ِم ْنــهُ َخلَ ْقت َنـى ِم ْ
طیـن!» ( / 76ص)
ـن
«...قـا َل اَنَــا َخی ٌ
ـن ٍ
ٍ
ـ «اى ابل یس چه بازت داشت از این كه براى كسى سجده كنى كه من خود او را به
دست خود آفریدم ،آیا عارت آمد و یا واقعا بلند مرتبه بودى؟ گفت :آخر من از او بهترم چون
تو مرا از آتش و او را از گل آفریدى!»
این كه در این آیه خلقت آدم را به دست خود نسبت داده ،و فرموده :با دستهاى
خود آفریدم ،به این منظور بوده كه براى آن چیز (یعنى آدم) شرافتى اثبات نموده و بفرماید:
هر چیز را به خاطر چیز دیگر آفریدم ،ولى آدم را به خاطر خودم هم چنان كه جملــهَ « :و
نَفَ ْخـتُ فیـ ِه ِم ْ
ـن ُروحـى ـ و از روح خـود در او دمیــدم / 29( »،حجــر) نیز ایــن
اختصـــاص را مىرســانـد.
ْـر ِم ْنـهُ َخلَ ْقت َنـى ِم ْ
طین!»
ـ «قــا َل اَنَـا َخی ٌ
ــن ٍ
نــار َو َخلَ ْقت َــهُ ِم ْن ٍ
ایــن پــاسخــى اســت كه ابلیس از پرسش خدا داده و علت سجده نكردن خود را
بیــان مىكنــد ،و آن این است كه من شرافت ذاتى دارم ،چون مرا از آتش خلق كردهاى
ولــى آدم مخلــوقى است از گــل.
بــرگشــت این حــرف ابلیــس به ایـن اسـت كــه ابلیـس اطــالق مالكیت خدا و
حكمت او را قبول نداشته ،و این همان اصل و ریشهاى است كه تمامى گناهان و عصیانها
( )1
از آن سر چشمه مىگیرد.
 -1المیزان ،ج  ،34ص .39

تمرد
همسـانى مقام ابلیس با مالئكه قبل از ّ
ْلیـس / 11( »!...اعراف)
« ...ثُـ َّم قُ ْلنـا ِل ْل َمـالآئِ َكـ ِة ا ْس ُجد ُوا ِالدَ َم فَ َ
س َجـد ُوآا اِالّ اِب َ
از ظاهر آیه استفاده مىشود كه ابلیس با مالئكه بوده و هیچ فرقى با آنان نداشته ،و
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از آیه زیر نیز« :و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود من مىخواهم در زمین خلیفهاى
قرار دهم ،گفتند :مىخواهى در زمین كسى را قرار دهى كه فسادها بیانگیزد و خونها
بریزد با این كه ما به حمد تو تسبیح كرده و تو را تقدیس مىكنیم!» استفاده مىشود كه او و
همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه مىتوان آن را مقام قدس نامید ،و امر به سجده هم
متو ّجه این مقام بوده نه به یك یك افرادى كه در این مقام قرار داشتهاند ،هم چنان كه جملــه:
« گفــت از آسمــان فــرو شـو كه در این جا بزرگى كردن حق تو نیست »!...نیز اشاره به
این معنا دارد.
بنابر این معلوم مىشود ابلیس قبل از تمردش فرقى با مالئكه نداشته ،و پس از تمرد
حسابش از آنان جدا شده ،و مالئكه به آن چه مقام و منزلتشان اقتضا مىكرده باقى ماندند و
خضوع بندگى را از دست ندادند ،ولكن ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید ،هم چنان كه
ع ْن ا َ ْم ِر َر ِبّه ـ چون از جنس جن بود نسبت به امر
سقَ َ
فرمود « :كانَ ِمنَ ْال ِج ِّن فَفَ َ
پروردگارش فسق ورزید / 50( ».كهف) چون «فسق» به معناى بیرون شدن خرما از
تمردش در حقیقت از پوست خود بیرون گشته و زندگانىاى را
غالف است ،ابلیس هم با این ّ
( )1
اختیـار كـرد كـه جــز خـروج از كـرامـت الهـى و اطـاعت بنـدگـى چیـز دیگـرى نبـود.
 -1المیـــــزان ،ج  ،15ص .29

مفهوم هبوط و خروج شیطان
«قـا َل فَـا ْه ِب ْ
ون لَ َك ا َ ْن تَت َ َكب ََّر فیهـا فَ ْ
ط ِم ْنها فَما یَ ُك ُ
صاغِرینَ !» ( / 13اعراف)
ـاخ ُرجْ ِانَّ َك ِمنَ ال ّ
«هبوط» همان خروج است ولى تفاوتش با خروج تنها در این است كه هبوط خروج
از مقامى و نزول به درجه پائینتر است ،و همین معنا خود دلیل بر این است كه مقصود از
هبـوط فـرود آمـدن از مكـان بلنـد نیست ،بلكه مراد از فرود آمدن از مقام بلند است.
بنابر این معناى آیه چنین مىشود كه خداى تعالى فرمود« :به جرم این كه هنگامى
كه تو را امر كردم سجده نكردى باید از مقامت فرود آئى ،چه مقام خضوع و فرمانبرى بود،
و تو نمىبـایستـى در چنیـن مقـامى تكبّـر كنـى! پس بیـرون آى كـه تـو از خـوار شدگانى!»
 -1المیــزان ،ج  ،15ص .38

تمرد،اقتضاى ذاتى ابلیس
ّ
اجـدیـنَ !»
ْلیس اَبى ا َ ْن یَ ُكونَ َمـ َع ال ّ
«فَ َ
س ِ
س َجـدَ ْال َمـالئِ َكـةُ ُكلُّ ُه ْم اَجْ َمعُونَ اِالّ اِب َ
( 30و  / 31حجر)
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ـ « مــالئكــه همگــى جمعــا سجــده كــردنـد ،مگر ابلیس از این كه با سجده
كنندگان بــاشــد امتنــاع ورزید».
لفظ «اَجْ َمعُونَ » تأكید بعد از تأكید است و مراد این است كه مالئكه همه سجده
كردند ،به طورى كه حتى یك نفر هم جاى نماند ،فقط از تمامى مالئكه ابلیس سجده نكرد ،و
اگر ابلیس را از مالئكه استثنا نكرده ،با این كه از مــالئكــه نبــود ،و به شهــادت آیــه:
«كــانَ ِمــنَ ْال ِج ِّ
سرین پاسخهاى
ــن 50( »،...كهف) از طائفه جن بود سئوالى است كه مف ّ
مختلفــى بدان دادهاند كه قابل اعتنا نیست و پاسخ این سئوال را ما تحت عنوان « همسانى
تمــرد( »،در صفحـه  127همین کتاب )،دادهایــم.
مقام ابلیس با مــالئكــه قبــل از
ّ
اجدینَ ؟» ( / 32حجر)
ْلیس مـالَ َك اَالّ ت َ ُكونَ َم َع ال ّ
ـ «قا َل یا اِب ُ
س ِ
ـ «چه سودى براى تو بود در این كه از ساجدین نباشى؟» مقصود از ساجدین
مالئكه اســت و خــالصــه معنـا ایـن اسـت كـه چـرا سجــده نكـردى؟
َـر َخلَ ْقت َـهُ ِم ْ
ـ «قـا َل لَـ ْم ا َ ُك ْ
ون!» ( / 33حجر)
ـن الَ ْس ُجـدَ ِلبَش ٍ
ـن َ
ص ْلصـا ٍل ِم ْن َح َم ٍأ َم ْسنُ ٍ
ـ «گفــت مـن چنیــن كســى نبـودهام كـه بـراى بشــرى كه تــو از گلــى خشكیــده از
الیــهاى سیــاه آفــریــدى سجــــده كنــم!»
اگر گفت« :لَ ْم ا َ ُك ْن الَ ْس ُجدَ ـ من چنین كسى نبودهام كه سجده كنم »،...براى این است
كه داللت كند بر این كه سرپیچىاش از سجده مقتضاى ذاتش بود .اگر خودش از جوهره
ذاتش خبر مىداشت مىدانست كه غیر این از او انتظار نمىرفت .پس آیه به كنایه ،آن
نكتهاى را افاده مىكند كه آیه « :من از او بهترم ،مرا از آتش و او را از گل آفریدى »،آن
( )1
را تصــریـح مىنماید.
 -1المیزان ،ج ، 23ص .228

تمرد شیطان در برابر حقیقت انسانیّت
تكـوینـى بـودن ّ
اجدینَ !»( / 11اعراف)
ْلیس لَ ْم یَ ُك ْن ِمنَ ال ّ
«ثُــ َّم قُ ْلنـا ِل ْل َمالآئِ َك ِة ا ْس ُجد ُوا ِالدَ َم فَ َ
س ِ
س َجد ُوآا اِالّ اِب َ
این آیه راجع به امور تشریعى و قانونى نیست ،و امرى كه در آن است و هم چنین
تمردى كه در آن ذكر شده مقصود از آنها امور تكوینى است و اگر دارد كه ابلیس
امتثال و ّ
تمرد كرد مقصود این است كه وى در بــرابــر حقیقــت انســانیّت خــاضــع نشــد ،جملــه« :
ّ
َ
فَمــا یَ ُك ُ
َّــر فیهــا ـ تو نمىبایستى در چنین مقامى تكبّر كنى!» (/ 13
ــون ل َ
ــك ا َ ْن تَت َ َكب َ
اعراف) این بیان ما را تأیید مىكنـد ،بــراى ایــن كه ظــاهــر آن این است كه آن مقام مقامى
است كه ذاتا قـابـل تكبّر نیســت ،و ممكــن نیســت بتـوان از آن سر پیچى كرد و لذا تكبّر
ابلیس نسبت به ایـن مقـام همــان و بیـرون شـدن از آن و هبـوطـش بــه درجـــه پـائیـنتـر
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همــان بـود.
مؤید دیگر این بیان این است كه امر به سجده بر آدم نسبت به ابلیس و مالئكه امر
واحدى بوده و معلوم است كه امر به مالئكه امر مولوى نبوده زیرا امر مولوى آن امرى
است كه مأمور نسبتش به اطاعت و معصیت و سعادت و شقاوت یكسان باشد ،و مالئكه
تصور ندارد و آنان مجبور به اطاعت
چنین نیستند ،زیرا معصیت و شقاوت درباره مالئكه
ّ
و مستقر در سعادتند ،پس امر به ابلیس هم امر مولوى نبوده ،و ابلیس در مقابل مالئكه
مجبور بر معصیت و شقاوت بوده است.
چیزى كه هست مادامى كه آدم خلق نشده بود و خداوند مالئكه و ابلیس را امر به
سجود بر وى نكرده بود .ابلیس و مالئكه هر دو در یك رتبه بوده و بدون امتیاز از هم ،هر
دو در مقام قرب بودند ،پس از آن كه آدم آفریده شد این دو فریق از هم جدا شده یكى راه
() 1
سعادت و دیگرى راه شقاوت را در پیش گرفت.
 -1الـمیـــــزان ج 15 :ص 30
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فصل نهم
نقش شیطان در خروج نسل انسان از بهشت

آیات مربوط به بهشت آدم و وسوسه شیطان
بـا ایـن كـه داستــان سجــده كــردن مـالئكـه بـراى آدم در چنـد جـاى قرآن كریم
تكــرار شــده ولــى مسئلـه بهشـت آدم و داستـان آن جـز در سـه جـا نیـامـده است:
 1ـ سوره بقره:
ـ « و گفتیم :اى آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانى از هر
جا كه خواستید بخورید و نزدیك این درخت مشوید كه از ستمگران خواهید شد .و
شیطان ایشان را از نعمت بهشت بیانداخت و از آن زندگى آسوده كه داشتند
بیرونشان كرد .گفتیم :با همین وضع كه دشمن یكدیگرید پائین روید كه تا مدتى در
زمین قرار گاه و بهره دارید .و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت و خدا او
را ببخشید كه وى بخشنده و رحیم است .گفتیم همگى از بهشت پائین روید اگر
هدایتى از من به سوى شما آمد آنها كه هدایت مرا پیروى كنند نه بیمى دارند و نه
اندوهگین شوند .و كسانى كه كافر شوند و آیههاى ما را دروغ شمارند اهل جهنّمند
و خود در آن جاودانند!»
 2ـ ســـــوره اعـــــــراف:
ـ « و اى آدم تو و همسرت در بهشت مسكن كنید و از آن هر قدر كه مىخواهید
بخورید ولى نزدیك این درخت مشوید كه در آن صورت از ستمكاران خواهید شد.
پس شیطان آن دو را وسوسه كرد تا بلكه بتواند عیبهایى از ایشان كه پوشیده بود
آشكار سازد .و لذا گفت :پروردگار شما ،شما را از این درخت نهى نكرده ،مگر
براى این كه در نتیجه خوردن از آن مبدّل به فرشته نشوید و یا از جاودانان در
بهشت نگردید .آن گاه براى آن دو سوگند یاد كرد كه من از خیر خواهان شمایم .به
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این وسیله و با نیرنگ خود آن دو را به خود نزدیك كرد تا آن كه از درخت
بخوردند ،همین كه خوردند عیبشان ظاهر شد ،ناگزیر شروع كردند از برگهاى
بهشتى بر خود پوشیدن ،و پروردگارشان ندایشان داد :كه مگر به شما نگفتم :از این
درخت مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان براى شما دشمنى است آشكار؟ گفتند:
پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم اگر ما را نبخشى و رحم نكنى حتما از
زیانكاران خواهیم شد .فرمود :از بهشت پائین بروید كه بعضى بر بعضى دیگر
دشمنید ،و زمین تا مدتى معین جایگاه شماست .و نیز فـرمـود :در همـان جـا زندگى
كنید و در آن جا بمیرید و از همان جا دوباره بیرون شوید ! »
 3ـ سوره طه:
ـ « و ما با آدم قبالً عهدى بسته بودیم و فرمانى داده بودیم ولى او را در آن عهد
ثابت قدم و استوار نیافتیم .چون به فرشتگان گفتیم :بر آدم سجده كنند ،همه سجده
كردند جز شیطان ،كه سرباز زد .آن گاه به آدم گفتیم :كه زنهار این ابلیس دشمن تو
و همسر توست ،مواظب باشید از بهشت بیرونتان نكند و گر نه بدبخت خواهید شد.
چون در بهشت نه گرسنه مىشوى ،و نه برهنه ،نه تشنه مىشوى ،و نه گرمازده.
اما شیطان با همه این سفارشها در او وسوسه كرد و گفت :اى آدم مىخواهى من
تو را به درختى راهنمائى كنم كه اگر از آن بخورى ،ابدیّت و ملك جاودانى خواهى
یافت؟ و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند ،و عورتشان برایشان نمودار شد،
پس بر آن شدند كه از برگهاى بهشت عورت خود بپوشانند ،و آدم ارشاد و
راهنمائى پروردگارش را نافرمانى كرد و گرفتار شد .آن گاه پروردگارش وى را
برگزید و نافرمانىاش را جبران نمود و هدایتش فرمود .پروردگارش دستور داد:
كه همگى از بهشت فرود آئید در حالى كه بعضى دشمن دیگر باشید ،پس هر هدایتى
از طرف من به سوى شما آمد و خواهد هم آمد ،در آن هنگام هر كس هدایت مرا
پیروى كند ،گمراه و بدبخت نمىشود .و هر كس از یاد من اعراض كند زندگى
سختى خواهد داشت .عالوه بر این كه روز قیامت كور محشورش خواهیم نمود .و
چون بگوید پروردگارا من كه بینا بودم چرا كور محشورم كردى؟ در جوابش
خواهد فرمود :همان طور كه آیات من به سویت آمد و تو عمدا آن را فراموش
( )1
كردى ،امروز هم ما تو را فراموش كردیم»!...
 -1المیزان ،ج  ،1ص  . 238آیات  35تا 39
سوره بقره و آیات  20تا  25سوره اعراف و 116
تا  127سـوره طــه «به شرح متن»
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بهشت آدم و شیطان كجا بود؟
« َو یــــآ ادَ ُم ا ْس ُك ْ
ـك ْال َجنَّــةَ 19( »! ...تا  / 25اعــراف)
ـــت َو زَ ْو ُجــ َ
ــــن ا َ ْن َ
از داستان بهشت آدم چنین برمىآید كه قبل از این كه آدم در زمین قرار گیرد خداوند
بهشتى برزخى و آسمانى آفریده و او را در آن جاى داده بود و اگر او را از خوردن مزبور
نهى كرده براى این بود كه بدین وسیله طبیعت بشرى را آزموده و معلوم كند كه بشر جز به
این كه زندگى زمینى را طى كرده و در محیط امر و نهى و تكلیف و امتثال تربیت شود
ممكن نیست به سعادت و بهشت ابدى نائل گردد و جز با پیمودن این راه محال است به مقام
قرب پروردگار برسد.
بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشكال شود به این كه بهشت اولیاى خداست نه
جاى شیطان و یا اشكال شود به این كه بهشت جاى خلود است و كسى كه وارد آن شد دیگر
بیـرون نمىشــود پس آدم چطــور بیــرون آمــد؟
بهشت دنیائى و مادّى هم نبوده تا مانند سرزمینهاى دیگر دنیا جاى زندگى دنیوى
باشد و اداره آن زندگى تنها به وسیله قانون و امر و نهى مولوى ممكن باشد ،بلكه بهشــت
بــرزخــى بــوده و جــائى بـوده كه سجــایــا و اخــالق و خالصه غرایز بشـرى ـ نـه
() 1
خصــوص آدم ـ ظاهر و هویدا مىشده است.
 -1الـمیـــــــــــــــــــزان ،ج  ،15ص .51

وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟
س لَ ُه َما ال َّ
شی ُ
ْطان 19( ». ...تا  / 25اعراف)
«فَ َوس َْو َ
خداى سبحان با جمله « :اى آدم تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید/ 35( »،
بقره) آدم علیه السالم را مخاطب قرار داده سپس همسر او را عطف بر او نموده و با جمله «
تصرف در همه انواع خوراكىها را بر آنان
و از هر جا خواستید بخورید / 35( »،...بقره)
ّ
مباح نمود ،مگر آن درختى را كه با جمله « و به این درخـت نـزدیك مشوید!» ( / 35بقره)
استثنا كرد .
س لَ ُه َمــا ال َّ
ُ
ْطــان / 20( ». ...اعراف)
شی
ْــو َ
ــوس َ
ـ «فَ َ
«وسوسه» در لغت به معناى دعوت كردن به امرى است به آهستگى و پنهانى .و
ش َج َر ِة ِاالّ ا َ ْن تَكُونا َملَ َك ْی ِن ا َ ْو تَكُونا ِمنَ ا ْلخا ِلدینَ !»
جمله« :ما نَهیكُما َربُّكُما ع َْن ه ِذ ِه ال َّ
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(/20اعراف) معنایش این است كه پروردگار شما ،شما را از این درخت نهى نكرد مگر از
این جهـت كه مبـادا فرشته شوید و یا از خالدین گردید!
اصحینَ !» (/21اعراف)
س َم ُهما اِنّى لَ ُكما لَ ِمنَ النّ ِ
ـ « َو قا َ
معناى جمله این است كه ابلیس با قسمهاى غالظ و شداد به آن دو گفت كه من خیر
ور / 22( »،اعراف) غرور به
خواه شمایم و نمىخواهم شما را فریب دهم « .فَدَلّی ُهما ِبغُ ُر ٍ
معناى اظهار خیر خواهى و نهان داشتن سوء قصدى است كه در دل دارد .و این كه فرمود:
ع ْن ِت ْل ُك َما ال َّ
ش َج َرةِ ـ پــروردگــارشــان بــه ایشــان بانك
ـ « َو نادی ُهما َربُّ ُهمآ اَلَ ْم ا َ ْن َه ُكما َ
زد :مگــر مــن از ایــن درخــت منعتـان نكـردم؟» ( / 22اعراف)
حوا در آن موقع كه خداوند این خطاب را به آنان
داللت دارد بر این كه آدم و ّ
مى كرده از مقام قرب خدا دور شده بودند ،براى این كه ندا به معناى صدا زدن از دور
است .هم چنان كه «تِ ْل ُك َما» هم این داللت را دارد ،زیرا این كلمه هم براى اشاره به دور
است ،به خالف «هذا» كه براى اشاره به نزدیك است .و لذا در ابتداى ورود آدم به بهشت و
قبل از اینكه این مخالف از او سربزند خداىتعالى بهلفظ «هذه» اشاره به درخت مزبور
كرده بود.
ـ « قاال َربَّنا َ
سنا ...ـ گفتند پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم و اگر ما را
ظلَ ْمنـآ ا َ ْنفُ َ
نیامرزى و رحممان نكنى از زیانكاران خواهیم بود!» ( / 23اعراف)
تضرع و التماس آن دو را مىرساند .و لذا هیچ
این حرف از آدم و حوا نهایت
ّ
چیزى درخواست نكردند و تنها احتیاج شان را به مغفرت و رحمت ذكر كــردنــد و گفتنــد:
( )1
اگــر رحــم نكنــى بــه طـــور دائـم و به تمـامى معنـا زیـان كـار خــواهیـم شــد!
 -1المیزان ،ج  ،15ص .44

وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینى شدن او
س لَ ُه َمـا ال َّ
شی ُ
ع ْن ُهمـا / 20( »!...اعـراف)
ى َ
ْـو َ
« فَ َـوس َ
ِى لَ ُهمـا ما ُو ِر َ
ْطـان ِلیُبْـد َ
ـ «پس شیطان آن دو را وسوسه كرد تا بلكه بتواند عیبهایى از ایشان كه پوشیده
بود آشكـــــار ســـازد»! ...
از ریخت و سیاق آیات مربوط به موضوع آدم و ابلیس به خوبى بر مىآید كه
آخرین عامل و علتى كه باعث زمینى شدن آدم و همسرش شد ،همان مسئله ظاهر شدن عیب
آن دو بود ،و عیب نام برده هم به قرینهاى كه فرموده ـ بر آن شدند كه از برگهاى بهشت
بر خود بپوشانند ـ همان عورت آن دو بوده است .معلوم است كه این دو عضو ،مظهر
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همــه تمـایــالت حیــوانى است چون مستلــزم غــذا خــوردن و نمــو نیــز هستنــد.
ابلیس هم جز این هدفى نداشته كه به هر وسیله كه شده عیب آن دو را ظاهر سازد.
گو این كه خلقت بشرى و زمینى آدم و همسرش تمام شده بود و بعد از آن خدا آن دو را
داخل بهشت كرد ولى مدت زیادى در این بین فاصله نشد و خالصه آن قدر به آن دو مهلت
ندادند كه در همین زمین متو ّجه عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوى و
احتیاجات آن پى ببرند.
بلكه بالفاصله آن دو را داخل بهشت كردند ،و وقتى داخل كردند كه هنوز روح
ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند به زندگى دنیا آلوده نشده بود ـ به
ع ْن ُهما ـ تا ظاهر شود از آن دو آن چه پوشانده
ى َ
ِى لَ ُهما ما ُو ِر َ
دلیل این كه فرمودِ « :لیُ ْبد َ
شــده بــود از آنـان »،و نفــرمــود :تا ظـاهر شود از آن دو آن چه بر آن دو پوشیده بود.
پس معلوم مىشود ،پوشیدگى عیبهاى آن دو موقتى بوده و یك دفعه صورت گرفته
است .چون در زندگى زمینى ممكن نیست براى مدتى طوالنى این عیب پوشیده بماند( ،و
حوا در زمین
جان كالم و آن چه از آیات نام برده بر مىآید این است كه وقتى خلقت آدم و ّ
تمام شد بالفاصله و قبل از اینكه متوجه شوند ،عیبهایشان پوشیده شده ،داخل بهشت
شدهاند).
پس ظهور عیب در زندگى زمینى ،و به وسیله خوردن از درخت ،یكى از قضایاى
حتمى خدا بوده كه باید مىشد ...لذا خداى تعالى خطیئه آنان را بعد از آن كه توبه كردند
بیــامرزید ،و در عیــن حال به بهشت شان بر نگردانید بلكه به سوى دنیا هبوطشان داد تــا
در آن جــا زندگى كنند.
اگر محكومیت زندگى كردن در زمین ،با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب
قضائى حتمى نبود ،و نیز برگشتن به بهشت محال نبود ،باید بعد از توبه و نادیده گــرفتــن
خطیئــه به بهشــت بـرگـردنــد( ،چــون تـوبه آثار خطیئه را از بین مىبرد).
پس معلوم مىشود علت بیرون شدن از بهشت و زمینى شدن آدم آن خطیئه نبوده،
بلكه علت این بوده كه به وسیله آن خطئیه عیب آن دو ظاهر گشته است و این به وسیله
() 1
وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است.
 -1المیــــــــــزان ،ج  ،1ص .241

وسوسه شیطان در داللت آدم به سوى شجره خلد
س ِالَیْـ ِه ال َّ
ْطـان قـا َل یـا ادَ ُم ه ْ
شی ُ
ش َج َرةِ ْال ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ ال یَبْلى!»
على َ
َـل اَد ُلُّ َك َ
ْـو َ
«فَ َـوس َ
(/120طه)
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مقصود از شجره خلد همان درختى است كه از خوردن آن ممنوع شدند .مراد از
شجره خلد درختى است كه خوردنش باعث مىشود آدمى جاودانه زنده بماند و مراد از ُملكى
كه كهنه نشود سلطنتى است كه مرور زمان و اصطكاك مزاحمها و موانع در آن اثر نگذارد.
پس برگشت معنا به این مىشود كه مثالً بگوئیم ابلیس به آدم گفت آیا مىخواهى به درختى
راهنمائىات كنم كه با خوردن میوه آن عمرى جاودان و سلطنتى دائمى داشته باشى؟
همین مضمون در سوره اعراف است كه مىفرماید :پروردگار شما شما را از این
درخت نهى نكرد مگر براى دو محذور :یكى این كه دو ملك نشوید ،دوم این كه حیات
جـاودانه پیدا نكنید.
مثل این كه شیطان خواسته باشد بگوید :در این درخت دو خصوصیت است و اگر
پروردگار شما ،شما را از آن نهى كرده یا براى آن خصوصیت بوده ،یا براى این ،و یا
بگوید :اگر پروردگار شما شما را از آن نهى كرده براى این بوده كه با ملكى خالد جاودان
در بهشت نمانید و یا بگوید :براى این بوده كه شما جاودانه در بهشت نمانید چــون داشتــن
ملــك خــالـد مستلــزم زنــدگى جــاودانــه نیز هست( .دقت فرمائید!)
 -1المیــــــــــزان ،ج  ،14ص .310

كندن لباس تقوی آدم و همسرش به وسیله شیطان
«یا بَنى آادَ َم ال یَ ْفتِنَنَّ ُك ُم ال َّ
شی ُ
ُــریَ ُهمــا
ْطان َكماآ ا َ ْخ َر َج اَبَ َو ْی ُك ْم ِمنَ ْال َجنَّ ِة یَ ْن ِز ُ
ع َ
ع ْن ُهما ِلبــا َ
س ُهمــا ِلی ِ
ــوءاتِ ِهمــا!» ( / 27اعــراف)
س ْ
َ
ـ « اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت
بیرون كرد .لباس ایشان را از تنشان مىكند تا عورتهاشان را به ایشان بنمایاند».
اى بنى آدم! بدانید كه براى شما معـایبى است كه جـز لباس تقـوى چیـزى آن را
نمىپوشاند ،و لباس تقوى همان لباسى است كه ما از راه فطرت به شما پوشاندهایم ،پس
زنهار كه شیطان فریبتان ندهد و این جامه خدادادى را از تن شما برون نكند ،همان طور كه
در بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون كرد .آرى ما شیطانها را اولیاى كسانى قــرار دادیـم
كه به آیـات ما ایمـان نیـاورده وبه پـاى خود دنبـال آنهـا به راه بیفتنـد.
حوا كرده ـ كندن
از این جا معلوم مىشود آن كارى كه ابلیس در بهشت با آدم و ّ
لباس براى نمایاندن عورت هایشان ـ تمثیلى است كه كندن لباس تقوى را از تن همه آدمیـان
بـه سبـب فـریفتن ایشان نشان مىدهد و هر انسانى تا فریب شیطان را نخورده در بهشت
( )1
سعادت است و همیـن كـه فـریفته او شد خداوند او را از آن بیرون مىكند.
 -1المیـــــــــــــــــزان ،ج  ،15ص .97
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چگونگى توجیه نهى آدم بهوسیله شیطان
ع ْن ه ِذ ِهال َّ
س لَ ُه َما ال َّ
شی ُ
ش َج َرةِ/27( »! ...اعراف)
...و قا َل ما نَهی ُكما َربُّ ُكما َ
«فَ َوس َْو َ
ْطان َ
«پس شیطان آن دو را وسوسه كرد ...و گفت :پروردگار شما ،شما را از این درخت
نهى نكرده مگر براى این كه در نتیجه خوردن از آن مبدّل به فرشته نشوید ،و یا از
جاودانان در بهشت نگــردیـد .آن گــاه بـراى آن دو سـوگنـد یـاد كــرد من از خیـر
خـواهـان شمـایم!»
این آیــات تصــریـح دارد بر ایـن كه آدم در حیــن خــوردن از درخــت ،نه تنها
نهــى خـدا را فـرامـوش نكــرده بــود ،بلكــه كامالً به یاد آن بود .چیزى كه هست ابلیس با
فلسفه چینى خود نهى خدا را براى آدم توجیه كرد ،كه منظور این بود كه جزو فرشتگـان و
() 1
از خالـدین در بهشت نشوى! ...
 -1المیــــــــــــــزان ،ج  ،1ص .243

آدم ،و رؤیت و صحبت و فریب شیطان
« فَـاَزَ لَّ ُه َما ال َّ
شی ُ
ْطان / 36( »! ...بقره)
ظاهر از این جمله ،مانند نظایرش ،این است كه شیطان آدم را گول زد ،هر چند كه
این عبارت بیش از این داللت ندارد كه گول زدن آدم مانند گول زدن ما فرزندان آدم از راه
القاء و وسوسه در قلب بوده ،بدون این كه خودش را به طرف نشان دهد ،هم چنان كه ما را
هم گول مىزند و ما تا كنون خود او را ندیدهایم.
عد ٌُّو لَ َك َو ِلزَ ْو ِج َك ـ پس گفتیم یا آدم :این دشمن تو و
لكن از آیه « :فَقُ ْلنا یا ادَ ُم ا َِّن هذا َ
همسرت است!» ( / 117طه) كه خداوند با كلمه «هذا» اشاره به شیطان كرده ،فهمیده
مىشود كه خدا وى را به آدم و همسرش نشان داده بود و معرفى كرده بود ـ معرفى به
شخص او ،و عیـن او ـ نـه معـرفى بـه وصــف او.
ش َج َر ِة ْال ُخ ْل ِد ـ اى آدم تو را به درخت
على َ
هم چنین جمله « :یا ادَ ُم ه َْل اَد ُلُّ َك َ
جاویدانى راهنمائى بكنم؟» ( / 120طه) كه حكایت كالم شیطان است ،كه قرآن كریم آن را
به صورت حكایت خطاب آورده ،و این داللت دارد بر این كه گوینده آن كه شیطان است در
بـرابـر آدم ایستـاده و با او صحبت مىكرده است.
خالصه آیات داللت دارد بر این كه شیطان براى آدم و همسرش دیده مىشد و او را
مىدیدند .و اگر حال آن دو نیز نسبت به شیطان مثل حال ما بوده كه او را نمىبینیم و تنها
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وسوسهاش به ما مىرسد ،مىتوانستند بگویند :ما كه شیطانى ندیدیم و خیال كـردیـم این
وسـوسهها از افكــار خودمان بوده است.
هم چنان كه انبیاء با این كه به عصمت خدائى معصومند ،شیطان را مىدیدند و
هنگامى كه مىخواست متعرض ایشان بشود مىشناختند .روایات وارده درباره نوح و
ّللا صلىهللاعلیهوآله بر
ابراهیم و موسى و عیسى و یحیى و ایوب و اسماعیل و مح ّمد رسول ّ
این معنا داللت دارد .ظاهر آیات این داستان به روشنى مىرساند شیطان با آن دو تن در
برابر درخت نام برده ایستاده بود .و قبالً خود را به بهشت در انداخته و طرح دوستى با آن
( )1
دو ریخته ،و با وسوسه خود فریبشان داده بود.
 -1المیزان ،ج  ،1ص .248

چگونگى ورود شیطان به بهشت و خروج از آن
« َو قُ ْلنَا ا ْه ِب ُ
طوا / 36( »!...بقره)
اگــر بگـویى شیطـان كه داخـل بهشـت نمىشـود؟ در پاسخ مىگوییم :این اشكال
وقتـى وارد است كه بهشـت مـورد بحـث ،بهشـت خلـد باشد .و چنین نبوده ،بلكه این جـریـان
در بهشتــى دیگـر صـورت گـرفتـه اسـت .به دلیـل ایـن كـه همگـى آنهـا از آن بهشـت
بیــرون شـدنـد .و اگــر بهشـت خلـد بـود بـا بیـرون شـدن نمىسـاخـت.
اما این خطاب كه خداى تعالى به ابلیس كرد كه «:فَا ْه ِب ْ
ط ِم ْنها / 13( »!...اعراف)
یعنى از این بهشت فرود آى ،كه در این جا نمىتوانى تكبّر كنى ،پس از آن بیرون شو ـ كه
به ظاهر فرمان بیرون شدن ابلیس از بهشت است ،ممكن است بگــوییـم :مــراد از آن بیرون
( )1
شدنـش از میـان مـالئكـه ،و یـا از آسمـان ،و مقام قرب و تشـریـف است.
 -1الـمیـــــــــــزان ،ج  ،1ص .249

نتیجهگیرى از داستان ابلیس و آدم
س ِل ّ
لظالِمینَ َبدَالً !» ( / 50كهف)
«اَفَتَت َّ ِخـذُونَـهُ َو ذ ُ ِ ّریَّتَهُ ا َ ْو ِلیا َء ِم ْن د ُونى َو ُه ْم لَ ُك ْم َ
عد ٌُّو ِبئْ َ
این جمله تقریر بر ماحصل واقعه ابلیس و آدم است .معنایش این است نتیجهاى كه
مىتوانید از داستان آدم و ابلیس بگیرید این است كه نباید ابلیس و ذریّه او را اولیاى خود
بگیرید ،با این كه آنها دشمنان شما بنى نوع بشرند .بنابر این ،مراد از والیت ،والیت
اطاعت خواهد بود .چون كفّار شیطانها را در آن چه كه به سویش دعوت مىكنند اطـاعــت
مىكننـد ،و خــدا را در آن چـه بـه سـویـش مىخـوانـد اطــاعـت نمىكننــد.
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بعید هم نیست كه مراد از والیت ،والیت ملك و تدبیر باشد كه عبارت اخراى
ربوبیّت است ،چه بتپرستان همانطور كه مالئكه را به طمع خیرشان مىپرستیدند ،جن را
شرشان پرستش مىكردند ،و خدا هم كه تصریح فرموده كه ابلیس از
نیز به خاطر ترس از ّ
جن است ،و داراى فرزندانى است ،و ضاللت آدمى در راه سعادتش و هم چنین همه
بدبختىهاى دیگرش همه به اغواى شیطان است .پس با در نظر گرفتن این جهات معناى
آیــه چنیـن مىشـود :ـ « آیـا بـاز هـم او و ذریّـه او را اولیـاء و آلهـه و اربـاب خود
مىگیـریـد؟ و بـه جـاى من آنها را مىپرستید و به سویشان تقرب مىجویید ،با این كه
دشمنان شمایند؟» (/50كهف)
شاهد نگرفتن خدا شیطانها را در خلقت مناسب با نداشتن والیت تدبیر است ،نه
نــداشتـن والیــت اطـاعـت.
ـس ِل ّ
لظالِمینَ بَدَالً !»
ـ « ِبئْ َ
چـون عمـل مشـركیـن در حقیقـت همـان بـدل گـرفتـن شیطـان اسـت به جاى خدا ،و
( )1
چه قدر این كـار زشـت اسـت؟ آرى هیـچ صـاحـب خـردى مـرتكب آن نمىشـود.
 -1المیـــــزان ،ج  ،26ص .198

نقض عهد الهى به وسیله آدم و نقش شیطان
ع ْ
ـزمـا!» ( / 115طه)
ِـى َو لَـ ْم ن َِجـ ْد لَهُ َ
« َو لَقَــ ْد َ
ع ِهـدْنا اِلـى ادَ َم ِم ْن قَبْـ ُل فَنَس َ
ـ « سوگند مىخورم كه به تحقیق آدم را در زمانهاى پیش وصیتى كردیم ،ولى
وصیّت را ترك كرد و ما او را نیافتیم كه در حفظ آن عزم جازم داشته باشد یا بر آن وصیّت
صبر كند!»
و ا ّما این كه مقصود از آن عهد چه بوده به طورى كه از داستان آن جناب در چند
جاى قرآن برمىآید ،عبـارت بـوده از نهـى از خـوردن كـه فرمودهَ « :و ال ت َ ْق َربا
ش َج َرةَ!» (/35بقره)
ه ِذ ِهال َّ
ـ « به یاد آر عهدى را كه ما به آدم سپردیم و گفتار ما را كه به مالئكه گفتیم براى
آدم سجده كنید ،پس همگى سجده كردند مگر ابلیس .ما این صحنه را به وجود آوردیم تا
براى خود آدم معلوم شودكه چگونه سفارش ما را فراموش كرد و بر حفظ آن عزم راسخى
ننمود!» (/116طه)
ـ « پس وقتى كه ابلیس از سجده امتناع ورزید ما به منظور خیر خواهى و ارشاد
آدم به سوى صالحش به او گفتیم :این كه مىبینى از سجده امتناع ورزید ابلیس ـ دشمن تو و
همسرت مىباشد 116( »!...و  / 117طه)
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اگر در جمله « :فَال یُ ْخ ِر َجنَّكُما ِمنَ ا ْل َجنَّ ِة ـ زنهار كه از بهشت بیرونتان نكند»،
(/117طه) به جاى نهى ابلیس از این كار ،آدم و حوا را نهى كرد در حقیقت كنایه از نهى
او از اطاعت ابلیس ،و نیز نهى از غفلت از كید ،و دست كم گرفتن مكر اوست .و معنایش
این است كه او را اطاعت مكن ،و از كید او و تسویالت او غفلت مورز ،تا بر شما مسلط
( )1
نشــود ،و در بیــرون كــردن شمــا از بهشـت و بـدبخـت كـردنتـان قـوى نگـردد.
 -1الـمیــــــزان ،ج  ،28ص .26

هبوط آدم و همسرش ،و ابلیس
«قا َل ا ْه ِب ُ
حین!»
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتا ٌ
طوا بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِلبَ ْع ٍ
عد ٌُّو َو لَ ُك ْم ِفىاالَ ْر ِ
ض َ
ع اِلى ٍ
( / 24اعراف)
ـ «گفـت :چنین كه دشمن همدیگرید پائین روید و شما را در زمین تا زمانى معین
قرارگاه و بــــرخـــوردارى اســــت!»
ـ «گفــت :در آن جــا زنــدگــى مىكنیــد و در آن جــا مىمیــریـد و از آن جــا
بیــرون آورده مـــىشـــــــویــــــد!»
خطاب ّاول ،هم خطاب به آدم و همسر اوست و هم خطاب به ابلیس است .و دشمنى
بعضى از بنى نوع بشر با بعض دیگر به خاطر اختالفى است كه در طبیعتهاى آنان است.
و این قضائى است از خداى تعالى ،قضاى دیگرش هم این است كه فرمودَ « :و لَ ُك ْم
فِىا ْ
حین / 36( »،بقره) یعنى تا چندى كه به زندگى دنیوى زنده
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتا ٌ
ال َِ ْر ِ
ع اِلى ٍ
هستید جایتان در زمین است .از ظاهر سیاق آیه بر مىآید كه این خطاب هم خطاب به هرسه
است.
ــر ُجــونَ !» ( / 25اعــراف)
ـ «قــا َل فیهـــا تَحْ یَ ْ
ـــونَ َو فیهـا ت َ ُمـوت ُـونَ َو ِم ْنهــا ت ُ ْخ َ
دوم ،نیز قضاى دیگرى است كه بشر را تا روز قیامت خاك نشین كرده
این خطاب ّ
است .بعید نیست كه خطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندانش باشد ،براى
این كه اگر خطاب شامل ابلیس هم بوده جا داشت بدون این كه با كلمه «قا َل» كالم را از هم
جدا كند بفرمایدَ « :و فیها »،...و چون كلمه مزبور را فاصله قرار داده بعید نیست كه خطاب
( )1
مختص به آن دو بوده باشد.
 -1الـمیـــــــــــــــــزان ،ج  ،15ص .46
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فصل دهم
مصونیت وحى قرآن از شیطان

مصونیت وحى الهى از نفوذ شیطان در مراحل آن
ْـن َیــدَیْــ ِه َو ِم ْ
«...فَــ ِانَّـهُ یَ ْسلُـكُ ِم ْ
صــدا / 27( »! ...جـن)
ـن خ َْل ِفــ ِه َر َ
ـن بَی ِ
ـ « عــالــم بــه غیــب اوسـت ،پـس جــز او كســى غیــب نمىداند چون او كسى را
بر غیب خود مسلّط نمىكند ،مگر كسى از رسوالن را كه شایسته و مرضّى این كار بداند كه
خدا براى چنین كسانى از جلو و عقب حافظانى در كمین مىگمارد تا معلوم كند آیا رسالت
پروردگار خود را ابالغ كـردنـد یـا نـه و او بــدان چــه در نفــس رســوالن است نیــز
احـاطــه دارد و عدد هر چیزى را شمرده دارد!»
رسول الهى طورى وحى الهى را دریافت مىكند كه در گرفتنش اشتباه رخ نمىدهد،
و ذهنش آن را فراموش نمىكند ،و شیطان در دل او دست نمىاندازد ،در نتیجه وحى خدا
دچار تغییر و تبدیل نمىگردد ،و نیز در رساندن وحى به مردم نیز این مصونیت هست ،و
شیطان در این مرحله هم كارى نمىتواند بكند .جمله نام برده بر همه این مصونیتها داللت
دارد ،چون مىفرماید غرض از گماردن رصد این است كه بداند انبیاء رساالت پروردگار
خود را رساندند ،یعنى این ابالغ در خارج محقق شود .و الزمه آن ،مصونیت وحى در همه
مراحل و رسیدن آن به مردم است .و اگر رسول در جهات سه گانه باال (یعنى گرفتن و حفظ
كردن و رساندن) مصونیت نداشته باشد ،غرض خداى تعالى حاصل نمىشود ،و این كامالً
روشن است ،و چون خداى تعالى براى حاصل شدن این غرض غیر از مسئله سلوك رصد
طریقه دیگرى ذكر نكرده ،مىفهمیم كه وحى آن زمان هم كه به دست رسول رسیده به
وسیله مالئكه حراست مىشود ،همان طور كه در طریق رسیدنش به رسول به وسیله آنان
( )1
حراست مىشد .و جمله« :اَحا َ
ط بِما لَدَ ْی ِه ْم »،این داللتها را تأیید مىكند.
 -1المیـــــزان ،ج  ،39ص .225
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تالش شیاطین براى استراق سمع از گفتگوى مالئكه
ُروجا َوَ ...و َح ِف ْ
ظنـاهـا ِم ْ
جیم!» ( 16و / 17
ـن ُكـ ِّل َ
« َو لَقَ ْد َجعَ ْلنا فِى ال َّ
س ِ
ْطـان َر ٍ
ماء ب ُ
شی ٍ
حجر)
ـ « قرار دادیم در آسمان برجهایى ،و زینت كردیم آن را براى تماشاگران ،و
حفظش نمــودیم از هر شیطــانى رانــده شده ،لكن آن شیطانى كه براى استراق سمع
نزدیك شود شهاب مبین دنبالش مىكند!»
«استراق سمع» به معناى خبرگیرى در پنهانى است ،مانند كسى كه در گوشهاى
پنهان شده و گفتگوى محرمانه دیگران را گوش مىدهد .استراق سمع از شیطانها بهطورى
كه از آیات سوره صافات بر مىآید ،عبارت از این است كه در صدد برآیند از گفتگوى
مالئكه خبر دار شوند.
كلمه «شهاب» به معناى شعلهاى است كه از آتش بیرون مىآید ،اجرام روشنى هم
كه در جو دیده مىشوند از این جهت شهاب گفتهاند كه گویا ستارهاى كه ناگهان از یك نقطــه
آسمـان بیـرون آمـده به سـرعـت مىرود و پـس از لحظهاى خاموش مىگردد.
بنابر این ظاهر معنى آیات این مىشود كه « :ما در آسمان ـ كه عبارت از جهت
باالى زمین است ـ برجها و قصرها كه همان منزلهاى آفتاب و ماه است ـ قرار دادیم ،و آن
را یعنى آسمان را براى بینندگان به زینتى آراستیم ،و آن زینت همانا نجوم و كواكب است،
و نیز ما آن را یعنى آسمان را از هر شیطان رانده شده حفظ كردیم ،و از این حفظ كردیم كه
شیطانها از آن چه كه در ملكوت عالم است خبر دار نشوند :مگر آن شیطانى كه براى
استراق سمع نـزدیـك شـود ،تا گفتگــوى مــالئكـه را دربــاره امــور غیبى و حوادث آینده ،و
() 1
امثال آن را بشنـود ،كـه به محض نزدیك شدن شهابى مبین دنبالش مىكند.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .203

حفـظ اخبـار غیبـى و حـوادث آتـى از شیاطیـن مـارد
ماردٍ!» (/7صافات)
« َو ِح ْفظا ِم ْن ُك ِّل َ
شی ٍ
ْطان ِ
مارد» آن فرد خبیثى
مــراد از « َ
شیْطــان» افــراد شــریـر از جـن ،و مراد از « ِ
است كـه عارى از خیر باشد.
س َّمعُونَ اِلَى ْال َمالَ ِء االَعْلى :شیطانهاى خبیث نمىتوانند به آن
این كه فرموده« :ال یَ َّ
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چه در مأل اعلى مىگذرد گوش دهند / 8( »،صافات) كنایه است از این كه آنها ممنوع از
نزدیكى بدان جا هستند .و به همین عنایت است كه عبارت نام برده صفت همه شیطانها شده
است.
كلمه « َمالَء» به معناى اشراف از هر قوم است ،آنهایى كه چشمها را پر مىكنند .و
مأل اعلى همانهایى هستند كه شیطانها مىخواهند به گفتگوى ایشان گوش دهند .و منظور
مكــرمى هستنـد كه سكنـه آسمـانهاى باال را تشكیل مىدهند.
از مأل اعلــى مــالئكــه
ّ
مقصود شیطان ها از گوش دادن به مأل اعلى این است كه بر اخبار غیبى كه از عالم
ارضى پوشیده است اطالع پیدا كنند ،مانند حوادثى كه بعدها در زمین رخ مىدهد و اسرار
پنهانى كه آیه زیر بدان اشاره دارد.
«شیطانها نمىتوانند قرآن نازل كنند و سزاوار این كار نیستند ،چون ایشان از
شنیدن ممنوعند!» ( 209تا  / 212شعراء) و هم چنین آیه« :ما شیطانها آسمان را لمس
كردیم و بدان نزدیك شدیم دیدیم كه پر از نگهبانان قهرمان ،و پر است از تیرها ،با این كه ما
قبل از بعثت این پیامبر همواره در آسمانها به گوش مىنشستیم ،ولى االن هر كس به
صدارس آسمان نـزدیـك شـود ،خـواهد دید كه تیرها در آن كمین كردهاند 8( ».و  / 9جن)
واصـــبٌ »،
عــــذابٌ
ِ
ـ « د ُ ُحـــــورا َو لَ ُهــــ ْم َ
ـ «این شیطانها مدحورند و رانده شده درگاه خدایند!» ( / 9صافات)

() 1

 -1المیزان ،ج  ،33ص .198

دفع شیاطین مطرود از سماء دنیا به وسیله شهاب ثاقب
ـف ْالخ ْ
َطفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ !» ( / 10صافات)
«اِالّ َم ْن خ ِ
َط َ
مراد از «خ ْ
َطفَه» این است كه شیطــانى دزدكى خود را به صدارس مالئكه برساند،
تا حرفهاى آنان را با گــوش خــود بقــاپد .در جاى دیگر از این عمل به استراق سمع
تعبیر كرده است.
معنــاى آیـات پنــجگانه سوره فـوق الـذكر ایـن اسـت كه:
«ما آسمان دنیا را یعنى نزدیكترین آسمان به شما ـ و یا پائینترین آسمانها را ـ با
زینتى بیاراستیم ،و آن همان ستارگان بود كه در آسمان قرار دادیم ،و همان آسمان را از هر
شیطانى خبیث و عارى از خیر حفظ كردیم ،و حتى از این كه سخنان ساكنین آسمان را
بشنوند منعشان نمودیم ،تا از اخبار غیبى كه ساكنان مأل اعلى بین خود گفتگو مىكنند اطالع
نیابند ،و به همین منظور از هر طرف تیر باران مىشوند ،در حالى كه مطرود و رانده شده
هستند ،و عذابى واجب دارند ،كه هرگز از ایشان جدا شدنى نیست!»
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( 6تا  / 10صافات)
پس كسى از جن نمىتواند به اخبار غیبى كه در آسمان دنیا بین مالئكه ردّ و بدل
مى شود ،اطالع یابد مگر آن كه از راه اختالس و قاچاق چیزى از آن اخبار به دست بیاورد،
كه در این صورت مورد تعقیب شهاب ثاقب واقع مىشود ،تیر شهابى كه هرگز از هدف
( )1
خطا نمىرود.
 -1المیــزان ،ج  ،33ص .199

مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با راندن شیاطین
ـــف ْالخ ْ
«اِالّ َم ْ
َطفَـةَ فَـاَتْبَعَـهُ شِهــابٌ ثـاقِـــبٌ !» ( / 10صــافــات)
ـــن خ ِ
َط َ
مفسرین براى این كه استراق سمع شیاطین در آسمان را تصویر كنند ،و نیز تصویر
كنند كه چگونه شیطانها در این هنگام با شهابها تیر اندازى مىشوند توجیهاتى ذكر
كردهاند ،كه همه بر این اساس استوار است كه آسمان عبارت است از افالكى كه محیط به
زمین هستند ،و جماعتهایى از مالئكه در آن افالك منزل دارند ،و آن افالك در و دیوارى
دارد ،كه هیچ چیز نمى تواند وارد آن شود ،مگر چیزهائى كه از خود آسمان باشد ،و این كه
در آسمان اول ،جماعتى از فرشتگان هستند ،كه شهابها به دست گرفته ،و در كمین
شیطانها نشسته اند كه هر وقت نزدیك بیایند تا اخبار غیبى آسمان را استراق سمع كنند با آن
شهابها بر سر ایشان بكوبند ،و دورشان سازند .و این معانى همه از ظاهر آیات و اخبار به
ذهن مىرسد.
ولكن امروز بطالن این حرفها به خوبى روشن شده ،و عیان گشته ،و در نتیجه
بطالن همه آن وجوهى هم كه در تفسیر شهاب ذكر كردهاند ،كه وجوه بسیار زیادى هم
هستند ،و در تفاسیر مفصل و طوالنى از قبیل تفسیر كبیر فخر رازى ،و روح المعانى آقاى
آلوسى و غیر آن دو نقل شده ،باطل مىشود .الجرم باید توجیه دیگرى كرد كه مخالف با
علوم امروزى و مشاهداتى كه بشر از وضع آسمانها دارد نبوده باشد .و آن توجیه به
احتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ این است كه این بیاناتى كه در كالم خداىتعالى دیده مىشود،
حس زده شده ،تا آن چه
از باب مثالهایى است كه به منظور تصویر حقایق خارج از
ّ
حــس است به صــورت محســوســات در افهــام بگنجــد ـ َو تِ ْل َك ا ْ
ال َِ ْمثا ُل
خــارج از
ّ
اس / 43( .عنكبوت) اینگونه مثلها در كالم خداى تعالى بسیــار اســت از قبیــل
نَض ِْربُها ِللنّ ِ
عــرش و كـرسـى و لـوح و كتاب.
بنابراین اساس ،مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند ،عالمى ملكوتى خواهد
بود كه افقى عالى تر از افق عالم ملك و محسوس دارد ،همان طور كه آسمان ما با اجرامى
كه در آن هست عالىتر و بلندتر از زمین ما هستند.
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و مراد از نزدیك شدن شیطانها به آسمان ،و استراق سمع كردن ،و به دنبالش هدف
شهابها قرار گرفتن ،این است كه شیطانها مىخواهند به عالم فرشتگان نزدیك شوند ،و از
اسرار خلقت و حوادث آینده سر در بیاورند ،و مالئكه هم ایشان را با نورى از ملكوت كه
شیطانها تاب تحمل آن را ندارند ،دور مىسازند .و یا مراد این است كه شیطانها خود را
به حق نزدیك مىكنند تا آن را با تلبیسها و نیرنگهاى خود به صورت باطل جلوه دهند ،و
یا باطل را با تلبیس و نیرنگ به صورت حق در آورند ،و مالئكه رشتههاى ایشان را پنبه
مىكنند و حق صریح را هویدا مىسازند ،تا همه به تلبیـس آنها پى بـرده ،حـق را حــق
ببینند و باطل را باطل.
و همین كه خداى سبحان داستان استراق سمع را و هدف شهاب قرار گرفتن آنها را
دنبال سوگند به مالئكه وحى و حافظان آن از مداخله شیطانها ذكر كرده ،تا اندازهاى گفتار
() 1
ما را تأیید مىكند ،و در عین حال خدا داناتر است.
 -1المیزان ،ج  ،33ص .200

رجم شیاطین با ستارگان در آسمان دنیا
سمـآ َء الـدُّ ْنیـا ِب َمصـابیـ َح َو َجعَ ْلناها ُر ُجوما ِلل َّ
یـاطین!» ( / 5ملك)
ش
« َو لَقَــ ْد زَ یَّنَّـا ال َّ
ِ
ـ «آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آنها را وسیله رجم شیطانها قرار
دادیم»!...
اگر ستارگان را چراغ نامیده به خاطر نورى است كه از آنها تأللؤ مىكند .و
منظور از رجم شیطان با آنها این است كه مىفرماید :ما ستارگان را كه آسمان دنیا را با
آنها زینت دادیم رجمها ـ تیرها ـ قرار دادیم ،و با آنها شیاطینى را كه به آسمان نزدیك
مىشوند تا خبرهاى آسمانى را استراق سمع كنند ،تیر باران مىكنیم ،هم چنان كه در جاى
دیگر فرمود :مگر كسى كه استراق سمع كند ،كه تیرهاى شهاب دنبالش مىكند .و نیز
( )1
فرموده :مگر شیطانى كه بخواهد چیزى برباید كه شهاب فروزان دنبالش مىكند.
 -1المیـــــــــــــزان ،ج  ،39ص .17

نفى استناد قرآن به القائات شیطانى
جیـم!» ( / 25تكویر)
« َو مـا ُه َو ِبقَ ْو ِل َ
ْـطان َر ٍ
شی ٍ
در این آیه استناد قرآن به القائات شیطانى را نفى مىكند ،و با این نفى جنون هم نفى
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مى شود ،براى این كه آن چه نفى شده اعم از جنون است ،چون كلمه شیطان به معناى شریر
است كه ابلیس هم از آن شریرهاست و ذریّه او نیز مصادیقى از شریر ،و اشرار جن هم
مصادیقى از آن هستند .در قرآن هم شیطان رجیم تنها به ابلیس اطالق نشده ،در مورد سایر
شریرها هم اطالق شده است ،درباره ابلیس مىفرماید « :فَ ْ
اخ ُرجْ ِم ْنها فَ ِانَّ َك َرجی ٌم !» (/ 34
حجر) و درباره سایر شیطانها و شریرها مىفرمایدَ « :و َح ِف ْ
ظناها ِم ْ
جیم !»
ــن ُك ِّل َ
ْطان َر ٍ
شی ٍ
(/17حجـر)
پس معناى آیه چنین مىشود :قرآن از تسویالت ابلیس و القائات جنود ابلیس ،و از
( )1
القائات اشرار جن نیست ،كه گاهى دیده مىشود به بعضـى دیوانگان القـائـاتى مىكنند.
 -1المیــــــــــزان ،ج  ،40ص .92

مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن
ــرانَ فَـا ْست َ ِعـ ْذ بِـاللّـ ِه ِمـنَ ال َّ
جیم!» ( / 98نحل)
ــرأْ َ
ت ْالقُ ْ
ْطان ِ ّ
الر ِ
« فَـاِذا قَ َ
شی ِ
«استعاذه» طلب پناه است .معنا این است كه وقتى قرآن مىخوانى از خداى تعالى
بخواه مادام كه مشغول خواندنى ،از اغواى شیطان رجیم پناهت دهد ،پس استعاذهاى كه در
این آیه بدان امر شده حال و وظیفه قلب و نفس قرآن خوان است .او مأمور شده مادام كه
مشغول تالوت است این حقیقت را یعنى استعاذه به خدا را در دل خود بیابد ،نه این كه به
اّللِ ِمنَ ال َّ
جیم!» این استعاذه زبانى و امثال آن سبب و مقدمه
عوذ ُ ِب ّ
زبان بگوید « :ا َ ُ
شیْطا ِن ِ ّ
الر ِ
براى ایجاد آن حالت نفسانى است ،نه این كه خودش استعاذه باشد ،و اگر به خود این سخن
عوذ ُ
استعاذه بگوییم مجازا گفتهایم ،خداى تعالى هم نفرموده هر وقت قرآن مىخوانى بگو « ا َ ُ
( )1
اّللِ ِمنَ ال َّ
جیم!» بلكه فرموده :هر وقت قرآن مىخوانى از خدا پناه بخواه!
ِب ّ
ْطان ِ ّ
الر ِ
شی ِ
 -1المیـــــــــزان ،ج  ،24ص .265

عـدم توانائى و شایستگى شیاطین از استماع وحى و اخبار آسمانى
ـت ِب ِه ال َّ
« َو ما تَن ََّزلَ ْ
ُ
ـع
ش
ـن ال َّ
یـاطیـن َو مـا یَ ْنبَغـى لَ ُهـ ْم َو مـا یَ ْست َطیعـُونَ اِنَّ ُهـ ْم َ
ع ِ
س ْم ِ
لَ َم ْع ُ
ـزولـُونَ !»
( 210تا  / 212شعراء)
ـ « قرآن را شیاطین نازل نكردهاند .نه حق ایشان بود و نه مىتوانستند نازل كنند.
چه آنها از شنیدن وحى بركنارند!»
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در پاسخ از سخنان مشركین كه گفتند :مح ّمد صلىهللاعلیهوآله جنّى دارد كه این كالم
را برایش مىآورد و نیــز او شـاعــر است .فـرمـود :كـه قـرآن از تنـزیـل شیطـانهــا
نیســت.
كلمه شیطان به معنــاى شــریــر است و جمع آن شیاطین مىآید و در این جا مراد
از آن اشـرار جن هستند.
وجه این كه در آیه مورد بحث فرموده« :سزاوار نیست كه قرآن را نازل كنند »،این
شر و فساد ،و جلوه دادن باطل در صورت
است كه ایشان خلق شریرى هستند و جز به ّ
حق ،و از این راه مردم را از راه خدا گمراه كردن ه ّمى ندارند ،و قرآن كریم كالم سراپا
حق است و باطل بدان راه ندارد ،پس طبیعت و جبلت آنها مناسبت ندارد كه قرآن را به
كسى نازل كنند.
معناى این كه فرمود ـ َو مـا یَ ْست َطیعـُونَ  ،این است كه نمىتوانند قرآن نازل كنند
ّ
العزه مىگیرند و به امر او ،و در
چون قرآن كالمى است آسمانى ،كه مالئكه آن را از ربّ
حفظ و حراست او نـازلش مىكنند.
ـع لَ َم ْع ُ
ـزولـُونَ  »،این است كه شیطانها از
ـن ال َّ
معناى این كه فرمودِ « :انَّ ُهـ ْم َ
ع ِ
س ْم ِ
شنیدن اخبار آسمانى ،و اطالع از آن چه در مأل اعلى مىگذرد ،معزول و دورند ،براى این
( )1
كه با شهابهاى ثـاقب از نـزدیكى به آسمان ،و به گوش نشستن ،رانده مىشوند.
 -1الـمیــــــــــــزان ،ج  ،30ص .222
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فصل یازدهم
مقابله پیامبران الهى با شیطان

تصرف مىكند؟
آیا شیطان در انبیاء
ّ
«فَنـادَتْـهُ ْال َمـالئِ َكـةُ...قـا َل َربّ ِ اجْ عَ ْ
ـل لـى ایَـةً 39( »! ...تا  / 41آل عمـران)
شیطان گرچه مىتواند انبیاء علیهالسالم را در ناحیه جسم ،و یا در ناحیه تخریب و
مس نماید ،و رواج دین و استقبال مردم را به آن از بین بـرد
از بینبــردن نتــایـج تبلیغاتشان ّ
مس نمودن انبیاء در ناحیه نفوس شریفشان قطعا ندارد ،زیــرا
لكــن تـوانـائى بــه ّ
تعرض و ّ
تصرفى است و شیطان در ناحیه جان انبیاء نمىتواند دخالت و
عصمت آنان مانع چنان
ّ
مداخله نماید.
آیات:
ب ـ از بنده ما
سنِ َى ال َّ
« َو ا ْذك ُْر َ
ش ْیطانُ بِنُ ْ
وب اِ ْذ نـادى َربَّـهُ اَنّـى َم َّ
ب َوعَذا ٍ
ص ٍ
ع ْبدَنا اَیُّ َ
ایّوب یاد كن ،هنگامى كه به درگاه خدا عرض كرد :پروردگارا شیطان مرا سخت
( / 41ص)
رنج و عــذاب رسـانیــده اســت!»
ش ْیطــانُ فـى
سو ٍل َو ال نَ ِب ٍّى ِاالّ اِذا ت َ َمنّـى ا َ ْلقَــى ال َّ
و « َو ما ا َ ْر َ
س ْلنا ِم ْن قَ ْب ِلكَ ِم ْن َر ُ
ّللاُ ایاتِ ِه ـ پیش از تو هیچ رسول و
ّللاُ ما یُ ْل ِقى ال َّ
ا ُ ْمنِیَّتِ ِه فَیَ ْن َ
ش ْیطانُ ث ُ َّم یُحْ ِك ُم ّ
س ُخ ّ
پیـامبـرى نفـرستـادیـم مگر آن كه چون آیاتى براى هدایت خلق تالوت كرد شیطــان
در آن آیـات الهـى القاى دسیسه نمود ،آن گاه خدا آن چه شیطان القاء كرده محـو و
نــابــود مىسازد و آیات خود را تحكیم و استوار مىگرداند!»
( / 52حج)
ش ْیطانُ ـ (یوشع گفت ):من آن جا ماهى
و «فَ ِانّى نَسیتُ ا ْل ُحــوتَ َو ما ا َ ْنسانیهُ اِالَّ ال َّ
را فــرامـوش كـردم و شیطـان از یــادم برد / 63( ».كهف)
شاهد روشنى بر این معناست.
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انبیاء به واسطه «عصمت» نباید در شنــاخت كــالم ملــك از وسوسه شیطان اشتباه
كنند .البته شناختن آنان كالم ملك را از وسوسه شیطان ،به واسطه شناساندن خداست ،نه آن
() 1
كه خود در آن استقاللى داشته باشند.
 -1المیزان ،ج  ،5ص .321

چگونگى مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء
« فَنــادَتْــهُ ْال َمــالئِ َكــةُ...قـا َل َربّ ِ اجْ عَ ْ
ـل لـى ایَةً 39( »! ...تا  / 41آل عمران)
مقربین الهى محسوب اند بعضا ممكن است
انبیاى الهى و كسانى كه مانند آنان از ّ
ملك و شیطان را مشاهده كنند و آنها را هم در عین مشاهده بشناسند ،چنان كه
خــداىمتعــال از آدم و ابـراهیـم و لـوط علیهالسالم همیـن معنـى را حكـایت فـرمـوده اسـت.
روشن است كه پیامبران الهى در آن موقع احتیاج به ممیّز ندارند ،زیرا در عین
دیدن ملك یا شیطان و شناختن آنها راه شك و اشتباهى در حقّشان معنى ندارد .ا ّما در غیر
صورت مشاهده ملك و شیطان ـ مانند سایر مؤمنین ـ احتیاج و نیاز به ممیّز است كه
( )1
بـاالخـره بـه «وحـى» منتهـى مىشـود.
 -1المیزان ،ج  ،5ص .327

چگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام مىكند؟
ى اِالّ اِذا ت َ َمنّى ا َ ْلقَى ال َّ
ــك ِم ْ
س ْلنـا ِم ْ
شی ُ
ْطان فـى ا ُ ْمنِیَّ ِتـــ ِه»!...
ـن قَ ْب ِل َ
ـن َر ُ
« َو ما ا َ ْر َ
سـو ٍل َو ال نَ ِب ٍ ّ
( / 52حــج)
كلمه «ت َ َمنّى» به معناى این است كه آدمى آن چه را آرزو دارد و دوستش مىدارد
موجود و محقق فرض كند ،حال چه این كه ممكن هم باشد یا نباشد ،مثل این كه یك مرد فقیر
آرزو مىكند توانگر شود یا هر انسانى آرزو مىكند دو بال داشته باشد و با آنها پرواز كند،
تصور آن لذت مىبرد ،آن را «امنیه:
تصورش را مىكند ،و از
آن صورت خیالى كه
ّ
ّ
آرزو» مىگویند.
معناى آیه این مىشود كه ما هیچ پیغمبر و رسولى را قبل از تو نفرستادیم مگر این
كه هر وقت آرزوئى كرد ،و رسیدن به محبوبى را كه با پیشرفت دینش بود ،و یا جور شدن
اسباب پیشرفت آن بود ،و با ایمان آوردن مردم به آن بود ،فرض مىنمود ،شیطان در امنیه
او القاء مىكرد ،و در آرزویش دست مىانداخت ،به این طور كه مردم را نسبت به دین او
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وسوسه مىكرد ،و ستم كاران را علیه او و دین او تحریك مىنمود ،و مفسدین را اغواء
مىكرد ،و بدین وسیله آرزوى او را فاسد ،و سعى او را بى نتیجه مىساخت  ،ولى سر انجام
تصرفات شیطانى را نسخ و زایل نموده و آیات خودش را به كرسى
خداوند آن دخل و
ّ
مىنشاند و كوشش پیغمبرش و یا رسولش را به نتیجه مىرسانید ،و حق را اظهــار
مىنمــود ،و خــدا دانــا فـرزانه است.
معناى دیگر آیه در صورتى كه «تمنّى» را به معنى قرائت و تالوت بگیریم چنین
مىشود :ما قبل از تو هیچ پیغمبرى نفرستادیم ،مگر آن كه وقتى چیزى از آیات خداى را
مىخواند ،شیطان شبهههائى گمراه كننده به دلهاى مردم مىافكند و ایشان را وسوسه
مى كرد تا با آن آیات مجادله نموده ،ایمان مؤمنین را فاسد سازد ،ولى خداوند ،آن چه از
شبهات را كه شیطان به كار مىبرد باطل مىكرد و پیغمبرش را موفق به رد آنها مىفرمود
( )1
و یا آیهاى نازل مىكرد تا آن را ردّ كند.
 -1المیزان ،ج  ،28ص .273

موارد استناد ناراحتىهاى طبیعى انبیاء و معصومین به شیطان
ى ال َّ
شی ُ
ب!» ( / 41ص)
ُّـوب اِ ْذ نـادى َربَّـهُ اَنّى َم َّ
ْطان ِبنُ ْ
« َو ا ْذ ُك ْ
ب َو َعذا ٍ
ص ٍ
عبْـدَنـا اَی َ
ـر َ
سنِ َ
مس شیطان به نصب و عذاب »،این است كه مىخــواهـد نصب و
ظاهرا مراد از « ّ
عذاب را به نحوى از سببیـت و تـأثیـر به شیطـان نسبت دهد ،و خــالصـه بگــویـد كــه
شیطان در این گرفتارىهاى من مؤثر و دخیل بوده است.
در این جا این اشكال پیش مىآید كه یكى از گرفتارىهاى ایّوب مرض او بود ،و
مرض علل و اسباب عادى و طبیعى دارد ،چگونه آن جناب مرض خود را هم به شیطان
نسبت داده؟ جواب این اشكال آن است كه این دو سبب یعنى شیطان و عوامل طبیعى ،دو
سبب در عرض هم نیستند ،تا در یك مسبب جمع نشوند ،و نشود مرض را به هر دو نسبت
داد ،بلكه دو سبب طولىاند .این اشكال نیز پیش مىآید كه اگر هم چنین استنادى ممكن باشد
ولى صرف امكان دلیل بر وقوع آن نمىشود از كجا كه شیطان چنین تأثیرى در انسانها
داشته باشد كه هر كس را خواست بیمار كند؟ در پاسخ مىتوان گفت نه تنها دلیلى بر اقناع
ع َم ِل
آن نداریم بلكه آیه شریفه« :أِنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َو ا ْل َم ْیس ُِر َو االَ ْن
س ِم ْن َ
ُ
صاب َو االَ ْزل ُم ِرجْ ٌ
طن!» ( / 90مائده) دلیل بر وقوع آن است .براى این كه در این آیه شراب و قمار و
ال َّ
ش ْی ِ
بتها و ازالم را به شیطان نسبت داده و آن را عمل شیطان خوانده ،و نیز از حضرت
ع َم ِل
موسى علیهالسالم حكایت كرده كه بعد از كشتن آن مرد قبطى گفت« :هذا ِم ْن َ
ال َّ
ْطان ...ـ این یكى از عملهاى شیطان بود ،كه او دشمنى است گمراه كننده آشكارا15( ».
شی ِ
 /قصص)
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ممكن است احتمال دهیم كه مراد از نسبت دادن نصب و عذاب را به شیطان ،این
باشد كه شیطان با وسوسه خود مردم را فریب داد ،و به مردم گفت از این مرد دورى كنید،
و نزدیكش مشوید ،چون اگر او پیغمبر بود این قدر بالها از همه طرف احاطهاش نمىكرد،
و كارش بدینجا كه مىبینید نمىكشید ،و عاقبتش بدینجا كه همه زبان به شماتت و استهزاء
او بگشایند نمىانجامید.
آن چه در قرآن كریم از خصایص انبیاء و معصومین شمرده شده ،همانا عصمت
است ،كه به خاطر داشتن آن از تأثیر شیطان در نفوسشان ایمن هستند ،و شیطان نمىتواند
در دلهاى آنان وسوسه كند ،و ا ّما تأثیرش در بدنهاى انبیاء ،و با اموال و اوالد و سایر
متعلقات ایشان ،به این كه از این راه سر به سر انبیاء گذاشته ،وسیله ناراحتى آنان را فراهم
سازد ،هیچ دلیلى بر امتناع آن در دست نیست ،تنها دلیلى كه هست همان طور كه گفتیم
داللت مىكند بر عصمت آنان از اضالل شیطان ،و ا ّما غیر اضالل نه تنها دلیلى بر اقناعش
نیست ،بلكه دلیل بر امكان وقوع آن هست ،و آن آیه شریفه« :فَ ِانّى نَسیتُ ا ْل ُحوتَ َو ما
ش ْیطانُ ا َ ْن ا َ ْذك َُرهُ / 63( »،كهف) است كه راجع به داستان مسافرت موسى با
ا َ ْنسانیهُ اِالَّ ال َّ
هم سفرش یوشع علیهالسالم مىباشد ،و یوشع به موسى گفــت« :اگــر مــاهـى را فراموش
كردم این فراموشى كار شیطان بود ،او بود كه نگذاشت من به یـاد مـاهــى بیفتم».
پس از این آیه بر مىآید كه شیطان این گونه دخل و تصرفها را در دلهاى
معصومین دارد ،و اگر ایراد شود كه الزمه جواز و امكان مداخله شیطان در دلهاى انبیاء
تصرف بكند در پاسخ مىگوییم ممكن است
این است كه در دلهاى پیروان انبیاء نیز دخل و
ّ
تصرفهایى در دلهاى معصومین بكند بلكه معتقدیم كه هر جا چنین
شیطان چنین
ّ
تصرفهایى بكند به اذن خدا مىكند ،به این معنا جلوگیرش نمىشود ،چون مداخله شیطان
ّ
را مطابق مصلحت مىبیند ،مثالً مىخواهد پایه صبر و حوصله بندهاش معین شود ،و الزمه
این حرف این نیست كه شیطان هر جا و هر چه دلش بخواهد مىكند و هـر بـالئى كـه
() 1
خـواست بر سـر بنـدگـان خــدا بیـاورد .و این خـود روشن است.
 -1المیزان ،ج  ،34ص .11

تصرفات شیطان
موارد عدم مصونیت انبیاء از
ّ
«َ ...و مــــا ا َ ْنســــانیـــــهُ ِاالَّ ال َّ
ُ
ــــرهُ!» ( / 63كهــــف)
شی
ْطــــان ا َ ْن ا َ ْذ ُك َ
تصرفات او نسبت داده اشكالى ندارد ،و با
اگر در آیه باال فراموشى را به شیطان و
ّ
تصرف شیطان منافات ندارد ،زیرا انبیاء از آن چه برگشتش به نافرمانى
عصمت انبیاء از
ّ
خدا باشد (از آن جمله سهل انگارى در اطاعت خدا )،معصومند ،نه مطلق ایذاء و آزار
تصــرفــات
شیطان حتى آنهایى كه مربوط به معصیت نیست ،زیرا در نفى این گونه
ّ
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تصرفات را براى شیطان در انبیاء
دلیلــى در دست نیســت ،بلكــه قــرآن كریم این گونه
ّ
اثبات نموده است .آن جا كه مىفــرمـاید « :ایّوب ،بنده ما را به یاد آر كه پروردگار خـود را
( )1
نـدا كرد كه شیطان مرا به شكنجه و عذاب مبتال كرد / 41( ».ص)
 -1المیزان ،ج  ،26ص .223

بررسى روایات مربوط به گفتگوى ابلیس با پیامبران الهـى
«َ ...و ما ا َ ْنسانیهُ اِالَّ ال َّ
شی ُ
ْطان ا َ ْن ا َ ْذ ُك َرهُ!» (/63كهف)
«ابلیس از زمان آدم تا زمان مسیح علیهالسالم به سراغ انبیاء علیهالسالم مىآمد و با
آنان به گفتگو مىپرداخت و از ایشان پرسش مىنمود ،و با هیچ كدام به قدر حضرت یحیى
مأنوس نبود .روزى یحیى بن زكریّا به وى گفت اى ابامره مرا به تو حاجتى است .گفت تو
بزرگتر از آنى كه از من چیزى بخواهى و تو را ردّ كنم .مطمئن باش كه هر چه بخواهى
دست ردّ به سینهات نمىزنم .یحیى گفت دلم مىخواهد دام هائى را كه با آن بنى بشر را صید
مىكنى به من نشان دهى .گفت :با كمال افتخار اطاعت مىكنم ،و فردا آنها را به نظرت
مىرسانم( »! ...این بود قسمتى از روایات مورد نظر).
در روایات دیگرى مجالس و گفتگوها و محاورات دیگرى براى ابلیس نقل شده كه
با آدم و نوح و موسى و عیسى و رسول خدا صلىهللاعلیهوآله داشته است .روایات بسیار
زیادى نیز هست كه انحاء تسویالت و انواع خدعههاى او را در انواع گناهان بیان مىكند.
همه این روایات شاهد بر این هستند كه تسویالت شیطان از قبیل تشكالتى است كه
موجودات مثالى دارند ،همان طور كه حوادث این عالم در عالم رؤیا به شكل مناسب خود
مجسم مىشود .شیطان نیز در هر گناهى به شكلى در مىآید كه مناسب با نوع آن گناه است.
اگر در این روایات دقّت كنیم خواهیم دید خصوصیاتى هم كه در روایاتى مانند
گفتگوى حضرت یحیى ذكر شده نسبتهاى مختلفى است كه ابلیس با اشیاء داشته و مردم را
به وسوسههایى دعوت مىكند كه مناسب با آن است .و بنابراین مىتوان گفت تمامى
سمهاى مثالى است نه
تسویالتى كه در این دو دسته روایات از شیطان ذكر شده همه از تج ّ
( )1
سم مادّى.
تج ّ
 -1الـمیـــــزان ج 15 :ص .89
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فصل دوازدهم
رجم و لعن شیطان

مفهوم رجم و لعن شیطان
«قـا َل فَ ْ
ّین!» (77و/78ص)
علَی َ
ـرجْ ِم ْنهـا فَـ ِانَّ َ
اخ ُ
ـك َرجی ٌمَ .و ا َِّن َ
ْـك لَ ْعنَتى اِلـى یَ ْو ِم الد ِ
ـ «پــروردگــارت گفــت :پــس بیــرون شــو ،كــه تــو از رانده شدگانى! و بر تو
است لعنــت تــا روز جـــزا».
كلمه «رجم» به معنى طرد است و «رجیم» یعنى رجم شده و مطرود .این كلمه
استعمالش در رجم با سنگ و ریگ شایع شده است .كلمه «لعن» به معناى طرد و دور از
رحمت است .رجم باعث شد ابلیس از میان مالئكه و از آسمان یا از مقام و منزلت الهى یا
از مقام قرب كه مستواى رحمت خاص الهى است رانده شود .بنابر این منطبق بر ابعاد ،و
دور كردن كردن از رحمت مىشود كه همـان لعن است.
ْـك
علَی َ
خداوند لعنت بر ابلیس را در جاى دیگر به خود نسبت داد و فرمودَ « :و ا َِّن َ
ّیـن ـ و این كه بر تو باد لعنت من تا روز جزا !» ( / 78ص) و در هر دو
لَ ْعنَتـى اِلى یَ ْـو ِم الد ِ
ّیـن» كــرده اســت.
آیــه آن را مقیّــد بـــه «یَ ْ
ــو ِم الــد ِ
علَ ْیـكَ ا ْللَ ْعنَـةَ»
و ا ّما این كه در این آیه مطلق لعنت را بر او قرار داده و فرمودهَ « :
(/35حجر) براى این بوده كه لعن آن جا مىرود كه معصیتى باشد ،و چون هیچ معصیتى از
هیچ كس سر نمىزند مگر آن كه دست اغواء و وسوسه شیطان در آن دخالت دارد ،پس در
حقیقت ریشه فسادى است كه برگشت هر معصیتى به اوست .در نتیجه همـه لعنــتها و
وبــالها حتى همان مقدارى كه به خود گنهكاران متو ّجه مىشود ،متو ّجه او نیز مىگردد.
اصوالً ابلیس كه خدا عذابش را زیاد كند ّاولین كسى بود كه معصیت را در بشر فتح
باب كرد و خداى را در فرمانش معصیت نمود .پس به این اعتبار هم وبال و لعنت و گناه
هر گنـاهكارى به او برمى گردد.
ا ّما ایــن كــه خــداى تعــالى لعنت خود را به او اختصاص داد جهتش این است كه
دور كــردن از رحمــت ،وقتــى اثــر خود را مىبخشد كه از ناحیه خداى تعالى باشد چــون
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كســى مــالـك رحمت او نیســت تــا بــدهـد یــا دریــغ دارد مگــر بــه اذن او.
لعن غیر خدا نیز در حقیقت درخواست از خداست كه او طرف را از رحمت خود
دور فرماید .و خود دور كردن از رحمت كه نتیجه دعاست كار خدا و صنع او و قایم به
() 1
اوست.
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،34ص .41

ادامه لعن شیطان تا چه زمانى است؟
ّیــن!» ( / 35حجــر)
علَی َ
ْــك اللَّ ْعنَـــةَ اِلـى یَ ْ
« َو ا َِّن َ
ــو ِم الــد ِ
ّین» نمود براى این بود كه لعنت عنوان
این كه لعنت را در آیه فوق مقید به « َی ْو ِم الد ِ
و نشانى گناه و وبال است ،كه از ناحیه معصیت عاید نفس مىگردد و نفس را نشان دار
مىكند ،و چون دنیا جاى عمل است ،نه جزاء ،و آخرت محل جزاست نه عمل ،پس معصیت
محدود به «یوم جزا» خواهد بود .دنیا جاى نوشتن اعمال و ضبط آنهاست و روز قیامت
جاى حساب و جزاست.
ا ّما ایــن كــه بعضــى گفتــهانــد :تقییــد لعنــت به روز جزا دلیل بر این است كه
مدت لعنت تا آن روز است و آن روز خــداونــد لعنــت را از او بر مىدارد ،سخنى است كه
آیات عذاب همه آن را دفع مىكند ،چون روز قیامت روز عذاب است ،و همه پاداشها و
كیفـرها آن جــا شــروع مىشـود.
ّین» است كه اشعار دارد بر
مؤید این معنا تعبیر آیه مورد بحث از قیامت به «یَ ْو ِم الد ِ
این كه شیطان تا آن روز ملعون است ،و آن روز مجزى به لعن است یعنى عذاب لعنتهاى
() 1
تا آن روز را مىچشد.
 -1الـمیــــــــــــزان ،ج  ،23ص .230
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فصل سیزدهم
پایان مهلت شیطان
پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانى
ـك ِمنَ ْال ُم ْن َ
وم!» ( 37و  / 38حجر)
ظـرینَ اِلى یَ ْـو ِم ْال َو ْقـ ِ
«قــا َل فَـ ِانَّ َ
ت ْال َم ْعلُ ِ
دوم گفت« :همه آنان را اغوا مىكنم!» و این خود شاهد است بر
ابلیس براى بار ّ
این كه او مىدانستــه كه تـا آخـریـن فـردى كه از بشــر زنــده است و او دسترسى به
اغوایش دارد زنده مىماند پس معلوم مىشود كه او از جمله« :تا روز وقت معلوم!» فهمیده
كه مقصود آخرین روز عمر بشر ،و زندگىاش در زمین ،و آخرین فرصتى است كــه او
مىتــواند به كــار اغواى خود ادامه دهد.
ولى دلیل عقلى و نقلى قائم است بر این كه بشر به سوى سعادت سیر مىنماید و این
نوع به زودى به كمال سعادت خود مىرسد و مجتمع انسانى از گناه و شر رهائى یافته و به
خیر و صالح خالص نایل مىشود ،به طورى كه در روى زمین جز خدا كسى پرستش
نمىشود و بساط كفر و فسوق بر چیده مىگردد ،و عیش صافى گشته و مــرضهاى درونـى
و وســاوس قلبى از میان مىرود.
این معنا از آیه زیر نیز به خوبى به چشم مىخورد:
« فساد در زمین و دریا به خاطر اعمال مردم پدیدار گشت تا كیفر بعض آن چه به
ایشان بچشانیم شاید برگردند!» ( / 41روم)
و نیــــــز آیــــه مشهــــــور:
« َو لَقَ ْد َكت َ ْبنا فِى َّ
صا ِل ُحونَ ـ ما در زبــور بعد
ِى ال ّ
ور ِم ْن بَ ْع ِد ال ِذّك ِْر ا َنَّ االَ ْر َ
الزبُ ِ
ض یَ ِرثُها ِعباد َ
از ذكــر نوشتیم كه زمیــن را بندگان صالح من به ارث مىبرند!» ( / 105انبیاء)

روز وقت معلوم ،كه سرآمد مهلت ابلیس است ،روز اصالح آسمانى
بشر است .كه ریشه فساد به كلّى كنده مىشود و جز خدا كسى پرستش
( )1
نمىگردد ،نه روز مرگ عمومى بشر با نفخه ّاول !
 -1المیـــــزان ،ج  ،23ص .234
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انتهــاى مهلـت شیطـــان
ـرنى اِلى یَ ْـو ِم یُ ْبعَثُـونَ قا َل فَـ ِانَّ َك ِمـنَ ْال ُم ْن َ
وم!»
ظــریـنَ اِلـى یَ ْـو ِم ْال َو ْقـ ِ
«قـا َل َربّ ِ فَـا َ ْن ِظ ْ
ت ْال َم ْعلُ ِ
( 79تا  / 81ص)
از ظاهر این كه انتهاى مهلت را روز مبعوث شدن انسانها معین كرد ،و خداى
مقرر داشت ،بر مىآید كه اجابت خواسته ابلیس با
تعالى انتهاى آن را تا روز وقت معلومّ ،
خواستهاش اختالف دارد .و عین خواستهاش اجابت نشده ،پس الجرم معلوم مىشود آن روز
وقت معلوم ،آخرین روزى است كه بشر به تسویالت ابلیس نافرمانى خدا مىكند ،و آن قبل
از روز قیامت و بعث است.
و ظــاهـرا مراد از روز ،روز معمولى نیست بلكه مراد ظرف است و در نتیجه
اضــافـه شدن كلمــه «یَ ْو ِم» به كلمــه «وقت» ،اضــافه تــأكیــدى است چون خود «یَ ْـو ِم» هم
() 1
به معنـاى وقت و ظرف است.
 -1المیزان ،ج  ،34ص .42

اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع برزخ
«قـا َل ا َ ْن ِظ ْرنى آ اِلى یَ ْو ِم یُ ْبعَثُونَ قا َل اِنَّ َك ِمنَ ْال ُم ْن َ
ظرینَ !» ( 14و  / 15اعراف)
ـ «گفت مرا تا روزى كه برانگیخته مىشوند مهلت ده!»
ـ «گفت مهلـت خـواهى یافت!»
ابلیس از خداى تعالى مهلت مىخواهد و خداوند هم به وى مهلت مىدهد .در جاى
دیگــر قــرآن نیــز این معنــى را ذكـر كرده و فرموده« :گفت :پروردگارا پس تا روزى
كــه خــالیـق مبعــوث مىشوند مهلتم ده ،خــداى تعــالى فرمود :تو از مهلت داده شدگان
شدى تا روز معین و وقـت معلوم!»
از آیه فوق بر مىآید كه ابلیس به طور مطلق از خدا مهلت خواسته ،ولكن خداوند او
را تا زمانى معین مهلت داده است.
این كه در آیه ّاولى فرمود « :تو از مهلت داده شدگانى »،در حقیقت مهلت وى را به
طور اجمــال ذكــر كرده ،و نیز از آن بر مىآید كه غیر از ابلیس مهلــت داده شــدگــان
دیگرى نیز هستند.
و از این كه ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده مىشود كه وى
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در این صدد بوده كه جنس بشر را هم در دنیا و هم در عالم برزخ گمراه كند ،ولكن خداوند
دعایش را به اجابت نرسانید ،و شاید خداوند خواسته باشد كه او را تنها در زندگى دنیا بر
بندگانش مسلّط كند ،و دیگر در عالم برزخ قدرت بر اغواى آنان نداشته بــاشــد ،هر چنــد به
مصــداق آیــه زیــر رفـاقت و هـم نشینى با آنان را داشته باشد:
« و هر كس از یاد خداوند مهربان اعراض كند شیطانى را به او مىگماریم تا هم
نشین وى باشد ،شیــاطیــن مردم را از راه حق جلوگیرى مىنماید و مردم در عین حال خیال
مىكنند كه راه حق همین است كه آنان مىروند تا آن كه نزد ما آید ،آن وقت است كه هر
كدام به شیطان خود مىگوید :اى كاش میان من و تو فاصله بین شرق و غرب مىبود ،و من
با تو آشنا نمىشدم كـه تو بد قــرینـى هستــى 36( »!...تا  / 38زخرف)
و هم چنیــن آیــه:
ــروا الَّــذینَ َ
«اُحْ ُ
ظلَ ُمــوا َو ا َ ْزوا َج ُهــ ْم ـ كســانى را كــه ستم كردند با قرینهایشان
ش ُ
( )1
یــك جــا محشــــور كنیـد!» ( / 22صــافــات)
 -1المیزان ،ج  ،15ص .38

روز «وقت معلوم» و پایان مهلت شیطان چه زمانى است؟
ـك ِمـنَ ْال ُم ْن َ
وم!» ( 37و  / 38حجر)
ظـرینَ اِلـى یَ ْـو ِم ْال َـو ْق ِ
«قــا َل فَـ ِانَّ َ
ت ْال َم ْعلُ ِ
ـ «پــروردگــارت گفــت :تــو از مهلــت داده شــدگــانـى ،تــا روز وقــت معلــوم!»
شیطان كه از كالم خدا كه فرمود « :بر تو باد لعنت تا روز جزا / 35( »،حجر)
فهمیده بود كه او با نوع بشر تا روز قیامت رابطهاى دارد .آن این است كه فساد اعمال بشر
و شقاوتشان ناشى از سجده نكردن وى و مربوط به وى است ،و به همین جهت درخواست
كرد كه «پس مرا تا روزى كه مبعوث مىشوند مهلت بده!» ( / 36حجر) و نگفت« :مرا تا
روزى كه آدم مىمیرد و یا تا زنده است مهلت بده »،بلكه عمر آدم و ذریّهاش همگى را در
نظـر گـرفـت ،و درخـواست كـرد تــا روزى كـه مبعـوث مىشـوند مهلتشـان دهد.
معناى كالمش این مىشود :حاال كه مرا تا قیامت لعنت كردى ،تا قیامت هم عمر
بده ،و وقتى درخواستش مستجاب شد آن چه كه در دل پنهان كرده بود اظهار داشت و گفت:
«هر آینه همگى آنان را اغوا مىكنم!» ( / 39حجر)
آیــه مــورد بحــث «قا َل فَ ِانَّ َك ِمنَ ْال ُم ْن َ
وم!» جواب
ظـرینَ اِلى یَ ْو ِم ْال َو ْق ِ
ت ْال َم ْعلُ ِ
خــداىتعالى به ابلیــس است و در آن اجابت قسمتى از خواسته او و هم ردّ قسمت دیگر آن
است .اجــابت است نسبــت به اصــل عمــر دادن ،و ردّ است نسبت به قیدى كه او به كالم
خود زد و آن این كه ایــن مهلــت تا قیامت باشد .و لذا خــداونــد فرمود مهلــت مىدهــم ا ّمــا
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تـا روزى معلـوم ،نه تــا قیــامت.
با در نظر گرفتن سیاق دو آیه مورد بحث ،بسیار روشن به نظر مىرسد كه یوم
«وقت معلوم» غیر یوم «یُ ْبعَثُونَ » است و معلوم مىشود خداى تعالى دریغ ورزیده از این
كه او را تا قیامت مهلت دهد ،و تا روز دیگرى مهلت داده كه قبل از روز قیامت است.
حــال مىپــردازیــم بــه ایــن كه «وقت معلوم» بــه چــه معنــاســت ،و بــراى چـه
كسى معلوم است؟
در قرآن كریم موارد متعدّدى است كه چیزى را موقوف به وقت معلوم ،و یا مقدّر
وم ـ نازل نمىكنیم مگر به مقدار
به قدر معلوم مىكند ،مانندَ « :و ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
معلوم »،و «اُول ِئ َك لَ ُه ْم ِر ْز ٌق َم ْعلُو ٌم ـ براى آنان است رزقى معلوم / 41( ».صافات) مقصود
از آن ،وقت و قدر و رزقى است كه نـزد خـدا معلـوم است ،و ا ّما ایـن كه در آیـه بــاال وقت
( )1
نام بــرده بـــراى ابلیـس هـم معلــوم اســت یـا نـه ،از لفـظ آیــه فهمیـده نمـىشـود.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .233
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فصل چهاردهم
حشر شیطان در قیامت

اثبات حشر براى گروه جن و شیاطین و پیروان آنها
« َو یَ ْـو َم یَحْ ُ
ـس / 128( »! ...انعام)
ـرتُـ ْم ِمنَ ِ
ش ُر ُهـ ْم َجمیعـا یا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن قَـ ِد ا ْست َ ْكث َ ْ
اال ْن ِ
ـ « روزى كه همگى را محشور كند (و گوید) اى گروه جنیّان از آدمیان كه پیرو
شما بودند بسیار یافتید!»
این كه در آیه فوق مىفرماید :شما اى گروه جن زیاد از انسانها آوردید ،معنایش
این نیست كه افراد زیادى را آوردهاید براى این كه آورنده انسانها در دنیا و مبعوثكننده
آنان در قیامت خود خداى تعالى است ،بلكه معنایش این است كه شما اى گــروه شیـاطیـن
زیـاد در انسـانها اثـر سـوء گـذاشتید و خیلى از آنان را اغوا كردید.
آیــه شــریفــه ظهــور دارد در ایــن كــه مــراد از جــن شیــاطین جنّى است كه در
( )1
سینـهها وســوســه مىكننــد.
 -1المیزان ،ج  ،14ص .223

جهنّم ،جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او
ـق َو ْال َح َّ
«قـا َل فَ ْال َح ُّ
ـق اَقُـولُ .الَ ْمالَ َّن َج َهنَّ َم ِم ْن َك َو ِم َّم ْن ت َ ِبعَ َك ِم ْن ُه ْم اَجْ َمعینَ !» ( 84و / 85
ص)
این آیه پاسخى است از خداى سبحان به ابلیس ،كه مشتمل است بر قضائى كه خدا
علیــه ابلیــس و پیــروانـش رانـده ،كـه بـه زودى همــه را داخـل آتـش خـواهـد كـرد.
تقدیر آیه چنین است ـ حق ،كه بدان سوگند مىخورم ،این است كه من جهنّم را از تو
و از هـر فــرد از ایشـان كه تو را پیروى كند پُر خواهم كرد.
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در جمله فوق « َو ْال َح َّ
ـق اَقُـو ُل» جملهاى است معترضه و مىفهماند كه این قضاى
حتمــى اســت .و نیــز پنــدار ابلیــس را ردّ كنــد كـه پنـداشته بود «من از او بهترم/ 76( »،
ص) چون از این پندار بر مىآید كه او امر خدا را كه فــرمــوده بود براى آدم سجده كن
غیر حق مىپنداشته ،و این جمله آن را ردّ مىكند.
جمله آخر آیه متن آن قضائى است كه خدا رانده ،و گویا مراد از كلمه « ِم ْن َك» جنس
شیطــانها بـاشـد ،و در نتیجه هم شامل ابلیس مىشود و هم ذریّه و قبیله او ،كه از اویند .و
دومى به « َّم ْنت َ ِبعَ َك» مربوط است و معناى آن این است كه ـ از ذریــه آدم هر
كلمــه « ِم ْن ُه ْم» ّ
( )1
كـس پیـروى تو كند او نیز جهنّمى است.
 -1المیزان ،ج  ،34ص .42

وضع ابلیس و غاوون در جهنّم
ْلیس اَجْ َمعُونَ !» ( 94و  / 95شعراء)
«فَ ُك ْب ِكبُـوا فیهـا ُه ْم َو ْال ُ
غـاونَ َو ُجنُـود ُ اِب َ
بت پـرستـان و بتهـاى ایشـان ،یكـى از سـه طـائفـهاى هستنـد كه آیه شریفه درباره
سوم
دوم آنان «غاوون» هستند .طایفه ّ
آنان فرموده كه بــه رو در جهنّـم مىافتنــد ،طـایفـه ّ
جنود ابلیسند كه همان قرباى شیطان باشند ،كه قرآن كریم درباره شان مىفـرمـایـد :هیــچ
وقــت از اهل غـوایـت جـدا نمـىشـوند تـا داخـل دوزخشـان كنند.
ـ «كسى كه از یاد رحمان شب كور شود ما برایش شیطانى بر مىانگیزیم كه قرین
وى بــاشـد ...امـروز سـودى به شما نمىدهـد چون ستـم كردید و امروز همه در
عذاب شریكید!» ( 36تا  / 39زخرف)
ـ «در آن جــا با یكدیگر مخاصمه كنند و گویند :قسم به خدا كه در ضاللتى آشكار
بودیم ،كـه شما را با پـروردگـار جهـانیــان بــرابــر مىگــرفتیم .و جز تبهكـاران ما
را گمراه نكردند!» ( 96تا  / 99شعراء)
ظاهرا گویندگان این سخن همان غاوون هستند ،و منظور از اختصام به طورى كه
( )1
از چند جاى قرآن بر مىآید جدالى است كه میان خود آنان و شیطانها واقع مىشـود.
 -1الـمیزان ،ج  ،30ص .157

بیزارى جستن شیطان از پیروان خود در قیامت
ى / 22( »! ...ابراهیم)
ـــر ِخ ُكـــ ْم َو مــا ا َ ْنتُـ ْم ِب ُم ْ
«مــــا اَنَـــــا ِب ُم ْ
ص ِ
ص ِ
ــر ِخــ َّ
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ـ «امــروز من فـریـادرس شمــا نیستـم ،و شمـا نیـز فـریـاد رس مـن نیستیـد .من
نمىتـوانـم شمـا را نجات دهم ،شما هم نمىتوانید مرا نجات دهید .نه من شفـاعت كـار
شمایم ،و نـه شمـا شفیــع منید!»
ون ِم ْن قَ ْبلُ!»
ـ « اِنّـى َكفَ ْ
ـرتُ ِبمـا ا َ ْش َر ْكت ُ ُم ِ
« من از این كه شما در دنیا مرا شریك خداوند گرفتید بیزارى مىجویم!» (/ 22
ابراهیم) مــراد از شــریـك گرفتن ،شـریك در پرستش نیست ،بلكـه شــرك در اطــاعت
است.
و این بیزارى جستن شیطان از شرك پیروان خود ،مخصوص به شیطان نیست،
بلكه خداى تعالى آن را از هر متبوع بـاطلـى نسبت به تــابـع خود حكــایــت نموده ،كه در
روز قیامت اظهار مىدارند كه شرك ورزیدن شما جز از ناحیه یك وهم سرابى نبــوده ،و
مـا در ایـن بیــن تقصیــرى نــداریـم!
ـ «ا َِّن ّ
عذابٌ اَلی ٌم!» ( / 22ابراهیم)
الظلِمینَ لَ ُه ْم َ
آن جمله تت ّمه كالم ابلیس است ،كه عذاب الیم را براى آنان مس ّجل مىكند ،و مىگوید
چون شما از ستمگران بودید و ستم شما جز از ناحیه خودتان نبود ،لذا عذاب دردناك حق
شماست.
از ظاهر سیاق بر مىآید كه جمله« :من فریاد رس شما نیستم و شما فریادرس من
() 1
نیستید!» ( / 22ابراهیم) كنایه است از این كه میانه من و تابعینم رابطهاى نبوده است.
 -1المیزان ،ج  ،23ص .74

تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا
«قــا َل قَـرینُـهُ َربَّنا ما ا َ ْ
طغَ ْیتُـهُ َو ل ِك ْ
ضــال ٍل بَعیــدٍ!» ( / 27ق)
ـن كـانَ فـى َ
معناى جمله این است كه آن شیطانى كه یك عمر با او بود ،و گمراهش مىكرد،
گفت :اى پروردگار ما ـ یعنى پروردگار من و این انسان كه من قرینش بودم ـ من او را
مجبور به طغیان نكردم ،لكن خودش آماده و مستعد بود كه دعوتهاى مرا بپذیرد .هر چه به
او پیشنهــاد مىكــردم او به اختیــار خود قبولش مىكرد ،پس من مسئول گناهان و طغیــــان
او نیستـم!
ى َو قَـ ْد قَـد َّْمـتُ اِلَ ْی ُكـ ْم ِب ْ
ـال َوعیـدِ!» ( / 28ق)
ـ «قا َل ال ت َْخت ِ
َص ُموا لَدَ َّ
گوینده این پاسخ خداى تعالى است ،و خطابش عمومى است .گویا روى سخن با
عموم مشركین طاغى و قرینان ایشان است .خطابى است قهرا منحل به خطابهاى جـزئــى
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مىشـود ،و هـر انسـانى را بـا قـرینـش شــامـل مـىگــردد.
معناى آیه این است كه نزد من بگو مگو مكنید كه هیچ سودى برایتان ندارد ،چون
من تهدید و وعید خود را به همه مشركین و ستمكاران ابالغ نمودم ،و تهدیدهاى نام برده از
قبیل آیات زیر است ،كه به ابلیس فرموده :برو كه هر كس از انسانها تو را پیــروى كنـــد،
جهنّــم جــزاى تـــو و همــه آنــان خــواهــد بـــود!
ى َو مـا اَنَــا ِب َ
ظــالّ ٍم ِل ْلعَبیـــدِ!» ( / 29ق)
ـ « مـا یُبَـدَّ ُل ْالقَ ْ
ــو ُل لَــدَ َّ
آن چه از سیاق بر مىآید این است كه این آیه مطلبى نو و جدید را بیان مىكند،
مىفرماید:
ـ در درگاه من هیچ سخن دو تا نمىشود ،و منظور از قول ،مطلق قضاهاى حتمى
است ،كه خدا رانده و خداى تعالى چنین قضاء رانده كه هر كس باحال كفر بمیرد داخل جهنّم
شود ،قهرا و به حسب مورد با آن وعیدى كه خدا ابلیس و پیروانش را تهدید به آن كرده
منطبق مىشود .چنان كه از ظاهر آیه سوره تحریم نیز همین معنا استفاده مىشود چون
مىفرماید:
ـ «اى كسانى كه كفر ورزیدید ،امروز دیگر عذر نیاورید ،براى این كه ما كه به
شما كارى نكــردیــم و این عــذاب كــه مىبینید برگشــت اعمـال خود شماست/ 7( »! ...
تحــریـم) « َو مــا اَنَــا بِ َ
ظــالّ ٍم ِل ْلعَبیــ ِد  -من نسبت به بندگان خــود ستمكــار نیستــم!» (/ 29
( )1
ق)
-1ـ المیـزان ،ج  ،36ص .242

حشر پیروان شیاطین با قرینهاى شیطانى خود
ش َرنَّ ُهــ ْم َو ال َّ
ـك لَنَحْ ُ
ــم ِجثِیّا !» (/ 68مریم)
«فَ َو َر ِبّ َ
ض َرنَّ ُهــ ْم َح ْ
شیاطینَ ث ُ َّم لَنُحْ ِ
ــو َل َج َهنَّ َ
معناى آیه این است كه به پروردگارت سوگند ،كه همه را روز قیامت با اولیاى شان
و قرینهاى شیطانى شان جمع مىكنیم ،آنگاه پیرامون جهنّم براى چشیدن عذاب جمعشان
مىكنیم ،در حالى كه همـه از در ذلّـت به زانـو در آمــده باشند ،یا در حالى كه همـه دستـه
ش َرنَّ ُهـ ْم َو ال َّ
دستـه انبــوه گشتــه بــاشنــد .مــراد از ایـن كـه فـرمـود« :لَنَحْ ُ
شیاطینَ  »،ایــن
اســت كه در بیرون قبر ایشان را با اولیاى شان كه شیطانهایند جمع مىكنیم ،چون به
خــاطـر ایمــان نداشتن از غاویان شدند« :به زودى غى را كه از خودشان است مالقات
مىكنند / 59( ».مریم)
و در جــــاى دیگـــر بیـــان كـــرده كـــه شیطـــانهــا اولیـــاى غــاویــاننــد.
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و یا ممكن است مراد قرینهاى ایشان باشد ،یعنى ایشان را با قرینهایشان محشور
ع ْ
شیْطـانا فَ ُه َو لَــهُ
ض لَـهُ َ
مـن نُقَ ِیّ ْ
ـن ِذ ْك ِـر َّ
مىكنیم ،هم چنان كه فرمودَ « :و َم ْن یَ ْع ُ
ـش َ
الـرحْ ِ
( )1
قَ
ٌ
ـریـن / 36( »! ...زخرف)
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،27ص .134

مواجهه شیطان با ظالمین در قیامت
« َو قا َل ال َّ
شی ُ
ى االَ ْم ُر ا َِّن ّ
ع ْدت ُّ ُك ْم فَــا َ ْخلَ ْفت ُ ُكــ ْم َو مــا كــانَ
ق َو َو َ
ّللاَ َو َ
ْطان لَ ّما قُ ِ
عدَ ُك ْم َو ْعدَ ْال َح ّ ِ
ض َ
علَ ْی ُكـ ْم ِم ْ
طــان اِالّ / 22( »! ...ابـراهیـم)
س ْل
ـن ُ
لــى َ
ٍ
ـ «و همین كه كار خاتمه پذیرد شیطان گوید :خدا به شما وعده درست داد ،و من نیز
به شما وعده دادم و با شما تخلّف كردم ،مرا بر شما تسلّطى نبود جز این كه
دعوتتان كردم و اجابتم كردید ،مرا مالمت نكنید ،خـودتان را مالمت كنید !»
آیه فوق حكایت كالم شیطان است كه در روز قیامت به ظالمین مىگوید و كالم
جامعى است از او ،زیرا در این عبارت كوتاه موقعیتى را كه با مردم داشت بیان كرده ،و
رابطــه خـود و ایشـان را در برابر اهل جمع ،و خیلى پوست كنده و روشن بیان مىكند.
خداى تعالى هم وعده داده بود كه به زودى ایشان را به اختالفاتى كه مىكردند خبر
مىدهد ،و این كه به زودى در روز قیامت حق هر چیزى از قبیل همانهایى كه در دنیا
حــق را مىپــوشـانـدنـد ظــاهر مىگرداند لذا مالئكه از شرك ایشان بیزارى مىجویند ،و
شیطانهاى انســى و جنّـى هم ایشان را طرد مىكنند ،و بتها و خدایان دروغین هم نسبت
به شرك و كفر ایشان بیزارى و كفر مىورزند .پیشوایان ضاللت هم جوابشان را نمىدهند.
خود مجرمین هم به گمراهى خود اعتراف مىكنند .این معانى همه در آیـات بسیارى از
قـرآن كـریـم آمـده است.
گوینده این جمله « :خداوند به شما وعده داد وعده حق »،همان ابلیس است ،و
مقصودش از ایـن حـرف ایـن اسـت كـه مـالمت گناهكاران و مشركین را از خود دور
سازد .معنایش این است كه خداوند به شما وعدهاى داد كه اینك وقوع آن و مشاهد بودن
حساب و جنّت و نار را مىبینید .امروز آن وعده را محقّق ساخت .و من هم به شما وعدهاى
دادم ولى به آن وفا نكردم ،چون خالف آن چه را كه وعده داده بودم محقّق شد.
وعدهاى كه داده شد منحصر در اجر اخروى نیست ،بلكه وعده ،هم دنیوى است ،و
هم اخروى ،هم به افراد مشرك؛ چون زندگى دنیا و آخرت مطابق با همند ،و در حقیقت
زندگى دنیا الگوى زندگى آخرت است .و خداى تعالى اهل ایمان را به زندگى طیب و عیش
سعید وعده داده ،و اهل شرك را كه از یاد او اعراض مىكنند به زندگى تنگ ،و توأم با
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اندوه و عذاب درونى در دنیا وعده داده ،و آن گاه هر دو فریق به یك زندگى دیگرى كه در
آن حساب و كتاب و جنّت و نار است وعده داده است ؛ این وعدهاى است كه خداىتعالى به
بشر داده است.
 -1الـمیـــــــــزان ،ج  ،23ص .69
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