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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىمردم، عملى را كه مىشود كه بسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 عـزیز نیـز بیـفتنـد. آیـد، به یاد آنبـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و 

بیاموزد تا در مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و 

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 

ام اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به ن

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 

 11 مقـدمـه مـؤلـف

 13 مقدمه کتاب ششم و هفتم

 13 بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه، جـن و شیطـان

 13 بـررسى معـارف قـرآن در این زمینه

 14 بینیم؟چـرا این عـوامل را نمى

 14 آثـار عمـل مـالئكه
 

 معارف قرآن در شناخت جن بخش اول:
 

 17 فصل اول

 17 ماهیّت وجودى جن، و استعدادهاى آن

 17 جــن چیسـت؟

 18 مــادّه اولیّــه آفـرینش جـن

 19 هاى بعدى و نحوه تناسل جنتكثیر نسل

 19 ارتباط جن با شیطان ـ جاّن و ابلیس

 20 هم طـایفه بودن جن و ابلیس

 21 تفــاوت مــادّه اّول جــن و انسـان

 21 اولیّهخلقت جاّن اولیّه در مقابل انسان 

 22 بـرتـرى انسـان بــر جــن

 22 مفهوم وسواس خنّاس و شیاطین جن و انس

 24 فصل دوم

 24 كفر و ایمان در جن

 24 هاى مختلف و گروه صالح و ناصالح جنفرقه

 24 گروه مسلمان و گروه منحرف بین جنیّان

 25 یكى بودن پیامبران جن و انسان

 26 استمـاع قــرآن و مسلمان شدن گروهى از جن

 26 سرعت ایمان آوردن جن به قرآن

 27 السالمعلیهها به دین مـوسى مسلمـانى جـن، و ایمـان قبلـى آن

 29 فصل سّوم

 29 جّن در تاریخ

 29 طوایف جن در تركیب لشكر سلیمان نبى
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 29 ریت جن و نیروى فوق العاده اوعف

 30 عملكـرد شیـاطین جن و انس به عنوان دشمن پیامبران

 31 مـرگ سلیمـان و عــدم اطــالع جــن از غیـب

 32 فصل چهارم

 32 ممنوعیّت جن از استراق سمع وحى

 32 از بعثت ممنـوع شـدن صعود جـن به آسمان بعد

 32 حیـرت و جهـل جنیّان نسبـت بـه كیفیـت وحى

 34 فصل پنجم

 34 حشر جن مرگ و

 34 هـامـرگ و میـر جنیّـان و اقـوام قبلـى آن

 34 هایى از جـن به اجل معیّن قبل از قیامـتمرگ امت

 35 هاحشر گروه جن در قیامت و بازخواست آن

 36 نحوه رسیدگى به اعمال جن در قیامت

 36 و انـس در قیـامـت ظهــور عـدم تـوانایى جـن

 38 فصل ششم

 38 اعتقادات باطل در مورد جن

 38 جوامع تاریخى بشرپرستش جن در 

 38 نفى تصّرف جن در خلقت

 39 اعتقادات قبایل مشرك در مزاحمت جنیّان

 40 تكذیب اكاذیب مشركین جن به وسیله مؤمنین جن

 40 شركاى جن ـ شاه پـریان و سـایر معتقدات باطل
 

 شیطانمعارف قرآن در شناخت  :دوم بخش

 43 فصل اول

 43 آفرینش شیطان، ذات و ماهیّت او

 43 طرح موضوع شیطان

 43 شیطان از نظر قرآنماهیت 

 44 مادّه اولیّه شیطان

 45 حقیقت و ذات شیطان )ابلیس(

 45 م جنس بودن ابلیس با جنه

 45 ارتباط جنس شیطان با جن )جاّن(

 46 تفاوت جنس ملك و شیطان

 47 هاابلیس، پدر شیطان

 47 فـرزنـدان و نسل شیطان
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 47 تفــاوت ابلیـس و شیـاطیـن، ذریّــه و قبیلــه ابلیــس

 48 هالشكریان شیطان، و عملكرد انفرادى و اجتماعى آن

 50 فصل دوم

 50 فلسفه آفرینش شیطان

 50 طرح سؤاالت درباره فلسفه آفرینش شیطان

 52 فلسفه آفرینش شیطان و قانون خیر و شر

 52 هاى تكوینى قانون اضداد و فلسفه وجودى شیطانشهری

 53 لزوم وجود شیطان در اركان نظام عالم بشریت

 54 آزمایش الهى به وسیله القائات شیطانى

 55 شیطان عامل آزمایش انسان

 56 استناد اعمال شیطـان به اذن الهى

 57 شود؟نع شیطان نمىچرا خداوند ما

 58 مشیـت الهــى در تـأثیــر القـائـات شیطـانـى

 59 موقوف بودن راه شیطان به قضای الهى

 60 چگونگى استناد تصّرفات شیطان به اذن الهى

 61 تصرفات شیطان و نقش اختیار در انسان

 62 رابطه با پیروى از شیطان مسئله جبر و اختیار در

 63 اغفال شیطان، اضالل ابتدایى و مجازات ثانوى

 63 سه فرمان الهى در ردّ ادّعاى استقالل شیطان

 64 مسئـول بـودن انسـان، و مـوهوم بودن رابطه شیطان و انسان

 66 فصل سوم

 66 ر اووظایف شیطان و طرز كا

 66 گیرد؟عمل گمراه كردن ابلیس چگونه صورت مى

 66 اثر نزدیك شدن شیطان به دل انسان

 67 هـاها و تنــوع فنـون آنتنـوع شیطـان

 68 خـاطـرات شیطـانى چیسـت؟

 69 نحــوه القاى القائات شیطانى

 70 نســخ القـائات شیطانى

 70 مفهـوم شیطـان طـائف و طـواف او

 71 مفهــوم نــزغ شیطـان

 72 نزغ شیطان و راه مقابله با آن

 73 مفهـوم صـوت و جلب شیطـان و لشكـر سـواره و پیـاده او

 73 مفهوم تسویل و امالء شیطان

 74 هاانتقال تسویالت شیاطین به وسیله انسان
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 74 مفهوم حرف زدن شیاطین

 75 مفهوم همزات و حضور شیاطین

 76 ضعف كید و فریب شیطان

 76 گمـراهـى شیطــان، گمـراهى اولیّـه یا مجـازات؟

 77 ها به خدا و شیطانمكر و امالء و استدراج و چگونگى استناد آن

 77 السالمعلیه شیاطین جنّى بنّا و غّواص در تسخیر سلیمان نبـى

 78 علت تشبیه شكوفه میوه درختان جهنّمى به سر شیاطین

 80 فصل چهارم

 80 وسایل كار شیطان

 80 میدان عمل شیطان و محل نفوذ او

 81 لذایذ طبیعى و فكرى و لذایذ شیطانى

 82 فتـارى در دام شیطـــاننحــوه گـر

 83 هاهاى شیطانى اعمال و بى اثر شدن آنجلوه

 83 هارابطه عمل شیطان با شراب و قمار و آثار آن

 85 حّب شهوات و چگونگى انتساب آن به شیطان

 86 مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او

 87 زینت دادن زمین به وسیله شیطان مفهوم

 88 اهداف متفاوت تزیین دنیا و استناد آن به خدا و شیطان

 88 مفهوم كمین نشستن شیطان و محاصره انسان

 89 دخالت شیطان در كیفیت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء

 91 ربا خوارى و دخالت شیطان در نیروى تشخیص انسان

 92 سحر و ساحرى در قوم یهود و مفهوم كفر شیاطین

 93 روایات منتخب در چگونگى تصّرفات ابلیس

 95 فصل پنجم

 95 تصّرفات شیطان

 95 عدم آگاهى انسان از حمله شیطان

 95 كنند؟ینند و تصّرف مىبچگونه شیطان و نفراتش انسان را مى

 96 شعـور و ادراك انسان، محل وسوسه شیطان

 96 سوء استفاده شیطان از حاالت نفسانى انسان

 97 دخالت شیطان در اشتباهات انسان

 98 دخالت شیطان در ایجاد فراموشى نهى الهى به وسیله انسان

 98 وشى به وسیله شیطان در انسانایجاد فرام

 99 مـحـاصـره انسـان سـرگشتـه بـه وسیلـه شیـاطین

 99 كنـد؟ابلیـس چـه حـالى را در نفـس آدمـى عـوض مى
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 100 رابطه شیطان با اعمال خالف فطرت انسان و تغییر خلقت

 101 مواعید شیطان و آرزوهاى باطل انسانى

 102 هاشیاطین انسانى و موارد عمل آن

 102 موارد اطـالق عنوان شیطان بر انسـان

 103 دشمنى شیطان با انسان و آثار آن

 103 هاى انسان به وسیله شیطانگیرى غفلتپى

 104 دعـوت، فـریـب، و تـرك و انـزجـار شیطان

 105 مفهـوم شـركت شیطـان در استفـاده از مـال و اوالد انسـان

 106 شوند؟شیاطین بر چه كسانى نازل مى

 107 شیطان قرین و همراه دائمى انسان

 107 كدام صنف از بشر محكوم به اغواى شیطان است؟

 108 چگونگى اختالل در اعصاب و مغز انسان به وسیله شیطان

 109 چگــونگــى تــأثیــر شیطــان در رؤیـاهـاى انسـان

 111 فصل ششم

 111 مصونیت از تصّرفات شیطان

 111 عهد الهى با انسان و فرمان عدم اطاعت از شیطان

 111 استثناى مخلَصین از اغواى شیطان

 112 م سلطه شیطان بر انسانعد

 112 هاى شیطان و عدم تسلّط او بر بندگان خداوعده

 113 هاى شیطانفرمان احتراز جامعه اسالمى از پیروى گام

 114 نفـى سلطـه شیطـان از دارندگان ایمان و توّكل

 115 چه كسانى از تسلّط شیطان مصون هستند؟

 116 چه كسانى و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟

 116 تفكیك بندگان خدا از پیروان شیطان

 117 ادب در كالم و احتراز از وسوسه شیطان

 119 فصل هفتم

 119 والیت شیطان

 119 د؟كنـشیطـان بر چه كسـانى تسلّـط و والیـت پیـدا مى

 120 چگونگى استفاده متقابل شیطان و اولیاى شیطان از یكدیگر

 120 والیـت متقـابـل ظـالمیـن و تـابعیـن شیـاطیـن

 121 والیـت الهـى، والیـت مـالئكه، و والیـت شیطــان

 122 والیت شیطان و پیروى هدایت خیالى

 122 شیطـان و انحصــار آنوالیـت 

 123 والیت شیطان در جـوامـع تـاریخى
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 123 هاى قبلى در انسان براى پذیرش وساوس شیطانزمینه

 124 سـوء اختیـار شیطان در قبول والیت گمراهان

 124 پیــروى شیطـان، مجــازات گمـراهى اولیّـه انسـان

 125 بـرادران شیـاطیـن، و مصـادیـق آن

 126 تحریك مشركین به وسیله شیطان و استناد آن به اذن خدا

 126 حزب شیطان چه گروهى هستند؟

 126 هامنافقین و نجواهاى شیطانى آن

 127 هاى اجـدادى پرداخته شیطاننفـى اطاعـت كورانـه از آئیـن

 128 اى از وحى شیطان براى ایجاد تردید در احكام الهىنمونه

 128 نهـى از اطـاعت شیطـان

 129 نفى والیت تدبیر و شهود شیطان در خلقت

 130 فصل هشتم

 130 حركت اولیّه شیطان در جهت مخالف انسان

 130 نسان و مالئكه اسبابى در خدمت مردمشیطان عاملى مخالف ا

 131 عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاكى انسان

 132 نرابطه تكوینى خلقت انسان با مالئكه و شیطا

 132 ضـدیّـت جـوهـره ذات شیطـان با سعـادت انسان

 133 آیا دشمنى ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟

 133 اعراض شیطان از گرامى داشت انسان

 134 علّت دشمنى ابلیس با آدم

 134 در نسل بشر تمّرد اولّیه شیطان و تأثیر آن در ادامه ضاللت

 135 كافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم

 136 كبر ورزى ابلیس به خداى تعالى

 136 اّولین معصیت در برابر خداى تعالى

 137 تـوجیـه ابلیـس از استكبـار خـود

 137 همسـانى مقام ابلیس با مالئكه قبل از تمّرد

 138 مفهوم هبوط و خروج شیطان

 138 تمّرد،اقتضاى ذاتى ابلیس

 139 شیطان در برابر حقیقت انسانیّت تكـوینـى بـودن تمّرد

 141 فصل نهم

 141 نقش شیطان در خروج نسل انسان از بهشت

 141 آیات مربوط به بهشت آدم و وسوسه شیطان

 143 بهشت آدم و شیطان كجا بود؟

 143 وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟
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 144 وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینى شدن او

 145 وسوسه شیطان در داللت آدم به سوى شجره خلد

 146 كندن لباس تقوی آدم و همسرش به وسیله شیطان

 147 وسیله شیطانچگونگى توجیه نهى آدم به

 147 آدم، و رؤیت و صحبت و فریب شیطان

 148 چگونگى ورود شیطان به بهشت و خروج از آن

 148 گیرى از داستان ابلیس و آدمنتیجه

 149 نقض عهد الهى به وسیله آدم و نقش شیطان

 150 هبوط آدم و همسرش، و ابلیس

 151 فصل دهم

 151 مصونیت وحى قرآن از شیطان

 151 مصونیت وحى الهى از نفوذ شیطان در مراحل آن

 152 ئكهتالش شیاطین براى استراق سمع از گفتگوى مال

 152 حفـظ اخبـار غیبـى و حـوادث آتـى از شیاطیـن مـارد

 153 دفع شیاطین مطرود از سماء دنیا به وسیله شهاب ثاقب

 154 مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با راندن شیاطین

 155 رجم شیاطین با ستارگان در آسمان دنیا

 155 فى استناد قرآن به القائات شیطانىن

 156 مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن

 156 عـدم توانائى و شایستگى شیاطین از استماع وحى و اخبار آسمانى

 158 فصل یازدهم

 158 مقابله پیامبران الهى با شیطان

 158 كند؟ف مىآیا شیطان در انبیاء تصرّ 

 159 چگونگى مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء

 159 كند؟چگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام مى

 160 هاى طبیعى انبیاء و معصومین به شیطانموارد استناد ناراحتى

 161 موارد عدم مصونیت انبیاء از تصّرفات شیطان

 162 بررسى روایات مربوط به گفتگوى ابلیس با پیامبران الهـى

 163 فصل دوازدهم

 163 رجم و لعن شیطان

 163 مفهوم رجم و لعن شیطان

 164 ادامه لعن شیطان تا چه زمانى است؟

 165 فصل سیزدهم

 165 پایان مهلت شیطان
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 165 پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانى

 166 انتهــاى مهلـت شیطـــان

 166 اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع برزخ

 167 و پایان مهلت شیطان چه زمانى است؟« وقت معلوم»روز 

 169 فصل چهاردهم

 169 حشر شیطان در قیامت

 169 هااثبات حشر براى گروه جن و شیاطین و پیروان آن

 169 جهنّم، جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او

 170 وضع ابلیس و غاوون در جهنّم

 170 ستن شیطان از پیروان خود در قیامتبیزارى ج

 171 تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا

 172 هاى شیطانى خودحشر پیروان شیاطین با قرین

 173 مواجهه شیطان با ظالمین در قیامت
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 مـؤلـفمقـدمـه 
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » تــاٍب َمْكنُـــــوٍن                فـى كِ 

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 هنگ معارف قرآن است یا فر« كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 

   

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

تاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر ك

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتجوان و محقق ما با مطالعه 

 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 

 جلد قبلی است. 21الصه از کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خ

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع     

رسید. در قطع جیبی نیز  22های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

جلد  77چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 . رسید

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

المه طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس ع

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
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همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!

 

 بی( امینسید مهدی ) حبی

   1394         
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 ششم و هفتممقدمه کتاب 
 

 بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه، جـن و شیطـان

 

آید، تصویر كودكى معصوم یا دختر جوانى با به میان مى« فرشته»وقتى صحبت از 

به ذهن انسـان  پر و بال رنگین كه در طاق و رواق كلیساها و تابلوهاى نقاشان رسم شده،

 كند. خطـور مى

چه كه در ذهنیت ما جا گرفته، موجودات شرور شود، آنصحبت مى« جن»وقتى از 

هاى هاى ترسو، قصهو گاهى بسیار ریز و غیرقابل رؤیتى است كه از نقل قول بچه

 ها و جن گیرها تصویر یافته است. ها، رمالمادربزرگ

هاى قدیمى در ذهن فاصله تصاویر كتابشود، بالصحبت مى« شیطان»و وقتى از 

هاى تیز در دو شود كه شیطان را در هیئت غول بدقیافه و كریهى با شاخآدم مجسم مى

دادنــد. سابقـه تـاریخـى این تصویرها به ادوار شرك و جاهلیت انسان طرف سر نشان مى

رهایى از شرور و  هـاى چنیـن غـول با شـاخ و دم را به خـاطـرگردد، كه مجسمــهبرمى

 كردند. حوادث بد پرستش مى

  

 بـررسى معـارف قـرآن در این زمینه 
  

طور مشخص در دهد، بهدست مىچه را كه معارف قرآن در این زمینه بهآن

هایى كه بندى هاى مختلــف ایـن كتـاب مـالحظـه خـواهیـد فـرمـود، با توجه به طبقـهقسمت

 شود. ـار اعمـال این موجودات تبیین مىشده، ماهیت وظـایـف و آث

چه كه الزم است، اضافه شود این است كه در موقع خواندن و اندیشه كردن در آن

ها را باید از مغز خارج این كتاب، آن ذهنیات بدوى و جاهلى و تصاویر كلیسایى و نقاشى

از كرد. و چه بهتر كه كرد و با حقایقى كه خداى آفریننده جهان بیان فرموده، اندیشه نویى آغ

هاى علمى خود را بر دانشمندان علوم نیز این حقایق را اساس قرار دهند و نظرات و تئورى

 این مبانى تنظیم كنند. 

ها را قبول دارد، مانند: برد كه غیب بودن آندانش امروز پى به عوامل جدیدى مى

شوند كه این عوامل دیده نمىینامواج صوتى، رادیویى، نورى، نیروى جاذبه و امثال آن. با ا

الذكر به خاطر شباهت گذارى امواج فوقكنند. نامها را احساس مىولى همه مردم، آثار آن

ها به موج صورت گرفته و دیگران را بر اساس شناخت قبلى از نیروهاى دیگر، حركت آن
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 اند. ولى قدر مسلم این است كه: نیرو نامیده

 دارند، ، این عوامل وجود اوال ـ

 شوند و در غیب هستند، ، این عوامل دیده نمىثانیآـ 

ها و جهان هستى ، آثار فعالیت و جریان این عوامل در زندگى روزمره انسانـ ثالثآ

كنند و با سرعت ها گفتار و تصویر ما را ثبت و ضبط مىمشهود است. برخى از آن

ترین تخلفى از وظیفــه خـود دهند.  برخى بدون كوچكغیرقابل تصورى آن را حركت مى

هــا را تنظیـــم میلیاردهـا میلیـارد سـال است كه كـرات آسمـانى را حفـظ و حركت منظــم آن

 نمـایند. مى

اگر این مفاهیم را با مطالب كتاب و شرحى كه خداوند سبحان راجع به این عوامل 

توان ذهنیت فرشتگان تصویرها و قدر ساده مىدر قرآن كریم بیان فرموده، مقایسه كنیم، چه

هـاى شیطـان را از ذهـن زدود و جــاى آن را با چنین دختـران بـالـدار نقــاشـان یا مجسمـه

، وظیفـه مـالئكـه در حفـظ انسان و اعمــال و 5حقـایقـى پـر كـرد. )رجــوع شود به فصـل 

 مــالئكـه.( ، در مـورد مـاهیـت و وظـایـف1چنیـن فصـل گفتــار او و هم

 

 بینیم؟ چـرا این عـوامل را نمى
  

بیند بلكه اگر نور به یك شىء برخورد كند، فقط تصویر آن انسان ذات اشیاء را نمى 

شود. اگر شدت نور بیشتر یا كمتر از توانایى چشم باشد از طریق چشم به مغز منتقل مى

عت سرسام آور معادل شود، یا در حالى كه فركانس رادیویى با سرچیزى دیده نمى

تا  60شود، گوش انسان بیشتر از فركانس كیلومتر در ثانیه پخش مى 000/000/300

توانند، براى چشم و گوش ما شنود. پس در حالتى این نیروها و عوامل مىرا نمى 4000

ها را محدود سازیم و به حد و فركانس ابزار ادراكات خودمان قابل درك باشند كه آن

 ها برسد. قدر قدرت بخشیم كه به حد و فركانس آن یا ابزار ادراكات خودمان را آن برسانیم و

بینیم، كه ما این عوامل اداره كننده امور جهان آفرینش و حیات انسان را نمىدلیل این

همین محدودیت است. اگر روزى این محدودیت از بین برود و یا انسان از بدن خود و 

ها براى او قابل رؤیـت دى خارج شود، بسیارى از نادیدنىهاى این جسم مامحدودیت

 خـواهـد بـود. 
  

 آثـار عمـل مـالئكه 
 

استفاده « ملك و مالئك»استفاده نكنیم و به جاى آن از كلمه « فرشته»اگر از كلمه 
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 توانیم مفهوم قدرت و سلطنت و حكومتى را كه در آن وجود دارد، حس كنیم.كنیم، بهترمى

نامد. قرآن مالئكه را گردانند، مالئكه مى، عواملى را كه جهان را مىقرآن كریم

ها براى ما قابل نامد كه قدرت اقدام و سرعت حركت آنهاى تدبیر و رسوالنى مىواسطه

 تصـور نیسـت. 

اى براى ما ما اصرار نداریم از كلمات نیرو و امواج و غیره كه تعریف پیش ساخته

وجود خواهیم مفاهیم این عوامل و اسباب را در ذهن خواننده بهكه مىدارند استفاده كنیم، بل

 آوریم. 

باید اضافه كرد، این است كه در مقابل عواملى « شیطان»و « جن»چه درباره آن

اوست،  و سعادتزندگى انسان و سیركمالى ها در خدمت حركت و كار آنكه مانند مالئكه 

وجود اى دارند و از مواد دیگرى بهیت و ذات جداگانهعواملى مخالف وجود دارد كه ماه

كنند، لكن دخالتى در اداره جهان یا انسان عمل مىعوامل در خالف جهت منافع اند. اینآمده

ها نیز تغییر دهیم و قدرتى در برهم زدن نظام آن ندارند، باید ذهنیت خودمان را در مورد آن

 دست آوریم.  ها بهى از آنمحتواى كتاب حاضر شناخت جدیدبراساس

 و من هللا التوفیق

 سید مهدى )حبیبی( امین

 1373بهار 
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                                                                                                                                                                                                                                                                              بخش اول         
 

 

 

 معارف قرآن

 در
 

 جنشناخت 
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 فصل اول

 

 ماهیّت وجودى جن، و استعدادهاى آن
 

 

 جــن چیسـت؟

 

 / جن( 1«  ) اْلِجـّنِ فَقـالُوا اِنّا َسِمْعنـا قُْرانا َعَجبا!قُـْل اُوِحـَى اِلَـىَّ اَنَّهُ اْستََمـَع نَفَـٌر ِمنَ »

به معنـاى نـوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند و « ِجـن»كلمـه 

كریم وجود چنین موجوداتى را تصدیق كرده، و درباره آن مطالبى به شرح زیر بیان قرآن

 كرده است: 

 انـد. از نـوع بشـــر خلــق شــده ـ این نوع از مخلــوقــات قبـل 1

اند هم چنــان كه نــوع بشــر از جنس ـ این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده 2

ـ جاّن را ما قبالً از آتشـــى  َو اْلجانَّ َخلَْقنـاهُ ِمـْن قَْبـُل ِمـْن نـاِر السَُّمومِ » : اندخاك خلق شده

  / حجــر( 27« )سمــوم آفـریـده بـودیـم.

اُولئِـَك الَّذیـَن َحقَّ َعلَْیِهُم » ـ این نوع مانند انسان زندگى و مرگ و قیامت دارند:  3

ها كه ـ اینان كسانى اند كه همان عذابقَْبِلِهْم ِمَن اْلِجّنِ َو ااِلْنِس اْلقَْوُل فى اَُمٍم قَْد َخلَْت ِمنْ 

 / احقاف( 18« )شان حتمى شده!هـاى گـذشته جنّى انسـى را منقـرض كـرده بـود، برایامت

ـ این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر  4

و این كه مردانى از انس  َو اَنَّهُ كاَن ِرجاٌل ِمَن االَْنِس یَعُوذُوَن بِِرجاٍل ِمَن اْلِجّنِ ـ»دارند: 

 جن(/  6« )برند.بودند كه به مردانى از جن پناه مى

ـ این نــوع، مـاننـد نوع بشر داراى شعور و اراده است، و عالوه بر این كارهایى  5

توانند انجام دهند، كه از نوع بشر ساخته نیست، هم چنان كه در سریع و اعمالى شاقه را مى

السالم ، و این كه جن مسخر آن جناب بـودنـد، و نیـز در آیات مربوط به قصص سلیمان علیه

 ر سبــا آمـده است. قصـه شه

ـ جن هم مانند انس، مؤمن و كافر دارند، بعضى صالح و بعضى دیگر فاسدند، و  6

 خـوانیم: در ایــن بــاره آیــات زیــر را مى
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ْنـَس اِالّ ِلیَْعبُــدُوِن ـ من جــن و انس را خلق نكردم مگر مـا َخلَْقـُت اْلِجـنَّ َو االْ َو »ـ 

 / ذاریات( 56« )كنند! براى این كه مرا عبادت

ْشـِد فَـاَمنّا ِبهِ »ـ  ـ ما قرآنى عجیب شنیدیم،  اِنّا َسِمْعنا قُْرآنـا َعَجبـا یَْهدى اِلَى الرُّ

 / جــن( 2و  1« )كنــد و بــدان ایمــان آوردیــم.قرآنى كـــه بــه ســـوى رشــد هــدایـت مـى

اْلقاِسُطوَن ـ و این ماییم كه مسلمانان و دادگران از َو اَنّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َو ِمنَّا »ـ 

 / جن( 14« )مایند.

تر از صالح از َو اَنّا ِمنَّا الّصاِلُحــوَن ـ و همیــن مــاییــم كــه صالحان و پائین»ـ 

 / جن( 11« )مایند.

ق»ـ  ا ِلما بَْیَن یََدْیِه یَْهدى اِلَى قالُوا یا قَْوَمنا اِنّا َسِمْعنا ِكتابا اُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموسى ُمَصّدِ

ـ گفتند اى قوم ما آگاه باشید كه ما  اْلَحّقِ َو اِلى َطریٍق ُمْستَقیٍم یـا قَــْوَمنـا اَجیبُـوا داِعـَى اللّـهِ 

هاى آسمانى قبل را تصدیق دارد، كتابى ایم بعد از موسى نازل شده كه كتابكتابى را شنیده

كند، اى قوم ما منادى خدا را ى طریق مستقیم هدایت مىاست كه به سوى حق و به سو

 / احقاف(  31و  30« )اجابت كنید.

 (1)كند. و آیــات دیگــرى كه به ســایـر خصــوصیات جنیّان اشاره مى

 .190ص  39الـمیـــــــــــزان ج، -1

 

 

 مــادّه اولیّــه آفـرینش جـن 
 

 / حجر(  27«) ِمـْن نـــاِر السَُّمــوِم.َو اْلجانَّ َخلَْقنــاهُ ِمــْن قَْبـلُ »

خوریم كه مــا خلقــت نــوع آدمى را از گلى خشكیده كه قبالً گلى روان ـ سوگند مى

را از بــادى بسیــار داغ خلــق « ِجن»و متغیــر و متعفـن بــود آغـاز كـردیـم، و نــوع 

 آتـش شــده بـــود.  كــردیــم، كـــه از شـــدت داغـــى مشتعــل گشتــه و

ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َو لَقَْد َخلَْقنَا االْ »جمله  اى كه در میانظاهر مقابله

/ حجر( برقرار  27و  26« )َو اْلجانَّ َخلَْقنـاهُ ِمـْن قَْبـُل ِمـْن نـاِر السَُّموِم،»و جمله « َمْسنُوٍن،

صدد بیان اصل خلقت بشر است، جمله  شده، این است كه همان طور كه جمله اولى در

شود خلقت جاّن در آغاز از آتشى دومى هم در مقام بیان همین معنا باشد. پس نتیجه این مى

 زهر آگین بوده است. 

اگر در آیه مورد بحث مبدأ خلقت جّن را از نار سموم دانسته، با آیه سوره 

ْحمن» « َو َخلََق اْلجانَّ ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر،» ه:نامیده و فرمود« مارجى از نار»كه آن را « اَلرَّ
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اى است كه همراه دود باشد، پس دو آیه رحمن( منافات ندارد، زیرا مارج از آتش شعله/15)

كند كه مشتعل گشته، و به صورت روى هم مبدأ خلقت جــن را بــاد سمــومى معــرفى مى

  (1)مـارجى از آتـش در آمـده اسـت. 

 . 225ص  23ــــــــزان ج،الـمیـــــ -1

 

 

 هاى بعدى و نحوه تناسل جن تكثیر نسل
 

 / حجــر(  27« )َو اْلجــــانَّ َخلَْقنــاهُ ِمـــْن قَْبـــُل ِمـــْن نــــاِر السَُّمـــوِم.»

هـم مـاننـد فــرد اّولشــان از نار سموم بوده به « جــانّ »هـاى بعــدى آیــا نسـل

اّولش از صلصال و افــراد بعــدش از نطفــه او، و یــا جن هم مانند خالف آدمى كه فرد 

تـوان استفـاده كـرد، زیـرا كـالم خـدا از بیــان بشــر اســت، از كــالم خـداى سبحـان نمى

 ایـن جهــت خــالــى اســت. 

ن توان از آن استشمام پاسخى از ایخورد و مىتنهــا چیــزى كــه در آن به چشم مى

اَفَتَتَِّخذُونَهُ َو »سئـوال نمـود، این است كه یـك جـا براى شیطان ذریه سراغ داده و فرموده: 

یَّتَهُ اَْوِلیاَء ِمْن ُدونى « گیـریـد؟ـ آیا به جاى من، شیطان و ذریّه او را اولیاى خود مى ذُّرِ

قَْد َخلَــْت ِمـْن »ها داده و فرموده: كهف( و جاى دیگر هم نسبت به مرگ و میر به آن/50)

« ْنــِس ـ قبل از ایشان اقوامى از جن و انس بودند كه از بین رفتند.ِهــْم ِمَن اْلِجــّنِ َو االْ قَْبلِ 

 فصلت(/25)

توان فهمید كه تناسل در میانه اجنه نیز جارى است، زیرا معهود از این دو نشانه مى

، این است كه تناسل هم داشته باشد، و مألوف از هر جاندارى كه ذریّه و مرگ و میر دارد

ماند كه آیا تنــاسـل جن هم مـاننـد انـس چیــزى كــه هســت ایــن سئــوال بــدون جــواب مى

 (1)یابد و یا به وسیله دیگرى؟ و سـایـر جـانداران، با عمل سفاد انجام مى

 . 224ص  23الـمیــــزان ج، -1
 

 س جن با شیطان ـ جاّن و ابلی ارتباط
 

 / حجــر( 27« )َو اْلجــانَّ َخلَْقنــــاهُ ِمـــْن قَْبــــُل ِمـــْن نـــاِر السَُّمــوِم.»

سیاق آیه مورد بحث خالى از داللت بر این معنا نیست كه ابلیس جن بوده، و گرنه 

د فرمود كه شد، در جاى دیگر هم از كالم خولغو مى« َو اْلجانَّ َخلَْقنـاهُ ِمـْن قَْبـُل...،»جمله 

ـ از جن بوده و به همین  كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه»ابلیس از جن بود، و آن آیه 

/ كهف( چه از این آیه به خوبى بر  50« )جهت از امر پروردگارش سر باز زده است.
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در غیر  آید كه جان )در آیه مورد بحث( همان جن بود، و یا یك نوع از انواع آن بوده،مى

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 

،َشیاطیَن االْ »رفته، مانند جمله گمى  اْلقَْوُل فى َحقَّ َعلَْیِهمُ »/ انعام( و آیه  112« )ْنِس َو اْلِجّنِ

هاى گذشته از وعده عذاب خدا بر كفّار در امت قَْبِلِهْم ِمَن اْلِجّنِ َو ااِلْنِس ـاَُمٍم قَْد َخلَْت ِمنْ 

َسنَْفُرُغ لَُكْم اَیُّهَ الثَّقاَلِن: به زودى به كار شما » / فصلت( و آیه  25« )جن و انس عملى شد.

ْنِس اِِن اْستََطْعتُْم اَْن یا َمْعَشَر اْلِجّنِ َو االْ » آیه  / رحمن( و 31« )پردازیم اى جن و انس!مى

توانید كه به ْرِض فَاْنفُذُوا ـ اى گروه جن و انس اگر مىواِت َو االْ اَْقطاِر السَّمتَْنفُذُوا ِمنْ 

/ رحمـــن( بـه لفـــظ  33« )ها نفوذ كنیـد بكنیـد!اطــراف و نــواحــى زمیــن و آسمان

 یــر شــده است. تعب« جـن»

و ظاهر این آیات با در نظر گرفتن این كه میان انسان و جاّن در یكى، و انسان و 

 (1)جن در دیگرى، مقابله افتاده، این است كه جن و جاّن هر دو یكى باشد تنها تعبیر دوتاست.

 . 223ص  23الـمیـــــزان ج، -1
 

 هم طـایفه بودن جن و ابلیس 
 

 / كهف( 50.« )ّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه... كاَن ِمَن اْلجِ »...

كند، آن زمان در این جمله براى بار دوم ماجراى میان خدا و ابلیس را یاد آورى مى

كه به مالئكه دستور داد تا بر آدم، سجده كنند، همه سجده كردند مگر ابلیس كه از جن بــود 

 و به همیـن جهت از امر پروردگارش تمـّرد كرد. 

شود كه ابلیس از طایفه جن بوده، و داراى فرزندانى از كالم خداى تعالى استفاده مى

 خـوانیـم: اى اســت، چــــون در قــرآن مـىو قبیلــــه

كــاَن ِمـَن اْلِجـّنِ فَفََسَق َعْن اَْمــِر َربِّــه ـ او از جن بود و در آخر از امر » ـ 

 / كهف( 50« )پروردگارش سرپیچى كرد.

یَّتَهُ اَْوِلیاَء ِمْن دُونى ـ آیا ابلیس و ذریّه او را به جاى من اولیاى » ـ  اَفَتَتَِّخذُونَهُ َو ذُّرِ

 / كهف(  50« )گیــریــد؟خود مى

ـهُ یَـریُكـْم ُهـَو َو قَبیلُـهُ ِمـْن َحْیـُث التَــَرْونَُهْم ـ او و قبیله» ـ  اش از جائى كه شما اِنَـّ

 (1)«بینند.یـد مىایشـان را نبین

  198ص  26الـمیـــزان، ج، -1

 .191ص  39و ج، 
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 تفــاوت مــادّه اّول جــن و انسـان
 

/  15و  14)«  َخلََق ااِلْنسـاَن ِمْن َصْلصـاٍل َكاْلفَّخـاِر َو َخلَـَق اْلجانَّ ِمـْن مـاِرٍج ِمـْن ناٍر.»

 الرحمن( 

شود صدا وقتى زیر پا مىاى است كه به معناى گل خشكیده« َصْلصال»كلمه 

به معناى سفال است. و مراد از انسان در این جا نوع آدمى است، و « فّخار»كند، و كلمه مى

منظور از خلقت انسان از صلصال چون سفال این است كه خلقت بشر باالخره منتهى به 

 م است. السالاند مراد از انسان در آیه فوق شخص آدم علیهشود. بعضى گفتهچنین چیزى مى

 « َو َخلََق اْلجانَّ ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر!»

اند: به به معناى زبانه خالص و بدون دود از آتش است. بعضى گفته« ماِرج»كلمه 

نیز مانند انسان نوع جن است، و اگر « جانّ »معناى زبانه آمیخته با سیاهى است، و مراد از 

كه خلقت جن منتهى به آتش است، و جن را مخلوق از آتش دانسته به اعتبار این است 

اند مراد از انس پــدر جن است، همان طور كه گفته« جانّ »اند: مــراد از كلمــه بعضى گفته

 (1)السالم است. ها آدم علیهپدر انسان

 . 201ص  37الـمیـــــــــــــزان ج، -1

 

 

 اولیّه در مقابل انسان اولیّه  جانّ خلقت 
 

ــا ااِلْنســاَن ِمــْن َصْلصــاٍل ِمـْن َحَمــٍأ َمْسنُــوٍن َو اْلجانَّ َخلَْقنــــاهُ ِمـْن قَْبــــُل َو لَقَــْد َخلَْقنَ »

 / حجـــــــــر( 27و  26« )ِمــــْن نـــاِر السَُّمــــوِم.

بــه معنــاى پــوشــانــدن است و همیـن معنا در همه « جــن»اصـــل كلمــه 

 ـریــــان دارد. مشتقــات كلمــه جـ

اى از موجوداتند كه بالطبع از حواس ما پنهانند، و مانند ما شعور و طایفه« جن»

برده شده، و كارهاى عجیب و غریب و « جن»اراده دارند. در قرآن كریم بسیار اسم 

السالم انجام دادند به ایشان هاى سلیمان علیهحركات سریع از قبیل كارهائى كه در داستان

اده، و نیز مــاننــد مـا مكلّـف به تكــالیفنــد، و چــون مــا، زنــدگـى و مــرگ و نسبت د

 شود. ها از بسیــارى از آیـات متفرق قرآنى استفاده مىحشــر دارنــد. و همــه ایــن

پدر جن « ابن عباس»و این كه جان هم همان جن است و یا به گفته « جانّ »و اّما 

همان ابلیس است، و یا به گفته « حسن»م پدر بشر است، و یا به گفته است، همان طور كه آد

نسل جنى ابلیس، و یا نوع مخصوصى از جن است ؛ اقوال مختلفى است كه « راغب»
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 بیشترش بى دلیل است. 

دهد این است كه در دو آیه مورد بحث آن چه كه تدبّر در آیات قرآن كریم دست مى

و آن دو را دو نوع گرفته، و همین دو نوع گرفتن آن دو گرفته « انس»را مقابل « جانّ »

دلیل و یا حــداقل اشاره دارد بر این كه یك نوع ارتباطى در خلقت آن دو هست، و نظیر دو 

َخلَــَق ااِلْنســاَن ِمـْن َصْلصـاٍل َكاْلفَّخـاِر َو َخلَـَق اْلجانَّ ِمـْن ماِرٍج »آیه مــورد بحــث آیــه 

!«  انســان را آفــریــد از گــل خشكیــده چــون سفال و جن را از آتشى زبانه دار ـ  ِمــْن نــارٍ 

  (1)/ رحمن( است.  15و  14)

 . 222ص  23الـمیـــــزان، ج، -1

 

 بـرتـرى انسـان بــر جــن 
 
ْن َخلَْقنا تَْفضیالً » ْلناُهْم َعلى َكثیٍر ِممَّ  / اسراء( 70!« )َو فَضَّ

شود كه ما بنى آدم را بر بسیارى مخلوقاتمان كه حیوان و جن ىمعناى آیه این م

 بـوده بـاشنـد برترى دادیم. 

است كه به هیچ موجودى دیگر داده نشده، و انسان « عقل»انسان به دادن « تكریم»

هاى دهد. موهبتبه وسیله آن خیر را از شّر و نافع را از مضر و نیك را از بد تمیز مى

هـا از ها براى رسیدن به هـدفل تسلّــط بر سـایـر موجودات و استخدام آندیگــرى از قبیــ

 شود. قبیـل نطـق و خـط و امثال آن نیز بر عقل متفرع مى

ها داده از هر تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است كه آن چه را كه به آن

 یك سهــم بیشتــرى بـه انسـان داده است. 

اش ى از حیث وجود مادى است. انسان به حسب وجود مادّىاین آیه متعرض برتر

  (1)از حیـــوان و جـــن بــرتــرى دارد. 

 .268ص  25الـمیـــــزان، ج، -1

 

 مفهوم وسواس خنّاس و شیاطین جن و انس 
 
/  6تا4)« لنّــاِس!ِمْن َشـّرِ اْلَوْسـواِس اْلَخنّاِس اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِر النّاِس ِمَن اْلِجنَِّة َو ا»

 ناس(

به معناى حدیث نفس است، به نحوى كه گوئى صدائى آهسته است كه به « َوْسواس»كلمه 

 اند:به معناى اختفاء بعد از ظهور است. بعضى گفته« خنّاس»رسد. كلمه گوش مى
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شیطان را از این جهت خنّاس خوانده كه الیزال آدمى را وسوسه همى كند و به 

رود، باز همین كه شــود و عقــب مـىافتــد پنهــان مىــان به یــاد خــدا مىمحضى كــه انس

 پــردازد. آیــد و بـه وسـوسـه مىشــود جلـو مـىانســان از یــاد خــدا غــافــل مى

این جمله كلمه وسواس خنّاس را توصیف « اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِر النّاِس!» 

دور ناس محل وسوسه شیطان است، چون شعور و ادراك آدمى به كند. و مراد از صمى

 شــود كه در قفســه سینه قرار دارد. حسب استعمال شایع به قلب آدمى نسبت داده مى

ِة َو النّـاِس.ِمـنَ »  «اْلِجنَـّ

این جمله بیان وسواس خنّاس است و در آن به این معنا اشاره شده كه بعضى از 

ها قرار گرفته دت انحراف، خود شیطانى شده و در زمره شیطانمردم كسى است كه از ش

 : است هم چنان كه قرآن در جاى دیگر نیز فرموده

«.  (1) انعام(/112«)َشیاطیَن ااِلْنِس َو اْلِجّنِ

 .467ص  40المیـــــزان ج، -1
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 فصل دوم

 

 كفر و ایمان در جن
 

 

 ح جن هاى مختلف و گروه صالح و ناصالفرقه
 

ــا الّصـــاِلُحـــوَن َو ِمنّـا دُوَن ذِلـَك ُكنّـا َطـــرائِـــَق قِـــدَدا »   / جن( 11!« )َو اَنّـــا ِمنَـّ

به معناى « دُوَن ذِلـكَ »از معناى شایستگى است، و مراد از كلمه « صالح»كلمه 

صالح، مؤید این اند بگویند: بعضى از ما صالحند، و بعضى دیگر غیر غیر است، و خواسته

هاى متفرق بودیم. ما داراى مسلك« ُكنّـا َطـرائِـَق ِقـدَدا،»فرماید:ظهور جمله بعد است كه مى

هایى است كه مورد عمل واقــع شـده جمع طریقه است كه به معناى روش« َطــراِئقَ »كلمـه 

 بـــاشـد. 

ه هر یك از آن اگر طرایق را به وصف ِقدَْد توصیف كرد، به این مناسبت بود ك

ها مقطــوع از طـریقـه دیگـر اسـت، و سـالـك خود را به هدفى غیر هدف دیگرى طــریقــه

 رســــانـد.مى

هایى كه در به حسب طبع اّولى است، آن« الّصاِلُحونَ »ظاهرا مراد از كلمه 

 معاشرت و معامله طبعا اشخاصى سازگارند، نه صالحان به حسب ایمان. 

ن است كه: بعضى از ما صالحان بالطبعند و بعضى غیر صالحند و ما معناى آیه ای

هاى در مذاهب مختلف بودیم و یا صاحب مذاهب مختلف بودیم و یا ما خودمان مثل راه

 (1)آورد. بـریده از هم هستیم كه هر كدام از یــك جـا سـر در مى

 .200ص  39المیزان ج، -1

 

 ن گروه مسلمان و گروه منحرف بین جنیّا
 

ْوا َرَشدا »  / جن( 14!« )َو اَنّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َو ِمنَّا اْلقـاِسُطوَن فََمـْن اَْسـلََم فَاُولئِـَك تََحـرَّ

این است كه ما تسلیم امر خدائیم، پس مسلمون كسانى اند « ُمْسِلُمونَ »مراد از كلمه 

و دستور دهد هستند، و مراد از كه امر را تسلیم خدا كردند، و مطیــع او در هر چه بخواهد 
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مایلین به سوى بــاطـل اسـت. معنــاى آیــه این است كه: ما گروه جنیّــان « قاِسُطونَ »كلمه 

هایى كه تسلیم امر خدا و مطیع او هستیم، و شویم، یك طائفه آنبه دو طــایفــه تقسیــم مى

خدا با این كه حق است عـدول كرده،  طایفــه دیگــر كسـانـى كـه از تسلیـم شــدن بــراى امر

 اند. و منحرف شده

ْوا َرَشــدا،» معناى جمله این است كه كسانى كه تسلیم امــر « فََمـْن اَْسلَـَم فَـاُولئَِك تََحـرَّ

 هـا در صــدد یـافتـن واقـع و ظفـر جستـن بـه حـق بـر آمـدنـد. خــدا شـدنـد، آن

ا اْلقـاِسُطوَن فَك» َم َحَطبـا ـ و اّما منحرفین هیزم جهنمَو اَمَّ / جن(  15« )اند،ـانُوا ِلَجَهنَـّ

گردد، عینا نظیر منحرفین از شوند، جانشان مشتعل مىو در دوزخ با سوختن معذب مى

 انس، كه قــرآن كـریـم آتش گیـرانه دوزخشـان خوانده است. 

ـ به درستى قَْیناُهـْم ماًء َغَدقا ِلنَْفتِنَُهـْم فیـِه َو اَْن لَـِو اْستَقـاُمـوا َعلَـى الطَّـریقَِة الَسْ »

كه داستان از این قرار است كه اگر جن و انس بر طریقه اسالم یعنى تسلیم خدا بودن 

 16« )كنیم، تا در رزقشان امتحانش كنیم!استقامت بورزند، ما رزق بسیارى روزیشان مى

 / جن( 17و 

 َربِّـِه یَْسلُْكـهُ َعـذابا َصعَدا ـ و كسى كه از یاد پروردگارش َو َمـْن یُْعِرْض َعـْن ِذْكـرِ »

 (1)/ جن(  17« )اندازد!اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار مى

 . 202ص  39الـمیـزان ج، -1

 

 یكى بودن پیامبران جن و انسان 
 

 / انعــام( 130« )ـٌل ِمْنُكـْم؟یاَمْعَشـــَر اْلِجـــّنِ َو ااِلْنــِس اَلَــْم یَــأْتُِكـْم ُرسُ »

پرسیم؟ اى گروه جن و انس آیا ـ ما در قیامت همگى آنان را مخاطب قرار داده و مى

پیغمبرانى از شما به سوى شما نیامدند؟ و آیات مرا بر شما نخواندند ؟ و شما را به دین حق 

شما نگفتند: خداوند  دعوت نكردند؟ و از عذاب امروز كه روز قیامت هشدارتان ندادند و به

زودى در مــوقــف بـازخواستتــان باز داشته و به حساب اعمالتان رسیدگى نموده، و به بــه

 دهد؟ اید پـاداش و كیفـرتان مىآن چه از نیك و بد كرده

دهیم كه پیغمبران آیات تو را بر ما در جواب خواهند گفت: ما علیه خود گواهى مى

چنین روزى انذارمان كردند، و ما به دین ایشان كفر ورزیده و با خواندند و از رسیدن به 

 علم به حقانیّت آنان و بدون هیچ غفلتى ایشان را ردّ كردیم. 

سازد: اّول این كه كلمه این معنا كه ما براى آیه كردیم چند نكته را روشن مى

هم رفته همان جن و بیش از این داللت ندارد كه پیغمبران از جنس مجموع و روى « ِمْنُكمْ »

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 

انس  است بفهمند، و اّما این كه براى جن و پیغمبرانى از جن و براى انس انبیــائى از

  (1)مبعــوث كــرده بـاشـد آیـه شریفه هیچ گونه داللتى بر آن ندارد. 

 .225ص  14الـمیـــــزان، ج، -1

 

 استمـاع قــرآن و مسلمان شدن گروهى از جن 
 

ْشـِد فَـاَمنّا قُْل اُوِحَى اِلَىَّ اَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجـّنِ فَقالُوا اِنّا َسِمْعنا قُْرانـا َعَجبـا یَْهدى اِ » لَى الرُّ

 / جن( 1« )بِِه!

كند كه صوت قرآن را شروع سوره جن به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره مى

 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 

كرد كه دارنده آن عقاید و اعمال را باصابه واقع رسیدن به حقیقت سعادت پیروز دعوت مى

 داند. گرمى

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 

 تواند بخواند و نه بنویسد. صادر شده كه بى سواد است، نه مى

ر نظریه است كه خالف آن یعنى به به معناى رسیدن به واقع در ه«ُرْشـد»و كلمه 

گـوینـد، و هـدایت قرآن به سوى رشد همان دعوت  اوسـت « َغـىّ »خطــا رفتـن از واقـع را 

  (1)رسـانـد. به سـوى عقـاید حقّه و اعمالى كه عاملش را بـه سعـادت واقعـى مى

 .188ص  39الـمیــــــــزان ج، -1

 

 سرعت ایمان آوردن جن به قرآن 
 

 «فَـاَمنّا بِِه َو لَْن نُْشِرَك بَِربِّنا اََحـدا!»و « اَنّـا لَّمـا َسِمْعنَـا اْلُهـدى اَمنّـا بِــِه، وَ »

 / جن(  2و  13)  

حاصل معناى آیه این است كه ما وقتى قرآن را كه كتاب هدایت است شنیدیم، بدون 
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در حقیقت به پروردگار درنگ ایمان آوردیم، براى این كه هر كس به قرآن ایمان بیاورد، 

خود ایمان آورده، و هر كس به پروردگار خود ایمان بیاورد دیگر ترس ندارد، نه ترس از 

اش نقصان در خیر كه خدا به ظلم خیر او را ناقص كند، و نه ترس از این كه مكروه احاطه

قــدام بر كند، چنین كسى دیگر چرا عجله نكنــد، و بــدون درنــگ ایمــان نیاورد؟ و در ا

 ایمــان آوردن تــردیــد كنــد؟ كه مثــالً نكنــد ایمــان بیاورم و دچار بخــس و رهــق شــوم. 

 « فَـاَمنّا ِبِه َو لَْن نُْشِرَك بَِربِّنا اََحـدا!»ـ 

دهد و این جمله از ایمان جنیّان به قرآن و تصدیق آن به این كه حق است خبر مى

فهماند كه ایمان جنیّان به قرآن كند و مىشان به قرآن را تأكید مىجمله فوق به معناى ایمان

همان ایمان به خدائى است كه قرآن را نازل كرده، در نتیجه رب ایشان هم همان خداست، و 

گیرند. شان بــه خداى تعــالى ایمان توحیدى است، یعنى احدى را ابدا شریك خدا نمىایمــان
(1) 

 .191و  201، ص 39ان جالـمیــــــــــــز -1

 

  السالمعلیهها به دین مـوسى مسلمـانى جـن، و ایمـان قبلـى آن
 

ْن بَْعِد َو اِْذ َصَرْفنا اِلَْیَك نَفَرا ِمَن اْلِجّنِ یَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن...قالُوا یاقَْوَمنا اِنّا َسِمْعنا ِكتابا اُْنِزَل مِ » 

 / احقاف(  29« )ُموسى!

اى از جن را متوّجه به به یاد آر آن زمان را كه ما عده» ن است: معناى آیه چنی

وقتى حاضر !« فَلَّما َحَضرُوهُ قالُوا اَْنِصتُوا « »شنیدند قرآن را،اى كه مىسوى تو كردیم، عده

شد، به یكدیگر گفتند: )هیس( ساكت باشید، تا آن طور كه شدند در جائى كه قرآن تالوت مى

 / احقاف( 29باید خوب بشنویم. )

وقتى قرائت قرآن تمام شد و پیامبر از آن « فَلَّما قُِضَى َولَّْوا ِالى قَْوِمِهْم ُمْنِذریَن،» 

فارغ گشــت، جنیّــان به ســوى قــوم خـود برگشتنــد، در حالى كه بیم رسان ایشان از 

 / احقاف(  29عــذاب خـدا بودند. )

قا ِلما بَْیَن یََدْیِه! تابا اُْنِزَل ِمنْ قالُوا یاقَْوَمنا اِنّا َسِمْعنا كِ » « بَْعِد ُموسى ُمَصّدِ

این جمله حكایت دعوت جنیّان است در برابر قومشان، كه ایشان را به اسالم احقاف( /30)

كردند، و مراد از كتاب نازل بعد از موسى قرآن كریم است، و این خواندند و انذار مىمى

السالم و بر این كه جنیّان نام برده مؤمن به دین موسى علیه كالم اشعار و بلكه داللت دارد

قا ِلما بَْیَن یَدَْیِه،» اند، و مراد از این كه فرمود: كتاب آن جناب بوده این است كه « ُمَصدِّ

 كنــد. هاى قبل را تصــدیـق مىقــرآن تــورات و یا همـه كتــاب

 / احقاف( 30« )ٍق ُمْستَقیٍم!یَْهـدى اِلَـى اْلَحـّقِ َو اِلـى َطـریـ» 
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یعنى كتاب آسمانى قرآن پیروان خود را به سوى صراط حق و طریق مستقیم 

 شوند، نه در عقاید و نه در عمل. كند، رهروان این طریق از حق منحرف نمىهـدایـت مى

وبُِكْم َو یُِجْرُكْم ِمْن َعذاٍب یا قَْوَمنا اَجیبُوا داِعَى اللّـِه َو اِمنُـوا بِِه یَْغِفـْر لَُكـْم ِمـْن ذُنُ »

 (1)آله است. وعلیههللارسول خدا صلى« داِعى»/ احقاف( منظور از  31) «اَلیٍم!

  35ص  36الـمیـــــزان ج، -1
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 فصل سّوم

 

 جّن در تاریخ
 

 

 

 طوایف جن در تركیب لشكر سلیمان نبى 
 

 / نمل( 17«   )ّنِ َو ااِلْنـِس َو الطَّْیــِر فَُهـْم یُـوَزُعوَن.َو ُحِشـَر ِلُسلَْیمـَن ُجنُـودُهُ ِمـَن اْلِجــ» 

ـ براى سلیمان لشكرش جمع شد لشكرها كه از جن و انس و طیر بودند، و از این كه 

شدند، بلكه هر یك در جاى خود متفــرق شــونــد یا در هم مخلــوط گـردنـد جلوگیـرى مى

السالم لشكـرهـائى از آیــد كه گـویـا سلیمان علیهر مـىشد. از آیـه شـریفـه بنگهـدارى مى

 كـردنــد. جــن و طیــر داشتــه، كه مـاننـد لشكـریـان انســى او بـا او حـركـت مى

و هم چنیـن سیــاق آیـات بعــدى، همه دلیلند بر این كه لشكریان آن « َحْشــر»كلمــه 

انــد، براى این كه در آیــه طیــر بــوده ها و از جــن وحضرت طوایف خاصى از انسان

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 

تر از آن دو دیگر است، و انسان عجیبكه مسّخر شدن جن و به فرمان در آمدن او براى یك 

ها براى اگر بعد از جن انس را آورد نه طیر را، باز براى همین است كه مسخر شدن انسان

تر از مسخر شدن طیر است، و عالوه بر این رعایت مقابله بین جن و انس یك انسان عجیب

 (1)هم شده است. 

 . 265، ص 30المیـزان ج -1

 

 ق العاده او عفریت جن و نیروى فو
 

 / نمل( 39!«   )قـاَل ِعْفــریٌت ِمــَن اْلِجــّنِ اَنَـا اتیــَك بِه قَْبـَل اَْن تَقُـوَم ِمـْن َمقــاِمـَك... »...
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السالم بعد از برگرداندن هدیه سبأ و فرستادگانش این سخنى است كه سلیمان علیه

آیند، در حالى كه تسلیم باشند. سلیمان گفته و در آن خبــر داده كه ایشــان به زودى نزدش مى

فرماید كدام یك از شما تخت ملكه سبأ را قبل از السالم در این آیه به حضار در جلسه مىعلیه

سازد؟ و منظورش از این فرمان این است كه این كه ایشان نزد ما آیند در این جا حاضر مى

ور سلیمان حاضر دید، به وقتى ملكه سبأ تخت خود را از چندین فرسخ فاصله در حض

ببـرد، تا در نتیجـه قدرتى كه خدا به وى ارزانى داشته، و به معجزه باهره او بر نبوتّش پى

 تسلیـم خـدا گردد، هم چنان كه به شهادت آیات بعد تسلیم شدند. 

ـ َعلَْیِه لَقَِوىٌّ اَمیٌن  َمقاِمَك َو اِنّىقاَل ِعْفریٌت ِمَن اْلِجّنِ اَنَا اتیَك بِه قَْبَل اَْن تَقُوَم ِمنْ »

آورم كه بر عفریتى از جن گفت: از آن پیش كه از مجلس خود برخیزى تخت را نزدت مى

 « این كــار تــوانـا و امینــم!

اند به معناى شریر و خبیث است. مفهوم آیه این به طورى كه گفته« ِعْفریتٌ »كلمه 

كند، امین ام نمىمند بر آن و حمل آنم خستهاست كه من به آوردن آن نیرومند و امینم. نیرو

 (1)كنم. بر آنم، و در آوردنش به تو خیانت نمى

 . 284، ص 30المیزان ج -1

 

 عملكـرد شیـاطین جن و انس به عنوان دشمن پیامبران 
 

«!  عام(/ ان 112« )َو َكـذِلـَك َجعَْلنـا ِلُكـّلِ نَِبـّىٍ َعـدُّوا َشیطیـَن ااِلْنـِس َو اْلِجـّنِ

در اصل به معناى استتار و نهان شدن است و در عرف قرآن به معناى « ِجنّ »كلمه 

 اى از موجودات غیر مالئكه هستند كه شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند. طایفه

هاى همان طور كه براى تو دشمنانى از شیطان»شود: ماحصل آیه فوق چنین مى

كنند و با سخنان ه پنهانى و با اشاره علیه تو نقشه ریزى مىایم كانسى و جنّى درست كرده

اندازد براى تمامى انبیاى گذشته نیز چنین دشمنانى درست فریبنده مردم را به اشتباه مى

هاى هاى جنّى به وسیله وسوسه به شیطانو گویا مراد این باشد كه شیطان« كرده بودیم،

آن وحى را به طور مكر و تسویل پنهانى براى هاى انسى هم كنند و شیطانانسى وحى مى

رسانند. اند ـ به هم دیگر مىاین كه فـریـب دهنـد ـ یـا بـراى این كـه خـود فریب آن را خورده
(1)  

 . 176ص  14المیزان ،ج -1
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 مـرگ سلیمـان و عــدم اطــالع جــن از غیـب
 

َعلى َمْوتِه اِالّ دابَّةُ االَْرِض...تَبَیَّنَِت اْلِجنُّ اَْن لَْو كانُوا یَْعلَُموَن فَلَّما قََضْینا َعلَْیِه اْلَمْوَت ما دَلَُّهْم » 

 / سبأ(  14« )اْلغَْیَب!

« بید»به طورى كه در روایات آمده، حشره معروف به « دابَّةُ االَْرِض »مراد از 

 خورند. ها را مىهـا و پـارچهاست، كه چــوب

السالم در حالى كه تكیه به عصا داشته كه سلیمان علیه شوداز سیاق آیه استفاده مى

از دنیا رفته و كسى متوّجه مردنش نشده، و هم چنان در حال تكیه به عصا بوده، و از انس 

كند، تا عصاى و جن كسى متوّجه واقع مطلب نبوده، تا آن كه خداوند بیدى را مأمور مى

به زمین بیفتد، آن وقت مردم متوّجه شدند  سلیمان را بخورد و عصا از كمر بشكند و سلیمان

داشت. چون اگر علم به غیب اى كاش علم غیب مىكه وى مرده بود، و جن به دست آورد كه

ماند، و این عذاب خواركننده را داشت تا به امروز درباره مرگ سلیمان در اشتباه نمىمى

 (1)كرد. بیهوده تحمل نمى

 .261، ص 32جالمیـــــــــــــــــزان ،  -1
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 فصل چهارم

 

 ممنوعیّت جن از استراق سمع وحى
 

 

 ممنـوع شـدن صعود جـن به آسمان بعد از بعثت 
 

َو اَنّـا لََمْسـنَـا السَّمـاآَء فََوَجـْدناها ُمِلئَـْت َحـَرسا َشـدیـدا َو ُشُهبا َو اَنّا ُكنّا نَْقعُدُ ِمْنها َمقاِعدَ »

 (جن 9-8!« ) ااْلآَن یَِجْد لَهُ ِشهابا َرَصـدا ِللسَّْمـعِ فََمْن یَْستَِمعِ 

آید كه جنیّان به یك حادثه آسمانى برخوردند، از مجموع دو آیه این خبر به دست مى

آله رخ داده، و آن وعلیههللااى جدید كه مقارن با نزول قرآن و بعثت خاتم االنبیاء صلىحادثه

ان از تلقّى اخبار غیبى آسمانى و استراق سمع عبارت از این است كه با بعثت آن جناب جنیّ 

 اند. براى به دست آوردن آن ممنوع شده

پر شدن آسمان از حارسان شدید اخیرا پیش آمده، و قبالً چنین نبوده، بلكه جنیّان 

رفتند، و در جائى كه خبرهاى غیبى و سخنان مالئكه به گوششان آزادانه به آسمان باال مى

 نشستند. برسد مى

هاى قبلى اند بگویند: از امروز هر كس از ما بخواهد در آن نقطهجنیّان خواسته

یابند كه از خصوصیاتش این است كه آسمان به گوش بنشیند، تیرهاى شهابى را مى

 (1)تیـراندازى در كمین دارد .

 . 197، ص 39الـمیـــــزان، ج -1

 

 حیـرت و جهـل جنیّان نسبـت بـه كیفیـت وحى 
 

 جن(/10« )نّا النَْدرى اََشـرٌّ اُریدَ بَِمْن فِى االَْرِض اَْم اَرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدا؟َو اَ »

دانیم آیا خداى تعالى شر اهل زمین را خواسته یا رشد آنان این كه جنیّان گفتند ما نمى

ا هرا، براى جهل و تحیّرى است كه نسبت به مسئله رجم و جلوگیرى از اطالع یافتن شیطان

اند، چیزى كه هست این مقدار را فهمیده بودند كه این حادثه كه در از اخبار آسمانى داشته
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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 

و سعادت اهل زمین خواهد بود، و به همین جهت در لنگه دّوم احتمال خود كه جا  هدایت

داشت بگویند )و یا خیر ایشان را( گفتند: )و یا رشد ایشان را،( مـؤیـد این معنــا جملــه )اَْم 

 اَرادَ بِِهـْم َربُُّهـْم،( است كـه اشعار به رحمت و عنایت دارد. 

اراده رشد را ذكر كردند ولى در جانب شّر فاعل را  جنیّان در این كالم خود فاعل

ْرِض،( بلكه فعل اراده را به صیغه مجهول اََشرٌّ اُریدَ بَِمـْن فِى االْ ذكر نكردند، و نگفتند: )

آوردند، تا هم رعایت ادب را نسبت به خداى تعالى كرده باشند، و هم فهمانده باشند خداى 

ن كه خود انسان كارى كرده باشد كه مستحق شّر خواهد، مگر آتعالى شّر كسى را نمى

 (1)خدائى شده باشد. 

 . 199، ص 39الـمیــــــــزان ، ج -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 34

 

 فصل پنجم

 

 مرگ و حشر جن
 

 

 هـامـرگ و میـر جنیّـان و اقـوام قبلـى آن
 

اَخْلفَُهْم َو َحقَّ َعلَْیِهُم اْلقَْوُل فــى اَُمــٍم قَــْد َو قَیَّْضنا لَُهْم قَُرناَء فََزیَّنُوا لَُهْم ما بَْیَن اَْیدیِهْم َو م»

 (فصلت/  25« )َخلَــْت ِمــْن قَْبِلِهــْم ِمــَن اْلِجــّنِ َو ااِلْنــِس.
 

اشاره به این است كه كفّار استعداد این را داشتند كه ایمان « قَیَّْضنا لَُهْم قَُرناَء،»جمله 

هایى برایشان معین كند كه ایشان را و در نتیجه خداى تعالى قرینبیاورند و تقوى پیشه كنند، 

 بیش از پیش تسدید و هدایت كنند. 

ولى با داشتن چنین استعدادى كفر ورزیدند، و مرتكب فسق شدند و خداى تعالى به 

ها برایشان قرار داد تا مالزم آنان باشند، و ایـن هاى دیگر از شیطانها، قرینجاى آن قرین

 به عنـوان مجـازات در مقـابـل كفـر و فسـوقشـان كرد. را 

ها هاى مادى را كه داشتند در نظرشان جلوه دادند و هم آنآن قرینان سوء، هم لذت

 را كه آرزومند بودند داشته باشند، و در آینده بـه دست آورند. 

ْنِس،َو َحقَّ َعلَْیِهُم اْلقَْوُل فى اَُمٍم قَْد َخلَـْت ِمـْن قَْبِلهِ »  ِِ یعنى كلمه « ـْم ِمـَن اْلِجـّنِ َوااْل

عــذاب علیــه ایشــان ثــابــت و واجب شد، در حالى كه در امتهائى شبیه به خود بـودنـد، 

آیــد كه زیستند. و از این آیه شریفه چنین برمىهایى از جن و انس كه قبل از ایشان مىامـت

 (1)ر دارند. جنیّـان نیــز مـاننـد آدمیـان مـرگ و می

 . 297، ص 34المیزان، ج -1

 

 هایى از جـن به اجل معیّن قبل از قیامـتمرگ امت
 

 / اعراف( 38« )قـاَل اْدُخلُـوا فـى اَُمـٍم قَـْد َخلَـْت ِمْن قَْبِلُكـْم ِمَن اْلِجّنِ َو ااِلْنـِس فِـى النّـاِر...!»

هاى در مسئله توفّى واسطهاین خطاب از ناحیه خود پروردگار است، نه مالئكه كه 
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و غیر آنند. مخاطبین به این خطاب به حسب سیاق لفظ بعضى از كفّارند كه قبل از ایشان 

 اند. هـایى مـاننـد ایشـان از جـن و انس بـوده و در گذشتهامت

هایى هستند كه بر خالف ابلیس كه تا این آیه داللت دارد بر این كه از طایفه جن امت

 (1)میرند. هاى معین و معلومى مىنده است به اجلروز قیامت ز

 . 157، ص 15المیزان، ج -1

 

 ها حشر گروه جن در قیامت و بازخواست آن
 

 / انعام( 128«  )َو یَــْوَم یَْحُشـُرُهـْم َجمیعــا یاَمْعَشـَر اْلِجـّنِ قَـِد اْستَْكثَـْرتُـْم ِمــَن ااِلْنِس!»

ها فرماید: شمــا اى گــروه جـن زیــاد از انســانث مىایــن كـه در آیــه مورد بحـ

اید و ها اثر گذاشتهایــد، معنــایش این است كه شما اى گروه شیاطین زیاد در انسانآورده

 خیلـى آنان را اغواء كردید. 

كند تا احتجاج علیه و روزى كه همه آنان را محشور مى« َو یَْوَم یَْحُشُرُهْم َجمیعا،»

قَِد  یاَمْعَشَر اْلِجنِّ » فـرمـاید: ها مىبه طور كامل انجام یابد، آن گاه به طـائفـه شیطـانآنان 

ها و گمراه نمودن آنان را از حد اى گروه جن شما والیت بر انسان« ْنِس،اْستَْكثَْرتُْم ِمَن االْ 

اى ایشان جواب داده و به ها به جپیروان شیطان« ْنِس، قاَل اَْوِلیاُؤُهْم ِمَن االْ وَ » گذراندید. 

پروردگارا ما گروه  آدمیان « َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنا بِبَْعٍض،» حقیقت اعتراف نموده گفتند:

ها را گرفته و به تسویالت آنان از زخارف دنیا و هوا پرستى لذت خودمان دنبال شیطان

ى ما لذت بردند، ما دو هابردیم. و گروه جن هم از پیروى كردن ما و القاى وسوسه به دل

ْلَت لَنا،»طائفه این روش را ادامه دادیم تا آن كه  رسیـدیـم به آن انـدازه « بَلَْغنا اََجلَنَا الَّذى أَجَّ

 از زنـدگى بـدبختـانه و كـارهـاى نـاشـایسته كه فعـالً داریـم. 

د مقدّر را هر چند خداون« اجل»كنید اعتراف دارند كه این به طورى كه مالحظه مى

اند و بردارى از هم به اختیار خویش، به آن رسیدهفرموده ولى ایشان با پیمودن راه بهره

بنابر آن چه گفته شد اگر بگوییم آیه شریفه ظهور دارد در این كه مراد از جن شیاطین جنّى 

 ایم. راهه نرفتهكنند خیلى بىها وسوسه مىاست كه در سینه

این جمله حكایت جوابى است كه «  خِلدیَن فیهآ اِالّ ماشآَءّللّاُ،قاَل النّاُر َمثَْویُكمْ »

راند، و متن آن قضا دهد، و در عین حال قضائى است كه علیه آنان مىخداوند به آنان مى

است كه معنـایش این است كه: آتش محل اقامتى است براى  شمـا « النّاُر َمثَْویُكْم!»تنها جمله 

 واهیـد داشت، و بیــرون شـدن بـرایتان نیست. كـه در آن استقـرار خـ

تواند آنان را از آتش و چون ممكن بود كسى خیال كند كه خود خداى تعالى هم نمى

تا بفهمــاند كه قدرت خداى تعالى بر نجات آنان در « اِالّ ماشآَءّللّاُ »بیرون كند لذا فرمود: 
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 (1)دهد. ت نمىعیـن حـال بـه جـاى خـود بـاقـى اسـت، گـر چه نجـا

 . 223، ص 14الـمیــــــــــــزان ، ج -1

 

 نحوه رسیدگى به اعمال جن در قیامت 
 

«!  / رحمن(  39« )یَْوَمئٍِذ ال یُْسئَـُل َعـْن ذَْنبِـِه ِاْنـٌس َو ال جانٌّ

فرماید حساب رسى او این قدر كند، )و مىآیه شریفه سرعت حساب را بیان مى

اى،( هم چنان كه در جاى دیگر پرسد چه گناهى كردهو انسى نمى سریع است كه از هیچ جن

بقره( و مراد /202« )َو ّللّاُ َسریُع اْلِحساِب ـ و خدا سریع الحساب است،»صریحا فرموده: 

 روز قیامت است. « یَْوَمئِذٍ »از كلمه 

سئوال به « شود،از كسى سئوال نمى»سئوالى كه در آیه فوق نفى شده و فرموده: 

هاست، چنین سئوالى را نفى كرده است. پس این ر معمول و مألوف در بین خود ما انسانطو

َوقِفُوُهْم اِنَُّهْم َمْسئُولُوَن ـ ایشان را نگه دارید كه باید بازخواست و سئوال » آیه منافاتى با آیه 

پروردگارت سوگند كه به  فََو َربَِّك لَنَْسئَلَنَُّهْم اَْجَمعیَن ـ پس به» / صافات( و آیه  24« )شوند

/ حجر( ندارد. براى این كه روز  92« )شان سئوال خواهیم كرد،طور حتم از ایشان همگى

شوند، و در بعضى قیامت مواقف مختلف دارد، در بعضى از مـواقـف مـردم بازخواست مى

ــد، گــویشان سخــن مـىشود، و در عوض اعضـاى بــدنهایشان مهر زده مىدیگر بر دهان

  (1)شــونـد.و در بعضــى دیگــر از سیمــایشــان شنـاختـه مى

 . 217، ص 37المیزان، ج -1

 

 ظهــور عـدم تـوانایى جـن و انـس در قیـامـت 
 

یـا َمْعَشــَر اْلِجـّنِ َو ااِلْنـِس اِِن اْستََطْعتُـْم اَْن تَْنفُـذُوا ِمـْن اَْقطـاِر السَّمواِت َو االَْرِض  »

 «فُـذُوا!فَانْ 

 / الرحمـن( 33) 

شود خطاب به گروه جن و انس در این آیه شریفه به طورى كه از سیاق استفاده مى

خواهد بفرماید: هـاى روز قیـامـت اسـت و خطـابـى اسـت تعجیــزى، یعنـى مىاز خطـاب

 توانید بكنید!روز قیامت هیچ كارى نمى

هاى محشر از اقطار،  فرار از كرانهو مراد از استطاعت قدرت، و مراد از نفوذ 

است، چون كلمه اقطار جمع قطر است كه به معناى ناحیه است و معناى آیه این است كه اى 
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گروه جن و انس )در ضمن باید دانست این كه جن را جلوتر از انس آورد، براى این بود كه 

ب و كتاب قیامت جن در حركات سریع و تواناتر از انسان است،( اگر توانستید از حسا

ها و زمین، ولى به هر طرف بگریزید باالخره به ملك بگریزید، این شما و این نواحى آسمان

 تـوانیـد از ملـك خـدا درآیید و از مـــؤاخــذه او رهـا شـویـد. اید و شمـا نمـىخـدا گـریختـه

د بـود مگـر با نـوعـى سلطـه یعنـى قـادر بر نفـوذ نخـواهیـ« ال تَْنفُـذُوَن اِالّ بُِسْلطـانٍ »

 (1)كـه شمـا فـاقـد آن هستیـد، و منظـور از سلطـان قــدرت وجــودى اســت. 

 . 215، ص 37الـمیـــــزان، ج -1
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 فصل ششم
 

 اعتقادات باطل در مورد جن
 

 

 

 پرستش جن در جوامع تاریخى بشر
 

 / سبأ( 41« ) اَْكثَــُرُهـْم بِِهــْم ُمــْؤِمنُـوَن.بَـْل كـانُــوا یَعبُــــدُوَن اْلِجــنَّ »...

اى هستند كه مورد پرستش مشركین واقع دّومین طایفه از طوایف سه گانه« ِجنّ »

پرستیدند: مالئكه، جن، و قدیسین از بشر. از اند. مشركین سه طایفه از موجودات را مىشده

دّم بر طائفه سوم اند. طایفه سوم هر چند این سه طایفه دو طایفه اول در استحقاق پرستش مق

كه اگر به حد كمال رسیده باشند، از دو طایفه اول افضلند، و لكن هر چه باشند ملحـق به آن 

 اند. دو طائفه

طایفه جن بـه پـرستـش بت پـرستـان راضى بودند. و این جنیّان همان كسانى هستند 

ها را دانستند، و آنفساد در عالم مى ها را مبادى شرور، و پیدایشهـا آنكه وثنـى

هـا داده، و از شرشان محفوظ بمانند، هم چنــان پرستیدند، كه بـه اصطـالح بـاجـى بـه آنمى

پرستیدند، تا به وسیله ایـن بـاج، خیـرات ها را مىكـه مـالئكـه را مبـدأ تـاریـخ پنـداشته، آن

 آنـان را به سـوى خـود سـرازیـر كننـد. 

اى بسا وجه این كه ایمان به جن را به بیشتر مشركین نسبت دادند، نه به همه  و

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)تش جن بوده است. بیشتر آنان به طور ناخود آگاه پرس

 . 297، ص 32المیزان، ج -1

 

 نفى تصّرف جن در خلقت 
 

ْحمـَن اَیّـامـا تَـْدُعـوا فَلَـهُ االَْسماُء اْلُحْسنى!»  «قُـِل اْدُعـوا اللّـهَ اَِواْدُعـوا الـرَّ

 / اسراء(  110) 
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ین اى براى اسماء هستند. به هممظاهر عالیه« جن»و « مالئكه»از دید مشركین، 

جهت آن دو را فرزندان خدا دانستند كه در عالم كون دخل و تصّرف دارند. و نیز از دید 

آنان عبادِت عبادت كنندگان و توّجه هر متوجهى از مرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان 

رسـد،( هـر چنـد كـه او خیـال كنـد )و بـه خـدا نمىخدا كـه مظـاهـر اسمـاء اوینـد تجـاوز نمى

 ـد متـوّجـه خـدا شـده، بلكـه در حقیقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است. كن

ها )مشركین( خواندن هر اسمى از خدا پرستش همان اسم است، یعنى به نظر وثنى

پرستیدن ملك و جن كه مظهر آن اسم است، و همان جن و ملك اله و معبود آن عبادت است، 

ـه گــرفته است كه چون دعاها انواع زیادى داشتـه و و تعدد خـدایـان از همیــن جـا ریشـ

 زیـادى انــواع دعـاهـا هم به خـاطـر زیادى و تعـدد انواع حاجات بوده است. 

نماید كند و وجه خطاى این اعتقاد را هم بیان مىآیه مورد بحث این حرف را رد مى

خودشان اله مستقل بوده و كه این اسماء متعددى براى خدا و مملوك صرف اویند، نه این كه 

 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 

ـى سنخیت و اشتراك میان ولد و والد نحو مجاز و به عنوان احترام و تشریف، محتاج نــوع

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 

كه مظــاهر آننـد خودشان از خود  مالـك است، زیرا این مالئكه و هم چنین اسمائى كه مالئ

  (1)چیــزى نیستند و در قبــال خـداى تعـالى در هیچ چیز استقــالل نـدارنـد. 

 .21، ص 26المیزان، ج -1

 

 اعتقادات قبایل مشرك در مزاحمت جنیّان 
 

هُ كـاَن ِرجـاٌل ِمـَن ااِلْنِس یَعُــوذُوَن بِِرجاٍل ِمَن اْلِجـّنِ فَ »  «زادُوُهْم َرَهقا.َو اَنَـّ

 / جن( 6)   

اند ـ این است كه در عرب رسم مراد از پناه بردن انس به جن ـ به طورى كه گفته

خورند از شر )جانوران( و شر سفیهان بوده كه وقتى در مسافرت در شب به بیابانى بر مى

برم ن پناه مىگفتند: مبردند و مىجنى به عزیز آن بیابان كه سر پرست جنیان است پناه مى

نقل شده كه گفته اولین كسى كه « مقاتل»به عزیز این وادى، از شر سفهاى قومش، و از 

اى از یمن و سپس قبیله بنو حنیفه بودند و آن گاه در همه عرب پناهنده به جن شد طائفه
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 شـایع گردید. 

ن به بعید نیست مراد از پناهنده شدن به جن این باشد كه براى رسیدن به مقاصدشا

ها كاهنى مراجعه نموده، از او بخواهد اجنه را به كمك دعوت كند. داستانى هم كه از بعضى

كند، و آن داستان این گذرد به همین معنا برگشت مىكنند و ذیالً از نظر خواننده مىنقل مى

ترسیدند به رجالى از انس مراجعه است كه رسم بوده هرگاه از اذیّت و مضّرت جن مى

 ند. كردمى

یعنـى رجــال جــن گنــاه رجــال انـس و طغیــان و یـا ذلّــت « فَــزادُوُهــْم َرَهقــا،»

  (1)و تـــرس آنـان را زیــادتــر كردند. 

 . 195، ص 39المیـزان، ج -1

 

 تكذیب اكاذیب مشركین جن به وسیله مؤمنین جن 
 

 جن( /5و4!« )طا َو اَنَّهُ كاَن یَقُوُل َسفیُهنا َعلَى ّللّاِ َشطَ »

است و منظورشان از جمله « لَْن نُْشِرَك بَِربِّنا اََحـدا،»این آیه در مقام تأكید جمله 

 اند. مشركینى است كه قبل از ایشان در میان جنیّان بوده« سفیه ما»

ْنُس َو اْلِجنُّ َعلَى ّللّاِ َكِذبا،» ِِ ترافى است از این آیه اع« َو اَنّا َظنَنّا اَْن لَْن تَقـُوَل ااْل

گویند راست است، و هرگز علیه جنیان به این كه خیال كرده بودند انس و جن هر چه مى

گویند، در نتیجه وقتى برخوردند به مشركین و شنیدند از ایشان كه نسبت خدا دروغ نمى

هاى ناروا ایمان دهند باور كردند، و آن وقت به آن نسبتداشتن زن و فرزند به خدا مى

و در نتیجه مثل خود آنان مشرك شدند، و هم چنان در شرك بودند تا این كه قرآن را آورده 

شنیدند، و حقیقت برایشان روشن گردید، و این اعتراف جنیّان در حقیقت تكذیب مشركین 

 (1)انسى و جن است. 

 .194، ص 39المیزان، ج -1

 

 شركاى جن ـ شاه پـریان و سـایر معتقدات باطل 
 

 !« ِللّـِه ُشـَركـاَء اْلِجنَّ َو َخلَقَُهْم َو َخَرقُواْ لَهُ بَنیَن َو بَناٍت بِغَْیِر ِعْلٍم...  َو َجعَلُـوا»

 / انعام( 100) 

اند، در حالى كه جن نیز مشركین براى خداى تعالى شركائى از جن اتخاذ كرده

باشد. مراد از  تـوانـد با خـالـق خود در خدائى شركت داشتهمخلـوق خـداسـت و مخلـوق نمـى
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هایند، چون بعضى مانند مجوسان كه قائل به اهریمن و یزدان بودند و جن در این جا شیطان

ها كه قائل به الوهیّت ابلیس )ملك طاوس ـ شاه پریان( بودند و شیاطین هم چنین مانند یزیدى

ون به دانستند. ممكن هم هست مراد از جن همین جن معروف بوده باشد، چرا شریك خدا مى

دهند بعضى از مشركین قریش معتقد بودند كه خداى تعالى دخترى از طورى كه نسبت مى

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.

بــه معنــاى مــن در آرى، از پیش خود ســاختـن، و افتــرا بستن است ـ « قُــواْ َخــرَ »

 « ُسْبحنَـهُ َو تَعلـــى َعّمــا یَِصفُــوَن!»

و اگر مراد از بنین و بنات اعم از مالئكه باشد بعید نیست كه مقصود از آن همان 

ها ها و بودائىاعتقاد برهمنى شود، ماننداعتقادى باشد كه در سایر ملل غیر اسالمى یافت مى

هـا را داشتنـد و نیـز مـاننـد اعتقـادى كه ســایــر كه اعتقـادى نظیـر اعتقـاد مسیحـى

دانستند و پـرستــان قــدیــم داشته و خدایان ساختگى خود را پسران و دختران خدا مىبــت

یــن اعتقــادى را تــأییــد شود وجود چناكنون آثارى كه به دست باستان شناسان كشف مىهم

  (1)پنداشتند. كنــد، مشركین عرب هم همه میدانیم كه مالئكه را دختران خدا مىمى

 . 131، ص 14الـمیـــــزان، ج -1
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 فصل اول

 

 آفرینش شیطان، ذات و ماهیّت او
 

 

 ضوع شیطان طرح مو
 

موضوع ابلیس نزد ما امرى مبتذل و پیش پا افتاده شده كه اعتنائى به آن نداریم جز 

بریم، و بعضى افكار این كه روزى چند بار او را لعنت كرده و از شّرش به خدا پناه مى

پریشان خود را به این جهت كه از ناحیه اوست تقبیح كنیم، و لكن باید دانست كه این 

بى است كه بسیار قابل تأمل و شایان دقت و بحث، و متأسفانه تا كنون در صدد موضوع مطل

ایم ببینیم قرآن كریم درباره حقیقت این موجود عجیب كه در عین این كه از حـواس بر نیامده

 گوید؟مـا غـایب است ولـى تصـرفات عجیبـى در عـالـم انسانیت دارد چه مى

اعتناییم؟ شناختن این دشمن خانگى و درونى خود بى چرا نباید در صدد برآییم؟ چرا در

شود بلكه حتى پس اش برچیده مىدشمنى كه از روز پیدایش بشر تا روزى كه بساط زندگى

دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش در نیندازد از مردنش هم دست از گریبان او بر نمى

ست كه در عین این كه همه حواسش گیرد؟ آیا نباید فهمید این چه موجود عجیبى اآرام نمى

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 

ترین وشیدهترین و پاز آشكار همه با خبر است از نهان آنان اطالع دارد، و حتى از نهفته

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؟ 

 .46، ص 15الـمیـــزان، ج -1

 

 ماهیت شیطان از نظر قرآن 
 

 / اعراف(  11!« )َسَجــدُوآا اِالّ اِْبلیــَس... قُْلنــا ِلْلَمــالآئَِكــِة اْسُجــدُوا اِلدََم فَ » 

هاى پروردگار  آید كه: ابلیس موجودى است از آفریدهاز آیات مختلف قرآن بر مى
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كه مانند انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شّرنموده و به سوى گناه سوق 

زیسته و هیچ امتیازى ، با مالئكه مىدهد. این موجود قبل از این كه انسانى به وجود آیدمى

السالم پا به عرصه وجود گذاشت وى از صف از آنان نداشته است. پس از این كه آدم علیه

فرشتگان خارج شده و بر خالف آنان در راه شّر و فساد افتاد، و سرانجام كارش به این جا 

ر بنى نوع بشر به وقوع ها و باطلى كه دها و گمراهىها و شقاوترسید كه تمامى انحراف

بپیوندد همه به یك حساب مستند به وى شود. و بر عكس مالئكه كه هر فردى از افراد بشر 

یابد هدایتش به سوى غایت سعادت و سر منزل كمال و مقام قرب پروردگار راه یافته و مى

 هاست. به یك حساب مستند به آن

زندان خود و از جن و انس كه ابلیس را در كارهایش اعوان و یارانى است از فر

دهد كه در كار كنند و او به ایشان دستور مىهر كدام به طریق خاصى اوامر او را اجرا مى

بنى نوع بشر مداخله نموده، و از دنیا و هر چه در آن است، و در هر چیزى كه با زندگى 

به صورت  بشر ارتباط دارد، در آن تصرف نموده و باطل را به صورت حق و زشت آن را

هایشان و هاى بشر و در بدنزیبا وانمود كنند. ایشان نیز اوامر او را امتثال نموده و در دل

كنند. گاهى در اموال و فرزندان و سایر شئون زندگى دنیوى شان بانحاء مختلف تصرف مى

به صورت دسته جمعى و گاهى به طور منفرد، زمانى به كندى و زمانى به سرعت، گاهى 

اسطه و گاهى به وسیله طاعت، و زمانى به وسیله معصیت به كـار گمـراه ساختن او بدون و

 پردازند. مى

تصــّرفـات ابلیـس و لشكـریـان او طـورى نیسـت كـه بــراى بشـر محسوس باشد ـ 

شـود و چگــونه افگــار باطل را در قلب وى یعنى بفهمد كه چه وقت ابلیس در دلش وارد مى

، و یا اذعان كند كه این فكر از خودش نیست و شخص دیگرى در دل او القاء كندالقاء مى

كرده ـ پس نـه كـارهاى شیطــان و لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات و اشخاص 

باشد جز این كه خداوند به ما خبر داده كـه ابلیـس از جـن ایشان در عرض وجود وى مى

اند. و به هر حال گویا آغاز و انجام وجود وى با هم شده اسـت و او و لشكرش از آتش آفریده

 (1)اختالف دارد. 

 .57، ص 15المیزان ، ج -1

 

 شیطان  همادّه اولیّ 
 

 ص(/76« )َخلَْقتَنى ِمْن ناٍر...!»

 «مــــــرا از آتــــش آفــریــــدى...!» -

ت كه من كند و آن این اسدر این آیه ابلیس، علت سجده نكردن خود را بیان مى

 (1)اى ولى آدم مخلوقى است از گل. شـرافـت ذاتـى دارم. چـون مـرا از آتـش خلـق كرده
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 .41، ص 34الـمیــــــزان، ج -1

 

 حقیقت و ذات شیطان )ابلیس( 
 

 / كهف( 50!« )فََسَجـدُوا ِاالّ اِْبلیـَس كـاَن ِمـَن اْلِجـّنِ فَفََسـَق َعـْن اَْمـِر َربِّه »...

متعال درباره حقیقت و ذات این موجود شریرى كه نامش را ابلیس نهاده پروردگار 

كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه ـ مگر » جز مختصرى بیان نفرموده است. تنها در آیه: 

جن بودن او را بیان كرده و « ابلیس كه از جنیّان بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد،

/ ص( از قول خود او حكایت  76« )ْقتَنى ِمـْن ناٍر ـ مرا از آتش خلق كردى!َخلَ » در جمله: 

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. 

 . 52، ص 15المیـــــزان، ج -1

 
 

 ن ابلیس با جن هم جنس بود
 

 / كهف( 50« )كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه!اِالّ اِْبلیسَ »... 

كند، آن زمان كه به مالئكه در این جمله ماجراى میان خدا و ابلیس را یادآورى مى

 دستور داد تا بر آدم پدر بزرگ انسان سجده كنند، همه سجده كـردنـد مگـر ابلیـس كه از جـن

 بــود و بـه همیـن جهــت از امــر پـروردگــارش تمــّرد كــرد. 

معناى آیه این است كه به یاد آر این واقعه را تا براى مردم روشن شود كه ابلیس كه 

خواهند، پس از جن بود و هم چنین ذریّه او دشمنان ایشــانند، و خیــر ایشــان را نمى

مادّى دنیا و شهوات، و نیز اعراض از یاد خدا را  سزاوار نیست كه فریب او را كه لذّات

سوى دهد، بخورند و نیز سزاوار نیست كه او را اطاعت كنند، و بهبراى ایشان زینت مى

 (1)كند قدم نهند. باطلى كه او دعـوتشان مى

 .198، ص 26المیزان، ج -1

 

 ارتباط جنس شیطان با جن )جاّن( 
 

 / حجــــر( 27« )ــْن قَْبـــُل ِمـــْن نــــاِر السَُّمــــوِم.َو اْلجــانَّ َخلَْقنــاهُ مِ » 
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اى از موجودات اند كه بالطبع به معناى پوشاندن است. جن طایفه« جن»اصل كلمه 

از حــواس مــا پنهــاننــد، و ماننــد خــود ما شعــور و اراده دارنــد، و در قــرآن كریم 

عجیب و غــریــب و حركات سریع به ایشان نسبت  بسیار اسمشان برده شده، و كارهاى

دهد و نیز مانند ما مكلف به تكالیفند، و چون ما، زنـدگى و مــرگ و حشــر دارنــد كــه مى

 شــود. هــا از بسیــارى از آیــات متفرق قرآنى استفــاده مىهمــه ایــن

ـن است و یا به گفته ابن عباس و ایـن كــه آیــا جــان هــم همــان جـ« جــان»و اّمـا 

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. 

دهد این است كه در دو آیه مورد بحث ن كریم دست مىآنچه كه تدبر در آیات قرآ

جاّن 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 

ـ انسان را  اْلفَّخاِر َو َخلََق اْلجانَّ ِمْن ماِرجٍ ِمْن نارٍ َخلََق ااِلْنساَن ِمْن َصْلصاٍل كَ »بحث آیه 

/ رحمن( است. سیاق  14« )آفرید از گل خشكیده چون سفال و جن را از آتشى زبانه دار،

َو اْلجانَّ » آیات مورد بحث خالى بر این معنى نیست كــه ابلیــس از جــن بوده، وگرنه آیه 

شد. در جاى دیگر كالم خود فرموده: كه ابلیس از جن بود، و آن لغو مى «َخلَْقناهُ ِمْن قَْبُل...،

كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه ـ از جن بود و به همین جهت از امر پروردگارش سر »آیه 

آید كه جاّن همان جن بود، و یا / كهف( است، چه از این آیه، به خوبى بر مى 50« )باز زد،

از انواع آن بوده، در غیر این دو آیه دیگر اسمى از جاّن برده نشده است و هر جا یك نوعى 

اسمــى از مــوجــود مقابل انسان رفته به عنوان جن بوده، حتى در مواردى كه عمومیت 

ْنـِس َو » گــرفته، مانند جملــه كالم، ابلیـس و هــم جنسان او را هم مى ِِ َشیــاطیَن ااْل

،   (1)/ انعـام( به لفـظ جـن تعبیر شده است.  112« )اْلِجــّنِ

 . 222، ص 23المیــزان، ج -1

 

 تفاوت جنس ملك و شیطان 
 

... »و « فََسَجدُوآا اِالّ اِْبلیـَس...»   / كهف(  50/ اعراف( و ) 11.« )كـاَن ِمـَن اْلِجّنِ

ـ مالئكه همگى بر  عُونَ فََسَجَد اْلَمـالئَِكةُ ُكلُُّهْم اَْجمَ »در آیات فوق و هم چنین در آیه 

دهد از سجده كردن تمامى فرشتگان / حجر( خداى تعالى خبر مى 30« )او سجده كردند،

كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه ـ مگر ابلیس كه از جنیان بود و از » مگر ابلیس. و در آیه: 

انسته كه وى از جنس علّت سجده نكردن وى را این د« فرمان پروردگارش بیرون شد،

 فــرشتگــان نبــوده، بلكــه از طـائفـه جـن بـوده است. 
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گیرند و به اند، كه به گفتار از خدا پیشى نمىمالئكه بندگان گرامى» از آیه شریفه 

شود كه اگر ابلیس از جنس فرشتگان بود چنین هم استفاده مى« كنند،فرمان او كار مى

 (1)شد. عصیانى را مـرتكب نمى

 .29، ص 15المیزان،ج -1

 

 ها ابلیس، پدر شیطان
 

 / اسراء( 27!« )َو كاَن الشَّْیطاُن ِلَربِّه َكفُورا » 

 و شیطـــان كفـــران پــروردگـار خـــود كـــرد!  -

هاى در اّول آیه مزبور در جمله فوق یك فرد غیر معین از شیطان« ِشْیطان»كلمه 

/ اسراء( نیست، تا اشكال شود كه  27« )ریَن كانُوا ِاْخواَن الشَّیاطیِن،اِنَّ اْلُمبَذِّ » گوید: كه مى

هاست. و است كه پدر شیطان« ابلیس»ها كفورند نه یك فرد، بلكه مراد از آن همه شیطان

  (1)ها ذریّه او و قوم و قبیله اویند. شیطان

 . 144، ص 25الـمیزان، ج -1

 

 فـرزنـدان و نسل شیطان
 

یَّتَــهُ اَْوِلیــاَء ِمـْن دُونـى َو ُهـْم لَُكْم َعدُوٌّ ؟اَفَتَتَّ »   / كهف(  50« )ِخـذُونَــهُ َو ذُّرِ

كنید، با این كه آنان هاى او را سواى من اولیا خود اتّخاذ مىآیا با این حال او را و بچه» -

 « دشمنـــان شمــاینـــد؟

سایر جانداران ذریّه و فرزند دارد و شود كه شیطان نیز مانند از آیه فوق استفاده مى

اّمــا ایــن كــه كیفیــت پیدایش فرزندان او چگونه است؟ معلوم نیست، و آیه مزبور از آن 

  (1)ساكت است. 

 . 57، ص 15المیزان، ج -1

 

 تفــاوت ابلیـس و شیـاطیـن، ذریّــه و قبیلــه ابلیــس 
 

 ابراهیم(/22« )...!االَْمرُ الشَّْیطاُن لَّما قُِضىَ َو قالَ »

هر چند كه به معناى شریر است، چه شریرهاى جنّى و چه انسى، « شیطان»كلمه 
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ْنِس َو اْلِجّنِ ـ و این چنین قرار  نَبِّىٍ َعدُّوا َشیاطیَن االْ َو َكذِلَك َجعَْلنا ِلُكلِّ » هم چنان كه فرمود: 

نعام( و لكن در خصوص این / ا 112« )هائى از جن و انس،دادیم براى هر پیغمبرى شیطان

ها و ضاللت در آیـه مقصـود از آن همـان شخـص اّولـى اسـت كه مصدر تمامى گمراهى

آید كه او با اسـت، چــه از ظاهر سیاق بر مى« ابلیـس»اش بنـى آدم شـد، و نـام شخصـى

كه همــو  كندكـاران اهـل جمـع را خطـاب قرار داده، و اعتراف مىكـالم خـود عمــوم ستم

 كــرده اسـت. بــوده كـه ایشــان را به شــرك دعـوت مـى

قرآن كریم هم تصریح كرده كه آن كسى كه در عالم خلقت چنین پُستى را قبول كرده 

كند و خداى تعالى دعویش را رد است، و خودش هم این معنا را ادّعا مى«ابلیس»همان 

تَِك الُْغِویَنَُّهمْ » كند: نمى به عزت تو سوگند همه ااِلّ ِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَصیَن:   اَْجَمعینَ فَبِِعزَّ

 / ص(  83و  82...!« )كنم مگر بندگان مخلصت را آنان را اغواء مى

 فرماید: هـا را بـرده و دربـاره قبیلـه او مىو اّما ذریّـه و قبیلـه او كه قـرآن اسـم آن

بینیدشان اش از آن جا كه نمىهُ ِمْن َحْیُث التََرْونَُهْم ـ او و قبیلهاِنَّهُ یَریُكْم ُهَو َو قَبیلُ » 

/ اعراف( و نیز در سوره كهف براى او ذریّه معرفى نموده  27« )بینند.شما را مى

یَّتَـهُ اَْوِلیـاءَ » فرماید: مى  «گیرید؟ـ آیـا او و ذریّـه او را اولیـاء خود مى اَفَتَتَِّخـذُونَـهُ َو ذُّرِ

 / كهف( 50)

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، 

زند كار اوست همان اى كه تمامى كارهائى كه از دیگران سرمىكارهو ریشه و همه 

 (1)است. « ابلیس»

 . 69، ص 23المیـزان، ج  -1

 

 

 ها لشكریان شیطان، و عملكرد انفرادى و اجتماعى آن
 

 / اسراء(  64« )...!َو اَْجِلــْب َعلَْیِهـْم بَِخْیِلَك َو َرِجِلـَك َو شـاِرْكُهـْم فِـى االَْمـواِل َو االُْوالدِ »... 

 حاال هر كه را كه توانستى به آواز خودت بكشان و با سواران و پیادگانت آنان را»... 

 « ها و فرزندانشان شریك شو...!محاصره كن و در مال

آید براى شیطان لشكرى است كه او را در هر به طورى كه از آیات قرآن بر مى

اِنَّهُ یَریُكْم ُهَو َوقَبیلُهُ ِمْن َحْیُث » له آیه شریفه: كنند، از آن جمكارى كه بخواهد مدد مى
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راف( / اع 27« )بینند،بینید، مىالتََرْونَُهْم ـ شیطان و دسته وى شما را از آن جائى كه نمى

/ حجر( گمراهى همه را به خود او نسبت  39« )ْغِویَنَُّهْم اَْجَمعیَن،َو الَ » است. و اگر در آیه 

ها مختلف باشد نتیجه است كه هر قدر هم لشكریانش زیاد و نقشه عملیات آن داده براى این

 هـا و گمراه ساختن مردم است یكى است. عملیاتشان كه همـان وسـوسـه در دل

ــِة َو النّـــاِس،»از آیــه:  ـذى یُــَوْسـِوُس فـــى ُصــــدُوِر النّــاِس ِمـَن اْلِجنَـّ و  3)« اَلَـّ

آیــد كه لشكــریـانش همــه از جنس خــود او یعنى از طائفه جـن نیستند، ر مى/ ناس( هم ب 4

 و بعضـى از آنـان از جنـس بشـرنـد. 

از آیات كریمه قرآن درباره ابلیس و خصوصیات كارهاى او و لشكریانش دو نكته 

هم و  شود: یكى این است كه لشكریان او در كندى و تندى در عمل همه مثلدیگر استفاده مى

َو اَْجِلْب »بــرابــر هم نیستند، بعضــى تند و بعضى كند هستند، به شهادت این كه در جمله 

/ اسراء( بعضى از لشكریان او را سواره و بعضى را پیاده  14« )َعلَْیِهْم بَِخْیِلَك َو َرِجِلَك،

 معرفى كرده است. 

انفــراد در عمل نیز  نكتــه دیگــر این كه لشكــریــان او از جهت اجتمــاع و

ها به كمـك یكدیگر كارى را از پیش كننــد و بعضـىها تنهــا كــار مىمختلفنــد، بعضى

َو قُْل َرّبِ اَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزاِت الشَّیاطیِن َو اَُعوذُ ِبَك َرّبِ اَْن یَْحُضرُوِن »برند، به دلیل آیه: مى

برم به تو از این كه ها، و پناه مىهاى شیطانز وسوسهبرم به تو او بگو پروردگارا پناه مى ـ

ها بر آیا شما را خبر بدهم از این كه شیطان»مؤمنون( و احتماالً آیه: /97« )به نزد من آیند!

شوند بر هر دروغ ساز گنه پیشه، كسانى كه شوند، آنان نازل مىچه كسى نازل مى

 (1)/ شعرا(  223تا  221« )گویانند.دهند و بیشترشان دروغ مسموعات خود را نشر مى

 .56، ص 15المیـــــزان، ج  -1
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 فصل دوم

 

 فلسفه آفرینش شیطان
 

 

 

 طرح سؤاالت درباره فلسفه آفرینش شیطان 
 

 / اعراف(  25تا  11« )یا بَنى آادََم ال یَْفتِنَنَُّكـُم الشَّْیطـاُن...!»

 دانسـت وى چـه كــاره اسـت؟مىـ چـرا خـداونـد ابلیـس را آفریـد؟ او كـه  1

 نشین كرد؟از جن بود چرا خداوند او را با مالئكه محشور و همكه ابلیسـ بااین 2

 اش كرد؟كنــد چــرا امـر به سجـدهدانست او اطاعتش نمىـ با ایـن كـه مى 3

 اش كمك نمود؟ اش نكرد و در گمراهىـ چرا موفق به سجده 4

 آن نــافــرمــانـى او را از بیـــن نبــرد؟  ـ چــرا بعـــــد از 5

 ـ چرا تا روز قیامت مهلتش داد؟  6

 ـ چرا او را مـاننـد خــون در سراسر وجــود آدمى راه داد و بر او مسلّط كرد؟  7

 ـ چرا به لشكـریـانى تـأییـدش كـرده و بر همـه جـاى حیات انسان راه داد؟  8

 حســاس بشــر پنهــان كــرد؟ ـ چــرا او را از نظــر و ا 9

 ها را به او كرد و به آدمیان كمك نكرد؟ ـ چرا همه كمك 10

ـ چـرا اسـرار خلقت بشــر را از او پــوشیــده نــداشــت تــا چنیــن بــه اغواى  11

 او طمع نبندد؟ 

ترین مخلوقات بود چطور با خدا حرف زد و ـ با این كه او دورترین و دشمن 12

 ونـد هـم بـا او تكلّم كـرد؟ و چگونه؟ خـدا

 ـ آیــــا ورودش بــه بهشـــت از چــه راهــى بــود؟  13

ـ چگونه ممكن است در بهشت كه مكان قدس و طهارت است وسوسه و دروغ  14

 و گناه واقع شود؟ 
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 هایش مخالف گفتـار خـداوند بود چرا آدم آن را پذیرفت؟ ـ با این كه حرف 15

ایــن كــه خلــود در دنیــا مخــالف با اعتقــاد به معاد است چگونه طمع در ـ با  16

 خلـــود كـرد؟

ـ بــا ایـن كــه آدم در زمره پیغمبــران بــود چطــور ممكن است معصیت كرده  17

 بــاشــد؟ 

ـ با این كه توبه كار مانند كسى است كه گناه نكرده باشد چطور توبه آدم قبــول  18

 و لكــن به مقــامــى كــه داشــت بــاز نگشــت؟... و چگــونه و چگــونه.  شــد

 

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 

داستان آدم نوعى است، و داستان یك داستان خیالى  دادند كه بگویند مقصود از آدم در این

اى است كه آدمى را به شّر و فساد دعوت محض است، و یا بگویند مقصود از ابلیس قّوه

كند. و یا بگویند صدور فعل قبیح از خداوند جایز است، و همه گناهان از ناحیه خود مى

« خوب»، و به طور كلى كنداوست. و اوست كه آن چه را خودش درست كرده خراب مى

آن چیزى است كه او از آن نهى كند، « بد»آن چیزى است كه او بخواهد و به آن امر كند و 

و یا بگویند اصالً آدم از زمره پیغمبران نبوده و یا به طور كلّى انبیا معصوم از گناه نیستند، 

ث نشده بود، و یا و یا قبل از بعثت معصوم نیستند و آدم آن موقع كه نافرمانى كرد مبعو

 ها براى امتحان بوده است. بگویند همه این صحنه

باید دانست تنها چیزى كه باعث بى فایده بودن این مباحث شده این است كه این 

مفّسرین در این مباحث بین جهات حقیقى و جهات اعتبارى فرق نگذاشته و مسائل تكوینى را 

هم و بر هم نموده و اصول قرار دادى و از مسائل تشریعى جدا نكردند، و بحث را در 

خورد در امور تكوینى  دخالت داده و اعتبارى را كه تنها به درد تشریع و نظام اجتماعى مى

 اند. آن را حكـومت داده

ما اگر بخواهیم در پیرامون این مسئله و حقایق دینى و تكوینى كه در آن است 

 (1)ا )به شرح مطالب بعدى( تحریر نمائیم. آزادانه بحث كنیـم بـایـد قبـالً چند جهت ر

 . 47، ص 15المیزان، ج  -1
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 فلسفه آفرینش شیطان و قانون خیر و شر  
 

 / اعـــراف(  25تـــا  11« )یــــا بَنـــى آادََم ال یَْفتِنَنَُّكــــُم الشَّْیطـــــاُن...!»

ایجاد قرار گرفته یا ممكن اّول ـ این كه باید دانست تمامى اشیائى كه متعلق خلق و 

است قرار گیرد وجود نفسى شان یعنى وجودشان بدون این كه اضافه به چیزى داشته باشد 

خیر است، به طورى كه اگر به فرض محال فرض كنیم شّرى از شرور متعلق خلقت و 

ایجاد قرار گرفته و موجود شود پس از موجود شدنش حالش حال سایر موجودات خواهد 

ى دیگر اثرى از شّر و قبح در آن نخواهد بود مگر این كه وجودش اضافه و ارتباط بود، یعن

هاى عادالنه عالم وجود را به چیز دیگرى داشته باشد، و در اثر این ارتباط نظامى از نظام

اى دیگر از موجودات، از خیر و سعادت خود محروم فاسد و مختل سازد، یا باعث شود عدّه

 آید. شرورى در عالم پدید مىشوند، این جاست كه 

« بدون این كه وجودشان اضافه به چیزى داشته باشد،» و این كه در باال گفتیم : 

مقصودمان همین بود، بنابر این اگر موجودى از قبیل مار و عقرب دیدیم كه از نظر 

دارد كه اى كه به ما دارد مّضر به حال ماست باید بدانیم كه به طور مسلّم منافعى اضــافــه

كرد و در از این ضــررش بیشتــر است وگــرنــه حكمــت الهى اقتضاى وجود آن را نمى

 ایـن صــورت وجــود چنیـن مـوجـودى هــم خیــر خـواهـد بـود. 

ٍء َخلَقَهُ ـ آن كسى كه اَلَّذى اَْحَسَن ُكلَّ َشىْ » این همان معنائى است كه آیه شریفه: 

تَباَرَك ّللّاُ َربُّ اْلعالَمیَن ـ بسیار پر خیر » / سجده( و آیه:  7« )ید!هرچه آفرید نیكویش آفر

ِمْن َو اِْن » / اعراف( و آیه:  54« )است خداوندى كه براى عالمیان یگانه پروردگار است!

ٍء اِالّ یَُسبُِّح بَِحْمِده ـ و هیچ چیز نیست مگر این كه تسبیح گوى به حمد خداست، و لكن َشىْ 

  (1)/ اسـراء( هـم به این معنـا اشـاره دارد.  44« )فهمیـد!هـا را نمىسبیح آنشما ت

 . 49، ص 15المیزان، ج  -1

 

 

 هاى تكوینى قانون اضداد و فلسفه وجودى شیطان ریشه
 

 / اعـــراف(  25تـــا  11« )یــــا بَنـــى آادََم ال یَْفتِنَنَُّكــــُم الشَّْیطـــــاُن...! »

این كه عالم خلقت با همه وسعتى كه در آن است تمامى اجزائش به یكدیگر دّوم ـ 

باشد، به طورى كه ایجاد جزئى از مربوط و مانند زنجیر اّولش بسته و مربوط به آخرش مى

آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است، و اصالح جزئى از آن به اصالح همه آن است، هم 

اش / قمر( و این ارتباط الزمه 50) «ااِلّ واِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر،َو ما اَْمُرنا » چنان كه فرمود: 
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این نیست كه جمیع موجودات مثل هم و ربطشان به یكدیگر ربط تساوى و تماثل باشد، زیرا 

آمد بلكه تنها یك موجود تحقق اگر همه اجزاى عالم مثل هم بودند عالمى به وجود نمى

تضا كرد كه این موجودات از نظر كمال و نقص و وجدان یافت، و لذا حكمت الهى اقمى

 مراتب وجود و فقدان آن، و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن مختلف باشد. 

 

اگر در عالم شّر و فساد و تعب و فقدان و نقص و ضعف و امثال آن نبود به طور 

شد، و عقل داقى یافت نمىمسلّم از خیر و صّحت و راحت و وجدان و كمال و قّوت نیز مص

برد، چون به طور كلى عقل هر معنائى را از مصادیق خارجى آن ها نمىما پى به معانى آن

كند اگر در عالم مصداقى از شقاوت و معصیت و قبح و ذم و عقاب و امثال آن انتزاع مى

نیائى یافت، و هم چنین اگر دنبود سعادت و اطاعت و حسن و مدح و ثوابى هم تحقق نمى

نبود آخرتى هم وجود نداشت. مثالً اگر معصیتى نبود یعنى نافرمانى امر مولوى مولى، به 

شد، و اگر هیچ وجه ممكن نبود و قهرا انجام خواسته مولى امر ضرورى و اجبارى مى

انجام دادن فعلى ضرورى و غیر قابل ترك باشد دیگر امر مولى به آن معنا ندارد، و 

 على را تحصیل حاصل است. خواستن مولى چنین ف

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. 

و  گـونـه نبـود دین و شریعت و دعوتى هم نبود. و وقتى دینى در كار نبود نبّوتو وقتى این

رسالتى هم نبود. و وقتى نبّوت و رسالتى نباشد قهرا اجتماع و مدنیتى هم نخواهد بود. 

اجتماع هم كه نباشد انسانیّتى نیست و هم چنین و بر همین قیاس فرض نبود یك چیز مستلـزم 

 فـرض نبـود جمیع اجزاى عالم است. 

ــانى نبــود نظــام عالم گــوییــم: اگــر شیطاین معنــى كــه معلــوم شد اینــك مى

 (1)انسانى هم نبود. 

 .49، ص 15المیـــزان ، ج  -1

 

 لزوم وجود شیطان در اركان نظام عالم بشریت 
 

 / اعـــراف(  25تـــا  11« )یــــا بَنـــى آادََم ال یَْفتِنَنَُّكــــُم الشَّْیطـــــاُن...!»

ند از اركان نظام عالم وجود شیطانى كه انسان را به شّر و معصیت دعوت ك

بشریّت است. و نسبت به صراط مستقیم او به منزله كناره و لبه جاده است ؛ و معلوم است 

شود، این جاست كه اگر دقت شود كه تا دو طرفى براى جاده نباشد متن جاده هم فرض نمى

تَقیَم ـ گفت براى این ضاللت كه مرا ْقعُدَنَّ لَُهْم ِصراَطَك اْلُمسْ قاَل فَبِمآ اَْغَوْیتَنى الَ »  معناى آیه:

/ اعراف( و آیه:  16« )نشینم،اى در راه راست تو بر سر راه آنان كمین مىنصیب داده
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« قاَل هذا ِصراٌط َعلَىَّ ُمْستَقیٌم اِنَّ ِعبادى لَْیَس لََك َعلَْیِهْم ُسْلطاٌن ِاالّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغاویَن،»

 گردد. ن گشته و صدق دعوى ما معلوم مى/ حجر( به خوبى روش 42)

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 

صورت امر  بین نوع انسانى و نوع مالئكه و ابلیس است. چیزى كه هست این واقعیت را به

و اطاعت و استكبار و طرد و رجم و سئوال و جواب بیان كرده، و نیز معلوم خواهد شد كه 

اى از آن را در باال نقل كردیم ناشى از كوتاهى در تفّكر و تمامى اشكاالتى كه شده و ما پاره

بوده، اند نهى از خوردن از درخت نهى تكوینى ها كه گفتهدقّت بوده است. مانند اشتباه آن

  (1)غافل از این كه نهى تكوینى یعنى عدم ایجاد، و امر تكوینى یعنى ایجاد. 

 . 50، ص 15المیــــــــــــــــزان، ج  -1

 

 آزمایش الهى به وسیله القائات شیطانى 
 

 / حج( 53« )ُهْم!ِلیَْجعََل مایُْلِقى الشَّْیطاُن فِتْنَةً ِللَّذیَن فى قُلُوبِِهْم َمـَرٌض َو اْلقاِسیَـِة قُلُوبُ »

فرماید: این القائات شیطانى خود مصلحتى دارد، خداى سبحان در آیه مورد بحث مى

شوند، و آزمایش خود از نوامیس و آن این است كه مردم عموما به وسیله آن آزمایش مى

عمومى الهى است، كه در عالم انسانى جریان دارد، چون رسیدن افراد سعید به سعادت، و 

به شقاوت، محتاج به این ناموس است، باید آن دو دسته امتحان شوند دسته سّوم هم اشقیاء 

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 

كنیم و این یــارى دادن به ه را و هم آن دسته را كمك مىما هم این دست» خودش فرمود: 

هــر دو دستــه از عطــاى پروردگار تو است، و عطاى پروردگار تو را هیچ مـانعى و 

 / اسراء( 20« )جلـوگیرى نیست!

كند مایه آزمایش تا آن چه را كه شیطان القاء مى» و این است معناى این كه فرمود: 

 / حج( 53« )الن قرار دهد!بیمار دالن و سنگ د

شیطان هم در شیطنت خود مسّخر خداى سبحان است، و او را در كار آزمایش 

 دهد. بنــدگــان، و فتنــه اهل شــك و جحــود، و دارندگـان غــرور، آلت دست قرار مى

 ، ابتــالء و امتحــان است، امتحــانى كــه شخــص در گیــر به آن«فِتْنَــه»مــراد از 

كنــد، و مــراد از بیمـار دالن اهـل شـك از كفار است، و را دچــار غــرور و ضــاللت مى

  (1)سنـگ دالن اهــل جحـود و عنــاد از كفــار است.  «اْلقـاِسیَــِة قُلُـوبُُهـْم،»مـــراد از 

 . 276، ص 28المیــــزان، ج  -1
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 شیطان عامل آزمایش انسان 
 

/  40-39«  )ْم فِى االَْرِض َو الُْغِویَنَُّهْم اَْجَمعیَن اِالّ ِعبـادََك ِمْنُهـُم اْلُمْخلَصیـَن!الَُزیِّنَنَّ لَهُ »

 حجر(

ِلیَمیَز ّللّاُ اْلَخبیَث ِمَن » كنند، مانند آیه: آیاتى كه مسئله امتحان و ابتالء را عنوان مى

یِِّب، َص ما فى قُلُوبُِكْم ـ تا َو ِلیَْبتَِلَى ّللّاُ » / انفال( و آیه:  37« )الطَّ ما فى ُصدُوِرُكْم َو ِلیَُمّحِ

« هاى شما را پاك كند،هایتان دارید و براى این بود كه قلبامتحان كند آن چه را كه در سینه

 دهد كه اصوالً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر،/ آل عمران( نشان مى 154)

ها همواره در میانه خیر و شّر و انسان مبتنى بر اساس امتحان و ابتالء است تا

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 

ى شّر تشویق نماید، دیگر امتحانى نخواهد خیرش دعوت نكند و كسى نباشد كه او را به سو

اَلشَّْیطاُن »بینیم كه خداى تعالى در امثال آیه بود. و حال آن كه گفتیم در كار هست، لذا مى

ـ شیطان شما را به فقر وعده  یَِعُدُكُم اْلفَْقَر َو یَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحشاِء َو ّللّاُ یَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َو فَْضالً 

كند ولى خدا شما را به آمرزش خود و فضــل و احســان دهد و به كارهاى زشت امر مىمى

 / بقـره( بـه این دو سنـخ دعــوت تصــریح نموده است.  268« )دهـد!خـود نـویـد مى

اگر خداى تعالى ابلیس را علیه بشر تأیید نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده 

بینیم وسیله مالئكه كه تا دنیا باقى است تأیید فرموده است، و لذا مى است، خود بشر را هم به

ـَك اْلُمْنَظـر ـ تو مهلت داده شدى!» در پاسخ ابلیس نفرموده:  / اعراف( بلكه  15« )َواِنَـّ

ـَك ِمــَن اْلُمْنَظـریـَن: تو از زمره مهلت داده شدگانى!» فرموده:  شود غیر پس معلوم مى« اِنَـّ

 اند. سان دیگرى هم هستند كه تا آخرین روز زندگى بشر زندهابلیس ك

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 

و تقوایش ملهم نمود و نورى پیش پایش  ساخت، و فطرت توحیدش ارزانى داشت و به فجور

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:

 / یونس(  35« )كند!قُِل ّللّاُ یَْهدى ِلْلَحّقِ ـ بگو خدا به سوى حق هدایت مى» 

« هایتان زینت داده است!ده و آن را در دلولكن خدا ایمان را محبوب دل شما كر»

 / حجرات( 7)
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روى دل متوّجه دین حنیف كن كه فطرت خداست، آن فطرتى كه خلق را بر آن » 

 / روم( 30« )فطرت آفریده است!

 / شمس( 8« )به نفس و خلقت آن سوگند كه فجور و تقوایش را ملهمش كرد!» 

رى برایش قرار دادیم تا با آن در میان اش كردیم و نوآیا كسى كه مرده بود، زنده»

 / انعام( 122« )مردم آمد و شد كند!

ما فرستادگان خود و آنان كه ایمان آوردند در دنیا و در روزى كه گواهان »و آیه 

اشعار به وساطت « كنیمیارى مى»غافر( عبارت /51« )كنیم! برخیزند یارى مى

 مالئكه دارد. 

اى است كه خودش به خودى خود نه اقتضاى سعادت بنابر این آدمى زاده آفریده

تواند راه خیر و دارد و نه شقاوت و در بدو خلقتش نسبت به هر دو یك نسبت دارد، هم مى

اطاعت را كه راه مالئكه است اختیار كند و هم راه شّر و فساد و گناه را كه راه ابلیس و 

افتد و اهل آن راه ند به همان راه مىاش میل كلشكریان اوست. بشر به هر راه كه در زندگى

دهند و او را به سر منزلى كه راهشان كمكش نموده و آن چه كه دارند در نظر وى جلوه مى

كنند، حال آن سر منزل یا بهشت و یا دوزخ، یا  شقــاوت گردد هدایت مىبه آن منتهى مى

 اســت و یـا سعــادت. 

از باب ابطال قانون علیّت نیست، بلكه در پس مهلت دادن ابلیس تا روز وقت معلوم 

بینیم دو طرفى است و در مقابل ابلیس مالئكه را باب آسان ساختن امر امتحان است و لذا مى

 (1)هم مهلت داده است. 

 . 239، ص 23الـمیــــــــزان، ج  -1

 

 استناد اعمال شیطـان به اذن الهى 
 

ـ»...  / انعــام( 108« )ـٍة َعَملَُهــْم!َكــذِلــَك َزیَّنّا ِلُكــّلِ اُمَّ

شیطان كه شرك و گناه و هر چیزى را كه مایه غضب پروردگار است در دل 

/  3« )بَْعِد اِْذنِِه!ما ِمْن َشفیعٍ اِالّ ِمنْ »دهد به اذن خداى متعال است: اولیاى خود زینت مى

 یونس(

ان و حّجـت را كه نظـام خـواهـد بـدیـن وسیلـه امتحـاین خــداى تعـالى است كه مى

تـا » تشــریـع اقتضــاى آن را دارد بر بنــدگـان خـود تمـام نمـایـد، هـم چنـان كـه فرمود: 

 عمران( / آل 141« )انـد تصفیـه كنـد و كفّار را نـابـود گـردانـد!آنـان كه ایمـان آورده

ٍة َعَملَُهْم،»آیه شریفه:  اِنّا َجعَْلنا ما » تر آیه: و از آن روشن «َكذِلَك َزیَّنّا ِلُكّلِ اُمَّ
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ـ ما این چیزهائى را كه روى زمین است االَْرِض زینَةً لَها ِلنَْبلَُوُهْم اَیُُّهْم اَْحَسُن َعَمالً َعلَى

/ كهف( شاهد  7« )ایم تا ایشان را بیازماییم كه كدامشان به عمل بهترند،آرایش آن كرده

ال كه همان محبوبیّت و لذیذ بودن آن است نسبتى به خــداى دعوى ماست كه گفتیم زینت اعم

 (1)تعــالـى نیز دارد. 

 .171، ص 14الـمیـــــزان، ج  -1

 

 شود؟ چرا خداوند مانع شیطان نمى
 

 / آل عمران( 14!« )ُزیِّـَن ِللنّاِس ُحـبُّ الشََّهـواِت ِمـَن النِّسـاِء َو اْلبَنیـَن َو... » 
 

بر « قیّوم»ان در مقام بیان داشتن آن است كه خداوند متعال عمرآیات سوره آل

دهند و زندگانى و تدبیرشان روى آن جریان دارد ـ خلقتش بوده و آن چه را كه آنان انجام مى

اعم از ایمان و كفر و یا اطاعت و عصیان ـ همه در تحت قدرت اوست. او خالیق را آفرید 

پیمایند چون ، و كسانى كه در دینش راه نفاق را مىو آنان را به راه سعادت راهنمائى كرد

ورزند مانند مشركین، و هم چنین كسانى منافقین، یا اشخاصى كه به آیات روشنش كفر مى

كنند چون یهود و نصارى، و كه در اثر اختالف در كتاب الهى راه ظلم و ستم را طى مى

ده و متابعت هواى نفسانى را بالجمله تمام اشخاصى كه در این راه پیروى شیطان را كر

نمایند، هیچ یك در رفتن راه شقاوت و بد بختى خود، قیمومت الهى را فاسد نكرده و بر مى

اند، بلكه همه شان با جمیع افعال خود در تحت قدرت و تدبیر او هستند، اراده او غالب نگشته

ا بر پا دارد. بنابر این او جهان را جهان اسباب و مسببات قرار داد تا راه امتحان خالیق ر

باشد تا آدمیان به وسیله آن قوا و آفریننده طبایع و قوا و شهوات و افعال انسان خداوند مى

نیروها و هم چنین به وسیله افعال مربوط به هر یك راه قرب الهى و جوار رحمتش را طى 

 كنند. 

ین خالیق را او شیطـان را در وسـوسـه و مغرور كردن خالیق مانع نگشت و هم چن

از متابعت و پیروى او باز نداشت، تا افرادى را كه با میل و رغبت در این دار امتحان راه 

ها رونـد مشخـص دارد، و از میان آنان یك دسته مخصوص را كه از مبّرزترین آناو را مى

 باشنـد به مقـام شهیدان و گواهان برساند. مى

ران تــذّكـر داد تـا قلـوب مـؤمنیــن را تسلّــى هـا را در ســوره آل عمــاین قسمــت

دهـد تا در برابر شـدایـد و مشكــالتى كه از هر جهــت محیط داخل و خارج آن را احــاطـه 

 كــرده بود، استقــامــت به خــرج دهند. 

هاى افراد بیمار دل بودند كه موجب مؤمنینى از داخل گرفتار نفاق منافقین و نادانى

هاى هولناك و مبــارزات آوردند و از خارج دچار جنگاخلى اجتماعشان را فراهم مىفساد د
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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 

 ن را در معــرض مخــاطـره قـرار داده بـودنـد. زنـدگـى و حیات آنــا

ها قرار سازد كه این كافران و كسانى كه در ردیف آندر این سوره خاطر نشان مى

اند تماما راه را اشتباه طى كرده و به واسطه ركون و دل بستگى و تكیه به دنیا و گرفته

با این كه مقصد چیز اند، زخارف آن، دنیا را مقصد و آرمان اصلى خود فرض كرده

هــاى دنیوى براى مقدمه رسیدن به آن آفــریـده ها و آرایشدیگــرى بــوده و همــه این زینت

 (1)اند. شـده

 .187، ص 5المیزان، ج  -1

 

 مشیـت الهــى در تـأثیــر القـائـات شیطـانـى 
 

ـَك مـا فَعَلُـوهُ... َكـذِلـَك َجعَْلنـا ِلُكـّلِ نَبِـّىٍ َعـدُّوا َشیطیـَن ااِلْنـ» ... َو لَـْو شـاآَء َربُـّ  .« ِس َو اْلِجـّنِ

 / انعـام( 112)

 « كرد!خواست چنین نمىاگر پروردگار تو مى»ـ 

این آیه اشاره دارد به این كه حكم و مشیت الهى عمومى و جارى و نافذ است و 

 م ندارد. چنان كه آیات بدون مشیت و خواست خدا كمترین اثرى در ایمان مرد

اى كه به هم دیگر وحى هم چنیــن دشمنــى شیـاطین با انبیــاء و سخنان فریبنده

كــرد و خــواسـت وحــى نمىكنــد بــه اذن خــداســت و اگــر خــدا مىكنند اگــر اثــر مىمى

 بــودنـــد. بــا انبیــاء دشمــن نمـى

بــل روشن است زیرا هر دو در صدد بیان بنابر این معنى اتّصال این آیه با آیـات ق

 این معنى هستند كه همه كـارهـا متــوقـف به مشیّت و خواست خداست. 

 / انعام( 112« )فَذَْرُهْم َو ما یَْفتَــُروَن!»ـ 

این جمله فرع بر نفوذ مشیّت پروردگار است. معنایش این است كه: وقتى معلوم شد 

و وسوسه كــردنشــان همه بر وفق مشیّت خداست ؛ نه كه دشمنى مشركین و فساد انگیختن 

گرى و فسادانگیزى ایشان مخالف و مانع نفوذ آن، پس چه جا دارد كه از دیدن اخالل

خواهند به خدا ببندند، و هر شـریكى را اندوهناك شوى؟ واگذارشان تا هر افترائى كه مى

 براى او اتّخاذ بكنند. 

...، نَبِّىٍ َعدُّوا َشیطیَن االْ َكذِلَك َجعَْلنا ِلُكلِّ  وَ »و این كه در آیه مورد بحث  « ْنِس َو اْلِجّنِ

/ انعام( دشمنى شیاطین با انبیاء ـ كه متضّمن توسل جستن بشر و بر انگیختن به  112)
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براى این كه » سوى شرك و معصیت است ـ به خدا نسبت داده شده و هم چنین در آیه بعدى 

ها و انعام( این ستمگرى /113« )ایمان ندارند به آن مایل شود...،قلوب كسانى كه به آخرت 

َكذِلَك َزیَّنّا ِلُكــّلِ »هاى خدا در دعوت حقّه قرار داده شده نظیر آیه سابق گناهان از جمله هدف

ــٍة َعَملَُهــْم، بـاشـد كـه زینت دادن اعمــال به خدا نسبت داده شــده / انعــام( مى 108) «اُمَّ

 ـت. اس

دارد داللت دارد بر این آیاتى كه ساحت مقدس الهى را از هر بدى و نقص منّزه مى

ها و گناهان بدون ها بى واسطه و با واسطه همه منسوب به اوست و اّما بدىكه نیكى

گیــرد تا امتحان الهى جـــاى واسطــه به شیطــان و نفــس و با واسطــه اذن او انجــام مى

 ـابد. خــود را بیـ

ـذیــَن ال یُــْؤِمنُــوَن بِـــااْلِخـــَرِة »  / انعــام(  113!« )َو ِلتَْصغـــى اِلَْیــِه اَْفئِــَدةُ الَـّ

كردیم و خواستیم آن چه را تقدیر جمله این است كه ما كردیم آن چه را كه باید مى

اى كه  ز وحىها و نتایجى ناگفتنى اخواستیم و در عین حال براى هدفكه باید مى

كــردنــد جلوگیرى ننمودیم. تا هم آن نتایج بدست آید و هم در ها به یك دیگــر مىشیطــان

هایشان وحى شیطان را اجابت نموده و نتیجه اعراض تو از آنان و رهــا كردنت آنان را دل

تهــا درجــه آن را بپسنــدد، و در نتیجــه بكنند آن كارهاى زشتى را كه باید بكنند تا به من

شقــاوت كه استعــداد آن را دارند بــرسنــد. آرى خداوند نه تنها سعادت را در رسیدن به 

كنــد، بلكــه اهل شقــاوت را نیز در رسیدن به كمال اهل شقــاوتشــان سعــادت كمــك مى

ـروه، از همــه را، چه آن گروه و چه ایــن گـ»نمــاید. هم چنــان كه فــرمــود: مدد مى

  (1)« دهیم كه عطــاى پروردگار تو منع شدنى نیست!اعطــاى پــروردگـارت كمــك مى

 . 177، ص 14الـمیــــــــــزان، ج  -1

 

 الهى  قضایموقوف بودن راه شیطان به 
 

 / حجــــر( 41« )قــــــاَل هـــــذا ِصـــــراٌط َعلَـــــىَّ ُمْستَقیــــــٌم...!»...

آید به طورى از سیاق بر مى« ام!مین است راه مستقیم كه من قضائش را راندهگفت: ه»ـ 

جمله فوق كنایه است از این كه همه امور به دست خداست، حتى شیطان هم در این 

 هایش بى نیاز از خدا نیست. فضـولى

بر خدا بودن راه شیطان معنایش این است كه راه شیطان هم مانند همه امور از هر 

گیرد و به اش آغاز مىوقوف به حكم و قضاى خداست. اوست كه هر چیزى از ناحیهجهت م

 پذیرد. پس هیچ امرى نیست مگر این كه او رّب و قیّوم بر آن است. سویش انجام مى
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گیرم و با به زودى از بشر انتقام مى»خداى تعالى در قبال اظهار شیطان كه گفت: 

گسترانم، به طورى كه جز عده قلیلى رهائى آنان مى تزئین و اغواء سلطه خود را بر همه

/ حجر( پاسخ داده است كه آن چه كه گفتى به زودى همه شان را  40و  39« )نداشته باشند،

كنى، و آن چه كه استثنا نمودى و چنین اظهار نمودى كه به زودى مستقل گمراه مى

اى كنى ؛ سخت اشتباه كردهىشوى، و همه این كارها را به حول و قوه و مشیت خـود ممى

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

ام، و آن چه را كه من قضایش تنها مالك و اختیار دار آن امورى هستى كه من مالكت كرده

ام كه تو نسبت به بندگان من هیچ كار نتوانى بكنى، مگر تنها را رانده باشم، و من چنین رانده

 هایى كه پیرویت كنند...! آن

 / حجر( 42« ) َمـِن اتَّبَعَـَك ِمَن اْلغـاویـَن!اِنَّ ِعبـادى لَْیـَس لَـَك َعلَْیِهـْم ُسْلطـاٌن ِاالّ » -

 «هایى كه خودشان رام تو گردند!تو بر بندگان من تسلّط ندارى، مگر آن»

این همان قضائى است كه در آیه سابق در امر اغواء به راندنش اشاره شده كه  

 فرماید غیر او كسى در آن دخالتى ندارد. مى

فرزندانش همگى شان بندگان خدایند، و چنان  حاصل مطلب این است كه آدم و

نیست كه ابلیس پنداشته بود كه تنها مخلصین بنده او هستند و چون بنده او هستند به شیطان 

تسلّطى برایشان نداده است، بلكه همه افراد بشر بندگان اویند، و او مالك و مدبّر همه است. 

به پیروى او دارند، و سرنوشت خود چیزى كه هست شیطان را بر افرادى كه خودشان میل 

 (1)فـــرمـائى دارد. هایند كه ابلیس بر آنان حكــماند مسلّط فرموده، اینرا به دست او سپرده

 .242، ص 23المیـــزان، ج  -1                                                          
 

 

 چگونگى استناد تصّرفات شیطان به اذن الهى 
 

 عمران( آل/14«  )یِّــَن ِللنّاِس ُحــبُّ الشََّهــواِت ِمــَن النِّســاِء َو اْلبَنیـــَن َو اْلقَنــاطیــِر!زُ » 

شود. لكن با این اعمالى كه استنادش به شیطان بوده به خداوند متعال منسوب نمى

در ملك  وصف از آن جائى كه خود شیطان و هر سببى از اسباب خیر و یا شّر تصّرفاتشان

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 

ین اى از آیــات این رقم از تـزیاختیار خود در پیمودن راه مخصوص، ممتاز شوند ـ در پاره

 و آراستــن دنیــوى را هم به خداوند متعال نسبت داده است. 
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فاعل تزیین كننده كه به طور مبهم ذكر شده، « ُزیَِّن ِللنّاِس ُحبُّ الشََّهواِت،» در آیه 

خداوند متعال نیست، زیرا اگر چه به هر حال به خداوند نسبتى دارد )یعنى اگر مراد  تزیین 

اگر مقصود تزیین غیر صالح و مغرور كننده باشد از راه اذن  صالح باشد به طور مستقیم و

باشد،( ولى چون آیه مشتمل مطالبى است كه به طور و اجازه منسوب به خداى تعالى مى

شوند ـ مانند حّب شهوات و حّب كثرت مال، كه هر دو مذموم مستقیم به خداوند منسوب نمى

ها را به غیر خداوند از ر است كه آنو ناپسندند ـ لذا روى ادب مخصوص قرآن، سزاوا

 شیطان و یا نفس اّماره نسبت داد. 

شود و به اعمال زشت و ناپسند از خداوند متعال جز كار جمیل و نیكو صادر نمى

و اجازه « اذن»دهد. لكن در نسبت غیر مستقیم و به واسطه كه از آن تعبیر به هم فرمان نمى

وند نسبت دارند. اگر چنین نباشد ربوبیّت الهى نسبت به شود تمام اشیاء و اعمال به خدامى

هر چیز ـ آفریدنش هر چیز را، وهم چنین مالكیّت او نسبت به تمام موجودات و اعمالشان، و 

گیرد با این كه یا نفى نمودن شریك به طور كلى از او ـ هیچ یك معناى صحیحى به خود نمى

/ رعد( و  27« )یُِضلُّ َمْن یَشاُء،»ت شریفه: قرآن شریف از این حقایق مملّو، و در جمال

ُ یَْستَْهِزى»/ صف( و  5« )اَزاَغ اللّـهُ قُلُوبَُهْم،» / بقره(  15« )ُء بِِهْم َو یَُمدُُّهْم فى  ُطْغیانِِهْم،ّللَاّ

ها / اسراء( و امثال آن از آیات دیگر صریحا همین قسمت 16« )اََمْرنا ُمتَْرفیها فَفََسقُوا،»و 

راى خداوند ثابت شده است. این خطا و اشتباه همانا در اثر كوتاهى است كه درباره بحث ب

اند. آنان موجودات آفرینش را در ارتباط اشیاى جهان ـ و افعال و آثارشان با یكدیگر ـ كرده

كه پیرامون یكدیگر را احاطه هر یك مستقل و جدا از هم تصور كرده و از هزاران اشیائى

  (1)اند. ها دارند، قطع نمودهباط كلّى به آنكرده و ارت

 .185، ص 5الـمیـــــــــــــزان، ج  -1

 

 شیطان و نقش اختیار در انسان  رفاتتص
 

 / اعراف( 22!« )َو أَقُْل لَُكما ِإنَّ الشَّْیطاَن لَُكما َعدُوٌّ ُمبیٌن » 

ود تصرفّات شیطان در ادراك انسان تصرف طولى است، نه در عرض تصرف خ

 انســان، تا منـافـات با استقــالل انسان در كارهایش داشته باشد. 

تواند چیزهائى را كه مربوط به زندگى مادى دنیاست زینت داده و شیطان فقط مى

بدین وسیله در ادراك انسان تصّرف نموده و باطل را به لباس حق در آورد، و كارى كند كه 

ـا به وجـه باطل آن امور باشد، و در نتیجه از هیچ چیزى ارتبـاط انسـان بـه امـور دنیـوى تنه

فایده صحیح و مشروع آن را نبرد. و معلوم است كه چنین كسى در طرز تفّكرش و در طرز 

استفاده از امور دنیوى و هم چنین اسباب مربوط به زندگى خود را مستقل دانسته ؛ همین 

سازد. وقتى انسان كارش به غافل مىفكر او را به كلّى از حق و زندگى صحیح و حقیقى 
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جائى رسید كه از هر چیزى تنها وجه باطل آن را درك كند، و از وجه حق و صحیح آن 

گردد كه ریشه همه گناهان است و آن غفلت از غافل شود رفته رفته دچار غفلت دیگرى مى

 مقام حق تبارك و تعالى است. 

اینان كسانى هستند كه با داشتن »د: فرمایخداى تعالى درباره این گونه اشخاص مى

شنوند، ایشان عینا ها دارند لكن با آن نمىبینند، گوشفهمند، و با داشتن چشم نمىدل نمى

 / اعراف(  179« )تر از چــارپایانند، آنــان غفلـت زدگانند!ماننــد چارپایان بلكــه گمــراه

غافل شدن و جمیع اوهام و بنابر این خود را مستقل دیدن، و از پروردگار خود 

ها از تصّرفات افكار باطل و هر شرك و ظلمى كه مترتّب و متفرع بر آن است همه این

داند این اوهام و افكار شیطان است، گر چه چنین شخصى از آن جائى كه خود را مستقل مى

ندارد، پندارد، و باید هم چنین بپرا هم از خود دانسته و شرك و ظلم را نیز عمل خود مى

زیرا معنى فریب شیطان خوردن و در تحت والیت شیطان در آمدن همین است كه گمراه 

او و گروه وى به طور مسلّم شما را از » بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده است: 

ایم كه ها را اولیاى كسانى قرار دادهبینند، آرى ما شیطانجائى كه خودتان احساس نكنید مى

/ اعراف( قرآن كریم نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم  27« )آورند!ایمان نمى

بر آدمیان دارد براى مالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده است البته این دو نوع والیت 

  (1)منافاتى بـا والیت مطلقه پروردگار ندارد. 

 .54، ص 15المیزان، ج  -1

 

 

 با پیروى از شیطان مسئله جبر و اختیار در رابطه 
 

 / سبأ(  20« )َولَقَْد َصدََّق َعلَْیِهْم اِْبلیُس َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ِاالّ فَریقا ِمَن اْلُمْؤِمنیَن!» 

ـ ابلیس آرزو و پندار خود را درباره آنان محقّق كرد و به كرسى نشاند، و یا معناى 

شت، محقّق یافت، چون شیطان آیه این است كه شیطان ظنى و پندارى كه درباره آنان دا

 درباره تمـامى ابنــاى بشــر این آرزو و این پنــدار را دارد كه همگى آنان را گمراه كند. 

َو ما كاَن لَهُ َعلَْیِهـْم ِمْن ُسلطاٍن ـ با این كه ابلیس سلطنتى »از ظاهر سیاق آیه بعدى 

ست كه شیطان ایشان را مجبور به آید كه مراد این ا/ سباء( بر مى 21« )بر آنان نداشت...،

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 

ط شده، و آنان به حكم نمودند و او هم بر آنان مسلط گردید، نه این كه اّول او برایشان مسلّ 

 اجبار پیرویش كرده باشند. 

ها از شیطان شكى است كه در دل از مسئله آخرت دارند، و و منشأ پیروى آن



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 63

شود، پس این كه خداى تعالى به ابلیس اجازه آثارش كه همان پیروى شیطان است ظاهر مى

بر ابناى بشر مسلط شود، داد تا به این مقدار، یعنى به مقدارى كه پاى جبر در كار نیاید، 

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) شود، چون اگر پیروى كــردنـد به اختیار خود كردند، نه به اجبار كسى.شیطان نمى

 . 264، ص 32المیزان، ج  -1

 

 اغفال شیطان، اضالل ابتدایى و مجازات ثانوى 
 

 / بقره( 26« )یُِضـلُّ ِبِه َكثیـرا َو یَْهـدى بِِه َكثیرا َو ما یُِضلُّ بِِه اِالَّ اْلفاِسقیَن!» 

آن چه خداى تعالى از ضاللت و خدعه و مكر و امداد و كمك در طغیان و مسلط  

ها، و یا رفیق كردن شیطان را با بعضى از مردم، و به و یا سرپرستى انسان كردن شیطان

ها آن طور منسوب به خداست كه ظاهر این گونه مطالب كه به خود نسبت داده ؛ تمامى آن

الیق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منكر بر نخورد، چون 

اضالل و فروع و انواع آن است، و تمامى انحاى اضالل برگشت همه این معانى باالخره به 

 منسوب به خدا، و الیق ساحت او نیست، تا شامل اضالل ابتدائى و به طور اغفال هم بشود. 

شود، اضالل به عنوان مجازات است، كه بلكه آن چه از اضالل به او نسبت داده مى

اد به راستى طالب ضاللتند و به كند. چون بعضى افرافراد طالب ضاللت را بدان مبتال مى

روند. هم چنان كه خداى تعالى نیز این ضاللت را به خودش سوء اختیار به استقبالش مى

یُِضلُّ بِِه َكثیرا َو یَْهدى بِِه َكثیرا َو ما یُِضلُّ بِِه اِالَّاْلفاِسقیَن ـ بسیارى » نسبت داده و فرموده: 

كند ولى جز گروه بدكاران كسى را بدان ن گمراه مىرا با آن هدایت و بسیارى را به وسیله آ

فَلَّمـا زاُغوا اَزاَغ اللّـهُ قُلُوبَُهْم ـ همین كه منحــرف شــدنــد، » و نیز فرموده: « كند.گمراه نمى

َكذِلَك » / صف( و نیز فرموده:  5« )تر كرد،تر و گمراههـایشــان را منحــرفخــدا دل

گر شّكــاك را گمراه ُهــَو ُمْســِرٌف ُمْرتاٌب ـ این چنین خدا هر اسراف یُِضلُّ اللّــهُ َمــنْ 

  (1)/ غافر(  34« )كند.مى

 .182، ص 1الـمیـــزان ، ج  -1

 

 

 سه فرمان الهى در ردّ ادّعاى استقالل شیطان 
 

 / حجر(  42« )َن!اِنَّ ِعبادى لَْیَس لَـــَك َعلَْیِهْم ُسْلطاٌن اِالّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغاوی»
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 !« كنم، مگــر بنــــدگــــان مخلصــــت را... همگـى شان را اغوا مى»ـ 

هایى كه خودشان رام تو گفــت(: تــو بر بنــدگــان من تسلّط ندارى، مگر آن»)ـ 

 « گردند.

جهت اگر در آیه شریفه دقّت به عمل آوریم خواهیم دید كه آیه شریفه ابلیس را از سه

 اسخ ردّ داده است: اصلى پ

ـ این كه ابلیس بندگان خداى را منحصر در مخلصین كرده و سلطنت خود را بر  1

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 

 ت به بعضــى از بنـدگـان خـود نفـى و نسبت به بعض دیگر اثبات نمود. نسبــ

ـ این كه آن ملعون براى خود در اغواى بشر دعوى استقالل نمود و خداى سبحان  2

او را در این ادّعا ردّ نموده و پندارش را باطل خواند، و فرمود كه دشمنى او و انتقامش نیز 

ر بشر ناشى از تسلّط اوست كه او را فقط نسبت به ناشى از قضاى خداست، و تسلّطش ب

 اغواى آنان كه به سوء اختیار خود پیروى وى كنند مسلّط فرموده است. 

فرماید هم تسلیط ابلیس بر غوایت كند، و مىاین معنائى كه آیه كریمه آن را افاده مى

از اصول غاوین، و هم رهائى دادن مخلصین از شر او هر دو قضاى خداست، خود یكى 

 كند. مهّمى است كه توحید قرآن آن را افاده مى

ـ جهت سّومى كه خداى تعالى از كالم ابلیس ردّ نموده این است كه سلطنت ابلیس  3

كند هر چند كه به جعل خداى سبحان و تسلیط اوست، ااّل بر اغواى هر كس كه گمراهش مى

نان نیست كه خداى تعالى افرادى را اى نیست و چاین كه این تسلیط خدائى ابتدائى و كدره

بدون جهت دست خوش اغواى شیطان نموده، افرادى دیگر را از شّر او حفظ نمــایــد، چه 

توان به ساحت قدس خداى سبحان نسبت داد، بلكه اگر جمعــى را دست چنین رفتارى را نمى

  (1)ت. كند به عنوان مجازات و مسبوق به غوایت خود آن اسخــوش اغواى او مى

 . 244، ص 23المیـزان، ج  -1

 

 مسئـول بـودن انسـان، و مـوهوم بودن رابطه شیطان و انسان 
 

 ابراهیم(/22« )االَْمُر...!الشَّْیطاُن لَّما قُِضىَ َو قالَ » 

منظور عمده از این آیه فهماندن این حقیقت است كه انسان خودش مسئول عملیات 

یگرى بشكند. چون هیچ كس بر او مسلّط نبوده، پس هر خویش است، و نباید كاسه را سر د

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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 شود. حقیقت روشن مىگرداند، این جـویـد و مـالمتش را به خود او بر مىبیــزارى مى

كرد، آن جا در آیه قبلــى هم همین معنــا را نسبــت به ضعفا و مستكبرین بیان مى

فرمود كه رابطه میان این دو طبقــه مــوهـوم و هر موهوم دیگرى در روز قیامت كه هم مى

 خــورد. روز انكشاف حقــایق است به هیــچ دردى نمى

روشنــى بر این معنا دارد كه انسان به تمام معنى بر اى كه گــذشت داللــت آیــه

اعمال خود مسلّط است، و هم اوست كه پــاداش و كیفــر عمــل به او مــرتبــط و از غیر او 

 (1)مسلـــوب است. 

 .76، ص 23المیزان، ج  -1
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 سوم فصل

 

 وظایف شیطان و طرز كار او
 

 

 گیرد؟ رت مىعمل گمراه كردن ابلیس چگونه صو
 

 .«َخْلِفِهْم َو... اَْیدیِهْم َو ِمنْ بَْینِ الَْقعُدَنَّ لَُهْم ِصراَطَك اْلُمْستَقیَم ثُمَّ الَتِیَنَُّهْم ِمنْ »...

 اعراف( /17و16) 

گر چه ابلیس در كالم خود طریقه گمراه كردن ابناى بشر را ذكر نكرده و لكن در 

دو حقیقت یكى این است كه: سبب اضاللش هم كالمش اشاره به دو حقیقت هست، و آن 

ضاللتى است كه در نفس خود او جایگزین شده، و مانند آتش كه به هر چیز برخورد از 

گذارد او نیز هر كسى را كه بخواهد گم راه كند با او تماس حرارت خود در آن اثر مى

 گذارد. باقى مىكنـد و به همیـن وسیلـه از گم راهى خود چیزى در نفس او حـاصـل مى

اند با اُْحُشرُوا الَّذیَن َظلَُموا َو اَْزواَجُهْم... ـ كسانى را كه ستم كرده»این معنا از آیه: 

شان پرسش كنان به هایشان جمع نموده همه را به راه جهنّم رهبرى كنید... بعضىقرین

د نه شما اصالً گویند: شما از جانب یمین به ما در آمدید، گوینبعض دیگر رو كرده و مى

/  30تا21« )مؤمن نبودید... ما شما را گم راه كردیم چون خودمان هم گم راه بودیم!

 شـــود. صافات( نیز استفــاده مـى

دهد شعور انسانى و دیگــر ایــن كــه آن چیزى كه ابلیس خــود را به آن تماس مى

تصدیق به سزاوار و غیر سـزاوار  تفّكــر حیــوانى اوست، كه مــربــوط به تصــّور اشیاء و

 (1)هاست. آن

 .43، ص 15المیزان، ج  -1

 

 اثر نزدیك شدن شیطان به دل انسان 
 

 « الَُزیِّنَنَّ لَُهْم فِى االَْرِض َو الُْغِویَنَُّهْم اَْجَمعیَن اِالّ ِعبـادََك ِمْنُهُم اْلُمْخلَصیـَن!»...

 / حجر(  40و  39) 
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ن براى غوایت مردم این است كه او به خاطر این كه معناى سببیّت اغواى شیطا

خودش دور از رحمت خدا و از سعادت شده و این دورى به خاطر لزوم و همیشگى لعنت 

ها و تسویالت خود به درون دلى رخنه كند، و خدا الزمه او گشته، لذا هر وقت كه با وسوسه

دا و رحمت او، و ایــن كــه نزدیك شود همین نزدیكى او باعث دور شدن آن دل است از خ

كند، معنایش این است كه اثر غوایت خــود را در آن گــوییــم: او مــردم را اغــواء مىمى

 (1)انــدازد.دل مى

 .237، ص 23الـمیـــــــــــزان، ج -1

 

 

 هـا ها و تنــوع فنـون آنتنـوع شیطـان
 

َّبُِع ُكلَّ َشْیطاٍن َمریٍد!»...  « َو یَت

 / حــج( 3« )كنــد هــر شیطــان پلیــدى را!روى مىپیـ»

به معناى پلید است، به معناى كسى است كه یك سره و خالص فاسد « َمــریدٍ »كلمــه 

 باشد و به كلّى از خیر عارى باشد. 

َّبُِع ُكلَّ َشْیطاٍن،» اگر فرمود:  َّبُِع الَشْیطاِن اْلَمریْد،» و نفرمود: « َو یَت ان كه هم« َو یَت

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  

كنند، و اولیاى گم هایى از آدمیان هستند، كه به سوى ضاللت دعوت مىاش، و شیطانذریه

هاى آنان كنند، هر چند كه تمامى تسویالت و وسوسهایشان تقلید و پیروى مىراه ایشان از 

 شود. منتهى به استاد همه شان ابلیس ملعون مى

َّبُِع ُكلَّ َشْیطاٍن،» جمله  در عین حال كنایه از این نیز هست كه گمراهان در « َو یَت

ها داد پذیرش حق در آنرسند، كه توقف كنند، براى این كه استعپیروى باطل به جائى نمى

 كشته شده، و قلبشان مطبوع بر باطل گشته است. 

هُ َو یَْهـدیـِه اِلى َعذاِب السَّعیِر!» هُ یُِضلُـّ ـهُ َمْن تَـَوالّهُ فَـاَنَـّ  / حج( 4« )ُكتِـَب َعلَْیـِه اَنَـّ

كند هر شیطان پلیدى را كه از جمله صفاتش یكى این است كه بر او پیروى مى -

اش كند، اضالل او وى را و هــدایتش ه شده كه هر كس او را ولّى خود بگیرد و پیروىنوشت

 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 

داخل آتش سازد و این  چنین رانده شده كه اوالً پیروان خود را گمراه كند، و ثانیا ایشان را

بندگان »دو قضاء كه در حق وى رانده شده است، همــان اسـت كـه در آیـه دیگـر فـرمـود: 
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رســد، مگــر تنهــا گمــراهـانى كــه تــو را پیــروى كننــد هــا نمىمـن، تــو زورت بــه آن

  (1)/ حجر(  43و  42« )و جهنّم موعـد همـه آنان است.

 . 203، ص 28ـــزان، جالـمیــ -1

 

 خـاطـرات شیطـانى چیسـت؟ 
 

 / آل عمران(  39.« )فَنادَتْهُ اْلَمالئَِكةُ... »... 

كند، كالم و قول القاء مى« قلوب مردم»قرآن شریف معانى اى را كه شیطان در 

 شیطان محسوب داشته است. 

 مــاننــد آیــــات زیـــر: 

ها( ستور دهم تا گوش حیوانات را )به منظور بتهـا دـ )شیطــان گــوید( بــه آن

 / نساء(  119ببرند.)

 / حشر(  16ـ اینان در مثل چون شیطانند، كه انسان را گفت: كافر شو ! )

 / نــاس(  5هــاى مــردم وســوسـه و انــدیشــه بــد افكنــد. )ـ در دل

 / انعام(  112ـ بــرخــى بر برخى دیگر سخنــان فریبنــده اظهار كنند. )

ـ )شیطــان گـویـد( خــدا به شما به راستى و حــق وعـده داد و من به خالف حقیقت. 

 ابراهیم( /22)

ـ شیطان با وعده فقر و ترس بى چیزى شما را به كارهاى زشت وادار كند.... 

 بقره(/268)

آن چه در این آیات ذكر شده همان خاطرات وارده در قلوب است كه به شیطان 

نامیده شده است و همه « امر، قول، وسوسه، وحى و وعد»هاى سوب شده است و به ناممن

باشند، با این كه نه زبانى برایش به حركت افتاده و نه از دهانى مى« قول و كالم»ها هم آن

 خارج شده است. 

باشد ـ مى« كالم و قول»قابل تذكر است كه هر چه افاده معناى مقصود تام را نماید 

ایمـاء »هاى متعــدد و یا غیـر آن مـاننـد ـم از ایـن كـه مفیـد آن، صـوت واحـد یـا صــوتاعّ 

گویند اگر چه « كالم»باشد. ـ نــوع مردم هم به صــوتى كه مفیـد همان معنى است «و رمز

قول اطالق كنند اگر چه مشتمل بر « ایماء و رمز»از دو لب خــارج نشــود و هم چنین به 

 ـاشد. صوتى نب

دارد، آن خدا بیان مى« مغفرت و فضل»از آیات آن چه وعده خداوندى را راجع به 

 باشد. مى« كــالم شیطــانى»كه « وســوسه»است، در قبــال « كــالم ملكــى»همــانــا 
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شیاطین و مالئكه هر یك با القاء نمودن معانى مربوط به خود در قلوب افراد 

 كنند. انسانى، با آنان تكلّم مى

توان از خصوصیاتى كه مى« كالم شیطانى»را از « كالم ملكى»امتیاز و تشخیص 

بوده و به « شرح صدر»در آیات قرآنى تصریح شده به دست آورد. خاطر ملكى مالزم با 

یعنى  « دین»شود كه مطابق الهى دعوت و باالخره منتهى به چیزى مى« مغفرت و فضل»

باشد. از طرف دیگر خاطر شیطانى، مالزم نبوى مىمعارف مذكور در قرآن و سنت 

كند، و باالخره منتهى به دعوت مى« متابعت هواى نفس»باشد و به مى« ضیق صدر»

  (1)شود كه مخالف دین و معارف آن، و هم چنین مخالف فطرت انسانى باشد. چیزى مى

 .324، ص 5الـمیـــــزان، ج  -1

 

 نحــوه القاى القائات شیطانى 
 

 / اعراف( 22تا20« )فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْیطاُن...َو قاَسَمُهما...فَدَلّیُهما بِغُُروٍر!»

ها و افكار القائات شیطانى طورى نیست كه انسان آن را احساس نموده و میان آن

خودش فرق بگذارد، و آن را مستند به كسى غیر از خود بداند، بلكه بدون هیچ تردیدى آن 

خود دانسته و عینا مانند دو دو تا چهار تا و سایر احكام قطعى از خود و از را نیز افكار 

داند، و هیچ منافاتى ندارد كه افكار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و رشحات فكر خود مى

هم بگوییم كه شیطان آن را در ما القاء كرده است. هم چنان كه بسیارى از افكار و 

ر خبرى كه دیگرى داده و یا حكمى كه كرده در ما پدید آمده، و تصمیمات ما هست كه در اث

ما در عین حال آن را از خود سلب ننموده و استقالل و اختیار خود را در آن انكار 

نماییم. و اگر آن فكر و آن تصمیم را عملى كردیم و توبیخ و سرزنشى بر آن مترتّب شد نمى

اندازیم، ابلیس هم و یا آن دستور را داده نمى تقصیر را به گردن كسى كه آن خبر را آورده

كند: اندازد و قرآن از او چنین حكایت مىدر قیامت همه گناهان را به گردن بشر مى

گوید: خداوند در دنیا درباره این )بعث شیطان پس از آن كه حساب خالیق رسیده شود مى»

تان دادم و خلف ل( وعدهو نشور و این بهشت و دوزخ( به شما وعده حق داد و من )باط

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 

سید، اینك توانید به داد من برتوانم به داد شما برسم هم چنان كه شما هم نمىامروز من نمى

كنم اعتقادى را كه شما درباره من داشتید و مرا شریك ورزم و انكار مىامروز كفر مى

 / ابـراهیم(  22« )كاران عــذابى است دردنـاك!پنــداشتیــد؛ براى ستــمخــداى تعــالى مى

كنید در این آیه شیطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبت به طورى كه مالحظه مى

از خود سلب كرده و خود را به تمام معنا بى طرف قلمداد نموده و گفته است تنها  داده و
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ام ایــن بــوده كــه شما را به گناه دعوت كرده و به وعده دروغى دل كــارى كه مــن كــرده

 خوش ساختم. 

اْلغاویَن ـ به طور مسلم  ِانَّ ِعبادى لَْیَس لََك َعلَْیِهْم ُسْلطاٌن اِالّ َمِن اتَّبَعََك ِمنَ »آیه شریفه 

تو بر بندگان من تسلّطى نخواهى داشت، مگر آن گمراهانى كه به میل خود تو پیروى 

هاى او را / حجر( نیز هر قدرت و سلطنتى را از ابلیس نفى نموده و فعالیت 42« )كنند،مى

. نظیر آیه داند كه خودشان به پاى خود دنبال شیطان به راه بیفتندتنها در كسانى مؤثر مى

 فوق 

گوید: پروردگار ما، من او را به طغیان وا نداشتم، بلكه قرین وى مى» آیه شریفه: 

/ ق( پروردگارا من او را به نافرمانى تو مجبور  27« )او خودش در گمراهى بعیدى بود!

  (1)نكردم، او خودش از راه مستقیم بسیار دور بود. 

 .53، ص 15المیـــزان ج  -1

 

 

 لقـائات شیطانى نســخ ا
 

 « ّللّاُ ایاتِِه...فَیُْؤِمنُوا ِبِه فَتُْخبَِت لَهُ قُلُـوبُُهـْم!الشَّْیطاُن ثُمَّ یُْحِكُم  فَیَْنَسُخ ّللّاُ ما یُْلِقى»

  (/ حج 54تا  52)

ها كند نسخ نموده و سپس آیات خود را در دلخدا آن چه را كه شیطان القاء مى

ات شیطان را مایه آزمایش بیماردالن و سنگ دالن قرار داده، و تا كند تا القائجایگزین مى

كسانى كه علم روزیشان شده با این نسخ و احكام بفهمند كه خدا رسول و یا نبى آرزویش 

بینند كه القائات شیطان باطل شد، پس به كرد حق، و از ناحیه پروردگارت بود، چون مىمى

هایشان در برابر او نرم، و خاشع دل« تخبت»و در نتیجه آورند آن پیغمبر و یا نبى ایمان مى

  (1)شود. مى

 . 277، ص 28المیـــــــــــزان، ج  -1

 

 مفهـوم شیطـان طـائف و طـواف او 
 

ذیَن اتَّقَـْوا اِذا َمسَُّهـْم طآِئـٌف ِمَن الشَّْیطـاِن تَذَكَُّروا فَِاذاُهْم ُمْبِصُروَن!»  «اِنَّ الَـّ

 ( / اعراف 201) 
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كند تا آن شیطــانى است كه پیرامون قلب آدمى طواف مى« طــائــف از شیطــان،»

اى است كه در حول قلب اى پیدا كرده و وسوسه خود را وارد قلب كند یا آن وسوسهرخنه

 چرخد تا راهى به قلب باز كرده و وارد شود. مى

در امــور بـراى پیدا كردن بــه معنــاى تفكــر آدمــى اســت « تَــذَكُّــر»كلمــه 

 اى كــه قبــالً مجهـول و یا مورد غفلت بود. نتیجــه

معناى آیه این است كه ـ پنــاه ببــر به خــدا در موقع مداخله شیطان، چه این روش 

شود به یاد ایــن روِش پرهیزگاران است. پرهیزگاران وقتى شیطــان طائف نزدیكشان مى

گـارشان خــداونــد است كه مــالــك و مربى ایشان است، و همــه افتنــد كه پــروردمى

امــور ایشــان به دست اوست. پس چه بهتــر كه بــه خود او مراجعه نموده و پناه ببریم. 

خـداونــد هــم شــّر آن شیطــان را از ایشــان دفع نمــوده و پرده غفلت را از ایشان بر 

 شوند. ىسازد و ناگهان بینا مطرف مى

اِنَّهُ لَْیَس لَهُ ُسْلطاٌن َعلَى »كنــد كه آیــه: پس آیه شریفه همان مضمــونى را افــاده مى

الَّذیَن اَمنُوا َو َعلى َربِِّهْم یَتََوكَّلُوَن ـ به درستى براى شیطان بر كسانى كه ایمان آورده و بر 

 حل( در صدد افاده آن است. / ن 99« )اند سلطنتى نیست،پــروردگار خود تـوّكـل كرده

و نیز معلوم شد كه پناه بردن به خدا خود یك نوع تذّكر است. چون اساسش بر این 

تواند این گاهى است كه مىاست كه خداى سبحان كه پروردگار آدمى است یگانه ركن و پناه

م گفته شد دشمن مهاجم را دفع بدهد، عالوه بر این كه پناه بردن به خدا هم چنان كه قبالً ه

 (1)خود یك نوع توّكـل به اوست. 

 . 309، ص 16المیزان، ج  -1

 

 مفهــوم نــزغ شیطـان
 

َك ِمَن الشَّْیطـاِن نَـْزٌغ فَـاْستَِعْذ بِاّلّلِ!»...  «َو اَْعـِرْض َعـِن اْلجِهلیـَن َو اِّما یَْنـَزَغنَـّ

 / اعراف(  200و  199) 

امرى براى خراب كارى و فاسد كردن آن وارد شدن و مداخله كردن در « نَْزغ»

ِمْن بَْعِد اَْن نََزَغ الشَّْیطُن بَْینى َو بَْیَن اِْخَوتى ـ بعد از آن كه شیطان میان من » است، و در آیه: 

 / یوسف( به این معناست.  100« )و برادرانم را به هم زد،

ست و غالبا در اند به معناى تكان دادن و از جا كندن و وادار كردن ابعضى گفته

ترین وسوسه اند: نزغ شیطان به معناى كمرود. برخى دیگر گفتهحال غضب به كار مى

اوست. و لكن همه این معانى نزدیك به همند. البته نسبت به آیه مورد بحث معناى دّوم 

دهد تا از جاهالن اعراض كند مناسبت تر است، چون با آیه قبلى هم كه دستور مىنزدیك
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اى را تماس گرفتن جاهالن با آدمى و مشاهده جهالت ایشان خود یك نوع مداخلهدارد، زی

است از شیطان براى عصبانى كردن و آتش به جان كردن آدمى، و برخورد زیــاد بـا 

 دهـد.هــا شـدن سـوق مىجـاهــالن آدمـى را بـه سـوى جهـالت و مثــل آن

یطان خواست مداخله نموده و با شود كه اگر شپس برگشت معناى آیه به این مى

رفتار جاهالنه ایشان تو را به غضب و انتقام وادار كند تو به خدا پناه بر كه او شنوا و 

آله است و لكن مقصود امت وعلیههللاداناست. گو این كه خطاب در آیه به رسول خدا صلى

  (1)آن جناب است چون خود آن حضرت معصوم است. 

 . 306، ص 16المیـــــزان، ج -1

 

 نزغ شیطان و راه مقابله با آن 
 

 / فصلت(  36« )َو اِّما یَْنَزَغنََّك ِمـَن الشَّْیطـاِن نَـْزٌغ فَـاْستَِعـْذ بِاّلّلِ اِنَّهُ ُهَو السَّمیُع اْلعَلیُم!»

به معناى نَْخس است یعنى سیخ یا تازیانه زدن به پهلوى حیوان و یا به « نَْزغ»كلمه 

 ا تحـریـك شود، و تنـدتر بــرود. عقـب آن، تـ

حال باید دید نازغ یعنى سیخونك كننده كیست؟ ممكن است خود شیطان باشد، و 

هاى او باشد، ولى چون خطاب در آیه به رسول خدا ها و وسـوسهممكــن هم هســت تســویـل

ت، چون تسویالت تر به مقام شامخ آن جناب احتمال اّول اسباشد مناسبآله مىوعلیههللاصلى

 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 

كرده، امور را علیه وى دگرگونه سازد. مثالً زحمات آن جناب را خنثى نموده دعوتشان مى

ها را تیزتر دشمنى و آزار پیامبر، آتش آنو كفر را در كفّار و منكرین بیشتر سازد، و در 

تر مؤثر بیفتد. كه بنابراین برگشت این اش این شود كه دفع به احسن آن جناب كمكند و نتیجه

شود. و خـالصـه همـان نزغ از شیطان به افكندن دشمنى در بین آن جناب و مردم مى

نََزَغ الشَّْیطُن بَْینى َو بَْیَن اِْخَوتى ـ بعد از ِمْن بَْعِد اَْن »نـزغـى خـواهـد بـود كـه در آیه شریفه 

از آن نام  100در ســوره یوسف آیه « آن كه شیطان بین من و تو و برادرانم دشمنـى افكنـد،

هیچ رسولى و پیامبرى قبل از تو »برد، و همان چیزى خواهد بود كه آیه شریفه مى

حج( /52« )زد.ن آرزویش را برهم مىكرد شیطانفرستادیم مگر آن كه هر وقت آرزوئى مى

 آن را القاء در امنیه خوانده است. 

اى جز این نیست كه آیه را حمل كنیم بر و اّما اگر احتمال دوم را بگیریم، چاره

مطلق دستـور تا متمــم امر بـاشـد و آن وقـت آیـه شـریفه بـه وجهـى شبیـه بـه مثل معروف 

 شود. تو بشنو!( مىگـویم عـروسم )دخترم به تو مى
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هُ ُهـَو السَّمیـُع اْلعَلیــُم!»  «فَـاْستَِعــْذ ِبـاللّـِه اِنَـّ

عبارت است از پناه بردن. معناى جمله مورد بحث این است كه ـ « اِْستِعاذَه»كلمه 

كند پناه ببر به خدا از شیطنت او، كه خدا شنواى هر وقت دیدى شیطان در كارت انگولك مى

 (1)و دانـا به حـال تـو است، و شنـواى سخنان تو و دانا به اعمال تو است. مسئلـت تـو، 

 . 308، ص 34المیزان، ج -1

 

 مفهـوم صـوت و جلب شیطـان و لشكـر سـواره و پیـاده او
 

ْكُهْم ِفى االَْمواِل َو َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َو اَْجِلْب َعلَْیِهْم ِبَخْیِلَك َو َرِجِلَك َو شارِ  اْستَْفِززْ َو »

 / اسراء(  64.« )االُْوالِد... 

توانى گمراه با آوازت از ذریّه آدم هر چه را كه مى»معناى آیه شریفه این است كه: 

كه البته به حكم آیات سوره حجر كسانى خواهند بود كه ابلیس را « و به معصیت وادار بكن،

 دوست داشته و پیروى كنند. 

هاى باطل و با آواز كنایه از خوار كردن آنان با وسوسه« زاز = هل دادناِْستِفْ »گویا 

خالى از حقیقت است، و این كه وضع شیطان و پیروانش وضع چوپان و رمه را دارد كه با 

ایستند، و پر معلوم است كه این صداها یك صدا به راه افتند، و با صدائى دیگر مى

 معنـى اسـت. آوازهــائى بـى

معنایش این است كه براى به راه « َو اَْجِلْب َعلَْیِهْم بَِخْیِلَك َو َرِجِلَك،»فرمود: این كه 

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 

شـان تند كار و بعضـى كنـد كـارنـد، هم چنـان كه وضـع هر لشكرى عضـىشیطان ب

گمــارنــد كه ها را به كارى مىاند، پیادهطور است، بعضى سواره و بعضى پیادههمین

  (1)حـاجـت بــه سـرعـت عمـــل نـداشتـــه بـاشــد. 

 . 249، ص 25الـمیـزان، ج  -1

 

 مفهوم تسویل و امالء شیطان 
 

َل لَُهــْم َو اَْملـى لَُهــْم...».  / محمـد(  25« )الشَّْیطــاُن َســـوَّ

گردند شیطان این عمل كسانى كه بعد از روشن شدن راه هدایت به كفر قبلى خود بر مى»ـ 

 « زشت را در نظرشان زینت داده و به آمال كاذب آرزومندشان كرده است.
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 ت كه نفس آدمى حریص بر آن است.به معناى جلوه دادن چیزى اس« تسویل»كلمه 

هایش هم در نظر زیبا شود، و مراد از امالء، امداد و یا طوالنى به طورى كه زشتى

  (1)كردن آرزوست. خـالصـه اشـاره است به تسلـط شیطان بـر مرتدّین. 

 .71، ص 36المیزان، ج  -1

 

 ها انتقال تسویالت شیاطین به وسیله انسان
 

 « ْنِس َو اْلِجّنِ یُوحى بَْعُضُهْم اِلى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُرورا!َشیاطیـَن االِ »... 

 / انعام( 112)

ایم كه پنهانى هاى انسى و جنّى درست كردههمان طور كه براى دشمنانى از شیطان

اندازند. كنند، و با سخنان فریبنده مردم را به اشتباه مىو با اشاره علیه تو نقشه ریزى مى

 تمامى انبیاى گذشته نیز چنین درست كرده بودیم.  براى

هاى انسى وحى هاى جنّى به وسیله وسوسه به شیطانگویا مراد این باشد كه شیطان

هاى انسى هم آن وحى را به طور مكرر و تسویل پنهانى براى این كه كنند و شیطانمى

  (1)رسانند. دیگر مىاند به هم فریب دهند ـ یا براى این كه خود فریب آن را خورده

 .177، ص 14الـمیـزان، ج -1

 

 مفهوم حرف زدن شیاطین 
 

 / ابراهیم(  22.« )َو قاَل الشَّْیطاُن لَّما قُِضَى االَْمُر... » 

در مورد مالئكه یا شیاطین به خاطر این كه وجودشان از سنخ « قول ـ سخن گفتن»

د، و چون ما تكامل تدریجى و از راه ها نیست، یعنى حیوان اجتماعى نیستنوجود ما انسان

 تحصیـل علـم نـدارنـد، معنائى دیگـر بـایـد داشتــه باشد. 

عبارت بود از استخدام صوت یا اشاره به « قول ـ سخن گفتن»ها در ما انسان

ضمیمه قرار داد قبلى، كه فطرت انسانى ما، و این كه حیوانى اجتماعى هستیم آن را ایجاب 

آید چنین مالئكه و جن و شبیه آن دو به طورى كه از كالم خداى سبحان بر مىكرد و اّما مى

 وجودى ندارند پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى دیگر است. 

ها شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با یك دیگر و خود شیطاناز این جا روشن مى

ر معانى نیست. بنابراین وقتى هایى در براببا یك دیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغت
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اى دیگر سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند، و یا خواهد با فرشتهیك فرشته مى

خواهد با شیطان دیگر سخن گوید، این طور نیست كه مانند ما بدنى و سرى و شیطانى مى

ه و از هر در سر دهنى و در دهان زبانى داشته باشد، و آن زبان صدا را قطعه قطعه نمود

اش هم سرى و در سر سوراخى اش لفظى در برابر مقصدش درست كند، و شنوندهچند قطعه

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. 

ین دو نوع مخلوق، حقیقت معناى سخن گفتن اما هر چه باشد به طور مسلّم در بین ا

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 

صاحب قول و شنیدن قول هست، اّما نه چون ما، كه عبارت است از ایجاد صوت از طرف 

  (1)آن از طرف مقابل. 

 . 196، ص 4الـمیــــــزان، ج  -1

 

 مفهوم همزات و حضور شیاطین 
 

 «َو قُـْل َرّبِ اَُعـوذُ بَِك ِمْن َهَمزاِت الشَّیـاطیِن َو اَُعوذُ ِبـَك َرّبِ اَْن یَْحُضـرُوِن!»

 / مؤمنون(  98و  97) 

آورم. و هم به تو پناه ب شیاطین به تو پناه مىبگو بار الها، من از وسوسه و فری» ـ 

 « ها به مجلسم حاضر شوند!آورم از ایـن كه شیطـانمى

به معناى شدّت دفع است. همزه شیطان به معناى دفع او به سوى « همزة»كلمه 

 گنـــاهــان از راه گمـــراه كـــردن اسـت. 

ها به دهد كه از اغواى شیطانمى آله را دستوروعلیههللادر این آیه رسول خدا صلى

ها نزدش حاضر شوند به آن درگاه ملتجى پروردگار خود پناه ببرد، و از این كه شیطان

اى هم به این معنا هست كه شرك و تكذیب مشركین هم از همان شود، و در این تعبیر اشاره

 (1)هاست. ها واحاطه و حضور آنهمزات شیطان

 . 98، ص 29المیــزان، ج -1
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 ضعف كید و فریب شیطان 
 

 / نساء( 76« )فَقـاِتلُوآا اَْوِلیاآَء الشَّْیطاِن اِنَّ َكْیــدَ الشَّْیطــاِن كــاَن َضعیفــا!»

 « پس پیكار كنید با دوستان شیطان زیرا كه فریب شیطان ضعیف است!»ـ 

ى ندارند آنان كه به جهت پیروى طاغوت كافر شدند از والیت خدا بیرونند و موالئ

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 

ها از آن خداست. پس براى راه طاغوت ـ كه فریب شیطان است ـ خداوند و همه قّوت

مـانـد و لذا با بیان ضعــف دشمنــان خــدا، مؤمنین را براى نــاتـوانى نمىچیــزى به جز 

كند، البته ظــاهــر است كه ضعــف فریب شیطــان در جهاد با آنان تشویق و تشجیع مى

 (1)مقابل خـداست و منافات نـدارد كه بالنّسبه به مریدان خود توانا باشد. 

  277ص  8الـمیـــــزان ج، -1

 

 

 راهـى شیطــان، گمـراهى اولیّـه یا مجـازات؟ گمـ
 

 حجر(/39!« )قاَل َرّبِ بِمااَْغَوْیتَنى... »

از این كه ابلیس غوایت خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه آن را ردّ كرد و نه 

فهمیم كه مقصود از آن غوایت، قضیه سر پیچى از سجده بر آدم نبوده، براى جوابش داد مى

اى میان سر پیچى او و معصیت انسان نیست، تا آن سبب این شــود، و رابطه این كه هیچ

 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 

یق سعادت است، فهمید كه لعنت مطلق خدا كه همان دورى از رحمت او و گمراهى از طر

اش مسلّم شده، البته این استقرار لعنت جزافى نبوده، بلكه اثر آن غوایتى براى همیشه درباره

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 

یُِضلُّ بِِه َكثیرا َو یَْهدى بِِه َكثیرا َو ما یُِضلُّ بِِه اِالَّ »خداى تعالى هم آن را انكار نكرد و در آیه 

كند مگر فاسقان كند و گمراه نمىاْلفاِسقیَن ـ قرآن بسیارى را گمراه و بسیارى را هدایت مى

 / بقره( به آن اعتراف و تصریح نموده است.  26« )را!

اش دهد و خالصهقتى است كه دقّت و تدبّر در آیات قرآنى آن را دست مىاین آن حقی
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این شد كه مراد از اغواى خداى تعالى شیطان را اغواء و اضالل ابتدائى نیست بلكه به 

  (1)كند. / ص( آن را افاده مى 78« )َو اِنَّ َعلَْیـَك لَْعنَتـى!»عنـوان مجـازات است، و جملـه 

 .236، ص 23المیـــزان، ج -1

 

 

 ها به خدا و شیطان مكر و امالء و استدراج و چگونگى استناد آن
 

ِ اْلَمْكُر َجمیعا!» ، «َو اُْملى لَُهْم ِانَّ َكْیدى َمتیٌن!» ّ  رعد(/42اعراف()/183« )ِلََفِ

ِ اْلَمْكُر َجمیعا!»  ّ ها و تعدیاتى كه از مردم ها و ظلمجمیع مكرها و مخالفت«  ِلََفِ

ها را ها با حوادثى كه باطن آنگیرد، و هم چنین برخورد آنوظایف دینى انجام مىنسبت به 

اى است الهى، چه آن كه از حقوق بندگان بر خدا این دهد، مكر و امالء و خدعهبروز مى

ها را به ها را به عــاقبـت امـور و سرانجـام افعـال خود برساند. و خداوند هم آناست كه آن

 رساند، و خـداونـد در كـار خـود پیـروز است. شان مىعاقبت اعمـال

َو الَّذیَن َكذَّبُوا بِایتِنا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال یَْعلَُموَن َو اُْملى لَُهْم اِنَّ َكْیدى َمتیٌن! »ـ 

و كسانى را كه آیات ما را تكذیب كردند به تدریج از راهى كه ندانند بگیریمشان و  -

 / اعراف(  183و  182« )هیم كه كید من استوار است!مهلتشان د

شود از اقسام كفر و همین مكر و امالء و استدراج وقتى كه به شیطان نسبت داده مى

ها دعوت، وسوسه، وحى، نزوع اضالل است و گردد، و كشیدن به طرف آنمعاصى مى

هاى ریسمان و شبكهخواند زینت شیطان و وسائل و ها مىحوادثى كه آدمى را به طرف آن

افكند، چه آن كه شیطان با این وسائل، بنـدگـان الهـى را اوست كه بدان بندگان را به دام مى

 (1)كند. ها را گمراه مىاغـواء نمـوده و با وسـائلى كه در دست دارد آن

 .56، ص 7المیزان، ج -1

 

 

 السالم علیه شیاطین جنّى بنّا و غّواص در تسخیر سلیمان نبـى

 

نیـَن فِى االَْصفــاِد.»  / ص( 38و  37«  )َو الشَّیــاطیــَن ُكــلَّ بَنّاٍء َو َغّواٍص َو اَخـریـَن ُمقَــرَّ

ها كه كار بنائى هاى جنّى را براى سلیمان مسّخر كردیم تا هر یك از آنما شیطان»

ستند برایش در دانها كه غواصى را مىدانستند، برایش بنائى كنند، و هر یك از آنرا مى

 « دریا غواّصى كنند و لؤلؤ و سایر منافع دریائى را برایش استخراج كنند.
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ْصفاِد.» َِ نیَن فِى ااْل  « َو اَخریَن ُمقَرَّ

یعنـى ما سـایـر طبقـات جـن را بـراى او مسّخر كردیم تا همه را غل و زنجیر كند. 

 (1)و از شــّرشــان راحــت بــاشــد. 

 . 327، ص 33ـــــزان ، جالمیـــــــــ -1

 

 

 علت تشبیه شكوفه میوه درختان جهنّمى به سر شیاطین 
 

هُ ُرُؤُس الشَّیاطیِن.»  « اِنَّهــا َشَجــَرةٌ تَْخـُرُج فـى اَْصِل اْلَجحیِم َطْلعُها َكــاَنَـّ

 / صافات(  66تا  64) 

اش گوئى سر آورد. میوهدرخت زقّوم... درختى است كه از بیخ جهنّم سر در مى»ـ 

 « هاست.شیطان

تعالى براى اهل بهشت آماده كرده و هایى كه خداىالذكر نعمتدر آیات سوره فوق

هایى كه براى اهل آتش تهیه توصیف نموده، با آن جایگاه« رزق كریم»ها را به وصف آن

ابــى هاست و نیز  شــرهایش گوئى سر شیطاندیده، و آن را درخت زقّوم نامیده، كه شكوفه

 از حمیــم است، مقــایســه شده است. 

هایى كوچك و تلخ و بد بو دارد. و چون نام درختى است كه برگ« زقّوم»كلمه 

آید كه به هر جا از بدن آدمى برسد آن برگ آن را بكنند در محل كنده شده شیرى بیرون مى

شك و بى آب و كند. و این درخت در سرزمین تهامه و نیز در هر سرزمین خجا ورم مى

 روید... و درختى كه در این آیه شریفه توصیف شده، زقوم نامیده شده است. علف مى

 / صافات(  63« )گران كردیم.ـ ما آن را فتنه ستم اِنّـا َجعَْلنـاهـا فِتْنَـةً ِللّظـاِلمیـنَ »ـ 

 ست. گـردد و فتنـه به معنـاى محنـت و عذاب ااین جملــه به شجــره زقّـوم برمـى

 / صافات(  64« )اِنَّهـا َشَجـَرةٌ تَْخـُرُج فى اَْصِل اْلَجحیِم.»ـ 

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 

 تواند بكند. ست و خدا هر كارى بخواهد مىتر ازنده ماندن دوزخیان در آتش عجیب

هُ ُرُؤُس الشَّیــاطیـــِن.»ـ   / صـافات( 65« )َطْلعُهـا َكــاَنَـّ

به معناى شكوفه میوه است. در این آیه میوه درخت زقّوم را به سر « طلع»كلمه 

ترین ها تشبیه كرده، و این بدان عنایت است عوام از مردم، شیطان را در زشتشیطان
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كنند. البتــه در تشبیــه هر چیز این معنــا الزم است كه به چیــزى ها تصویر مىورتص

اند و ها را  ندیدهتشبیــه شــود كــه شنــونده آن را بشنــاســد. و مــردم سر شیطــان

 شناختند. نمى

 (/ صافات 66« )فَِانَُّهْم الَِكلُوَن ِمْنها فَماِلُؤَن ِمْنَها اْلبُُطوَن.»ـ 

كند كه درخت نام برده وسیله پــذیــرائى از ستمگــران اســت كه این جمله بیان مى

اشاره « ها را از آن پر خواهند كرد،پس شكم»خــورنــد و در این كه فــرمــوده: از آن مى

است به گــرسنگـى شـدیـد اهـل دوزخ به طــورى كه آن قــدر حــریــص بر خوردن 

 (1)خورند؟ گــر در فكــر نیستنـد كه چه مىشــونــد كه دیمى

 . 224، ص 33المیــزان، ج -1
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 فصل چهارم

 

 وسایل كار شیطان
 

 

 

 و محل نفوذ او  شیطانمیدان عمل 
 

 ِمـْن َخْلِفِهــْم َو اَْیـدیِهـْم وَ بَْینِ قاَل فَبِماآ اَْغَوْیتَنى الَْقعُدَنَّ لَُهْم ِصراَطَك اْلُمْستَقیَم، ثُمَّ الَتِیَنَُّهْم ِمنْ » 

 / اعـراف(  17و  16« )ْیمانِِهْم َو َعــْن َشمــاآئِِلِهــْم َو ال تَِجدُ اَْكثَـَرُهْم شـاِكریَن!َعْن اَ 

ها چیزهائى در مورد عمل و محل نفوذ شیطان استفاده آیاتى هست كه بتوان از آن

 : كـرد: از آن جملـه آیـه زیـر است كه حكـایت قول خود اوست

َخْلِفِهْم َو َعْن اَْیدیِهْم َو ِمنْ بَْینِ  الًْقعَُدنَّ لَُهْم ِصـراَطـَك اْلُمْستَقیـَم ثُمَّ الَتِیَنَُّهْم ِمنْ »

اى در راه گفت براى این ضاللت كه مرا نصیــب داده  -اَْیمـانِِهـْم َو َعْن َشمآئِِلِهـْم 

از جلوى رویشان و از پشت نشینـم، آن گاه راست تــو بر سر آنـان كمیـن مى

 « تــازم...!سرشان و از راستشان و از چپشـــان بــه آنــان مى

 / اعــراف(  17و  16)

شود كه وى نخست در عواطف نفسانى انسان یعنى در بیم و از آیه فوق استفاده مى

ه و امید او، در آمال و آرزوهاى او، در شهوت و غضب او، تّصرف نموده و آن گاه در اراد

 كند. خیزد تصّرف مىافكارى كه از این عواطف بر مى

 «االَْرِض،قاَل َرّبِ بِما اَْغَوْیتَنى الَُزیِّنَنَّ لَُهْم فِى» قریب به معناى آیه فوق، آیه شریفه 

ها را از راه میل و ها و پلیدىمن امور باطل و زشتى» است زیرا معنى این آیه این است كه 

ى به آن دارد در نظر آنان زینت داده، و به همین وسیله گمراهشان رغبتى كه عواطف بشر

/ حجر( مثالً زنا را كه یكى از گناهان است از آن جائى كه مطابق میل  39« )كنم!مى

دهم تا به تدریج از اهمیت محذور و زشتى آن شهوانى اوست در نظرش اینقدر زینت مى

 ق به خوبى آن نمــوده و مرتكبش شود. كـاهـم تا یك باره تصدیكاسته و هم چنین مى

شان ـ وعده یَِعُدُهْم َو یَُمنّیِهْم َو ما یَِعُدُهُم الشَّْیطاُن ااِلّ ُغُرورا» نظیر آیه فوق آیه: 

/  120« )دهد مگر به فریب!كند، ولكن شیطان وعده شان نمىدهد و امیدوارشان مىمى
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هایشان را در ـ پس شیطان عمل ْیطاُن اَْعمالَُهمْ فََزیََّن لَُهُم الشَّ » نساء( و هم چنین آیه: 

 / نحل( 63« )نظرشان زینت داده است.

كنید داللت دارد بر این كه میدان عمل همه این آیات به طورى كه مالحظه مى

وتاز شیطان همانا ادراك نفسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است، و تاخت

ـ از شر وسوسه گر  ِس اْلَخنّاِس اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِرالنّاِس اْلَوْسوا»به شهادت آیه: 

/ ناس( اوهام كاذبه و افكار باطل را شیطان در  5« )كند،نهانى كه در دل مردم وسوسه مى

 (1)كنـد. نفـس انسان القـاء مى

 . 52، ص 15المیــــــــزان، ج  -1

 

 لذایذ طبیعى و فكرى و لذایذ شیطانى 
 

ــٍة َعَملَُهــْم!َكـذ»  / انعام( 108« )ِلـَك َزیَّنّا ِلُكــّلِ اُمَّ

هر چیز زیبا و دوست داشتنى است كه ضمیمه چیز دیگرى شده و به آن « زینت»

دهد و طالب زینت به طمع رسیدن به آن بخشد و مرغوب و محبوب قرار مىزیبائى مى

 شود. كند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع مىحركت مى

دهد. و این لذایذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت مى

خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمى را تسخیر كرده است. اگر این لذایذ نبود بشر در صدد 

آمد، و در نتیجه آن نتایجى كه خداوند از خلقت انسان در نظر داشته انجام هیچ عملى بر نمى

شد. اگر در خوردن و ن نتایج تكوینى از قبیل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمىو هم چنی

شد بــراى رسیــدن به آن این بود هیچ وقت انسان حاضر نمىآشامیدن و زناشوئى لذتى نمى

همه رنج و زحمت بدنى و نامالیمات روحى را تحمل كند، و در نتیجه نظــام زنــدگى 

گشــت، و حكمـــت تكـویـن ز بیــن رفتــه و نوع بشر منقرض مىشــد، و افــراد امختــل مى

 گــردید. و ایجـاد، بـدون شــك لغــو مى

 لـذایـذ چنــد قسمنـد: 

ء لـذیـذ است مانند طعـم ـ یكى آن لذایذى است كه لذیذ بودن و زیبائى آن طبیعى شى

 لذیذ غذا و لذت نكاح. 

كند و هم ندگى دنیوى انسان را اصالح مىـ قسم دیگر لذایذى است فكرى كه هم ز

است كه «ایمان»هاى روشن این گونه لذات نسبت به آخرت او ضررى ندارد. یكى از مثال

ـَب اِلَْیُكــُم ااْلیمــاَن َو َزیَّنَــهُ فى قُلُوبُِكْم!» / حجرات( حالوتش را خدا در دل هر كـه  7) «َحبَـّ

 انــدازد. بخـواهـد مى

لذاتى است كه موافق با هوى و مایه بدبختى در دنیا و آخرت است. ـ قسم سّوم 
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سازد. لذاتى است كه فطرت ساده و سالم مخالف عبادت را تباه و زندگى طیّب را فاسد مى

وقت با اصل فطرت شود هیچآن است. البته احكام فطرت و افكارى كه از فطرت منبعث مى

لى فطرت انسان را طورى تنظیم كرده كه انسان تعامخالفت و ناسازگارى ندارد. چون خداى

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 

مى كه انسان از القائات شیطان، و لغزشى است روحى و مستند به شیطان، مانند لذات موهو

كند. این گونه لذات را خداوند به شیطان نسبــت داده و از انواع فسق و فجور احساس مى

 كنــد:قــول او چنیــن حكـایـت مى

/ حجــر( و نیــز  39« )ْغــِویَنَُّهــْم اَْجَمعیــَن!ُهْم فِى ااْلْرِض َو الُ َزیِّنَنَّ لَ الَ » 

  (1)نحـل(. /63!« )الشَّْیطاُن اَْعمالَُهْم فََزیََّن لَُهُم » فرماید: مى

 . 168، ص 14المیـــزان، ج -1

 

 نحــوه گـرفتـارى در دام شیطـــان 
 

 «َو قاَل الشَّْیطاُن لَّما قُِضَى االَْمُر اِنَّ ّللّاَ َوَعدَُكْم َوْعدَ اْلَحّقِ َو َوَعْدتُُّكْم فَاَْخلَْفتُُكْم.» 

 ابراهیم(/22) 

ود را به مشتهیات لذیذ و آمال دور و دراز وعده داده، مرگ را از ابلیس اولیاى خ

یادشان برده و از یاد بعث و حساب منصرفشان كرده است، و از سوى دیگر ایشان را از 

 ها اغفال ایشان از مقام پروردگار، فقر و ذلت و مالمت مردم ترسانده، و كلید تمامى این دام

پندارند كه اسباب به طورى كه چنین مىو جلوه دادن زندگى حاضرشان است. 

پندارند كه خودشان هم در ظاهرى همه مستقل در تأثیر، و خالق آثار خود هستند، و نیز مى

استعمال اسباب بر طبق دل خواه خود مستقلند. وقتى اولیاى خود را دچار چنین انحرافى 

اد كنند، نه بر خدا، و سازد تا به خود اعتمنمود، آن وقت به آسانى ایشان را مغرور مى

 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 

فهمد كه فریب بوده، و یا اگر به آن آید، و آدمى خودش مىیا سرانجام برخالف واقع در مى

یابد، و ناگزیر رهایش نموده، باز دنبال پنـداشت مىـالف آن چه كه مىرسیــده آن را بـرخ

اش ببیند. این وضع ایشان است در دنیا، و اّما در رود كه آن را موافق خواستـهچیزى مى

 (1)بـرد. آخـرت همـه شئـون آن را از یـاد ایشــان مى

 . 71،ص 23المیزان ، ج  -1
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 ها شدن آن هاى شیطانى اعمال و بى اثرجلوه
 

 / انفال(  48.« )َو اِْذ َزیََّن لَُهُم الشَّْیطاُن اَْعملَُهْم... » 

زینت دادن شیطان عمل آدمى را به این است كه به وسیله تهییج عواطف درونى 

كند كه عمل بسیار خوبى است، و در نتیجه انسان از مربوط به آن عمل در دل آدمى القاء مى

شود كه دارد، و آن قدر قلب متوّجه آن مىلبا آن را دوست مىبرد و قعمل خود لذت مى

 مــاند تــا در عـواقـب وخیــم و آثــار سوء و شــوم آن تعقلى كند. دیگر فرصتى برایش نمى

ال غاِلَب لَُكُم اْلیَْوَم ـ امروز كسى نیست كه بر »در جنگ بدر، شیطان با گفتن جمله: 

فار را در آن چه كه تصمیم گرفته بودند یعنى در قتال با / انفال( ك 48« )شما غلبه كند،

َو اِنّى جاٌر لَُكْم ـ من پناه » مسلمین تشویق و خوش دل ساخته و در تكمیل این غرض گفت: 

 / انفال(  48« )شمایم!

روز فرقان آن روزى بود كه شیطان رفتارى را كه مشركین در دشمنى با خدا و 

و آن رفتار را در آمادگى براى خاموش كردن نور خدا  رسول و جنگ با مسلمین داشتند

گفت: كردند در نظر ایشان جلوه داده و براى تشویق و خوش دل ساختن آنان مىاعمال مى

و من هم « توانند بر شما غلبه كنند،ال غاِلَب لَُكُم اْلیَْوَم ِمَن النّاِس ـ هیچ مردمى امروز نمى»

كنم، ولى وقتى دو فریق با هم رو به رو شدند شما دفع مى خود پناه شمایم و دشمن شما را از

مشركین مؤمنین را و مؤمنین مشركین را دیدند او ـ شیطان ـ شكست خورده و فرارى به 

بینید. من مالئكه را بینم كه شما نمىعقب برگشت و به مشركین گفت: من چیزهائى مى

شوند. من كند نـازل مىشما را تهدید مى هایى كهبینم كه دارند براى كمك مؤمنین با عذابمى

  (1)ترسم، و خدا شدیدالعذاب است. از عذاب خدا مى

  .153، ص 17المیزان، ج -1

 

 ها رابطه عمل شیطان با شراب و قمار و آثار آن
 

 « نِبُـوهُ...!أِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو االَْنصاُب َو االَْزلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیطِن فَــاْجتَ »

 / مـائـده( 90)

مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند. رجاست به معنى وصف پلیدى است، « ِرْجس»

مانند نجاست و قذارت كه عبارتند از پلیدى یعنى حالت و وصفى كه طبایع از هر چیزى كه 

ر آیه هایى كه دكنند. و پلید بودن اینداراى آن حالت و وصف است از روى نفرت دورى مى

ذكر شده است از همین جهت است كه مشتمل بر وصفى است كه فطرت انسانى نزدیكى به 

داند. چون كه در آن هیچ خاصیّت و اثرى كه در آن را براى خاطر آن وصفش جایز نمى
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بیند، كما سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد كه روزى آن خاصیت از آن پلیدى جدا شود، نمى

یَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر... ـ از تو از خمر و قمار پرسند، »شریفه این كه چه بسا آیه 

تر از بگو: در آن دو گناه بزرگى است و سودهائى است براى مردم، ولكن گناه آن دو بزرگ

اى به این معنى داشته باشد، چون به طور مطلق / بقره( هم اشاره 219« )سودشان است،

ها غلبه داده، و هیچ زمانى را استثناء نكرده، و شاید از همین ر را بر نفع آنگناه خمر و میس

ها هاى نام برده را به عمل شیطان نسبت داده، و كسى را با شیطان شریك در آنجهت پلیدى

ها جهت خیرى بود البد از ناحیه غیر شیطان بود. و آن غیر شیطان با نكرده، چه اگر در آن

ها خواهد به وسیله همین پلیدىشیطان مى» و در آیه بعد هم فرموده:  شد.شیطان شریك مى

یعنى شراب و قمار بین شما دشمنى و كدورت به وجود آورد، و مانع شما از ذكر خدا و 

 / مائده(  91« )نماز شود!

و نیز در آیات زیادى شیطان را براى انسان دشمن معرفى نموده كه هیچ گاه خیر آدمى را 

/ یوسف( و نیز  5« )شیطان براى انسان دشمنى است آشكار!» ، و فرموده: خواهدنمى

در لوح محفوظ دربــاره شیطــان چنیــن نوشتــه كه هر كس او را دوست بدارد »فرموده: 

خوانند مگر شیطانى را كه نمى» / حـج( و نیــز فــرمــوده:  4« )كند.مسلما او گمراهش مى

/ نساء( لعنت خود  118و  117« )است، خداوند لعنتش كرده، در كفــر و عصیــان شـدیـد

 را بــر او ثــابــت و او را از هـر خیـرى طـرد كـرده است. 

ها رجس و شیطانى بودن شراب و سایر مذكورات در آیه از این جهت است كه این

م كشانند و شیطان هكار آدم را به ارتكاب عملیات زشتى كه مخصوص به شیطان است مى

ها را گمراه كند، و از ها راه داده و دلهاى خود را در دلجز این كارى ندارد كه وسوسه

ها را رجس نامیده، چه در آیات دیگرى هم گمراهى را همین جهت در آیه مورد بحث آن

 رجس خوانده است. 

است، « ْیطِن،ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ »یا « ِمْن َعَمِل الشَّْیطِن،»سیاق آیه فوق بیان جمله: 

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 

و دشمنى با یكدیگر وادار كند. و در نتیجه به وسیله همین شراب و قمار و انصاب حدود خدا 

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.

گاه رجس بودن آن را به وسیله كلمه آن« ْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیطِن،رِ »فرماید بعد از این مى

حصر نموده و فرموده: این عملیات جز این نخواهد بود كه هر وقت واقع شوند « اِنَّما»

ها بین شما عداوت و رجــس و پلیــد و عمل شیطانند. و شیطان هم جز این كه به وسیله این

ز نماز و یاد خدا غافل سازد غرض دیگرى ندارد، و سخن بغضا بینــدازد و شمــا را ا

كوتاه، هیچ امیــدى بــه ایــن كــه روزى نفــع این عملیــات از گنـاهـش چربیـده مبـاح 
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  (1)شـونـد نیســت. )دقّت بفرمائید( 

 . 208،ص 11المیزان، ج -1

 

 حّب شهوات و چگونگى انتساب آن به شیطان 
 

 آل عمران( /14.« )ُحـبُّ الشََّهـواِت ِمـَن النِّســاِء َو اْلبَنیَن َو... ُزیِّـَن ِللنّـاِس » 

هاست كه منسوب به فرو رفتن و دل بستگى به محبت آن« حّب شهوات»مقصود از 

شیطـان است ولى خـود حّب فطـرى موجود در انسان به خداوند متعال منسوب است.  این 

 شود.ها بهره برده مىحیات دنیا از آن شهوات امورى است كه براى بر پا داشتن

منظور اصلى آیه بیان داشتن اصناف مختلف مردم نسبت به شیفتگى و عشق و 

 خواهد بیان كند كه: مشتهیات دنیائى است، یعنى مى

اى از مــردم تنهــا بــه عشــق بــازى با زنــان پــرداخته و جز انس و ـ دستــه

هایى پیــدا ها هدف دیگرى ندارند كه این خود دنبالهو الفت آن صحبــت آنــان و نــزدیكــى

 شود. كند و به معــاصى بــزرگى منجر مىمى

ها و استمداد جستن از ایشان، ـ دسته دیگرى تنها به محبّت پسران و زیاد كردن آن

 دارند. اى نكـوشنـد. آنان به دختــران چنــدان عالقهبستگــى دارند و در این راه مىدل

ـ عده دیگر هدفشان را تنها و تنها جمع اموال قرار داده و بیشتر در گرد آوردن 

كوشند. اشخاصى كه این جنون را در ها را بگیرد مىهاى طال و نقره یا آن چه جاى آنپول

سر دارند و به جمع اثاث و اموال دیگر چندان اعتنائى ندارند مگر آن اندازه كه در حفظ 

 ه دارى آن دخیل باشد. ها و نگپول

ـ مردمى دیگر اشتهاى خود را در فراهم نمودن اسبان و یا جمع كردن گاو و 

بینند و تا جائى ممكن است از لذایذ و گوسفند و شتر و یا پرداختن به امور كشت و زرع مى

دارند. و چه بسا كه سه قسم اخیر یعنى عالقه به شهوات دیگر هم در این راه دست بر مى

 گیــرد. ـل و انعــام و حــرث با هم جمـع شده و مورد عشـق یك فــرد قــرار مىخیـ

ها دل بستگى ها اقسام متعددى از شهوات بود كه مردم دسته دسته به یكى از آناین

كنند و هر دسته هّم شان را مصروف همان كه مورد عالقه ایشان واقع شده قرار پیدا مى

مام لذایذ حیاتى خویش پنداشته و شهوات دیگر را فرع آن دهند، یعنى آن را اصل تمى

ها را با یك نظر شود ـ یا شاید اصالً پیدا نشود ـ كه تمام آندارند وكمتر كسى پیدا مىمى

 ها معتدل باشد. مســاوى و قصــد واحد بنگــرد و در عــالقه و عشق به هر یك یك آن

گیرند  ــا مورد عالقه آدمى قرار مىاّما جاه و منصب و ریاست و صدارتى كه بعض
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در واقع امور موهومى است كه در قصــد و نظــر ثانوى مورد عالقه آدمى است و التذاذ به 

  (1)شود. ها التـذاذ شهــوى شمرده نمىآن

 . 200، ص 5المیزان، ج -1

 

 

 مفهوم خطوات شیطان و موارد انحصار دعوت او 
 

َّبِعُوا ُخُطواِت الشَّْیطاِن!یا اَیَُّها النّاُس ُكلُوا مِ »  /بقره( 168« )ّما ِفى االَْرِض َحالالً َطیِّبا َو ال تَت

هــان اى مــردم از آن چــه در زمیــن است بخــوریــد در حالى كه حـالل و »ـ 

هــاى شیطــان را پیـروى مكنیــد كــه او شمــا را دشمنــى است طیّــب بـاشــد و گــام

 « آشكــار!

یا فاصله میانه دو پاى آدمى در حال راه رفتن « گام»به معناى « ُخُطوات»كلمه 

شود از امورى كه نسبتش به فرض شیطان، ـ یعنى اغواء است. خطوات شیطان، عبارت مى

 دارد. هایى است كه یك رونده به سوى مقصد خود بر مىبه وسیلـه شـرك ـ نسبت گام

رى خــواهــد بود كه نسبت به شرك و دورى از خدا بنــابــراین مــراد از آن امــو

 جنبه مقدمه دارد. 

از امــر اســت، كه به معنــاى ایـن اسـت كه آمـر اراده خــود « یــأمــركــم»كلمــه 

را تحمیـل بـر مـأمـور كنـد، تـا مأمور آن چه را او خواسته انجام دهد، و امر از شیطــان 

خواهد، به وسیله اخطار آن و ایـن كـه آن چـه را از انسان مىعبارت است از وسـوسـه او، 

 به قلب آدمى و جلوه دادن آن در نظر آدمـى، بر انسـان تحمیل نماید. 

به معناى هر چیزى است كه انسان از آن نفرت دارد، و درنظر « سوء»كلمه 

جاوز كند، آید، و این سوء در صورتى كه از حد بگذرد و از طور خود تاجتماع زشت مى

اش از حد بیرون شود، و به همین جهت زنا را كه زشتىوقت مصداق فحشاء مىآن

 گویند. است،فحشاء مى

خداى تعالى در صدر این دو آیه خطاب را متوّجه عموم كرد )نه خصوص مؤمنین( 

كند، حكمى رساند و بیانش مىو این بدان جهت بود كه حكمى كه در این آیه به گوش مى

 مورد ابتالى عموم مردم است.  است كه

اى عمومى، و بدون قید و شرط را اباحه« ُكلُوا ِمّما َرَزقَُكُم ّللّاُ َحالالً َطیِّبا،»جمله 

َّبِعُوا ُخُطواِت الشَّْیطاِن،»كند. چیزى كه هست جمله آماده مى فهماند كه در این مى« َو التَت

است، و مربوط به همین اكل  میان چیزهاى دیگرى هم هست كه نامش خطوات شیطان

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؟ 

مه اى به دست داده باشد، كه چه چیزهائى پیروى شیطان است، كللذا براى این كه ضابطه

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. 

اى را منع نكرده، مگر آن روشى را كه آدمى در خداى تعالى هیچ روش و مشى

ان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن بر طبق آن پاى خود را به جاى پاى شیط

 شــود. هاى شیطان مىرفتن شیطــان كنــد. در این صــورت اســت كه روش او پیروى گام

/  169« )ّللّاِ ما ال تَْعلَُموَن!اِنَّما یَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َو اْلفَْحشاِء َو اَْن تَقُولُوا َعلَى»ـ 

 بقره( 

كند. در مقابل آن دو، قول بدون علم كه مل مصداق پیدا مىسوء و فحشاء در انجام ع

فهمیم كه دعوت شیطان منحصر است در دعوت به عملى مربوط به زبان است. از این مى

 (1)كــه یــا ســوء است و یا فحشــاء و در دعــوت به گفتـن سخـن بـدون علـم و دلیـل. 

 . 391، ص 2الـمیــــــــــــــزان، ج  -1

 

 وم زینت دادن زمین به وسیله شیطان مفه
 

 / حجــر(  39.« )الَُزیِّنَــنَّ لَُهــْم فِـى االَْرِض َو الُْغـــِویَنَُّهـْم اَْجَمعیـــَن ِاالّ... »

َزیِّنَنَّ لَُهْم فِى االْ  »این كه ابلیـــس گفت:  ُِ منظورش این است كه باطل یا « ْرِض،الَ

 م. دهگناهان را در نظر بشر زینت مى

این است كه آدمیان را در زندگى زمینى شان كه « زینت دادن براى آنان در زمین،»

 دهیم. همان زندگى دنیا باشد فریب مى

داللت آیه این است كه ابلیس در كالم خود زمین را ظرف اغوا و تزیین و فریب 

كه آن دو  دادن آدم و همسرش قرار داده است، پس فریب دادنش آدم و حّوا را به همین بود

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 

اى فرزندان »بینیم خداى تعالى در آیه: حق دور و از صراط مستقیم گم راه نماید، و لذا مى

شیطان شما را نفریبد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون كرد، لباس ایشان را  آدم!

/ اعراف( مقصد ابلیس را در  27« )هاشان را به ایشان بنمایاند.از تنشان كند تا عورت

  (1)اغواى آدم و همسرش برهنه شدن و متوّجه شهوت گشتن قرار داد. 

 .241، ص 23المیزان، ج  -1
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 اوت تزیین دنیا و استناد آن به خدا و شیطان اهداف متف
 

 / آل عمران( 14.« )ُزیَِّن ِللنّاِس ُحبُّ الشََّهــواِت ِمَن النِّســاِء َو اْلبَنیــَن َو... »

تزیین و آرایش دادن متاع و كاالى دنیا براى دو منظور و هدف تصور دارد: یكى 

و طلب كردن مرضات الهى است،تا آن تزیین و آراستنى كه به منظور رسیدن به آخرت 

و « اوالد»و « جاه»و « مال»آدمى در زندگى دنیوى با اعمال مختلفى كه در ناحیه 

دهد، راه خشنودى خداوند را تحصیل كند و به قرب او فــائــز و امثال آن انجام مى« نفوس»

 شود. این قسم از تــزیین را خـداونـد به خودش نسبت داده است. 

ـ ما آن چه در روى زمین است اِنّا َجعَْلنا ما َعلَى االَْرِض زینَةً لَها »: آیه شریفه

َم زینَةَ قُْل َمنْ » / كهف( و هم چنین آیه شریفه:  7« )زینت قرار دادیم، ّللّاِ الَّتى اَْخَرَج َحرَّ

ْزق نش آفریده حرام هاى خدا را كه براى بندگاـ بگو چه كسى زینت ِلِعباِدِه َوالطَّیِّباِت ِمَن الّرِ

/ اعراف( را از این قسم محسوب  32« )و از صــرف رزق حالل و پاكیزه منع نمود،

 داریم. مى

باشد كه به منظور جلب قلوب آدمیان نسبت به هایى مىدیگر آن تزیین و آرایش

هاى انسان را ربوده و از توجه به مبدأ اند، تا دلهاى دنیوى ترتیب داده شدهزخارف و زینت

و یاد و ذكر خداوندى باز دارد. این نحوه از تزیین، تنها و تنها تصّرف شیطانى و مذموم 

باشد. و خداوند متعال هم در كالم خودش آن را منسوب به شیطان دانسته و بندگانش را مى

 هم از نزدیكى به آن نهى فرموده است. 

َو َزیََّن لَُهُم الشَّْیطُن ما كانُوا یَْعَملُوَن ـ شیطان اعمال آنان را در نظرشان زینت »آیه: 

َزیََّن لَُهُم الشَّْیطاُن اَْعملَُهْم ـ اعمال زشت آنان در نظرشان زیبا »/ انعام( و آیه:  43« )داد،

  (1)اند. زمینه ایراد شدهها از ســایــر آیــاتى كه در همین / انفال( و امثال آن 48« )آمد،

 .184، ص 5المیزان، ج -1

 

 مفهوم كمین نشستن شیطان و محاصره انسان 
 

 / اعراف( 16!« )قــاَل فَبِمــاآ اَْغــَوْیتَنـى الَْقعُــدَنَّ لَُهْم ِصراَطَك اْلُمْستَقیَم... »

ته گمراهى بــه معنــاى انــداختــن در غوایت و گمراهى است، الب« اغــواء»كلمــه 

 كــه تــوأم با هــالك و خســران باشـد. 

ْقعُدَنَّ لَُهْم ِصراَطَك اْلُمْستَقیَم،»جمله  َِ / اعراف( به این معنى است كه من  16« )الَ

گردد رساند و منتهى به سعــادت آنان مىبر سر راه راست تو كه آنان را به درگاهت مى

ـب آنــان هستیــم، هــر كــه را در ایــن راه ببینیــم این نشینــم، كنــایه از ایــن كه مــراقـمى
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 كنــم تـــا از راه به در بــــرم. قــدر وســوســــه مى

 «َخْلِفِهْم َو َعْن اَْیمانِِهْم َو َعْن َشمآئِِلِهْم،اَْیدیِهْم َو ِمنْ  بَْینِ ثُمَّ الَتِیَنَُّهْم ِمْن » جمله 

گوید: ناگهان بندگانت را از چهار طرف هاى اوست. مىاعراف( بیان نقشه و كار/17)

كنم تا از راهت به در برم، و چون راه خدا امرى است معنوى، ناگزیر مقصـود محاصره مى

 از جهـات چهار گانه نیز جهات معنوى خواهد بود نه جهات حّسى. 

 / نساء(  120« ) ُغُرورا،یَِعُدُهْم َو یَُمنّیِهْم َو ما یَِعُدُهُم الشَّْیطاُن ااِلّ »: از آیه

ُف اَْوِلیاَءهُ،»و آیه:   عمران( / آل 175« )اِنَّما ذِلُكُم الشَّْیطاُن یَُخّوِ

َّبِعُـــوا ُخُطــواِت الشَّْیطــــاِن،»و آیه:   / بقــره(  168« )َو ال تَت

 / بقره(  268« )ِء،اَلشَّْیطــاُن یَِعــُدُكُم اْلفَْقــَر َو یَـأُْمـُرُكْم بِاْلفَْحشا»و آیه: 

ما بَْیَن »توان در این باره چیزهائى فهمید و از آن استفاده كرد كه مقصود از نیز مى

آید، حوادثى كه حوادثى باشد كه در زندگى براى آدمى پیش مى« اَْیدیِهْم ـ جلو رویشان

س در خوشایند و مطابق آمال و آرزوهاى او، یا ناگوار و مایه كدورت عیش اوست. چه ابلی

اوالد و اعقاب او باشد. چون « خلف ـ پشت سر»كند. مراد از هر دو حال كار خود را مى

اى مكاره ها از پارهانسان نسبت به آینده اوالدش نیز آمال و آرزوها دارد و درباره آن

داند. انسان از حالل و اندیشد. آرى انسان بقا و سعادت اوالد را بقا و سعادت خود مىمى

خواهد و تا بتواند آتیه آنان را تأمین نموده و چه دارد همه را براى اوالد خود مى حرام هر

 اندازد. چه بسا خود را در این راه به هالكت مى

كه سمت میمــون و نیــرومنــد آدمى است و دیـن او « سمت راست»مقصود از 

دارى را از راه دینبـاشد و از دست راست آمــدن شیطان به این معنــا باشد كه وى آدمى 

دیــن كند، و او را در بعضى از امور دینى وادار به افراط نموده و به چیــزهــائى كه بى

اتّباع »خداوند از آدمى نخواسته تكلیف كند، و این همان ضاللتى است كه خداوند آن را 

 نام نهاده است. « خطوات الشیطان،

كه فحشاء و منكرات را در نظر آدمى مراد از سمت چپ بى دینى باشد. به این معنا 

جلوه داده و او را به ارتكاب معاصى و آلودگى به گناهان و پیروى هوى و شهوات وادار 

 (1)سازد. 

 .  40، ص15المیـــــــزان، ج  -1

  

 دخالت شیطان در كیفیت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء 
 

 یَــأُْمــُرُكــْم ِباْلفَْحشــاِء َو اللّــهُ یَِعــدُُكــْم َمْغِفــَرةً ِمْنــهُ وَ اَلشَّْیطــاُن یَِعــدُُكــُم اْلفَْقــَر َو »

 / بقره( 268)  «فَْضــالً!
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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. 

اى ندارد جز این فكر كه مضایقه در در خوددارى از انفاق مال طیب هیچ انگیزه

شود انفاق از چنین مالى، مؤثر در بقاء و قوام مال و ثروت است. این طرز فكر باعث مى

ها از اقدام به چنین انفاقى دریغ كنند، به خالف مال خبیث كه چون قیمتى ندارد و كه دل

 كننــد. قش مضـایقـه نمىكنـد لـذا از انفـاانفــاقــش چیــزى از مـالیت آنـان كـم نمى

ترساند، با ایــن كه این یكى از وساوس شیطان است. شیطانى كه دوستان خود را از فقر مى

خرد، هم عـــوض دارد دهد در مقابل، رضاى خدا را مىمــالــى را كه انسان در راه خدا مى

 و هــم بهــــره. 

اَنَّهُ »د خداى سبحان است نه مال:سازكند یا فقیر مىآن كسى كه آدمى را بى نیاز مى

 / نجم(  48« )ُهَو اَْغنى َو اَْقنى!
 

خوددارى مردم از نفاق مال طیّب از آن جا كه منشأش ترس از فقر است و این 

اَلشَّْیطاُن یَِعدُُكُم اْلفَْقَر ـ شیطان شما را به فقر وعده »ترس خطاست لذا خداى تعالى با جمله 

ا روشن كرد. این ترس و خوف، ترسى است مّضر، براى این كه خطا بودن آن ر« دهد،مى

كند. حال یا این اندازد، و شیطان جز به باطل و ضاللت امر نمىشیطان آن را در دل مى

رسد حق است، كند، و یا با وسائطى كه به نظر مىاست كه ابتدائا و بدون واسطه امر مى

 یك انگیزه باطل و شیطانى سر در آورد.  بینى كه ازكنى در آخر مىولى وقتى تحقیق مى

چون ممكن بود كسى توّهم كند كه ترس نام برده ترسى است به جا، هر چند از 

ناحیه شیطان باشد، لذا براى دفع این توهم دو موضوع را اضافه كرد. اّول این كه فرمود: 

رگز از شیطان توقع نداشته یعنى ه« كند،َو یَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحشاِء ـ شما را به فحشا امر مى»

خواند، پس خوددارى از نفاق باشید كه شما را به عملى درست بخواند، او جز به فحشاء نمى

مال طیّب به انگیزه ترس از فقر هرگز عملى به جا نیست زیرا این خوددارى در نفوس شما 

یجه كارتان به سازد، در نتدهد و به تدریج شما را بخیل مىملكه امساك و بخل را رسوخ مى

رسد كه اوامر الهى مربوط به واجبات مالى را به آسانى رد كنید، و این كفر به جائى مى

شود شما مستمندان را در مهلكه فقر و مسكنت بیفكنید. و خداى عظیم است، و هم باعث مى

 هایى هتك گردد، و بازار جنایت و فحشـــا رواج یــابـد. از این راه نفوسى تلف و عرض

ـ خداوند به  َو ّللّاُ یَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َو فَْضالً »موضوع دوم این است كه فرمود: 

و این در جمله خداى تعالى این نكته را « دهد،تان مىمغفرت از جانب خود افزونى وعده

بیان نموده كه در این مورد حقى است و باطلى و شق سّوم ندارد. حق همان طریق مستقیم 

از ناحیه خداى سبحان است و باطل از ناحیه شیطان است. خداى تعالى تذكر  است كه

كند ضاللتى است از فكر، دهد كه: این خاطره كه از ناحیه خوف به ذهن شما خطور مىمى

كه مغفرت پروردگار و آن زیادت كه خدا در آیات قبلى ذكر كرد هر دو پــــاداش براى این
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 (1)است، و مـــال خبیــث چنیـن پـاداشى نـــدارد. بــــذل از امـــوال طیّــب 

 . 344، ص 4المیزان، ج -1

 

 ربا خوارى و دخالت شیطان در نیروى تشخیص انسان 
 

«! بــا ال یَقُـوُمـوَن اِالّ َكما یَقُوُم الَّذى یَتََخبَُّطهُ الشَّْیطاُن ِمَن اْلَمــّسِ  «اَلذیــَن یَــأُْكلُوَن الّرِ

 / بقـره( 275)

كنند كه شخص خـورند چنــان بــه امــور خــود اقــدام مىكسانى كـه ربـا مى»

 « كند!ممسوس شیطان مى

اش راهى معناى كج و معوج راه رفتن است. انسان در زندگىبه« خبط»كلمه 

مستقیم دارد كه نباید از آن منحرف شود چون او نیز در طریق زندگى خود و بر حسب 

كند حركات و سكناتى دارد، افعالى داراى نظام دارد، كه نظام گى مىمحیطى كه در آن زند

دهد، هم كند، و انسان افعال خود را با نظام تطبیق مىآن را احكام اعتقادى عقالئى معین مى

 كارهاى فردى و هم كـارهاى اجتماعى خودش را. 

و به ودیعت طریقى كه خداى تعالى بشر را به آن هدایت كرده، و با نیروئى كه در ا

نهاده یعنى نیروى تشخیص بین خیر و شّر و نافع و مّضر و خوب و بد، مستقیم آن را از 

 دهد. غیرمستقیم تشخیص مى

این وضع انسان معمولى است، اّما انسانى كه ممسوس شیطان شده، یعنى شیطان با 

و مّضر و  او تماس گرفته و نیروى تشخیص او را مختل ساخته، او میان خوب و بد و نافع

دهد. حكم هر یك از این موارد را در طرف مقابل آن جارى خیر و شّر را تشخیص نمى

ها و شــرور و سازد. )مثالً به جاى این كه خیر و نافع و خوب را ستایش كند، زشتىمى

 كنــد.( ستــایـد و یــا دیگــران را بـه ســوى آن دعـوت مىمضــّرات را مى

داند كه كه معناى خوبى و خیر و نافع را فراموش كرده و نمى این بدان جهت نیست

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 

بیند. پس او در تطبیق احكام و تعیین موارد ىحسن را قبح و خیر و نافع را شّر و مضّر م

تواند این را دچار خبط شده است. براى او عادى و غیر عادى به هم مخلوط شده و نمى

تشخیص دهد، عادى آن عملى است كه او عادى بداند و غیر عادى آن عملى است كه او غیر 

این كه این بر آن عادى تشخیص دهد، پس در نظر او عادى و غیر عادى یكى است بدون 

مزیّتى داشته باشد، پس او هیچ وقت مشتاق آن نیست كه از خالف عادت به حال عادى 

 برگردد. )دقت فرمائید!( 
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كند كه فرقى میان معامله معامالت ربــوى، رباخوار را در آخر دچار این خبط مى

تى به او بگویند مشروع یعنى خــریــد و فــروش، و معامله نامشروع یعنى ربا نگذارد. وق

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 

با ! )اهمین كلمه رباخواران ـ ذِلَك بِاَنَُّهْم قالُوا اِنََّما اْلبَْیُع ِمثْلُ  بقره( ـ استــدالل كــرده /275لّرِ

 بر خبــط آنان. 

این استداللى است قوى و به جا، براى این كه ربا تعادل و موازنه ثروت را در 

زنــد، و آن نظــامى را كه به هــدایـت فطـرت الهى باید در جامعه حاكم جامعه بــه هــم مى

 (1)سازد. باشد مختل مى

 . 375ص ، 4المیـــزان، ج -1

 

 سحر و ساحرى در قوم یهود و مفهوم كفر شیاطین
 

َو اتَّبَعُــوا مـا تَتْلُـوا الشَّیـاطیـُن َعلـى ُمْلـِك ُسلَْیمــاَن َو ما َكفََر ُسلَْیماُن َولِكـــنَّ الشَّیــاطیـَن »

ْحــَر...   / بقــره( 102.« )َكفَـُروا یُعَلُِّمـوَن النّـاَس الّسِ

دادند ها به نادرست به سلطنت سلیمان نسبت مىه را كه شیطانـ یهودیان آن چ

پیروى كردند در حالى كه سلیمان با سحر سلطنت را به دست نیاورده و كافر نشده بود ولكن 

دادند، و نیز یهودیان آن چه را كه ها بودند كه كافر شدند و سحر را به مردم یاد مىشیطان

ها كردند چون آنازل شده بود به نادرستى پیروى مىبر دو فرشته بابل هاروت و ماروت ن

دادند كه ما فتنه و آزمایش هستیم دادند مگر بعد از آن كه زنهار مىبه احدى سحر تعلیم نمى

مبادا این علم را در موارد نامشروع به كار بندى و كافر شوى. ولى یهودیان از آن دو نیز 

زدند، هر چند كه یان زن و شوهرها را به هم مىچیزهائى را از این علم گرفتند كه با آن م

زدند ولى این بود كه از آن دو چیزهائى آموختند كه مایه جز به اذن خدا به كسى ضرر نمى

دانستند كسى كه خریدار این گونه سحر ضررشان بود و سودى برایشان نداشت با این كه مى

 دانستند. ال آن فروختند اگر مىباشد آخرتى ندارد و چه بد بهائى بود كه خود را در قب

آید كه سحر در میان یهود امرى متداول بوده، و آن را به از آیه شریفه بر مى

پنداشتند كه سلیمان آن سلطنت و ملك عجیب را، و آن دادند. چون مىسلیمان نسبت مى

كرد، تسخیر جن و انس و وحش و طیر را، و آن كارهاى عجیب و غریب و خوارقى كه مى

ه وسیلــه سحــر كــرد. یك مقــدار از سحر خود را هم به دو ملك بابل یعنى هـاروت و ب

 دهند. ماروت نسبت مى

كرد به سحر چه را مىفرماید سلیمان آنكند و مىقرآن هر دو سخن ایشان را ردّ مى

كرد. حال آن كه سحر كفر به خداست و تصّرف و دست اندازى در عالم به خالف وضع نمى
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ها از پیش اى است كه شیطانادى آن است. داستان ساحرى سلیمان نبى از خرافات كهنهع

خود تراشیده و بر اولیاى انسى خود خواندند و با اضالل مردم و سحر آموزى به آنان كافر 

 شدند. 

دانیـم این طـائفــه در تحت سیطره اى از جــن است. مىها طــائفهمــراد از شیطــان

ها را از شـّر و فسـاد شدند، و آن جناب به وسیله شكنجه آنار گرفته و شكنجه مىسلیمان قر

 داشته است.  بـاز مى

 فرماید: دنباله آیه مى

ها را ـ اگر این طائفه از یهود به جاى این كه دنبال اساطیر و خرافات شیطان

تعبیر خود دلیل بر این گرفتند برایشان بهتر بود، و این بگیرند، دنبال ایمان و تقوى را مى

آید، كفر در مرحله عمل است، مانند ترك زكات، نه است كه كفرى كه از ناحیه سحر مى

جایى كه در مرحله كفر در مرتبه اعتقاد. یهود در مرحله اعتقاد ایمان داشتند ولكن از آن

ه، و از اند، اعتنائى به ایمانشان نشدكردهعمل تقوى نداشته و رعایت محارم خدا را نمى

 اند. كافرین محسوب شده

 / بقــره( 103« )لََمثُـــوبَـــةٌ ِمـْن ِعْنــِد اللّــِه َخْیـــٌر لَـــْو كــانُـــوا یَْعلَُمــوَن!»ـ 

خواهند یعنى منافعى كه نزد خداست بهتر است از آن منافعى كه ایشان از سحر مى

  (1)جـویند. )دقّت فرمائید( و از كفــر مى

 . 28، ص 2لمیزان، جا -1

  

 

 روایات منتخب در چگونگى تصّرفات ابلیس 
 

َو اتَّبَعُــوا ما تَتْلُــوا الشَّیــاطیــُن َعلى ُمْلِك ُسلَْیماَن َو ما َكفََر ُسلَْیماُن َولِكــنَّ الشَّیــاطیــَن »

ْحـــَر...   / بقره( 102.« )َكفَــُروا یُعَلُِّمــوَن النّاَس الّسِ

كند ربوط به تصّرفات ابلیس و این كه چگونه در شعور آدمى تصّرف مىروایات م

بسیار است. این روایات دو قسمند: یكى روایاتى كه تصّرفى از تصّرفات ابلیس را بدون 

كنــد، و یكى روایــاتى كه تصــّرفى از تصّرفات وى را ذكر نموده و تــا تفسیــر ذكــر مى

 كنـــد. اى آن را تفسیــر مىانــدازه

 از جملــه روایـــــات دستــه اول: 

دستمال گوشت را در خانه نگذارید كه جاى شیطان است، و خاك در پشت در  ـ 

 كند. نریزید كه شیطان آن جا منزل مى
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بــر بــاالى هر پلــى شیطــان است، پس هــر وقــت به آن جــا عبــورت افتــاد  ـ 

 یطـــان از تـــو دور شـــود. بگــــو بســم اللّــه تــا ش

 هاى شما تار عنكبوت است. خانـه شیطان در خانه ـ 

ایستاده آب میاشام و در آب راكد بول مكن، و دور قبر مگرد، و به تنهایى در  -

اى بسر مبر، و با یك لنگه كفش راه مرو، زیرا در این احوالى كه گفته شد خانه

 تــر اسـت. ـدگــان خــدا شتـابــانشیطان از هر حال دیگـر به ســوى بنـ

 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. 

 -ْیطِن  أِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو االَْنصاُب َو االَْزلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ »آیه شریفه  - 

هاى قرعه پلید و از هایى كه براى قربانى نصب شده و چوبهها یا سنــگشراب و قمار و بت

 را هـــم بـایــد از ایــن بــاب شمـــــرد. « عملیــــات شیطــــان اســت،

 روایت قســم دوم: 

كند. شیطان در درون آدمى ـ غضب آتشى است كه شیطان در دل آدمى روشن مى

 ـد خـون جـریـان دارد، پس مجــارى او را با گـرسنگـى تنگ كنید. مـانن

 (1)اش دروغ است. ـ سرمه شیطان خواب و شربتش غضب و مكیدنى

 . 87، ص 15المیزان، ج  -1
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 فصل پنجم

 

 تصّرفات شیطان
 

 

 

 عدم آگاهى انسان از حمله شیطان 
 

ـهُ یَــریُكـْم ُهـَو َو قَبیلُ »...  / اعــــراف( 27.« )ـهُ ِمـْن َحْیـُث ال تَـَرْونَُهـْم... اِنَـّ

بینید. این جمله بینند كه شما نمىـ شیطان و دسته وى شما را از آن جائى مى

هاى ابلیس بسیار باریك است، زیرا وى از جائى كار انسان را فهماند راه نجات از فتنهمى

فهمد. آرى فریبد كه خود او نمىرا مىشود و او سازد و طورى به انسان نزدیك مىمى

انســان غیــر از خــود كسى را سراغ ندارد كه به جانب شّر دعوت و به سوى شقــاوت 

 (1)اش كنـد. راهنمـائى

 .98، ص 15الـمیـــــــــــزان، ج -1

 

 

 كنند؟ بینند و تصّرف مىچگونه شیطان و نفراتش انسان را مى
 

 اعراف(/27!« ) َوقَبیلُهُ ِمْن َحْیُث التََرْونَُهْم... اِنَّهُ یَریُكْم ُهوَ »...

بینند هان اى بنى آدم زنهار كه شیطان فریبتان ندهد چه او و نفرات او شما را مى»ـ 

 « بینید!از جائى كه شما آنان را نمى

دعوت شیطان نظیر دعوت یك انسان از دیگرى به گفتن او و شنیدن آن دیگرى 

بیند، ولكن ــورى است كه داعــى )شیطــان( مـدعـو )انســان( را مىنیست، بلكــه به ط

 بینــد. مــدعــو داعــى را نمى

اْلِجنَِّة َو ِمـْن َشـّرِ اْلَوْسـواِس اْلَخنّاِس. اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِرالنّاِس ِمنَ »آیه شریفه 
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شیطـان به تصّرف و القــاء در فـرمـایـد: عملیـات / نـاس( صـریحـا مى 5و  4) «النّاِس،

 كنــد. هــاست. از این راه اسـت كـه انســان را بـه ضــاللت دعـــوت مىدل

شود كه شیطان تنها در افكار آن هم در بعضى از از آیات بیش از این استفاده نمى

یا موارد تسلّط دارد و بس. و اگر هم در روایتى داشت شیطان مجّسم شده و چیزى را ساخته 

ساختن آن را به بشر یاد داده بیش از این داللت ندارد كه براى فكر بشر مجّسم شده، و در 

 (1)فكرش تصّرف كرده باشد. 

 .210، ص 11المیــــــزان، ج -1

 

 شعـور و ادراك انسان، محل وسوسه شیطان 
 

 «اْلِجنَِّة َو النّاِس! ِمنَ ِمْن َشـّرِ اْلَوْسـواِس اْلَخنّاِس. اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِرالنّاِس » 

 نــاس(  /6تا4)

بــرم به پـروردگـار مــردم، فـرمـانــرواى مـــردم، معبـــود بگــو پنــاه مى» ـ 

ها كه از جنس كند، چه آنمــردم! از شّر وسوسه گر نهانى، كه در دل مردم وسوسه مى

 « هــا كــه از جنـس انســـاننـــد!اند و چـــه آنجن

به معناى اختفاى بعد از ظهور است. شیطان را از این جهت خناس « َخنّاس»كلمه 

افتد پنهان خوانده كه الیزال آدمى را وسوسه همى كند، و به محضى كه انسان به یاد خدا مى

آید و به شود جلو مىرود، باز همین كه انسان از یاد خدا غافل مىشود و عقب مىمى

 پردازد. وسوسه مى

محل وسوسه شیطان است. چون شعور و ادراك آدمى به « ُصدُوِرالنّاِس »د از مرا

شود، كه در قفسه قرار دارد، و قرآن هــم حسب استعمال شایع، به قلب آدمى نسبت داده مى

 / حج(  46« )شود!هاست كـدر مىهایـى كه در سینـهولـى دل»در این بــاره فـرمـوده: 

به این معنا اشاره شده كه بعضى از مردم كسى است « ،َو النّاِس اْلِجنَِّة ِمنَ »در جمله 

چنان كــه ها قرار گرفته است. همكه از شدت انحراف، خود شیطانى شده و در زمره شیطان

.»قـرآن در جـاى دیگـر نیـز فـرمـوده:   (1)/ انعام(  112« )َشیاطیـَن ااْلْنـِس َو اْلِجّنِ

 . 468، ص 40المیزان، ج -1

 

 ء استفاده شیطان از حاالت نفسانى انسان سو
 

 / یـوسف( 5« )فَیَكیــدُوا لَـَك َكْیـدا اِنَّ الشَّْیطـاَن ِلاِلْنسـاِن َعـدُوٌّ ُمبیــٌن!»...
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ـ یعقوب به یوسف فرمود: پسرك عزیزم، داستان رؤیاى خود را براى برادرانت 

اى براى نابودیت ده، نقشهورزند، و از تو در خشم ششرح مده، زیرا به تو حسادت مى

بندد، یعنى به كشنــد. شیطــان هــم از همیــن معنــا استفاده كرده فریب خود را به كار مىمى

گــذارد از كید بر تو صرف نظر كنند، چه شیطان بر آدمیان هاى آنان راه یــافتــه و نمىدل

 دشمنى است آشكـار. 

ـار از كینــه و دشمنى با وى بود این  هاى برادران یوسف سـرشدلیل این كه دل

ات نقشه ترسم دربارهالسالم در جـواب یـوسـف نفـرمـود: من مىاسـت كـه یعقـوب علیه

 ریزند. شـومى بریزند و یا ایمـن نیستـم از این كه نـابـودت كننـد، بلكه فرمود نقشه مى

تعلیل « ى است آشكار!شیطان بر آدمیان دشمن» عالوه بر این كالم خود را با جمله 

هاى درونى یك سبب خارجى و تأكید كرد و خاطر نشان ساخت كه كید برادران غیر از كینه

كند تا آن حسد و كینه اثر هــایشــان را تهییج مىدارد كه كینه آنان را دامن زده و آتــش دل

حتى یك  خود را كرده باشد، و او شیطــانى است كه از روز نخست دشمن انسان بوده و

روز هم حاضر به ترك دشمنــى نشــده، و دائما با وسوسه و تسویالت خود آدمیان را 

كنــد كه از صــراط مستقیم و راه سعادت به سوى راه كج و معــوجــى كه بــه تحــریك مى

شود منحرف شود. آرى شیطــان با همین شقــاوت دنیا و آخرت آدمى منتهى مى

ن پدرها و فرزندان را بر هم زده و دوستان یك جــان در دو بــدن را هاى خود، میاوســوسه

 (1)سازد. كنــد و مــردم را گیـج و گمـراه مىاز هــم جــدا مى

 .128، ص 21المیزان، ج -1

 

 دخالت شیطان در اشتباهات انسان 
 

 / قصص( 15«)!فََوَكَزهُ ُموسى فَقَضى َعلَْیِه قاَل هذا ِمْن َعـَمِل الشَّْیطاِن... » 

اى دفع كرد و او السالم آن دشمن را با لطمهموسى علیه»معناى جمله این است كه: 

با همان لطمه بمـرد، موسى با خود گفـت ایـن از عمل شیطان بود كه او دشمنى است گمراه 

 « كننده آشكار!

این عمل » و این كه آن را به نوعى نسبت داد به عمل شیطان و صریحا نفرموده 

كنـد این معنـى را افـاده مى« این از عمـل شیطـان اسـت!» بلكــه فـرمـود: « یطان است،ش

كـارى كه میـان آن دو )مـرد اسـرائیلـى و مـرد قبطـى( اتفاق افتاده بود، از جنس كه این كتـك

گــردد، شــود و یا از عمـل شیطان نـاشـى مىعملــى است كه به شیطــان نسبت داده مى

كــارى یك دیگر شیطان است كه میان آن دو عداوت و دشمنى افكنده و به كتك چون

وادارشان كرد، و كار بدان جا منجر شد كه موسى مداخله كند، و مــرد قبطــى به دست او 

شود، در كشته شود و موسى در خطر و گرفتارى سختى دچار شود.  موسى متوجه مى



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 98

كه باعث مرگ او شد، اشتباه كرده است ولى این وقوع اى اى كه به آن قبطى زد، لطمهلطمه

تعالى جز به سوى حق و صواب راه دهد. براى این كه خداىدر اشتباه را به خدا نسبت نمى

 نماید، لذا حكم كرد به این كه این عمل منسوب است به شیطان. نمى

تعالى  و این عمل موسى، یعنى كشتن قبطى، هر چند نافرمانى موسى نسبت به خداى

نبود، براى این كه اّوالً 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 

اى نداشته باشد، چون شیطان همان طور كه از راه وسوسه آدمى را به گناه و مداخله

كند، دارد، و هم چنین او را به هر كار مخالف صواب نیز وادار مىخدا وا مىنافرمانى 

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 

اظهار « هذا ِمْن َعَمِل الشَّْیطاِن!» س در حقیقت جملــه ـ كشانید كه از بهشت بیرون شوند. پ

  (1)السالم است از آن چه واقـع شد. انزجار مـوسـى علیه

 .28، ص 31الـمیــــــزان، ج -1

 

 دخالت شیطان در ایجاد فراموشى نهى الهى به وسیله انسان 
 

ـَك الشَّْیطـُن فَـال تَْقعُـْد بَعْ » ْكـرى َمـَع اْلقَـْوِم الّظـِلمیــَن!َو اِّما یُْنِسیَنَـّ  / انعام( 68« )ـدَ الذِّ

 معناى كالم این است كه: 

ـ حتى اگر نهى ما را فراموش كردى و شیطان آن را از یادت برد و بعدا به یادت 

توانى در امتثال نهى، سهل انگارى نموده و هم چنان )در مجلس كسانى كه آمد باز هم نمى

كنند،( بنشینى، بلكه همین كه یادت آمد بایستى برخیزى، چه سزاوار مى آیات خدا را مسخره

نشین شوند. این خطابى كه در آیه مردان با تقوى نیست كه با مسخره كنندگان آیات خدا هم

آله است، ولكن مقصود در حقیقت دیگرانند، وعلیههللاشریفه است خطاب به نبّى اكرم صلى

ه تنها از گناهان بلكه حتى از فراموشى احكام خداوندى هم مبّرا السالم نزیرا انبیاء علیه

  (1)هستنــد. غــرض اصلى از این خطــاب و مخاطبین واقعى آن، امت اسالم است. 

 .222، ص 13المیــــــــــــــــزان ، ج -1

 

 ایجاد فراموشى به وسیله شیطان در انسان 
 

 / یوسف( 42.« )َك فَـأَْنسهُ الشَّْیطُن ِذْكَر َربِّه... َو قــاَل...اْذُكــْرنـى ِعْنـدَ َربِّـ»

پنداشت كه او به زودى نجات معنى آیه این است كه یوسف به آن كسى كه مى
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یابد گفت: كه مرا در نزد خدایگانت یاد آورى كن، و خالصه چیزى به او بگو كه مى

 ز زنـدان بیـرون بیاورد. عواطف او را تحریك كنى شاید به وضع من رقّتـى كنـد و مـرا ا

این است كه شیطان از یاد رفیق زندانى « فَأَْنسهُ الشَّْیطُن ِذْكَر َربِّه،»معناى جمله 

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. 

 .228، ص 21المیزان، ج -1

 

 ـاصـره انسـان سـرگشتـه بـه وسیلـه شیـاطین مـح
 

ِذى اْستَْهـَوتْـهُ الشَّیطیــُن فِـى االَْرِض َحْیــراَن... »...  / انعـــام( 71!« )َكـالَـّ

در آیه فوق مثال زده است به انسان متحیّرى كه در كار خود سرگردان است، و در 

ترین راه رسیدن به ه سعادت و مستقیمباره سعادت خود عزم راسخى ندارد، و لذا بهترین را

گویند، آن گاه اند ترك مىهدف را كه قبل از او هم كسانى آن راه را پیموده و به هدف رسیده

خوانند، هر اش نموده و به سوى هالكتش مىها محاصرهسرگشته و حیران مانده و شیطان

كنند قبول هدایت دعوتش مى زنند و به سوىاش بر او بانگ مىچه هم كه یاران هدایت یافته

فهمـــد كند، و در عین این كه بر سر دو راهى سقوط و نجات قــرار گـرفتــه نمـىنمى

 تكلیفــش چیســت. 

 / بقره( 120« )قُْل اِنَّ ُهدَى ّللّاِ ُهَو اْلُهدى!»ـ 

یعنــى اگــر امــر دایــر شود بین دعــوت خــداى سبحــان كه موافق فطرت است و 

دانــد، و بین دعــوت شیــاطین كه همان پیروى مین فطرت آن را هدایت حقّه الهــى مىه

هواى نفس و بازیچه گرفتن دین است، البته هدایت حقیقى همان هدایت خداوندى است، نه آن 

 (1)دیگرى. 

 .229، ص 13المیزان، ج -1

 

 كنـد؟ابلیـس چـه حـالى را در نفـس آدمـى عـوض مى
 

 اعراف(/17!« )تَِجدُ اَْكثََرُهْم شاِكریَن  َو ال»... 

 « و اكثــرشـان را سپـــاسگـزار نخـــواهـى یــافــت!» ... 

آدم بود و قسم جایى كه مورد گفتار ابلیس و تهدیدش به انتقام خصوص بنىاز آن

برد و خورد كه غرض خلقت آنان را كه همان شكر است در آنان نقض نموده و از بین مى
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سازد. خداى تعالى در جوابش پیروانش را هم با او را به جاى شكر وادار به كفران مى آنان

« كنم!جهنّم را از همگى شما یعنى از تو و از پیروانت پر مى»شـریـك ساخته و فرمود: 

 ص(/85)

در این جمله خداى تعالى از در منّت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذكر نفرموده، 

  (1)و این خود اشعــار به تبعیــض دارد. « از شمـا» بلكــه فـرمـود:

 . 44، ص 15الـمیزان، ج  -1

 

 رابطه شیطان با اعمال خالف فطرت انسان و تغییر خلقت 
 

 / نساء( 117.« )َو اِْن یَـْدُعـوَن اِالّ َشْیطـانـا َمـریـدا... » 

« دعوت»یعنى كسى كه از هر گونه خیرى به طور كلّى، عارى است. « َمرید»

كنایه است از عبادت زیرا اصوالً عبادت براى دعوت بر رفع حاجت در بین مردم پیدا شده 

 است. 

گردد كه، مردم هر معبودى را به جاى خدا بپرستند، در معنى جمله به این بر مى

 اند. اند، چون اطاعت او را كردهحقیقت شیطان را پرستیده و خوانده

 / نساء( 118) !«ِمْن ِعبـاِدَك نَصیبا َمْفُروضا  َو قاَل الَتَِّخـذَنَّ » ـ 

 « و او به خــدا گفتـه كه من از بنـدگـان تـو بهـره وافـى خواهـم گرفت!» ـ 

 !« َمنِّیَنَُّهْم.. ِضلَّنَُّهْم َو الُ َو الُ »ـ 

و گمــراهشــان خــواهــم ســاخــت و به خیاالت و آرزوهاى باطلشان خواهم »ـ 

هاى چهارپایان را بشكــافـنـد و دستورشان رشان خواهم داد كه گوشفریفت و دستو

 !«ا گذارند( ـر دهنـد )و حكـم فطــرت را زیـر پـخواهم داد كه آفـرینش خـدا را تغیی

 / نساء( 119) 

همه این كارهایى كه در این آیه ذكر شده، ضالل و گمراهى است و خدا با همه 

 ه است. ها كلمه اضـالل را ذكـر كرداین

و خالصه گفتار شیطان این است كه: من بندگانت را به وسیله عبادت غیر خدا و 

فرمایم كه به آرزوها و خیاالت باطل، مشغول كنم و آنان را مىارتكاب معاصى، گمراه مى

گردند و از اشتغال به شئون واجب و امور مهم زندگى، رو گردان شوند و دستورشان 

پایان را سوراخ كنند و آن چه را خدا حالل كـرده بـر خـود حـرام  هاى چهاردهم كه گوشمى

 دهـم كه خلقت خـدا را تغییــر دهنـد. سـازند و دستـورشـان مى

برد منطبق بر كارهائى نظیر بریدن این تغییر خلقتى كه شیطان از آن نام مى
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لقت خدا خارج اعضاى مختلف بدن، و هم جنس بازى است. بعید نیست كه مراد از تغییر خ

 شدن از حكم فطرت و ترك دین حنیف باشد. 

گاه خدا دعوت شیطان یعنى اطاعت دستورات شیطان را، سر پرست گرفتن آن

 فـرمــایـد: شیطــــان شمــــرده، مـى

هر كس به جاى خدا شیطان را سر پرست خویش گیرد، به طور آشكار ضرر »ـ 

 (1)/ نساء(  119« )كرده است!

 .133، ص 9ــــــــــــــــزان، ج المیــ -1
 

 

 مواعید شیطان و آرزوهاى باطل انسانى 
 

 / نســاء( 120!«)یَِعـــدُُهــْم َو یَُمنّیِهـْم َو مـا یَِعـدُُهـُم الشَّْیطـاُن اِالّ ُغـُرورا » 

بـرد و وعـده شیطــان دهـد و در آرزوهـاى دروغ مىها را وعـده مىشیطـان آن» 

 « یب نیست!چیزى جز فر

هاى بالواسطه شیطان، و هاى دروغ، عبارت است از وسوسهیعنى وعده« مواعید»

هاى خیال است كه قوه واهمه از آن لذّت یعنى آرزوهاى باطل، عبارت از آفریده« امانى»

َو ما یَِعدُُهُم الشَّْیطاُن ااِلّ »فرماید: بـرد و متفـرع بر وساوس شیطانى است و لذا بعد مىمى

یعنى آرزوهائى « امانى»نامیده و نامى از « فریب»شیطان را « وعده»كه تنها « ُرورا،غُ 

كه شیطان به وجـود آورده نبـرده، زیـرا امـانى و آرزوهـا متفـرع بـر وعده و فریب 

 شیطــان اســت. 

كند خورند ذكر مىو سپس خــدا عـاقبـت حــال مـردمى را كه فـریـب شیطان را مى

 رمــایـد: فــو مى

 / نساء(  121« )كنند!جایگاه اینان جهنّم است كه راه فرارى از آن پیدا نمى»

 فرماید: آن گاه حال مؤمنین را كه نقطه مقابل حال پیروان شیطان است ذكر مى

اند، به زودى آنان را به كسانى كه ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده»

 «زیر آن جارى است و همیشه آن جا خواهند بود!بریم كه نهرها از هایى مىبهشت

 / نساء(  122) 

 / نساء( 122« )َوْعــدَ اللّــِه َحقّــا َو َمـْن اَْصـدَُق ِمـَن اللّــِه قیــــالً!» ـ 

گوید: وعده خدا حق و نامد مىاین در مقابل آیه پیش كه وعده شیطان را فریب مى

 (1)گفـتار او راست است. 

 . 135، ص 9ان، ج المیـــز -1
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 ها شیاطین انسانى و موارد عمل آن
 

َّبَْعتُُم الشَّْیطاَن ِاالّ قَلیالً!»...  / نساء( 83« )َو لَْوال فَْضُل ّللّاِ َعلَْیُكْم َو َرْحَمتُهُ الَت

این آیات كه در مذّمت مؤمنین ضعیف االیمان نازل شده و آنان را بر كارهائى كه 

 كنــد. مىانــد ســرزنـش كــرده

رسد كه این آیات اشاره به داستان بدر صغرى باشد كه خیلى واضح به نظر مى

را به مدینه فرستاد تا خوف و وحشـت « نعیم بن مسعود االشجعى»مردى به نام « ابوسفیان»

 را بیـن مـردم بسـط دهد و آنـان را از رفتن به بدر منصرف و دلســرد سازد.

كه در آیـه ذكـر شده عبـارت از تصـدیق اخبارى « اناتبـاع شیط»پس مــراد از 

 بــا خـود آورده و پیـروى كــردن از او و تخلـف از رفتـن به بـدر. « نعیـم»اسـت كــه 

ها گرد داد كه ابوسفیان جمعیتبه مؤمنین خبر مى« نعیم»جریان از این قرار بود: 

را در میان جنگ عمومى و سخت آورده و لشكرها تجهیز كرده، از ایشان بترسید و خود 

كرد و از این كه به وعده گاه خود در بدر هاى مردم تأثیر مىنیندازید. این حرف، در دل

اى از نزدیكان خصوصى حضرت كسى از كردند و غیر از پیغمبر و پارهبروند تعلّل مى

آله و اصحاب وعلیههللاپیغمبر صلى« اِالّ قَلیالً،» ها سالم نمانده بود. مراد از تأثیر این حرف

اویند. خالصه مردم جز یك عده كم همگى متزلزل شده بودند ولى بعدا به همین عده كم 

  (1)پیوستند و به میدان جنگ رفتند. 

 .36، ص 9المیــــــــــــــــزان، ج  -1

 

 موارد اطـالق عنوان شیطان بر انسـان 
 

ُف اَْوِلیـــاَءهُ... اِنَّمـــا ذِلُكــــُم الشَّْیطـــاُن یُخَ »   / آل عمـــران( 175.« )ـــّوِ

ترساند. از آنان نترسید و اگر اهل ایمانید این شیطان است كه دوستان خود را مى»ـ 

 « از من بترسید!

ظاهر این است كه مورد اشاره در آیه همان مردمى هستند كه با مالقات و گفتارهاى 

جا مواردى گفتند. و اینگفتند آن چه را كه مىمىخود، روحیه مؤمنین را تضعیف نموده و 

 :است كه قرآن كلمه شیطان را بر انسان اطالق نموده است. چنان كه همین مطلب از آیه

/  6تا  4« )اْلِجنَِّة َوالنّاِس!ِمْن َشّرِ اْلَوْسـواِس اْلَخنّاِس. اَلَّذى یَُوْسِوُس فى ُصدُوِرالنّاِس ِمنَ »

فاَل تَخافُوُهْم » فرماید: ـ شود به آیه بعد كه مىشــود و مطلب تأكید مىنیز ظـاهـر مى ناس(

پـاشى هستنـد، زیــرا ـ یعنى متــرسیـد از این مردمى كه با گفتارهاى خود مشغول ســم!« 
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  (1)آنــان شیطــانند. 

 . 114، ص 7المیــــــــــزان، ج  -1

 

 دشمنى شیطان با انسان و آثار آن 
 

...!اِنَّ »   / فاطر( 6« )الشَّْیطاَن لَُكْم َعدَوٌّ

ها، كارى مراد از دشمنى شیطان این است كه او به جز اغواء و گمراه ساختن انسان

ندارد، و تمامى هّم او در این است كه نگذارد حتى یك انسان به سعادت زندگى و حسن 

« ا هم او را دشمن خود بگیــریــد!فَاتَِّخذُوهُ َعدُّوا ـ شم»عاقبت برسد. مراد از این كه فرمود: 

این است كه از پذیرفتن دعوتش به سوى باطل اجتناب كنید، و او را در آن چه به عنــوان 

 كنـد اطــاعـت مكنیـد. تر از مــادر به شمـا پیشنهــاد مىدایــه مهـربـان

نَُّكم بِاّلّلِ اْلغَُروُر!»ـ   / فاطر( 5« )َو ال یَغُرَّ

این است كه « زنهار غرور شما را به خدا مغرور نكند!»فرمود ـ معناى این 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 

به دنیــاپــرستــان بنگــریــد كه چگــونـه از عـذاب اســت. و از ســوى دیگــر بگــویـد: 

كوشند و بیشتر از خدا غافل و در لجن زار خــدا ایمننــد، و هر چه بیشتـر در طلب دنیا مى

تر و در بیـن مـردم داراى مقـامى شان بهتر و راحتشــوند، زنــدگــىگناه مستغرق مى

 شـوند. تر مىرفیـع

افكند: كه ها مىگیرد و به دل آنهاى خود نتیجه مىاز وسوسهجاست كه شیطان این

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 

 هنـد مشتـى خـرافات است. دهـاى دینـى از آن خبـر مىكـه دعـوت

و فریب دادن شیطان به خدا، این است كه انسان « غرور»توان گفت: مراد از در نتیجه مى

 (1)كنـد غـافـل سازد. اى كه خداوند در برابر غفلت و ظلم انسان با انسان مىرا از معامله

 . 29، ص 33المیــــــــــــــــــزان، ج  -1

 

 ن به وسیله شیطان هاى انساگیرى غفلتپى
 

ذى آ َءاتَْینـهُ َءایتِنـا فَاْنَسلَـَخ ِمْنهـا فَاَتْبَعَهُ الشَّْیطُن... »  / اعراف( 175) !«َواتْـُل َعلَْیِهـْم نَبَـأَ الَـّ
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بخوان برایشان )یعنى بر بنى اسرائیل یا همه مردم( خبر از امر مهّمى را و آن »ـ 

برایش آوردیم، یعنى در باطنش از عالئم و آثار داستان مردى است كه ما آیات خود را 

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.

اسم شخص مزبور را مبهم گذاشته و فرمایید آیه شریفه به طورى كه مالحظه مى

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. 

آن داستان  دهد وهاى بنى اسرائیل را شرح مىاین آیات داستان دیگرى از داستان

آله را دستور وعلیههللابلعم بن باعور است، خداى تعالى پیغمبر خود رسول اكرم صلى

دهد كه داستان مزبور را براى مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب مى

ظاهرى و وسایل معمولى براى رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافى نیست بلكه 

باید كمك كند. خداوند، سعادت و رستگارى را براى كسى كه به زمین چسبیده مشیّت خدا هم 

و سر در آخور تمتّعات مادّى فرو كرده و یكسره پیرو هوى و هوس گشته و حاضر نیست 

برد. آن گاه به چیــز دیگرى توّجه كند نخواسته است، زیرا چنین كسى راه به دوزخ مى

گــونه اشخــاص ــان بیان كند و بفرماید كه عالمت ایننشــانه چنین اشخاصى را هم بــرایش

هایشان را در آن جا كه به نفع ایشان است به كار ها و گــوشهــا و چشمایــن است كه دل

 هاست این است مردمى غــافلنــد. زننــد، و عــالمتى كه جــامــع همه عالمتنمـى

ت خدا و بعد از این كه شیطان كنترل او بلعــم بعـد از انســالخ و بیرون شدن از آیا

را از دست گــرفــت راه رشــد را گــم كرده و متحیّر شد و نتوانست خود را از ورطه 

 (1)هــالكت رهـائى دهد. 

 . 232، ص 16المیزان، ج  -1

 

 دعـوت، فـریـب، و تـرك و انـزجـار شیطان 
 

 / حشـــر( 16« )ــاِلْنســــاِن اْكفُـــْر...!َكَمثَـــــِل الشَّْیطــــاِن اِْذ قـــاَل ِلـ» 

مثل شیطان كه به انسان گفت: كافر شو و چون كافر شد گفت من از تو بیزارم. »ـ 

آید كه این مثل بیان گر از ظاهر سیاق بر مى« ترسم كه رّب العالمین است.من از خدا مى

صرتشان دادند، و به آن عمل حال منافقین باشد. كه بنى نضیریان را فریب داده، و وعده ن

 نكرده، در هنگام حاجت و سختى تنهایشان گذاشتند. 

شود كه منظور از شیطان ابلیس و از انسان آدم باز از ظاهر سیاق استفاده مى

ابوالبشر نیست، بلكه منظور از اّولى جنس شیطان، و از دّومى جنس آدمیان است، كه 
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ت نموده، و براى این كه دعوتش را بپذیرد شیطان هر انسانى او را به سوى كفر دعو

هاى هاى زندگى دنیا را در نظرش زینت داده، و رو گردانى از حق را با وعدهمتاع

سازد. به دهد، و او را گرفتار كفر مىدروغینش و آرزوهاى سرابینش در نظر وى جلوه مى

هاى مردن یكى كند، تا آن كه نشانهطورى كه در طول عمر از كفر خود خرسندش هم مى

فهمد كه آرزوهائى كه شیطانش در دل افكنده پس از دیگرى برسند، آن وقت به تدریج مى

كرده است. آن وقت بود سرابى بیش نبود. و یك عمر فریب آن را خورده و با خیال بازى مى

گوید من از تو و رفتار تو بیــزارم، نه تنهــا به همان شیطان خود را كنار كشیده مى

اِنّى بَـرىٌء » گــذارد، كــه ـ كنــد، بلكــه این سوز را هم به او مىهایش عمــل نمىـدهوعـ

  (1)/ حشـر(  16« )ِمْنـَك اِنّى اَخـاُف ّللّاَ َربَّ اْلعـالَمیـَن!

 . 81، ص 38المیزان، ج  -1

 

 مفهـوم شـركت شیطـان در استفـاده از مـال و اوالد انسـان 
 

 اسراء(/64« )االَْمواِل َواالْوالِد...!ىَو شاِرْكُهْم فِ » 

 « در امــوال و اوالدشان شركت كن...!» ـ 

اش این است كه شریك شود و الزمهشركت جز در مالكیّت و اختصاص تصّور نمى

در استفاده از آن ملك كه غرض از تحصیل آن همان استفاده است سهیم باشد، چه مال عینى 

و هم چنین فرزند موجودى است مستقل و جداى از پدر و  است خارجى و جداى از انسان

ها نبود هرگز انسان مالیتى براى مال و مادر. و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آن

 شد. اختصاص براى فرزند قائل نمى

پس شركت كردن شیطان با آدمى در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و اختصاص 

وادار كند به تحصیل مال كه خداوند آن را مایه رفع حاجت آدمى  است، مثل این كه آدمى را

قرار داده ـ از راه حرام، چه در این صورت هم آدمى از آن مال منتفع شده و به غرض 

شود، و هم شیطان به غرض خود رسیده است و یا آن كه از راه حــالل طبیعى خود نائل مى

ند، و در اطاعت خدا صرف نكند. پس هر دو كســب بكنــد ولكــن در معصیــت به كار بز

 اند، با این كه او از رحمت خــدا تهــى دست است. از آن مال منتفع شده

و یا آن كه از راه حرام فرزندى براى آدمى به دنیا آید، و یا از راه حالل به دنیا آید 

ر نتیجه سهمى ولكن به تربیت دینى و صالح تربیتش نكند و به آداب خدائى مؤدبش نسازد، د

از آن فــرزنــد را بــراى شیطــان قــرار داده و سهمى را براى خودش، و هم چنین چیزهاى 

 (1)دیگر. 

 . 250، ص 25المیزان، ج  -1
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 شوند؟ شیاطین بر چه كسانى نازل مى
 

ُل َعلـى ُكـّلِ اَ » ُل الشَّیـاطیُن تَنَـزَّ  «فّاٍك اَثیـٍم...؟َهــْل اُنَبِّئُُكــْم َعلـى َمـْن تَنَــزَّ

 / شعراء( 222و  221) 

 شوند؟ ها بر چه كسانى نازل مىآیا خبرتان دهم كه شیطان»ـ 

 « شــونــد.بــر همــه دروغ ســازان گنـــه پیشــه نــازل مـى

شوند و صفات ها بر چه كسى نــازل مىكند كــه شیطــانایــن آیــه معــرفى مى

آله از آن كسان نبوده، و وعلیههللاكند تا بدانند كه رسول خدا صلىمىخــاّصـه آن كس را بیان 

 ها نیست. قرآن هــم از القـائـات شیطان

شوند، جهتش این است كه ها بر هر افّاكى اثیم نازل مىاین كه فرمود: شیطان

ها هیچ كارى جز جلوه دادن باطل به صورت حق، و زینت دادن عمل زشت، كارى شیطان

 شوند. رند، و معلوم است كه جز بر افّاك اثیم، هم نازل نمىندا

 شعراء(/223« )یُْلقُوَن السَّْمَع َو اَْكثَُرُهْم كاِذبُوَن!»ـ 

شنیدند، ها ولو به طور ناقص مىاخبار آسمانى است كه شیطان« مسموع»مراد از 

ه طور كامل گوش گذاشتند اخبار آسمانى را براندند و نمىها را مىچون شهاب ثاقب آن

شنیدند ناقص و غیر تمام بود و به همین جهت كردند و مىدهند، و آن چه استراق سمع مى

معنایش این « اَْكثَـُرُهـْم كاِذبُوَن،»شد. و این كه فرمود: هاى بسیارى با آن مخلوط مىدروغ

صورتى دهند. این در ها دروغ گویند، و اصالً از راست خبر نمىاست كه بیشتر شیطان

است كه مراد از اكثر را، اكثر افراد بگیریم و ممكن هم هست مراد از آن كثرت تنّزل باشد، 

 ها دروغ است.شود كه اكثر اخبار شیطانكه در این صـورت معنایش این مى

 خـــالصــه آیــات ســه گــانـه ایـن اســت كــه: 

شوند مگر بر نازل نمى ها از آن جــا كه جبلت و طبیعت شان شرارت است،شیطان

آورند كـاذبند. بر هر كسى كه كذاب و فاجر باشد و خودشان هم بیشتر در آن چه خبر مى

شود، آله نه افّاك است و نه اثیم، و نه آن چه بدو وحى مىوعلیههللاعكس رسول خدا صلى

 ها بر آنان نازلدروغ و درهم و بر هم است. پس او از آن كسان نیست كه شیطان

شــود شیطــان است، و نه آن قرآنى كه بر او شــونــد، و نه آن كسـى كـه بر او نــازل مىمى

 (1)هاست. شــود از القـاى شیطاننــازل مى

 .227، ص 30المیــــــــــزان، ج  -1
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 شیطان قرین و همراه دائمى انسان 
 

 / ق(  27« )قاَل قَرینُهُ َربَّنا ما اَْطغَْیتُـهُ...!»

كرد، گفت: اى پروردگار ما، من آن شیطانى كه یك عمر با او بود و گمراهش مى» ـ

در این جا مسلما قرین شیطانى است « قرین»مراد از .« او را مجبور به طغیان نكردم ... 

كه در كالم مجید خداى تعالى مكّرر نامش آمده، و آن عبارت است از همان شیطانى كه 

كند. از آن جمله قرآن یت و ضاللت را به آدمى وحى مىهمواره با آدمى است، و غوا

ْحمِن نُقَیِّْض لَهُ َشْیطانا فَُهَو لَهُ قَریٌن » اش فرموده:درباره ... ـ و كسى َو َمْن یَْعُش َعْن ِذْكِرالرَّ

« دهیم تا همواره با او باشد!كه از یاد خداى رحمان اعراض كند شیطانى برایش قرار مى

برند، آن گــونه افراد را از راه بدر مىها به طــور مسلّــم اینشیطــان / زخرف( این 36)

یافتگانند، تا آن كه یكى از ایشـان نزد ما آید، آن وقت است كه به كنند كه راهوقت خیال مى

گوید: اى كاش بین من و آن قرین به فاصله مشرق و مغــرب دورى بود، كه چه حسرت مى

  (1)بد قرینى بود. 

 . 242، ص 26الـمیـــــزان، ج  -1

 

 كدام صنف از بشر محكوم به اغواى شیطان است؟ 
 

 / حجر( 42« )اِنَّ عـِبـادى لَیـَْس لَــَك َعـلَْیِهــْم ُسْلطــاٌن ِاالّ َمــِن اتَّبَعـََك ِمــَن اْلـغـاویَن!»

ام تو هایى كه خودشان ربه درستى كه تو بر بندگان من تسلّط ندارى، مگر آن»ـ 

 « گردند.

 عموم افراد بشر است. « عـِبادى ـ بندگان من»مــراد از كلمــه 

انسان خود داراى اصنافى است كه مافوق همه، صنف مخلَصونند، و از آنان 

تر تر صنف مستضعفینند، و از ایشان هم پائینتر صنف مؤمنینند، و از آنان پائینپائین

 ر آیه استثنا شده است. پیروان ابلیسند، كه همین صنف آخرى د

ـــَم لََمــْوِعـدُُهـــْم اَْجَمعیـــَن!»ـ   / حجـــر( 43« )َو اِنَّ َجَهنَـّ

هاست این است كه جهنّم آن محلى است كه وعده خدا مراد از این كه جهنّم موعد آن

 كند. شـــود و در آن جــا عـذابشـان مىبــه ایشــان عملــى مى

ص بیان حال پیروان ابلیس است، تنها كیفر ایشان را ذكر در این جمله كه مخصو

هر آیه جهنّم را از تو و از هر »كرد و دیگر اسمى از ابلیس و كیفر او نبرد، به خالف آیه: 

/ ص( كه البته مقام در این آیه غیر مقام آیه  85«)كنم،كه از تو پیروى كند از بندگان پُر مى

 مورد بحث است. 
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 / حجــر( 43« )اتَّبَعََك ِمَن اْلغاویَن َو اِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعدُُهْم اَْجَمعیَن! اِالّ َمنِ »...ـ 

خداى تعالى وضع غاویان را روشن نمود، و فرمود كه قضاى او آتش را برایشان 

/ حجر( وضع  45« )ِانَّ اْلُمتَّقیَن فى َجنّاٍت َو ُعیُوٍن،» حتمى نموده است. اینك در آیه بعد: 

ماند وضع افراد مستضعف فرماید، باقى مىفراد عام را كه اّعم از مخلَصینند بیان مىسایر ا

میرند كه ایشان كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه بدون توبه مى

ماند مگر آنان كه بهشت هم محتاج شفاعتند. در نتیجه از افراد عموم نام برده باقى نمى

اعم از مخلَصین و غیر ایشان كه آیه مورد بحث  متعرض وضع ایشان برایشان حتمى است 

  (1)است. 

 .246، ص 23الـمیـــــــزان، ج  -1

 

 چگونگى اختالل در اعصاب و مغز انسان به وسیله شیطان 
 

...«! ذى یَتََخبَُّطــهُ الشَّْیطــاُن ِمـَن اْلَمــّسِ  / بقره(  275« )ال یَقُــوُمــوَن اِالّ كـَمـا یَـقُـوُم الَـّ

ناشى مّس شیطان حركات نامنظم جن زدگان در حال صرع یا بعد « خبط»مراد از 

از صرع نیست، زیرا غرض از گفتار آیه این است كه اعتقاد رباخوار را در این كه فرقى 

دهد تخطئه كند. حاصل میان بیع و ربا نیست و عمل وى را كه بر اساس این اعتقاد انجام مى

زند. مــراد ه افعــال ربــاخوار افعال اختیارى است كه از اعتقادى غلط سرمىاین است ك

زدگـان و اش به امـر معـاش خـود نظیـر قیام جـنایـن اسـت كـه قیـام ربـاخـوار در زنـدگـى

 دهــــد. اى اســت كــه خــوب را از بــد تمیــز نمــىدیـوانـه

ا به كسى تشبیه كرده كه در اثر مّس شیطان تشبیهى كه در آیه شده، و رباخوار ر

دیـوانـه شـده، خـالـى از این اشعار نیست كه چنین چیزى )یعنى دیوانه شدن در اثر مّس 

شیطان،( امرى است ممكن. چون هر چند آیه شریفه داللت ندارد كه همه دیوانگان در اثــر 

ها در اثـر مـّس كه بعضى از جنونقدر داللت دارد انـد، ولى اینمـّس شیطـان دیـوانه شـده

 دهد. شیطـان رخ مى

شود چون هر چند آیه داللت ندارد كه مّس نام برده به وسیله خود ابلیس انجام مى

كلمه شیطان به معناى ابلیس نیست بلكه به معناى شریر است، چه از جن باشد و چه از 

در اثر مّس جن كه ابلیس هم ها انس، ولكن این مقدار داللت دارد كه بعضى از دیوانگى

 دهد. فــردى از جــن است رخ مى

استناد جنون دیوانگان به شیطان به طور استقالل و بدون واسطه نیست، بلكه 

كند، مثالً اختاللى در اعصاب كند به وسیله اسباب طبیعى مىشیطان اگر كسى را دیوانه مى

زد، هم چنان كه فرشتگان كه كرامت انبیاء ساآورد، و یا آفتى به مغز او وارد مىاو پدید مى
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دهند. نظیر این معنا در و اولیاء مستند به ایشان است اسباب طبیعى را واسطه قرار مى

 دارد: السالم حكایت كرده آمده، عرضه مىداستــانى كه قـرآن كـریـم از ایّوب علیه

ها و گارا را شیطان با گرفتارىاَنّـى َمسَِّنَى الشَّْیطاُن ِبنُْصٍب َو َعذاٍب: پرورد»...

 / ص( 41« )عذابى مرا مّس كرد!

رُّ َو اَْنَت اَْرَحُم الّراِحمیَن: پروردگارا »...دارد: و نیز عرضه مى اَنّى َمسَّنَِى الضُّ

گوید شیطان / انبیاء( از یك طرف مى 83« )بیمارى مرا مّس كرده، و تو ارحم الراحمینى!

دهــد، با این كه رف این مّس را به خود بیمــارى نسبت مىبا من مّس كرده، و از یك ط

 مرض اسبـــاب طبیعــــى دارد. 

شنوند كه خدا پرستان حوادث را به خداى سبحان نسبت دانشمندان مادّى وقتى مى

دهند، دچار یك اشتباه شدند. و آن اى از حوادث به روح یا فرشته نسبت مىدهند و یا پارهمى

ان كردند خدا پرستان منكر علل طبیعى شده و همه آثار را از ماوراى این است كه گم

دانند و هم عوامل اند از این كه خدا پرستان هم خدا را مؤثر مىدانند. غفلت كردهطبیعت مى

كنند، تعلیل به هر یك در طول تعلیل طبیعت را، و اگر حوادث را به هر دو منشأ تعلیل مى

دهند . )همان گونه كه شما نوشتن را هم به سر قلم نسبت مىبه دیگرى است نه در عرض آن

و هم به قلم و هم به انگشتان نویسنده، و هم به دست او، وهم به خود او، و درست هم نسبت 

 (1)اید.( داده

 . 378، ص 4الـمیـــــــــزان، ج  -1

 

 چگــونگــى تــأثیــر شیطــان در رؤیـاهـاى انسـان 
 

 یوسف(/6« )ِمْن تَأْویِل االَحادیِث....َو یُعَلُِّمَك »

السالم تعلیم داده بود اعم مقصود از احادیثى كه خداوند تأویل آن را به یوسف علیه

از احادیث رؤیاست. و بلكه مقصود از آن مطلق احادیث یعنى مطلق حوادث و وقایعى است 

هایى كه در ارد و چه آنآیـد، چـه آن تصّوراتى كه در خواب دكه بـه تصـّور انسـان در مى

 بیـدارى.

معناى این كه رؤیا از احادیث باشد این است كه رؤیا براى نائم از قبیل تصّور امور 

كند. پس ها در موقع شنیدن آن مىاست، و عینا مانند تصورى است كه از اخبار و داستان

 س خود انسان. رؤیــا نیز حــدیـث است. حـاال یا فـرشتـه و یـا از شیطان و یا از نف

گویند رؤیا حدیث فرشته و یا شیطان است ولكن حق هایى كه مىاین است مقصود آن

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 

اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصّور و صه و یا حادثهاست كه خواب، ق

اى همان قصه یا حادثه را به صورت لفــظ سازد، همان طور كه در بیدارى گویندهمجّسم مى

برد. و نیـز همـان قصـه یا حادثه را بـه در آورده و شنـونده از آن به اصل مـراد پـى مى

برد و نیز حدیث ملـك و ده از آن به اصـل مــراد پى مىصـورت لفـظ در آورده و شنـون

گوییم: نفس او شیطـان نظیـر این اسـت كه دربـاره شخصى كه تصمیم دارد كارى بكند مى

وى را حدیث كرد كه فـالن كار را بكند. معناى این حرف این است كه او تصّور كردن یا 

ت كه بر تو الزم است این كار را بكنى. نكردن آن عمــل را نمود مثل این كه نفس او به گف
(1) 

 . 131، ص 21المیـزان، ج  -1
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 فصل ششم

 

 مصونیت از تصّرفات شیطان
 

 

 عهد الهى با انسان و فرمان عدم اطاعت از شیطان 
 

 یس( /60« ) َعدُوٌّ ُمبیٌن!اَلَْم اَْعَهْد اِلَْیُكْم یا بَنى آدََم اَْن ال تَْعبُدُوا الشَّْیطاَن اِنَّهُ لَُكمْ »

به معناى وصیّت )سفارش( است و مراد از عبادت كردن و پرستیدن « عهد»كلمه 

دهد، غیر از خدا و كند و دستوراتى كه مىهایى كه مىشیطان اطاعت اوست در وسوسه

غیر از آن كسانى را كه خدا دستور داده، نباید اطاعت كرد. در این آیه براى نپرستیدن 

اش هم از ایـــن ــان چنین علــت آورده ـ كـه او بـراى شما دشمنى است آشكار ـ آشكارىشیط

 خــواهــد. جهــت اسـت كــه دشمــن در دشمنـى كـردن خیــر كــس را نمـى

و اّما آن عهدى كه خداى تعالى با بنى آدم كرد، كه شیطان را عبادت و پرستش و 

ه زبان انبیاء و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود، و اطاعت نكنند، همان عهدى است كه ب

یا بنى آدم زنهار »تهدیدشان كرد از این كه دنبال شیطان را بگیرند. مانند این پیام كه فرمود: 

« كه ابلیس فریبتان ندهد، همان طور كه پدر و مادرتان را از بهشت بیرون كرد!

اهتان را نگیرد كه او براى شما زنهار كه شیطان جلو ر» اعراف( و نیز فرمود: /27)

 (1)/ زخرف( 62« )دشمنى است آشكار!

 . 164، ص 33الـمیــــــزان ، ج  -1

 

 استثناى مخلَصین از اغواى شیطان 
 

ِتَك الُ »  / ص ( 83و  82« )ْغِویَنَُّهْم اَْجمـَعیَن اِالّ ِمْنُهـُم اْلُمْخلَصیَن!قـاَل فَبِِعـزَّ

كند كه به طور حتم تمامى ابناى بشر را اغوا كند. مى ابلیس به عّزت خدا سوگند یاد

نماید. مخلَصین عبارتند از كسانى كه خداى تعالى آنان را براى آن گاه مخلَصین را استثنا مى

چیز از آنان سهمى ندارد. در نتیجه ابلیس هـم در كس و هیچخود خالص كرده، دیگر هیچ
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 (1)آنـان سهمـى نـدارد. 

 . 42، ص34ــزان، ج الـمیـــــــ -1

 

 عدم سلطه شیطان بر انسان 
 

 / ابراهیم( 22« )َو ما كاَن لى َعلـَْیُكْم مْن ُسْلطاٍن اِالّ اَْن دََعْوتُُكـْم فَاْستََجْبتُْم لى...!»

اّعم از سلطه صورى و معنوى است. و معناى آیه « شیطان»ظاهرا مراد از سلطه 

هایتان، شما تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما، و بدن گفت من در دنیا بر« ابلیس»این است كه 

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 

و در نتیجه نفوستان هم نـاگـزیـر از كرده باشم، و عقول شما ناگزیر از قبول آن شده 

 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، 

 است و تسلّط نیست، یعنى خداوند شیطان را بر ما مسلط نكرده است. لكن صرف دعوت 

هر چند دعوت خود یك نوع تسلّط است لكن نه آن طور كه مدعو را مجبور به انجام 

اى است كه داستان اذن دادن خدا به شیطان را دعوتش بكند. دلیل این حرف یكى آیه شریفه

ِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوِتَك... اِنَّ ِعبادى لَْیــَس لَــَك َو اْستَفْ »فرماید: كنــد و مىحكــایت مى

فــرمــایـد تو اى ابلیــس سلطنتـى / اسراء( كه صــریحــا مى 65و  64« )َعلَْیِهــْم ُسْلطاٌن...،

 (1)بر بنـدگـان مـن ندارى. 

 . 71، ص23المیزان، ج  -1

 

 ندگان خداهاى شیطان و عدم تسلّط او بر بوعده
  

 / اسراء(  64« )الشَّْیطاُن اِالّ ُغُرورا،َو ما یَِعدُُهمُ »...

دهد مگر وعده گول زنك به این معنا كه خطا را شیطــان به ایشــان وعـده نمى»ـ 

 « دهد.در نظــرشـان صـواب و بـاطـل را بـه صـورت حق جلوه مى

 / اسراء( 65« )اٌن َو َكفى بِـَربِّـَك َوكیالً،اِنَّ ِعبادى لَْیـَس لَـَك َعلَْیِهـْم ُسْلط»ـ 

ها را استثنا اّعم از مخلَصین است كه خود ابلیس آن« ِعبادى ـ بندگان من»مراد از 
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ماند براى شیطان بلكه مقصود عموم مردم است. پس باقى مى« اِالّ قَلیالً،» كرده و گفته: 

ند، هم چنان كه خداى تعالى در جاى اكه عبارتند از كسانى كه هدف را گم كرده« غاوین»

 / حجر(  42« )اِنَّ ِعبادى لَْیَس لََك َعلَْیِهْم ُسْلطاٌن اِالّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغاویَن!» دیگر فرموده: 

معنایش این است كه خدا بس است براى !« َو َكفـى بَِربَِّك َوكیـالً » این كه فرموده: 

ان، و براى نگهدارى منافع ایشان و سرپرستى امور ایشان، قیام بر اراده نفوس و اعمال ایش

به معناى متكفل امور دیگرى است كه قائم مقام او در تدبیر امور و « وكیل»چه كلمه 

 گرداندن چرخ زندگى اوست. 

شــود ایـن كـه مــراد از این كلمه وكالت خاص الهى از همیــن جــا معلــوم مى

  (1)غـاوین است.  اســت كــه مخصــوص به غیـر

 . 251، ص 25المیزان، ج  -1

 

 هاى شیطان فرمان احتراز جامعه اسالمى از پیروى گام
 

ذیَن اَمنُوا اْدُخلُـوا فِى» َّبِعُواُخُطواِت الشَّْیطاِن...!یا اَیَُّهـا الَـّ ْلِم كافَّةً َو التَت  / بقره( 208«)الّسِ

هاى شیطان سلیـم درآییـد و از گـاماید همگـى در تاى كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 « پیروى مكنیـد كـه او بــراى شمـا دشمنـى است آشكــار!

یعنى همگى، این خطاب به « كافّه»و اسالم و تسلیم یكى است. كلمه « سلم»كلمه 

دهد كه همگى وارد تسلیم شوند. پس هر فردى در برابر مؤمنان است و به ایشان فرمان مى

ه شخصى دارد و جامعه اسالمى هم به طور اجتماع موظف است كه این خطاب یك وظیف

طور دسته وحدت دین را حفظ كند و از بروز اختالف و تشتت جلوگیرى نماید تا همه به

 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 

ز ایمان است. یعنى الزم است مسلمانان از طرف خود اظهار نظر و رأى نكنند و شدن بعد ا

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 

 ى سلب نشد مگر به واسطه اختالف و پراكندگى.حیات و سعادت مندى از هیچ گروه

هاى شیطان كه در این آیه از آن شود كه منظور از پیروى گاماز این جا روشن مى

نهى شده پیروى شیطان در هر امر باطلى نیست بلكه منظور از آن پیروى شیطان در 

پیرایه حق بیاراید، هاى باطل را به امورى است كه مربوط به دین و آیین باشد به این كه راه

و چیزهایى را كه از دائره دستورات دین خارج است به نام دستورات شرعى بنـامـد. و یـك 

ها این اســت كـه خـدا و دستـه نـادان هم از روى بى علمى بدان بگرایند و نشانه این بدعت
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 هـا اسمـــى نبـرده بـاشنـد. پیغمبـر در ضمـن تعـالیـم دینـى از آن

« خطوه»كه جمع « خطوات»و خصوصیات آیه نیز داللت بر این مطلب دارد. مثالً قیود 

است به معناى قدم، ناچار در راهى است كه رفت و آمد شده. و در صورتى كه راهگذر 

هاى شیطان یك روش شیطانى در راه مؤمن و راهش ایمان باشد ناچار منظور از جاى گام

 ایمان خواهد بود. 

ؤمـن واجـب است كه بـه تمـام معنـى تسلیـم و منقـاد خـدا باشد هر و چــون بــر مــ

هاى شیطـانى است و پیـروى از آن، قـدم در جاى قدم راهى را كه بدون تسلیم بپیماید گام

 (1)شیطان نهادن است. 

 . 141، ص 3الـمیـــــــــــزان، ج  -1

 

 نفـى سلطـه شیطـان از دارندگان ایمان و توّكل 
 

ــذیـَن اَمنُ فَِاذ» جیِم اِنَّهُ لَْیَس لَهُ ُسْلطاٌن َعلَــى الَـّ ـــوا ا قََرأَْت اْلقُْراَن فَاْستَِعْذ ِباّلّلِ ِمَن الشَّْیطاِن الّرِ

 / نحـل(  99و  98« )َو َعلــى َربِِّهــْم یَتَــَوكَّلُـــوَن!

كسانى از شّر او خوانى پناه به خدا ببر از شّر شیطان زیرا تنها هر وقت قرآن مى»ـ 

 « ایمانند كه به خدا ایمان آورده بر او توّكل كرده باشند!

 شود:از این آیه دو نكته استفاده مى

ل بر خداست، چـه خــداى سبحــان در تعلیل لزوم این كه استعاذه به خدا، توك اّول

 رده است. استعاذه به جاى استعاذه توّكل را آورده، و سلطنت شیطان را از متوّكلین نفى ك

این كه ایمان و توّكل دو مالك صدق عبودیت اند، كه ادعاى عبودیّت با نداشتن  دّوم

اِنَّ ِعبادى لَْیَس لََك َعلَْیِهْم ُسْلطاٌن ِاالّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغاویَن ـ » آن دو، ادعائى كاذب است. 

آن كه گمراهانى كه خود بندگان من كسانى هستند كه تو بر آنان سلطنت نتوانى داشت، مگر 

كه حكـایت خطـاب پـروردگـار بـه ابلیـس است، همین معنا را « تو را پیـروى كننـد،

رساند، یعنـى سلطنـت شیطان را از بندگان خـود نفـى نمـوده است، چیزى كه هست در مى

 آورد.  آیــه مــورد بحــث مـا بـه جــاى بنـدگـان، افــراد بـــا ایمــان و متـوّكـل را

سازد، زیرا توّكل عبارت است از این كه انسان زمام اعتبار عقلى هم با این معنا مى

تّصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد، و تسلیم او شود، كه هر چه او صالح دید 

 (1)و كرد همان را صـالح خــود بـدانـد، و ایـن خـود اخـّص آثـار عبـودیّت اسـت. 

 . 266، ص 24ـــــــــزان، ج المیـــــــ -1
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 چه كسانى از تسلّط شیطان مصون هستند؟ 
 

 / اعراف( 17«  )ثُـمَّ الَتِیَنَُّهـْم ِمْن بَْیـِن اَْیـدیِهـْم َو ِمـْن َخْلِفِهـْم ... َو ال تَِجـدُ اَْكثَـَرُهْم شاِكریَن!»

در »كه خداوند در جمله:  نتیجه كارهائى است« َو ال تَِجدُ اَْكثََرُهْم شاِكریَن!» جمله 

از ابلیس ذكر فرمود. « تازم...،نشینم و به آنان مىراه راست تو بر سر راه آنان كمین مى

َو ال » البته در جاهاى دیگر قرآن كه باز داستان ابلیس را نقل فرموده و در آخر به جاى 

عبارات دیگرى را ذكر  «تَِجدُ اَْكثََرُهْم شاِكریَن ـ بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت،

كند در آخر از قول ابلیس فرموده است: مثالً در سوره اسراء وقتى این داستان را نقل مى

/ اسراء( و در سوره )ص( از قول  62« )زنم ذریّه او را مگر اندكى!لگام مى» فرماید: مى

/  83و  82« )ها را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص تو!همه آن»فرماید: ابلیس مى

 ص( 

شود مقصود از شاكرین در آیه مورد بحث همان مخلصین در از همین جا معلوم مى

كند، براى این كه سایر آیات است. دقت در معناى این دو كلمه نیز این معنا را تأیید مى

مخلصین كسانى هستند كه براى خدا خالص شده باشند، یعنى خداوند آنان را براى خود 

و جز خداى تعالى كسى در آنان نصیب ندارد، و به غیر خدا به یاد كسى  خالص كرده باشد

اند. معلوم است نیستند، از خدا گذشته هر چیز دیگرى را ـ حتى خودشان را ـ فراموش كرده

هایشان هایشان جز خداى تعالى چیز دیگرى نیست و چنان یاد خدا دلكه چنین كسانى در دل

 هایش نمانده است. براى شیطان و وسوسهرا پر كرده كه دیگر جاى خالى 

ها هم كسانى هستند كه همیشه شكر این معناى مخلَصین، و اّما شاكرین، آن

خورند هاى پروردگار بر نمىهاى خدا كارشان است. یعنى به هیچ نعمتى از نعمتنعمت

آورند. به این معنى كه در هر نعمتى طورى تصّرف مگر این كه شكرش را به جاى مى

كنند كه نشان دهند این نعمت از ناحیه پروردگارشان نموده و قوالً و فعالً به نحوى رفتار مى

خورند باشد و واضح است كه چنین كسانى به هیچ چیزى از ناحیه خود و دیگران برنمىمى

مگر این كه قبل از برخوردشان به آن و در حال برخورد و بعد از برخوردشان به یاد 

به یاد خدا بودنشان هر چیز دیگرى را از یادشان برده است، و چون خداوند خدایند و همین 

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 

راه ترّحم بر آنان نبـوده، و نخواسته بر آن منّت بگذارد، بلكه از استثنـا كرده بیهوده و یا از 

  (1)رسیـــده اسـت. این باب بوده كه دسترسى به آنان نداشته و زورش بـه آنــان نمـى

 . 42، ص 15المیزان، ج  -1
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 چه كسانى و چگونه از وسوسه شیطان محفوظند؟ 
 

 / حجر( 40و  39« )الّ ِعبـادََك ِمْنُهـُم اْلُمْخلَصیـَن!َو الُْغـِویَنَُّهـْم اَْجَمعیــَن اِ »...

ابلیس در این جمله !« كنم، مگر بندگان مخلصت را همگى شان را اغواء مى» ... ـ 

 طائفه متّقّیــن را از اغـــواى خـــود مستثنــى نمـــوده و آن عبـــارت اسـت از مخلَصیــن. 

این طایفه كسانى هستند كه خود را براى خدا  آید كه مقصود ازاز سیاق كالم بر مى

 خـالـص كـرده بـاشنـد، و معلـوم است كه جـز خــدا كسـى خالصشان نكــرده است. 

هایى هستند كه خدا آنان را براى خود خالص گردانیده است، پس از آن مخلّصین آن

مى و نصیبى ها سهكه ایشان خود را براى خدا خالص كردند. یعنى غیر خدا كسى در آن

هــایشان محلى كه غیر خدا در آن منزل كند باقى نمانده است. و آنان جز نــدارد، و در دل

هاى خود را در خدا به چیز دیگرى اشتغال ندارند، هر چه هم كه شیطان از كیدها و وسوسه

دور ها كه دیگران را از خدا شوند، و هماندل آنان بیفكند همان وساوس برگشته یاد خدا مى

ها كسانى هستند كه قبالً خود را براى خدا كند، البته اینسازد ایشان را به خدا نزدیك مىمى

 خالص كرده باشند. 

شیطان، كه خدا لعنتش كند، تزئین خود را درباره همه بشر حتى مخلصین به كار 

 كند. برد ولكن تنها غیر مخلصین را اغوا مىمى

اّول بندگان را استثنا كرد و سپس ایشان « خلصت،مگر بندگان م»و از این كه گفت: 

شود كه اصوالً حق بندگى و را به وصف مخلص توصیف نمود، از این معنى استفاده مى

عبودیت همین است كه مولى بنده خود را خالص براى خود كند، و غیر او كسى مالك آن 

ى سراغ نداشته باشد، و حتى بنـده نبـاشـد، و آن به این است كه آدمى براى خود مالك و موالئ

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.

 . 242، ص 23المیزان، ج  -1

 

 تفكیك بندگان خدا از پیروان شیطان 
 

ـاللَـةُ َكمــا بَــدَأَُكـْم تَعُـودُوَن. فَـریقـا هَ »... /  30و  29!«  )ـدَى َو فَریـقا َحقَّ َعلـَْیِهُم الضَّ

 اعراف(

 « گروهى را هدایت كرد و گروهى گمراهى برایشان راست شد!»ـ 

كند. مراد این آیه تتّمه آیاتى است كه ابتداى خلقت بشر و داستان مالئكه را بیان مى
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اول داستان گفته شده و از آن جمله در این آیه آغاز آفرینش نوع بشر است كه در « بدء»از 

از آسمان بیرون شو، مذموم و »بود كه پس از این كه ابلیس را رجم نمود به وى فرمود: 

/ اعراف(  17« )كنم!ها پیروى تو كند جهنّم را از همه شما لبریز مىمطرود، هر كه از آن

ن كه صراط مستقیم را اش بنى نوع بشر را به دو گروه تقسیم كرد: یكى آناو در این وعده

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. 

ترى توضیح داده و از آن آیات دیگرى هست كه این خصوصیت را به بیان صریح

ام. به درستى كه ه مستقیم كه من قضائش را راندهگفت: همین است را»جمله فرموده است: 

/ حجر(  42و  41« )هایى كه خودشان رام تو گردند!تو بر بندگان من تسلط ندارى، مگر آن

تواند خداوند در این آیه به قضاى حتمى خود مردم را دو طائفه كرده: یكى آنان كه ابلیس نمى

كنند و در نتیجه گمراه ىو را پیروى مگمراهشان كند. و یكى آنان كه به اختیار خود ا

نوشته شده بر او هر كه به والیت او در آید گمراهش » . هم چنان كه فرمود: شوندمى

/ حج( این قضاى حتمى به گمراهى آنان در اثر متابعتى است كه از ابلیس  4« )سازد!

 كنند، نه این كه متابعتشان از ابلیس اثر قضاى خدا باشد. مى

گویم، جهنّم را از تو و هر گفت حق از من است و حق مى»آن جمله آیه: و نیز از 

/ ص( است كه داللت دارد بر تفرق دو  85و  84« )كنم!كه پیروى تو كند یك سره پُر مى

تان در حالى كه بعضى دشمن گفت همه»فریق. و چون چنین قضائى بوده خداوند در آیه: 

دایتى از ناحیه من به سوى شما آمد )و البته خواهد بعض دیگر از بهشت فرود آئید پس اگر ه

شود و نه تیره بخت. و هر كس از كتاب و آمد،( هر كه پیروى هدایت من كند نه گمراه مى

ذكر من اعراض كند به یقین وى را روزگارى سخت خواهد بود ، و ما او را در قیامت كور 

من به شما رسید هر كس هدایتم  / طه( فرموده است: وقتى هدایت 123« )كنیم!محشور مى

شـود، و هر كـس از ذكـر مـن اعـراض نمـایـد در را پیروى كند گمــراه و بـدبخـت نمـى

  (1)كنیــم. شـود و در آخـــرت نـابینـا محشـورش مىدنیــا به زنــدگـى تنگــى گـرفتــار مـى

 . 104، ص 15المیزان، ج  -1

 

 ه شیطان ادب در كالم و احتراز از وسوس
 

 / اسراء( 53«  )َو قُـْل ِلِعبـادى یَقُـولُـوا الَّتـى ِهـَى اَْحَسـُن اِنَّ الشَّْیطـاَن یَْنـَزُغ بَْینَُهــْم...!»

خواهد و بــه بنـدگـانـم بگـو سخنـى كـه بهتـر اسـت بگـوییـد، چون شیطان مى» ـ 

 « دشمنـى آشكـار است!میان آنــان كــدورت بیفكنــد كه شیطــان براى انسـان 

كلماتى است كه احسن و از نظر مشتمل بودن بر !« الَّتى ِهَى اَْحَسُن »معناى عبارت 

 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 

از جستن است. و این كه بدانند كه امور همه به مشیّت خداست، نه هاى شیطان احتروسوسه

آله ، تا او قلم تكلیف را از گروندگان خود برداشته و ایشان وعلیههللابدست رسول خدا صلى

را اهلیت سعادت بدهد، به طورى كه هر چه خواستند بگویند، نه، چنین نیست كه خداوند به 

انبیاء باشد چنین اختیارى بدهد كه افراد نــاالیـق را  گــزاف فــردى را هر چنــد از

 جهـت تقــّرب داده و افــراد الیـق را محكـوم آنـان كند. بـى

 هاست. در درگاه خدا حسن سریره و كمال ادب مالك برترى انسان

حتى اگر در میان انبیاء هم خداوند بعضى برترى داده باز جزافى نبوده، بلكه به 

سن سریره بیشتر و ادب بیشتر بوده است. مثالً داوود را بر دیگران برترى خاطر همین ح

ترین حمد و ثنا را نسبت به خداى تعالى داده و او را زبور داد و در آن بهترین ادب و پاكیزه

شــود كه گویا قبل از هجرت رسول خدا به وى آموخت. از همیـن جـا معلـوم مى

شدند و در گفتگوى با آنان ها با مشركین مواجه مىلمانآله بعضى از مسوعلیههللاصلى

اند شما اهل آتش و ما مؤمنین به بركت رسول خدا گفتهسخنــان درشت گفتــه و چه بسا مى

شده كه مشركین علیه مسلمانان تهییج شده و آله اهل بهشتیم، و همین باعث مىوعلیههللاصلى

ردن آتش فتنــه و آزار مــؤمنیـن و رسول خدا ها بیشتر شود، و در روشــن كــعداوت

اى به دستشان بیاید. لذا خداى تعالى به رسول هاى تازهآله و عناد با حق بهانهوعلیههللاصلى

 فـرمـایـد كــه ایشان مردم را امر به خوش زبــانى كنند. گرامى خود دستور مى

آله را وعلیههللااین است كه رسول خدا صلىامر به « یَقُولُوا الَّتى ِهَى اَْحَسُن!» جمله: 

تعلیل حكــم نــام بــرده « اِنَّ الشَّْیطــاَن یَْنــَزُغ بَْینَُهــْم!»امر به خوش زبــانى كنــــد جملــه: 

 (1)تعلیــل آن تعلیــل است. « ْنســاِن َعــدُّوا ُمبینــا!نَّ الشَّْیطــاَن كــاَن ِلالِ اِ »اسـت و جملــه: 

 .203، ص 25المیزان، ج  -1
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 فصل هفتم

 

 والیت شیطان
 

 

 كنـد؟ شیطـان بر چه كسـانى تسلّـط و والیـت پیـدا مى
 

 / اعراف(  27« )اِنّا َجعَْلنَا الشَّیـاطیَن اَْوِلیاآَء ِللَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن!»...

 « آورند.نمىایـم كه ایمان ها را سرپـرسـت كسـانى قــرار دادهما شیطــان»ـ 

ها در آدمى تنها والیت بر فریب دادن فهماند كه والیت شیطاناین جمله چنین مى

 كنند. اوست، به طورى كه اگر از این راه توانستند كارى بكنند به دنبالش هر كار دیگرى مى

 آید: هم چنان كه از آیات زیر نیز این معنا بر مى

ویش بكشان و با سواره و پیادگانت بر هر كس از ایشان را توانى به آهنگ خ»ـ 

ها و فرزندانشان شریك شو و وعده شان بده! و شیطان جز فریب به آنان بتاز و در مال

دهـد. تـو را بـر بنـدگـان مـن تسلّطـى نیسـت، و پـروردگـار تـو وكیلـى ایشان وعده نمـى

 اسراء( /65و64)                 «                                                است كافى!

او را بـر كسـانى كـه ایمـان دارند و بـه پروردگار خویش توّكل كنند تسلّط » ـ 

 نحل( /99«                                                                                      )نیست!

 « نى كه پیرویت كنند!تو را بر بندگان خاص من تسلّط نیست مگر گمراها»ـ 

 / حجر(  42)

اگر این آیات را به ضمیمه آیات مورد بحث یك جا مورد دقّت قرار دهیم خواهیم 

و آنان كه خداوند ایشان را بنده خود به شمار « متوكلین»و « مؤمنین»ها بر فهمید كه شیطان

ششان دست یـابنـد. هیچ گونه والیتى ندارد، اگر چه احیانا به لغز« عبادى»آورده و فرموده 

 انـد. تنهـا والیتشـان بـر كســانى اسـت كـه ایمـــان بــه خــدا نیـاورده

ظاهرا مقصود از این ایمان نیاوردن تكذیب خدا و آیات اوست. معلوم است كه این 

معنا یك معناى اخّص است از كفر و شرك به خدا. براى این كه همان معناى عام است كه 

 فرماید: الذكر مىتان در سوره بقره و سـوره فـوقدر ذیل این داس
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كسانى كه آیات ما را تكذیب نموده، و از قبول آن سر پیچى و استكبار كردند ایشان » -

 (1)/ اعراف(  36« )اصحاب دوزخ بوده و تا ابد در آن معذّب هستند!

 . 98، ص 15الـمیـــــــــــــــزان، ج  -1
 

 

 طان و اولیاى شیطان از یكدیگر چگونگى استفاده متقابل شی
 

ْلَت لَنا!»   «َو قاَل اَْوِلیاُؤُهْم ِمَن ااِلْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنا بِبَْعٍض َو بَلَْغنا اََجلَنَا الَّذى أَجَّ

 / انعام( 128) 

دوستان ایشان از آدمیان گویند: پروردگارا ما از یكدیگر برخوردار شده و به اجلى كه » ـ 

 « ایم...!ى ما تعیین كرده بودى رسیدهبرا

ها بر آدمیان والیت اجبار نیست بلكه از قبیل ها و والیت آناغوا كردن شیطان

خاطر ها را بهكردند شیطانها متابعت مىمعامله طرفینى است: به این معنا كه اگر انسان

اند فریفتههم آنان را مى هاكردند، و اگر شیطانمنافع و فوائدى بوده كه در این كار خیال مى

 پنداشتند. به خاطر منافعى بوده كه در والیت بر آنان و اداره كردن شئون ایشان مى

ها برند. انسانها و والیت داشتن بر ایشان یك نوع لذت مىها از فریفتن انسانشیطان

به این  كنند، چونها یك نوع لذتى را احساس مىهاى آنها و وسوسههم از پیروى شیطان

ها رسند. و این همان اعترافى است كه اولیاى شیطانوسیله به مادیّات و تمتّعات نفسانى مى

َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنا بِبَْعٍض ـ پروردگارا ما پیروان »در قیامت خواهند كرد و خواهند گفت: 

ها ـ كه سویالت آنها و از وسوسه و تشیاطین و شیاطین از یكدیگر استفاده كردیم. ما از آن

همان متـاع دنیـا و زخــارف آن بـاشـد ـ استفــاده كــردیم، و ایشان از والیتـى كـه بـر مـا 

 / انعـام(  128« )بینیـم.اش ایــن شـد كـه مىداشتنـد لــذت بردند و نتیجـه

ْلَت لَنا، َو بَلَْغنا اََجلَنَا الَّذى»در جمله « اجل»شود: مراد از از این جا معلوم مى « أَجَّ

اى است كه آن حدى است كه خداوند براى وجود ایشان قرار داده است. و آن درجه و پایه

 (1)ایشان به وسیله اعمالى كه كردند بدان رسیدند. 

 . 223، ص 14المیزان، ج  -1

 

 والیـت متقـابـل ظـالمیـن و تـابعیـن شیـاطیـن 
 

 / انعام(  129« )لّظـِلمیـَن بَْعضـــا بِمـا كــانُـوا یَْكِسـبُــوَن ! َو َكـذِلـَك نُــَولّــى بَْعـــَض ا»

دهیــم به سزاى سـان بعضــى ستمگــران را بر بعضـى دیگــر والیــت مىبـدیـن»ـ 
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 « انــد!كــردهاعمـــالـى كــه )تـابعیـــن( مـى

را ولّى بعضى  سازد كه بعضى ستمكاراندر این جمله این معنا را خاطر نشان مى

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 

را  دهد تا آن كه خداوند متبوع او را ولّى او و اوشود، و این روش را آن قدر ادامه مىمى

 در تحت والیت آن متبوع قرار دهد. 

هایى كه ایــن والیت خــود مجــازاتى است كــه خــداونــد ستمگــران را در قبال ظلم

دهــد، نه این كه مجــازات ابتــدائى و بــدون گناه بوده باشد. و مــرتكــب شــدنــد كیفــر مى

ا َو یَْهدى بِِه َكثیرا َو ما یُِضلُّ بِِه اِالَّ اْلفاِسقیَن ـ با یُِضلُّ بِِه َكثیر»این همان معنائى است كه آیه 

/  26« )كنــد!كند و به جز فاسقان كسى را با آن گمراه نمى)قرآن( بسیارى را گمراه مى

 (1)كند. بقــره( بیان مى

 . 225، ص 14الـمیـــــــــــــــــزان، ج  -1

 

 ت شیطــان والیـت الهـى، والیـت مـالئكه، و والیـ
 

ذیـَن ال یُــْؤِمنُــوَن ! »...  / اعـــراف( 27« )اِنّا َجعَْلنَـا الشَّیـاطیـَن اَْوِلیــآَء ِللَـّ

ایم ها را اولیاى كسانى قرار دادهما شیطان»فرماید: قــرآن كریم در آیــه فــوق مى

 «آورند!كه ایمان نمى

ظلم بر آدمیان دارد براى مالئكه در قرآن نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و 

كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست و پاى »فرماید: اطاعت و عبادت اثبات نموده و مى

دهند كه گفته خود هم ایستاده و استقامت نمودند فرشتگان بر آنان نازل شده و نوید مى

شید، )و مطمئن مترسید و غمگین مباشید و به بهشتى كه خدایتان وعده داده دل خوش با

 فصلت( /31و30« )بدانید كه( ما در زندگى دنیا اولیاى شما هستیم!

لَْیَس لَُهْم ِمْن »البته این دو نوع والیت منافاتى با والیت مطلقه پروردگار كه آیه: 

كند، انعام( آن را اثبات مى/51« )دُونِِه َوِلىٌّ َو ال َشفیٌع ـ غیر از او ولى و شفیعى ندارید!

 (1). ندارد

 . 55، ص 15الـمیــــــــــــزان، ج  -1
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 والیت شیطان و پیروى هدایت خیالى 
 

ـاللَةُ اِنَُّهُم اتََّخـذُوا الشَّیـاطیَن اَْوِلیاآَء ِمْن دُوِن ّللّاِ َو »... فَریقا َهدَى َو فَریقا َحقَّ َعلَْیِهُم الضَّ

 / اعراف(  30« )یَْحَسبُوَن اَنَُّهْم ُمْهتَدُوَن ! 

پنـدارنـد راه زیرا آنان شیـاطین را به غیـر خـدا سـرپـرسـت گـرفتنـد و مى»... ـ 

 « اند!یافته

ـاللَةُ »این جمله علت ضاللتى را كه جمله  نمود براى آنان اثبات مى «َحقَّ َعلَْیِهُم الضَّ

در  شود گویا ضاللت و خسرانى كه از مصدر قضاى الهىكند، و از آن استفاده مىتعلیل مى

 حـق ایشان صـادر شـده مشروط به والیت شیطان بوده است. 

هُ یُِضلُّهُ »آیه:  هُ َمْن تَـَوالّهُ فَـاَنَـّ ـ بر او نوشته شد كه هر كس با او دوستى كند  ُكتِـَب َعلَْیـِه اَنَـّ

هایى انگیختیم كه آن و براى ایشان قرین» / حج( و هم چنین آیه:  4« )به ضاللتش افكند!

هاى جنّى و ا پشت سر دارند براى ایشان بیارایند و گفتار خداوند كه با آن گفتار امتچه ر

« انسى قبل از ایشان را هالك نمود در حق ایشان هم محقّق شد زیرا ایشان زیان كار بودند!

 كنــــد. فصلـت( نیـــز آن را افـــــاده مى/25)

 زخرف( / 37« )َو یَْحَسبُوَن اَنَُّهْم ُمْهتَدُونَ »ـ 

فهماند انسان وقتى به این جمله معناى تحقّق ضاللت و لزوم آن را تفسیر نموده و مى

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 اّما اگر كارش به جائى رسید كه به حق بودن 

رود آن وقت است ایمان پیدا كرد و معتقد شد كه راه هدایت همان راهى است كه او مىباطل 

اش قطع كه در گمراهى استوار شده و ضاللتش حتمى و براى همیشه امید  رستگـارى

  (1)گردد. مى

 . 106، ص 15الـمیــــــــزان، ج  -1

 

 والیـت شیطـان و انحصــار آن 
 

ذیَن ُهْم بِـه ُمْشـِرُكـوَن! اِنَّمـــا ُسلـْطــانُـهُ » ْونَـهُ َو الَـّ ذیـَن یَتَـَولَـّ  / نحل(  100« )َعـلَى الَـّ

گیرند تا سلطنت و برش شیطان منحصر در كسانى است كه او را ولّى خود مى»ـ 

او به دل خواه امور ایشان را تدبیر كند و او هر چه كرد اینان اطاعتش كنند. و نیز در 

گیرند و او را ورزند، و به جاى خدا شیطان را ولّى خود مىخدا شرك مى كسانى است كه به

آدم با شما عهد نكردیم پندارند، چه اطاعت خود عبادت است: آیا اى بنىرّب و مطاع خود مى



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 123

كه شیطان را عبــادت مكنیــد، او را بـراى شمـا دشمنـى آشكـار اسـت و ایـن كـه مـرا 

 « عبـادت كنیـد؟

گــردد یكــى ایــن كه ذیــل آیــه مفســر صدر آن یان دو حقیقت روشــن مىاز این ب

اش ندانسته و شرك به خدا و یا بگو است و تولّى یعنى ولى گــرفتـن كســى را كه خــدا ولىّ 

 غیـر خـدا پرستیدن است. 

چ دّوم این كــه میــان تــوّكـل نكــردن بر خــدا و تواّلى شیطان و عبادت او هی

 (1)اى نیست، كسى كه بـر خـدا تـوّكل نكنــد او از اولیــاى شیطــان خواهد بود. واسطه

 . 267، ص 24الـمیـــــــــــزان، ج  -1

 

 والیت شیطان در جـوامـع تـاریخى 
 

 .«  فَُهـَو َوِلیُُّهُم اْلیَْوَم... قَْبِلَك فََزیََّن لَُهـُم الشَّْیطـاُن اَْعمـالَُهـمْ  تَاّلّلِ لَقَْد اَْرَسْلنا اِلى اَُمٍم ِمنْ »

 / نحل( 63)

معناى آیه این است كه: به خدا سوگند، هر آینه، فرستادگان خود را به سوى 

هاى قبل از تو، چون یهود و نصارى و مجوس كه چون قوم عاد و ثمود منقرض نشدند، امت

او را پیروى كرده و از  فرستادیم. لكن شیطان اعمال زشت شان را برایشان زینت داد الجرم

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. 

روز نزول همین آیه است. و مقصود « الیَْومَ »آید كه مراد به از ظاهر سیاق بر مى

ولّى ایشان است این است كه در زمان وحى این آیه، همه شان بر از این كه فرمود شیطان 

 (1)ضاللت اتفاق كردند. 

 . 165، ص 24المیزان، ج  -1

 

 هاى قبلى در انسان براى پذیرش وساوس شیطان زمینه
 

ْوا ِمْنُكـْم یَـْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعـاِن اِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّ » ـذیَن تَـَولَـّ  « ْیطاُن بِبَْعِض ما َكَسبُوا!اِنَّ الَـّ

 / آل عمران(  155)

كسانى كه در روز برخورد دو لشكر از شما روگردان شدند بدین جهت بود كه شیطان »ـ 

 !« هــا را بـه سبـب آن چــه كــه خــود كســب كــرده بــودنــد به لغـزش انــداخــت ... آن
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ن است وقوع آنان را در انحراف و به معناى اداره كردن شیطا« استزالل شیطان»

اند، این نیست مگر به سبب اعمال خود آنان و آن چه كه خود آنان براى خویشتن كسب كرده

چه آن كه گنــاهــان، هر یــك راه را بــراى گنـاهـانى بــاز نمــوده و ارتكــاب یك گناه انسان 

هواى نفــس اســت و اگر هــواى  اش بر پیروىدهد زیرا گناه پلهرا به گناه دیگر سوق مى

 ء متـوجـه شد به نظیر و شبیه آن نیز متــوجـه خواهد بود. نفس به یك شــى

اى از گناهان را كه قبالً مرتكب شده بودند این امكان را ظاهر آیه این است كه پاره

 (1)ار سازد. به شیطــان داد كه آنــان را اغــوا نمـایـد و به فـرار و پشت كردن به جنگ واد

 .88، ص 7المیـزان، ج  -1

 

 سـوء اختیـار شیطان در قبول والیت گمراهان 
 

« َو ما كاَن لى َعلَْیُكْم ِمْن ُسْلطاٍن اِالّ اَْن دََعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لى فاَل تَلُوُمونى َو لُوُموا اَْنفَُسُكْم!»

 / ابراهیم( 22)

تنهـا كـار مــن ایـن بـود كـه شمـا را دعـوت كـردم،  مــن سلطنتــى بـر شمــا نداشتـم،»ـ 

 « 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 

شود، آرى او والیت بر اغواء را ه به دست او گمراهان را گمراه نماید، مالمت مىشد ك

عهده خود گرفت و ولّى گمراهان گردید، هم چنان كه خـداى سبحـان در جـاى دیگـر از به

آورند قرار ها را اولیاى آنان كه ایمان نمىشیطان»فرماید: كـالمش بدان اشاره نمود مى

ُكتِـَب  َعلَْیِه »فرماید: ترین آیه مؤید بیان ما است مىیه دیگرى كه روشنو نیز در آ« دادیم!

اَنَّهُ َمْن تََوالّهُ فَاَنَّهُ یُِضلُّهُ َو یَْهدیِه اِلى َعذاِب السَّعیِر ـ قلم قضا بر او چنین رانده شده كه هر كه 

رهنمونش  او را سـرپـرست خــود قــرار دهد او گمــراهش كند، و به سوى عذاب آتش

  (1)حج( /4« )باشد!

 .246، ص 23المیـــــزان، ج  -1

 

 پیــروى شیطـان، مجــازات گمـراهى اولیّـه انسـان 
 

 حجر(/42« )اِالّ َمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلغاویَن!» ... 

 « هـایى كه خــودشـان رام تــو گـردند!مگـر آن» ... ـ 
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كند كه خود آنان نها آن جمعى را اغواء مىفرماید: ابلیس تخداوند در جمله فوق مى

روند پس غوایت دارند، و به اقتضاى همان غوایت خودشان در پى اغواى شیطان مى

اغــواى شیطــان اغواى دّومى است. آرى در این مسئله یك اغواء است دنبال غوایت. و 

و اغواى  شوندهایى كه خود آدمیان مرتكب مىغــوایــت عبــارت است از همان جرم

 ابلیــس عبـارت است از مجــازات خــداى سبحــان. 

اگر این اغواء ابتدائى و از ناحیه ابلیس بود، و گمراهان به دست ابلیس خودشان 

ها متوجه ابلیس باشد نه مردم، و حال آن كه او هیچ تقصیرى نداشته باشند باید همه مالمت

 ید: گوخودش به حكایت قرآن كریم در روز قیامت مى

من سلطنتى بر شما نداشتم، تنها كار من این بود كه شما را دعوت كردم، شما به » 

/  22« )اختیار خـود اجـابتم كـردیـد، پـس مـرا مـالمـت نكنیـد و خـود را مـالمـت كنید!

 (1)( ابراهیم

 . 246، ص 23المیزان، ج  -1

 

 بـرادران شیـاطیـن، و مصـادیـق آن 
 

ْر تَ » ریَن كانُوا ِاْخواَن الشَّیاطیِن َو كاَن الشَّْیطاُن ِلَربِّه َكفُورا!َو التُبَذِّ  «ْبذیرا،اِنَّ اْلُمبَذِّ

 اسراء(/27و26)

كنـد. معنـایش این است كه: جملــه فــوق نهـى از تبـذیـر و علـت آن را بیـان مى

 واهـى شـد.اسـراف مكـن چـه اگـر اسـراف كنـى از مبذّرین كـه بـرادران شیطـاننـد خـ

ها این باشد كه مبذّرین و شیطان از نظر و گویا وجه برادرى مبذّرین با شیطان

سنخیت و مالزمت مانند دو برادر مهربان هستند كه همیشه باهمند، و ریشه و اصلشان هم 

ها كنیم براى آنمبعوث مى» فرماید: یك پدر و مادر است، هم چنان كه در آیه شریفه مى

بیاورید كسانى را كه ظلم كردند و » / فصلت( و  25« )ها،شیطان هایى ازقرین

ها در آیه / صافات( كه مقصود از ازواج در این جا همان قرین 22« )همزادهایشان را،

هــا را َو اِْخـوانُُهــْم یَُمـدُّونَُهْم فِى اْلغَّىِ ثُمَّ ال یُْقِصُروَن ـ و برادرانشان آن» قبلــى اســت. آیــه: 

 / اعراف( 202« )كننــد!كشـــاننـد، پـــس از آن كــوتـاهى نمىدر گمــراهى مى

از آن چه گذشت این معنا روشن گردید كه چرا اّول شیطان را به صیغه جمع 

)شیاطین( و بعدا به صیغه مفرد )شیطان( آورد، و این كه در اّول خواست بفهماند هر 

هایند، و ّما در تعبیر بذّرین برادران شیطانمبذرى برادر شیطان خویش است، پس همه م

هاست كه نامش ابلیس است و یا مقصود جنس دّوم كه مفرد آورد مقصود از آن پدر شیطان

 (1)شیطان است. 

 . 143، ص 25المیـــــــــزان، ج  -1
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 تحریك مشركین به وسیله شیطان و استناد آن به اذن خدا 
 

ُهْم اَّزا اَلَــْم تَـَر اَنّـا اَْرَسلْ »   / مریم( 83!« )نَـا الشَّیـاطیـَن َعلَى اْلكـاِفـریَن تَُؤزُّ

 « ها را به سوى كافران فرستادیم تا به سختى تحریكشان كنند!مگر ندانى كه ما شیطان»ـ 

ها را به خدا نسبت داده، از آن جائى كه از باب اگر در آیه شریفه ارسال شیطان

چون مشركین به حق كفر ورزیدند، و خدا هم از در مجازات است هیچ عیبى ندارد، 

  (1)شـان را زیــادتـر كننــد. هـا را فـرستـاد تـا كفـرشـان و گمـراهىمجـازات شیطـان

 .  167ص  27الـمیـــــزان ج:  -1

 

 حزب شیطان چه گروهى هستند؟ 
 

 / مجادله( 20و  19)!« اُولِئـَك ِحـْزُب الشَّْیطــاِن...  اِْستَْحــَوذَ َعلَْیِهـُم الشَّْیطاُن فَاَْنسُهْم ِذْكَراللّـهِ »

 «ااَل اِنَّ ِحـــــْزَب الشَّْیطــــاِن ُهـــُم اْلخـــــاِســرُوَن!»ـ 

 « كـــاراننـــــــد!آگــــاه، كــه حــزب شیطــــان زیـــان»ـ 

ذَلّیَن!اِنَّ الَذیـَن یُحادُّوَن اللّـهَ َو َرُسـولَهُ اُولِئَك فِـ»ـ  َِ  « ى ااْل

كنند در زمره به طور قطــع كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت و دشمنى مى»ـ 

 « ها هستنــد!خوارترین

فرمود منافقین از حزب شیطان و از آیه دّومى مضمون آیه قبلى را كه مى

ا مخالفت و فـرمـایـد: به این علــت از خــاسرینند كه بكنــد و مىكارانند، تعلیــل مىزیان

كننــد. و دشمنان خدا و رسول در زمــره لجبــازى خــود بــا خــدا و رســولش دشمنــى مى

 خـوارتـریـن خلــق خــداینــد. و معنــى آیــه مـــورد بحــث ایــن اســت: 

هـایشــان بــرده، اینــان هــا مسلّــط شــده یــاد خــدا را از دلشیطــان بــر آن»ـ 

 (1)«ـزب شیطــاننـد.حـ

 .43، ص 38المیزان، ج  -1

 

 ها منافقین و نجواهاى شیطانى آن
 

ذیـَن اَمنُــوا... »  / مجــادله(  10.« )اِنََّمــا النَّْجـوى ِمـَن الشَّْیطـاِن ِلیَْحـُزَن الَـّ
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لى اند دلواپس شوند ونجوى تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا كسانى كه ایمان آورده»ـ 

 « زنـد مگـر بـه اذن خدا، و مؤمنین باید بر خدا توّكل كنند!هیــچ ضــررى بــه ایشـان نمى

، نجوائى است كه آن روز در بین منافقین و بیمار دالن جریان «نَّْجوى»مراد از 

داشته، نجوائى است از ناحیه شیطان. به این معنا كه شیطان این عمل را در دلهایشان جلوه 

و تشویقشان كرده بود كه با یكدیگر نجوى كنند تا مسلمانان را دلواپس و پـریشان داده بود 

 خواهد بر سرشان آید. كنند بالئى مىخـاطر سازند كه اگر چنین خیالى مى

خداى سبحان بعد از آن كه نجوى را به آن شرایط كه آیات قبل است براى مؤمنین 

تواند به شما ها نمىخت كه این توطئهتجویز كرد، مؤمنین را دل گرم و خاطر جمع سا

گزندى برساند مگر به اذن خدا. چون زمام امور همه به دست خداست، پس بر خدا توّكل 

َو َمْن »كنید، واز ضرر نجواى منافقین دلواپس نشوید، كه خدا تصریح كرده به این كه: 

/ طالق( و  3« )كند خدا او را بس است! یَتََوكَّْل َعلَى ّللّاِ فَُهـَو َحْسبُـهُ ـ هر كس بر خدا توّكل

وعده داده هر كس بر او توّكل كند خدا برایش كافى است. و با این وعده وادارشان بر توّكل 

فرماید: كه توّكل از لوازم ایمان مؤمن است، اگر به خدا ایمان دارند باید بر او كند و مىمى

 توّكل كنند كه او ایشان را كفایت خواهد كرد. 

ِهـْم َشْیئـا اِالّ بِـِاْذِن اللّـِه َو َعلَــى اللّــِه فَْلیَتَــــَوكَّــِل » ن بــود معنــاى: ایـ َو لَْیـَس بِضـاّرِ

 (1)/ مجــــادلـــه( 10« )اْلُمــــْؤِمنُـــوَن!

 . 30، ص 38المیزان، ج  -1

 

 هاى اجـدادى پرداخته شیطان نفـى اطاعـت كورانـه از آئیـن
 

 «وا بَـْل نَتَّبِـُع مـا َوَجـْدنـا َعلَْیـِه ابـاَءنـا اََولَـْو كاَن الشَّْیطاُن یَْدُعوُهْم اِلى َعذاِب السَّعیِر!قـالُـ»

 / لقمان( 21) 

چون گویندشان: چیزى را كه خدا نازل كرده پیروى كنید، گویند: تنها آئینى را »ـ 

گر شیطان به سوى عذاب سوزان كنیم، حتى اایم پیروى مىكه پدران خود بر آن یافته

 « دعوتشان كند!

دهند، ایشان در مقابل با وقتى حقایق و معارف را با دلیل در اختیار آنان قرار مى

گویند: ما دهند و بدون این كه حجتى بر گفتار خود ارائه دهند، مىتحّكم و زور جواب مى

 م. كنیپدران خود را بر كیِش شرك یافتیم و ایشان را پیروى مى

كنند حتى در صورتى كه شیطان فرماید: آیا پدران خود را پیروى مىخداوند مى

 ایشــــان را بــه وسیلـــه ایــن پیـروى به سـوى عـذاب آتـش دعـوت كـرده بـاشــد؟
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شود كه پیروى وقتى نیكو و به جاست كه پیروى شدگان بر حق حاصل كالم این مى

ن بر باطل بوده، پیروى ایشان از آنان به سوى شقاوت و بوده باشند، و اّما اگر خود آنا

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. 

 . 52، ص 32المیزان، ج  -1

 

 در احكام الهى  اى از وحى شیطان براى ایجاد تردیدنمونه
 

 / انعام( 121.« )َو اِنَّ الشَّیاطیـَن لَیُـوُحـوَن اِلـى آ اَْوِلیـآئِِهْم... »...

از ذبحى كه نام خدا بر آن یاد نشده مخورید كه عصیان است و شیاطین به » ـ 

 « كنند تا با شما مجادله كنند و اگر اطاعتشان كنید مشرك خواهید بود!دوستان خود القاء مى

اى آیه فوق ردّ آن سخنى است كه مشركین به دهان مؤمنین انداخته و جواب شبه

است كه به ذهن مؤمنین القاء كرده بودند، و آن این بود كه : چطور كشته مردم حالل است و 

دهد این سخن از چیزهائى است اما حیوانى كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟ جواب مى

كند، زیرا بین این دو قسم گوشت فرق خود ـ مشركین ـ القاء مى هاى اولیاىكه شیطان به دل

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)  

 . 195، ص 14المیـزان، ج  -1

 

 ت شیطـان نهـى از اطـاع
 

ْحمِن َعِصیّا!»  / مریم( 44« )یـا اَبَِت ال تَْعبُـِد الشَّْیطـاَن ِانَّ الشَّْیطـاَن كاَن ِللرَّ

ها معتقد به وجود جن هستند، البته ابلیس هم از جن است و اصنام جن وثنى

پرستیدند، چیزى كه هست پرستیدند همان طور كه اصنام مالئكه و مقدسین از بشر را مىمى

شود كه تنها از مراد از نهى، نهى از عبادت به این معنى نیست، چون جهتى تصّور نمى

خصوص پرستش جن نهى فرموده باشد، بلكه مراد از عبادت اطاعت است. هم چنان كه در 

عنا آمده، پس / یس( به این م 60« )اَلَـْم اَْعَهـْد اِلَْیُكـْم یا بَنى آدََم اَْن ال تَْعبُـدُوا الشَّْیطـاَن!»آیه: 

كند، و یكى از نهى از عبادت شیطان نهى از اطاعت او در هر چیزى است كه به آن امر مى

 كند عبادت غیر خداست. چیزهائى كه بدان امر مى

دهد واز آن معنى آیه این است كه: این پدر شیطان را در آن چه به تو دستور مى
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ون شیطان خودش نافرمان خدا و مّصر كند اطاعت مكن، چها وادار مىجمله به عبادت بت

هاست، پس چنین كسى ها و نعمتدر نافرمانى اوست، كه او خود یگانه مصدر همه رحمت

كند جز به نافرمانى خدا و محرومیت از رحمت او ها را نافرمانى مىكه مصدر همه نعمت

ترسم كه مى كنم براى این استدهد، و اگر من تو را از اطاعت شیطان نهى مىفرمان نمى

عذاب خــذالن خــدا تـو را بگیرد، و رحمتش از تو قطع شود، و سرپرستى  جــز شیطـان 

  (1)بـرایـت بـاقـى نمـاند، آن وقت ولّى شیطان و شیطان موالى تو گردد. 

 .87، ص 27المیزان، ج  -1

 

 نفى والیت تدبیر و شهود شیطان در خلقت 
 

 / كهـف( 51!« )مـواِت َو االَْرِض َو ال َخْلَق اَْنفُِسِهْم... ما اَْشَهـْدتُُهـْم َخْلـَق السَّ »

 مـراد از اشهـاد و مشهـود به معنـاى معاینه حضورى و به چشم خود دیدن است. 

اش مشتمل بر دو برهان است. اول این كه این آیه در نفى والیت ابلیس و ذریّه

رنده والیت احاطه علمى به آن امور والیت تدبیر امور هر چیزى موقوف است بر این كه دا

كند داشته باشد، آن هم به تمام معناى احاطه، آن جهتى كه از آن جهت تدبیر امور آن را مى

و روابط داخلى و خارجى كه میان آن چیز و آن امور است، و مبدأ آن چیز و مقارناتش و به 

اى مستلزم احاطه داشتن به هشود همه را بداند كه معلوم است كه چنین احاطآن چه منتهى مى

 تمامى اجزاى عالم است، چون اجزاى عالم همه به هم مربوطند. 

ها و زمین و بلكه از مبدأ پیدایش خودشان اش از مبدأ خلقت آسمانو اینان یعنى ابلیس و ذریّه

ها و زمین و خود آنان شاهد بر كار خبرى ندارند، چون خدا ایشان را در هنگام خلقت آسمان

اش شاهد ود نگرفت، و كار خود را در پیش چشم ایشان انجام نداد، پس ابلیس و ذریّهخ

ها و زمیــن فـرمـود: جریان خلقت عالم نبودند، چون خلقت او عملى و آنى بود كه به آسمــان

 ها مـوجـود گشتنــد؟ و آن« كـن»

چه كه هر یك از ها و زمینند، و از آن اش جاهل به حقیقت آسمانپس ابلیس و ذریّه

موجودات در ظرف وجودى خود از اسرار خلقت دارا هستند بى خبرند حتى حقیقت صنع 

دانند، با این حال چگونه اهلیت این را دارند كه متصدّى امور عالم و یا خویشتن را هم نمى

 تدبیر امور قسمتى از آن باشند، و در نتیجه در مقابل خدا آلهه و ارباب باشند، با این كه

 . 200، ص 26المیزان ج  -1        (1)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 
 

 «الّساِجدیَن!اِالّ اِْبلیَس اَبى اَْن یَُكوَن َمعَ فََسَجدَ اْلَمـالئَِكةُ ُكلُُّهْم اَْجَمعُوَن »... 

 / حجر( 31و  30) 

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 

اش باعث شده، و این سجده هم صرفا از باب عىدر این امر نداشته، بلكه خصوصیات نو

اى حقیقى و واقعى باعث شده است. و آن عبارت است از تشریفات اجتماعى نبوده بلكه نتیجه

 خضوع به حسب خلقت. 

پس مالئكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده خاضع براى انسانند آن هم بر 

ت بشر اشرف از نتیجه خلقت حسب غرضى كه در خلقت بوده است. )یعنى نتیجه خلق

مالئكه است.( و مالئكه مسّخر براى بشر و در راه سعادت زندگى او هستند، و به عبارت 

اى از كمال دارد كــه مــافـوق قــرب و كمــال مالئكه دیگر انسان منزلتى از قرب، و مرحله

 است. 

یم همه آنان مسّخر فهمبینیم همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند، مىاین كه مى

كنند. هر كــدام در راه به كمـال رسـانـدن سعـادت بشـرنـد، و براى فوز و فالح او كار مى

مشغــول یكــى از كـارهـاى بشـرنـد. این معنـا از آیات متفرقه قرآنى هركدامش از یك گوشه 

 خورد. قرآن به چشم مى

ه او را در راه رساندنش به پس مالئكه اسبابى الهى و اعوانى براى انسانند، ك

كنند. این جاست كه براى كسانى كه متدبر و فطن باشند روشن  سعادت و كمال یارى مى

گردد كه امتناع ابلیس از سجده به خاطر استنكافى بود كه از خضوع در برابر نوع بشر مى

نش به كمال خواست مانند مالئكه در راه بشر قدم بر دارد و او را در رسیدداشت، و او نمى

 مطلوبش كمك نماید. 
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» مــالئكــه در این بــاب اظهــار خضــوع نمــودنـد، پس همان طور كه از جمله: 

شود ابلیس با امتناعش از سجده از مالئكه نیــز استفاده مى« مـالََك ااَلّ تَُكوَن َمَع الّساِجدیَن ؟ 

ن بیــزارى جست و اعــالم نمــود بیرون شد و اظهار دشمنى با نوع بشر نمود، و از ایشــا

 (1)دارد. كه تا بشــرى وجــود دارد از دشمنى با او براى ابد دست بر نمى

 . 232، ص 23الـمیـــــزان، ج  -1

 

 عدم امتیاز خلقت آتشین جن و شیطان بر خلقت خاكى انسان 
 

ـَر قاَل اَنَا َخْیٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنى ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَهُ ِمْن ط» یٍن قاَل فَاْهِبْط ِمْنها فَما یَُكوُن لَــَك اَْن تَتََكبَـّ

 / اعراف( 13و  12«  )فیهــا!

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 

كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربِّه ـ از جنیّان بود و از » وده و از یك طرف در آیه: تصدیق نم

/ كهف( فرموده كه ابلیس از طائفه جن بوده، و از  50« )فرمان پروردگارش بیرون شد،

ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل َكاْلفَّخاِر َو َخلََق اْلجانَّ مِ » طرف دیگر در آیه:  ِِ ْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر ـ َخلََق ااْل

« اى از آتش خلق كرد.اى چــون سفــال آفرید، و جن را از شعلهانسـان را از الیـه خشكیــده

 / رحمن( فـرمـوده كـه ما انســان را از گــل و جــن را از آتـش آفـریـدیـم.  15و  14)

ى دیگرش را پس از نظر قرآن كریم هم مبدأ خلقت ابلیس آتش بوده، ولكن این ادّعا

جاكه برترى آدم را تصدیق نفرموده، بلكه در سوره بقره آن« آتش از خاك بهتر است،»كه 

از مالئكه و خالف او را ذكر كرده و این ادّعا را ردّ كرده و در ردّ دعویش فرموده: مالئكه 

لكه تر است، بمأمور به سجده بر آب و گل شدن آدم نشدند تا شیطان بگوید: ِگل از آتش پست

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 تاّم ربوبى است، و چون مالك 

در تكوین دایر مدار بیشتر بودن عنایت الهى است و هیچ یك از موجودات عالم « بهترى»

 توان حكم به خوبى آن نمود. ود حكمى ندارد، و نمىتكوین به حسب ذات خ

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 

ى موجود دّومى خواهد سجده در برابر آن كند، كه در چنین صورت اشرف واقعى و حقیق

بود، براى این كه امر پروردگار همان تكوین و آفریدن اوست و یا منتهى به تكوین او 

 شود. مى

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)ئر مــدار مصــالح و جهــات خیــر باشد. دا

 .32، ص 15المیزان، ج  -1

 

 رابطه تكوینى خلقت انسان با مالئكه و شیطان 
 

 « ثُمَّ قُْلنا ِلْلَمالآئَِكِة اْسُجدُوا اِلدََم فََسَجدُوآا ِاالّ اِْبلیَس...َخلَْقتَنى ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَهُ ِمْن طیٍن!»

 / اعراف(  17تا  10)

امر به سجده در قصه خلقت آدم و هم چنین امتثال مالئكه و تمّرد ابلیس و رانده 

شدنش از بهشت در عین این كه امر و امتثال و تمّرد و طرد تشریعى و معمولى بوده در 

عین حال از یك جریان تكوینى و روابط حقیقى كه بین انسان و مالئكه و انسان و ابلیس 

هماند كه خلقت مالئكه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان فكند، و مىهست حكایت مى

اى دارد، و این حرف معنایش این نیست كه امر و امتثال و تمّرد در آیــات چنین رابطه

  (1)مــورد بحـث امـور تكـوینـى هستنـد. 

 .34، ص 15المیزان، ج  -1

 

 ضـدیّـت جـوهـره ذات شیطـان با سعـادت انسان 
 

 « ا ِلْلَمالآئَِكِة اْسُجدُوا اِلدََم فََسَجدُوآا ِاالّ اِْبلیَس...َخلَْقتَنى ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَهُ ِمْن طیٍن!ثُمَّ قُْلن»

 / اعراف(  17تا  10)

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. 

اى تعالى آدم را با نعمت خالفت و كرامت و والیت شرافت و منزلتى داد كه خد

خاطر مالئكه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند، و اگر ابلیس سربرتافت به

ضدیّتى بود كه جوهره ذاتش باسعادت انسانى داشت، و لذا هر جا كه با انسانى برخورد 

كند آید، و به محضى كه با او مساس پیدا مىبرمى كند درصدد تباهى سعادت وىكرده و مى

ُكتَِب َعلَْیِه اَنَّهُ َمْن تََوالّهُ فَاَنَّهُ یُِضلُّهُ... ـ قلم ازلى درباره شیطان چنین »سازد: گمراهش مى

سوى آتش سوزانش راهبر افكنده و بهضاللتكند او وى را بهنوشته كه هر كه بااو دوستى

  (1)حج( /4«)شود!

 .35، ص 15المیزان، ج  -1
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 آیا دشمنى ابلیس با آدم بود یا با نوع بشر؟ 
 

 / حجــــــر( 36« )قــــاَل َرّبِ فَــــاَْنِظـــْرنــى اِلـــى یَـــْوِم یُْبعَثُــــوَن!»

شـوند مهلـت و عمر گفت: پـروردگـارا پس مـرا تا روزى كه خـالیق مبعـوث مى»ـ 

 « بده!

و در ضمن كالم، سخن از مبعوث « پس مرا عمر بده»لیس گفت بینیم كه اباگر مى

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 

براى سجده بر عموم و جنس بشر بوده، نه تنها آدم، و آدم شــود كــه ابلیس مأمور تــأییـد مى

  (1)اى بــوده كـه نـــوع بشـر را مجسـم نمــوده اســت. بــه منــزلــه قبلــه

 . 231، ص 23المیــــــــــــزان ، ج  -1
 

 

 اعراض شیطان از گرامى داشت انسان 
 

ـذىقــاَل اََراَْیتَــَك هـذَا » ْمـَت عَ  الَـّ ْرتَـِن اِلى یَـْومِ كـَرَّ  / اسراء(  62« )اْلِقیمـَِة...!لَــىَّ لـَئِْن اَخَّ

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 

سوگند كه اگر تا روز قیامت كه مدت عمر بشر در  ندادم از درگاه خودت دورم ساختى؟

كنم مگر اندكى را كه بنـدگـان زمین است مرا مهلت دهى یك یك ذریّه او را افسار مى

 مخلَص تواند. 

السالم است. و آدم علیه« او را بر من برترى دادى!» مراد شیطان از این كه گفت: 

و را وادار كرد كه تا بر آدم سجده كند و اكرام آدم بر ابلیس همان است كه خداى تعالى ا

شود كه ابلیس از دستور سجده چون نكرد از درگاه خودش براند. از همین جا روشن مى

كردن بر آدم همین تفضیل را فهمیده چنان كه از كالم مالئكه در پاسخ خداى تعالى كه گفتند: 

/ بقره( فهمید كه خلق  30)« دهى كه فساد و خون ریزى كنند،آیا در زمین خلقى قرار مى»

توانند بكنند، و لذا جرئت و جسارت به خرج داده تصمیم گرفت ذریّه آدم را آینده نیز گناه مى

 (1)اغوا كند. 

 . 247، ص 25المیزان، ج  -1
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 علّت دشمنى ابلیس با آدم 
 

 / طه( 117«)ُكما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقى!فَقُْلنـا یـا ادَُم اِنَّ هـذا َعـدُوٌّ لَـَك َو ِلَزْوِجَك فاَل یُْخِرَجنَّ »

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. 

گفت: پروردگارا به خاطر این كه گمراهم كردى، من هم در زمین زندگى زمینى »ـ 

 / حجــــر( 39« )كنــم!شـان را گمـراه مىدهـم، و همــهدر نظـرشـان جلـوه مىرا 

اش دادى. اگر تا روز قیامت گفت: آیا این است كه آن كسى كه بر من برترى»ـ 

 / اسراء(  62« )اش را خـواهـم گـرفـت مگــر انـدكـى را ! مهلتم دهى بیــخ حلــق ذریّــه

تقدّم نوع انسان و تأخر شیطان، و مطرود و ملعون  سبب اصلى این عداوت همان

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. 

 . 27، ص 28الـمیـــــــــزان، ج  -1

 

 

 طان و تأثیر آن در ادامه ضاللت در نسل بشر تمّرد اولّیه شی
 

 «َءاَْسُجدُ ِلَمْن َخلَْقَت طینا؟قاَل فََسَجدُوا ِاالّ اِْبلیَس اْسُجدُوا اِلدََم  َو اِْذ قُْلنا ِلْلَمالئَِكةِ »

 / اسراء(  61) 

آله و آن وعلیههللادر این آیه شریفه یادآورى دیگرى است براى رسول خدا صلى

ابلیس و ماجرایى است كه میان او و خداى تعالى اتفاق افتاد. آن موقعى كه امر خدا  داستان

 ّللاّ كند تا رسولبه سجده آدم را عصیان ورزید. خداى تعالى این مطلب را یادآورى مى

آله نسبت به وضع مردم ناراحت نشود و بداند كه جنس بشر از ازل همین وعلیههللاصلى

ورزند، و اعتنائى به خداى را سبك شمرده و در برابر حق استكبار مى طور بوده كه اوامر

 كنند، و از این به بعد هم همواره چنین خواهد بود. آیات خدا نمى

به یــادآر چگــونــه ابلیــس قســم خــورد كه گــریبــان ذریّه آدم را بگیرد و خدا هــم 

مود، و احــدى از پیروان دعوت او و دعوت او را بــر كســانى كه اطــاعتش كنند مسلّط فر

سواران و پیــادگــان از لشكــر او را استثنا نكرد، و كسانى را استثنا كرد كه از بنــدگــان 

 مخلــص خــدا بــاشنــد. 

به یاد آر زمانى را كه پروردگارت به » شود: بنابراین معناى آیه فوق چنین مى
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در این جا مثل این كه « د، همه سجده كردند مگر ابلیس!مالئكه گفت: براى آدم سجده آوری

)امر خداى » كسى پرسیده باشد: خوب ابلیس چه كار كرد یا چه گفت؟ در جوابش فرمود: 

را نادرست تلقى كرده،( گفت: آیا من سجده كنم؟ در برابر كسى كه او را از گل آفریدى با 

/  66« )شــرافتــش بیشتــر از گـل است؟اى كــه این كه مــرا از آتـــش خلـــق كـــرده

 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 اّولین 

اند، و همان اولین بشر به آیات و معجزات اقتراحى خودش ایمان نیاورد، آخرین هم پیرو

ها در و سپس به پیغمبر گرامى خود یاد آور شد كه در این میان فتنهایمان نخواهند آورد، 

آن  كند!كار است، كه به زودى ظهور نموده و امت اسالم را در بوته امتحان خود داغ مى

م را گمراه فرماید كه ابلیس سوگند خورد ذریّه آدگاه داستان آدم و ابلیس را خاطر نشان مى

اش مسلط سازد. پس خیلى بعید نیست كه سازد، و از خدا درخواست كرد كه او را بر كرده

اكثر مردم به سوى راه ضاللت گراییده در ظلم و طغیان و اعراض از آیات خدا غوطه ور 

اش كــرده و از ســوى دیگـر شیطــان بــا هاى الهــى احــاطــهگردند. چون از یك سو فتنه

  (1)شــان نمــوده اســت. اش محـاصـرهــون ســواره و پیــادهقش

 . 245، ص 25الـمیـــــــــزان، ج  -1

 

 كافر بودن ابلیس قبل از خلقت آدم 
 

 / بقره( 34و  33« )َو مــا ُكْنتُـْم تَْكتُُمـوَن...اْستَْكبَـَر َو كـاَن ِمـَن اْلكـافِریَن!»...

لیس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم و سجده آید كه اباز این آیات بر مى

مالئكه، كافر بوده است. )چون فرموده: كاَن ِمَن اْلكافِریَن ـ از كافرین بود( و سجده نكردنش، 

 اش ناشى از مخالفتى بوده كه در باطن مكتوم داشته است. و مخالفت ظاهرى

 «ُكْنتُـــــْم تَْكتُُمــــــوَن!»...ـ 

در جمله فوق به این معنا اشاره دارد كه در این میان در خصوص آدم و « ُكْنتُمْ »قید 

 خــــالفـــت او، اســــرارى مكتــــوم و پنهــان بــوده اســت. 

شود كه سجده مالئكه و امتناع ابلیس از آن، یك واقعه بوده و از همین جا روشن مى

/ بقره( و بین این فرمایش  30« )ْعلَُموَن،اِنّى اَْعلَُم ما ال تَ »كه در فاصله این فرمایش خدا 

/ بقره( واقع شده، و نیز از آن استفاده  33« )َو اَْعلَُم ما تُْبدُوَن َوما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن،» دیگرش 

را بار دّوم مبدّل كرد به جمله « اِنّى اَْعلَُم ما ال تَْعلَُموَن،» شودكه بخاطر چه سّرى جمله مى

ْرِض!اِنّــــى اَْعلَ »  َِ  / بقره( 33« )ــــُم َغْیـــــَب السَّمــــواِت َو ااْل
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 / بقره(  33« )اِالّ اِْبلیَس اَبى َو اْستَْكبََر َو كاَن ِمَن اْلكاِفریَن!»ـ 

یعنى ابلیس پلنگ دماغى كرده و از سجده براى او دریغ ورزید و او از سابق بر 

كافر بوده از آیه شریفه زیر هم به خوبى  این كافر بود، و این كه ابلیس قبل از این صحنه

 شود. استفاده مى

ْسُجدَ ِلبََشٍر ـ من از نخســت حــاضــر نبــودم كه براى بشرى به خاك لَْم اَُكْن الِ » 

/  33« )بیفتم كه تــو او را از گلــى از لجــن خشكیــده درســت كرده باشى، سجده كنم!

  (1)حجر( 

  226ص ، 1المیـــــــــزان، ج  -1

 .  39، ص 34و  ج  

 

 كبر ورزى ابلیس به خداى تعالى 
 

 / اعراف(  12« )قاَل اَنَا َخْیٌر ِمْنهُ ! » 

شود كه اگر ابلیس عصیان ورزید از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده مى

ین معناست، یكى از شواهد ا« اَنَا َخْیٌر ِمْنهُ »و مستحق طرد شد به خاطر تكبّرش بود و جمله: 

خواسته بر آدم تكبّر بورزد لكن از این كه آید كه مىگر چه از ظاهر گفتار ابلیس بر مى

اى كه از داستان خالفت آدم داشت و تعبیرى كه از خداوند درباره خلقت آدم و ابلیس با سابقه

كه وى این كه من او را بدو دست خود آفریدم شنیده بود و مع ذلك زیِر بار نرفت برمى آید 

  (1)در مقام استكبار بر خداوند بوده و نه استكبار بر آدم. 

 . 33، ص 15المیــــــــــــزان، ج  -1

 

 اّولین معصیت در برابر خداى تعالى 
 

 / اعراف( 12« )قـاَل ما َمنَعَـَك ااَلّ تَْسُجـدَ ِاْذ اََمـْرتَُك قاَل اَنَا َخْیٌر ِمْنهُ!»

چیز تو را وادار كرد كه سجده نكنى؟ این آیه جوابى  مراد از آیه فوق این است: چه

 كنـد، و این جـواب اولیـن نـافـرمـانى ابلیـس است. را كـه ابلیـس داده حكـایـت مى

در این جواب خداى تعالى براى اولین بار معصیت شد، چون برگشت تمامى 

ابلیس اسیر نفس ها به دعواى انیّت و منازعه با كبریاى خداى سبحان است. اگر معصیت

ساخت هرگز شد و نظر و فكر خود را محصور در چهار دیوارى وجود خود نمىخود نمى

كرد كه قیوم او و قیوم دید، بلكه معبودى ما فوق خود مشاهده مىخود را مستقل به ذات نمى

 هر موجود دیگرى است. 
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بهترى »  حتى این مقدار هم رعایت ادب را نكرد كه در جواب پروردگارش بگوید:

تا « من از او بهترم!» بلكه با كمال جرأت و جسارت گفت: « مرا از سجده بر او باز داشت،

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)ـود كــه در حقیقت ایـن ملعون بـه خـداى تعـالى تكبـر ورزیـده نـه به آدم. شـمى

 . 31، ص 15المیـــــــــــــزان، ج  -1

 

 تـوجیـه ابلیـس از استكبـار خـود
 

 / ص( 76« )قـاَل اَنَــا َخْیــٌر ِمْنــهُ َخلَْقتَنـى ِمـْن نـاٍر  َو َخلَْقتَـهُ ِمـْن طیـٍن!»...

یس چه بازت داشت از این كه براى كسى سجده كنى كه من خود او را به اى ابل»ـ 

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!

اى هاین كه در این آیه خلقت آدم را به دست خود نسبت داده، و فرموده: با دست

خود آفریدم، به این منظور بوده كه براى آن چیز )یعنى آدم( شرافتى اثبات نموده و بفرماید: 

َو »هر چیز را به خاطر چیز دیگر آفریدم، ولى آدم را به خاطر خودم هم چنان كه جملــه: 

/ حجــر( نیز ایــن  29« )نَفَْخـُت فیـِه ِمـْن ُروحـى ـ و از روح خـود در او دمیــدم،

 رســانـد. ختصـــاص را مىا

 «قــاَل اَنَـا َخْیـٌر ِمْنـهُ َخلَْقتَنـى ِمــْن نــاٍر َو َخلَْقتَــهُ ِمْن طیٍن!»ـ 

ایــن پــاسخــى اســت كه ابلیس از پرسش خدا داده و علت سجده نكردن خود را 

اى كرده كنــد، و آن این است كه من شرافت ذاتى دارم، چون مرا از آتش خلقبیــان مى

 ولــى آدم مخلــوقى است از گــل. 

بــرگشــت این حــرف ابلیــس به ایـن اسـت كــه ابلیـس اطــالق مالكیت خدا و 

ها اى است كه تمامى گناهان و  عصیانحكمت او را قبول نداشته، و این همان اصل و ریشه

  (1)گیرد. از آن سر چشمه مى

 .39، ص 34المیزان، ج  -1

 مقام ابلیس با مالئكه قبل از تمّرد  همسـانى
 

 / اعراف(  11« )ثُـمَّ قُْلنـا ِلْلَمـالآئَِكـِة اْسُجدُوا اِلدََم فََسَجـدُوآا اِالّ اِْبلیـَس...!»... 

شود كه ابلیس با مالئكه بوده و هیچ فرقى با آنان نداشته، و از ظاهر آیه استفاده مى
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اى خواهم در زمین خلیفهفرشتگان فرمود من مى و چون پروردگارت به»از آیه زیر نیز: 

ها خواهى در زمین كسى را قرار دهى كه فسادها بیانگیزد و خونقرار دهم، گفتند: مى

شود كه او و استفاده مى« كنیم!بریزد با این كه ما به حمد تو تسبیح كرده و تو را تقدیس مى

را مقام قدس نامید، و امر به سجده هم توان آن همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه مى

اند، هم چنان كه جملــه: متوّجه این مقام بوده نه به یك یك افرادى كه در این مقام قرار داشته

نیز اشاره به « گفــت از آسمــان فــرو شـو كه در این جا بزرگى كردن حق تو نیست...!» 

 این معنا دارد. 

از تمردش فرقى با مالئكه نداشته، و پس از تمرد  شود ابلیس قبلبنابر این معلوم مى

كرده باقى ماندند و حسابش از آنان جدا شده، و مالئكه به آن چه مقام و منزلتشان اقتضا مى

خضوع بندگى را از دست ندادند، ولكن ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید، هم چنان كه 

ِر َربِّه ـ چون از جنس جن بود نسبت به امر كاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن اَمْ » فرمود: 

به معناى بیرون شدن خرما از « فسق»/ كهف( چون  50« )پروردگارش فسق ورزید.

اى را غالف است، ابلیس هم با این تمّردش در حقیقت از پوست خود بیرون گشته و زندگانى

  (1)چیـز دیگـرى نبـود.اختیـار كـرد كـه جــز خـروج از كـرامـت الهـى و اطـاعت بنـدگـى 

 .29، ص 15المیـــــزان، ج  -1

 

 هبوط و خروج شیطان  مفهوم
 

 / اعراف( 13« )قـاَل فَـاْهبِْط ِمْنها فَما یَُكوُن لََك اَْن تَتََكبََّر فیهـا فَـاْخُرْج ِانََّك ِمَن الّصاِغریَن!»

بوط خروج همان خروج است ولى تفاوتش با خروج تنها در این است كه ه« هبوط»

تر است، و همین معنا خود دلیل بر این است كه مقصود از از مقامى و نزول به درجه پائین

 هبـوط فـرود آمـدن از مكـان بلنـد نیست، بلكه مراد از فرود آمدن از مقام بلند است. 

به جرم این كه هنگامى »شود كه خداى تعالى فرمود: بنابر این معناى آیه چنین مى

امر كردم سجده نكردى باید از مقامت فرود آئى، چه مقام خضوع و فرمانبرى بود، كه تو را 

 « بـایستـى در چنیـن مقـامى تكبّـر كنـى! پس بیـرون آى كـه تـو از خـوار شدگانى!و تو نمى

 .38، ص 15المیــزان، ج  -1

 

 تمّرد،اقتضاى ذاتى ابلیس 
 

 «عُوَن اِالّ اِْبلیَس اَبى اَْن یَُكوَن َمـَع الّساِجـدیـَن!فََسَجـدَ اْلَمـالئَِكـةُ ُكلُُّهْم اَْجمَ »

 / حجر( 31و  30) 
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مــالئكــه همگــى جمعــا سجــده كــردنـد، مگر ابلیس از این كه با سجده » ـ 

 « كنندگان بــاشــد امتنــاع ورزید.

سجده  تأكید بعد از تأكید است و مراد این است كه مالئكه همه« اَْجَمعُونَ »لفظ 

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: 

«،... هاى اسخكهف( از طائفه جن بود سئوالى است كه مفّسرین پ 50« )كــاَن ِمــَن اْلِجــّنِ

همسانى » اند كه قابل اعتنا نیست و پاسخ این سئوال را ما تحت عنوان مختلفــى بدان داده

 ایــم. همین کتاب،( داده 127)در صفحـه « مقام ابلیس با مــالئكــه قبــل از تمــّرد،

 / حجر( 32« )قاَل یا اِْبلیُس مـالََك ااَلّ تَُكوَن َمَع الّساِجدیَن؟»ـ 

مقصود از ساجدین « ى براى تو بود در این كه از ساجدین نباشى؟چه سود»ـ 

 مالئكه اســت و خــالصــه معنـا ایـن اسـت كـه چـرا سجــده نكـردى؟ 

 / حجر( 33« )قـاَل لَـْم اَُكـْن الَْسُجـدَ ِلبََشـٍر َخلَْقتَـهُ ِمـْن َصْلصـاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن!»ـ 

ام كـه بـراى بشــرى كه تــو از گلــى خشكیــده از نبـوده گفــت مـن چنیــن كســى»ـ 

 « اى سیــاه آفــریــدى سجــــده كنــم!الیــه

براى این است « ام كه سجده كنم...،ْسُجدَ ـ من چنین كسى نبودهلَْم اَُكْن الَ »اگر گفت: 

ز جوهره اش از سجده مقتضاى ذاتش بود. اگر خودش اكه داللت كند بر این كه سرپیچى

رفت. پس آیه به كنایه، آن دانست كه غیر این از او انتظار نمىداشت مىذاتش خبر مى

آن « من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفریدى،» كند كه آیه: اى را افاده مىنكته

  (1)نماید. را تصــریـح مى

 . 228،ص  23المیزان، ج  -1

 

 ر برابر حقیقت انسانیّت تكـوینـى بـودن تمّرد شیطان د
 

 / اعراف(  11«)الّساِجدیَن! یَُكْن ِمنَ ثُــمَّ قُْلنـا ِلْلَمالآئَِكِة اْسُجدُوا اِلدََم فََسَجدُوآا اِالّ اِْبلیَس لَْم »

این آیه راجع به امور تشریعى و قانونى نیست، و امرى كه در آن است و هم چنین 

ها امور تكوینى است و اگر دارد كه ابلیس قصود از آنامتثال و تمّردى كه در آن ذكر شده م

» تمّرد كرد مقصود این است كه وى در بــرابــر حقیقــت انســانیّت خــاضــع نشــد، جملــه: 

ـَر فیهــا ـ تو نمى /  13« )بایستى در چنین مقامى تكبّر كنى!فَمــا یَُكــوُن لَــَك اَْن تَتََكبَـّ

كنـد، بــراى ایــن كه ظــاهــر آن این است كه آن مقام مقامى ا تأیید مىاعراف( این بیان ما ر

است كه ذاتا قـابـل تكبّر نیســت، و ممكــن نیســت بتـوان از آن سر پیچى كرد و لذا تكبّر 

تـر ابلیس نسبت به ایـن مقـام همــان و بیـرون شـدن از آن و هبـوطـش بــه درجـــه پـائیـن
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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 

قاوت درباره مالئكه تصّور ندارد و آنان مجبور به اطاعت چنین نیستند، زیرا معصیت و ش

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 

بود. ابلیس و مالئكه هر دو در یك رتبه بوده و بدون امتیاز از هم، هر  سجود بر وى نكرده

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. 

  30ص  15الـمیـــــزان ج:  -1
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 فصل نهم

 

 ج نسل انسان از بهشتنقش شیطان در خرو
 

 

 

 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: 

 ـ سوره بقره:  1

تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانى از هر و گفتیم: اى آدم » ـ 

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 

تا مدتى در  بیرونشان كرد. گفتیم: با همین وضع كه دشمن یكدیگرید پائین روید كه

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 

ها كه هدایت مرا پیروى كنند نه بیمى دارند و نه هدایتى از من به سوى شما آمد آن

هاى ما را دروغ شمارند اهل جهنّمند كه كافر شوند و آیهاندوهگین شوند. و كسانى 

 « و خود در آن جاودانند!

 

 ـ ســـــوره اعـــــــراف:  2

خواهید و اى آدم تو و همسرت در بهشت مسكن كنید و از آن هر قدر كه مى» ـ 

بخورید ولى نزدیك این درخت مشوید كه در آن صورت از ستمكاران خواهید شد. 

هایى از ایشان كه پوشیده بود ن دو را وسوسه كرد تا بلكه بتواند عیبپس شیطان آ

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 

ه من از خیر خواهان شمایم. به بهشت نگردید. آن گاه براى آن دو سوگند یاد كرد ك
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این وسیله و با نیرنگ خود آن دو را به خود نزدیك كرد تا آن كه از درخت 

هاى شان ظاهر شد، ناگزیر شروع كردند از برگبخوردند، همین كه خوردند عیب

بهشتى بر خود پوشیدن، و پروردگارشان ندایشان داد: كه مگر به شما نگفتم: از این 

و مگر نگفتم شیطان براى شما دشمنى است آشكار؟ گفتند: درخت مخورید؟ 

پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم اگر ما را نبخشى و رحم نكنى حتما از 

كاران خواهیم شد. فرمود: از بهشت پائین بروید كه بعضى بر بعضى دیگر زیان

ـا زندگى دشمنید، و زمین تا مدتى معین جایگاه شماست. و نیز فـرمـود: در همـان ج

 « كنید و در آن جا بمیرید و از همان جا دوباره بیرون شوید ! 
 

 ـ سوره طه:  3 

و ما با آدم قبالً عهدى بسته بودیم و فرمانى داده بودیم ولى او را در آن عهد » ـ 

ثابت قدم و استوار نیافتیم. چون به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده كنند، همه سجده 

سرباز زد. آن گاه به آدم گفتیم: كه زنهار این ابلیس دشمن تو  كردند جز شیطان، كه

و همسر توست، مواظب باشید از بهشت بیرونتان نكند و گر نه بدبخت خواهید شد. 

شوى، و نه گرمازده. شوى، و نه برهنه، نه تشنه مىچون در بهشت نه گرسنه مى

خواهى من ى آدم مىها در او وسوسه كرد و گفت: ااما شیطان با همه این سفارش

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، 

هاى بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و پس بر آن شدند كه از برگ

نى كرد و گرفتار شد. آن گاه پروردگارش وى را راهنمائى پروردگارش را نافرما

اش را جبران نمود و هدایتش فرمود. پروردگارش دستور داد: برگزید و نافرمانى

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 

شود. و هر كس از یاد من اعراض كند زندگى پیروى كند، گمراه و بدبخت نمى

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 

ا آن را فراموش خواهد فرمود: همان طور كه آیات من به سویت آمد و تو عمد

  (1)« كردى، امروز هم ما تو را فراموش كردیم...!

 39تا  35. آیات  238، ص 1المیزان، ج  -1

 116سوره اعراف و  25تا  20سوره بقره و آیات 

 «به شرح متن»سـوره طــه  127تا 
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 بهشت آدم و شیطان كجا بود؟ 
 

ـةَ... َو یــــآ ادَُم اْسُكــــْن اَْنـــَت َو َزْوُجــ»  / اعــراف( 25تا  19!« )ـَك اْلَجنَـّ

آید كه قبل از این كه آدم در زمین قرار گیرد خداوند از داستان بهشت آدم چنین برمى

بهشتى برزخى و آسمانى آفریده و او را در آن جاى داده بود و اگر او را از خوردن مزبور 

بشر جز به  زموده و معلوم كند كهنهى كرده براى این بود كه بدین وسیله طبیعت بشرى را آ

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. 

كه بهشت اولیاى خداست نه  بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشكال شود به این

جاى شیطان و یا اشكال شود به این كه بهشت جاى خلود است و كسى كه وارد آن شد دیگر 

 شــود پس آدم چطــور بیــرون آمــد؟ بیـرون نمى

هاى دیگر دنیا جاى زندگى دنیوى بهشت دنیائى و مادّى هم نبوده تا مانند سرزمین

سیله قانون و امر و نهى مولوى ممكن باشد، بلكه بهشــت باشد و اداره آن زندگى تنها به و

بــرزخــى بــوده و جــائى بـوده كه سجــایــا و اخــالق و خالصه غرایز بشـرى ـ نـه 

 (1)شده است. خصــوص آدم ـ ظاهر و هویدا مى

 .51، ص 15الـمیـــــــــــــــــــزان، ج  -1

 

 

 وسوسه آدم و همسرش چگونه صورت گرفت؟ 
 

 / اعراف( 25تا  19.« )فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْیطاُن... »

/  35« )اى آدم تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید،» خداى سبحان با جمله: 

» السالم را مخاطب قرار داده سپس همسر او را عطف بر او نموده و با جمله بقره( آدم علیه

ها را بر آنان تصّرف در همه انواع خوراكى / بقره( 35« )و از هر جا خواستید بخورید...،

/ بقره(  35« )و به این درخـت نـزدیك مشوید!» مباح نمود، مگر آن درختى را كه با جمله 

 استثنا كرد . 

 / اعراف( 20.« )فَــَوْســَوَس لَُهَمــا الشَّْیطــاُن... »ـ 

پنهانى. و در لغت به معناى دعوت كردن به امرى است به آهستگى و « وسوسه»

 «الشََّجَرِة ااِلّ اَْن تَُكونا َملََكْیِن اَْو تَُكونا ِمَن اْلخاِلدیَن!ما نَهیُكما َربُُّكما َعْن هِذِه »جمله: 
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اعراف( معنایش این است كه پروردگار شما، شما را از این درخت نهى نكرد مگر از /20)

 این جهـت كه مبـادا فرشته شوید و یا از خالدین گردید! 

 اعراف(/21« )َو قاَسَمُهما اِنّى لَُكما لَِمَن النّاِصحیَن!»ـ 

هاى غالظ و شداد به آن دو گفت كه من خیر معناى جمله این است كه ابلیس با قسم

/ اعراف( غرور به  22« )فَدَلّیُهما بِغُُروٍر،» خواهم شما را فریب دهم. خواه شمایم و نمى

 ن سوء قصدى است كه در دل دارد. و این كه فرمود: معناى اظهار خیر خواهى و نهان داشت

َو نادیُهما َربُُّهمآ اَلَْم اَْنَهُكما َعْن ِتْلُكَما الشََّجَرةِ ـ پــروردگــارشــان بــه ایشــان بانك »ـ 

 / اعراف( 22) «زد: مگــر مــن از ایــن درخــت منعتـان نكـردم؟

قع كه خداوند این خطاب را به آنان داللت دارد بر این كه آدم و حّوا در آن مو

كرده از مقام قرب خدا دور شده بودند، براى این كه ندا به معناى صدا زدن از دور مى

هم این داللت را دارد، زیرا این كلمه هم براى اشاره به دور « تِْلُكَما»است. هم چنان كه 

داى ورود آدم به بهشت و كه براى اشاره به نزدیك است. و لذا در ابت« هذا»است، به خالف 

اشاره به درخت مزبور « هذه»لفظ تعالى بهكه این مخالف از او سربزند خداىقبل از این

 كرده بود. 

قاال َربَّنا َظلَْمنـآ اَْنفَُسنا... ـ گفتند پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم و اگر ما را » ـ 

 / اعراف( 23« )كاران خواهیم بود!نیامرزى و رحممان نكنى از زیان

رساند. و لذا هیچ این حرف از آدم و حوا نهایت تضّرع و التماس آن دو را مى

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! 

 .44، ص 15المیزان، ج  -1

 

 

 وظیفه شیطان در شناساندن عیب آدم و زمینى شدن او 
 

 / اعـراف( 20« )فَـَوْسـَوَس لَُهَمـا الشَّْیطـاُن ِلیُْبـِدَى لَُهمـا ما ُوِرَى َعْنُهمـا...!» 

هایى از ایشان كه پوشیده پس شیطان آن دو را وسوسه كرد تا بلكه بتواند عیب»ـ 

 !« ار ســـازد... بود آشكـــــ

آید كه از ریخت و سیاق آیات مربوط به موضوع آدم و ابلیس به خوبى بر مى

آخرین عامل و علتى كه باعث زمینى شدن آدم و همسرش شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب 

هاى بهشت اى كه فرموده ـ بر آن شدند كه از برگآن دو بود، و عیب نام برده هم به قرینه

انند ـ همان عورت آن دو بوده است.  معلوم است كه این دو عضو، مظهر بر خود بپوش
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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. 

رش تمام شده بود و بعد از آن خدا آن دو را گو این كه خلقت بشرى و زمینى آدم و همس

داخل بهشت كرد ولى مدت زیادى در این بین فاصله نشد و خالصه آن قدر به آن دو مهلت 

ندادند كه در همین زمین متوّجه عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوى و 

 احتیاجات آن پى ببرند. 

، و وقتى داخل كردند كه هنوز روح بلكه بالفاصله آن دو را داخل بهشت كردند

ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند به زندگى دنیا آلوده نشده بود ـ به 

ِلیُْبِدَى لَُهما ما ُوِرَى َعْنُهما ـ تا ظاهر شود از آن دو آن چه پوشانده » دلیل این كه فرمود: 

 شود از آن دو آن چه بر آن دو پوشیده بود.  و نفــرمــود: تا ظـاهر« شــده بــود از آنـان،

هاى آن دو موقتى بوده و یك دفعه صورت گرفته شود، پوشیدگى عیبپس معلوم مى

است. چون در زندگى زمینى ممكن نیست براى مدتى طوالنى این عیب پوشیده بماند، )و 

م و حّوا در زمین آید این است كه وقتى خلقت آدجان كالم و آن چه از آیات نام برده بر مى

هایشان پوشیده شده، داخل بهشت كه متوجه شوند، عیبتمام شد بالفاصله و قبل از این

 اند.( شده

پس ظهور عیب در زندگى زمینى، و به وسیله خوردن از درخت، یكى از قضایاى 

د شد... لذا خداى تعالى خطیئه آنان را بعد از آن كه توبه كردنحتمى خدا بوده كه باید مى

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 

رفتــن قضائى حتمى نبود، و نیز برگشتن به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و نادیده  گــ

 برد.( خطیئــه به بهشــت بـرگـردنــد، )چــون تـوبه آثار خطیئه را از بین مى

شود علت بیرون شدن از بهشت و زمینى شدن آدم آن خطیئه نبوده، پس معلوم مى

بلكه علت این بوده كه به وسیله آن خطئیه عیب آن دو ظاهر گشته است و این به وسیله 

 (1)ه است. وسوسه شیطان لعین صورت گرفت

 .241، ص 1المیــــــــــزان، ج  -1

 

 وسوسه شیطان در داللت آدم به سوى شجره خلد 
 

 «فَـَوْسـَوَس ِالَْیـِه الشَّْیطـاُن قـاَل یـا ادَُم َهـْل اَدُلَُّك َعلى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َو ُمْلٍك ال یَْبلى!»

 طه(/120) 
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خوردن آن ممنوع شدند. مراد از  مقصود از شجره خلد همان درختى است كه از

شود آدمى جاودانه زنده بماند و مراد از ُملكى شجره خلد درختى است كه خوردنش باعث مى

ها و موانع در آن اثر نگذارد. كه كهنه نشود سلطنتى است كه مرور زمان و اصطكاك مزاحم

خواهى به درختى مى شود كه مثالً بگوئیم ابلیس به آدم گفت آیاپس برگشت معنا به این مى

 ات كنم كه با خوردن میوه آن عمرى جاودان و سلطنتى دائمى داشته باشى؟ راهنمائى

فرماید: پروردگار شما شما را از این همین مضمون در سوره اعراف است كه مى

درخت نهى نكرد مگر براى دو محذور: یكى این كه دو ملك نشوید، دوم این كه حیات 

 ید. جـاودانه پیدا نكن

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 

وید: براى این بوده كه شما جاودانه در بهشت نمانید چــون داشتــن در بهشت نمانید و یا بگ

 ملــك خــالـد مستلــزم زنــدگى جــاودانــه نیز هست. )دقت فرمائید!( 

 .310، ص 14المیــــــــــزان، ج  -1

 

 كندن لباس تقوی آدم و همسرش به وسیله شیطان 
 

 َكماآ اَْخَرَج اَبََوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة یَْنِزُع َعْنُهما ِلبــاَسُهمــا ِلیُــِریَُهمــا یا بَنى آادََم ال یَْفتِنَنَُّكُم الشَّْیطانُ »

 / اعــراف( 27« )َســْوءاتِِهمــا!

اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت » ـ 

 « ان را به ایشان بنمایاند.هاشكند تا عورتبیرون كرد. لباس ایشان را از تنشان مى

اى بنى آدم! بدانید كه براى شما معـایبى است كه جـز لباس تقـوى چیـزى آن را 

ایم، پس پوشاند، و لباس تقوى همان لباسى است كه ما از راه فطرت به شما پوشاندهنمى

طور كه زنهار كه شیطان فریبتان ندهد و این جامه خدادادى را از تن شما برون نكند، همان 

ها را اولیاى كسانى  قــرار دادیـم در بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون كرد. آرى ما شیطان

 هـا به راه بیفتنـد. كه به آیـات ما ایمـان نیـاورده وبه پـاى خود دنبـال آن

شود آن كارى كه ابلیس در بهشت با آدم و حّوا كرده ـ كندن از این جا معلوم مى

هایشان ـ تمثیلى است كه كندن لباس تقوى را از تن همه آدمیـان اندن عورتلباس براى نمای

دهد و هر انسانى تا فریب شیطان را نخورده در بهشت بـه سبـب فـریفتن ایشان نشان مى

 (1)كند. سعادت است و همیـن كـه فـریفته او شد خداوند او را از آن بیرون مى

 .97ص ، 15المیـــــــــــــــــزان، ج  -1
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 وسیله شیطان چگونگى توجیه نهى آدم به
 

 اعراف(/27!« )الشََّجَرةِ... فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْیطاُن...َو قاَل ما نَهیُكما َربُُّكما َعْن هِذهِ »

پس شیطان آن دو را وسوسه كرد... و گفت: پروردگار شما، شما را از این درخت »

خوردن از آن مبدّل به فرشته نشوید، و یا از نهى نكرده مگر براى این كه در نتیجه 

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 

كــه كامالً به یاد آن بود. چیزى كه هست ابلیس با نهــى خـدا را فـرامـوش نكــرده بــود، بل

فلسفه چینى خود نهى خدا را براى آدم توجیه كرد، كه منظور این بود كه جزو فرشتگـان و 

 (1)از خالـدین در بهشت نشوى... ! 

 . 243، ص 1المیــــــــــــــزان، ج  -1

 

 آدم، و رؤیت و صحبت و فریب شیطان 
 

 / بقره(  36!« )شَّْیطاُن... فَـاََزلَُّهَما ال» 

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 

ان كه ما را القاء و وسوسه در قلب بوده، بدون این كه خودش را به طرف نشان دهد، هم چن

 ایم. زند و ما تا كنون خود او را ندیدههم گول مى

فَقُْلنا یا ادَُم اِنَّ هذا َعدُوٌّ لََك َو ِلَزْوِجَك ـ پس گفتیم یا آدم: این دشمن تو و » لكن از آیه: 

اشاره به شیطان كرده، فهمیده « هذا»/ طه( كه خداوند با كلمه  117« )همسرت است!

ا به آدم و همسرش نشان داده بود و معرفى كرده بود ـ معرفى به شود كه خدا وى رمى

 شخص او، و عیـن او ـ نـه معـرفى بـه وصــف او. 

یا ادَُم َهْل اَدُلَُّك َعلى َشَجَرِة اْلُخْلِد ـ اى آدم تو را به درخت » هم چنین جمله: 

قرآن كریم آن را / طه( كه حكایت كالم شیطان است، كه  120« )جاویدانى راهنمائى بكنم؟

به صورت حكایت خطاب آورده، و این داللت دارد بر این كه گوینده آن كه شیطان است در 

 كرده است. بـرابـر آدم ایستـاده و با او صحبت مى

شد و او را خالصه آیات داللت دارد بر این كه شیطان براى آدم و همسرش دیده مى

بینیم و تنها یطان مثل حال ما بوده كه او را نمىدیدند. و اگر حال آن دو نیز نسبت به شمى
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توانستند بگویند: ما كه شیطانى ندیدیم و خیال كـردیـم این رسد، مىاش به ما مىوسوسه

 ها از افكــار خودمان بوده است. وسـوسه

دیدند و هم چنان كه انبیاء با این كه به عصمت خدائى معصومند، شیطان را مى

شناختند. روایات وارده درباره نوح و ت متعرض ایشان بشود مىخواسهنگامى كه مى

آله بر وعلیههللاابراهیم و موسى و عیسى و یحیى و ایوب و اسماعیل و محّمد رسول ّللّا صلى

رساند شیطان با آن دو تن در این معنا داللت دارد. ظاهر آیات این داستان به روشنى مى

د. و قبالً خود را به بهشت در انداخته و طرح دوستى با آن برابر درخت نام برده ایستاده بو

 (1)دو ریخته، و با وسوسه خود فریبشان داده بود. 

 .248، ص 1المیزان، ج  -1

 

 چگونگى ورود شیطان به بهشت و خروج از آن 
 

 / بقره(  36« )َو قُْلنَا اْهبُِطوا...!»

گوییم: این اشكال پاسخ مىشـود؟ در اگــر بگـویى شیطـان كه داخـل بهشـت نمى

وقتـى وارد است كه بهشـت مـورد بحـث، بهشـت خلـد باشد. و چنین نبوده، بلكه این جـریـان 

هـا از آن بهشـت در بهشتــى دیگـر صـورت گـرفتـه اسـت. به دلیـل ایـن كـه همگـى آن

  سـاخـت.بیــرون شـدنـد. و اگــر بهشـت خلـد بـود بـا بیـرون شـدن نمى

/ اعراف(  13« )فَاْهبِْط ِمْنها...!» اما این خطاب كه خداى تعالى به ابلیس كرد كه:

توانى تكبّر كنى، پس از آن بیرون شو ـ كه یعنى از این بهشت فرود آى، كه در این جا نمى

به ظاهر فرمان بیرون شدن ابلیس از بهشت است، ممكن است بگــوییـم: مــراد از آن بیرون 

  (1)میـان مـالئكـه، و یـا از آسمـان، و مقام قرب و تشـریـف است. شدنـش از 

 .249، ص 1الـمیـــــــــــزان، ج  -1

 

 گیرى از داستان ابلیس و آدم نتیجه
 

یَّتَهُ اَْوِلیاَء ِمْن دُونى َو ُهْم لَُكْم َعدُوٌّ بِئَْس ِللّظاِلمیَن بَداَلً » َِّخـذُونَـهُ َو ذُّرِ  كهف( /  50!« )اَفَتَت

اى كه این جمله تقریر بر ماحصل واقعه ابلیس و آدم است. معنایش این است نتیجه

توانید از داستان آدم و ابلیس بگیرید این است كه نباید ابلیس و ذریّه او را اولیاى خود مى

ها دشمنان شما بنى نوع بشرند. بنابر این، مراد از والیت، والیت بگیرید، با این كه آن

كنند اطـاعــت ها را در آن چه كه به سویش دعوت مىواهد بود. چون كفّار شیطاناطاعت خ

 كننــد. خـوانـد اطــاعـت نمىكننـد، و خــدا را در آن چـه بـه سـویـش مىمى
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بعید هم نیست كه مراد از والیت، والیت ملك و تدبیر باشد كه عبارت اخراى 

پرستیدند، جن را مالئكه را به طمع خیرشان مىطور كه پرستان همانربوبیّت است، چه بت

كردند، و خدا هم كه تصریح فرموده كه ابلیس از نیز به خاطر ترس از شّرشان پرستش مى

جن است، و داراى فرزندانى است، و ضاللت آدمى در راه سعادتش و هم چنین همه 

جهات معناى  هاى دیگرش همه به اغواى شیطان است. پس با در نظر گرفتن اینبدبختى

آیـا بـاز هـم او و ذریّـه او را اولیـاء و آلهـه و اربـاب خود » شـود: ـ آیــه چنیـن مى

جویید، با این كه پرستید و به سویشان تقرب مىها را مىگیـریـد؟ و بـه جـاى من آنمى

 كهف(/50« )دشمنان شمایند؟

والیت تدبیر است، نه  ها را در خلقت مناسب با نداشتنشاهد نگرفتن خدا شیطان

 نــداشتـن والیــت اطـاعـت. 

 !« بِئْـَس ِللّظاِلمیَن بَداَلً » ـ 

چـون عمـل مشـركیـن در حقیقـت همـان بـدل گـرفتـن شیطـان اسـت به جاى خدا، و 

 (1)شـود. چه قدر این كـار زشـت اسـت؟ آرى هیـچ صـاحـب خـردى مـرتكب آن نمى

 .198ص ، 26المیـــــزان، ج  -1

 

 نقض عهد الهى به وسیله آدم و نقش شیطان 
 

 / طه(  115« )َو لَقَــْد َعِهـْدنا اِلـى ادََم ِمْن قَْبـُل فَنَِسـَى َو لَـْم نَِجـْد لَهُ َعـْزمـا!»

هاى پیش وصیتى كردیم، ولى خورم كه به تحقیق آدم را در زمانسوگند مى» ـ 

كه در حفظ آن عزم جازم داشته باشد یا بر آن وصیّت  وصیّت را ترك كرد و ما او را نیافتیم

 «صبر كند!

و اّما این كه مقصود از آن عهد چه بوده به طورى كه از داستان آن جناب در چند 

َو ال تَْقَربا » آید، عبـارت بـوده از نهـى از خـوردن كـه فرموده: جاى قرآن برمى

 بقره(/35«  )الشََّجَرةَ!هِذهِ 

عهدى را كه ما به آدم سپردیم و گفتار ما را كه به مالئكه گفتیم براى  به یاد آر» ـ 

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 

 طه(/116« )ننمود!

یس از سجده امتناع ورزید ما به منظور خیر خواهى و ارشاد پس وقتى كه ابل» ـ 

بینى از سجده امتناع ورزید ابلیس ـ دشمن تو و آدم به سوى صالحش به او گفتیم: این كه مى

 / طه( 117و  116« )باشد...!همسرت مى



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 150

« كند،تان نـ زنهار كه از بهشت بیرون فاَل یُْخِرَجنَُّكما ِمَن اْلَجنَّةِ » اگر در جمله: 

طه( به جاى نهى ابلیس از این كار، آدم و حوا را نهى كرد در حقیقت كنایه از نهى /117)

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)در بیــرون كــردن شمــا از بهشـت و بـدبخـت كـردنتـان قـوى نگـردد. نشــود، و 

 .26، ص 28الـمیــــــزان، ج  -1

 

 هبوط آدم و همسرش، و ابلیس 
 

 «  االَْرِض ُمْستَقَرٌّ َو َمتاٌع اِلى حیٍن!ِلبَْعٍض َعدُوٌّ َو لَُكْم ِفىقاَل اْهِبُطوا بَْعُضُكْم »

 / اعراف(  24)

دیگرید پائین روید و شما را در زمین تا زمانى معین : چنین كه دشمن همگفـت»ـ 

 « قرارگاه و بــــرخـــوردارى اســــت!

میــریـد و از آن جــا كنیــد و در آن جــا مىگفــت: در آن جــا زنــدگــى مى»ـ 

 « شـــــــویــــــد!بیــرون آورده مـــى

ر اوست و هم خطاب به ابلیس است. و دشمنى خطاب اّول، هم خطاب به آدم و همس

هاى آنان است. بعضى از بنى نوع بشر با بعض دیگر به خاطر اختالفى است كه در طبیعت

َو لَُكْم »و این قضائى است از خداى تعالى، قضاى دیگرش هم این است كه فرمود: 

ْرِض ُمْستَقَرٌّ َو َمتاٌع اِلى حیٍن،فِى َِ تا چندى كه به زندگى دنیوى زنده / بقره( یعنى  36« )ااْل

آید كه این خطاب هم خطاب به هرسه هستید جایتان در زمین است. از ظاهر سیاق آیه بر مى

 است. 

 / اعــراف( 25) « قــاَل فیهـــا تَْحیَـــْوَن َو فیهـا تَُمـوتُـوَن َو ِمْنهــا تُْخــَرُجــوَن!»ـ 

شر را تا روز قیامت خاك نشین كرده این خطاب دّوم، نیز قضاى دیگرى است كه ب

است. بعید نیست كه خطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندانش باشد، براى 

كالم را از هم « قالَ »این كه اگر خطاب شامل ابلیس هم بوده جا داشت بدون این كه با كلمه 

داده بعید نیست كه خطاب و چون كلمه مزبور را فاصله قرار « َو فیها...،»جدا كند بفرماید: 

 (1)مختص به آن دو بوده باشد. 

 . 46، ص 15الـمیـــــــــــــــــزان، ج  -1
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 فصل دهم

 

 از شیطان قرآنمصونیت وحى 
 

 

 

 مصونیت وحى الهى از نفوذ شیطان در مراحل آن 
 

هُ یَْسلُـُك ِمـْن بَْیـِن یَــدَْیــِه َو ِمـْن َخلْ »...  / جـن(  27!« )ِفــِه َرَصــدا... فَــِانَـّ

داند چون او كسى را عــالــم بــه غیــب اوسـت، پـس جــز او كســى غیــب نمى» ـ 

كند، مگر كسى از رسوالن را كه شایسته و مرّضى این كار بداند كه بر غیب خود مسلّط نمى

معلوم كند آیا رسالت گمارد تا خدا براى چنین كسانى از جلو و عقب حافظانى در كمین مى

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!

دهد، كند كه در گرفتنش اشتباه رخ نمىرسول الهى طورى وحى الهى را دریافت مى

اندازد، در نتیجه وحى خدا ن در دل او دست نمىكند، و شیطاو ذهنش آن را فراموش نمى

گردد، و نیز در رساندن وحى به مردم نیز این مصونیت هست، و دچار تغییر و تبدیل نمى

ها داللت تواند بكند. جمله نام برده بر همه این مصونیتشیطان در این مرحله هم كارى نمى

بداند انبیاء رساالت پروردگار فرماید غرض از گماردن رصد این است كه دارد، چون مى

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 

ن كامالً شود، و ایكردن و رساندن( مصونیت نداشته باشد، غرض خداى تعالى حاصل نمى

روشن است، و چون خداى تعالى براى حاصل شدن این غرض غیر از مسئله سلوك رصد 

فهمیم كه وحى آن زمان هم كه به دست رسول رسیده به طریقه دیگرى ذكر نكرده، مى

شود، همان طور كه در طریق رسیدنش به رسول به وسیله آنان وسیله مالئكه حراست مى

  (1)كند. ها را تأیید مىاین داللت« َط بِما لَدَْیِهْم،اَحا»شد. و جمله: حراست مى

 .225، ص 39المیـــــزان، ج  -1
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 تالش شیاطین براى استراق سمع از گفتگوى مالئكه 
 

/  17و  16« )َو لَقَْد َجعَْلنا فِى السَّماِء بُرُوجا َو... َو َحِفْظنـاهـا ِمـْن ُكـّلِ َشْیطـاٍن َرجیٍم!»

 حجر( 

هایى، و زینت كردیم آن را براى تماشاگران، و دادیم در آسمان برج قرار» ـ 

حفظش نمــودیم از هر شیطــانى رانــده شده، لكن آن شیطانى كه براى استراق سمع 

 « كند!نزدیك شود شهاب مبین دنبالش مى

اى به معناى خبرگیرى در پنهانى است، مانند كسى كه در گوشه« استراق سمع»

طورى ها بهدهد. استراق سمع از شیطانگفتگوى محرمانه دیگران را گوش مىپنهان شده و 

آید، عبارت از این است كه در صدد برآیند از گفتگوى كه از آیات سوره صافات بر مى

 مالئكه خبر دار شوند. 

آید، اجرام روشنى هم اى است كه از آتش بیرون مىبه معناى شعله« شهاب»كلمه 

اى كه ناگهان از یك نقطــه اند كه گویا ستارهشوند از این جهت شهاب گفتهكه در جو دیده مى

 گردد. اى خاموش مىرود و پـس از لحظهآسمـان بیـرون آمـده به سـرعـت مى

ما در آسمان ـ كه عبارت از جهت » شود كه: بنابر این ظاهر معنى آیات این مى

هاى آفتاب و ماه است ـ قرار دادیم، و آن ها و قصرها كه همان منزلباالى زمین است ـ برج

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 

وند: مگر آن شیطانى كه براى ها از آن چه كه در ملكوت عالم است خبر دار نششیطان

استراق سمع نـزدیـك شـود، تا گفتگــوى مــالئكـه را دربــاره امــور غیبى و حوادث آینده، و 

  (1)كند. امثال آن را بشنـود، كـه به محض نزدیك شدن شهابى مبین دنبالش مى

 .203، ص 23المیزان، ج  -1

 
 

 مـارد حفـظ اخبـار غیبـى و حـوادث آتـى از شیاطیـن
 

 صافات(/7« )َو ِحْفظا ِمْن ُكّلِ َشْیطاٍن ماِرٍد!»

آن فرد خبیثى « ماِرد»افــراد شــریـر از جـن، و مراد از « َشْیطــان»مــراد از 

 است كـه عارى از خیر باشد. 

عُوَن اِلَى اْلَمالَِء االَ ال یَسَّ »این كه فرموده:  توانند به آن هاى خبیث نمىْعلى: شیطانمَّ
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ها ممنوع از / صافات( كنایه است از این كه آن 8« )گذرد گوش دهند،در مأل اعلى مى چه

ها شده نزدیكى بدان جا هستند. و به همین عنایت است كه عبارت نام برده صفت همه شیطان

 است. 

كنند. و ها را پر مىهایى كه چشمبه معناى اشراف از هر قوم است، آن« َمالَء»كلمه 

خواهند به گفتگوى ایشان گوش دهند. و منظور ها مىهایى هستند كه شیطانانمأل اعلى هم

 دهند. هاى باال را تشكیل مىاز مأل اعلــى مــالئكــه مكــّرمى هستنـد كه سكنـه آسمـان

ها از گوش دادن به مأل اعلى این است كه بر اخبار غیبى كه از عالم مقصود شیطان

دهد و اسرار كنند، مانند حوادثى كه بعدها در زمین رخ مى ارضى پوشیده است اطالع پیدا

 پنهانى كه آیه زیر بدان اشاره دارد. 

توانند قرآن نازل كنند و سزاوار این كار نیستند، چون ایشان از ها نمىشیطان»

ها آسمان را لمس ما شیطان»/ شعراء( و هم چنین آیه:  212تا  209« )شنیدن ممنوعند!

نزدیك شدیم دیدیم كه پر از نگهبانان قهرمان، و پر است از تیرها، با این كه ما كردیم و بدان 

نشستیم، ولى االن هر كس به ها به گوش مىقبل از بعثت این پیامبر همواره در آسمان

 / جن(  9و  8« )اند.صدارس آسمان نـزدیـك شـود، خـواهد دید كه تیرها در آن كمین كرده

 «ُهــــْم َعــــذاٌب واِصـــٌب،دُُحـــــورا َو لَ » ـ 

 (1)/ صافات(  9« )ها مدحورند و رانده شده درگاه خدایند!این شیطان»ـ 

 .198، ص 33المیزان، ج  -1

 

 دفع شیاطین مطرود از سماء دنیا به وسیله شهاب ثاقب 
 

 / صافات( 10« )اِالّ َمْن َخِطـَف اْلَخْطفَةَ فَاَتْبَعَهُ ِشهاٌب ثاِقٌب!»

این است كه شیطــانى دزدكى خود را به صدارس مالئكه برساند، « َخْطفَه»از مراد 

هاى آنان را با گــوش خــود بقــاپد. در جاى دیگر از این عمل به استراق سمع تا حرف

 تعبیر كرده است. 

 گانه سوره فـوق الـذكر ایـن اسـت كه: معنــاى آیـات پنــج

ها را ـ با ترین آسمانن آسمان به شما ـ و یا پائینتریما آسمان دنیا را یعنى نزدیك»

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 

كنند اطالع ان مأل اعلى بین خود گفتگو مىبشنوند منعشان نمودیم، تا از اخبار غیبى كه ساكن

شوند، در حالى كه مطرود و رانده شده نیابند، و به همین منظور از هر طرف تیر باران مى

 « هستند، و عذابى واجب دارند، كه هرگز از ایشان جدا شدنى نیست!
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 / صافات( 10تا  6)

ین مالئكه ردّ و بدل تواند به اخبار غیبى كه در آسمان دنیا بپس كسى از جن نمى

شود، اطالع یابد مگر آن كه از راه اختالس و قاچاق چیزى از آن اخبار به دست بیاورد، مى

شود، تیر شهابى كه هرگز از هدف كه در این صورت مورد تعقیب شهاب ثاقب واقع مى

  (1)رود. خطا نمى

 .199، ص 33المیــزان، ج  -1

 

 راندن شیاطین  مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن با
 

 / صــافــات(  10« )اِالّ َمـــْن َخِطـــَف اْلَخْطفَـةَ فَـاَتْبَعَـهُ ِشهــاٌب ثـاقِـــٌب!»

مفسرین براى این كه استراق سمع شیاطین در آسمان را تصویر كنند، و نیز تصویر 

ذكر  شوند توجیهاتىها تیر اندازى مىها در این هنگام با شهابكنند كه چگونه شیطان

اند، كه همه بر این اساس استوار است كه آسمان عبارت است از افالكى كه محیط به كرده

هایى از مالئكه در آن افالك منزل دارند، و آن افالك در و دیوارى زمین هستند، و جماعت

تواند وارد آن شود، مگر چیزهائى كه از خود آسمان باشد، و این كه دارد، كه هیچ چیز نمى

ها به دست گرفته، و در كمین ان اول، جماعتى از فرشتگان هستند، كه شهابدر آسم

اند كه هر وقت نزدیك بیایند تا اخبار غیبى آسمان را استراق سمع كنند با آن ها نشستهشیطان

ها بر سر ایشان بكوبند، و دورشان سازند. و این معانى همه از ظاهر آیات و اخبار به شهاب

 رسد. ذهن مى

ها به خوبى روشن شده، و عیان گشته، و در نتیجه امروز بطالن این حرف ولكن

اند، كه وجوه بسیار زیادى هم بطالن همه آن وجوهى هم كه در تفسیر شهاب ذكر كرده

هستند، و در تفاسیر مفصل و طوالنى از قبیل تفسیر كبیر فخر رازى، و روح المعانى آقاى 

شود. الجرم باید توجیه دیگرى كرد كه مخالف با ىآلوسى و غیر آن دو نقل شده، باطل م

ها دارد نبوده باشد. و آن توجیه به علوم امروزى و مشاهداتى كه بشر از وضع آسمان

شود، تعالى دیده مىاحتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ این است كه این بیاناتى كه در كالم خداى

خارج از حّس زده شده، تا آن چه  هایى است كه به منظور تصویر حقایقاز باب مثال

ْمثاُل  َِ خــارج از حــّس است به صــورت محســوســات در افهــام بگنجــد ـ َو تِْلَك ااْل

ها در كالم خداى تعالى بسیــار اســت از قبیــل گونه مثل/ عنكبوت( این 43نَْضِربُها ِللنّاِس. )

 عــرش و كـرسـى و لـوح و كتاب. 

مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند، عالمى ملكوتى خواهد بنابراین اساس، 

تر از افق عالم ملك و محسوس دارد، همان طور كه آسمان ما با اجرامى بود كه افقى عالى

 تر و بلندتر از زمین ما هستند. كه در آن هست عالى
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نبالش هدف ها به آسمان، و استراق سمع كردن، و به دو مراد از نزدیك شدن شیطان

خواهند به عالم فرشتگان نزدیك شوند، و از ها مىها قرار گرفتن، این است كه شیطانشهاب

اسرار خلقت و حوادث آینده سر در بیاورند، و مالئكه هم ایشان را با نورى از ملكوت كه 

 ها خود راسازند. و یا مراد این است كه شیطانها تاب تحمل آن را ندارند، دور مىشیطان

هاى خود به صورت باطل جلوه دهند، و ها و نیرنگكنند تا آن را با تلبیسبه حق نزدیك مى

هاى ایشان را پنبه یا باطل را با تلبیس و نیرنگ به صورت حق در آورند، و مالئكه رشته

ها پى بـرده، حـق را حــق سازند، تا همه به تلبیـس آنكنند و حق صریح را هویدا مىمى

 باطل را باطل. ببینند و 

ها را و همین كه خداى سبحان داستان استراق سمع را و هدف شهاب قرار گرفتن آن

اى گفتار ها ذكر كرده، تا اندازهدنبال سوگند به مالئكه وحى و حافظان آن از مداخله شیطان

 (1)كند، و در عین حال خدا داناتر است. ما را تأیید مى

 .200، ص 33المیزان، ج  -1

 

 شیاطین با ستارگان در آسمان دنیا  رجم
 

ا السَّمـآَء الـدُّْنیـا بَِمصـابیـَح َو َجعَْلناها ُرُجوما ِللشَّیـاطیِن!»  / ملك( 5« )َو لَقَــْد َزیَّنَـّ

ها قرار ها را وسیله رجم شیطانهایى زینت دادیم و آنآسمان دنیا را با چراغ»ـ 

 « دادیم...!

كند. و ها تأللؤ مىه به خاطر نورى است كه از آناگر ستارگان را چراغ نامید

فرماید: ما ستارگان را كه آسمان دنیا را با ها این است كه مىمنظور از رجم شیطان با آن

ها شیاطینى را كه به آسمان نزدیك ها ـ تیرها ـ قرار دادیم، و با آنها زینت دادیم رجمآن

كنیم، هم چنان كه در جاى كنند، تیر باران مىشوند تا خبرهاى آسمانى را استراق سمع مى

كند. و نیز دیگر فرمود: مگر كسى كه استراق سمع كند، كه تیرهاى شهاب دنبالش مى

  (1)كند. فرموده: مگر شیطانى كه بخواهد چیزى برباید كه شهاب فروزان دنبالش مى

 .17، ص 39المیـــــــــــــزان، ج  -1
 

 

 ئات شیطانى نفى استناد قرآن به القا
 

 / تكویر( 25« )َو مـا ُهَو ِبقَْوِل َشْیـطاٍن َرجیـٍم!» 

كند، و با این نفى جنون هم نفى در این آیه استناد قرآن به القائات شیطانى را نفى مى
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شود، براى این كه آن چه نفى شده اعم از جنون است، چون كلمه شیطان به معناى شریر مى

هاست و ذریّه او نیز مصادیقى از شریر، و اشرار جن هم است كه ابلیس هم از آن شریر

مصادیقى از آن هستند. در قرآن هم شیطان رجیم تنها به ابلیس اطالق نشده، در مورد سایر 

/  34!« )فَاْخُرْج ِمْنها فَِانََّك َرجیٌم » فرماید: شریرها هم اطالق شده است، درباره ابلیس مى

!« َو َحِفْظناها ِمــْن ُكّلِ َشْیطاٍن َرجیٍم » فرماید: شریرها مى ها وحجر( و درباره سایر شیطان

 حجـر( /17)

شود: قرآن از تسویالت ابلیس و القائات جنود ابلیس، و از پس معناى آیه چنین مى

 (1)كنند. شود به بعضـى دیوانگان القـائـاتى مىالقائات اشرار جن نیست، كه گاهى دیده مى

 .92، ص 40ان ،ج المیــــــــــز -1

 

 مفهوم استعاذه هنگام قرائت قرآن 
 

جیِم!»   / نحل(  98« )فَـِاذا قَــَرأَْت اْلقُــْراَن فَـاْستَِعـْذ بِـاللّـِه ِمـَن الشَّْیطاِن الّرِ

خوانى از خداى تعالى طلب پناه است. معنا این است كه وقتى قرآن مى« استعاذه»

اى كه در اغواى شیطان رجیم پناهت دهد، پس استعاذه بخواه مادام كه مشغول خواندنى، از

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 

جیِم!اَُعوذُ بِاّلّلِ ِمَن الشَّْیطا» زبان بگوید:  این استعاذه زبانى و امثال آن سبب و مقدمه « ِن الّرِ

براى ایجاد آن حالت نفسانى است، نه این كه خودش استعاذه باشد، و اگر به خود این سخن 

اَُعوذُ » خوانى بگو ایم، خداى تعالى هم نفرموده هر وقت قرآن مىاستعاذه بگوییم مجازا گفته

  (1)خوانى از خدا پناه بخواه! بلكه فرموده: هر وقت قرآن مى« جیِم!بِاّلّلِ ِمَن الشَّْیطاِن الرِّ 

 .265، ص 24المیـــــــــزان، ج  -1

 

 عـدم توانائى و شایستگى شیاطین از استماع وحى و اخبار آسمانى 
 

لَـْت بِِه الشَّیـاطیـُن َو مـا یَْنبَغـى لَُهـْم َو مـا یَْستَطیعـُوَن اِنَّهُ » ـْم َعـِن السَّْمـِع َو ما تَنَزَّ

 «لََمْعـُزولـُوَن!

 / شعراء(  212تا  210) 

توانستند نازل كنند. اند. نه حق ایشان بود و نه مىقرآن را شیاطین نازل نكرده» ـ 

 « ها از شنیدن وحى بركنارند!چه آن
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م آله جنّى دارد كه این كالوعلیههللادر پاسخ از سخنان مشركین كه گفتند: محّمد صلى

هــا آورد و نیــز او شـاعــر است. فـرمـود: كـه قـرآن از تنـزیـل شیطـانرا برایش مى

 نیســت. 

آید و در این جا مراد كلمه شیطان به معنــاى شــریــر است و جمع آن شیاطین مى

 از آن اشـرار جن هستند. 

این « كنند، سزاوار نیست كه قرآن را نازل»وجه این كه در آیه مورد بحث فرموده: 

است كه ایشان خلق شریرى هستند و جز به شّر و فساد، و جلوه دادن باطل در صورت 

حق، و از این راه مردم را از راه خدا گمراه كردن هّمى ندارند، و قرآن كریم كالم سراپا 

ها مناسبت ندارد كه قرآن را به حق است و باطل بدان راه ندارد، پس طبیعت و جبلت آن

 كنند.  كسى نازل

توانند قرآن نازل كنند معناى این كه فرمود ـ َو مـا یَْستَطیعـُوَن، این است كه نمى

گیرند و به امر او، و در چون قرآن كالمى است آسمانى، كه مالئكه آن را از رّب العّزه مى

 كنند. حفظ و حراست او نـازلش مى

ها از این است كه شیطان« َمْعـُزولـُوَن،اِنَُّهـْم َعـِن السَّْمـعِ لَ »معناى این كه فرمود: 

گذرد، معزول و دورند، براى این شنیدن اخبار آسمانى، و اطالع از آن چه در مأل اعلى مى

 (1)شوند. هاى ثـاقب از نـزدیكى به آسمان، و به گوش نشستن، رانده مىكه با شهاب

 .222، ص 30الـمیــــــــــــزان، ج  -1
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 فصل یازدهم

 

 مقابله پیامبران الهى با شیطان
 

 

 كند؟ آیا شیطان در انبیاء تصّرف مى
 

 / آل عمـران(  41تا  39!« )فَنـادَتْـهُ اْلَمـالئَِكـةُ...قـاَل َرّبِ اْجعَـْل لـى ایَـةً... »

السالم را در ناحیه جسم، و یا در ناحیه تخریب و تواند انبیاء علیهشیطان گرچه مى

ــایـج تبلیغاتشان مّس نماید، و رواج دین و استقبال مردم را به آن از بین بـرد بــردن نتاز بین

لكــن تـوانـائى بــه تعّرض و مّس نمودن انبیاء در ناحیه نفوس شریفشان قطعا ندارد، زیــرا 

تواند دخالت و عصمت آنان مانع چنان تصّرفى است و شیطان در ناحیه جان انبیاء نمى

 مداخله نماید.

 ات:آی

هُ اَنّـى َمسَّنَِى الشَّْیطاُن بِنُْصٍب َوَعذابٍ »  ـ از بنده ما  َو اْذُكْر َعْبَدنا اَیُّوَب اِْذ نـادى َربَـّ

ایّوب یاد كن، هنگامى كه به درگاه خدا عرض كرد: پروردگارا شیطان مرا سخت 

 / ص( 41)     «رنج و عــذاب رسـانیــده اســت!

 

قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َو ال نَبِّىٍ ااِلّ اِذا تََمنّـى اَْلقَــى الشَّْیطــاُن فـى  َو ما اَْرَسْلنا ِمنْ » و 

ـ پیش از تو هیچ رسول و ّللّاُ ایاتِِه  الشَّْیطاُن ثُمَّ یُْحِكمُ  اُْمنِیَّتِِه فَیَْنَسُخ ّللّاُ ما یُْلِقى

وت كرد شیطــان پیـامبـرى نفـرستـادیـم مگر آن كه چون آیاتى براى هدایت خلق تال

در آن آیـات الهـى القاى دسیسه نمود، آن گاه خدا آن چه شیطان القاء كرده محـو و 

 «گرداند!سازد و آیات خود را تحكیم و استوار مىنــابــود مى

 / حج( 52) 

ـ )یوشع گفت:( من آن جا ماهى  فَِانّى نَسیُت اْلُحــوَت َو ما اَْنسانیهُ ااِلَّ الشَّْیطانُ »و 

 / كهف( 63« )ا فــرامـوش كـردم و شیطـان از یــادم برد.ر

 شاهد روشنى بر این معناست. 
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نباید در شنــاخت كــالم ملــك از وسوسه شیطان اشتباه « عصمت»انبیاء به واسطه 

كنند. البته شناختن آنان كالم ملك را از وسوسه شیطان، به واسطه شناساندن خداست، نه آن 

 (1)اللى داشته باشند. كه خود در آن استق

 .321، ص 5المیزان، ج  -1

 
 

 چگونگى مشاهده و شناخت شیطان به وسیله انبیاء 
 

 / آل عمران( 41تا  39!« )فَنــادَتْــهُ اْلَمــالئَِكــةُ...قـاَل َرّبِ اْجعَـْل لـى ایَةً... » 

مكن است انبیاى الهى و كسانى كه مانند آنان از مقّربین الهى محسوب اند بعضا م

ها را هم در عین مشاهده بشناسند، چنان كه ملك و شیطان را مشاهده كنند و آن

 السالم همیـن معنـى را حكـایت فـرمـوده اسـت. متعــال از آدم و ابـراهیـم و لـوط علیهخــداى

روشن است كه پیامبران الهى در آن موقع احتیاج به ممیّز ندارند، زیرا در عین 

ها راه شك و اشتباهى در حقّشان معنى ندارد. اّما در غیر شیطان و شناختن آندیدن ملك یا 

صورت مشاهده ملك و شیطان ـ مانند سایر مؤمنین ـ احتیاج و نیاز به ممیّز است كه 

  (1)شـود. منتهـى مى« وحـى»بـاالخـره بـه 

 .327، ص 5المیزان، ج  -1

 

 د؟كنچگونه شیطان در مقابل پیامبران اقدام مى
 

 « ى اُْمنِیَِّتـــِه...!َمنّى اَْلقَى الشَّْیطاُن فـا اَْرَسْلنـا ِمـْن قَْبِلــَك ِمـْن َرُسـوٍل َو ال نَبِّىٍ اِالّ اِذا تَ  موَ »

 / حــج(  52)

دارد به معناى این است كه آدمى آن چه را آرزو دارد و دوستش مى« تََمنّى»كلمه 

كه ممكن هم باشد یا نباشد، مثل این كه یك مرد فقیر موجود و محقق فرض كند، حال چه این 

ها پرواز كند، كند دو بال داشته باشد و با آنكند توانگر شود یا هر انسانى آرزو مىآرزو مى

امنیه: »برد، آن را كند، و از تصّور آن لذت مىآن صورت خیالى كه تصّورش را مى

 گویند. مى« آرزو

هیچ پیغمبر و رسولى را قبل از تو نفرستادیم مگر این شود كه ما معناى آیه این مى

كه هر وقت آرزوئى كرد، و رسیدن به محبوبى را كه با پیشرفت دینش بود، و یا جور شدن 

نمود، شیطان در امنیه اسباب پیشرفت آن بود، و با ایمان آوردن مردم به آن بود، فرض مى

ور كه مردم را نسبت به دین او ه این طانداخت، بكرد، و در آرزویش دست مىاو القاء مى
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نمود، و مفسدین را اغواء كرد، و ستم كاران را علیه او و دین او تحریك مىوسوسه مى

ساخت ، ولى سر انجام كرد، و بدین وسیله آرزوى او را فاسد، و سعى او را بى نتیجه مىمى

خودش را به كرسى  خداوند آن دخل و تصّرفات شیطانى را نسخ و زایل نموده و آیات

رسانید، و حق را اظهــار نشاند و كوشش پیغمبرش و یا رسولش را به نتیجه مىمى

 نمــود، و خــدا دانــا فـرزانه است. مى

را به معنى قرائت و تالوت بگیریم چنین « تمنّى»معناى دیگر آیه در صورتى كه 

وقتى چیزى از آیات خداى را  شود: ما قبل از تو هیچ پیغمبرى نفرستادیم، مگر آن كهمى

افكند و ایشان را وسوسه هاى مردم مىهائى گمراه كننده به دلخواند، شیطان شبههمى

كرد تا با آن آیات مجادله نموده، ایمان مؤمنین را فاسد سازد، ولى خداوند، آن چه از مى

فرمود ها مىآن كرد و پیغمبرش را موفق به ردبرد باطل مىشبهات را كه شیطان به كار مى

 (1)كرد تا آن را ردّ كند. اى نازل مىو یا آیه

 .273، ص 28المیزان، ج  -1

 

 هاى طبیعى انبیاء و معصومین به شیطان موارد استناد ناراحتى
 

هُ اَنّى َمسَّنَِى الشَّْیطاُن بِنُْصٍب َو َعذاٍب!» وَب اِْذ نـادى َربَـّ  ص(/  41« )َو اْذُكـْر َعْبـدَنـا اَیُـّ

خــواهـد نصب و این است كه مى« مّس شیطان به نصب و عذاب،»ظاهرا مراد از 

عذاب را به نحوى از سببیـت و تـأثیـر به شیطـان نسبت دهد، و خــالصـه بگــویـد كــه 

 هاى من مؤثر و دخیل بوده است. شیطان در این گرفتارى

ى ایّوب مرض او بود، و هاآید كه یكى از گرفتارىدر این جا این اشكال پیش مى

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 

آید كه اگر هم چنین استنادى ممكن باشد اند. این اشكال نیز پیش مىو سبب طولىداد، بلكه د

ها شود از كجا كه شیطان چنین تأثیرى در انسانولى صرف امكان دلیل بر وقوع آن نمى

توان گفت نه تنها دلیلى بر اقناع داشته باشد كه هر كس را خواست بیمار كند؟ در پاسخ مى

أِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو االَْنصاُب َو االَْزلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل »یفه: آن نداریم بلكه آیه شر

/ مائده( دلیل بر وقوع آن است. براى این كه در این آیه شراب و قمار و  90)« الشَّْیطِن!

ها و ازالم را به شیطان نسبت داده و آن را عمل شیطان خوانده، و نیز از حضرت بت

هذا ِمْن َعَمِل »السالم حكایت كرده كه بعد از كشتن آن مرد قبطى گفت: موسى علیه

 15« )هاى شیطان بود، كه او دشمنى است گمراه كننده آشكارا.الشَّْیطاِن... ـ این یكى از عمل

 قصص(  /
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ممكن است احتمال دهیم كه مراد از نسبت دادن نصب و عذاب را به شیطان، این 

خود مردم را فریب داد، و به مردم گفت از این مرد دورى كنید، باشد كه شیطان با وسوسه 

كرد، اش  نمىو نزدیكش مشوید، چون اگر او پیغمبر بود این قدر بالها از همه طرف احاطه

جا كه همه زبان به شماتت و استهزاء كشید، و عاقبتش بدینبینید نمىجا كه مىو كارش بدین

 انجامید. او بگشایند نمى

در قرآن كریم از خصایص انبیاء و معصومین شمرده شده، همانا عصمت آن چه 

تواند است، كه به خاطر داشتن آن از تأثیر شیطان در نفوسشان ایمن هستند، و شیطان نمى

هاى انبیاء، و با اموال و اوالد و سایر هاى آنان وسوسه كند، و اّما تأثیرش در بدندر دل

ین راه سر به سر انبیاء گذاشته، وسیله ناراحتى آنان را فراهم متعلقات ایشان، به این كه از ا

سازد، هیچ دلیلى بر امتناع آن در دست نیست، تنها دلیلى كه هست همان طور كه گفتیم 

كند بر عصمت آنان از اضالل شیطان، و اّما غیر اضالل نه تنها دلیلى بر اقناعش داللت مى

َو ما فَِانّى نَسیُت اْلُحوَت »، و آن آیه شریفه: نیست، بلكه دلیل بر امكان وقوع آن هست

/ كهف( است كه راجع به داستان مسافرت موسى با  63)« اَْنسانیهُ ااِلَّ الشَّْیطاُن اَْن اَْذُكَرهُ،

اگــر مــاهـى را فراموش »باشد، و یوشع به موسى گفــت: السالم مىهم سفرش یوشع علیه

 « د، او بود كه نگذاشت من  به یـاد مـاهــى بیفتم.كردم این فراموشى كار شیطان بو

هاى ها را در دلآید كه شیطان این گونه دخل و تصرفپس از این آیه بر مى

هاى انبیاء معصومین دارد، و اگر ایراد شود كه الزمه جواز و امكان مداخله شیطان در دل

گوییم ممكن است در پاسخ مىهاى پیروان انبیاء نیز دخل و تصّرف بكند این است كه در دل

هاى معصومین بكند بلكه معتقدیم كه هر جا چنین هایى در دلشیطان چنین تصّرف

شود، چون مداخله شیطان كند، به این معنا جلوگیرش نمىهایى بكند به اذن خدا مىتصّرف

زمه اش معین شود، و الخواهد پایه صبر و حوصله بندهبیند، مثالً مىرا مطابق مصلحت مى

كند و هـر بـالئى كـه این حرف این نیست كه شیطان هر جا و هر چه دلش بخواهد مى

 (1)خـواست بر سـر بنـدگـان خــدا بیـاورد. و این خـود روشن است. 

 .11، ص 34المیزان، ج  -1

 

 موارد عدم مصونیت انبیاء از تصّرفات شیطان 
 

 / كهــــف( 63« )ْیطــــاُن اَْن اَْذُكــــَرهُ!َو مــــا اَْنســــانیـــــهُ ِاالَّ الشَّ »...

اگر در آیه باال فراموشى را به شیطان و تصّرفات او نسبت داده اشكالى ندارد، و با 

عصمت انبیاء از تصّرف شیطان منافات ندارد، زیرا انبیاء از آن چه برگشتش به نافرمانى 

عصومند، نه مطلق ایذاء و آزار خدا باشد )از آن جمله سهل انگارى در اطاعت خدا،( م

هایى كه مربوط به معصیت نیست، زیرا در نفى این گونه تصــّرفــات شیطان حتى آن
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دلیلــى در دست نیســت، بلكــه قــرآن كریم این گونه تصّرفات را براى شیطان در انبیاء 

كه پروردگار خـود را  ایّوب، بنده ما را به یاد آر» فــرمـاید: اثبات نموده است. آن جا كه مى

 (1)/ ص(  41« )نـدا كرد كه شیطان مرا به شكنجه و عذاب مبتال كرد.

 .223، ص 26المیزان، ج  -1

 

 بررسى روایات مربوط به گفتگوى ابلیس با پیامبران الهـى
 

 كهف(/63« )َو ما اَْنسانیهُ اِالَّ الشَّْیطاُن اَْن اَْذُكَرهُ!»...

آمد و با السالم مىالسالم به سراغ انبیاء علیهن مسیح علیهابلیس از زمان آدم تا زما»

نمود، و با هیچ كدام به قدر حضرت یحیى پرداخت و از ایشان پرسش مىآنان به گفتگو مى

مأنوس نبود. روزى یحیى بن زكریّا به وى گفت اى ابامره مرا به تو حاجتى است. گفت تو 

تو را ردّ كنم. مطمئن باش كه هر چه بخواهى تر از آنى كه از من چیزى بخواهى و بزرگ

خواهد دام هائى را كه با آن بنى بشر را صید زنم. یحیى گفت دلم مىات نمىدست ردّ به سینه

ها را به نظرت كنم، و فردا آنكنى به من نشان دهى. گفت: با كمال افتخار اطاعت مىمى

 .( )این بود قسمتى از روایات مورد نظر!« رسانم... مى

در روایات دیگرى مجالس و گفتگوها و محاورات دیگرى براى ابلیس نقل شده كه 

آله داشته است. روایات بسیار وعلیههللابا آدم و نوح و موسى و عیسى و رسول خدا صلى

كند. هاى او را در انواع گناهان بیان مىزیادى نیز هست كه انحاء تسویالت و انواع خدعه

هد بر این هستند كه تسویالت شیطان از قبیل تشكالتى است كه همه این روایات شا

موجودات مثالى دارند، همان طور كه حوادث این عالم در عالم رؤیا به شكل مناسب خود 

 آید كه مناسب با نوع آن گناه است. شود. شیطان نیز در هر گناهى به شكلى در مىمجسم مى

خصوصیاتى هم كه در روایاتى مانند اگر در این روایات دقّت كنیم خواهیم دید 

هاى مختلفى است كه ابلیس با اشیاء داشته و مردم را گفتگوى حضرت یحیى ذكر شده نسبت

توان گفت تمامى كند كه مناسب با آن است. و بنابراین مىهایى دعوت مىبه وسوسه

الى است نه هاى مثتسویالتى كه در این دو دسته روایات از شیطان ذكر شده همه از تجّسم

 (1)تجّسم مادّى. 

 . 89ص  15الـمیـــــزان ج:  -1
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 فصل دوازدهم

 

 رجم و لعن شیطان
 

 

 مفهوم رجم و لعن شیطان 
 

َك َرجیٌم. َو اِنَّ َعلَْیـَك لَْعنَتى ِالـى یَْوِم الدّیِن!»  ص(/78و77«  )قـاَل فَاْخـُرْج ِمْنهـا فَـِانَـّ

رون شــو، كــه تــو از رانده شدگانى! و بر تو پــروردگــارت گفــت: پــس بیــ»ـ 

 « است لعنــت تــا روز جـــزا.

یعنى رجم شده و مطرود. این كلمه « رجیم»به معنى طرد است و « رجم»كلمه 

به معناى طرد و دور از  « لعن»استعمالش در رجم با سنگ و ریگ شایع شده است. كلمه 

الئكه و از آسمان یا از مقام و منزلت الهى یا رحمت است. رجم باعث شد ابلیس از میان م

از مقام قرب كه مستواى رحمت خاص الهى است رانده شود. بنابر این منطبق بر ابعاد، و 

 شود كه همـان لعن است. دور كردن كردن از رحمت مى

َو اِنَّ َعلَْیـَك » خداوند لعنت بر ابلیس را در جاى دیگر به خود نسبت داد و فرمود: 

/ ص( و در هر دو  78!« )نَتـى ِالى یَـْوِم الدّیـِن ـ و این كه بر تو باد لعنت من تا روز جزا لَعْ 

 كــرده اســت. « یَــْوِم الــدّیـنِ »آیــه آن را مقیّــد بـــه 

 «َعلَْیـَك اْللَْعنَـةَ »و اّما این كه در این آیه مطلق لعنت را بر او قرار داده و فرموده: 

رود كه معصیتى باشد، و چون هیچ معصیتى از ى این بوده كه لعن آن جا مىحجر( برا/35)

زند مگر آن كه دست اغواء و وسوسه شیطان در آن دخالت دارد، پس در هیچ كس سر نمى

ها و حقیقت ریشه فسادى است كه برگشت هر معصیتى به اوست. در نتیجه همـه لعنــت

 گردد. شود، متوّجه او نیز مىهكاران متوّجه مىها حتى همان مقدارى كه به خود گنوبــال

اصوالً ابلیس كه خدا عذابش را زیاد كند اّولین 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. 

عــالى لعنت خود را به او اختصاص داد جهتش این است كه اّما ایــن كــه خــداى ت

بخشد كه از ناحیه خداى تعالى باشد چــون دور كــردن از رحمــت، وقتــى اثــر خود را مى
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 كســى مــالـك رحمت او نیســت تــا بــدهـد یــا دریــغ دارد مگــر بــه اذن او. 

كه او طرف را از رحمت خود  لعن غیر خدا نیز در حقیقت درخواست از خداست

دور فرماید. و خود دور كردن از رحمت كه نتیجه دعاست كار خدا و صنع او و قایم به 

 (1)اوست.

 .41، ص 34الـمیـــــــــزان، ج  -1

 

 ادامه لعن شیطان تا چه زمانى است؟ 
 

 ـر( / حجـ 35« )َو اِنَّ َعلَْیــَك اللَّْعنَـــةَ ِالـى یَــْوِم الــدّیــِن!»

نمود براى این بود كه لعنت عنوان « یَْوِم الدّینِ »این كه لعنت را در آیه فوق مقید به 

گردد و نفس را نشان دار و نشانى گناه و وبال است، كه از ناحیه معصیت عاید نفس مى

كند، و چون دنیا جاى عمل است، نه جزاء، و آخرت محل جزاست نه عمل، پس معصیت مى

هاست و روز قیامت خواهد بود. دنیا جاى نوشتن اعمال و ضبط آن« زایوم ج»محدود به 

 جاى حساب و جزاست. 

انــد: تقییــد لعنــت به روز جزا دلیل بر این است كه اّما ایــن كــه بعضــى گفتــه

دارد، سخنى است كه مدت لعنت تا آن روز است و آن روز خــداونــد لعنــت را از او بر مى

ها و كند، چون روز قیامت روز عذاب است، و همه پاداشهمه آن را دفع مىآیات عذاب 

 شـود. كیفـرها آن جــا شــروع مى

است كه اشعار دارد بر « یَْوِم الدّینِ »مؤید این معنا تعبیر آیه مورد بحث از قیامت به 

هاى این كه شیطان تا آن روز ملعون است، و آن روز مجزى به لعن است یعنى عذاب لعنت

 (1)چشد. تا آن روز را مى

 .230، ص 23الـمیــــــــــــزان، ج  -1
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 فصل سیزدهم
 

 پایان مهلت شیطان
 

 

 پایان مهلت شیطان و ادامه حیات جامعه صالح انسانى 
 

َك ِمَن اْلُمْنَظـریَن اِلى یَـْوِم اْلَوْقـِت اْلَمْعلُوِم!»  / حجر( 38و  37« )قــاَل فَـِانَـّ

و این خود شاهد است بر « كنم!همه آنان را اغوا مى»راى بار دّوم گفت: ابلیس ب

دانستــه كه تـا آخـریـن فـردى كه از بشــر زنــده است و او دسترسى به  این كه او مى

فهمیده « تا روز وقت معلوم!»شود كه او از جمله: ماند پس معلوم مىاغوایش دارد زنده مى

اش در زمین، و آخرین فرصتى است كــه او شر، و زندگىكه مقصود آخرین روز عمر ب

 تــواند به كــار اغواى خود ادامه دهد. مى

نماید و این ولى دلیل عقلى و نقلى قائم است بر این كه بشر به سوى سعادت سیر مى

رسد و مجتمع انسانى از گناه و شر رهائى یافته و به نوع به زودى به كمال سعادت خود مى

شود، به طورى كه در روى زمین جز خدا كسى پرستش صالح خالص نایل مىخیر و 

هاى درونـى گردد، و عیش صافى گشته و مــرضشود و بساط كفر و فسوق بر چیده مىنمى

 رود. و وســاوس قلبى از میان مى

 خورد: این معنا از آیه زیر نیز به خوبى به چشم مى

ل مردم پدیدار گشت تا كیفر بعض آن چه به فساد در زمین و دریا به خاطر اعما» 

 / روم( 41« )ایشان بچشانیم شاید برگردند!

 و نیــــــز آیــــه مشهــــــور: 

ْكِر اَنَّ االَْرَض یَِرثُها ِعباِدَى الّصاِلُحونَ »  بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ ـ ما در زبــور بعد  َو لَقَْد َكتَْبنا فِى الزَّ

 / انبیاء( 105« )برند!میــن را بندگان صالح من به ارث مىاز ذكــر نوشتیم كه ز

روز وقت معلوم، كه سرآمد مهلت ابلیس است، روز اصالح آسمانى 

شود و جز خدا كسى پرستش بشر است. كه ریشه فساد به كلّى كنده مى

 (1)، نه روز مرگ عمومى بشر با نفخه اّول ! گرددنمى

 .234، ص 23المیـــــزان، ج  -1
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 نتهــاى مهلـت شیطـــانا
 

 «وِم!قـاَل َرّبِ فَـاَْنِظـْرنى اِلى یَـْوِم یُْبعَثُـوَن قاَل فَـِانََّك ِمـَن اْلُمْنَظــریـَن اِلـى یَـْوِم اْلَوْقـِت اْلَمْعلُ »

 / ص( 81تا  79) 

ها معین كرد، و خداى از ظاهر این كه انتهاى مهلت را روز مبعوث شدن انسان

آید كه اجابت خواسته ابلیس با آن را تا روز وقت معلوم، مقّرر داشت، بر مىتعالى انتهاى 

شود آن روز اش اجابت نشده، پس الجرم معلوم مىاش اختالف دارد. و عین خواستهخواسته

كند، و آن قبل وقت معلوم، آخرین روزى است كه بشر به تسویالت ابلیس نافرمانى خدا مى

 از روز قیامت و بعث است. 

و ظــاهـرا مراد از روز، روز معمولى نیست بلكه مراد ظرف است و در نتیجه 

هم « یَـْومِ »، اضــافه تــأكیــدى است چون خود «وقت»به كلمــه « یَْومِ »اضــافـه شدن كلمــه 

 (1)به معنـاى وقت و ظرف است. 

 .42، ص 34المیزان، ج  -1
 

 

 برزخ اتمام مهلت فریب شیطان با مرگ انسان و شروع 
 

 / اعراف(  15و  14« )قـاَل اَْنِظْرنى آ ِالى یَْوِم یُْبعَثُوَن قاَل اِنََّك ِمَن اْلُمْنَظریَن!»

 « شوند مهلت ده!گفت مرا تا روزى كه برانگیخته مى»ـ 

 « گفت مهلـت خـواهى یافت!»ـ 

دهد. در جاى خواهد و خداوند هم به وى مهلت مىابلیس از خداى تعالى مهلت مى

گفت: پروردگارا پس تا روزى »یگــر قــرآن نیــز این معنــى را ذكـر كرده و فرموده: د

شوند مهلتم ده، خــداى تعــالى فرمود: تو از مهلت داده شدگان كــه خــالیـق مبعــوث مى

 « شدى تا روز معین و وقـت معلوم!

، ولكن خداوند او آید كه ابلیس به طور مطلق از خدا مهلت خواستهاز آیه فوق بر مى

 را تا زمانى معین مهلت داده است. 

در حقیقت مهلت وى را به « تو از مهلت داده شدگانى،» این كه در آیه اّولى فرمود: 

آید كه غیر از ابلیس مهلــت داده شــدگــان طور اجمــال ذكــر كرده، و نیز از آن بر مى

 دیگرى نیز هستند. 

شود كه وى است تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده مىو از این كه ابلیس از خدا خو
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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 

ت بر اغواى آنان نداشته بــاشــد، هر چنــد به بندگانش مسلّط كند، و دیگر در عالم برزخ قدر

 مصــداق آیــه زیــر رفـاقت و هـم نشینى با آنان را داشته باشد: 

گماریم تا    هم و هر كس از یاد خداوند مهربان اعراض كند شیطانى را به او مى» 

ن حال خیال نماید و مردم در عینشین وى باشد، شیــاطیــن مردم را از راه حق جلوگیرى مى

روند تا آن كه نزد ما آید، آن وقت است كه هر كنند كه راه حق همین است كه آنان مىمى

بود، و من گوید: اى كاش میان من و تو فاصله بین شرق و غرب مىكدام به شیطان خود مى

 / زخرف(  38تا  36« )شدم كـه تو بد قــرینـى هستــى...!با تو آشنا نمى

 ـه: و هم چنیــن آیـ

ـذیَن َظلَُمــوا َو اَْزواَجُهــْم ـ كســانى را كــه ستم كردند با قرین» هایشان اُْحُشــرُوا الَـّ

 (1)/ صــافــات(  22« )یــك جــا محشــــور كنیـد!

 .38، ص 15المیزان، ج  -1

 

 و پایان مهلت شیطان چه زمانى است؟ « وقت معلوم»روز 
 

َك ِمـَن الْ »  / حجر(  38و  37« )ُمْنَظـریَن اِلـى یَـْوِم اْلـَوْقِت اْلَمْعلُوِم!قــاَل فَـِانَـّ

 « پــروردگــارت گفــت: تــو از مهلــت داده شــدگــانـى، تــا روز وقــت معلــوم!»ـ 

/ حجر(  35« )بر تو باد لعنت تا روز جزا،» شیطان كه از كالم خدا كه فرمود: 

اى دارد. آن این است كه فساد اعمال بشر وز قیامت رابطهفهمیده بود كه او با نوع بشر تا ر

و شقاوتشان ناشى از سجده نكردن وى و مربوط به وى است، و به همین جهت درخواست 

مرا تا »/ حجر( و نگفت:  36« )شوند مهلت بده!پس مرا تا روزى كه مبعوث مى»كرد كه 

اش همگى را در ه عمر آدم و ذریّهبلك« میرد و یا تا زنده است مهلت بده،روزى كه آدم مى

 شـوند مهلتشـان دهد. نظـر گـرفـت، و درخـواست كـرد تــا روزى كـه مبعـوث مى

شود: حاال كه مرا تا قیامت لعنت كردى، تا قیامت هم عمر معناى كالمش این مى

 بده، و وقتى درخواستش مستجاب شد آن چه كه در دل پنهان كرده بود اظهار داشت و گفت:

 / حجر( 39« )كنم!هر آینه همگى آنان را اغوا مى»

جواب « قاَل فَِانََّك ِمَن اْلُمْنَظـریَن اِلى یَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم!»آیــه مــورد بحــث 

تعالى به ابلیــس است و در آن اجابت قسمتى از خواسته او و هم ردّ قسمت دیگر آن خــداى

صــل عمــر دادن، و ردّ است نسبت به قیدى كه او به كالم است. اجــابت است نسبــت به ا

دهــم اّمــا خود زد و آن این كه ایــن مهلــت تا قیامت باشد. و لذا خــداونــد فرمود مهلــت مى
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 تـا روزى معلـوم، نه تــا قیــامت. 

رسد كه یوم با در نظر گرفتن سیاق دو آیه مورد بحث، بسیار روشن به نظر مى

شود خداى تعالى دریغ ورزیده از این است و معلوم مى« یُْبعَثُونَ »غیر یوم « معلوم وقت»

 كه او را تا قیامت مهلت دهد، و تا روز دیگرى مهلت داده كه قبل از روز قیامت است. 

بــه چــه معنــاســت، و بــراى چـه « وقت معلوم»پــردازیــم بــه ایــن كه حــال مى

 كسى معلوم است؟ 

به وقت معلوم، و یا مقدّر  فقوموارد متعدّدى است كه چیزى را مودر قرآن كریم 

لُهُ اِالّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم ـ نازل نمى»كند، مانند: به قدر معلوم مى كنیم مگر به مقدار َو ما نُنَّزِ

ات( مقصود / صاف 41« )اُولئَِك لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم ـ براى آنان است رزقى معلوم.»و « معلوم،

از آن، وقت و قدر و رزقى است كه نـزد خـدا معلـوم است، و اّما ایـن كه در آیـه بــاال وقت 

 (1)شـود. نام بــرده بـــراى ابلیـس هـم معلــوم اســت یـا نـه، از لفـظ آیــه فهمیـده نمـى

 .233، ص 23المیزان، ج  -1

 

 

 

 

  



 
 جن و شیطان: هفتم  تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب 169

 

 

 فصل چهاردهم

 

 حشر شیطان در قیامت
 

 

 ها ات حشر براى گروه جن و شیاطین و پیروان آناثب
 

 / انعام( 128!« )َو یَـْوَم یَْحُشُرُهـْم َجمیعـا یا َمْعَشَر اْلِجّنِ قَـِد اْستَْكثَـْرتُـْم ِمَن ااِلْنـِس... »

روزى كه همگى را محشور كند )و گوید( اى گروه جنیّان از آدمیان كه پیرو » ـ 

  «شما بودند بسیار یافتید!

ها آوردید، معنایش فرماید: شما اى گروه جن زیاد از انساناین كه در آیه فوق مى

كننده ها در دنیا و مبعوثاید براى این كه آورنده انساناین نیست كه افراد زیادى را آورده

آنان در قیامت خود خداى تعالى است، بلكه معنایش این است كه شما اى گــروه شیـاطیـن 

 ها اثـر سـوء گـذاشتید و خیلى از آنان را اغوا كردید. سـانزیـاد در ان

آیــه شــریفــه ظهــور دارد در ایــن كــه مــراد از جــن شیــاطین جنّى است كه در 

 (1)كننــد. ها وســوســه مىسینـه

 .223، ص 14المیزان، ج  -1

 

 جهنّم، جایگاه ابلیس و نسل او و پیروان او 
 

ْن تَبِعََك ِمْنُهْم اَْجَمعیَن!قـاَل فَاْلحَ » /  85و  84« )ـقُّ َو اْلَحـقَّ اَقُـوُل. الَْمالَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّ

 ص( 

این آیه پاسخى است از خداى سبحان به ابلیس، كه مشتمل است بر قضائى كه خدا 

 واهـد كـرد.علیــه ابلیــس و پیــروانـش رانـده، كـه بـه زودى همــه را داخـل آتـش خـ

خورم، این است كه من جهنّم را از تو تقدیر آیه چنین است ـ حق، كه بدان سوگند مى

 و از هـر فــرد از ایشـان كه تو را پیروى كند پُر خواهم كرد. 
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فهماند كه این قضاى اى است معترضه و مىجمله« َو اْلَحـقَّ اَقُـولُ »در جمله فوق 

/  76« )من از او بهترم،»ر ابلیــس را ردّ كنــد كـه پنـداشته بود حتمــى اســت. و نیــز پنــدا

آید كه او امر خدا را كه فــرمــوده بود براى آدم سجده كن ص( چون از این پندار بر مى

 كند. پنداشته، و این جمله آن را ردّ مىغیر حق مى

جنس « ِمْنكَ »مه جمله آخر آیه متن آن قضائى است كه خدا رانده، و گویا مراد از كل

شود و هم ذریّه و قبیله او، كه از اویند. و ها بـاشـد، و در نتیجه هم شامل ابلیس مىشیطــان

نْ »دّومى به « ِمْنُهمْ »كلمــه  مربوط است و معناى آن این است كه ـ از ذریــه آدم هر « تَبِعَكَ مَّ

 (1)كـس پیـروى تو كند او نیز جهنّمى است. 

 .42، ص 34المیزان، ج  -1

 

 وضع ابلیس و غاوون در جهنّم 
 

 / شعراء(  95و  94« )فَُكْبِكبُـوا فیهـا ُهْم َواْلغـاُوَن َو ُجنُـودُ اِْبلیَس اَْجَمعُوَن!»

اى هستنـد كه آیه شریفه درباره هـاى ایشـان، یكـى از سـه طـائفـهبت پـرستـان و بت

هستند. طایفه سّوم « غاوون»طـایفـه دّوم آنان  افتنــد،آنان فرموده كه بــه رو در جهنّـم مى

فـرمـایـد: هیــچ جنود ابلیسند كه همان قرباى شیطان باشند، كه قرآن كریم درباره شان مى

 شـوند تـا داخـل دوزخشـان كنند. وقــت از اهل غـوایـت جـدا نمـى

كه قرین انگیزیم كسى كه از یاد رحمان شب كور شود ما برایش شیطانى بر مى»ـ 

دهـد چون ستـم كردید و امروز همه در وى بــاشـد... امـروز سـودى به شما نمى

 / زخرف( 39تا  36« )عذاب شریكید!

در آن جــا با یكدیگر مخاصمه كنند و گویند: قسم به خدا كه در ضاللتى آشكار »ـ 

جز تبهكـاران ما گــرفتیم. و بودیم، كـه شما را با پـروردگـار جهـانیــان بــرابــر مى

 / شعراء(  99تا  96« )را گمراه نكردند!

ظاهرا گویندگان این سخن همان غاوون هستند، و منظور از اختصام به طورى كه 

 (1)شـود. ها واقع مىآید جدالى است كه میان خود آنان و شیطاناز چند جاى قرآن بر مى

 .157، ص 30الـمیزان، ج  -1

 

 پیروان خود در قیامت بیزارى جستن شیطان از 
 

« ...  / ابراهیم( 22!« )مــــا اَنَـــــا بُِمْصـــِرِخُكـــْم َو مــا اَْنتُـْم ِبُمْصــِرِخــىَّ
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امــروز من فـریـادرس شمــا نیستـم، و شمـا نیـز فـریـاد رس مـن نیستیـد. من »ـ 

د. نه من شفـاعت كـار توانید مرا نجات دهیتـوانـم شمـا را نجات دهم، شما هم نمىنمى

 « شمایم، و نـه شمـا شفیــع منید!

 « اِنّـى َكفَـْرُت بِمـا اَْشَرْكتُُموِن ِمْن قَْبُل!» ـ 

/  22« )جویم!من از این كه شما در دنیا مرا شریك خداوند گرفتید بیزارى مى» 

طــاعت ابراهیم( مــراد از شــریـك گرفتن، شـریك در پرستش نیست، بلكـه شــرك در ا

 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 

دارند كه شرك ورزیدن شما جز از ناحیه یك وهم سرابى نبــوده، و روز قیامت اظهار مى

 ـن تقصیــرى نــداریـم! مـا در ایـن بیـ

 / ابراهیم( 22« )اِنَّ الّظِلمیَن لَُهْم َعذاٌب اَلیٌم!»ـ 

گوید كند، و مىآن جمله تتّمه كالم ابلیس است، كه عذاب الیم را براى آنان مسّجل مى

چون شما از ستمگران بودید و ستم شما جز از ناحیه خودتان نبود، لذا عذاب دردناك حق 

 شماست. 

من فریاد رس شما نیستم و شما فریادرس من »آید كه جمله: سیاق بر مى از ظاهر

 (1)اى نبوده است. / ابراهیم( كنایه است از این كه میانه من و تابعینم رابطه 22« )نیستید!

 .74، ص 23المیزان، ج  -1

 

 تخاصم انسان با شیطان قرین خود در پیشگاه خدا 
 

 / ق(  27« )غَْیتُـهُ َو لِكـْن كـاَن فـى َضــالٍل بَعیــٍد!قــاَل قَـرینُـهُ َربَّنا ما اَطْ »

كرد، معناى جمله این است كه آن شیطانى كه یك عمر با او بود، و گمراهش مى

گفت: اى پروردگار ما ـ یعنى پروردگار من و این انسان كه من قرینش بودم ـ من او را 

هاى مرا بپذیرد. هر چه به ود كه دعوتمجبور به طغیان نكردم، لكن خودش آماده و مستعد ب

كرد، پس من مسئول گناهان و طغیــــان كــردم او به اختیــار خود قبولش مىاو پیشنهــاد مى

 او نیستـم!

 / ق( 28« )قاَل ال تَْختَِصُموا لَدَىَّ َو قَـْد قَـدَّْمـُت اِلَْیُكـْم بِـاْلَوعیـِد!»ـ 

و خطابش عمومى است. گویا روى سخن با  گوینده این پاسخ خداى تعالى است، 

هاى جـزئــى عموم مشركین طاغى و قرینان ایشان است. خطابى است قهرا منحل به خطاب
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 گــردد. شـود، و هـر انسـانى را بـا قـرینـش شــامـل مـىمى

معناى آیه این است كه نزد من بگو مگو مكنید كه هیچ سودى برایتان ندارد، چون 

وعید خود را به همه مشركین و ستمكاران ابالغ نمودم، و تهدیدهاى نام برده از من تهدید و 

ها تو را پیــروى كنـــد، قبیل آیات زیر است، كه به ابلیس فرموده: برو كه هر كس از انسان

 جهنّــم جــزاى تـــو و همــه آنــان خــواهــد بـــود! 

 / ق( 29« ) مـا اَنَــا ِبَظــالٍّم ِلْلعَبیـــِد!مـا یُبَـدَُّل اْلقَــْوُل لَــدَىَّ وَ » ـ 

كند، آید این است كه این آیه مطلبى نو و جدید را بیان مىآن چه از سیاق بر مى

 فرماید: مى

شود، و منظور از قول، مطلق قضاهاى حتمى ـ در درگاه من هیچ سخن دو تا نمى

ه هر كس باحال كفر بمیرد داخل جهنّم است، كه خدا رانده و خداى تعالى چنین قضاء رانده ك

شود، قهرا و به حسب مورد با آن وعیدى كه خدا ابلیس و پیروانش را تهدید به آن كرده 

شود چون شود. چنان كه از ظاهر آیه سوره تحریم نیز همین معنا استفاده مىمنطبق مى

 فرماید: مى

براى این كه ما كه به اى كسانى كه كفر ورزیدید، امروز دیگر عذر نیاورید، »ـ 

/  7!« )بینید برگشــت اعمـال خود شماست... شما كارى نكــردیــم و این عــذاب كــه مى

/  29« )من نسبت به بندگان خــود ستمكــار نیستــم! -َو مــا اَنَــا بَِظــالٍّم ِلْلعَبیــِد » تحــریـم( 

 (1)ق( 

 .242، ص 36ـ المیـزان، ج -1

 

 هاى شیطانى خود اطین با قرینحشر پیروان شی
 

ـَم ِجثِیّا »  /مریم(  68!« )فََو َربِّـَك لَنَْحُشَرنَُّهــْم َو الشَّیاطیَن ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهــْم َحــْوَل َجَهنَـّ

معناى آیه این است كه به پروردگارت سوگند، كه همه را روز قیامت با اولیاى شان 

گاه پیرامون جهنّم براى چشیدن عذاب جمعشان یم، آنكنهاى شیطانى شان جمع مىو قرین

كنیم، در حالى كه همـه از در ذلّـت به زانـو در آمــده باشند، یا در حالى كه همـه دستـه مى

ایــن « لَنَْحُشَرنَُّهـْم َو الشَّیاطیَن،»دستـه انبــوه گشتــه بــاشنــد. مــراد از ایـن كـه فـرمـود: 

كنیم، چون به هایند جمع مىقبر ایشان را با اولیاى شان كه شیطان اســت كه در بیرون

به زودى غى را كه از خودشان است مالقات »خــاطـر ایمــان نداشتن از غاویان شدند: 

 / مریم(  59« )كنند.مى

 هــا اولیـــاى غــاویــاننــد. و در جــــاى دیگـــر بیـــان كـــرده كـــه شیطـــان
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هایشان محشور هاى ایشان باشد، یعنى ایشان را با قرینن است مراد قرینو یا ممك

ْحمـِن نُقَیِّْض لَـهُ َشْیطـانا فَُهَو لَــهُ » كنیم، هم چنان كه فرمود: مى َو َمْن یَْعـُش َعـْن ِذْكـِر الـرَّ

 (1)/ زخرف(  36!« )قَـریـٌن... 

 . 134، ص 27الـمیـــــــــزان، ج  -1

 

 طان با ظالمین در قیامت مواجهه شی
 

ـا كــاَن َو قاَل الشَّْیطاُن لَّما قُِضَى االَْمُر اِنَّ ّللّاَ َوَعدَُكْم َوْعدَ اْلَحّقِ َو َوَعْدتُُّكْم فَــاَْخلَْفتُُكــْم َو مـ» 

 / ابـراهیـم(  22!« )لــى َعلَْیُكـْم ِمـْن ُسْلطــاٍن اِالّ... 

یطان گوید: خدا به شما وعده درست داد، و من نیز و همین كه كار خاتمه پذیرد ش»ـ 

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 

م گوید و كالآیه فوق حكایت كالم شیطان است كه در روز قیامت به ظالمین مى

جامعى است از او، زیرا در این عبارت كوتاه موقعیتى را كه با مردم داشت بیان كرده، و 

 كند.رابطــه خـود و ایشـان را در برابر اهل جمع، و خیلى پوست كنده و روشن بیان مى

كردند خبر  خداى تعالى هم وعده داده بود كه به زودى ایشان را به اختالفاتى كه مى

هایى كه در دنیا كه به زودى در روز قیامت حق هر چیزى از قبیل هماندهد، و این مى

جویند، و گرداند لذا مالئكه از شرك ایشان بیزارى مىپــوشـانـدنـد ظــاهر مىحــق را مى

ها و خدایان دروغین هم نسبت كنند، و بتهاى انســى و جنّـى هم ایشان را طرد مىشیطان

دهند. ورزند. پیشوایان ضاللت هم جوابشان را نمىو كفر مى به شرك و كفر ایشان بیزارى

كنند. این معانى همه در آیـات بسیارى از خود مجرمین هم به گمراهى خود اعتراف مى

 قـرآن كـریـم آمـده است. 

همان ابلیس است، و « خداوند به شما وعده داد وعده حق،» گوینده این جمله: 

ت كـه مـالمت گناهكاران و مشركین را از خود دور مقصودش از ایـن حـرف ایـن اسـ

اى داد كه اینك وقوع آن و مشاهد بودن سازد. معنایش این است كه خداوند به شما وعده

اى بینید. امروز آن وعده را محقّق ساخت. و من هم به شما وعدهحساب و جنّت و نار را مى

 عده داده بودم محقّق شد. دادم ولى به آن وفا نكردم، چون خالف آن چه را كه و

اى كه داده شد منحصر در اجر اخروى نیست، بلكه وعده، هم دنیوى است، و وعده

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 

كنند به زندگى تنگ، و توأم با عده داده، و اهل شرك را كه از یاد او اعراض مىسعید و
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اندوه و عذاب درونى در دنیا وعده داده، و آن گاه هر دو فریق به یك زندگى دیگرى كه در 

تعالى به اى است كه خداىآن حساب و كتاب و جنّت و نار است وعده داده است ؛ این وعده

 بشر داده است. 
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