تفسير موضوعى
اخالقى()1

دكتر على غضنفرى
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بسم اللّه الرحمن الرحيم
جايگاه علم تفسير
اهميت و جايگاه علم تفسير را چون هر علم ديگر از موضوع ،غايت و نياز به آن بدست مىآيد.
موضوع تفسير كالم خداوند است .غرض و فايده از تفسير ،رسيدن انسان به سعادت حقيقى است.
در مورد نياز انسان به تفسير بايد گفت :هر كالم دينى و يا دنيوى به معارف دينى نيز محتاج است و آن متوقف برر
كتاب خدا مىباشد.
طبرسى در همين ارتباط مىگويد:
علم تفسير شريفترين علمها از نظر موضوع است و اين علم است كه انسان را به فهم مقاصد وحى آشنا مىسازد و
او را به احكام وحى خدا آگاه و به وظايف الهرى بنردگان ،عرالم مرىگردانرد و ايرن هردف و غايرت در حقيقرت
شريفترين اهداف و بهترين راه سعادت است.
تفسير موضوعى
قبل از اينكه به اهميت و ميزان توجه به روشهاى تفسير پرداخته شود ،ضرورى است كه معنى معمول و رايج تفسير
موضوعى را بدانيم.
زمانى كه صحبت از تفسير قرآن مىشود ،منظور همان تفسير ترتيبى است كه آيات قرآن را به ترتيب مورد بررسى
قرار مىدهند .اين شيوه (تفسير ترتيبى) از آغاز تاكنون در تفسير قرآن معمول بروده و اكررر داننرمندان و عالمران
بزرگ اسالم از اين روش استفاده مىكردند .در نقطه مقابل اين روش ،در دوره معاصر ،راه ديگرى برراى دسرتيابى
به معانى و حقيقت قرآن رايج گنتهاست .و آن پاسخ گويى بره نيازهراى انسرانى ،در برابرر منركالت اجتمراعى،
سياسى و اقتصادى و اخالقى و...يا بررسى موضوعات آنهاست.
مرالً اگر بخواهيم در باره «اهداف اجتماعى قرآن» صحبت كنيم بايد به آياتى كه در باره كمك به ديگران و ...و نيز
اعمال اجتماعى مرل حجّ و يا اعمالى كه به رشد و شكوفايى انسان مىانجامد توجه كنريم و نتيجرهاى از مجموعره
آنها بدست آوريم اين شيوه از تفسير قرآن «تفسير موضوعى» ناميده مىشود.
پس تفسير موضوعى به تفسيرى گفته مىشود كه از نتيجه چند واژه يا چند مفهوم مماثل بدست آيد .مفسر در ايرن
شكل تفسيرى ،واژهها و يا عبارات قرآنى همنوا را كنار هم گذاشته و از مجموعه آنها معناى واژه و يا عبارت مورد
نظرش را استخراج مىكند .پس كار عمده مفسر در اين نوع تفسير ،يافتن آيات و طبقه بندى آنهرا برراى حصرول
نتيجه است .پس مىتوان اين تفسير را چنين تعريف نمود :تالش مفسر در فهم ديردگاه قررآن در براره موضروعى
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خاص با تحصيل نتيجه از آيات همنوا با موضوع.
دو مبنا
در ميان مفسرانى كه به تفسير موضوعى اهتمام ورزيدهاند ،دو مبنا ديده مىشود:
گروهى از مفسران از آغاز در پى عناوين و سرفصلهايى هستند كه در متن قرآن مطرح شده و بايسرتى برا ترالش
مفسر ،آيات مرتبط با آن در يك سوره و يا در كل قرآن شناسايى شود و مورد سنجش قرار گيرد .بر اسرا

ايرن

باور تعريفى كه از تفسير موضوعى صورت مىگيرد اين خواهد بود:
تفسير موضوعى داننى است كه قضاياى قرآنى را كه هدف يكسانى دارند ،به بحث مىگيرد ،از راه گردآورى آيات
پراكنده و وابسته به آن قضايا و مطالعه آنها به گونه خاص و بر اسا

شرايط معين ،به قصد فهم معانى و شرناخت

عناصر قضايا و پيوند بين آنها.
دسته ديگرى از مفسران تفسير موضوعى ،براين باورند كه موضوع محورى را مىتوان از مسائل عينرى و نيازهراى
فكرى و اجتماعى ،خارج از متن قرآن برگرفت و در پهنه آيات وحى به بررسى شناختها و پيامهاى قرآن پرداخت.
پس تفسير موضوعى عبارت است از طرح مسألهاى از مسائل اعتقادى ،اجتماعى يا مسائل مربوط به هستى كه در
زندگى مطرح است و پرداختن به بررسى و ارزشيابى آن مسأله از ديدگاه قرآنى تا نطه نظر و رهنمود رآن در خرو
آن مسأله آشكار گردد.
شهيد صدر دو تعبير در تعريف تفسير موضوعى دارد كه يكى از آن دو ،همسو با مطلب مورد نظر است.
وى مىنوسد:
نظر خواهى از قرآن در باره يافتههاى بنرى بيانى از تفسير موضوعى است .ايرن دو نگررش در مرواردى هرم برا
يكديگر ناهمخوانى داشتهاند.
اهميت تفسير موضوعى
همانطور كه مىدانيم نزول قرآن بر پيامبر با توجه به نيازها و شرايط خاص آن زمان و به تدريج صورت مىگرفت.
براين اسا

بسيارى آيات قرآن تنها يك بعد از ابعاد گوناگون موضوع را مورد بحث قرار مىدهد .مرالً در مرورد

«قيامت» در بعضى آيات ،فقط اصل امكان معاد مطرح مىشود .و در جاهاى ديگر پررده از شربهات ديگرر معراد
برداشته شدهاست .كنار هم گذاشتن اين آيات نتيجهاى كامل از تصوير معاد در قرآن ارائه خواهد داد.
قابل گذشت نيست كه تفسير موضوعى نقش بسيار حساسى در ترويج علم و عمل دارد ،چرا كه موضوع در تفسير
موضوعى حاصل نياز فردى و اجتماعى انسان است و رفع اين نياز الزم و ضرورىمىباشد.
عالوه اينكه امروزه تبليغ از اسالم بدون بيان ديدگاه اسالم در موضوعات خاص اجتماعى ممكن نيست ،مبلغ بايرد
بتواند نظر اسالم را در مورد مسائل مهم اجتماعى و جهانى مطرح نمايد و اين امر بدون تفسير موضوعى امكانپذير
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نيست چرا كه در واقع تفسير موضوعى متكفل پرنمودن همين خلل مىباشد.
پس در واقع تفسير موضوعى يك ضرورت محسوب مىشود .عالوه بر اين مىتوان به دالئل ديگرى براى اعتبرار
تفسير موضوعى و بيان اهميت آن اشاره نمود1 .ر هر چند آيه  7آلعمران در بيان وجود متنرابهات در قررآن در
مقابل محكمات است ،ولى توجه دادن متنابهات به محكمات و سپس اخذ نتيجره از مجموعره آنهرا الزم شرمرده
شدهاست .پس اين آيه به نحوى اشاره بر صحت تفسير موضوعى يعنى كنار هم گذاشتن آيات متنرابه و محكرم و
گرفتن نتيجه از آن مىنمايد.
 2ر در روايات معصومين عليهماالسالم گاه چندين آيه كنار هم مطرح و نتيجهاى از آن اخذ شدهاست .در اين براره
به موعظه پيامبر به ابن مسعود توجه كنيد .حضرت به آيات 11زمر77 ،فرقان111 ،مؤمنرون12 ،دهرر75 ،قصر،،
212بقره177 ،بقره استناد جسته است 1.نيز بحراراالنوار از حضررت اميرر عليرهالسرالم توضريحى در مرورد كفرر
آوردهاست كه حضرت به آيات 25جاثيه77 ،بقره6 ،بقره15 ،نمل78 ،بقره 75 ،و 77بقره و چندين آيه ديگراسرتناد
نمودهاست 2و...
2ر قرآن از ناحيه حكيم نازل شدهاست .طبعا بعضى كالم او ناقض بعض ديگر نيست بلكه تصديق كننده مىباشرد.
عقل حكم مىكند كه مىتوان از همين ويژگى بهره برد و براى تفسير آيهاى به آيهاى ديگر رجوع نمود.
5ر تفسير موضوعى فرع بر تفسير ترتيبى است .يعنى كسى كه آيات قرآن را كنار هم مىگذارد تا نتيجهاى اخذ كند،
قطعا از ديدگاه مفسران ترتيبى بهره مىبرد .به بيان ديگر تفسير موضوعى بعد از تفسير ترتيبى پيش مىآيد .مفسرر
بعد از اينكه با آيات قرآن آشنا گرديد توان آن را مىيابد كه آيات همنوا را براى حصول نتيجهاى كاربردى كنار هم
بگذارد .پس اينكه برخى تصور كردهاند ،تفسير موضوعى به معناى حذف تفسير ترتيبى است ،صحيح نمىباشد.
چرا قرآن موضوعى نيست؟
قرآن كتاب زندگى است و زندگى پر از فراز و ننيبهايى است كه هرلحظه مقتضياتى خاص را مىطلبد .به عبرارت
ديگر هرلحظه چيزى پيش مىآيد كه با آنچه در لحظات بعد حادث مىگردد در يك موضوع نمىگنجد ،بره همرين
علت است كه نمىتوان زندگى را به طبقات معين در زمانهاى خراص تقسريم نمرود ،و شرايد همرين امرر موجرب
شدهاست كه قرآن كريم ،كتابى موضوعى نباشد.
بعد از نزول همه قرآن نيز موضوعبندى آيات امكانپذير نبود چرا كه هرآيه فقط از يك موضوع سخن نگفتهاست و
چه بسا آيهاى دهها موضوع را مطرح نموده باشد و بنابراين موضوعبندى آيات مستلزم تكرار زياد آنها مىگنت.
سابقه تفسير موضوعى
1ـ بحاراالنوار ،ج ،47ص.29
9ـ بحاراالنوار ،ج ،92ص.111
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هر چند تفسر موضوعى در قرن چهارده شكوفا شد ،ولى مىتوان رينههاى آن را در تفسير معصومين عليهماالسالم
رديابى كرد.
پى جويى رينههاى اين نگرش تفسيرى ،مىتواند به اعتبار آن بيفزايد و به آن پنتوانه شرعى و حجيت ببخند.
سابقه تفسير موضوعى قرآن به عصر پيامبر صلىاهللعليهوآله برمىگردد ،پيامبر گاه موضوعى بره ميران مرىآورد و
چند آيه قرآن را از جاهاى مختلف انتخاب مىنمود و قرائت مىكرد.
مرالً آن حضرت ،در باب سخن گفتن بدون علم و آگهى به ابن مسعود فرمودند:
ابن مسعود بدون علم و آگاهى از چيزى سخن مران و تا نننوى و نبينى حرفى مزن كه خداوند مىفرمايد:
«وَالَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُّلُ أوْلَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـئُوالً»
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و مىفرمايد:
«وَجَعَلُواْ ا لْمَلَـئِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَـدُ الرَحْمَـنِ إِنَـثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَـدَتُهُمْ وَيُسْــئَلُونَ»
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و مىفرمايد:
«مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِالَ لَدَيْهِ رَقِيبٌعَتِيدٌ»
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و نيز مىفرمايد:
«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ا الْءِنسَـنَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِى نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبّْلِ ا لْوَرِيدِ»
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گروهى از قرآن پژوهان ،با استفاده از مفهوم كلمه «مرانى» در آيه  22زمر (اَللّه نَّزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتابا مُتَشَـابِها
مَثانِىَ) استفاده كردهاند كه :مرانى صفت قرآن است ،يعنى بعضى از آيات قرآن بر بعض ديگر نظارهگرنرد و پرارهاى
آن بر جمع بين آيات و نتيجهگيرى از آنهاسرت ،تأييرد

ديگر را روشن مىكنند .بنابراين تفسير موضوعى كه اسا
قرآنى دارد.

استنادات معصومين عليهماالسالم و نيز اندينمندان اسالمى به قرآن هم نوعى تفسير موضوعى است .اينكره انسران
مرالً سخنى بگويد و براى اثبات سخن خود به آيهاى از قرآن كريم استناد كند ،همان تفسرير موضروعى اسرت ،او
موضوع مورد بحث خود را به قرآن مستند ساختهاست .حال چه به يك آيه استناد كند يا به چند آيه همنوا ،كارى
كه مفسران در تفسير موضوعى انجام مىدهند.
پيامبر صلىاهللعليهوآله مىفرمايد:القرآن يفسر بعضه بعضا.

پارهاى از قرآن ،بخش ديگر را تفسير مىكند.
1ـ اسراء.69 ،
9ـ زخرف.12 ،
6ـ ق.11 ،
7ـ ق.19 ،
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حضرت على عليهالسالم فرمودهاست :ينطق بعضه ببعض.

بعضى از آيات قرآن ،در پرتو برخى ديگراز آيات سخن مىگويند.
شكوفايى تفسير موضوعى در قرن اخير
قرن چهاردهم بستر رشد اندينههاى نوين و حركتهاى جديد در روش و بينش داننوران و مصلحان جوامع اسالمى
است.
احسا

شديد فرهيختگان و داننمندان اسالم نسبت به زدودن غبار ركود و عقب مانردگى علمرى از چهرره امرت

اسالمى در اين قرن ،موجب خيزش مباركى شد و نمودهاى درخنانى داشت.
آنچه در پرتو اين احسا

شكل گرفت ،در دو منظر در خور مطالعه است:

الف) دگرگونى در فهم دينى و تفسير مفاهيم اخالقى و اعتقادى.
ب) دگرگونى در ساختار تنظيم و شيوه ارائه دريافتها و معارف دينى به جامعه.
حركت نخست ،محتوايى و زيربنايى بوده و حركت دوم ،ساختارى و در خردمت شرتاب بخنريدن بره دگرگرونى
محتوايى و هموار ساختن مسير آن.
اين مطالعه جديد در حوزه معارف دينى ،نيازمند اتخاذ شيوهاى نوين بود كه همپاى بررسى راههراى عملرى برراى
گنودن آفاق گسترده پويايى و پينرفت ،به جستار شيوههايى بپردازد كه پاسخ گوى اين نياز باشد.
به همين علت بود كه دراين قرن ،تفسير موضوعى مورد توجه قرار گرفت و به رسميت شناخته شد.
زمينههاى توجه به تفسير موضوعى
آنچه باعث شده مفسران به تفسير موضوعى روى آورند عوامل ذيل است:
1ـ بيان تدريجى معارف در قرآن
قرآن هر موضوعى را به گونهاى پراكنده و در سورههاى گوناگون آوردهاست و در هر جا بعدى از ابعاد آن موضوع
را بيان كردهاست و البته اين الزمه نزول تدريجى قرآن است.
2ـ تبليغ اسالم
براى صيانت از دين ،تبليغ دين را در جامعه اسالمى و بين ساير ملل الزم است .به همين جهت داننمندان اسالمى
براى اين رسيدن به اين مهم در پى بيان نهائى ديدگاه اسالم در موضوعات مورد انتظار جوامع بنرى هستند.
3ـ دفاع از اسالم
داننمندان اسالمى در مقابل هجمه كسانى كه اسالم را مخالف تمدن بنررى معرفرى كرردهانرد مجبرور شردند كره
ديدگاههاى علمى و اجتماعى اسالم را در مجموعه قرآن مطرح كنند .برخى نيز براى همخوانى ديدگاهها قررآن برا
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تمدن و علم به قرآن روى آوردهاند تا آن را برا حل منكالت زندگى در عصر حاضر مطرح سازند.
4ـ رد اتهام مستشرقان.
گروهى از خاورشناسان قرآن را در بردارنده مطالب پراكنده دانستهاند .در برابر اين اتهام مفسران مسلمان به تفسير
موضوعى قرآن روى آوردند.
5ـ نمايه سازى
با پينرفت تكنولوژى و وارد شدن كامپيوتر به عرصه فعاليتهاى قرآنرى برراى نمايره سرازى موضروعات قررآن و
جستجوى سريعتر در موضوعات قرآن نياز به تفسير موضوعى قرآن بسيار بينتر از گذشته خودنمائى مىكند.
مراحّل تفسير موضوعى
اگر كسى بخواهد موضوعى را از نظر قرآن و عترت بررسى كند بايد مراحل ذيل را طى كند تا منخ ،نمايد كره،
نظر اسالم در باره آن موضوع چيست.
مرحله اول :آياتى كه در آن زمينه وارد شدهاست ،جمع آورى كند .در اين مرحله آنچنان بايد حضور ذهن در باره
قرآن كريم داشته باشد كه ،همه آياتى كه در اين زمينه نظر دارند نفيا و اثباتا جمع آورى نمايد.
مرحله دوم :روايات معصومين در باره موضوع و نيز تفسير آيات را جمع آورى و پردازش نمايد.
مرحله سوم :بين آيات و روايات جمع آورى شده ،جمع بندى كند .يعنى مطلقات را با مقيدات ،عامها را با خراص،
محكمهاى روائى را با متنابهات ،ناسخها با منسوخ ،مجملها را با مبين بسنجد ،و همان كارى كه در استنباط فقهى
عمل مى شود بايد در هر موضوعى انجام دهد ،تا بتواند نتايجى را كه از بررسى آيات و روايات حاصل شده ،ارائه
دهد.
مرحله چهارم :در اين مرحله بين نتايج به دست آمده از قرآن و ثمرات استنباط شده از روايات جمع بندى نهرايى
بنمايد تا با هماهنگى قرآن و عترت ،حاقّ مطلب را استنباط كند.
مرحله پنجم :البته ادب دينى و احتياط علمى اقتضا مىكند كه بعد از طى اين مراحل بگويد :مقتضاى اين آيه ،ايرن
است يا مقتضاى اين روايت ،چنين است نه آن كه بگويد اسالم چنين مىگويد .و اگر خواست نظرر اسرالم را نقرل
كند ،به خود اسناد ندهد ،بلكه محصول تحقيق محققانى كه اين مراحل استنباطى را سپرى نمودهانرد ،نقرل كنرد ،و
بگويد :محققين ما چنين نظر دادهاند ،يا به عقيده من ،نظر اسالم در اين زمينه چنين است.
رعايت چند نكته
توجه به چند نكته مهم در تفسير موضوعى ضرورى به نظر مىرسد.
1ر مفسر مىبايست تمام آيات مرتبط با موضوع و تمام آيات مرتبط با مرادفات موضوع را استقراء نمايد ،طبعا هر
قدر اين استقراء قوىتر باشد نتيجه حاصله قوىتر خواهد بود .براى تحقق اين امر احاطه مفسرر برر قررآن كرريم
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ضرورى مىباشد.
2ر موضوع مى بايست ،موضوعى اعتقادى و يا كاربردى بروده و انگيرزه الزم را برراى تحقيرق بيافرينرد .ورود در
موضوعى كه كسى به آن رغبتى ندارد ،صحيح به نظر نمىرسد چرا كه همين علت كافى است كه نتيجرهاى صرحيح
اخذ نگردد.
2ر آيات جمع آورى شده از قرآن با توجه به صدر و ذيل آنها معنا شود .تقطيع آيات ممكن است معانى متباين برا
آيه ارائه نمايد و در اين صورت نتيجه حاصله از آيات تقطيع شده ،صحيح نخواهد بود.
 5ر مفسر بدون پيش داوريهاى قبلى اين آيات را در كنار هم چيده ،و تفسير كند و سپس در يك جمع بندى رابطه
آنها را با يكديگر در نظر گرفته و از مجموع آنها به يك ترسيم كلى دست يابد.
7ر تفسير قرآن كريم بدون بهرهگيرى از روايات امكانپذير نيست ،طبعا مفسر بايد روايات را نيز مورد تحليل قرار
دهد .اخذ روايات عام ،مطلق ،منسوخ ،مجمل ،صحيح به نظر نمىرسد.
ويژگيهاى تفسير موضوعى
1ر دستيابى به ديدگاه قرآن كريم.
2ر اعالن اعجاز قرآن با بيان گونههاى مختلف يك موضوع.
 2ر امكان تحقيق گستردهتر در باره موضوع.
5ر كاربردى بودن تفسير و به روز بودن آن.
7ر بيان گستردگى موضوعات و طبعا گسترده بودن قرآن و پايانناپذير بودن آن.
6ر توجه به تدبر و تحليل و نيز تحريض و تنويق مفسر به بيان نكات جديد از متن آيات.
7ر اعطاء سرعت عمل و دقت نظر بينتر به مفسر.
7ر مرتبط شدن ديدگاهها در مورد آيات قرآن كريم.
دو قسم تفسير موضوعى
موضوع مورد تفسير در تفسير موضوعى يا واژهاى خاص است كه مفسر در پرى ديردگاه قررآن در مرورد آن واژه
مىباشد و يا مفهومى قرآنى است.
مفسر در صورت اول واژهاى از قرآن را مورد مطالعه قرار مىدهد .وى با استفاده از معناى آن واژه در آيات قررآن
كريم ،به معناى اصيل و گستره منتقات واژه پى مىبرد .اين گونه تفسير را آن دسته از اهل لغت كه به بررسى لغات
قرآن كريم پرداختهاند دنبال نمودهاند ،راغب اصفهانى از اين سنخ لغويين اسرت .وى در تفسرير هرر لغترى ،آيرات
مربوط به آن را گردآورى كرده و از همانهابرداشت معانى مترادف مىنمايد.
التحقيق فى كلمات القرآن كريم نوشته حسن مصطفوى نيز همين راه را پيمودهاست.
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گونه دوم بررسى موضوعات قرآنى مىباشد كه اصطالحا همين قسم تفسير موضروعى ناميرده شردهاسرت و قسرم
پينين در وادى لغت از آن بحث به ميان مىآيد.
معاجم زيادى در مورد بيان موضوعات مختلف قرآنى نوشته شدهاست نويسندگان در اين معاجم ،آيرات همنروا را
فهرست كردهاند.
تفصيل اآليات نوشته ژول البوم ،دارالفكر بيروت،ر 1272ق ،دليل مباحث علوم القرآن المجيد ،نوشته محمد العربى
الغروزى ،دارالهادى بيروت،ر 1277ق ،الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم ،نوشته محمد فار

بركات ،دارالهجرره

قم1277 ،ق ،فهرست مطالب القرآن ،نوشته محمود راميار ،امير كبير تهران 1257 ،ش و ...از اين جملهاند .البته در
اين معاجم صرفا آيات همنوا جمع آورى شدهاند و هيچ تحليل و تفسيرى از آنها ،صورت نگرفتهاسرت ،پرس ايرن
معاجم صرفا ابزارى براى مفسر محسوب مىشوند كه در پى تفسير موضوعى است.
تفسير موضوعى در دل تفاسير ترتيبى
در غالب تفاسير ترتيبى هر وقت مفسر بهر آيهاى در موضوعى كه به نظر خود وى از جهتى مورد اهميت بودهاست
برمى خورد به تفسير موضوعى پرداخته و نهايت ديدگاه قرآن را با توجه بره آيرات ديگرر از آن موضروع مطررح
مىسازد .اين رويكرد در تفاسير مختلفى از جمله الميزان و المنار قابل رؤيت است .عالوه برر آن ،حترى در كترب
روائى شيعه نيز گاهى مؤلفان به بيان موضوعى آياتر پرداختهاند ،از كسانى كه به تفصيل بينتر به اين صورت وارد
عرصه بيان روايت شدهاند ،عالمه مجلسى است .وى در بحاراالنوار ذيل هر موضوع ،آيات مربوط به آن را مطرح
نمودهاست.
آيات االحكام
در بين موضوعات قرآنى موضوعى كه از همه بينتر مورد كنكاش قرار گرفتهاست آيات االحكام مىباشد .فقهاء به
خاطر اهميت اين موضوع و ارتباط آن با عمل مؤمنين به صورت بسيار مفصل به آن پرداختهاند.
در بين اهل سنت ،ابوعبداللّه محمد بن ادريس شافعى متوفاى  215اولين احكام القرآن را نوشرتهاسرت .و در برين
شيعيان ابونصر محمد بن سائب كلبى كوفى ،از اصحاب امام باقر و امرام صرادق عليهماالسرالماولين كتراب آيرات
االحكام را نگاشتهاست .وى متوفاى  156مىباشد.
ابوالحسن مقاتل بن سليمان متوفاى  ،171ابوالمنذر هنام بن محمد كوفى متوفاى  215از ديگر نويسندگان كتراب
در اين باره هستند.
غير از آيات االحكام ،موضوعات اعتقادى از اصول پنجگانه اعتقادى و نيز موضوعات اجتماعى از قبيرل انسران،
اخالق ،زن ،حجاب و ...بينترين تفاسير موضوعى را به خود اختصاص دادهاند.
از كتابهاى مهمى كه به موضوع تفسير موضوعى پرداختهاند مىتوان به چند كتاب ذيل اشاره كرد.
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1ر مننور جاويد نوشته جعفر سبحانى.
2ر تفسير موضوعى قرآن ،نوشته عبداللّه جوادى آملى.
2ر پيام قرآن ،نوشته ناصر مكارم شيرازى.
5ر تفسير موضوعى قرآن ،نوشته محمد هادى معرفت.
7ر حاصل كامپيوترى تفسير راهنما ،نوشته اكبر هاشمى رفسنجانى.
آفات تفسير موضوعى
هر چند اهميت و فوائد تفسير موضوعى قابل انكار نيست اما از آفات ذيل مصون نيست:
 1ر استقراء كامل از آيات همنوا چه بسا امكان نداشته باشد .اين استقراء چه از روى معاجم صورت پذيرد و يا بره
قوه حافظه متكى باشد كامل نيست ،زيرا چه بسا آيهاى تفسير خاصى داشته باشد كه آن تفسير برا موضروع مرورد
نظر هماهنگ باشد ،طبعا نياوردن آن آيه ضعفى در نتيجه حاصله ايجاد خواهد كرد .چنين نتيجرهاى كلرى نبروده و
تفسيرى ناق ،از موضوع ارائه مىدهد.
2ر هر چند مفسر مىكوشد كه آيات را تقطيع نكند اما اين امر گاهى شدنى نيست ،بديهى اسرت نتيجره حاصرله از
تقطيع ،چه بسا با مفهوم آيه قبل از تقطيع متفاوت باشد .چرا كه چينش كلمات و آيات متماثل در كنار هرم ممكرن
است موجب اعطاء مفهومى شود كه مراد خداوند نباشد و با اصول مسرلم برر گرفتره از آيرات و اخبرار صرحيحه
معارض شود ،بديهى است هر آيهاى در فضاى خاص نازل شده و ترتيب موضوعى آنها فضائى كاذب مىسازد.
2ر در تفسير موضوعى جوانب بسيارى از آيات قرآن از تفسير محروم مىماند .چه اينكه در هر آيهاى تنهرا يرك
موضوع مطرح نندهاست.
در اين تفسير ،مفسر تنها بخنى از موضوعات مطرح شده از آيه كه با موضوع هماهنگ است ،مورد بررسرى قررار
مىدهد و از طرح بقيه موضوعات باز مىماند.
طبعا چون تاكنون تفسيرى موضوعى كه همه موضوعات قرآن را در بر گيرد ،نگاشته نندهاست ،موضوعاتى كه بره
علل مختلف مورد بحث واقع نندهاند در زاويهاى ناپيدا ،قرار خواهند گرفت و چه بسا اساسا كنف ننوند .به بيان
ديگر طرح موضوعات مختلف در قرآن و تفسير همه جوانب آنهرا ،زائيرده توجره ترتيبرى بره آن اسرت و تفسرير
موضوعى از اين نظر در مرتبه بعد قرار مىگيرد.
5ر برخى آيات قرآن بواسطه كررت موضوعات مطرح شده در آنها مىبايست در موارد متعددى تكرار شوند و اين
در حالى است كه مفسر از فهم بسيارى از آيات قرآن محروم مىشود.
7ر در تفسير موضوعى ،محور موضوع است و نه قرآن ،پس تفسير موضوعى در واقع تفسرير موضروع اسرت ،نره
تفسير قرآن .و البته چون تفسير اصطالح خاص در مورد كنف پررده از قررآن مرىباشرد و در غيرر آن اسرتعمال
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نمىشود و از همين روست كه در مورد مرال نهجالبالغه و غير آن شرح نهجالبالغه و شرح ديوان ...گفته مرىشرود،
لذا اطالق تفسير بر موضوع صحيح به نظر نمىرسد و بايد عبارت شرح موضوع را به جاى آن بهكار برد.
با توجه به همين آفات است كه برخى اندينمندان به مخالفت با تفسير موضروعى پرداخترهانرد و آن را ناكارآمرد
معرفى كردهاند.
استاد حجتى كرمانى مىگويد :اكررقريب به اتفاق داننمندان پذيراى اين حقيقت هستند كه نظم و ترتيب آيرات در
سورههاى قرآن موجود توقيفى است ،پس در اين ترتيب حتما اسرار و حكمتهائى وجود دارد.

1

مرحوم خوئى نيز مىگويد :قرآن كتاب هدايت است و ترديدى نيست كه اسلوب فعلى قرآن بهتر مىتوانرد مقصرود
هدايتى آن را تأمين كند .طبعا اگر قرآن باب بندى بود اين فوايدى كه اكنون از آن حاصل مىشرود ،از آن اسرتفاده
نمىشد.

2

به همين جهت است كه چه بسا نتوان گفت نتيجه حاصله از تفسير موضوعى ،ديدگاه قرآن در آن موضوع است.

1ـ بينات ،شماره .119 ،11
9ـ البيان ،ص
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فرشتگان
يكدسته از موجودات نامحسو

براى ما كه در عالم «مُلك» زندگى مىكنيم ،موجوداتى هستند كه در عالم امر و

ملكوت زندگى مىنمايند و آنان را به نام فرشتگان مىشناسريم .مالئرك جوهرهرايى بسريط و مجررد از اوصراف
جسمانى و مادى مىباشند و از شهوت و غضب كه مركبات انسان را تنكيل مىدهنرد بدورنرد ،آيره شرريفه ذيرل
برتجرد فرشتگان داللت دارد.
«نَّزَلَ بِهِ الرُوحُ االَمينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ».

1

خداوند جبرئيل را نازل كرد و آن را برقلب تو فرود آورد تا خاليق را از عقاب بترسانى.
مطابق اين آيه شريفه ،جبرئيل امين برقلب پيامبر خدا نازل مىگنت و حضرت او را با چنم دل خويش مىديد و
صداى او را با گوش باطنش مىشنيد.
با پذيرش اين اصل كه هرگز از خداوند كارى خالف حكمت صادر نمىگردد،
«وَ ما خَلَقْنَا السَماءَ وَ الْأرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبينَ».

2

ما آسمان و زمين و هرآنچه بين آنهاست بيهوده خلق نكردهايم.
طبعا مالئك هم براسا

حكمتى خاص خلق شدهاند.

علت خلقت اين دسته از موجودات را بايد در وظايفنان جستجو كرد ،لذا در اين مقوله خصلتها و ويژگرىهراى
مالئك و اعمال و كارهاى آنها را به اختصار برمىشماريم.
اوصاف و ويژگىهاى فرشتگان
در آيات و روايات اوصافى براى مالئك بيان شده است كه اين ويژگيها بستگى به كار آنها دارد.
 1ـ آفرينش
مالئك از نور آفريده شدهاند.
قال الصادق عليهالسالم  :اِنِ اللّه عزَ وَ جَلَ خَلَقَ الْمَالئِكَةَ مِنْ نورٍ.

همانا خداوند مالئك را از نور آفريد.

1ـ شعراء  391 /ـ . 391
9ـ انبياء . 31 /
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،61ص . 393
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 2ـ شكّل و هيئت
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله و حضرت على عليهالسالم كوچركتررين و برزرگتررين مالئكره را چنرين توصريف
فرمودهاند:
خَلَقَ اللّه الْمَالئكَةَ مِنْ نورٍ وَ اِنَ مِنْهُمْ لَمَالئِكَةٌ اَصْغَرُ مِنَ الذُبابِ.

1

خداوند مالئك را از نور آفريد ،برخى از آنها از پنه كوچكترند.
و مِنْهُمْ الثّابِتَةُ فى االرَضينِ السّفلى اقدامُهُمْ ،و المارِقَةُ مِنَ السّماءِ الدّنيا اعناقُهُمْ ،و الخارجةُ مِنَ االقطارِ اركانُهُمْ ،و
المُناسَبَةُ لِقَوائمِ االرضِ اكنافُهُمْ.

2

برخى فرشتگان پاهاينان در طبقات پائين ثابت ،گردنهاينان از آسمان فراتر ،اركان وجودشران از اقطرار جهران
بيرون ،كتفهاينان براى حفظ پايههاى عرش خدا آماده است.
 3ـ تعداد
امام صادق عليهالسالم در روايت ذيل به تعداد زياد اين صنف از مخلوقات خداوند تصريح مىكند.
ما مِنْ شىءٍ ممّا خلق اللّه اكثرُ منَ المالئكةِ.

2

خداوند بينتر از مالئك ،چيزى را خلق نكرده است.
 4ـ شيوه زندگى
حوائج و نيازهاى فرشتگان چون آدميزادگان نيست ،و آنها به نيازهاى مادى آدمى محتراج نيسرتند ،امرام صرادق
عليهالسالم مىفرمايد:
انّ المالئكةَ ال يأكُلُونَ و ال يَشْرَبُونَ و ال يَنْكِحُونَ و اِنَما يَعيشُونَ بِنَسيمِ العرشِ.

5

فرشتگان نمىخورند و نمىنوشند و ازدواج نمىكنند ،بلكه آنان به نسيم عرش زندهاند.
 5ـ خواب
فرشتگان برحسب مأموريتنان بيدارند ،ولى از آنجا كه تنها هستى همينه بيدار كه هرگز محتاج به خواب نيسرت،
خداوند است ،مالئك نيز به استراحت و خواب محتاجند ،چنانچه امام صادق عليهالسالم مىفرمايد:
ما مِنْ حىٍ االّ و هو يُنامُ خال اللّه وحده عّزّوجّلّ و المالئكةُ يَنامُونَ.

7

هرموجود زندهاى خواب دارد ،مگر خداوند كه او را خوابى نيست ،مالئكه نيز مىخوابند.
1ـ كنزالعمال. 36351 ،
9ـ نهجالبالغه ،خطبه . 31
6ـ تفسير قمى ،ج  ،2ص . 351
7ـ همان ،ص . 211
5ـ بحاراألنوار ،ج  ،61ص . 386
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 6ـ جايگاه خاص
هركدام از مالئك در جايگاه خاص خود قرار دارند ،جايگاهى كه براى همان خلق شده و همان مأموريت به آنان
محول گنته است ،و آنان مأمور به انجام وظيفه در آن حيطه هستند.
«وَ ما مِنّا اِالّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ».

1

هيچكس از ما نيست مگر اينكه مقامى معلوم دارد.
 7ـ غيرقابّل رؤيت
در شرايط عادى صورت حقيقى ملك قابل رؤيت نيست ،البته در وادى اعجاز كه عمل از علل غير ظاهرى حادث
مىشود ،چنين چيزى امكانپذير است ،كمااينكه پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله جبرئيل را در سدرهالمنتهرى منراهده
فرمودند.

2

 8ـ اطاعت از اوامر الهى
مالئك هرگز اوامر خداوند را عصيان نمىكنند.
آيه ذيل ،اطاعت بىچون و چراى مالئك را از خداوند بيان مىدارد:
«ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ».

2

در گفتار برخداوند پينى نمىگيرند و به فرمان او كار مىكنند.
آيه ذيل نيز به نافرمانى نكردن مالئك حتى آنها كه مأموران جهنم هستند ،اشاره دارد.
« ...ال يَعْصُونَ اللّه ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤمَرُونَ».

5

فرشتگان گمارده شده برآتش ،هرگز در اجراى فرمان خداوند نافرمانى نمىكنند و به هرچه دستور يافتهانرد عمرل
مىنمايند.
 9ـ كارگّزارى امور
تدبير تمام جهان برعهده مالئك گذاشته شده است و آنها در واقع واسطه بين خداوند و عالم مُلك مىباشند.
وظايف آنان كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده است از اين قبيل مىباشد:
الف) حمل عرش الهى

«وَ المَلَكُ عَلى اَرْجائِها وَ يَحْمِّلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ»7.فرشتگان گرداگررد آسرمان درآينرد ،و هنرت
1ـ صافات . 311 /
9ـ توضيح بيشتر را در كتب تفسيرى ،ذيل آيه  31سوره نجم بيابيد .
6ـ انبياء . 25 /
7ـ تحريم . 1 /
5ـ حاقه . 35 /

14

فرشته عرش پروردگار را برافراشته مىدارند.
ب) تسبيح و تقديس خداوند
«وَ المالئِكَةُ يُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى االَرْضِ اَال اِنَ اللّه هُوَ الْغَفُورُ الرَحيمُ».

1

و فرشتگان به ستايش پروردگارشان تسبيح مىگويند و براى اهل زمين آمررزش مرىطلبنرد ،بدانيرد كره خداونرد
آمرزنده مهربان است.
ج) نوشتن نامه اعمال
«وَ اِنَ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ * كِراماً كاتِبينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ».

2

همانا برشما نگهبانانى گمارده شده است ،نويسندگانى بزرگوارند ،آنچه را كه انجام مىدهيد ،مىدانند.
د) دفع خطرات از انسان
«اِنْ كُّلُ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ».

2

هيچكس نيست مگر اينكه براو نگهبانى است.
ه) استغفار براى انسان
« ...وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى االَرْضِ.»...

5

فرشتگان براى اهل زمين استغفار مىكنند.
و) مأمور عذاب اقوام گمراه
«وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاًسىءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ هذا يَوْمٌ عَصيبٌ».

7

وقتى فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،وى از آمدننان نگران شد و گفت اين روز بسيار سختى است.
ز) كمك به مؤمنين
«يا اَيُهَا الَذينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّه عَلَيْكُمْ اِذْ جائَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ كانَ اللّـه بِمـا
تَعْمَلُونَ بَصيراً».

6

اى مؤمنان نعمتى را كه خدا به شما دادهاست به ياد آوريد ،آنگاه كه لنكريانى به نرزد شرما آمدنرد ،مرا طوفران و
لنكرى كه نمىديديد ،بهسوى آنها فرستاديم و خداوند به كار شما بيناست.

1ـ شورى . 6 /
9ـ انفطار  31 /ـ . 32
6ـ طارق . 1 /
7ـ شورى . 6 /
5ـ هود . 55 /
9ـ احزاب . 9 /
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ح) مأمور ابالغ وحى
«يُنَّزِلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه اَنْ اَنْذِرُوا اَنَهُ ال اِلهَ اِالّ اَنَا فَاتَقُونِ».

1

خداوند فرشتگان حامل وحى را به فرمان خويش برهركس از بندگانش كه بخواهد فرومىفرستد تا هندار دهند كه
معبودى جز من نيست ،پس از من بترسيد.
ط) قبض روح
«قُّلْ يَتَوَفّيكُمْ مَلَكُالْمَوْتِ الَذى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَ اِلى رَبِكُمْ تُرْجَعُونَ».

2

بگو فرشته مرگ كه برشما گمارده شده است جانتان را مىگيرد و بعد بهسوى پروردگارتان بازمىگرديد.
ى) مأموران جهنم
« ...عَلَيْها مَالئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ.»...

2

برآتش مالئكهاى خنن و سختگير گمارده شده است.
ك) مأموران بهنت
« ...وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُّلِ بابٍ * سَالمٌ عَليْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ».

5

مالئك از هردر بربهنتيان وارد مىشوند ،سالم برشما بهخاطر صبرتان عاقبت چه خوب جايگاهى نصيبتان شد.
طبقه بندى مالئك
طبعا مالئك يك دست نيستند و به لحاظ كارى كه انجام مىدهند قابل تقسيم هستند ،عالوه برآنچه كه در نگاه نهج
البالغه به گروههاى فرشتگان متذكر مىشويم ،اصناف ذيل هم در روايات قابل توجه است.
دسته اول :كروبيان
هنگامى كه موسى عليهالسالم با هفتاد نفر از بزرگان بنىاسرائيل به ميعادگاه آمد و درخواست رؤيرت خردا نمرود،
خداوند متعال به اينان فرمود :مرا نمى بينى ولى به كوه بنگر اگر كوه توانست در جاى خود قرار گيرد ،مرا خواهى
ديد.
« ...فَلَمّا تَجَلّى رَبُهُ لِلْجَبَّلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَ خَرَ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا اَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَ نَا اَوَلُ الْمُؤمِنينَ».

7

هنگامى كه خداوند بركوه تجلى كرد ،كوه را متالشى ساخت و موسى مدهوش شد .وقتى بههوش آمد ،موسى گفت:
تو منزهى ،به درگاه تو توبه كردم و از نخستين مؤمنين به تو هستم.
1ـ نحل . 2 /
9ـ سجده . 33 /
6ـ تحريم . 1 /
7ـ رعد  21 /ـ . 21
5ـ اعراف . 311 /
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امام صادق عليهالسالم در تفسير اين آيه مىفرمايد :خداوند بعد از درخواست موسى به يكى از فرشرتگان كروبرى
دستور داد تا نور خود را بركوه آشكار كند .نور او كوه را متالشى ساخت و باعث گنت كه موسى مدهوش شود و
هفتاد نفر از بنىاسرائيل كه با وى بودند ،بميرند.

1

دسته دوم :عبادتكنندگان
فرشتگان مهيمن كه در عنق مطلق نسبت به ذات بارىتعالى بهسر مىبرند و جز به ذات حق به چيزى نمىاندينند
و از جهانى غير از عالم حق بىخبرند ،اينان به تعبير امام صادق عليهالسالم در پنت عرش قرار گرفتهاند.
« ...فَالَذينَ عِنْدَ رَبِكَ يُسَبِحُونَ لَهُ بِالَيّْلِ وَ النَهارِ وَ هُمْ اليَسْئَمُونَ».

2

آنان كه نزد پروردگار تو هستند ،بدون خستگى و مالل شب و روز تسبيح او مىگويند.
دسته سوم :كارگزاران
حاكم برفرشتگان ،چهار فرشته مقرب خداوند هستند .جبرائيل فرشته علم و دانش ،ميكائيل ملرك رزق ،اسررافيل
مأمور احياء ،عزرائيل مأمور اماته .در ميان اين فرشتگان ،خداوند متعال جبرائيل عليهالسالم را بيش از همه ستوده
است.
او را ملك وحى ناميده است.
«نَّزَلَ بِهِ الرُوحُ االَمينُ».

2

او را پس از خود قرار داده است.
« ...فَاِنَ اللّه هُوَ مَوْليهُ وَ جِبْريّلُ.»...

و او را روحالقد

5

ناميده است.

« ..اذ اَيَدْتُكَ بِرُوحِالْقُدُسِ.»...

7

و او را فرمانروا و امين خوانده است.
«مُطاعٍ ثَمَ اَمينٍ».

6

و از سوى ديگر ،معاندان او را بهشدت مذمت نموده است.

1ـ تفسير برهان ،ج ،2ص.681
9ـ فصلت . 18 /
6ـ شعراء . 391 /
7ـ تحريم . 1 /
5ـ مائده . 331 /
9ـ تكوير . 23 /
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«قُّلْ مَنْ كانَ عَدُوّاً لِجِبْريّلَ فَاِنَهُ نَّزَلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإذْنِ اللّه مُصَدِقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤمِنينَ».

1

به كسى كه دشمن جبرئيل است بگو او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو فرو آورد ،قرآنى كه كترابهراى آسرمانى
پينين را تصديق مىكند و هادى و بنارتدهنده مؤمنان است.
عناد دشمنان اسالم با جبرئيل عليهالسالم بيش از همه بوده است.
ابن صوريا و برخى يهوديان بهحضور پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله رسيدند و از اينان پرسيدند :نام فرشتهاى كه بر
شما وحى مىرساند ،چيست؟
حضرت فرمود :جبرئيل ،ابن صوريا خطاب به پيامبر صلىاهللعليهوآله گفرت :جبرئيرل دشرمن ماسرت ،او همينره
دستورات سنگين مىدهد اما ميكائيل آسان مىگيرد ،اگر فرشته وحى تو ميكائيل بود به تو ايمان مىآورديم!

2

اين واقعه هرچند حكايت از عادت يهود كه لجاجت توأم با تجاهل است ،مىكند ،اما بىبهره از نمايش عناد آنان با
جبرئيل نيست.
جبر يا اختيار فرشتگان
اگر انسيان و جنّيان به حقيقت اشياء پى مىبردند و با احسا

خود آن را درك مىكردند ،مطيرع محرض خداونرد

مىشدند و هرگز در مقابل او سركنى نمىكردند ،طبعا در اين صورت باب اختيار بسته مىشد و همه آنها باالجبار
در مسير مستقيم و صراط حق قرار مىگرفتند .و با اين وصف امتحان الهى بىمعنا مىگنت و بهنت و جهرنم هرم
بيهوده مىشد.
بنابراين بهخاطر اين كه حكمت از خلقت انسان و جنّ محفوظ بماند ،خداوند راه پى بردن آنها به حقايق را عقرل و
نه احسا

آنها قرار داده است و زمينه مناسب را براى ارسال رسل و انزال كتب و نفرس رحمرانى ،مهيرا فرمروده

است.
اكنون اين نوع از مخلوقات در مقابل دعوت خدا و ابليس قرار مىگيرند و راهى را با اختيار خود برمىگزينند.
اما اين قضيه در عالم فرشتگان به شكل ديگرى است ،فرشتگان به حقايق امور دست يافتهاند ،كُنه و ذات اشياء را
مالحظه مىكنند ،آنان نهايت و نتيجه عصيان را به عينه مىبينند و لذا اطاعت ،جِبِلى آنها گنته و ذاترى آنهرا شرده
است و بههمين خاطر هرگز عصيان الهى نمىكنند ،البته نه به اين جهت كه مجبور به اطاعت باشرند بلكره بره ايرن
خاطر كه آنها حقيقتى را كه در پس پرده از انسان و جنّ قرار گرفته است مرىبيننرد ولرذا هرگرز ترن بره عصريان
نمىدهند.

1ـ بقره . 95 /
9ـ بحاراألنوار ،ج  ،9ص . 11
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«يَخافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤمَرُونَ».

1

آنها از پروردگارشان كه حاكم برآنهاست مىترسند و آنچه بدان مأمورند انجام مىدهند.
زشتترين افتراء بشر
يكى از زشتترين افترائات بنر گذشته اين بود كه آنان مالئك را دختران خداوند مىخواندند ،مننرأ ايرن پنردار
غلط اين است كه واژه «مالئكة» در ادبيات به صورت مؤنث مجازى استعمال مىشود.
عرب شايد به توهم اينكه مالئك لطيفند ،آنان را به مؤنث حقيقى «زن» تنبيه سراخته و مؤنرث مجرازى خوانرده
است.
متأسفانه اين عادت زشت جاهلى بهصورت ديگرى هنوز باقى است ،بهطورىكه چهررهپرردازان كره مرىخواهنرد
صورت مالئك را نمايش دهند آنها را بهصورت دختركانى با گيسوهاى بلند و كمرهاى باريك و بالهاى پهن بره
تصوير مىكنند.
خداوند با براهين پى در پى اين افتراء بزرگ را نكوهش كرده است و با طرح سؤاالتى ،زشتى ايرن ايرده را عيران
مىسازد.
«فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ * اَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ اِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ * اَال اِنَهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ
اللّه وَ اِنَهُمْ لَكاذِبُونَ * اَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى البَنينَ * ما لَكُمْ كَيْـفَ تَحْكُمُـونَ * اَفَـال تَـذَكَرُونَ * اَمْ لَكُـمْ سُـلْطانٌ
مُبينٌ».

2

از آنان بازپر

كه آيا دختران از خدا باشند و پسران از آنها؟ آيا ديدند كه ما فرشرتگان را دخترر خلرق كررديم؟

بدانكه آنان بهتان زنند و دروغگويند كه مىگويند خدا فرزند دارد ،آيا خدا دختر را برپسر ترجيح داده است؟ شما
چگونه حكم مىكنيد؟ چرا نمىاندينيد؟ آيا شما دليل روشنى داريد؟
صاحبان اين اندينه زشت از پاسخ به سئوالهاى مطرح شده در اين آيات بازماندهاند ،چرا كره آنران را بره عرالم
ملكوت راهى نبوده است.
خداو ند متعال با طرح سئواالت ذيل ،ضمن بيان عجز آنها از پاسخ صحيح ،كوتاه بودن دستنان را از عالم ملكوت
گوشزدشان نموده است.
 1ر آيا خدا را بدتر از خود تصور كردهاند كه دختر را براى خود نمىپسندند و به او نسبت مىدهند؟
 2ر آيا آنها هنگام خلق فرشتگان حاضر بودند كه فهميدهاند از جنس زنانند؟
 2ر آيا آنها دليل ديگرى بروجود فرزند براى خداوند دارند؟
1ـ نحل . 61 /
9ـ صافات  319 /ـ . 361

19

 5ر آيا خداوند بندهاى را بربندهاى يا دختر را برپسر ترجيح مىدهد؟
 7ر آيا اساسا دليلى براين خيال باطل دارند؟ و...

جـنّ
جنّ مفهومى وسيع دارد و به هرچيزى اطالق مىشود كه مانعى بر سر راه انسانها باشد ،رسولخد صلىاهللعليهوآله
در اينباره مىفرمايد:
خَلَقَ اللّه الجِنَ خمسةَ اصنافٍ ،صنفٌ كالرّيحِ فى الهواءِ و صنفٌ حياتٌ و صنفٌ عقارِبٌ و صنفٌ حشـراتٌ و صـنفٌ
كبنى آدمَ عليهم الحسابُ و العقابُ.

1

خداوند جنّ را در پنج صنف خلق كرد ،صنفى مانند باد در هوا هستند ،مارها ،عقربها و حنرات سه صنف ديگرند،
و صنفى همانند بنىآدم بوده و حساب قيامت دارند و گنهكاراننان عقاب مىشوند.
اساسا وجود موجودات زنده ديگرى غير از انسان زمينى قابل انكار نيست ،امروزه با پينرفت علرم و تكنولروژى،
بنر بهوجود هزاران موجود زنده ذرهبينى پىبرده است كه وجودشان در گذشته هرگز در باورها نمىگنجيد.
رنگ هاى مختلف و اصوات گوناگونى كه فضاى اطراف ما را پر كرده و ما هرگز قادر به درك آنها نيستيم چرا كره
چنم و گوش ما تنها رنگهاى خاص و صداهايى با فركانس محدود را مىشنود ،نيز از همرين نمونره موجرودات
نامرئى مىباشند.
بنقاب پرنده توده هاى نورانى است كه به اشكال مختلفى در نزديكى سطح زمين با سرعتى ترا  7111كيلرومتر در
ثانيه پرواز مىكنند .آلبرت اننتين مىگويد :بنقاب پرندهها بىترديد وجود خرارجى دارنرد .هيرمران ادبررت نيرز
مىگويد :من معتقد به وجود مخلوقاتى باهوشتر از انسان در فضا هستم كه بنقابهايى را براى مراقبت از اوضاع ما
به كره زمين مىفرستند.
امروزه امكان وجود حيات در كرات ديگر و منظومه شمسى و خارج از آن پندارى خرام نيسرت ،موجروداتى كره
احتياج به شرايط زمينى ما چون آب و اكسيژن ندارند و حتى وجود اكسيژن براى آنها مضر باشد ،مىدانيم برخرى
باكترىها در درجه حرارتى معادل حرارت خورشيد امكان بقاء دارند.
براين اسا

آيا انكار بى علت جرنّ و يا هرپديده ناشناخته ديگر نامعقول نيست.

حقيقت جـنّ
جنّ بهمعناى موجود پنهان مىباشد ،منتقات اين واژه از قبيل جنّت ،جنين ،جَنان ،مجنون ،جَنَنْ ،مَجَنَره ،مِجَرنْ و...
1ـ بحاراألنوار ،ج  ،11ص . 215
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همه در اين معناى عام بهكار رفته است ،و لذا بهنت را چون ناپيداست جنّت گويند ،به بچه چون در شركم مرادر
مخفى است جنين اطالق مىكنند و يا قلب چون در سينه مخفى شده جَنان گويند و ديوانه چون عقلش ناپيداسرت
مجنون نامند و مرده چون در قبر مخفى گنته جَنَن خوانند ،مخفيگاه را نيز «مَجَنَه» مىگويند ،سرپر هرم انسران را
مخفى مىكند لذا آن را مِجَن مىگويند.
«جَنَ عَلَيْهِ اللَيّْلُ»1؛ كه در قرآن كريم آمده است بهمعناى پوشيده شدن بهواسطه ظلمت و تاريكى شب است.
مفرد جنّ «جنّى» و جمع آن «جِنَه» است ،بنابراين واژه «اجنّه» جمع جنّ نيست بلكه جمع «جنين» مىباشد.
اين دسته از موجودات در حالت عادى در انبساط هستند و بهواسطه جسم لطيفنان قابل رؤيت انسان نيستند .امرا
اگر بهعلتى منقبض شوند ،بهشكلى ممرل شده و قابل رؤيت مىشوند .البته آنها در همه حاالت قادر هستند انسران
را ببينند.
قرآن كريم در مورد شيطان و خطاب به انسان مىفرمايد :او و همكارانش شما را مىبينند در حالىكه شما آنهرا را
مناهده نمىكنيد:
«اِنَهُ يَريكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ».

2

خلقت جـنّ
قرآن كريم در سوره حجر از خلقت جنّ چنين سخن بهميان آورده است:
«وَ الْجانَ خَلَقْناهُ مِنْ قَبّْلُ مِنْ نارِ السَمُومِ».

2

و جنّ را پيش از آن از آتش سوزان خلق كرديم.
سموم باد داغ و سوزان است كه در تمام سوراخهاى جان داخل مىشود و بهواسطه اينكه اثرر سرمى دارد ،سرموم
گويند.
جان در آيه شريفه به شيوههاى مختلفى تفسير شده است ،ابنعبا
بحاراألنوار برهمين معنا داللت دارد.

گويد جران پردر جرنّ اسرت روايترى نيرز در

5

بنابر روايتى ،جان اوليه «مارج» نام داشت .خداوند جفتى بهنام «مارجه» براى او خلق كرد و از آندو جنّ بهوجود
آمد كه طوايف زيادى گنتند.

7

مطابق روايت ديگرى از امام صادق عليهالسالم جان از آتش خلق شدهاند و جنّ دستهاى از جان هستند كه از براد
1ـ انعام . 51 /
9ـ اعراف . 25 /
6ـ حجر . 25 /
7ـ ر .ك :بحاراألنوار ،ج  ،25ص . 31
5ـ تفسير جامع ،ج  ،1ص . 112
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آفريده شدهاند و دستهاى ديگر از جنّ از آب آفريده شدهاند.
انّ اللّه عّزّوجّلّ خلق...الجانَ منَ النّارِ و خلق الجِنَ صنفا مِنَ الجانِ منَ الّريحِ ،و خلق الجنَ صنفا مِنَ الجنِ مِنْ ماءٍ.
نيز خليل در «العين» و همچنين طريحى در «مجمعالبحرين» جان را پدر اوليه جنّ معرفى نمودهاند.

1

2

برخى ديگر گفتهاند مراد از جان ،ابليس مىباشد .راغب اصفهانى مىگويد :جان نسل جنى ابليس است و. ...
اما با توجه به اينكه قبل از اين آيه ،صحبت از خلقت انسان شده است،
«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا االِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ».

2

طبعا مراد از جان در آيه مورد بحث بايد «جرنّ» و يا پدر آنها يعنى «جان» باشد.
در سوره رحمن نيز خلقت جرنّ مطرح شده است.
«وَخَلَقَ الْجانَ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ».

5

مارج شعله اى از آتش است كه همراه سياهى آتش باشد ،مراد از جان نيز در اين آيه جنّ مىباشد چرا كه در آيره
قبل آن ،باز هم خلقت انسان مطرح شده است.
«خَلَقَ االِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ».

7

حاصل دو آيه سوره حجر و رحمن ،اين مىشود كه جنّ از باد سموم منتعل شده توأم با دود آفريده شده است.
البته شايد اين مبدأ خلقت جنّ اوليه بوده باشد و همانطوركه آدم از خاك خلق شده ولى ساير افراد بنر از نطفره
خلق مىشوند نه از خاك ،فرزندان جنّ نيز از آتش خلق ننوند .عالوه براين همانطور كره خراك در وجرود آدم
تبديل به گوشت و خون و استخوان شده و آثار خاك در وجود او نيست ،چهبسا آثار آتش در جنّ وجود نداشرته
باشد و يا همانطور كه بدن آدم بعد از مرگ تبديل به خاك مىشود جنّ نيز تبديل به آتش گردد.
الزم به ذكر است كه «من قبل» در سوره مباركه حجر بهمعناى قبل از انسان مىباشد.
بنابراين خلقت جنّ قبل از انسان صورت گرفته است ،اين معنا از آيه سوره ذاريات نيز كه در بحث بعدى خواهرد
آمد ،قابل استفاده است چرا كه در اين آيه جنّ قبل از انس ذكر شده است.
نكته قابل ذكر ديگر در بررسى آيات مورد بحث اين است كه جرنّ موجودى در رديف انسان است ،چرا كه قررآن
كريم آنگاه كه از خلقت انسان سخن بهميان آورده است ،از خلقت او مىگويد.

1ـ بحاراألنوار ،ج  ،33ص . 312
9ـ العين از معتبرترين كُتُب لغت و قديمىترين آنهاست ،مجمعالبحرين نيز غالبا به شرح لغات و تركيبات در روايت شـيعه ررداختـه
است .
6ـ حجر . 21 /
7ـ رحمن . 36 /
5ـ رحمن . 31 /
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هدف از خلقت جـنّ
هدف از خلقت جنّ همان هدفى است كه موجب خلق آدميزاده شده است و آن شناخت مبدأ و عبادت و اطاعرت
اوست ،خداوند متعال در يك آيه شريفه حكمت خلقت جنّ و انس را با هم و اينچنين تبيين نموده است.
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ االِْنْسَ اِالّ لِيَعْبُدُونِ».

1

تفسير اين آيه شريفه از امام صادق عليهالسالم سئوال شد ،حضرت فرمودند:
خداوند آنها را براى عبادت خلق نموده است« ،خَلَقَهُمْ لِلْعبادةِ» .راوى پرسيد آيا همه مردم برراى ايرن امرر خلرق
شدهاند يا برخى ،حضرت فرمودند :همه مردم «عامة».

2

ناگفته نماند مراد از اين نوع عبادت ،عبادت تكوينى نيست چرا كه در عالم تكوين تمام موجودات برراى عبرادت
خلق شدهاند.
« ...وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِالّ يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ.»...

2

هيچ چيزى نيست مگر اينكه تسبيح و حمد او مىگويد ولى شما آن را درك نمىكنيد.
پس مراد از عبادت در اين آيه عبادت در عالم تنريع است .عالوه اينكه اين بخش از آيات سوره ذاريات تهديدى
براى كفارى است كه مبدأ و معاد را منكر شدهاند ،بديهى است كه انكار معاد مربوط به تنريع است نه تكوين.
زندگى جنّيان
قرآن كريم و روايات معصومين عليهمالسالم دستهاى از كارها و فعاليتها را به جنّيان نسبت دادهاند كره از جملره
آنها:
الف) آنان چون ساير موجودات براى ادامه حيات خود محتاج به غذا هستند.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد:
اما العَظْمُ وا لرَوثُ فطعامُ الجِنِ.

5

استخوان و سرگين غذاى جنّيان هستند.
ب) جنّ نيز چون انسان حركت و سكون دارد و فعاليت مىكند ،در داستان حضرت سليمان ،بهكارهاى جنّيان براى
حضرت اشاره شده است.

1ـ ذاريات . 61 /
9ـ بحاراألنوار ،ج  ،6ص . 131
6ـ اسراء . 11 /
7ـ وسايلالشيعه ،ج  ،3ص . 262
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«وَ مِنَ الشَياطينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَالً دُونَ ذلِكَ و كُنّا لَهُمْ حافِظينَ».

1

گروهى از جنّيان براى او غواصى مىكردند و يا بهكار ديگرى منغول بودند و ما نگهدارشان بوديم.
آيه سوره نمل به عضو بودن جنّيان در سپاه حضرت تصريح مىكند.
«وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَ الْأِنْسِ وَ الطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ».

2

سپاهيان سليمان از جنّ و انس و پرندگان ،مرتب و منظم گرد آمدند.
در سوره سبأ نيز ضمن تصريح به فعاليت جنّيان براى حضرت ،به اين نكته كه اطاعت آنران از سرليمان برهدنبرال
دستور خداوند به آنان بوده است اشاره شده است.
« ...وَ مِنَ الْجِنِ مَنْ يَعْمَّلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِهِ وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَعيرِ».

2

به فرمان پروردگار گروهى از جنّيان براى سليمان كار مىكردند و هركدام كه فرمان ما را سرپيچى كردنرد ،عرذابى
سوزان به او مىچنانديم.
در سوره ص آيه  27و  27نيز به اين موضوع اشاره شده است.
همانطور كه متوجه شديد امكان تسخير جنّيان بهوسيله انسان نيز در آيات فوق كامالً منهود است .روح و جسرم
انسان چون دوكفه ترازو هستند .تضعيف قواى بدنى موجب مىشود جسم آدمى ضعيف شود ،طبعا در پى تضرعيف
جسم و سلب احسا

پنجگانه از انسان ،پردههاى حجاب كنار مىرود و توان روح كره تراكنون در قفرس جسرم

زندان بوده است ،آشكار مىشود .او اينك قدرت انجام امورى خارج از توان جسم را داراست ،امورى كه قربال از
انجام آن عاجز بود ،و تسخير جنّيان از آن جمله است.
به دو داستان ديگر در همين باره توجه كنيد:
سدير صيرفى مىگويد:
عازم سفرى بودم ،امام باقر عليهالسالم در مدينه چند كار به من سپردند ،در منزلگراه روحراء (حردود دوفرسرخى
مدينه) برمركبم سوار بودم كه ناگهان ديدم انسانى با لبا

ناموزون جلو چنم من است .با خرود گفرتم شرايد آب

مىخواهد ،آب دادم ،گفت :نيازى به آن ندارم ،سپس نامهاى از امام عليهالسالم كه مُهر آن خنك ننده بود به مرن
داد .گفتم :كى آنجا بودى؟ گفت :هماينك ،بعد كه نگاه كردم كسى را نديدم وقتى بعد از مراجعت بره حضرور امرام
عليهالسالم رسيدم واقعه را عرض كردم ،حضرت فرمودند :خدمتكارانى از جنّيان داريرم ،هرگراه در كرارى عجلره
داشته باشيم ،توسط آنان انجام مىدهيم.

1ـ انبياء . 82 /
9ـ نمل . 35 /
6ـ سبأ . 32 /

24

نيز آمده است:
چند تن از مسلمانان در مسافرت ذخيره آبنان تمام شده بود و از شدت تننگى هركدام گوشرهاى افتراده بودنرد.
پيرمردى سفيدپوش سراغ آنها آمد و گفت :برخيزيرد ،آب آوردهام پرسريدند :ترو كيسرتى؟ جرواب داد :از جنّيران
مسلمان هستم بهگوش خود از دو لب پيامبر صلىاهللعليهوآله شنيدم كه فرمود:
المسلمُ اخُ المسلمِ ال يَخْذُلُ و ال يَغُشُ.

مسلمان برادر مسلمان است ،خواركنندهاش نيست و نسبت به او غش روا نمىدارد.
اينك آمدهام به شما كمك كنم.
ج) جنّيان نيز مانند ساير موجودات براى بقاء نسل خود توالد و تناسل دارند.
خداوند همه موجودات از انسان و حيوان گرفته تا نباتات و جمادات را بهصورت مذكر و مؤنث خلق نموده است.
«وَ مِنْ كُّلِ شَئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ».

1

از هرچيزى دونوع (نر و ماده) خلق كرديم تا شايد يادآور حكمت خداوند شويد.
آيه ذيل كه در وصف حوريان بهنتى نازل شده است مىفرمايد ،هيچ انسى و هيچ جنّى با حوريان تمرا

نداشرته

است.
«فيهِنَ قاصِراتُ الطَرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جانٌ».

2

از اين آيه ،امكان مقاربت جنّيان و توليد مرل آنان استفاده مىشود.
آيه ذيل نيز به وجود ذريه براى ابليس اشاره كرده است ،بنابراين كه ابليس از جنّيان باشد ،اين آيره نيرز مسرتندى
براى مبحث ما خواهد بود.
« ...اَفَتَتَخِذُونَهُ وَ ذُرِيَتَهُ اَوْلِياءَ مِنْ دُونى وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌ.»...

2

آيا ابليس و فرزندان او را به جاى من ،با اينكه دشمن شما هستند به سرورى بر مىگزينيد؟
د) جنّ نيز چون انسان شعور و ادراك دارد ،خداوند متعال علت خلقت او را همانند علت خلقت انسان ،عبرادت و
اطاعت او از خداوند برشمرده است.
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَاالِْنْسَ اِالّ لِيَعْبُدُونِ».

5

ما جنّ و انس را جز براى عبادت نيافريديم.
در سوره انعام بهوجود پيامبرانى براى آنان اشاره شده است.
1ـ ذاريات . 19 /
9ـ رحمن . 61 /
6ـ كهف . 61 /
7ـ ذاريات . 61 /
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«يا مَعْشَرَ الْجِنِ وَ االْءنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُّلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتى وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى
اَنْفُسِنا.»...

1

اى جنّيان و انسيان آيا براى هدايت شما از جنس خودتان رسوالنى نيامد كه آيات را براى شما بخوانند و شرما را
از مواجه شدن با روز سخت محنر بترسانند .آنها گويند :ما به جهالت و بدى خود گواهى مىدهيم.
البته هرچند آيه بهوجود پيامبرانى از نوع انسان و جنّ اشاره دارد ،اما ممكن است بگوييم پيرامبران مبعروث شرده
برانسانها ،پيامبر جنّيان هم بودهاند ،چراكه آنان قادرند همهجا حاضر شوند و از انبياء انس بهره برند و در مجالس
علماء انس حضور يابند و از فيض آنان استفاده كنند.
ناگفته نماند كه اگر براى جنّيان وجود پيامبرانى از جنس خودشان را هم بپذيريم ،در اين نكته ترديدى نيسرت كره
پيامبر خاتم صلىاهللعليهوآله پيامبر جنّيان نيز بوده است .قرطبى در تفسير خود بهنقل از يكرى از مفسررين آورده
است:
بعثَ اللّه محمّدا صلىاهللعليهوآله الى االنسِ و الجنِ و لم يبعثِ اللّه تعالى قَطُ رسوالً مِنَ الجنِ و ال مِنْ اهلِ الباديةِ و
ال مِنَ النساءِ و ذلك قول اللّه تعالى وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ االّ رِجاال نُوحى اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرى...

2

خداوند محمّد صلىاهللعليهوآله را به سوى انسان و جنّ مبعوث كرد ،و قطعا فرستادهاى از جنّ يا از اهل صحراء و
يا از زنان مبعوث نكرده است.
بنابراين همانطور كه در شأن نزول سوره جنّ خواهيم آورد ،آنان قبل از بعرت پيامبر خراتم صرلىاهللعليرهوآلره از
اخبار آسمانى مطلع مىشدند و بعد از بعرت رسول مكرم صلىاهللعليهوآلهگروهرى از آنران چرون آيرات قررآن را
شنيدند و با اخبار آسمانى گذشته آن را هماهنگ يافتند ،شريعت پيامبر اسالم را پذيرفتند و به اسالم ايمان آوردند.
ابوحمزه ثمالى نيز روايتى را مبنى برحضور گروهى از جنّيان در مجلس امام باقر عليهالسرالمبراى كسرب معرارف
دينى نقل نموده است و مىگويد:
به منزل امام باقر عليهالسالم رفتم خواستم با حضرت ديدار نمايم ،گفتند :عدهاى حضور حضرت هستند .صبر كردم
تا جلسه آنها پايان پذيرد ،جلسه تمام شد و آنان خارج شدند وقتى نگاهنان كردم متعجب شدم ،چون هيچكدام را
ننناختم .بهحضور امام عليهالسالم رسيدم .عرض كردم اكنون زمان حكومت بنىاميه است و شمنيرهاى آنان آماده
ريختن خون مىباشد .آمد و رفت اشخاص غريب براى شما خطرناك است ،امام عليهالسالم فرمودند:
يا ابا حمّزةَ هؤالءِ وَفْدُ شيعتِنا مِنَ الجنِ جائوا يسألونَنا عن معالمِ دينِهم.

1ـ انعام . 311 /
9ـ تفسير قرطبى ،ج  ،39ص . 31
6ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،6ص  111؛ بحاراألنوار ،ج  ،25ص . 38

26

2

اى ابوحمزه گروهى از شيعيان ما از جنّيان بودند ،آمده بودند تا از دانستنىهاى دينى خود آگاه شوند.
ه) جنّيان هرچند از ديدگان ما غايبند ،ولى چنان نيستند كه از عالم غيب باخبر باشند .بنابرآنچه كه از قصه سليمان
نبى عليهالسالم در قرآن آمده است وى برعصا تكيه داشت و در همان حال از دنيا رفت و هيچكس از جنّ و انرس
واقف به اين نكته نبود ،جنّيان وقتى متوجه از دنيا رفتن سليمان شدند گفتند :اى كاش علم غيب مرىدانسرتيم و از
مرگ سليمان باخبر مىشديم و اينهمه كارهاى شاق را كره سرليمان برعهرده مرا گذاشرته برود از ترر

تحمرل

نمىكرديم.
« ...فَلَمّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوتَ ما دَلَهُمْ عَلى مَوْتِهِ اِالّ دابَةُ االرْضِ تَأكُّلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمّـا خَـرَ تَبَيَنَـتِ الْجِـنُ اَنْ لَـوْ كـانُوا
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِى الْعَذابِ الْمُهينِ».

1

 ...چون ما بر سليمان مرگ را مقرر ساخته بوديم ،كسى برمرگ او آگاه نبود ،مگر موريانرهاى كره چروب عصراى
سليمان را خورد و آنگاه كه فروافتاد جنّيان از مرگ او باخبر شدند و فهميدند اگرر علرم غيرب مرىدانسرتند ،ترا
ديرزمانى در زير ذلّت و خوارى كارهاى سنگيننان باقى نمىماندند.
و) جنّيان نيز مانند انسانها صالح و طالح دارند .دوآيه ذيل از سوره جنّ به اين مطلب تصريح كردهاند.
«وَ اَنّا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَوْا رَشَداً * وَ اَمَا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَمَ حطَباً».

2

گروهى از ما مسلمانند و گروهى گمراه ،هركس اسالم آورد راه رستگارى برگزيرده اسرت ،ولرى گمراهران هيرزم
دوزخند.
ز) حيات دنيوى جنّ نيز مانند انسان روزى به پايان مىرسد ،آياتى كه به مرگ ابليس و انتهاى حيرات او ترا روز
معلوم اشاره دارد بنابراين كه او از جمله جنّيان محسوب شود ،اين مدعا را ثابت مىكند.
آيه ذيل نيز داللت برمرگ جنّيان در اجل معين مىنمايد.
«قالُوا ادْخُلُوا فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِ وَ االْءِنْسِ فِى النّارِ.»...

2

با گروههائى از جنّ و انس كه پيش از شما درگذشتهاند ،داخل جهنم شويد.
ح) جنّ نيز در قيامت محنور مىشود.
«وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ االِْنْسِ.»...

5

روزى كه خداوند همه را گردآورد كهاى گروه جنّ شما بسيارى از انسانها را گمراه ساختيد.
و بهخاطر اعمالش مورد مؤاخذه واقع مىگردد.
1ـ سبأ . 31 /
9ـ جنّ  31 /ـ . 36
6ـ اعراف . 18 /
7ـ انعام . 328 /
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«فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْئَّلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَ ال جانٌ».

1

در آن روز چون همهچيز آشكار است ،هيچكس از جنّ و انس از خطايش مورد سئوال واقع نمىشود.
ط) حساب قيامت را در پيش روى دارند.
«سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُهَ الثَقَالنِ».

2

اى جنّ و انس بهزودى بهحساب شما رسيدگى مىكنيم.
ى) و منمول ثواب و عقاب آخرت مىگردند ،آيات ذيل به ورود برخى از جنّيان به جهنم تصريح مىكند.
«وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِ وَ االِْنْسِ.»...

2

بىترديد گروه زيادى از جنّ و انس را براى جهنم آفريديم.
«...وَ تَمَتْ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْالَنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ».

5

و فرمان پروردگارت قطعى است كه جهنم را از جنّ و انس پرخواهيم كرد.
«...وَ لكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّى لَأمْلَأنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ».

7

ولى وعده من حق است كه دوزخ را از جنّ و انس پر مىسازم.
البته به وارد شدن جنّيان در بهنت تصريح ننده است ،امّا در روايتى كه بحاراألنوار از امام كاظم عليرهالسرالمنقل
كردهاند بهوجود جايگاهى خاص براى آنها اشاره شده است .راوى اين روايرت ،از حضررت پرسريده اسرت :آيرا
مؤمنين جنّ وارد بهنت مىشوند؟ حضرت در پاسخ مىفرمايد:
و لكنْ للّه حظائرُ بينَ الجَنَةِ و النّارِ يكونُ فيها مؤنوا الجنِ و فُسّاقُ الشّيعةِ.

6

خداوند بين بهنت و جهنم دشتهايى دارد كه مؤمنين جنّ و فاسقان شيعه در آنجا منزل دارند.
شأن نّزول سوره جنّ
شأننزولهاى متفاوتى براى سوره جنّ (سوره هفتاد و دوم قرآن) وارد شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
 1ر پيامبر خدا صلىاهللعليهو آله به طائف رفته بود تا آنها را به اسالم دعوت كنرد ،ولرى آنران ايمران نياوردنرد و
حضرت را آزار دادند .حضرت بعد از بازگنت از طائف به محلى رسيد كه آن را «وادى جنّ» مىگفتنرد .شرب در
آنجا ماند و آيات قرآن را در آن شب تالوت مىكرد .گروهى از جنّيان صداىحضررت را شرنيدند و بره او ايمران

1ـ رحمن . 19 /
9ـ رحمن . 13 /
6ـ اعراف . 359 /
7ـ هود . 339 /
5ـ سجده . 31 /
9ـ بحاراألنوار ،ج  ،8ص . 116
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آوردند.
 2ر اخبار آسمانى جنّيان قطع شده بود ،برخى از آنان كه در پى كنف علت قطع اين اخبار بودنرد ،صرداى قررآن
پيامبر را كه در نماز صبح تالوت مىكرد شنيدند .اينان بهسوى قوم خود برگنتند و گفتند عامل قطرع ارتبراط مرا،
آمدن دين جديد و نزول قرآن است و قوم خود را به اسالم فراخواندند.
 2ر از عبداللّه بن مسعود پرسيدند :آيا كسى از اصحاب پيامبر در شبِ جنّ (شبى كه حضرت برا جنّيران مالقرات
داشت) ،پيامبر را درك كرده بود؟ اينان گفتند ،خير ،ما شبى پيامبر را نيافتيم و هرچه جستجو كررديم اثررى از او
نديديم .ترسيديم كه مبادا حضرت را كنته باشند لذا بهطرف درههاى اطراف مكه رفتيم ،ناگهان حضرت را ديرديم
كه از كوه اُحُد مىآمد .عرض كرديم كجا بوديد؟ فرمودند :دعوتكنندهاى از جنّيان در پى من آمده بود .مرن رفرتم
براى آنها تالوت قرآن كنم.

1

تعبير از جنّ به شيطان
گاهى در قرآن كريم از جنّ تعبير به شيطان و شياطين شده است .چراكه جنِ طالح هماننرد انسرانِ طرالح ،شريطان
است و بهصورت فرمانبرى براى ابليس كار مىكند.
«اِنّا زَيَنَا السَماءَ الدُنْيا بِّزينَةٍ الْكَواكِبِ * وَ حِفْظاً مِنْ كُّلِ شَيْطانٍ مارِدٍ * ال يَسَمَعُونَ اِلَى الْمَالَِ االَعْلى وَ يُقْذَفُونَ مِـنْ
كُّلِ جانِبٍ * دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ * اِالّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ».

2

ما آسمان دنيا را با زينت ستارگان آراستيم و آن را از هرشيطانى سركش ،حفظ نموديم برهطرورىكره نمرىتواننرد
برفرشتگان گوش فرادهند و از هرسو پرتاب مىشوند .آنان با شدت دور رانده مىشوند و عذابى دائم دارند و اگر
شيطانى بخواهد يك بار استراق سمع نمايد شهابى شكافنده از پى او مىتازد.
مراد از شيطان در اين آيات ،موجودى شرير از جنس جنّ است.

2

خطفه يعنى قاپيدن ،يعنى اگر شيطانى بخواهد خود را به مالئك برساند تا اسرار غيب را دريابد و استراق سمع كند،
شهابى آسمانى وى را دنبال مىكند .البته چگونگى استراق سمع و آنچه را كه آنها استراق سمع مىكردند ،به آسانى
قابل درك نيست.
مراد از شهاب در اين آيات ،چنانچه برخى تصور كردهاند شهابسنگها نيستند .چون شهابسرنگ در آسرمان از
برخورد كرات آسمانى و يا قطعاتى از آنها ايجاد مىشود و اين قطعرات وقترى بره جرو زمرين برخرورد مرىكننرد
مىسوزند و بهصورت تيرى نورانى ديده مىشوند كه بعد از سوختن خاكستر مىگردند و اگر درشت باشند به زمين

1ـ ر.ك :تفسير مجمعالبيان ،ج  ،9ص  92؛ ج  ،31ص  118؛ تفسير الميزان ،ج  ،21ص . 63
9ـ صافات  1 /ـ . 31
6ـ ر .ك :تفاسير مختلف ذيل آيه .
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سقوط مىكنند .بنابراين شهاب ،خاص جو زمين است و در ماوراء جو چيزى بهنام شهابسنگ وجود ندارد.
عالوه اينكه جو زمين فاصله حدود صد كيلومترى زمين است در حالىكه بنر تا حدود سيصد هزار كيلومترى كره
زمين فراتر رفته است و پا در كره ماه نهاده است.
براين اسا

شايد مراد از شهاب ،قدرت مالئك بردفع شياطين باشد و يا مراد از آن آشركار شردن تردليسهرا و

تلبيسهاى آنان بهوسيله مالئك باشد و يا. ...
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد :ابليس آسمانهاى هفتگانه را درمىنورديد ،ولى وقتى عيسى عليهالسالم متولرد
شد از سه آسمان محروم گنت و چون پيامبر اسالم صلىاهللعليرهوآلهمتولرد شرد از هفرت آسرمان محرروم شرد،
فرشتگان ،شياطين را با ستارگان مىراندند.

1

جنّيان ناتوانى خود را از استراق سمع بعد از برانگيخته شدن پيامبر اسالم در سوره جنّ چنين مطرح كردهاند.
«وَ اَنّا لَمَسْنَا السَماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَديداً وَشُهُباً * وَ اَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَمْعِ فَمَنْ يَسْـتَمِعِ االْنَ يَجِـدْ
لَهُ شِهاباً رَصَداً».

2

ما بر آسمان دست يافتيم و آن را پر از نگهبان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم ،ما در آنجرا برراى شرنيدن بره كمرين
مىننينيم و اينك هركه چنين كند تير شهابى در كمين خود مىيابد.
البته برخى براى اين آيات و امرال آن معانى اجمالى بيان مىكنند و آنها را از غيوبى مىدانند كه ورود در آن چيزى
جز تحيّر بينتر را بهدنبال ندارد و لذا از تبيين و تفسير آن مىگذرند.
جمعى ديگر از مفسران اينگونه آيات را تنبيه و كنايه فرض كردهاند ،حال آنكه برخى از آنها اين آيات را اساسرا
سمبوليك دانستهاند و دستهاى ديگر امرالى براى فهم معانى غيرحسى قلمداد كردهاند.
در اين آيه مراد از شيطان افراد شرير از جنّ مىباشد ،يعنى ما آسمان را از هر جنّ عارى از خير حفرظ مرىكنريم.
اينها مىخواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند و خبرهاى آسمانى را استراق سمع كنند و از اخبار آسمانى اطرالع
يابند ،فرشتگان با شعلههاى آتش مانع آنان مىشوند.
مرل همين آيات ،در سوره حجر و مُلك نيز آمده است.

2

در آيه ذيل نيز از جنّ تعبير به شيطان شده است.
«وَما تَنَّزَلَتْ بِهِ الشَياطينُ * وَما يَنْبَغِى لَهُمْ وَما يَسْتَطيعُونَ * اِنَهُمْ عَنِ السَمْعِ لَمَعّْزُولُونَ».

5

شياطين قرآن را نازل نكردند ،نه حق آنان بود و نه توان آن را داشتند چون آنان قادر به شنيدن وحى نيستند.
1ـ بحاراألنوار ،ج  ،36ص . 265
9ـ جنّ  8 /ـ . 9
6ـ حجر  31 /ـ 38؛ ملك . 6 /
7ـ شعراء  231 /ـ . 232
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ابليس كيست؟
«ابليس» از واژه «ابلس يبلس» بهمعناى كم درآمد شدن ،متحير گنتن ،اندوهناك شردن مرىباشرد .و اَبلَرسَ مرن
رحمهاللّه  ،يعنى قطع اميد كردن از رحمت خداوند و نااميد شدن و مأيو

گنتن است .البته برخى عقيده دارند كره

ابليس از «ابال » گرفته ننده است .چرا كه ابليس اعجمى است نه عربى و بههمين خاطر و نيز بهواسرطه معرفره
بودن آن از اسماء غيرمنصرف بوده و ابليس عَلَم جنس براى شيطان متمرد شده است و اباليس نيز بهعنوان جمع آن
آمده است .برخى واژه ابليس را يونانى مىدانند چرا كه لفظ «ياپولو » يا «دياپو » در لغت يونرانى برهمعنراى
سخنچين و افتراءبند آمده است.
در روايات و تفاسير آمده است:
اسم ابليس به زبان سريانى «عزازيل» بود و به زبان عربى «حارث» ناميده مىشد وى وقترى عصريان و نافرمرانى
خداوند كرد ،چون از رحمت خداوند نااميد شد او را «ابليس» ناميدند.

1

«شيطان» از «شطن ينطن» بهمعناى ريسمان طويل و محكم كه بهوسيله آن آب از چاهمىكنرند ،و يرا از «شراط
ينيط» بهمعناى هالك شدن ،شدت غضب و سوختن آمده است .بهنظر برخى لغتدانان ،ايرن لفرظ عبررى بروده و
بهمعناى ضد يا دشمن است.
شيطان در اصطالح ،مفهومى وصفى است كه در مقام شرارت از آن استفاده مىشود .اين واژه برهموجرودى شررير،
خبيث و پست اطالق مىگردد .ابليس را كه شيطان مىگويند بهخاطر شرارت وى است.
در بيان فرق ابليس و شيطان مىتوان گفت كه ابليس اسم خاص براى همان شيطانى است كه از سجده بررآدم ابرا
نمود .ولى شيطان بهمعناى مطلق شرير است از هرموجودى كه باشد چه از آدم و يا از جنّ و يا از فرزندان ابليس.
بنابراين شيطان اسم جنس مىباشد و ابليس اسم خاص است.
با توجه به همين نكته ،آيه شريفه ذيل را مىتوان به دوشيوه تفسير نمود:
«وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُّلِ نَبِىٍ عَدُوًا شَياطينَ االِْنْسِ وَ الْجِنِ .»...

2

شيوه اول آنكه :همه شياطين فرزندان ابليس مىباشند ،او فرزندان خود را به دوقسم تقسيم كرده قسمتى را مرأمور
وسوسه انسان نموده كه آنها را شياطين انس مىخوانيم و دسته دوم مأمور وسوسه جنّيران مرىباشرند كره آنهرا را
شياطين جنّ مىناميم.
شيوه دوم كه با آنچه در وجه فرق ابليس و شيطان گفتيم هماهنگ است اين است كه :شيطان به هرموجود متمرد و
سركنى گفته مى شود چه از نوع جنّ باشد يا انس ،اگر انسان متمرد شد و از فرمان حق سرباز زد شريطان انسرى
1ـ ر .ك :بحاراألنوار ،ج  ،11ص  115؛ تفسير جامعالبيان ،ج  ،3ص . 126
9ـ انعام . 332 /
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خوانده مىشود و اگر كسى از جنّيان چنين شد او را شيطان جنّى مىناميم.
بنابرمعناى اول شياطين همگى فرزندان ابليس مىباشند و تابعان آنها از جنّيان و انسيان ،شيطان محسوب نمىشوند
بلكه اينها شيطانى هستند يعنى كسانى كه مورد اغواى شيطان قرار گرفتهاند نه خود شيطان.
اما بنابرمعناى دوم انسانها و جنّيان طالح ،شيطان شمرده شدهاند و در رديف فرزندان ابليس قرار مىگيرند.
معناى دوم با سياق آيه هماهنگ است ولى معناى اول نيز مؤيدهايى ،از جمله از اخبار و احاديث دارد.

1

ابليس ،جن يا ملك؟
ابليس موجودى با شعور او مدتى طوالنى به ستايش خداوند منغول بود ولرى بعرد از آمردن فرمران خردا مبنرى
برسجده به آدم عليهالسالم  ،از آن سرباز زد و مطرود از رحمت الهى شد.
اما خداوند كه عدل محض است ،به پا

ستايش و تسربيح گذشرتهاش و برهخراطر ايجراد زمينره امتحران آدم و

آدميزادگان ،وى را تا روزى معين مهلت بخنيد .او كه آدم را موجب هالكت خرود ديرد ،قسرم يراد كررد كره برا
بهرهگيرى از اعوان و انصار و فرزندان خود در بنر تصرف نموده و القائات خود را بهصورتى كه انسان به سرادگى
به شيطانى بودننان پى نبرد در دل او بكارد و او را بههمان سو ،سوق دهد.
با بيان اين مقدمه كه به شعور ابليس و مختار بودن او و مكلف بودنش در مقابل اوامر و نواهى خداوند اشاره دارد،
جاى پاسخ به اين سئوال است كه اساسا ابليس از چه جنسى است؟ آيا از جنس فرشتگان اسرت و يرا از جنّيران
مىباشد.
دستهاى از اندينمندان اسالم معتقدند كه ابليس از جنس فرشتگان است.
بنابراين نظريه ،ابليس قبل از ورودش به بهنت ،سلطان بين آسمان دنيا و زمين بود ،سپس در پى فساد و خونريزى
موجودات زمينى و ن ابودى آنان به بهنت رفت و در كنار مالئك ديگر ماند .نيز برخى معتقدند كه او خازن بهنت
بوده است .و نيز گفته شده است كه اولين ساكنان زمين جنّيان بودهاند اينان مرتكرب فسراد و خرونريزى شردند و
يكديگر را مىكنتند ،خداوند سپاهى از مالئك به سرپرستى ابليس را مأمور دفع آنان نمود .آنران جنّيران را دفرع
كردند ،ابليس در پى اين واقعه مغرور شد.

2

داليل اين دسته از مفسران براى ملك بودن ابليس را مىتوان چنين تلخي ،نمود.

1ـ ر.ك :تفسير معوذتين در همين كتاب .
9ـ ر.ك :تفسير مجمعالبيان ،ج  ،3ص . 312
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1ـ در آيه  25سوره بقره آمده است:
«وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا اِالّ اِبْليسَ اَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ».

1

نكاتى در اين آيه قابل توجه است و از جمله آنها:
الف) در اين آيه ابليس و مالئك مخاطب امر خداوند مىباشد ،و خداوند به فرشتگانى كه ابليس در ميان آنان بوده
است امر به سجود نموده است .پس ابليس هم جز آنها شمرده شده است.
ب) همچنين در اين آيه شريفه «االّ ابليس» استرناء متصل بوده و ابليس استرناء از مالئك شرده اسرت ،طبعرا ايرن
استرناء در صورتى صحيح است كه ابليس همجنس مالئك بوده باشد.
ج) اگر ابليس ملك نبود چرا امر به سجده شد و اساسا چه خصوصيتى در وى بوده است تا مأمور به همان امررى
شود كه مالئك مأمور شدند .پس مىتوان گفت كه اتحاد تكليف آنها حكايت از همجنس بودننان دارد.
د) با اينكه امر به سجود خاص مالئك بود «اِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا»؛ چرا بعد از ايرنكره ابلريس سرجده نكررد،
مالمت شد ،اين نكته مؤيد آن است كه او هم از جمله مالئك بوده است.
2ـ در آيه شريفه ذيل نيز آمده است:
«وَ اِذْ قُلْنا لِلمَالئِكَةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا اِالّ اِبْليسَ كانَ مِنَ الجِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِهِ .»...

2

كان در اين آيه بهمعناى «صار» است يعنى ابليس بعد از اِبا كردن از سجده جز جنّيان متمرد شد ،و يا اينكره جرنّ
قبيلهاى خاص از مالئك مىباشند و يا جنّ در اين آيه بهمعناى لغوى آن يعنى مخفى بودن آمده است .اين قرول را
مجمعالبيان نقل كرده است.

2

3ـ عالوه بر آنچه گذشت ،از كالم حضرت امير عليهالسالم در نهجالبالغه و در خطبه قاصعه بر مىآيد كره ابلريس
ملك است.
ما كان اللّه سبحانَهُ ليُدْخِّلَ الجنّةَ بشرا بِاَمْرٍ اَخْرَجَ بِهِ منها مَلِكا.

5

خداوند هيچگاه انسان را بهخاطر عملى داخل بهنت نمىكند كه در اثر همانكار فرشتهاى را از آنجا بيررون كررده
باشد.
دسته دوم از اندينمندان اسالم معتقدند كه ابليس از جنس جنّيان مىباشد.
داليل اين دسته بدين ترتيب است:
 1ـ ظاهر آيه شريفه سوره كهف «كانَ مِنَ الْجِنِ» اقتضاء مىكند كه ابليس از جنّيان باشد.
1ـ بقره . 11 /
9ـ كهف . 61 /
6ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 166
7ـ نهجالبالغه ،خطبه . 392
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 2ـ به حكم آيه شريفه«:يا اَيُهَا الَذينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَالئِكَةٌ غِالظٌ
شِدادٌ ال يَعْصُونَاللّه ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤمَرُونَ» 1.مالئكه معصومند و از آنها خطاء و گناهى سررنمىزنرد .امرام
حسن عسكرى عليهالسالم در اينباره مىفرمايد:
انَ المالئكةَ اللّه معصومونَ محفوظونَ منَ الكفرِ و القبائحِ بألطائفِ اللّه تعالى.

2

فرشتگان الهى به لطف افاضه شده از سوى خداوند متعال ،از كفر و انجام زشتىها محفوظند.
 3ـ مطابق آيه شريفه«:اَلْحَمْدُللّه فاطِرِالسَمواتِ وَ االَرْضِ جاعِّلِ الْمَالئِكَةِ رُسُالً 2.»...مالئك رسوالن الهى هستند و
رسول نمىتواند كافر يا فاسق باشد.
 4ـ استرناء در آيه «االّ ابليس» منقطع است در اين صورت جنس مستَرنى و مسترنى_'efمنه يكى نخواهد بود .پس
ابليس از جنس مالئك نيست .همانند اين استرناء ،مرل معروف در ادبيات عرب است كه مرىگوينرد :جراءالقوم اال
حمارهم .طبيعى است كه حمار جز قوم نيست و تنها با قوم همراه است.
 5ـ ملك از نور يا از باد خلق شده است و جنّ از آتش آفريده شده است .عناصر نور يا باد و آتش با هم مخالفند
و نمىتوان تصور كرد كه افراد يكنوع موجود از عناصر متمايز خلق شده باشند.
 6ـ ابليس داراى فرزند و نسل است ،اسم برخى از فرزندان او را در همين مجموعه خواهيم داشرت .در حرالىكره
مالئك مذكر و مؤنث و در نتيجه توالد و تناسل ندارند.
قرآن كريم دختر خواندن مالئكه را يكى از افترائات منركين مىداند.
«وَ جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَذينَ هُمْ عِبادُ الرَحْمنِ اُناثاً اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ».

5

 7ـ روايات زيادى وارد شده مبنى براينكه ابليس از مالئك نيست و از جمله آنها:
قال الصادق عليهالسالم  :انَ ابليسَ كان مع المالئكةِ فى السّماءِ يَعْبُدُ اللّه ،و كانتِ المالئكةُ تَظُنُ اَنّهُ منهم ،و لم يكرن
منهم ،فلما اَمَرَاللّه المالئكةَ بالسُجودِ آلدمَ اَخْرَجَ ما كان فى قلبِ ابليسَ مِنَ الحسدِ فعلمتِ المالئكرةُ عنرد ذلرك انَ
ابليسَ لم يكنْ منهم.

7

ابليس همراه مالئكه در آسمان خداوند را ستايش مىكرد .فرشتگان گمان مىكردند كه او از آنهاست ولرى از آنران
نبود ،وقتى خ داوند مالئك را امر به سجود كرد ،حسد قلبى ابليس ظاهر شد و همين باعث گنت مالئرك بفهمنرد
ابليس از آنان نيست.
1ـ تحريم . 1 /
9ـ نورالثقلين ،ج  ،1ص . 215
6ـ فاطر . 3 /
7ـ زخرف . 39 /
5ـ تفسير البرهان ،ج  ،3ص . 351
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آن حضرت نيز فرموده است:
كان ابليسُ منهم بالوالءِ و لم يكن مِنْ جنسِ المالئكةِ و ذلك انَ اللّه خلق خلقا قبّلَ آدمَ و كان ابلـيسُ حاكمـا فـى
االرض فَعَتَوا و اَفْسَدُوا و سَفَكُوا الدّماءَ فبعث اللّه المالئكةَ فَقَتَلُوهُمْ و اَسَرُوا ابليسَ و رَفَعُوهُ الى السّماءِ ،فكـان مـع
المالئكةِ يَعْبُدُ اللّه الى اَنْ خلق اللّه تبارك و تعالى آدمَ.

1

ابليس دوست و پيرو مالئك بود و از جنس آنان نبود ،خداوند قبل از خلقت آدم ،خاليقرى را خلرق كررده برود و
ابليس حاكم برزمين بود .آنها سرپيچى كردند و فساد نمودند و خونها ريختند ،خداوند مالئك را بهسوينان گسيل
داشت .فرشتگان آنها را هالك كردند و ابليس را اسير نمودند و به آسمان بردند .او در آسمان با مالئك ،خداى را
ستايش مىكرد ،تا وقتى كه خداوند متعال آدم را آفريد.
عياشى نيز از امام صادق عليهالسالم نقل كرده است كه «جميل بن دراج» از امام عليهالسالمپرسريد آيرا ابلريس از
مالئك بود و آيا بر امور آسمان واليتى داشت؟ حضرت فرمودند:
انَهُ لم يكن مِنَ المالئكةِ و لم يكن يلى مِنْ اَمْرِ السّماءِ شيئا ،كان مِنَ الجنِ و كان مع المالئكةِ تَراهُ اَنَهُ منها و كـان
اللّه يَعْلَمُ اَنَهُ ليس منها ،فلمّا اُمِرَ بالسّجودِ كان منه الّذى كان.

2

از مالئك نبود و واليت برچيزى از امر آسمان نداشت ،او از جنّيان بود و با مالئك همراه شده بود .مالئك خيرال
مىكردند كه ابليس از آنهاست و خدا مىدانست كه از آنان نيست .وقتى امر به سجود شد از همانها گنت كه بود.
شيخ طوسى ديدگاه سومى مطرح نموده است .بنابر اين نظريه ،ملك و جنّ يك حقيقت واحد دارند كه مرتبه باالى
آنها ملك و بقيه افراد آنان جنّ مىباشند ،بنابراين همانطور كه انسرانهرا دو دسرتهانرد و صرالح و طرالح دارنرد،
موجودات مخفى نيز دو دسته از يك صنف هستند ،صالحان آنها مالئك و طالحان آنها جنّ مىباشند.

2

تحقيق آراء و نظريات
آراء و نظريات هردو گروه قابل بررسى است و چهبسا بسيارى از آنها مخدوش بوده و يرا حرداقل پرذيرش آنهرا
بهعنوان استدالل برمطلب منكل باشد.
عمده دالئل دسته اول از داننمندان به اين نكته برمىگردد كه ابليس در كنار مالئك مورد خطاب خدا قرار گرفتره
و مأمور به سجده شده است .در مقام پاسخ به اين استدالل مىتوان گفت كه :ابليس بهواسطه همراهى با مالئك در
مدتى بسيار طوالنى از جمله آنها شمرده شده است و همين همراهى با آنان باعث شده كه چون مالئك مأمور بره
سجده شود و يا در پى اباء از سجده مالمت گردد و يا در برخى روايات و از جمله فرمايش موالى بيان حضررت

1ـ همان .
9ـ تفسير البرهان ،ج  ،1ص . 111
6ـ تفسير تبيان ،ج ،3ص. 362
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امير عليهالسالم به ملك از آن ياد شود.
دالئل دسته دوم نيز قابل تأمل است.
دليل اول :ظاهر آيه شريفه «كانَ مِنَ الْجِنِ» گرچه اين اقتضا را دارد كه ابليس از جنّيان باشد ولى نمىفهمانرد كره
جنّ ملك نيست .زيرا بنابرآنچه از شيخ طوسى نقل شد چهبسا ابليس از دستهاى خاص از مالئك باشد كره جرنّ
ناميده مىشوند .يعنى مالئك بردو صنف باشند ،بخنى از آنها كه از آتش خلق شدهاند جنّ ناميده مىشروند و يرا
چون در بين مردم هستند و ديده نمىشوند و از چنمها پنهان مىباشند جنّ ناميده مىشوند و بخرش ديگرر آنهرا
ملكند.
دليل دوم و سوم :عصمت و عدم كفر مالئك نه به اجبار ،بلكه با اختيار است .آنان حقائق را يافتهانرد و در چنران
مقام و منزلتى قرار دارند كه به غير طاعت فكر نمىكنند .عالوه اينكه آيه شريفه ،تنها عصمت مالئكى را كه خَزَنَره
آتش هستند بيان مىدارد كما اينكه آغاز آيه در همينباره است ،تا مبادا كسى خيال كند كه خازنان جهرنم ممكرن
است فرمان الهى را در عذاب مجرمان ناديده بگيرند ،و مجرمان به اين توهم خود را دلخوش نگهدارند.
نيز آيه شريفهاى كه مالئك را رسوالن الهى مىداند به آيه ذيل:
«اَللّه يَصْطَفى مِنَ الْمَالئِكَةِ رُسُالً وَ مِنَ النّاسِ اِنَ اللّه سَميعٌ بَصيرٌ * يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ اِلَى اللّه تُرْجَعُ
االُْمُوُر».

1

تخصي ،خورده است بنابراين همانطوركه همه انسان ها رسول نيستند و خداوند برخى از آنها را بهعنوان رسرول
انتخاب مى كند ،مالئك نيز همگى رسول نيستند و خداوند برخى از آنها را بهعنوان رسول برمىانگيزد.
دليل چهارم :حمل استرناء بر استرناء منقطع مجازى است و تا حد امكان جانب حقيقت ترجيح دارد.
اما دليل پنجم :اختالف در خلقت ابليس و جنّ موجب نمىشود كه جوهره آنها از هم جدا گردد .چرهبسرا ممكرن
است همانطور كه از ابنعبا

نيز نقل شده ،ابليس صنفى از اصناف مالئك باشد ،صنفى كه از نار سرموم آفريرده

شده است.
دليل شنم :آنچه در آيه نفى شده است دختر بودن مالئك براى خداوند است و اين بيانگر اين نكته نيست كه آنان
توالد و تناسل ندارند .عالوه اينكه از كجا معلوم است كه توالد و تناسل ساير موجودات به شركل توالرد و تناسرل
انسان باشد ،چهبسا هرموجودى شيوهاى را براى حفظ نسل خود داشته باشد كه متمايز با ديگر موجودات باشد.
از ادله دسته دوم تنها اخبار و احاديرى مىماند كه قدر متيقن همه آنها نفى صريح ملك بودن ابليس است.
اين روايات از اختالف عوارض ابليس و ملك سخن بهميان نياوردهاند تا بتوان آنها را مورد نق ،و ابرام قرار داد و
صحت و سقمنان را بررسى نمود .بلكه چهبسا وحدت عوارض اين دو دسته را چنان بيان كردهاند كه حتى مالئك
1ـ حج  56 /ـ . 51
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قبل از اباء ابليس از سجده ،متوجه اين نكته ننده بودند كه ابليس از آنان نيست و او را از خودشان مىپنداشتند.
آنچه اين روايات برآن تكيه دارند اختالف عنصر تنكيلدهنده اين دوموجود است ،امرى كه خارج از عقول بنرر
عادى مىباشد و جز بركسانى كه به غيب مرتبطند آشكار نمىشود.
بنابراين با اينكه دالئل ملك نبودن ابليس بهخاطر عوارض مساوى هردو ،مخدوشرند ،امرا اخبرار ائمره طراهرين
عليهمالسالم ،قابل اغماض و چنمپوشى نيستند .لذا ناچاريم كه صنف ابليس را از صنف ملك جدا كنيم و او را از
دسته جنّيان بدانيم.
است ،برهانى نيست .ابن عبا

البته ديدگاه شيخ طوسى كه مستند آن خبرى از ابن عبا

اين نظريه را به پيرامبر

منتسب ننموده و شيخ براى مدعاى خود دليلى اقامه نكرده است.
در ميان مفسران اهلسنت نيز برخى چون طبرى ،اخبارى از «شهر بن حوشب»« ،سعد بن مسعود»« ،ابرنزيرد» و
«حسن» نقل كردهاند كه صريحا ابليس را از جنس جنّيان معرفى نموده است.
به نمونهاى از اين اخبار توجه كنيد:
عن شهر بن حوشب قوله «مِنَ الْجِنِ»قال :انّما كانَ مِنَ الجِنِ الّذى ظَفَرَ بِهِمْ و ذَهَبَ به الَى السّماءِ.

1

شهر بن حوشب در تفسير آيه شريفه «كانَ مِنَ الْجِنِ» مىگويد :ابليس از جنّيان بود ،مالئكه بر او پيروز شدند و او
را اسير ساختند و با خود به آسمان بردند.
محمد رشيد رضا مىگويد :وجود فصل مميز بين ملك و جنّ مستدل نيست ،و اختالف ايندو صرفا اختالف صنفى
است كه به جهت اختالف اوصافنان بهوجود آمده است و ظاهر اين است كه جنّ صنفى از مالئك مىباشد.

2

حقيقت يا توهم
تا اينجا دريافتيم كه مَلَك ،جنّ ،ابليس حقايقى انكارناشدنى هستند.
اما برخى تمام هستى را منحصر در ماديات مىبينند و انتظار دارند همهچيز در آزماينگاه بررسى شود و معتقدنرد
كه آنچه در البراتوارها ديده مىشود هستى و بقيه نيستى است .نيز عدهاى از آنان با اينكه جهان ماوراء طبيعت را
بهظاهر پذيرفتهاند اما عينى نندن علم به غيب براى آنان باعث شده است به تأويل و تفسير برهرأى واقعيرتهراى
هستى روى آورند و با بيان معانى باطنى بدون مستند براى هرچيز ،آن را از قالب معناى ظاهرى خارج سازند.
برخى گفتهاند :آيات سجده مالئك در مقابل آدم عليهالسالم داراى معانى باطنى است و فرشتگانى كه سجده كردند
از آسمان فرود نيامدند كه جلو آدم بيفتند و سجده كنند ،فرشتگان همه در وجود انسان بودهاند ،ابليس هرم همران
نفس اماره در وجود آدم است.
1ـ بحاراالنوار ،ج  ،11ص 15؛ طبرى با اختالف اندك حديث را نقل كرده است .تفسير جامعالبيان ،ج  ،3ص . 121
9ـ تفسير المنار ،ج  ،3ص . 216
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بعضى ديگر نيز گفتهاند :اگر خداوند به ابليس دستور به سجده مىداد ،او قادر به سرپيچى نبود زيرا كسى از قدرت
اليزال خداوند خارج نيست و نيز گفتهاند :خداوند موجودى بهنام ابليس را برراى گمراهرى بنرر نيافريرده اسرت.
شيطان را انسان بهوجود آورده و مىآورد .ابليس عبارت است از همان نفس اماره كه انسان درخواستهاى وى را
مىپذيرد.
پيداست كه اگر با اين تأويالت به جان حقايق مطرح شده از سوى قرآن كرريم و اخبرار و احاديرث بيفتريم ،جرز
هالههايى موهوم از هرموجودى چيزى باقى نمىماند.
و آيا به راستى اگر اين تأويالت كه از هيچ دليل و مستندى پيروى نمىكنند ،تفسير به رأى باطل و مذموم نباشرند،
پس معناى تفسير به رأى چيست؟
و آيا اين خياالت ذهنى انسان را در نهايت به پوچگرايى سوق نمىدهند؟
و آيا با اين افكار و اوهام در جهان هستى چيزى جز انسان و حتى او مىتواند حقيقتى داشته باشد؟
جالب توجه اين است كه اين عده از خيالپردازان ،تصورات خود را حقيقت محض مىپندارند و عقايد و نظريرات
ديگران را به باد استهزاء مىگيرند.
براى واضح شدن بطالن اينگونه اندينههاى شخصى و فردى كه حكايت از انحرافرات عظريم اعتقرادى و تحليرل
مسائل در پستوى منازل و بهدور از مناورههاى علمى دارد به نكاتى از كتاب «آدم از نظر قرآن» توجه كنيد:
مؤلف اين كتاب در توضيح حكمت خلقت آدم آورده است:
اين اعتراضات را شيطان نكرده است و كسى هم شيطان به اين معنى را كه شما توهم كردهايد نديده و ايرراداتش را
نننيده است .زيرا چنين شيطانى اصالً وجود ندارد ،اين شبهات و اشكاالت را در عرصره تخيرل از شريطانى نقرل
كردهاند كه خود ساختهاند!

1

نيز مى گويد :خداوند عزيز در كتاب كريمش هواهاى وهمى و نفسانى را كه برخالف مسرير ارتقراء انسران و ضرد
مصالح جهان به حركت مىآيند شيطان ناميده است ،ذات انسان را هم كه تابع او شده نفس اماره به سوء مىخواند!

2

اينان معتقد است كه در آيات و اخبار ،خصال بهيمى بهصورت تمريل مصور شدهاند و كنه حقيقت اين تمريلها جز
همان خصلتهاى بهيمى در وجود انسان چيزى نيست .برهمين اسا

وى مفسرين و محدثين را مورد طعن قررار

مىدهد كه چرا ظواهر را توجه مىكنند و از درك كنه مطالب غافل هستند!
سئوال اين است كه اينان اين كنه را از كجا بهدست آوردهاند؟ آيا حصول اين كنه كره برا ظرواهر همسراز نيسرت
توهمى آشكار نيست و مصداق آيه ذيل نمىباشد؟
1ـ آدم از نظر قرآن ،ج  ،2ص . 91
9ـ آدم از نظر قرآن ،ج  ،2ص . 11
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«اَلَذينَ ضَّلَ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً».

1

اينان در مورد اينكه مرحوم سيد على خان ،شارح «صحيفه سجاديه» كه مىگويد :شيطان گفت من به تو سرجده
مىكنم نه غيرتو ،بهشدت وى را به باد انتقاد مىگيرد و اين كلمات را الطائالت خوانده و آه و افسو
كه قرآن دستخوش جهل شده است.

سر مىدهد

2

در حالىكه همين نكته از شيطان ،هم از قرآن و سابقه ابليس قابل استنباط است و هم روايت ذيل كه منقول از امام
صادق عليهالسالم بوده و درخواست ابليس از خداوند را بيان مىكند برآن داللت دارد .ابليس به خداوند مىگويد:
و عِّزَتِكَ لَئنْ اَعْفَيْتَنى منَ السّجودِ آلدمَ الَعْبُدَنَكَ عبادَةً ما عَبَدَها خلقٌ منْ خلقِكَ.

2

به عزتت سوگند ،اگر مرا از سجده برآدم عليهالسالم عفو كنى ،چنان تو را عبادت مىكنم كه احدى از مخلوقان ،تو
را عبادت نكرده باشند.
اتهامهاى نويسنده به مرحوم سيدعلى خان و ديگران حكايت از بىاطالعى وى از مبانى دينى و بسرنده كرردن بره
خياالت وهمى مىكند.
اينان مىگويد :مراد از جنّ انسان مكلفى است كه ظاهر نباشد همانند انسانهايى كه هنوز متولد نندهاند! و چرون
در مقابل انسان و جنّ در سوره رحمن آيات  15و  17بازمىماند ،مىگويد :جسم انسان از گل و الى خلرق شرده
است و مراد از جان غرايز پنهان درآدمى است كه از آتش خلق شده است! پس چون قطعا در پاسخ اين سئوال كه
در اين صورت مىبايست غرايز همه منفى باشند خواهد ماند ،مىگويد :مراد خود آتش نيست بلكه مراد اين اسرت
كه غرايز مانند آتش طبيعتا سوزانندهاند!
اينان در تفسير سوره جنّ مىگويد :مراد از جنّ در دو سوره جنّ و احقاف ،افراد پاك و بىغرض است كه بعرد از
استماع آيات قرآن ،ايمان راسخ به حقيقت آن پيدا كردند!

5

اينان در تقسيم جنّ مىگويد :برخى از جنيان مردمى هستند كه دائما كوچ مىكنند اينهرا چرون فرهنرگ و تمردن
ندارند و از اجتماعات بنرى بهدورند جنّ مىباشند!
در جايى ديگر مىگويد :مراد از جنّ انسانهاى ساكن كوهها و برخى روسرتاهاى دوردسرت و حيوانرات وحنرى
است!
در جايى ديگر برنامهريزان و طراحان امور دنيا كه پنت درهاى بسته در مورد ظلم و ستم به بنرر تصرميمگيررى
مىكنند و به منافع مردم زحمتكش توجه نمىنمايند شياطين جنى ناميده است كه انسانها با آنها در تما
1ـ كهف . 311 /
9ـ آدم از نظر قرآن ،ج  ،2ص . 311
6ـ تفسير البرهان ،ج  ،1ص  111؛ تفسير عياشى ،ج  ،2ص . 128
7ـ آدم از نظر قرآن ،ج  ،2ص . 131
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نيسرتند

و تنها بهوعدههاينان گوش مىدهند!
اينان در بيان آياتى كه صراحتا بهكارگيرى جنيان بهوسيله سليمان عليهالسالم را مطرح مىنمايد مىگويد :سليمان
متخلفين و ياغيان را به كار وادار مىكرد!
اينان مُسَخر شدن باد براى حضرت را به پيروزى و غلبه وى برامور تفسير كرده و با تمسك به يك داستان و قصه
مىگويد :ريح بهمعناى نصرت و ظفر است! نويسنده اين كتاب كارگزاران جنى سرليمان را مرردم گمنرام و غريرب
مىداند!
اينان هُدهُد را «هَدهَد دارمى» كه داستانش در تورات آمده مىداند! كسىكه برا داوود عليرهالسرالمجنگ كررد و
شكست خورد و سليمان وى را اسير ساخت.
وى همچنين درخواست سليمان را كه چهكسى مىتواند تخت بلقيس را اينجا حاضر كند چنين تفسير مرىكنرد كره
مراد از تخت مركز قدرتش بوده است و لذا آنكس كه علم كتاب نزد وى بود به سليمان گفت :قدرت پيش خودت
است و وضع موجود تو همان عرش بلقيس مىباشد! سپس اينان تمام تفاسير موجود در ايرن زمينره را اراجيرف،
اكاذيب ،اساطير ،زخرف ،ترهات ،خرافات و باطل خوانده و مفسرين را غالبا افرادى ساده و عاشق تكرير حديث و
درج آنها در كتابهاينان بهخاطر افزايش حجم تأليفاتنان معرفى مىنمايد!

1

الزم است از اينان و امرال او پرسيد كه آيا نظريات مستند به آيات و روايات درجايى كه ذهن بنر را راهى در آن
نيست ،الطائل ناميدن و نتايج تحقيقات و زحمات ديگران را پوچ شمردن و پندارهاى مسرتند برر وهرم و خيرال
حاصل شده در پستوها را حق محض خواندن خطا نيست؟
«موريس مترلينگ» از اندينمندان غربى بلژيكىاألصل كه در آغاز وكيل دادگسترى بود و بعدها نويسنده تئراتر و
سپس در حيطه فلسفه وارد گنت و كتابهاى زيادى در اين زمينه نگاشت ،نيز نظرياتى چون مؤلف كتراب نرامبرده
دارد و البته چون او از منابع غنى اسالمى بىبهره است ،جز توجه به خيالپردازىهاى بهدور از مباحررات علمرى،
ايرادى بر او نيست.
وى مىگويد:
«يكى از رفقاى فيلسوف من مىگفت آن شيطانى كه در مذاهب آسمانى بدان اشاره شده و مرىگفتنرد كره دشرمن
خداست همانا «نيستى» در مقابل «هستى» است زيرا خدا يعنى «هستى» و بديهى است كه در اين صورت مخالف
او «نيستى» مىشود.
گفتم :دوست عزيز ...تو كه فيلسوف هستى البته مىدانى «نيستى» وجود ندارد ...براى اينكه «نيستى» يعنى «هيچ»
و البته هيچ وجود خارجى ندارد.
1ـ همان ،ص  116به بعد .
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و از آن گذشته وقتى كه ما مىخواهيم به «نيستى» فكر كنيم المحاله چيزى را در مد نظر مجسرم مرىنمرائيم ولرو
اينكه همان كلمه «هيچ» باشد وگرنه فكر ما روى هيچچيز بند نمىشود و همان چيزى را كه در نظر مجسم مىكنيم
هستى است .حاصل اينكه هيچ و نيستى وجود ندارد و بنابراين آن شيطانى كه سابقا مىگفتند مخرالف خداسرت و
بهقول تو «نيستى» مىباشد جز جهل و نفهمى ما چيز ديگرى نيست.
بدانيد نيستى يا شيطان جز نادانى ما چيز ديگرى نيست وگرنه محال بود كه خدا يا هستى وجود داشته باشد و اگر
خدا يا هستى وجود نمىداشت قطع نظر از اينكه ما هم نبوديم فكر ما روى هيچ چيزى بند نمىشد و نمىتوانستيم
بفهميم كه درصورت عدم وجود خداوند يا هستى اين دنيا چه صورتى پيدا مىكرد».
اينان سپس مىافزايد:
در آن روز بهدوست فيلسوف خود گفتم :اىكاش كه دشمن ما شيطان و بهقول ترو «نيسرتى» برود ،زيررا در ايرن
صورت بدون تنويش روى نازبالش خود مرى خوابيردم .زيررا نيسرتى يرا شريطان كره وجرود خرارجى نداشرتند
نمىتوانستند ما را اذيت كنند .اما افسو
برخالف شيطان فرضى وجود دارد».

كه دشمن ما يعنى شيطان حقيقى ،نفهمى و نادانى ماسرت و ايرن دشرمن

1

همان طور كه از قبل روشن شد ،نظريات مترلينگ نيز بدون مستند عقلى است و اينان براى ادعايش هريچ دليلرى
اقامه ننموده است.
حكمت خلق ابليس
خداوند متعال فرمانرواى حقيقى عالم هستى است ،براين اسا

هرحكمى از او در عرالم وجرود نافرذ بروده و بره

محض تحقق اراده او محقق مىگردد و چون حق محض هم اوست احكام او نيز حق محض مىباشند و هرگز عمل
بيهودهاى از او صادر نمىگردد.
«اَفَحَسِبْتُمْ اَنَما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ اَنَكُمْ اِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ».

2

آيا گمان كرديد ما شما را بيهوده خلق كرديم و هرگز به ما بازنمىگرديد.
از سوى ديگر تمام مخلوقات الهى يا خير محضند و يا خير نسبى ،و هرگز موجودى كه شر محرض باشرد آفريرده
ننده است.
خداوند متعال در آيه ذيل خود را خالق تمام هستى معرفى مىكند:
«اَللّه خالِقُ كُّلِ شَىءٍ وَ هُوَ عَلى كُّلِ شَىءٍ وَكيّلٌ».

2

1ـ جهان بزرگ و انسان ،ترجمه ذبيح اللّه منصورى ،ص . 311
9ـ مؤمنون . 336 /
6ـ زمر . 12 /
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خداوند خلقكننده همهچيز و نگهبان همهچيز نيز هست.
و در آيه شريفه ذيل به كمال همه مخلوقاتش گواهى مىدهد.
«اَلَذِى اَحْسَنَ كُّلَ شَىءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَءَ خَلْقَ االِْنْسانِ مِنْ طِينٍ».

1

خداوندى كه همهچيز را نيكو خلق كرده و خلقت انسان را از گِلى آغاز نمود.
تأمل در آنچه خداوند آفريده است ما را به كمال خاليق بهصورتى كره كامرلترر برودنش امكران نردارد رهنمرون
مىسازد.
از سوى ديگر قبح هرچيزى نه بهخاطر نفس همان چيز و حاقّ آن است بلكره بره اعتبرار چيرزى خرارج از ذات
اوست .مرالً اگر گفته مىشود كه دروغ شر است نه بدانجهت كه سخن يا نوشتار و يا غير آن است ،چرا كه سرخن
راه ارتباط انسان با محيط خارج مىباشد و نوشتار موجب بقاء علم مىگردد ،بلكه بدانجهت است كه اين سخن و
نوشته ،مخالف دستور عقل و شرع مىباشد و تبعات فاسدى را در پى دارد.
يا اگر گفته شود كه اين ميوه تلخ است نه بهخاطر ميوه بودنش مىباشد بلكه بهواسطه مقايسه آن با ميوهاى شيرين
و مطابق مذاق انسان مىباشد.
ابليس نيز مخلوقى از مخلوقات الهى است و او در آغاز چه ملك بوده باشد يا جنّ ،مانند همه خاليق ،پاك آفريده
شده بود .به بيان ديگر خداوند هرگز او را ابليس نيافريد بلكه او با اختيار خودش ابليس شد و خرود را از درگراه
رحمت خداوند مطرود ساخت.
نكته ديگر آنكه تمام موجودات عالم در چرخه طبيعت ،نقش خاص خود را ايفاء مىكنند .بهعبارت ديگر همه عالم
بهمنزله زنجيرهاى است كه هركدام از موجودات حلقهاى خاص از اين زنجيره را تنكيل مىدهند و طبعا هرحلقهاى
پايانى براى حلقه قبل و آغازى براى حلقه بعد خواهد بود و از هرحلقهاى چيزى صادر مرىشرود كره ديگررى از
انجام آن عاجز است .اين چرخه چنان بههم پيوسته است كه اگر يك حلقه مفقود شود ،همره هسرتى از هرم فررو
مىپاشد .ابليس هم در اين چرخه جايگاهى دارد و اگر او وجود نمىداشت ،چرخهاى ايجاد نمىشد و انسانى هرم
خلق نمىگنت.
اضافه برآنچه گفته شد ابليس براى همه مضر نيست .براى برخى كه او را تبعيت كنند ،وعدههاى

1ـ سجده . 5 /
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او را گوش دهند ،هالككننده است .اما براى آنانكه به عناد او با آدمىزاده آگاه شوند و از تبعيت وى سرباز زننرد
نهتنها مضر نيست بلكه مايه كمال است.
نكته آخر اين كه خلقت ابليس ،بيان قدرت خداوند در خلقت اضداد چون دنيا و آخرت ،نار و جنت و ...مىباشرد،
مىشود كه ضد آن نيز درك گردد.

چرا كه عظمت هرچيزى آنگاه محسو
موقعيت ابليس قبّل از گناه

ابليس از هرچه خلق شده باشد ،مدتها با مالئك در آسمانها بود ،شأن و موقعيتش نزد فرشتگان بهحدى رسيده
بود كه مالئك از وى شيوه ستايش خداوند مىآموختند و او راههاى بيان عظمت خدا را براى آنان بيان مىكرد.
سابقه عبادت و طاعت او تا شش هزار سال گفته شده است و البته حضرت امير عليهالسالمضمن بيران ايرن نكتره
مىفرمايد :معلوم نيست كه مراد از سال ،سال دنيوى است يا سال اخروى كه هرروز آن پنجراههرزار سرال دنيروى
طول مىكند.
كانَ قَدْ عَبَداللّه سِتَةَ آالفِ سَنَةً ال يُدرى اَمِنْ سنِىِ الدُنْيا اَمْ مِنْ سِنِىِ اآلخرةِ.

1

شيطان خداوند را ششهزار سال ستود ،كه معلوم نيست از سنين دنياست يا از سنين آخرت.
«حسين بن عطيه» مىگويد :از امام صادق عليه السالم پرسيدم چرا خداوند ابليس را مهلت داد ،حضرت فرمودنرد:
شيطان شش هزار سال خداوند را در آسمان چهارم به دوركعت نماز عبادت كرد.
انَ ابليسَ عَبَدَ اللّه فى السّماءِ الرّابعةِ فى رَكعتينِ سِتَةَ آالفِ سنةً.

2

2

در روايت ديگرى امام صادق عليهالسالم حكمت توجه خداوند به درخواستهاى ابليس را عبادت چهار هزارساله
وى به دو ركعت نماز در آسمان مىداند.

5

در برخى اخبار ديگر ،سابقه عبادت ابليس به هفت هزار ،بيست و چهار هزار (نيمى از آن بين جنّيان و نيمى ديگر
بين مالئك) و هفتصد هزار سال مىرسد.
ابنعبا

نيز از مفسرين برجسته قرآن مىگويد:

كان اسمُهُ قبّلَ اَنْ يركبَ المعصيةَ عّزازيّل و كان مِنْ سُكّانِ االرضِ و كان مِنْ اشدِ المالئكةِ اجتهاداً و اكثرِهم علمـا
فذلك هو الّذى دعاهُ الى الكبرِ.

7

اسم ابليس قبل از اينكه مرتكب عصيان شود «عزازيل» بود و از ساكنان زمين شمرده مىشد ،وى از همه مالئرك
1ـ نهجالبالغه ،خطبه . 392
9ـ بحاراألنوار ،ج  ،11ص . 261
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،11ص  216؛ ر.ك :ص . 211
7ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،2ص . 31
5ـ تفسير جامعالبيان ،ج  ،9ص  122؛ ر.ك :بحاراألنوار ،ج  ، 33ص . 311
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بينترمىكوشيد و از همه آگاهتر بود و همين موجب شد كبر پينه كند.
واقعه سجده برآدم عليهالسالم
پيدايش حيات در جهان از مهمترين مسائلى است كه همواره ذهن بنر را به خود منغول داشته است بهطورى كره
هرقدر معلومات وى افزونتر مىشود پيچيدگى راز آفرينش بينتر آشكار مىگردد ،و عجز و ناتوانى داننمندان از
درك آن عيانتر مىشود.
«كريسى مورسين» استاد فرهنگستان علوم نيويورك گفته است:
«چگونگى پيدايش حيات آنچنان مرموز و عجيب است كه از فهم متعارف خرارج مرىباشرد و حترى عرالمتررين
داننمندان زيستشنا

نيز در مقابل اسرار آن متحير ماندهاند».

به هرحال خداوند متعال پس از خلقت آسمان و زمين اراده خلق انسان بهعنوان خليفه خود برزمين نمود.
«وَ اِذْ قالَ رَبُكَ لِلْمَالئِكَةِ اِنّى جاعِّلٌ فِى االَرْضِ خَليفَةً قالُوا اَتَجْعَّلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِسُ لَكَ قالَ اِنّى اَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ».

1

زمانىكه پروردگارت به فرشتگان فرمود :بهراستى من جاننين در زمين خواهم گمارد .مالئك گفتند :آيا كسرى را
در آنجا قرار مىدهى كه فساد كند و خونها بريزد حال آنكه ما تو را ستايش مىكنيم و تو را منزه مرىشرماريم؟
خداوند فرمود :به يقين من چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد.
جواب مالئك به خداوند ،اعتراض آنها نسبت به خلقت آدم نبود ،چرا كه آنان به حدى از شعور رسيدهاند كه خود
را وقف اطاعت خدا نمايند و در انجام وظايف خود كوتاهى نكنند و لذا تصور گناه و معصيت ،نافرمانى و اعتراض
در مورد آنان صحيح نيست .علت سئوال مالئك پى بردن به حكمت خلقت انسان بود .آنان تصور مرىكردنرد كره
خداوند خاليق را براى تسبيح و تقديس خود مىآفريند پس خدا را چه حاجتى است به خلق موجودى كه احيانرا
مفسد و خونريز باشد؟
اكنون جاى بررسى اين نكته است كه مالئك از كجا مىدانستند انسان موجودى خواهد بود كه در زمين بره فسراد
آلوده مىشود و خونريز مىباشد؟
در پاسخ اين سئوال مىتوان وجوهى را مطرح كرد.
 1ر قبل از خلقت انسان جنّيان يا موجوداتى بهنام «نسنا » در كره زمين زندگى مىكردهاند ،اين دسته از خاليرق
بنابر روايتى از حضرت امير عليهالسالم هزارسال برزمين ساكن بودهاند.

2

آنان به افساد و خونريزى روى آوردند و در جنگ با يكديگر منقرض شدند ،و يا بهوسيله مالئك و فرشرتگان از
1ـ بقره . 11 /
9ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،3ص . 63

44

بين رفتند و يا حجاب از جلو چنمان مالئك كنار رفت و فرشتگان جنگ و خونريزى وفسراد آنران را منراهده
نمودند.

1

و فرشتگان با چنين ذهنيتى كه از موجود زمينى داشتند ،به خداوند گفتند :موجودى كه در زمين قرار بگيرد مفسد و
خونريز است.
 2ر فرشتگان وقتى انسان را شناختند و از جمله وجود اختيار براى او را متوجه شدند ،دانستند كره ايرن موجرود
همواره تقديس و تسبيح خداى نخواهد كرد و چهبسا راه خطا و معصيت را به اختيار خود دنبال كند و فساد و فتنه
نمايد .بنابراين باخبر شدن مالئك از حيريات وجودى انسان ،آنان را متوجه امكان فساد و خونريزى او كرد.
 2ر وقتى فرشتگ ان فهميدند كه انسان ،جاننين زمينى خداوند است ،فساد و خونريزى او را درك كردند ،چررا كره
زمين ماده است و جهان ماده داراى عوارض خاص خود مىباشد ،عوارضى كه با محدوديتها و فعل و انفعاالت و
تزاحمها همراه است.
از سوى ديگر انسان ،اجتماعى است و زندگى اجتماعى محتاج به قوانين و تكاليف است و رعايت و عدم رعايرت
تكاليف دو راه در مقابل انسان هستند و آدمى به ناچار بايد يكى را برگزيند .و چهبسا او به قوانين بىتوجه شود و
راه فساد را طى كند.
به هرحال مالئك تنها ظواهر حال را مىنگريستند ،آنها عبادت و كرنش و خضوع خرود را مرىديدنرد و دوسرت
نداشتند موجودى آفريده شود كه ظاهرش چون آنان نباشد .آنان ظاهر خود را مىديدند كه همواره تقديس مىكنند
و از انسانى كه چهبسا تقديس نكند متنفر بودند .آنها نمىدانستند تقديس و تسبيح خداوند درصرورتى نهايرت ارج
خود را خواهد داشت كه اوالً با درون هماهنگ باشد و ثانيا با اختيار و اراده صورت پذيرد.
برهمين اسا

بود كه آنان ابليس را دوست داشتند چرا كه خدا را بسيار تقديس مىكرد ،و از آدم متنفر بودند ،چرا

كه چهبسا راه نافرمانى پيش گيرد.
اما خداوند در جواب آنان فرمود :من به چيزى آگاه هستم كه شما خبر نداريد.
«اِنّى اَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ».
من خبر دارم كه از اين آدم مخلوقاتى كه نبى مرسل و عبد صالح خواهند شد بهوجود مىآيند ،بنردگانى كره تمرام
تمايالت و هو هاى موجود در وجودشان و در ذاتنان را وداع خواهند گفت و بره مرن روى خواهنرد آورد .آن
خواهند كرد كه در وصفها نگنجد و هرگز تقديس و تسبيح شما به آن نرسد .چنران خواهنرد شرد كره جبرائيرل
عليهالسالم كه بهترين شماست بدان مقام و منزلت نايل نگردد .هم او در شب معراج از همراهرى پيرامبر بازمانرد و
چون حضرتش از او پرسيد :برادرم جبرائيل چرا نمىآئى؟ جواب داد كه اگر بهقدر سرانگنتى باالتر بيرايم فرروغ
1ـ همان .
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تجلى مرا خواهد سوزاند.
لو دنوتُ انملةً الحترقتُ.

1

مالئك كه پى به اشتباه خود برده بودند به عرش الهى پناهنده شدند و زبان به استغفار و انابره گنرودند و مطرابق
برخى روايات اين توبه و انابه هفت هزار سال بهطول انجاميد.

2

خداوند از خاك و آب ،آدم را خلق كرد ،آدم از اديم يعنى پوسته زمين اخذ شده چه اينكه او از همين آفريده شده
است ،برخى نيز گفتهاند :اديم نام چهارمين اليه زمين است و آدم از آن خلق شده است ،عدهاى ديگر گفتهانرد آدم
عربى نيست و برخى ديگر مىگويند منتق از اَدِمَ است بهمعناى گندمگون يا منتق از اَدَمَ يعنى الفت مىباشد.
خلق آدم بنابر برخى روايات در روز جمعه واقع شد ،به روايتى در اين زمينه از پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله توجره
كنيد:
اِنَ يومَ الجمُعةِ سيّدُ األيامِ و اعظمُ عند اللّه من يومِ األضحى و يوم الفطر.

2

روز جمعه آقاى روزهاست و نزد خداوند از روز عيد قربان و فطر برتر است.
بعد از خلق او ،خداوند از روح خود در او دميد و آدم جان گرفت و حيات او آغاز گنت ،حيات انسان بهقردرى
شگفتانگيز بود كه خداوند خود را ستود و فرمود:
« ...فَتَبارَكَ اللّه اَحْسَنُ الْخالِقيَن».

5

پربركت است خدايى كه بهترين خلقكنندگان است.
خداوند اسمائى را به آدم تعليم داد و به مالئك آن اسماء را عرضه نمود ،سپس آن نرامهرا را از مالئرك پرسريد،
مالئك بازماندند ولى آدم از آن اسماء خبر داد و لذا خداوند به مالئك فرمود :آيا به شرما نگفرتم كره مرن غيرب
آسمانها و زمين را مىدانم و به آنچه آشكارا و مخفيانه مىكنيد آگاهم.
«وَ عَلَمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَها ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ اَنْبِؤنى بِاَسْماءِ هؤالءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ * قالُوا سُبْحانَكَ ال
عِلْمَ لَنا اِالّ ما عَلَمْتَنا اِنَكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكِيمُ * قالَ يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ فَلَمّا أنْبَأَهُمْ بِأسْمائِهِمْ قالَ اَلَـمْ اَقُـّلْ لَكُـمْ
اِنّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ اَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ».

7

مراد از اسماء 6نامهايى از اشياء كه به ذهن خطور مىكند نيست ،چرا كه اوالً بيان اين نامها براى مالئرك منركل
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نبوده است و ثانيا دانستن چندين اسم از اشياء و موجودات ،و يا بيان اسماء خداوند ،بيانگر فضل و عظمت آدم كه
خداوند به وى با مالئك محاجه مىكند ،نيست.
نيز مراد از اسماء علم و دانش نبوده است ،چه اينكه در اين صورت باز جاى مباهات خداوند باقى نبود ،زيرا علم
را به هركسى تعليم دهند چهبسا بتواند صاحب آن علم شود.
«قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا اِالّ ما عَلَمْتَنا».
پس اين علوم كه خداوند به آدم و مالئكه عرضه نمود چه بوده است؟
همين سئوال از امام صادق عليهالسالم پرسيده شد ،حضرت فرمودند:
االرضينَ و الجبالَ و الشّعابَ و االوديةَ ،و هذا البساطُ مما علَمَهُ.

1

مراد از اسماء ،زمينها ،كوهها ،درهها و بستر رودخانهها است.
سپس حضرت به فرش زيرپايش نگريست و فرمود:
اين فرش نيز از آن اسماء بود.
آرى ،آنچه خدا از آنان مىخواست توان تجزيه و تحليل دانسته هائى بود كه از او فرا گرفته بودند.
بهدنبال محاجه خدا با مالئك ،خداوند به آنها فرمود كه:
«وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا اِالّ اِبْليسَ اَبى وَاسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ».

2

وقتى به فرشتگان گف تيم براى آدم سجده كنيد همه به سجده افتادند مگر ابليس كره نپرذيرفت و كبرر ورزيرد و از
كافران شد.
خداوند به مالئك دستور سجده داد و ابليس كه در ميان آنها بود نيز مأمور به تكليف شد.
آنها كه از قبل عظمت آدم را دريافته بودند به خاك افتادند.
طبعا اين سجده بهعنوان پرستش آدم نبود چون به امر خدا صورت گرفت و در واقع سجده به فرمران خداونرد در
مقابل آدم بود .همانند سجده ما در نماز كه به فرمان خدا در مقابل كعبه واقع مىشود در حالىكه كعبه مورد ستايش
مسلمين نبوده و نيست .از سوى ديگر نفس سجده عبادت نيست .بلكه سجدهتنها نناندهنرده خضروع و خنروع
است وعبادت امرى نفسى است و آن تسليم مطلق در مقابل معبود مىباشد ومعبود كسى است كه انسان بهسوى او
كرنش باطنى داشته باشد هرچند بهظاهر اين كرنش در مقابل چيز ديگرى واقع شود.
امام رضا عليهالسالم در بيان عامل اساسى امر خداوند به سجده مالئك در مقابل آدم مىفرمايد:
عاقل استفاده مىشود حكايت از اين دارد كه مراد از اسماء نه لفظ و بلكه مسماى تمام موجودات عاقل مىباشد و آن اسرار تمام
هستى است كه همه هستى از ررتو نور آنها تشكيل يافته است.
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اِن اللّه تبارك و تعالى خلق آدم فاودَعَنا فى صُلبهِ و اَمَرَ المالئكةَ بالسّجودِ له تعظيماً لنا و اكراماً ،كانَ سجودُهم للّه
تعالى عبوديةً و آلدم اكراماً و طاعةً لكوننا فى صلبه فكيف ال نكونُ افضّل من المالئكةِ و قـد سـجدوا آلدم كلهـم
اجمعون.

1

خداوند متعال آدم را خلق نمود و ما را در صلب او قرار داد ،و مالئك را امر به سجود براى او بهعنوان تعظيم ما و
اكرام به ما نمود ،سجود آنها براى پرستش خداوند و بهعنوان احترام و اكرام آدم بود چرا كه ما در صلب آدم بوديم.
ابليس كه از مالئك نبود و در ميان آنها واقع شده بود ،به اين سجده امتحان گنت تا باطن او هويدا گردد و معرين
شود كه آيا آن همه طاعت و عبادت در سرشتش مؤثر افتاده بود يا نه؟ اما او نتوانسرت نمررهاى از ايرن آزمرايش
كسب كند .طينت كريف وى موجب تكبرش شد و مانع اطاعت او از امر خداوند گرديد.
خداوند سبحان علت سرپيچى را از او پرسيد ،و او كه خلقت آدم را ديده بود بهعنصرى كه خرودش از وى خلرق
شده مغرور گنت و خلقت آدم را مورد تمسخر قرار داد و گفت:
« ...قالَ ءَأسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناً».

2

گفت :آيا براى كسىكه از خاك آفريده شده سجده كنم.
حضرت امير عليهالسالم دراين باره مىفرمايد:
اما ابليسُ فتعصبَ على آدمَ الصلِهِ و طَعَنَ عليه فى خلقتِهِ فقال :انا نارىٌ و انت طينىٌ.

ابليس در برابر آدم بهخاطر اصل و اسا

2

خود تعصب ورزيد و آفرينش آدم را مورد طعن قرار داد و گفرت :مرن

آتنى هستم و تو خاكى.
آرى ،ابليس به قيا

خلق خود با آدم پرداخت و گفت من از آتنم و او از خاك.

«قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ».

5

او با اين تمرد و سرپيچى ،مطرود خداوند گنت و چون به خطايش اعتراف ننمود و از گناهش پنيمان نند و خود
را برانجام عصيانش مالمت نكرد و توبه ننمود ،از رحمت حق مأيو

شد و بهوى خطاب آمد كه از بهنت خارج

شو.
«قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَكَ رَجيمٌ * وَ اِنَ عَلَيْكَ لَعْنَتى اِلى يَوْمِالدّينِ».

7

شيطان از بهنت و البته از باغى از باغهاى بهنت خارج شد ،چرا كه بهنت موعود مربروط بره قيامرت و بعرد از
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حسابرسى اعمال است و قبل از آن كسى را بدان راهى نيست و نيز خروج از آن بهنت مطرابق وعردههراى الهرى
امكان ندارد و خاليق راهيافته بدانجا ،خالد خواهند بود.
امام صادق عليهالسالم در پاسخ سئوالى از بهنت آدم مىفرمايد:
جنّةٌ مِنْ جنانِ الدّنيا يُطْلِعُ عليها الشّمسُ و القمرُ ،و لو كانت مِنْ جنانِ الخلد ما خَرَجَ منها ابداً.

1

باغى از باغهاى دنيا بود كه برآن خورشيد و ماه مىتابيد اگر از بهنت دائمى بود هرگز از آن اخراج نمىشد.
اينك ابليس در جايگاه گذشتهاش كه الزمهاش دوام رحمت خدا بود قرارى نداشت و بايد از آن مأوى بره جرايى
ديگر مىرفت و لذا امر به هبوط او صادر شد.
«قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَرَ فيها فَاخْرُجْ اِنَكَ مِنَ الصّاغِرينَ».

2

خداوند به ابليس فرمود از مقامت فرودآى چرا كه تو را روا نيست كه در آنجا كبر ورزى ،بيرون شو كه تو بهراستى
خرد و خوار هستى.
او كه زحمت هاى خود را ناديده انگاشت ،برخدا عرض كرد :تو عادلى و هرگز بهكسى سرتم روا نمرىدارى ،پرس
ثواب اعمال من چه شد؟ خداوند به او فرمود هرچه مىخواهى بخواه و او حياتش را تا روز قيامت طلب نمود.
«قالَ رَبِ فَاَنْظِرْنى اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ».

2

تا روز قيامت كه مردم برانگيخته مىشوند مرا مهلت ده.
عدالت خداوند اقتضاء مىكرد كه عبادتها و زحمتهاى او را بىپاسخ نگذارد و لذا خواستهاش را اجابت فرمود:
«قالَ فَاِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ * اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ».

5

او پس از دريافت جزاى عبادات ش چون عامل خوارى و ذلت خود را ترك سجده برآدم ديد ،و تراب ديردن او را
بهعنوان خليفهاللّه نداشت ،بروى حسادت ورزيد و كينه او را به دل گرفت و گفت :خدايا به عزترت سروگند همره
فرزندانش را فريب مىدهم.
«قالَ فَبِعِّزَتِكَ الَُغْوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ».

7

در كيفيت فريبش گفت:
«قالَ فَبِما اَغْوَيْتَنى الَقْعُدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ * ثُمَ الَتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ

1ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،3ص . 12
9ـ اعراف . 31 /
6ـ حجر  11 /؛ ص . 59 /
7ـ حجر  15 /ـ  18؛ ص . 83 /
5ـ ص . 82 /
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اَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ».

1

ابليس گفت :بدان جهت كه مرا گمراه ساختى ،براى گمراه كردن بنىآدم برسر راه راست ترو كمرين مرىكرنم و راه
راست تو را برآنها بسته و از پيش رو و پنت سر و جانب راست و چپنان درمىآيرم و بينترشران را شركرگزار
خودت نخواهى يافت.
و چون از سرّ هستى باخبر شده بود كه انسان خليفه خردا بررزمين خواهرد برود ،و مرىدانسرت برراين بخرش از
آدميزادگان تسلطى نخواهد داشت ،بدان اعتراف نمود و بندگان مخلَ ،را از دايره اغوايش استرناء كرد و گفت:
«اِالّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْمخْلَصِينَ».

2

خداوند متعال نيز بدان جهت كه اختيار انسان محفوظ بماند و راه راست در كنار راه انحرافى ابليس براى او عيران
باشد ،فرشتگانى را موكل برآدم قرار داد تا همواره در مقابل وسوسههاى ابليس الهامات الهى را ابالغ نمايند ،و نيز
با ارسال رسل و انزال كتب ،بنىآدم را از خطر بسيار جدى ابليس آگاه كرد و دشمنى او را با انسان عيان نمرود ،و
ابليس و تابعان او را به آتش جهنم وعده داد.
«قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنَ جَهَنَمَ جَّزائُكُمْ جَّزاءً مَوْفُوراً».

2

خداوند به ابليس فرمود :سزاى تو و همه كسانىكه از تو پيروى كنند جهنم است كه سزاى كاملى مىباشد.
به هرحال ،چون خداوند آدم را موجودى اجتماعى خلق كرده بود و در او نيازها و غرايرزى آفريرده برود كره بره
تنهايى توان ادامه حيات نداشت ،و از سوى ديگر خلقت آدم آغازى براى ايجاد نسل بنر بود ،مىبايست به هرردو
سبب يعنى اطفاء غرايز آدم و بقاء نسل بنر ،همسرى براى او بيافريند و برهمين اسا

از باقى مانده همان گِل كه

آدم را خلق كرده بود و يا از خود آدم ،حوا را نيز خلق نمود و با دميده شدن روح الهى در كالبدش انسان دوم نيز
پا به عرصه حيات گذاشت.
برخى روايات خلقت حوا را از دنده آدم دانستهاند .بنابراين اخبار ،علت نامگذارى حوا به حوا ،همين بوده است كه
او از موجود زنده خلق شده است.
عدهاى از مفسرين نيز با استفاده از آيه شريفه ذيل:
«يا اَيُهَا النّاسُ اتَقُوا رَبَكُم الَذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوجَها .»...

5

اى مردم از پروردگار خود بترسيد ،خدايى كه شما را از يك تن آفريد و جفت او را از او خلق كرد.
مىگويند :حوا از خود آدم و از جنس او آفريده شده است.
1ـ اعراف  31 /ـ . 35
9ـ ص . 81 /
6ـ اسراء . 11 /
7ـ نساء . 3 /
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اما گروه ديگر براين عقيده اند كه مراد آيه اين است كه حوا از جنس آدم و مرل خود او بروده اسرت،نه ايرنكره از
اعضاى او خلق شده باشد.
به هرحال آن دو به اجازه خداوند برهم حالل گنتند و سنّت مقد

ازدواج از همان جا اقامه شد .خداونرد اولرين

جفت از انسانها را به بهرهبرى از نعمتهاى بهنتى براى رفع حوائج خودشان امر نمود و از همان دشرمن ديرينره
بيم داد و راه وسوسه ابليس را نيز بيان كرد.
«وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَةَ وَ كُال مِنْهـا رَغَـداً حَيْـثُ شِـئْتُما وَ ال تَقْرَبـا هـذِهِ الشَـجَرَةَ فَتَكُونـا مِـنَ
الظّالِمينَ».

1

گفتيم :با همسرت در بهنت سكنى گزين و هرچه خواستيد از ميوه و غذاهاى آن تناول كنيد ولى به ايرن درخرت
نزديك ننويد كه در واقع به خود ستم خواهيد كرد.
آن دو مدتى كوتاه در كمال آسايش در كنار هم مىزيستند ،اين مدت در روايات شش تا هفت ساعت بيران شرده
است ،حضرت امير عليهالسالم به نقل از پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآلهمىفرمايد:
اِنَما لَبِثَ آدمُ و حوّاءُ فى الجنّةِ حتّى خرجا منها سَبْعَ السّاعاتِ مِنْ ايّامِ الدّنيا حتّى اكال مِنَ الشّجرةِ فأهْبَطَهُمَا اللّه الى
االرضِ مِنْ يومِهما ذلك.

2

آدم و حوا از لحظه خلق تا خروجنان هفت ساعت مطابق زمان دنيا در بهنت بودند ،كره بعرد از همرين زمران از
درخت نهى شده خوردند و هردو در همان روز از بهنت خارج گنتند.
ابليس كه توان ديدن عزّت آدم و همسرش را نداشت بر آن شد تا به هرنحوى آنان را وسوسه كند و از رحمت خدا
دور نمايد.
بنابر برخى روايات ،او در كالبد طاوو

و يا مار ،ظاهر خود را آراسته كرد و بررآدم وارد گرديرد و چرون نقطره

ضعف آدم را يافته بود ،طمع سلطنت جاويد را در دل او انداخت و او را به خوردن از همان درختى كه از آن نهرى
شده بود وادار ساخت و حرص آدم را شعلهور ساخت.
مطابق برخى روايات چون ابليس از آدم نااميد شد ،همسرش را فريفت و حوا را به جان آدم انداخت تا اينكه وى
موجب فريب آدم شد.
آدم كه عناد ابليس را مىدانست بهسادگى فريب او را نمىپذيرفت ولى آنگاه كه ابليس براى تصديق سرخن خرود
قسم ياد كرد «وَ قاسَمَهُما اِنّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ» ،2نهى ارشادى خداوند را كنار نهاد و مطيع ابليس گنت.

1ـ بقره . 16 /
9ـ تفسير برهان ،ج  ،3ص . 385
6ـ اعراف . 23 /
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در مورد خطاى آدم گفته شده است وى از ميوه درخت ديگرى خورده و نمىدانست كه همه درختان منهى بودهاند
و يا گفته شده كه خطاء وى قبل از نبوت او بوده است و لذا به عصمت نبى در زمان نبوت خللى وارد نمىكنرد .و
يا همانطور كه بيان شد نهى خدا ،نهى مولوى 1نبود بلكه نهى تنزيهى و ارشادى بوده است.
خداوند به آنان فرمود:
« ...اَلَمْ اَنْهكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَجَرَةِ وَ اَقُّلْ لَكُما اِنَ الشَيْطانَ لَكُما عَدُوٌ مُبينٌ».

2

آيا شما را از اين درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست.
آنان عرضه داشتند پروردگارا برخويش ستم كرديم و اگر ما را عفو نكنى از زيانكاران خواهيم بود.
«قاال رَبَنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخاسِرينَ».

2

خالصه اين كه آدمِ اغواء شده و حوا ديگر جايگاهى در آن باغ نداشتند ،و لذا دستور رسريد كره از آنجرا خرارج
شوند.
«فَاَزَلَهُمَا الشَيْطنُ عَنْها فَاَخْرَجَهُما مِمّا كانا فيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَ لَكُمْ فِـى االَرْضِ مُسْـتَقَرٌ وَ مَتـاعٌ
اِلى حينٍ».

5

پس شيطان آن دو را به لغزش افكند و آنان را از آنچه بودند بيرون ساخت .گفتيم در حرالى كره دشرمن يكرديگر
خواهيد بود به زمين فرود آئيد و تا مدتى در زمين قرار مىگيريد و بهرهمند مىشويد.
بنابر برخى روايات محل هبوط آدم كوه صفا در مكه و محل هبوط حوا كوه مروه بوده است ،گفته مىشرود علرت
نامگذارى مروه به مروه ،هبوط مرئه (زن) در آنجاست .برخى ديگر از اخبار ،هبوط آدم را در هنرد ،و حروا را در
جده مىدانند ،برخى ديگر از روايات محل هبوط آدم را كوه «سرانديب» 7و حوا را در عرفه ذكر كردهاند ،ابلريس
نيز بنابر برخى اخبار در بصره ،اصفهان و يا در جده هبوط نمود.

6

آدم و حوا خود را در زمين يافتند و بهشدت از عمل خويش پنيمان شدند و مدتهرا گريسرتند و توبره نمودنرد،
كلماتى كه آنان در توبهنامه خود آوردند عبارت بود از:
ال الهَ االّ انتَ ،سبحانك اللّهم و بحمدك ،عَمِلْتُ سُوءً و ظَلَمْتُ نفسى فَارْحَمْنى و انت خيرُ الغافرين...

خدايى جز تو نيست ،تو منزه و پاكى ،عمل زشتى مرتكب شدم و به خودم ستم كردم به من رحم نما كه تو بهترين
1ـ نهى مولوى كه كنايه از نهى مولى به عبد است ،يا تحريمى است و حاكى از لزوم اطاعت مىكند و يا غير تحريمى است و كراهت
مولى را از منهى عنه مىرساند ،ولى نهى ارشادى صرفا بيان راه رشد مىباشد نه الزام در ريمودن آن راه .
9ـ اعراف . 22 /
6ـ اعراف . 21 /
7ـ بقره . 11 /
5ـ سرانديب يا سرنديب ،نام كوهى است در هندوستان ،مجمعالبحرين .
9ـ ر .ك :بحاراألنوار ،ج  ،9ص . 119
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بخنندگانى.
نيز مطابق برخى روايات آنان خداوند را به اسماء پنج تن آل عبا (محمّد صلىاهللعليرهوآلهعلرى ،فاطمره ،حسرن و
حسين عليهمالسالم قسم دادند.
امام صادق عليهالسالم بهنقل از پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله مىفرمايد:
انّ آدمَ عليهالسالم لَمّا اصابَ الخطيئةَ كانت توبتُهُ اَنْ قال« :الّلهمّ اِنّى اسئلك بحقّ محمّدٍ و آل محمّدٍ لمّا غَفَرْتَ لى»
فَغَفَرَ اللّه له.

1

وقتى آدم خطا را مرتكب شد ،توبهاش اين بود كه گفت :خدايا بهحقّ محمّد وآل محمّد مرا بيامرز .پس خداونرد او
را بخنيد.
هم از پيامبر صلىاهللعليهوآله در مورد كلماتى كه آدم از خداوند گرفت و بهوسيله آنها توبه كرد پرسريد،

ابنعبا

حضرت بهوى فرمود:
سألَهُ بحقِ محمّدٍ و عَلِىٍ و فاطمةَ و الحسنِ و الحسينِ االّ تُبْتَ عَلَىَ ،فتابَ عليه.

2

در برخى روايات نيز آمده است :چهره آدم در اثر ترك اواليش سياه شده بود وى مأمور به روزه شد و روزهراى
 12تا  17ماه را روزه گرفت .با هرروز روزه يك سوم چهرهاش سفيد شد و بههمرين خراطر ايرن سره روز را در
هرماه ايامالبيض مىگويند.
خداوند انابه آنان را پذيرفت ولى امكان بازگنتنان به بهنت نبود ،چرا كه ماندن در بهنت الزمه نزديك نندن به
آن درخت بود ،و اثر وضعى نزديك شدننان به درخت اين بود كه از آن بهنت خرارج شروند .آنهرا بره درخرت
نز ديك شده بودند و لذا امكان بازگنتنان نبود و تنها اثر تكليفى خطاينان كه آمرزش در قيامت باشد برهواسرطه
انابه آنان پذيرفته شد.
سخن گفتن خدا با ابليس
وحى به پيامى اطالق مىگردد كه رسالت و نبوت رسول و نبى را تربيت مىكند ،چنين نوعى از وحى يا برهوسريله
القاء كالم در قلب و يا ارسال فرشته و يا با ايجاد صوت در اشياء ايجاد مىگردد.
ى ِب ِا ْذنِـ ِه مـا يَشـا ُء ِانَـ ُه عَلِـىٌ
ال َفيُـو ِح َ
ّل َرسُـو ً
ب َا ْو ُي ْرسِـ َ
«وَ ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِمَهُاللّه اِالّ وَحْياً اَوْ مِنْ وَراى ِء حِجا ٍ
حَكِيمٌ».

2

براى هيچ انسانى ممكن نيست كه با خدا سخن گويد مگر بهوسيله وحى و الهام يا از پس پرده يا اينكه فرستادهاى
1ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،3ص . 15
9ـ همان ،ص . 18
6ـ شورى . 63 /
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از فرشتگان مأمور شود تا به امر خدا هرچه او بخواهد وحى كند ،خداوند برتر و با حكمت است.
اما محال نيست كه خداوند هر كدام از مخلوقان خود را مورد خطاب خاص خود قرار دهد .سخن گفتن خداوند با
مادر حضرت موسى عليهالسالم و نيز گفتگوى وى با حضرت مريم عليهاالسالم از همين قسم است.
«وَ اَوْحَيْنا اِلى اُمِ مُوسى اَنْ اَرْضِعيهِ فَاِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقيهِ فِى الْيَمِ وَال تَخافى وَ ال تَحّْزَنى اِنّا رادُوهُ اِلَيْكِ وَ جـاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلينَ».

1

به مادر موسى وحى كرديم كه طفل را شير ده و وقتى نگرانش شدى او را به دريا انداز و هرگز نترر

و غمگرين

مباش كه ما او را به تو بازگردانده و از پيامبران مرسل قرار مىدهيم.
«اِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَ اللّه يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيهاً فِى الدُنْيا وَ اآلخِرَةِ وَ مِنَ
الْمُقَرَبينَ».

2

فرشتگان گفتند :اى مريم ،خدا به كلمه خود بنارتت مىدهد ،نام او مسيح ،عيسى بن مريم است و در دنيا و آخرت
آبرومند و از مقربان مىباشد.
همچنين گفتگوى خ داوند با اهل جهنم در قيامت نيز بارها در قرآن مطرح شده است به نمونهاى از اين دسته آيات
توجه كنيد:
«اَلَمْ تَكُنْ آياتى تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِبُونَ * قالُوا رَبَنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنّا قَوْماً ضالّينَ * رَبَنـا اَخْرِجْنـا
مِنْها فَاِنْ عُدْنا فَاِنّا ظالِمُونَ * قالَ اخْسَئُوا فيها وَ ال تُكَلِمُونِ».

2

به آنها خطاب مى شود آيا آيات مرا براى شما نخواندند و شما دروغ پنداشتيد؟ آنها در پاسرخ گوينرد :پروردگرارا
شقاوت برما غلبه كرد و ما جماعتى گمراه بوديم .پروردگارا ما را از آتش خارج سراز كره اگرر دوبراره بره كفرر
برگنتيم از ستمكاران خواهيم بود .خطاب رسد كه دور شويد و حرف نزنيد.
و غير اينها از نمونههايى كه خداوند با غير انبيائش سخن گفته است .پس نتيجه اينكه :سخن گفتن خداوند تنهرا
زمانى منصب و موقعيت برجسته براى مخاطب محسوب مىشود كه خداوند بخواهد او را اكررام كنرد ،لرذا صررف
سخن گفتن موجب مزيت مخاطب نيست و چهبسا خداوند بخواهد مخاطبش را خوار و ذليل گرداند.
جبر در كالم ابليس
ابليس بعد از گرفتن مهلت از خداوند گفت:
«قالَ رَبِ بِمآ اَغْوَيْتَنى الَُزَيِنَنَ لَهُمْ فِى االَرْضِ وَ الَُغْوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ».
1ـ قصص . 5 /
9ـ آل عمران . 16 /
6ـ مؤمنون  316 /ـ . 318
7ـ حجر . 19 /

54

5

پروردگارا چون گمراهم كردى ،زمين را در نظر فرزندان آدم آرايش مىدهم ،و همه آنها را گمراه خواهم ساخت.
نيز گفت:
«قالَ فَبِما اَغْوَيْتَنى الَقْعُدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ».

1

اكنون كه مرا گمراه كردى من برسر راه مستقيم تو به كمين آنان مىننينم.
در اين آيات ،ابليس خداوند را موجب اغواى خود دانسته است« .بِما اَغْوَيْتَنِى»مرل اين واژه در آيرات ديگرر نيرز
آمده است .2اين ادعا از او بىدليل است و دليل برخالف آن اقامه شده است چرا كره خداونرد موجبرات گمراهرى
هيچكدام از مخلوقاتش را فراهم نمىكند او به هدايت همه خاليق چنم دوخته است ،ولى آنها خود با اراده خويش
مسير ضاللت را مىپيمايند.
خداوند اين ادعا را تأييد نمىكند و اغواى او را حاصل انتخاب خودش مىداند و لذا مىفرمايد :او خود ابا كررد و
استكبار ورزيد« :اَبى وَ اسْتَكْبَرَ» 2و در جاى ديگر مىفرمايد :او خود از فرمان خدا سرپيچى كرد« :فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ
رَبِهِ».

5

نيز در اين آيات ،ابليس ادعاى استقالل در فريب بنر كرده است «الَُغْوِيَنَهُمْ»يعنى منم كه آنان را اغواء مىكنم ،ولى
خداوند مىفرمايد :تسلط ابليس برعدهاى و خالصى عدهاى ديگر از آن ،امرى نيست كه منحصرا در دست ابلريس
باشد ،بلكه او فقط مىتواند وسوسه كند و قدرت مجبور نمودن انسان برعملى و يا اعتقاد برعقيدهاى ندارد .از طرف
ديگر اغواء شدن انسانها به يكباره صورت نمىگيرد ،بلكه در پى مقدماتى حاصل مىشود كه زمينه آنها برهدسرت
آدمى مهيا مىشود.
برهمين اسا

است كه خداوند به ابليس مىفرمايد:

تو تنها توان آن را دارى كه گمراهان را گمراه كنى ،آنانى كه شرايط گمراهى را در خود فراهم كردهاند ،مرىتواننرد
مورد اغواى تو قرار گيرند.
«اِنَ عِبادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِالّ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ».

7

تو را بربندگان من تسلطى نيست مگر گمراهانى كه تو را پيروى كنند.
پس در واقع اغواى ابليس اغواى دوّم است اغوائى بعد از اغواء يا اغوائى بعد از تحقق شرايط و زمينه اغواء.
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اهداف ابليس
آيات قرآن كريم ،اهداف ابليس را اغواء و فريب آدمى ،تسلط بر او ،ايجاد اسرباب گمراهرى ،حيرران و سرگنرته
نمودنش ،تحريك و سوق او بهسوى گناه و تصرف همهجانبه در وى بيان نموده است.
اينك به توضيح اجمالى اين عناوين با استفاده از آيات توجه كنيد.
اغواء
اغوا از ماده غىّ و به معناى گمراهى است ولى با اضالل فرق دارد .ابو هالل عسكرى در فروق اللغة مىگويد :غىّ
به معناى فساد در دين است بر خالف اضالل كه به معناى گمراهى در امور دنيوى و دينى مىآيد.
مطابق آيات عديده اى كه برخى از آنها در مباحث گذشته مطرح شد ،ابليس بعرد از رانرده شردن از درگراه الهرى،
سوگند ياد نمود كه آدميزادگان را اغواء كند.
«قال رَبِ بِما اَغْوَيْتَنى لَأُزَيِنَنَ لَهُمْ فِى االَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ * اِالّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْمخْلصينَ».

1

ابليس گفت :پروردگارا چون اغوايم كردى زمين را در نظرشان مىآرايم و همه آنهرا را گمرراه خرواهم كررد مگرر
بندگان مخل ،تو را.
شيطان كه خود از رحمت حقّ دور شد ،سوگند ياد كرد تا انسانها را نيز از آن دور سازد ،او كه ملعرون و مطررود
درگاه حقّ شده است ،وارد هردلى كه گردد آن دل را نيز مطرود مىنمايد ،پس صرف ورودش به هردلى برهمعنراى
اغواى آن مىباشد.
احتناك
ديگر از مقاصد ابليس احتناك است.
«قالَ اَرَءَيْتَكَ هذَا الَذِى كَرَمْتَ عَلَىَ لَئِنْ اَخَرْتَنِ اِلى يَوْمِالْقِيمَةِ الَحْتَنِكَنَ ذُرِيَتَهُ اِالّ قَلِيالً».

2

ابليس گفت :خواهى ديد كه اگر تا روز قيامت مرا مهلت دهى فرزندان كسىكه او را برمن برترى دادى مهار كرده و
رينهكن مىنمايم.
اين واژه از «حنك» منتق شده و آن بهمعناى زيرگلوست .احتناك به افسار انداختن بر گردن حيوان گويند ترا آن
را تحت فرمان درآورند ،احتنك الدابة به همين معنا است.
نيز احتناك بهمعناى تسلط ملخ برمزارع آمدهاست و لذا وقتى ملخ زراعت را نابود كند مىگويند« :احتنك الجراد».
در اين صورت معناى احتناك در آيه شريفه كه نقل سخن شيطان است اين است كه :برگردن انسان افسار و دهنره
مى زنم ،ريسمان مكر و حيله برگردن او انداخته و بر او تسلط يافته و بهسوى خود مىكنم و جرز انردكى همره را
1ـ حجر  19 /ـ . 11
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گمراه مىكنم.
اضالل
اضالل به معناى انحراف و گمراهى از مسير حقّ و تلف شدن و گم گنتن است .چيزى كه ابليس در مورد بنرىآدم
به آن مىانديند.
قرآن كريم اراده شيطان در گمراه كردن آدمى را چنين بيان فرموده است:
« ...وَ يُريدُ الشَيْطانُ اَنْ يُضِلَهُمْ ضَالالً بَعيداً».

1

شيطان اراده كرده كه آنان را به شدت گمراه نمايد.
قرآن در بيان حال پيروان ابليس در قيامت ،كه اعتراف به اضالل خود توسط شيطان مىنمايند ،مىفرمايد:
«لَقَدْ اَضَلَنى عَنِ الذِكْرِ بَعْدَ اِذْ جاءَنى وَ كانَ الشَيْطانُ لِالِْنْسانِ خَذُوالً».

2

شيطان از حقّ گمراهم كرد بعد از اينكه به سويم آمد ،شيطان همواره آدمى را خوار مىسازد.
البته همان طور كه از قبل دانستيم ابليس قدرت گمراه كردن كسى را بدون خواست وى نردارد ،او صررفا آدمرى را
بهسوى چنين گمراهى وسوسه و تحريك مىكند.
مراد از «الذكر» در اين آيه شريفه به شهادت سياق آيات ،تمام آيات و ننانههراى خداونرد اسرت .هرچيرزى كره
موجب بيدارى انسان از خواب غفلت شود ،ذكر مىباشد.
استهواء
يكى از اهداف ابليس ايجاد حيرت است.
«قُّلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِاللّه ماال يَنْفَعُنا وَ ال يَضُرُنا وَ نُرَدُ عَلى اَعْقابِنا بَعْدَ اِذْ هَدينَا اللّه كالَذِى اسْـتَهْوَتْهُ الشَـياطينُ فِـى
االَرْضِ حَيْرانَ لَهُ اَصْحابٌ يَدْعُونَهُ اِلىَ الْهُدَى ائْتِنا.»...

2

بگو آيا چيزى غير از خدا بخوانيم كه نه سودى بهحال ما دارد و نه زيانى و بازگنت به عقب كنريم بعرد از آنكره
خداوند ما را هدايت كرد .همانند كسىكه براثر وسوسههاى شياطين راه را گم كررده و سررگردان مانرده اسرت در
حالى كه يارانى دارد كه او را به هدايت دعوت مىكنند كه بهسوى ما بيا.
اثر وسوسه شيطان مطابق اين آيه ،حيرانى و سرگردانى« ،استهواء» است.
استهوا از رينه هوى و به معناى وادار كردن به پيروى از هو

است .نتيجه اين كرار از سروى ابلريس حيرانرى و

سرگردانى مىباشد .همانند كسى كه در بيابان مقصدش را گم كرده باشد و حيران و سرگردان بماند و نداند كه چره

1ـ نساء . 11 /
9ـ فرقان . 29 /
6ـ انعام . 53 /

57

كند و اين حيرت ،بهحدى رسد كه هرچه دوستانش وى را صدا زننرد و راه را بره او بنماياننرد او نتوانرد از فررط
حيرت ،راهنمايى آنان را بننود و تكليف خود را در دوراهى نجات و سقوط بيابد .شيطان اگرر انسران را بره ايرن
مقدار متحير گرداند توان آن را مىيابد كه او را مورد هجوم وسوسههاى ديگرى قرار دهد و به گناهران و معاصرى
آلوده كند.
استفّزاز و اجالب
« ...وَ اسْتَفّْزِز مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ و أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلكَ.»......

1

خداوند به شيطان گفت ...برو و با آوازت و جمله لنكريان سواره و پيادهات هركس را از اوالد آدم كه مرىتروانى
دچار لغزش نما.
استفزاز به معناى قطع نمودن و جدا كردن و از جا كندن است .خنم گرفتن ،برافروخته شدن و ترسراندن از جملره
معانى استعمال شده اين واژه است .در اينجا نيز مراد از آن سبك شمردن و تحريك شديد آدمرى و سروق دادن و
هُل دادن او به معصيت مىباشد ،اجالب نيز بهمعناى فرياد زدن از روى قهر و همچنرين صريحه كنريدن و رانردن
استعمال مىشود.
اِزّ
«اَلَمْ تَرَ اَنّا اَرْسَلْنَا الشَياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَؤزُهُمْ اَزّاً».

2

آيا نديدى كه ما شياطين را بهسوى كافران فرستاديم تا بهشدّت آنان را تحريك كنند.
ازّ بهمعناى جوشش ديگ و غلغل آن و زير و رو شدن محتوايش و يا تكان دادن شديد مرىباشرد ،مرراد از آن در
اينجا تصرفى همهجانبه از سوى شيطان بر بنىآدم است بهطورى كه بعد از اينكه شيطان آدمى را بهشدّت تحريرك
كرد ،وى چون دانههاى داخل ديگ بىاختيار جستن مىكند و ثبات قدم از او سلب مىشود و آنچه را كره از قبرل
حاضر به انجام آن نبود ،انجام مىدهد.
نـّزغ
نزغ بهمعناى سيخ زدن به حيوان براى حركت سريع اوست ،و در اينجا بهمعناى تحريك براى انجام گنراه اسرت و
مراد از آن داخل شدن ابليس در امرى براى فاسد و تباه كردن آن مىباشد.
مرالً دخول در جمع مؤمنين براى از بين بردن وحدت آنها و يا داخل شدن در گفتگوى والدين و اوالد يا زوجرين
براى برداشتن تفاهم ميان آنها را مىتوان نزغ ناميد.
حضرت يوسف بعد از رسيدن به مقام و منزلت در مصر و به خاك افتادن برادرانش در مقابل وى ،در تبيرين آنچره
1ـ اسراء . 11
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كه بين او و برادرانش اتفاق افتاد مىفرمايد :آن نزغ ابليس بود.
«وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ و خَرُوا لَهُ سُجَدا وَ قالَ يا اَبَتِ هذا تَأْويّلُ رؤياىَ مِنْ قَبّْلُ قَدْ جَعَلَها رَبّى حَقّاً وَ قَدْ اَحْسَـنَ
بى اِذْ اَخْرَجَنى مِنَ السِجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَمِنَ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَيْطانُ بَيْنى وَ بَيْنَ اِخْوَتى اِنَ رَبِى لَطيفٌ لِما يَشـاءُ
اِنَهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ».

1

هنگامى كه برادران يوسف وارد شدند ،او پدر و مادرش را برتخت ننانيد و همگى در برابر او بره سرجده افتادنرد،
يوسف گفت :اى پدر اين تعبير خوابى است كه قبالً ديده بودم .خداوند آن را حقيقت بخنيد و به من لطف كرد كره
مرا از زندان بيرون آورد و بعد از آنكه شيطان بين من و برادرانم آشوب كرد ،شما را از بيابانها به اينجا آورد .همانا
لطف پروردگارم بيكران است و خداوند داناى حكيم است.
در آيه ذيل خداوند متعال مواظبت برگفتار را متذكر مىشود تا هرگز سخنى كه موجب فتنه و فسراد مرىگرردد از
زبان صادر ننود.
«وَ قُّلْ لِعِبادِى يَقُولُ الَتى هِىَ اَحْسَنُ اِنَ الشَيْطانَ يَنّْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَ الشَيْطانَ كانَ لِالِْنْسانِ عَدُوّاً مُبيناً».

2

به بندگانم بگو به نيكوترين وجه سخن گوئيد زيرا شيطان ميان آنان آشوب مىكند .به راستى شيطان دشمن آشكار
انسان است.
مسّ و اخباط
مس بهمعناى لمس كردن است .در اينجا بهمعناى نزديك شدن ابليس به كسى و تكان دادن اوسرت 2.نتيجره مرسّ
آشفته و متحيّر شدن و ديوانه وارگنتن و سپس عدم حفظ تعادل مىباشد.
مسّ ،روح آدمى را متأثر مى سازد .تعادل روحانى را از بين برده و قدرت تفكر در امور را گرفته و حس تنخي،
حقّ از باطل را سلب مىكند و موجب جنون انسان مىگردد.
آيه ذيل به جنون برخى بهوسيله مسّ ابليس داللت دارد و رباخواران را در قيامت به آنان تنبيه نموده است:
«اَلَذينَ يَأْكُلُونَ الرِبَوا ال يَقُومُونَ اِالّ كَما يَقُومُ الَذى يَتَخَبَطُهُ الشَيْطانُ مِنَ الْمَسِ.»...

5

رباخواران برنمىخيزند مگر چون كسى كه مس شيطان او را ديوانه كرده باشد.
اين تأثير به ميزان شقاوت انسان در شكم مادر بستگى دارد ،هرقدر شقاوت قوىتر باشرد ترأثير ابلريس بينرتر و
هرقدر كمتر باشد تأثير او كمتر خواهد بود.
رسولخدا صلىاهللعليهوآله پيرامون زمان مسّ انسان بهوسيله شيطان مىفرمايد:
1ـ يوسف . 311 /
9ـ اسراء . 61 /
6ـ مسّ شيطان ،در عرب كنايه از نوعى جنون است.
7ـ بقره . 256 /
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كّلُ ابنِ آدمَ يَطْعُنُ الشّيطانُ فى جنبَيْهِ بِاَصْبَعَيْهِ حينَ يولَدُ غيرُ عيسى بنِ مريمَ ذهب يَطْعُنُ فَطَعَنَ فى الحجابِ.

1

شيطان ،هريك از بنىآدم را هنگام والدت با انگنتانش سُك مىزند (تكان مىدهد) مگر حضرت عيسى بن مرريم
عليهماالسالم كه شيطان خواست او را سُك زند ولى او در حجاب بود.
مسّ ،آغاز وسوسه ابليس و شروع تسلط اوست .خداوند به بركت دعاى مريم كه از خداوند خواست:
« ...وَ إنّى اُعيذُها بِكَ وَ ذُرِيَتَها مِنَ الشَيْطانِ الرَجِيمِ».

2

فرزندش عيسى را از شر ابليس حفظ كرد.
ابّزار ابليس
فطرت آدمى براسا

ميل به مبدأ هستى بنا نهاده شده است و طبعا اگر عوامل منفى درونى و بيرونى او را تحريك

نمىكردند ،اين ميل محقق مىشد .عامل منفى بيرونى ابليس است كه با بهرهگيرى از ضعف درون ابزار خود را براى
فريب بكار مىگيرد.
امام صادق عليهالسالم در اين باره مىفرمايد:
انّ للشّيطانِ مصائدَ يَصْطادُ بها فتحامُوا شِباكَهُ و مصائِدَهُ.

2

شيطان را دامهايى است كه بهوسيله آنها به صيد مىپردازد ،پس از اين دامها بپرهيزيد.
ناگفته پيداست كه كار ابليس چندان ساده به نظر نمىرسد ،او مىبايست براى فريب انسان ،گناه را نيك جلوه دهد
و آن را تزئين نمايد و به بهترين شيوه آرايش كند تا در بنىآدم ميلى بهسوى آن ايجاد نمايد ،سرپس دل آدمرى را
بهسوى ابزار تزئين شدهاش ،وسوسه كند و بر آن پافنارى نمايد
پس وسوسه به سوى گناه بعد از تزئين گناه ،دو ابزار مهم ابليس براى رسيدنش به هدف هستند.
وسوسه
قلب آدمى چون قلعهاى داراى دروازه هاى مختلف است ،و يا چون آبى صاف و برىحركرت هرتصرويرى كره در
مقابلش قرار گيرد نمايش مىدهد و در هر ظرفى ريخته شود شكل همان را به خود مىگيرد.
امكان تصرف مخفيانه خارجى در اين قلب و قواى روحانى چون عقل ،شهوت و غضب و سپس تربيرت يرا تغييرر
اراده و حركت اعضاء و جوارح بهدنبال آن ،امرى امكانپذير و غيرقابل انكار است.
آنچه در ظرف احسا

حوا

پنجگانه ظاهريه و يا مستقيما در برابر ذهن باطنى قرار گيرد ،بهطرورى كره بتوانرد

مخفيانه وارد آن شود و آن را در هرچه كه هست تقويت بخند و يا دگرگون سازد ،وسوسه يا الهام مىباشد.

1ـ كنزالعمال. 12111 ،
9ـ آل عمران . 11 /
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،56ص . 281
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اگر اين مؤثر بخواهد تأثيرى منفى ايجاد كند ،اصطالحا وسوسه و اگر آثار مربت بيافريند ،الهام نام مىگيرد .مراد از
آثار مربت و منفى هرآن چيزى است كه موافق يا مخالف طبيعت آدمى و هدف خداوند از خلقت وى مىباشد.
بنابراين حركت ابليس و شياطين در ايجاد توجه به هركدام از معاصى و لغزشها وسوسه محسوب مىشود.
حضرت امير عليهالسالم شيوه عداوت و ايجاد وسوسه شيطان را چنين بيان مىفرمايد:
حَذَرَكُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فى الصُدورِ خَفِيّا و نَفَثَ فى اآلذان نَجِيّا.

1

از دشمنى بپرهيز كه مخفيانه در سينهها وارد مىشود و آهسته در گوشها مىدمد.
قرآن كريم توجه دادن آدم عليهالسالمبه نافرمانى خداوند و نزديك شدن به درخت منهرىعنره را وسوسره ناميرده
است.
«فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَيْطانُ قالَ يآ آدَمُ هَّلْ اَدُلُكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْلى».

2

شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت :اى آدم مىخواهى تو را به درخت جاودانگى و سلطنت بىزوال راهنمائى كنم.
پس نتيجه آنچه گفته شد اين است كه وسوسه صرفا به امكان تأثير در باطن اطالق مىشود و نفس تأثير ،وسوسره
نام نمىگيرد بلكه گناه و حاصل وسوسه شمرده مىشود.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد:
ال يتمكّنُ الشّيطانُ بالوسوسةِ مِنَ العبدِ االّ و قد اَعْرَضَ عَنْ ذكرِ اللّه و اسْـتَهانَ بِـاَمْرِهِ و سَـكَنَ الـى نهيِـهِ و نَسِـىَ
اِطّالعَهُ على سِرِهِ فالوسوسةُ ما يكونُ مِنْ خارجِ القلبِ باشارةِ معرفةِ العقّلِ و مجـاوَرَةِ الطّبـعِ و امّـا اذا تَمَكَـنَ فـى
القلبِ فذلك غَىٌ و ضَاللَةٌ و كُفْرٌ.

2

ممكن نيست شيطان وسوسه بنده كند مگر اينكه او از ياد خدا اعراض جسته و اوامرش را كوچك تصور كررده و
برنواهى وى دلبسته شود و فراموش كند كه خداوند به اسرار او آگاه است پرس در واقرع وسوسره از خرارج ترن
صورت مىگيرد و با اشاره شناخت عقل و خرد و همكارى طبع عملى مىشود ،لذا آنچه كه در قلب نفوذ كرد فساد
و گمراهى و كفر است.
با اين وصف ،وسوسه جز القاء نافرمانى چيزى نيست و از آن نمىتوان به اجبار به معصيت تعبير نمود ،قرآن كرريم
همين بيان را در سوره حج آورده است.
«لِيَجْعَّلَ ما يُلْقِى الشَيطانُ فِتْنَةً لِلَذينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ.»...

5

تا خداوند با القائات شيطانى كسانى را كه دلهاينان مبتال به بيمارى و سنگدلى است بيازمايد.
1ـ نهجالبالغه ،خطبه . 81
9ـ طه . 321 /
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،19ص . 321
7ـ حج . 61 /
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فرق وسوسه و الهام
افكارى كه در قلب ايجاد مىشوند اگر مذموم باشند وسوسه و اگر ممدوح باشند الهام نام مىگيرند ،نتيجه اين افكار
نيز اگر سرور روحانى باشد الهام است و اگر ضيق و تنگى خاطر را بهدنبال داشته باشد وسوسه است.
به بيان ديگر ،الهام به واسطه تطابق با خواست الهى ،و در نتيجه همسازى با قرآن و سنت و نيز عقرل ،برا فطررت
انسان هماهنگ است و هنگامىكه وارد قلب مىشود چون ميهمانى كه صاحبخانه منتظر اوسرت حالرت انبسراط
ايجاد مىكند .ولى وسوسه برخالف فطرت است و ورودش برقلب چون ورود ميهمانى ناخوانده است كه صاحبخانه
از آن متنفر است و لذا وسوسه بهميزان ميل قلب بهدورى از گناه ،ايجاد سنگينى و ناراحتى مىكند و با اميال منفى
انسان هماهنگ است.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله فرق وسوسه و الهام را تبيين فرموده است:
لِلْقَلْبِ لَمَتانِ لَمَةٌ مِنَ المَلِكِ ،ايعادٌ بِالخيرِ و تَصْديقٌ بِالحَقِ فَمَنْ وَجَدَ ذلكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَهُ مِنَ اللّه فَلْيَحْمَدِاللّه ،و لَمَةٌ مِـنَ
العَدُوِ ايعادٌ بِالشّرِ و تكذيبٌ بِالحقِ و نَهْىٌ عَنِ الخَيْرِ فَمَنْ وَجَدَ ذلكَ فَلْيَتَعَوَذْ مِنَ الشَيطانِ.

1

قلب را دو محل براى ورود دو اندينه است ،راهى براى فرشته كه وعده حق مىدهد و تصديق حق مىكند ،هر كه
آن را يافت ،خدا را ستايش كند؛ و راهى براى ابليس كه وعده باطل مىدهد و تكذيب حق مىكند ،هرر كره آن را
يافت ،از شيطان به خدا پناه برد.
البته تميز وسوسه از الهام تنها زمانى امكانپذير است كه در قلب جائى براى الهام باقى مانده باشد و لذا اگرر همره
قلب به واسطه گناهان در پى وسوسه سياه شده باشد ،ديگر امكان تنخي ،الهام از وسوسه وجرود نردارد .چنرين
قلبى تنها با گناه و معصيت مسرور مىشود ،و انجام كار نيك او را آزرده مىسازد.
براين اسا

تنها معيار تنخي ،وسوسه و الهام تقوا است.

«يا اَيُها الَذينَ آمَنُوا اِنْ تَتَقُوا اللّه يَجْعَّلْ لَكُمْ فُرْقاناً.»...

2

اى مؤمنين اگر تقواى پينه كنيد ،خداوند وسيلهاى براى جدائى حقّ از باطل برايتان قرار مىدهد.
تّزئين
زشتى عصيان در مقابل منعم عيان است و حاجت به استدالل ندارد ،و عقل و خرد آدمى به آن واقف است ،حترى
حيوانات كه از اندك شعورى برخوردارند در مقابل منعم خود حركتى و گاه عملى را بهعنوان سپاسرگزارى انجرام
مىدهند .گناه نيز به خاطر زشتى و آثار مخرب جسمى و روحى آن گناه دانسته شده است.
با اين وصف آيا هيچ عاقلى حاضر است منعم خويش را از خود ناخننود كند و به پليدى عصيان روى آورد؟
1ـ بحاراألنوار ،ج  ،15ص . 19
9ـ انفال . 29 /
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تنها راه ميل آدمى به گناه اين است كه از معبود خود غافل شود و زشتى معصيت را نبيند و بلكه آن را نيك بنگرد.
«قالَ رَبِ بِما اَغْوَيْتَنى الَُزَيِنَنَ لَهُمْ فِى االَرْضِ وَ ألُغْوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ».

1

ابليس گفت :پروردگارا چون گمراهم ساختى زمين را در نظرشان مىآرايم و همه آنها را گمراه مىسازم.
مخالفت ابليس با همه انبياء و شرايع آنها بهوسيله تزئين اعمال زشت براى امتهاينان بوده است ،آيات ذيل گوياى
همين مطلب است.
«...وَ زَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ».

2

شيطان كردار آنان را در نظرشان آراست.
آيه ذيل به صراحت به نافرمانى اقوام گذشته نسبت به پيامبراننان در پى تزئين اعمال زشتنان بره وسريله ابلريس
پرداخته است.
«تَاللّه لَقَدْ اَرْسَلْنا اِلى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَّزَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ».

2

به خدا سوگند كه ما رسوالنى بهسوى امتهاى پيش از تو فرستاديم اما شيطان اعمال آنها را در نظرشان جلروه داد.
امروز شيطان يار آنهاست و به عذاب دردناك گرفتار خواهند بود.
در آيه ذيل نيز علت گمراهى قوم عاد و ثمود تزئين گناهاننان دانسته شده است.
قوم عاد به دنيا دل بسته بودند و مواعظ پيامبرشان «هود» را گوش نمىدادند ،قوم ثمود نيز امر پيامبرشان «صالح»
را در مورد معجزه الهى «ناقه» زير پا گذاشتند و هردو قوم هالك گنتند.
«وَ عاداً وَ ثَمُودَا وَ قَدْ تَبَـيَنَ لَكُـمْ مِـنْ مَسـاكِنِهِمْ وَ زَيَـنَ لَهُـمُ الشَـيْطانُ اَعْمـالَهُمْ فَصَـدَهُمْ عَـنِ السَـبيّلِ وَ كـانُوا
مُسْتَبْصِرينَ».

5

قوم عاد و ثمود نيز كه منازل ويراننان را به چنم مى بينيد هرالك كررديم ،شريطان اعمرال آنهرا را در مقابلنران
بياراست و با اينكه بصيرت داشتند آنها را از راه راست بازداشت.
ابليس براى قوم سبأ آفتاب را چنان تزئين كرده بود كه آنان آن را بهجاى خداى واحد مىپرستيدند.
«وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَمْسِ مِنْ دُونِاللّه وَ زَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنِ السَبيّلِ فَهُمْ ال يَهْتَدُونَ».

7

بلقيس و قومش را ديدم كه بهجاى خداوند آفتاب را مىپرستيدند و شيطان اعمال آنها را در نظرشان آراسرته و از
راه راست منحرفنان كرده و در راه هدايت نيستند.
1ـ حجر . 19 /
9ـ انعام . 11 /
6ـ نحل . 11 /
7ـ عنكبوت . 18 /
5ـ نمل . 21 /
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در داستان اغواى آدم و حوا ،بنابر تصريح قرآن كريم ،ابليس خوردن درخت نهى شده را چنان زينت بخنريد كره
گوئى درخت ملك و يا درخت جاودانگى است.
«...قالَ يا آدَمُ هَّلْ اَدُلُكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْلى».

1

ابليس گفت :اى آدم مىخواهى تو را به درخت جاودانگى و سلطنت بىزوال راهنمائى كنم.
«...وَ قالَ ما نَهيكُما رَبُكُما عَنْ هذِهِ الشَجَرَةِ اِالّ اَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ».

2

ابليس گفت :پروردگار بدان سبب شما را از آن درخت نهى كرد تا مبادا فرشته شويد و جاودان گرديد.
در آيه ذيل كه درباره جنگ بدر و هجوم منركين و سپس فرار آنها نازل شده است ،نيز شيطان نقرش خرود را برا
همين حربه يعنى تزئين ايفاء كرده است.
«وَ اِذْ زَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ اَعْمالَهُمْ وَ قالَ ال غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَ اِنّى جارٌ لَكُمْ.»...

2

چون شيطان اعمال آنها را در برابرشان بياراست و گفت :امروز هيچكس برشما پيروز نخواهد شد و من به شما پناه
مىدهم.
مراد از اعمال يا ساز و برگ نظامى است ،يعنى ابليس وسايل جنگى آنها را قوى جلوه داد و گفت كسى براين ابزار
چيره نمىشود ،و يا مراد لجاجت منركين در دشمنى و عنادشان با خداوند و رسولخدا صلىاهللعليهوآلره اسرت و
البته دراين صورت عبارت «ال غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ» تفسير «قال» نيست بلكه دنباله اعمال زينت داده شده است.
آيه ذيل به صراحت بيان مى دارد كه شياطين جنى و انسى سخنان بيهوده و فريبنده و دروغ را بههم مىبافنرد و آن
را مىآرايند و با همان آرايش جلوه مىدهند.
«وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُّلِ نَبِىٍ عَدُوًا شَياطينَ االْءنْسِ وَالْجِنِ يُوحى بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً.»...

چنين دشمنانى از جنّ و انس در مقابل هرپيامبرى قرار داديم كه سخنان فريبنده بىاسا

5

به ديگران القاء مىكردند.

حضرت امير عليهالسالم به كميل مىفرمايد :شيطان از خود وعده نمىدهد ،بلكه از جانب خداوند وعده مىدهرد و
به اين صورت آدمى را به عصيان مىكناند.
يا كميّلُ انَ ابليسَ ال يَعِدُ عنْ نفسهِ و انّما يَعِدُ عَنْ رَبِهِ.

7

پس او هرگز حرام را بهنام حرام جلوه نمىدهد بلكه از حرام چون پير زن بزك شده ،چنان عروسى

1ـ طه . 321 /
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مىسازد كه همه بدان رغبت ورزند ،همانطور كه امروزه شراب را موجب تسكين اعصاب و موسيقى را عامل رفع
افسردگى و ربا را بهعنوان عضو الينفك اقتصاد و ...مىخوانند.
ذكر اين نكته الزم است كه ابليس در تزئين گناهان و لغزشها ،چنان عمل مىكند كه دل بيننده را بربايد ،بهطورى كه
او چنان به زينتها منغول شود كه از درك حقيقت بازماند ،عالوه اينكه زينت گناهران چنران اسرتادانه صرورت
مىگيرد كه آدمى خود را همواره در صراط مستقيم مىپندارد و راه خود را بهترين مسير تصور مرىكنرد و گراه ترا
قيامت و عيان شدن اعمال ،به گناه بودن و باطل بودن مرامش پى نمىبرد.
قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
«وَ اِنَهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عِنِ السَبيّلِ و يَحْسَبُونَ اَنَهُمْ مُهْتَدُونَ».

1

شياطين آنها را از راه خدا باز مىدارند و آنان گمان مىكنند كه هدايت يافتهاند.
سه حربه
ابليس براى مؤثر واقع شدن وسوسه خود به سه حربه كارى متوسل مىشود .وى برر پرذيرش وسوسرهاش اصررار
مى ورزد و خود را خيرخواه جلوه داده و بر حقانيت خويش سوگند ياد مىكند و اگر مقاومتى ببيند به ايجاد خوف
و دلهره دروغين متوسل مىشود و چنين وانمود مىكند كه توان انجام امورى در دنيا و آخرت را داراست.
اصرار
از جمله كارهاى ابليس اصرار بيش از حد او براى اغواى آدميزادگان است ،بهطورىكه از هردرى كه رانده شود از
روزنه ديگرى بازخواهد گنت و تا هدفش عملى ننود دستبردار نخواهد بود و اين همان وعدهاى است كه او به
خداى متعال داده بود.
«قالَ فَبِما اَغْوَيْتَنى لَأقْعُدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ * ثُمَ الَتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَـنْ اَيْمـانِهِمْ وَ عَـنْ
شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ».

2

ابليس گفت :خدايا اكنون كه گمراهم كردى من نيز در راه مستقيم تو به كمين آنان مىننينم .آنگاه از پيش و پس و
از راست و چپ برآنان مىتازم و بينترشان را ناسپا

خواهى يافت.

در اينكه مراد از جلو و عقب و راست و چپ چيست ،تفاسير مختلفى مطرح شده است.
اقامه سوگند
ابليس براى ترغيب و تنويق آدمى به گناه خود را نه موجودى مطرود از رحمت الهى و سوگند ياد كرده به عناد با
آدم ،بلكه خيرخواه او جلوه مىدهد ،و مناورى امين مىخواند و به صداقت سخن
1ـ زخرف . 15 /
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خود قسم ياد مىكند ،همانطور كه براى آدم و حوا سوگند به صداقت خود ياد كرد.
«وَ قاسَمَهُما اِنّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ».

1

جبرائيل امين به حضرت آدم عرض كرد :چه شد فريب ابليس را خوردى؟ حضرت در پاسخ فرمود :او برصداقتش
سوگند ياد كرد و گمان نمىكردم كسى سوگند دروغ بياورد.
در سوره اعراف وسوسه ابليس در دل آدم عليهالسالم به اين صورت آمده است« :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانُ .»...

2

پيداست كه «ل» غالبا براى نفع و استفاده بهكار مىرود ،بنابراين مفهوم آيه اين مىشود كه شيطان وسوسه خرود را
بهنفع آنان جلوه داد و خود را خيرخواهنان معرفى كرد.
تخويف
نمونهاى ديگر از كارهاى ابليس ايجاد خوف و هرا

است.

«اِنَما ذلِكُمُ الشَيْطانُ يُخَوِفُ اَوْلِيائَهُ فَال تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينَ».

2

آن تنها شيطان است كه پيروان خود را مىترساند پس از آنها نترسيد و اگر ايمان داريد از من بهراسيد.
«اَلشَيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللّه يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْالً وَ اللّه واسِعٌ عَلِيمٌ».

5

شيطان وعده تهيدستى به شما مىدهد و به زشتىها وامىدارد ،ولى خداوند به آمرزش و فزونى نويدتان مىدهرد و
هم او گنايشگرى داناست.
شيوه فريب
اراده الهى و وعده ابليس در مقابل هم قرار دارند ،اراده خداوند براين تعلق گرفته است كه آدمى راه مستقيم را بيابد
و بدان سو هدايت يابد و ثابتقدم گردد ولى شيطان انحراف انسان از راه راست را دنبال مىكند.
«اَلشَيطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللّه يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْالً وَ اللّه واسِعٌ عَلِيمٌ».

7

شيطان وعده تهيدستى به شما مىدهد و شما را به زشتى وادار مىكند و خداوند به آمرزش و فزونى وعده مىدهرد
كه خداوند گنايشگرى داناست.
بنابراين آنكه مطيع اوامر شيطان شود ،بىترديد نواهى الهى را كنار گذاشته و آنكه نواهى شيطان را اجررا كنرد ،بره
اوامر خداوند وقعى ننهاده است.
قال رسولاللّه صلىاهللعليهوآله  :مَنْ يُطِعِ النّيطانَ يَعْ ِ،اللّه و مَنْ يَعْ ِ،اللّه يُعَذِبُهُ اللّه.
1ـ اعراف . 23 /
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1

آن كه اطاعت شيطان كند ،خدا را نافرمانى نموده و هركه او را نافرمانى كند ،خداوند عذابش مىنمايد.
اين معنا از هندار ابراهيم عليهالسالم به آذر نيز كه به شغل بتسازى اشتغال داشت و بتپرسرت نيرز برود ،قابرل
استفاده است.
« يا اَبَتِ ال تَعْبُدِ الشَيْطانَ اِنَ الشَيْطانَ كانَ لِلرَحْمنِ عَصِيّاً * يا اَبَتِ اِنّى اَخافُ اَنْ يَمَسَكَ عَذابٌ مِنَ الرَحْمنِ فَتَكُـونَ
لِلشَيْطانِ وَلِيّاً».

2

اى پدر ،شيطان را ستايش نكن ،زيرا كه شيط ان خداوند را نافرمانى كرد ،اى پدر من از آن بيمنراكم كره عرذابى از
جانب خداوند به تو رسد و در نتيجه از دوستان شيطان باشى.
اما آيا ابليس مىتواند انسان را به يكباره بهسوى نافرمانى خدا سوق دهد؟
اين امر بسى دشوار است و بهسادگى براى ابليس امكانپذير نيست .او قبل از اينكه بتواند معصيتى را بيافريند ،بايد
زمينههاى آن را ايجاد كند و آرام آرام و قدم به قدم آدمى را بهسوى خود جذب نمايد.
«يا اَ يُهَا الَذينَ آمَنُوا ال تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطانِ.»...

2

اى مؤمنين از قدمهاى شيطان پيروى نكنيد.
حضرت امير عليهالسالم در اين باره مىفرمايد:
انّ الشّيطانَ يُسَنِى لكم طُرُقَهُ و يُريدُ اَنْ يَحُّلَ دينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً و يُعْطِيَكُمْ بِالجَماعَةِ الْفُرْقَةَ و بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ ،فَاصْدِفُوا
عَنْ نَّزَغاتِهِ و نَفَثاتِهِ ،و اقْبَلُوا النَصيحَةَ مِمَنْ اَهْداها اِلَيْهِمْ و اعْقَلُوها على اَنْفُسِكُمْ.

5

شيطان راههاى خود را برشما آسان جلوه مىدهد و مىخواهد دين شما را گرهگره از هم بگسلد و اجتماعتان را به
تفرقه تبديل نمايد و با كمك تفرقه ،فتنه را برقرار سازد .بنابراين از وسوسهها و افسونهراى او روى برگردانيرد و
كسىكه به شما پند و اندرز را هديه كرد بپذيريد و آن را حفظ نمائيد.
وقتى شيطان ظرفيت گناه را ايجاد كرد و بنده خدا را بهسوى خطوههاى خود كنيد ،سوق او بهسوى معصيت آسان
مىگردد ،در ادامه آيه قبل آمده است:
«...وَ مَنْ يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَيْطانِ فَاِنَهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ.»...

7

كسىكه از خطوههاى شيطان پيروى كند ،شيطان او را بهسوى گناه و امور ناپسند وامىدارد.
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پس در واقع خطوات شيطانى صرف گناهان و معاصى نيستند ،بلكه مقدمات آنها و نيز امورى هسرتند كره شررايط
تحقق گناه را مىآفرينند ،و بهعبارت ديگر خطوات شيطانى گناهانى كوچكترند كه آدمى را براى خطاهاى بزرگ
و در نهايت ،شرك و دوگانهپرستى يا كفر آماده مىسازند.
عالمه طباطبائى ،خطوات شيطانى را چنين تفسير مىكند:
مراد از خطوات تبعيت ابليس در اباطيل نيست .بلكه مراد از آن تبعيت او در امورى است كره وى برهعنروان ديرن
جلوه مىدهد .او باطل را بهشكل حقّ زينت مىبخند و غير دين را بهنام دين مىخواند تا انسان ناآگاه را بهسروى
آن بكناند.

1

البته گناه بودن هرچيزى بهخاطر فاصلهاى است كه آن چيز بين عبد و معبود ايجاد مىكند و طبعا همره گناهران و
مقدمات آنها به يك ميزان ايجاد جدائى نمىنمايند.
بديهى است هرگناهى كه ارتباط بين بنده و خالق هستى را بينتر قطع كند و آدمى را از رحمرت خردا بينرتر دور
نمايد گناه بزرگترى است نسبت به گناهانى كه در مراحل پائينتر قرار مىگيرند و لذا همه گناهان و زمينههاى آنها
بهخاطر تأثيرشان در از بين بردن ارتباط خدا و بنده ،خطوه شمرده مىشوند و هرخطوه دامى براى فررو رفرتن در
خطوات قوىتر مىباشد كه نهايت آن به شرك و كفر منجر مىشود.
قرآن كريم امورى را خطوه شيطانى نام نهاده است كه عبارتند از:
 1ـ بدعت
بهره نجستن از محلالت ،عملى نامنروع نيست و غالبا گناه شمرده نمىشود ،ولى كسى كه به قصد مبارزه از حالل
خدا پرهيز كند ،به خطا رفته است.
«يا اَيُهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فى الْأَرْضِ حَالالً طَيِباً وَ ال تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطانِ اِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ».

2

در سوره انعام همين نكته با بيان ديگرى مطرح شده است.
« ...كُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّه وَ ال تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطانِ اِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ».

2

از آنچه خداوند بهشما روزى داده است بخوريد و پيرو گامهاى شيطان ننويد كه او دشمن آشكار شماست.
براين اسا

پيامبر صلىاهللعليهوآله وقتى مىشنيد كه دستهاى حاللها را برخود حرام ساختهاند ناراحت مىگنت

و بهشدت در مقابل آنها مىايستاد.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد :آيه شريفه:

1ـ تفسير الميزان ،ج  ،2ص . 313
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«يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا ال تُحَرِمُوا طَيِباتِ ما اَحَّلَ اللّه لَكُمْ.»...

1

در مورد حضرت اميرالمؤمنين على عليهالسالم  ،بالل و عرمان بن مظعون نازل شده است.
حضرت امير عليه السالم سوگند ياد كرده بودند كه شبها را اصالً نخوابند ،بالل قسم ياد كرده برود كره هريچ روزى
افطار نكند ،عرمان بن مظعون نيز قسم خورده بود كه هرگز با همسرش همبستر ننود.
رسولخدا صلىاهللعليهوآله چون مطلع از سوگند آنان شد ،بهسوى مسجد شتافت و نداى نماز داد ،سپس بره منبرر
رفت و بعد از حمد و ثناى الهى فرمودند :چه شده است كه مردم حاللهاى خدا را برخود حرام كردهاند ،شما بدانيد
كه من شب مىخوابم ،همبستر مىشوم ،روز افطار مىكنم ،و هركه از سنّت من اعراض كند از مرن نيسرت .آن سره
برخاستند و گفتند :اى رسولخدا ،ما برانجام مقصودمان سوگند ياد كردهايم آنگاه آيه شريفه فوق نازل گنت.

2

 2ـ عداوت
از برندهترين سالحهاى ابليس براى ايجاد گناه ،عداوت و خصومت است.
«يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِلْمِ كافَةً وَال تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطانِ اِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ».

2

اى مؤمنين همگى در صلح درآئيد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست.
در آيه ذيل خداى متعال به صراحت توصيه ابليس را به نوشيدن خمر و بازى قمار بدانجهت كه موجب عداوت و
بغض مىشود سرزنش كرده است.
«اِنَما يُريدُ الشَيْطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه وَ عَنِ الصَلوةِ فَهَّلْ
اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ».

5

شيطان مىخواهد با شراب و قمار در ميان شما عداوت و كينه بيافريند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيرا از
اين قبيل گناهان پرهيز مىكنيد؟
كينه و عداوت در محيطهاى اجتماعى كوچك نيز از اين مبحث استرناء نيست ،بنابراين ايجاد كردورت در محريط
خانواده بين والدين و اوالد يا زوجين با هم نيز از خطوات شيطانى است.
مرحوم جزايرى در «انوارالنعمانيه» آورده است:
زمانى كه زن و شوهر بگو مگو دارند و با هم به مناجره مىپردازند و برسر هم فرياد مىكنرند ،شرياطين اطرراف
منزل آنها اجتماع مىكنند و هلهله سر مىدهند.
در روايات نيز امورى خطوه شيطانى ناميده شده است كه از جمله آنها:
1ـ مائده . 85 /
9ـ وسايلالشيعه ،ج  ،31ص . 358
6ـ بقره . 218 /
7ـ مائده . 93 /
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سوگند به طالق دادن همسر و هرسوگندى كه به امرى كه رجحان و مزيّت شرعى ندارد متعلرق شرود .و نيرز نرذر
نمودن انجام معصيت و هرنذرى كه برعملى غير معقول و غيرمنروع متعلق مىگردد .و يا هرسوگندى كه بره غيرر
اسم خدا و اسماء خاص او صورت پذيرد.
قال الصادق و الباقر عليهماالسالم  :انّ مِنْ خطواتِ النّيطانِ اَلْحَلْفَ بِالطّالقِ و النّرذورَ فرى المعاصرى و كُرلَ يمرينٍ
بغيرِاللّه.

1

«محمد بن مسلم» مىگويد :زنى به خواهر خود و يا كسى ديگر از نزديكانش گفت :با من بننين و غذا بخور ،ولى
وى نپذيرفت ،آن زن سوگند ياد كرد كه پياده به حج رود و همه مماليكش آزاد گردند و هرگز با او زير يك سقف
قرار نگيرد ،و با هم هيچگاه همسفره ننوند اگر با او نننيند و غذا نخورد ،ديگرى نيز چنين سوگندى برزبان آورد.
«عمر بن حنظله» اين واقعه را در حضور امام باقر عليهالسالم بيان نمود ،حضرت فرمرود :بره او بگرو ،برا او غرذا
بخورد و زير يك سقف زندگى كند و الزم نيست پياده حج كند و مماليكش را آزاد نمايد ،بلكه تقواى الهرى پينره
كند و اين قبيل كارها را تكرار ننمايد كه اينها از جمله خطوات شيطان است.

2

محمد بن مسلم كه از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهماالسالم است ،مىگويد :از حضرت در مورد زنى جويرا
شدم كه گفته بود اگر با خواهرم حرف بزنم همه اموالم را هديه مىدهم و تمام مماليكم را آزاد مرىكرنم ،حضررت
فرمودند:
تَكَلَمْها و ليس هذا بشىءٍ انّما هذا و اشباهُهُ مِنْ خطواتِ الشّيطانِ.

2

با او سخن گويد ،اين چيزى نيست ،اين امور و مرل اينها از خطوات شيطانى است.
امام صادق عليهالسالم در مورد كسى كه قسم خورده بود فرزندش را ذبح كند فرمود:
ذلك مِنْ خطواتِ الشّيطانِ.

5

اين از جمله خطوات شيطان است.
آن حضرت در بيانى كلى مىفرمايد:
اذا حَلَفَ الرّجّلُ على شىءٍ و الّذى حَلَفَ عليه اِتْيانُهُ خيرٌ مِنْ تركِهِ فليأتِ الّذى هو خيرٌ و ال كفارةً عليه و انّما ذلك
من خطواتِ الشّيطانِ.

7

وقتى كسى برچيزى سوگند ياد كرد كه تركش كند و بجا آوردن آنچه كه براو سوگند ياد كرده بهتر از تركش برود،
1ـ تفسير نورالثقلين ،ج  ،3ص . 362
 9ـ بحاراألنوار ،ج  ،313ص . 221
6ـ همان .
7ـ همان .
5ـ همان ،ص . 211
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آن عمل را انجام دهد و كفارهاى ندارد.
البته بهتر است آ دمى چيزى را به نذر و عهد و قسم برخود واجب ننمايد چرا كه شياطينى مأمورند تا باعث شروند
به عهدها و سوگندهاى صحيح وفا ننود.
ابليس به حضرت موسى عليهالسالم سفارش كرد كه:
ايّاك اَنْ تُعاهَدَ اللّه عهداً فانّه ما عاهدَ اللّه احدٌ االّ كنتُ صاحِبَهُ دونَ اصحابى حتّى اَحُولُ بينَهُ و بينَ الوفاءِ به.

1

از عهد بستن با خدا بپرهيز ،چرا كه عهدى با خدا بسته نمىشود مگر اينكه خودم شخصا بين او و بين وفاء بهعهد
حائل و مانع مىشوم.
آنچه را كه انسان در خواب برخود واجب مى كند و هرعهد و نذر و سروگندى كره در آن حرال اقامره نمايرد ،بره
هرچيزى كه تعلق گيرد ،خطوه شيطانى است.
شخصى به حضور حضرت امير عليهالسالم رسيد و عرض كرد :در خواب ديدم كه زنرم را سره برار طرالق دادهام،
حضرت به وى فرمود:
انّ ذلك مِنَ الشّيطانِ لم تَحْرُمُ عليكَ امْراتُكَ انّما الطّالقُ فى الْيَقْظَةِ و ليس الطّالقُ فى المنامِ.

2

اين از وسوسههاى شيطان است ،همسرت برتو حرام نيست ،طالق در بيدارى صورت مىگيرد نه در خواب.
و نهايت اينكه هرآنچه برخالف شريعت اسالم و دستورات قرآن باشد قدمهاى ابليس براى فريب آدمى است ،البته
برخى از اين قدمها ،گامهاى ابتدائى بوده برخى نيز گامهاى بلند هستند.
ابن عبا

از مفسرين برجسته قرآن مىگويد:

ما خالفَ القرآنَ مِنْ خطواتِ الشّيطانِ.

2

هرچه برخالف قرآن باشد ،خطوه شيطانى است.
همّزاد انسان
وجود شيطانى براى انسان كه مأمور خاص اغواى او بوده باشد در روايات بهصراحت مطرح شرده اسرت و آيرات
قرآن نيز بدان اشاره دارد .به آياتى در اين باره توجه كنيد.
«وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَحْمنِ نُقَيِضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ * حَتَى اِذا جائَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنى وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرينُ».

5

كسىكه از خداوند برگردد براو شيطانى مىگماريم تا همواره قرينش باشد تا آنگاه كه او با قرينش بره حضرور مرا
1ـ همان ،ص . 239
9ـ بحاراألنوار ،ج  ،،313ص . 369
6ـ تفسير الدرالمنثور ،ج  ،3ص . 315
7ـ زخرف  11 /ـ . 18
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آيند آدمى خطاب به شيطانش گويد اى كاش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود كه چه بد همرهى هستى.
در سوره نساء از اين شيطان به بدترين همدمها تعبير شده است.
«...وَ مَنْ يَكُنِ الشَيْطانُ لَهُ قَريناً فَساءَ قَريناً».

1

در قيامت كه آدميزادگان براى ديدن نتيجه اعمال خود در محنر حاضر مىشروند هنگرام محاسربه ،شريطانى كره
همواره با آدمى بوده است و اغواء و فريب وى را بهعهده داشته مىگويد:
«قالَ قَرينُهُ رَبَنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِى ضَاللٍ بَعيدٍ».

2

همدمش گويد :اى پروردگار ما ،من او را به عصيان مجبور نكردم ،خودش مستعد گمراهى و ضاللت بود.
اخبار و احاديث نيز به صراحت از وجود اين قرين دائمى كه تا لحظه مرگ از آدمى جدا نمىشود ،سخن بره ميران
آوردهاند.
قال رسولاللّه صلىاهللعليهوآله  :انّ ال نّيطانَ لَيَجْرِىَ مِنْ ابنِ آدمَ مَجْرَى الدّمِ و قرال مرا مِرنْكُمْ مِرنْ أحردٍ االّ و لره
النّيطانُ.

2

شيطان همانند خون در وجود بنىآدم جارى مىشود ،حضرت نيز فرمود :هيچكدام شما نيست مگر اينكه شريطانى
دارد.
آن حضرت نيز در مورد ناله شيطان كه هنگام ازدواج جوان سر مىدهد ،مىفرمايد:
ما مِنْ شابٍ تّزوّجَ فى حَداثَةِ سِنِهِ االّ عّجَ شيطانُهُ يا ويلَهُ عَصَمَ مِنّى ثُلُثَى دينَهُ ،فليتّقِ اللّه العبدُ فى الثُلُثِ الْباقى.

5

جوانى نيست كه در آغاز سن بلوغش ازدواج كند مگر اينكه شيطانى كه مأمور فريب دادن وى است فرياد برآورد
كه واى براو ،دوثلث دينش را از من حفظ نمود ،پس اين بنده براى حفظ ثلث باقى تقواى الهى پينه كند.
معلوم است ضمير «شيطانه» به جوان عود مىكند كه اشاره به شيطانِ خاص او دارد.
امام صادق عليهالسالم نيز مىفرمايد:
و لو اَنّ مُؤِنا على قُلّةِ جَبَّلٍ لَبَعَثَ اللّه عّزّوجّلّ اليه شيطاناً يؤيه.

7

هرچند مؤمنى در قله كوهى زندگى كند ،خداى متعال شيطانى بهسويش روان مىدارد تا او را آزار دهد.
فرشتهاى در مقابّل هر شيطان
گفتيم هرانسانى را شيطانى است كه او را وسوسه كرده و به گمراهى مىكناند ،اما از آنجا كه
1ـ نساء . 18 /
9ـ ق . 25 /
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،11ص . 129
7ـ مستدركالوسايل ،ج  ،31ص . 319
5ـ بحاراألنوار ،ج  ،16ص . 238
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حكمت الهى برآن متعلق شده است كه حالت اختيار هرگز از آدمى سلب ننود ،در مقابل هرشيطانى ،فرشرتهاى را
نيز مأمور او ساخته است تا راه هدايت را براى او عيان نمايرد و او را بردانسرو راهنمرا باشرد .وجرود قرينرى از
فرشتگان در مقابل قرين شيطانى در آيات ذيل مطرح شده است.
«وَ قالَ قَرينُهُ هذا ما لَدَىَ عَتيدٌ».

1

«قرين ملكى انسان به خداوند مىگويد :اين اعمالى است كه نزد من محفوظ بود  -اين عمل توست نرزد مرن كره
آمادهاش كردهام».
ناگفته نماند كه برخى قرين را در اين آيه به همان قرين شيطانى كه در بحث قبل مطررح شرد تفسرير كرردهانرد و
گفتهاند :مراد از اين قرين هم همان قرين شيطانى است ،وى به خدا عرضه مىدارد كه :خدايا اين همان انسان است
كه من متصدى گمراهى او بودهام ،اينك براى رفتن به دوزخ حاضر شده است.

2

البته در اين صورت هم وجود قرين ملكى از آيات و روايات ديگر قابل استفاده است .عبدالرحمن از امام صرادق
عليهالسالم مىپرسد :گاهى اوقات بدون هيچ علتى غمگين مىشويم و يا بدون ايرنكره هريچ دليلرى داشرته باشرد
خوشحال مىگرديم ،علت اين ناراحتى و سرور چست؟ حضرت ضمن استنهاد به آيره شرريفه  267سروره بقرره
فرمودند:
انّه ليسَ مِنْ اَحَدٍ اِالّ و معه مَلَكٌ و شيطانٌ ،فاذا كان فَرَحُهُ كانَ دُنُوُ المَلَكِ منه ،و اذا كان حُّزْنُهُ كانَ دُنُـوُ الشّـيطانِ
منه و ذلك قولُ اللّه تعالى«:النَيْطان يَعِدكُمُ الْفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ بِالْفَحْناءِ وَاللّه يَعِدكُم مَغْفِرةً مِنْرهُ وَ فَضْرالً وَ اللّره واسِرع
عَليم».

2

هيچكس نيست مگر اين كه فرشته و شيطانى با او همراه است ،هروقت فرشته بره او نزديرك مرىشرود خوشرحال
مىگردد و چون شيطان او را وسوسه مىكند ناراحت مىگردد.
در روايت ذيل بهوجود دو ملك در مقابل دو شيطان براى هرانسانى تصريح شده است:
قال رسولاللّه صلىاهللعليهوآله  :فانّ كُلَ واحدٍ منكم معه ملك عن يمينِهِ يَكْتُبُ حَسَناتِهِ و ملك عَنْ يَسرارِهِ يَكْتُربُ
سَيِئاتِهِ و معه شيطانانِ مِنْ عِنْدِ ابليسَ يُغْوِيانِهِ.

5

هركدام از شما دو فرشته در جانب راست و چپ دارد و نيز دوشيطان مأمور از سوى ابليس با وى همراه است ترا
او را گمراه كنند.
وجود دوگوش براى قلب ،كه يك گوش راه ورود الهامهاى رحمانى توسط فرشته است و گوش ديگر محرل ورود
1ـ ق . 21 /
9ـ تفسير فخر رازى ،ج  ،28ص . 311
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،11ص . 216
7ـ همان ،ج  ،11ص  253؛ ج  ،93ص . 32
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وسوسه شيطان ،نيز بارها در روايات ذكر شده است.
امام صادق عليهالسالم در اين باره مىفرمايد:
انّ لِلْقَلْبِ اُذُنَيْنِ فاذا هَمّ العبدُ بذنبٍ قال له روحُ االيمانِ :ال تَفْعَّلْ ،و قال له الشّيطانُ :اِفْعَّلْ ،و اذا كان على بطنِها نُّزِعَ
منه روحُ االيمانِ.

1

قلب داراى دوگوش است ،وقتى بنده اراده انجام معصيتى مىكند ،روح ايمانى به او مىگويد انجرام مرده و شريطان
مىگويد به انجام برسان و چون او مرتكب عصيان گردد ،روح ايمان از او خارج مىشود.
در روايات به نزول و هبوط دستجات مختلف مالئك و شياطين در زمانهاى خاص برانسان اشراره شرده اسرت،
دسته شياطين مى خواهند بندگان الهى را اغواء نمايند و فريب دهند و دسته فرشتگان نيز مىخواهند انسانها را از
دست شياطين نجات دهند.
به روايت ذيل از پيامبر خدا توجه كنيد:
ت فـى اعـدائكم؟ قـالوا بلـى يـا رسـولاللّـه
س و َاعْوا ِن ِه و جنو ِد ِه َا َش َد ممّـا َو َقعَـ ْ
َا َو ال ُا َح ِد ُث ُك ْم بهّزيم ٍة َت َق ُع فى ابلي َ
صلىاهللعليهو آله .قال :و الّذى بَعَرَنى بالحقِ نبيّا اِنّ ابليسَ اذا كان اَوَلَ يومٍ من شعبانَ بَثَ جنودَهُ فى اَقْطارِ االرضِ و
آفاقِها ،يقول لهم :اِجْتَهِدُوا فِى اجْتِذابِ بعضِ عبادِاللّه اليكم فى هذا اليومِ .و اِنَ اللّه عزّوجلّ يَبُثُ مالئكَتَهُ فى اَقْطرارِ
االرضِ و آفاقِها يقول لهم :سَدِدُوا عبادى و اَرْشِدُوهُم و كُلُهُمْ يَسْعَدُ بِكُمْ اِالّ مَنْ اَبى و تَمَرَدَ و طَغى فانّرهُ يصريرُ فرى
حزبِ ابليسَ و جنودِهِ.

2

آيا با شما از فرارى كه براى ابليس و ياران و لنكريانش پيش مىآيد و بدتر از هزيمت دشمنان شماسرت ،سرخن
نگويم؟ اصحاب عرض كردند :بفرمائيد ،حضرت فرمودند :به خدايى كه مرا بهحق به نبوت برانگيخرت ،چرون روز
اول شعبان فرارسد ،ابليس لنكريانش را به اطراف عالم مىفرستد و به آنها مىگويد :در جذب برخى بندگان خردا
بهسوى خود در اين روز بكوشيد .و خداوند نيز مالئكهاش را به اطراف ارسال مىكند و به آنها مىفرمايد :راه رخنه
شيطان بربندگانم را ببنديد و آنان را ارشاد نمائيد و همه آنها بهوسيله شما سعادتمند مىشوند مگر كسىكه سرپيچى
كند و طغيان ورزد كه او از حزب ابليس و لنكريان او شود.
بىترديد اگر به وسيله فرشته قرين انسان ،رحمت الهى برآدمى نازل ننود و ابليس و شياطين يگانه ميداندار مبارزه
با آدمى گردند او همه خاليق را فريب خواهد داد و گمراه خواهد ساخت ،خداوند مىفرمايد:
« ...وَلَوْال فَضّْلُاللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الَ تَبَعْتُمُ الشَيطانَ االّ قَلِيالً».

1ـ بحاراألنوار ،ج  ،15ص . 11
9ـ همان ،ج  ،91ص . 11
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2

اگر فضل و رحمت خداوند نبود ،جز عدهاى اندك از شيطان پيروى مىكردند.
البته روى هم رفته تعداد مالئك بيش از شياطين است و گاه در يك واقعه ،تعداد بينمارى از آنها نازل مىشوند.
«ابومحمد واقدى» و «زرارة بن خلج (صالح)» مىگويند :قبل از خروج امام حسين عليهالسالم بهسروى عرراق از
ضعف مردم كوفه و عدم استقامتنان در حضور حضرت سخن مىگفتيم ،حضرت با دستانش به آسمان اشاره كررد.
درهاى آسمان گنوده شد و از فرشتگان بهقدرى كه قابل شمارش نبودند ،نازل گنتند.
سپس حضرت فرمود :اگر حصول اشياء و زمان اجل نبود ،بهوسيله اين فرشتگان با دشمنان جهاد مرىكرردم ولرى
مىدانم آنجا قتلگاه من و اصحابم مىباشد و جز فرزندم «على» زنده نخواهد ماند.

1

آخرين حركات ابليس
ابليس كه به فريب دادن انسان سوگند ياد كرده است هرگز راضى نمىشود كه آدمىزادهاى با ايمان به خدا از دنيرا
رود ،لذا در تمام عمر و تا آخرين لحظات از وسوسه او بازنمىماند.
بزرگى مىگفت :در سنين پيرى روزى خود را با شيطان در بلندى كوهى ديدم .دسرت برمحاسرنم گذاشرتم و بردو
گفتم :به پيرى و كهولت رسيدهام اگر ممكن است از من بگذر .شيطان گفت :اين طررف را بنگرر .نگريسرتم ،درهاى
بسيار عميق ديدم كه از شدت خوف عقل انسان را مبهوت مىساخت .سپس افزود :در دل من رحم و مروّت قررار
نگرفته اگر چنگال من برتو گير كند و دستم به تو رسد ،جاى تو ته اين دره خواهد بود.

2

انسانى كه در طول حيات خود ،ايمان خويش را محفوظ نگه داشته و با استغفار و انابه ،خطاها و لغزشهاى خود را
شستنو داده و شياطين را همواره از خود نااميد كررده باشرد ،وقترى بره مررگش نزديرك مرىشرود ،در معررض
وسوسههاى قوىترى از ابليس و اغواى او قرار مىگيرد.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد:
ما مِنْ اَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتِ االّ وَكَّلَ بِهِ ابليسُ مِنْ شياطينِهِ مَنْ يَأمُرُهُ بِالْكُفْرِ و يُشَكِكُهُ فى دينِهِ حتّى تَخْرُجَ نفسُهُ فَمَنْ
كان مؤنا لم يَقْدِرْ عليه.

2

احدى نيست كه مرگش فرا رسد مگر اينكه ابليس شيطانى را موكل او مىگرداند تا او را به كفر فرمان دهد و وى
را در دينش منكوك سازد تا با اين وضع از دنيا برود و البته آنكه ايمان ثابت دارد ،شيطان را بر او تصرفى نيست.
شياطين در آن لحظات حسا

تيرهاى باقىمانده را در چله كمان مىنهند و آخرين ضرربههراى خرود را برهكرار

مىگيرند .اموال ،فرزندان ،جاه و مقام و جدا شدنش از آنها را بهخاطرش مىآورند تا

1ـ لهوف ،ص  13؛ بحاراألنوار ،ج  ،11ص . 111
9ـ رساله لبااللباب. 51 ،
6ـ بحاراألنوار ،ج  ،1ص . 396
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بلكه ايمان او را از بين ببرند.
چون آدمى به حال احتضار مىافتد ،ابليس به بالينش مىشتابد و به وى مىگويد :ديدى عاقبت خدا با تو چه كرد؟
و چگونه تو را به سختى جان كندن انداخت؟ ديدى نتيجه اينهمه تالش و كوشش تو چگونه مىخواهرد از كفرت
برود؟ اگر اينك از اعتقاد به توحيد دست بردارى از شدّت جان كندن نجات مىيرابى .و چرون آدمرى را بره كفرر
كناند ،برائت خود را از او اعالم مىدارد:
«كَمَثَّلِ الشَيْطانِ اِذْ قالَ لِالِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَمّا كَفَرَ قالَ اِنّى بَرىءٌ مِنْكَ اِنّى اَخافُاللّه رَبَ الْعالَمينَ».

1

بلى طبعا آنكه ايمان عاريه اى دارد ،ايمانى كه جز بر زبانش تأثير نداشته و در روح و روانش نفوذ نكررده اسرت،
اغواء مىشود و آخرين وعده شيطان را مىپذيرد و از ايمانش دست برمىدارد .اما آنكه ايمران ،ذاترى وى گنرته
است آخرين حركات ابليس چون ديگر وسوسههايش در او بىتأثير مىشود.
در تفسير آيه شريفه:
«يُثَبِتُ اللّه الَذينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُنْيا وَ فِى االْخِرَة.»...

2

خداوند مؤمنان را با گفتار ثابت در زندگى دنيا و آخرت پايدار نگه مىدارد.
امام صادق عليهالسالم فرموده است:
انّ الشّيطانَ لَيأتِى الرّجّلَ مِنْ اوليائنا عند موتِهِ ،يأتيه عَنْ يَمينِهِ و عَنْ يَسارِهِ لِيَصُدَهُ عمّا هـو عليـه ،فَيَـأبَى اللّـه لـه
ذالك و كذالك قال اللّه« :يُرَبِتُ اللّه الَذينَ امَنُوا »...

2

هنگام مرگ انسانى از اولياء و دوستان ما ،شيطان از جانب راست و چپ براو وارد مىشود ترا او را از آنچره كره
دارد برگرداند و خداوند در آن لحظات مانع او مىشود و اين كالم خداوند است كه مىفرمايد :يُرَبِتُ . ...
و البته علماء و داننمندان دينى كه مدتى ايمان خود را حفظ نمودهاند ،در آن لحظات حسرا

بينرتر در معررض

اغواى ابليس قرار مىگيرند.
گويند :داننمندى را تلقين مىگفتند و او را به تكرار شهادتين مىخواندند ،ولى وى در پاسخ ملقّن مرىگفرت :ايرن
اول كالم است و همه اينها احتياج به دليل دارد و اثبات مىخواهد. ...
لحظاتى گذشت و بههوش آمده از وى پرسيدند چرا چنين جوابى دادى!
اشاره به صندوقچه اى كرد و آن را طلبيد و كاغذى را بيرون آورد و پاره نمود و گفت :مبلغى به كسى داده برودم و
سند آن را در اين صندوقچه گذاشته بودم ،هروقت صداى ملقّن بلند مرىشرد ،مررد محاسرن سرفيدى را در كنرار

1ـ حشر . 31 /
9ـ ابراهيم . 25 /
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صندوقچه مىديدم كه به من مىگفت :اگر بگوئى سند پولت را پاره مىكنم ،اكنون خودم سند را پاره كردم كره دلرم
متوجه آن نباشد.
قرائت دعاى عديله براى ايمنى از ابليس و شياطين در آن لحظات حسا

سفارش شده است و تلقين اول كره در

بالين محتضر خوانده مىشود نيز براى طرد شياطين مؤثر است.
امام صادق عليهالسالم در اين باره مىفرمايد:
فَاِذا حَضَرْتُمْ موتاكم فَلَقِنُوهُمْ شهادةَ اَنْ ال اله االّ اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه صلىاهللعليهوآلهحتّى يَمُوتُوا.

1

وقتى در بالين امواتتان حاضر مىشويد ،شهادتين را به آنان تلقين كنيد تا وقتى كه از دنيا مىروند.
دعاى ذيل نيز از جمله ادعيه پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله است.
اللّهم انّى اعوذُ بك...اَنْ يَتَخَبَطَنِى الشّيطانُ عِنْدَ الموتِ.

2

خدايا به تو پناه مىبرم از اينكه هنگام مرگم ،شيطان مرا آشفته كند.
محدوده ممنوعه برابليس
ابليس توان راهيابى در نظام هستى ،غيب الهى ،نزول وحى بر انبياء ،و هر آنچه كه از حيطره بنرر خرارج اسرت،
ندارد.
آيات ذيل به صراحت به ممنوعيت ابليس در اين موارد پرداخته است.
«ما أشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَمواتِ و االرْضِ و ال خَلْقَ أنْفُسِهِمْ و ما كُنْتَ مُتَخِذَ المُضِلِينَ عَضُدا».

2

ابليس و ذريه او را در آفرينش آسمانها و زمين و نيز آفرينش خودشان ،گواه نگرفتم و من هيچگاه گمراه كنندگان
را ياور قرار نمىدهم.
«و حَفِظْناها مِنْ كُّلِ شَيْطانٍ رَجيمٍ * اِالّ مَنِ اسْتَرَقَ السَمْعَ فَأتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ».

5

آسمان را از هر شيطان رانده شدهاى حفظ كرديم ،مگر آنكه استراق سمع كند كه شهاب مبين او را تعقيب كند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،محدودهاى ديگر كه ابليس توان راهيابى به آن را ندارد ،دلهاى بنردگان مخلَر ،خداونرد
است .اين حقيقتى است كه ابليس خود بدان اعتراف كرده است.
«قالَ رَبِ بِما اَغْوَيْتَنِى الَُزَيِنَنَ لَهُمْ فِى االَرْضِ وَ الَغُوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ * االّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْمخْلَصين».

7

شيطان گفت :پروردگارا بهخاطر اينكه اغوايم كردى من زمين را براينان مىآرايم و همه را گمراه خواهم سراخت
1ـ وسايلالشيعه ،ج  ،2ص . 111
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مگر بندگان خال ،تو را.
مرل همين اعتراف ،در آيه  72سوره ص نيز آمده است.
خداوند نيز به آن تصريح فرموده است.
«قالَ هذاصِراطٌ عَلَىَ مُسْتَقيمٌ * اِنَ عِبادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِالّ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ».

1

اين راهى است كه بهسوى من منتهى مىشود ،تو را بربندگان من تسلطى نيست مگر گمراهرانى كره از ترو پيرروى
كنند.
بايد متوجه بود كه مخلِ ،غالبا در جايى بهكار مىرود كه انسان در مسير اخالص قرار گيرد و بخواهد راه مستقيم
را بپيمايد ،همانطور كه اين لغت در آيات ذيل به اين معنا بهكار رفته است.
«فَاِذا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُاللّه مُخْلِصينَ لَهُ الدّين.»...

2

هنگامىكه بر كنتى سوار مىشوند خدا را با اخالص مىخوانند.
«وَ ما اُمِرُوا إالّ لِيَعْبُدُوا اللّه مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ.»...

2

به آنان فرمان داده نند مگر اينكه خدا را با اخالص پرستش كنند.
«فَادْعُواللّه مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ».

5

خدا را پاكدالنه و بىريا فراخوانيد هرچند كافران را خوش نيايد.
ولى مخلَ ،مرحلهاى بسيار عالىتر است .اين صفت ،وصف كسانى است كه مراحل سير و سلوك را طى كردهاند و
بهحدّى رسيدهاند كه امكان خروجنان از صراط مستقيم نيست ،خداوند لبا
را از آنها مأيو

عصمت برقامتنان پوشانده و ابليس

نموده است.

انبياء الهى عليهمالسالم و اهلبيت پيامبر خاتم صلىاهللعليهوآله و هرآن كس كه بخواهد راه آنان را دنبرال گيررد و
مسير آنان را بپويد از اين دستهاند.
در اخبار و احاديث از محدود شدن فعاليت ابليس در ماه مبارك رمضان سخن بهميان آمده است .اقتضاى رحمرت
بيكران خداوند در اين ماه و مخصوصا شب قدر ،اين است كه شيطان از هرفعاليتى كه مانع رسيدن اين رحمرت بره
بندگان شود ممنوع گردد.
پيامبر خدا صلىاهللعليهوآله در خطبه شعبانيه مى فرمايد :خداوند دستان ابليس و شياطين را در ماه مبارك رمضان
بسته است.
1ـ حجر  13 /و . 12
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الشّياطينُ مغلولَةٌ فَسَلُوا رَبَكُمْ انْ ال يُسَلِطُها عليكم.

1

امام صادق عليهالسالم نيز مىفرمايد:
اَنّ ابوابَ السّماءِ تُفَتَحُ فى رمضانَ و تُصَفَدُ الشّياطينُ.

2

در ماه رمضان ،درهاى آسمان گنوده شده و شياطين در غلّ و زنجيرند.
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