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مقدمه:
تا تَخِ تِ اّویتی کِ ٍخَز شیغاى زر هسیز ّسایت اًساى تِ لزب ذساًٍس زارز،زر ازاهِی هثاحث
تفسیز هَضَػی لزآى ٍ ًْح الثالغِ تحث « شیطان و جه در قرآن و روایات » اًتراب شسُ است .شیَع
شیغاى پزستی زر خَاهغ غزتی ٍ رسَخ ایي تفکز زر خاهؼِ اسالهی ها ،اّویت ایي تحث را تیشتز هی کٌس.
آیات سیازی زر لزآى کزین تِ شیغاى ٍ خي پززاذتِ است کِ زر ایي تحث آًْا را تزرسی ٍ زر ایي هسیز تِ
ٍیضُ اس تفسیز شزیف الویشاى تْزُ ذَاّین گزفت .تا تَخِ تِ هحسٍز تَزى رٍایات زر هَرز شیغاى زر
ًْح الثالغِ ،اس احازیث زیگزی ًیش تزای تکویل تحث استفازُ ذَاّس شس.
«شیطان» یک ػٌَاى کلّی تزای ّز هَخَز هغزٍز ذساًٍس ٍ یا ّز هَخَزی کِ اس رحوت ذساًٍس
زٍر شسُ  ،هیتاشس کِ ایي شیغاى هوکي است اس خٌس اًساى تاشس ٍ یا خيّ .اًساًْایی ّستٌس کِ هصساق
شیغاى ٍ هحَر شزارت ّستٌس.
شیغاى ،خيّ ٍ اًساى اسن خٌس ّستٌس .یؼٌی اسوی تزای اعالق تِ گزٍّی کِ اس یک خٌس هؼیّي
هیتاشٌس.
ٍلی « ابلیس» اسن ذاص است تزای هَخَزی اس خٌس خيّّ .واًگًَِ کِ ّز اًساًی اسن هؼیٌّی
زارز ،یکی اس خٌیّاى کِ سز زستِی اخٌِّی تس ٍ هَخة اًحزاف ّوِی آًْا ٍ اًساىّای هٌحزف تَزُ،
«ابلیس» ًام زارز.
زر ایي تحث تؼس اس ٍاصُشٌاسیٍ ،خَز هَخَزی تِ ًام خي ٍشیغاى را اثثات ٍ سپس زر هَرز
ذصَصیات ٍ هاّیّت آًْا تحث ٍ تزرسی ذَاّس شس ،کِ زر ایي هَرز تِ آیات هتؼسز لزآى اشارُ ذَاّین
کزز.
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زر هَرز هاّیّت خي ٍ شیغاى زٍ ًظزیِ ٍخَز زارز :تزذی آًْا را هَخَزاتی هازی ،فیشیکی ٍ
خاگیز ٍلی تسیار ظزیف ٍ شَثَح هاًٌس هیزاًٌس هثل اهَاج ٍ تزذی زیگز خيّ را هَخَزاتی هدزز ٍ ذارج
اس سهاى ٍ هکاى هیزاًٌس ،الثتِ ًِ هدزّز کاهل ٍ هحض تلکِ هدزّز هثالی ٍ تزسذی.
سپس کیفیت سًسگی خي ٍ شیغاى ،تکلیف آًْا ،تْشت ٍ خٌْن آًْا ٍ  ...تحث ذَاّس شس.
زر ازاهِ سَال زیگزی کِ زر ایي تحث ،پاسد زازُ ذَاّس شس ارتثاط شیغاى تا اًساًْا ٍ هیشاى ٍ
چگًَگی تسلظ ٍ تصزّف آًْا تز خسن ٍ رٍح اًساى هیتاشس ٍ ًیش تأثیز ٍ تصزّف هتماتل اًساى زر خي ٍ
شیغاى.
ٍ زر ازاهِ فلسفِی آفزیٌش شیغاى هَرز تحث لزار ذَاّس گزفت .اگز تٌاتزایي تَزُ کِ شیغاى
هَخَزی شزّذیش تاشس ،ایي هَخَز زر ًظام احسي کِ کل آفزیٌش زر ایسُآلتزیي شزایظ هیتاشس ،چِ
خایگاّی زارز؟
ٍ زر پایاى ًیش تِ پسیسُی « شیطانپرستی» اشارُ ذَاّین کزز .پزستش شیغاى اس لسین عزفساراًی
زاشتِ است .عایفِی « یزیدیه» شیغاى را هیپزستیسًس .ایي پسیسُ زر حال حاضز زر خَاهغ غزتی شیَع
تسیاری زارز ٍ عزفساراى آى اس ػالئن ٍ ًوازّای هزتَط استفازُ هیکٌٌس خاهؼِی اسالهی ها ًیش تحت
تاثیز ایي فکز اًحزافی لزار گزفتِ است تزای هثال ػسز ً 666یش ًواز ایي گزٍُ است.
تٌاتزایي عزح کلی تحث «شیطان و جه در قرآن و روایات» تِ ایي شزح ذَاّس تَز:
ٍ .1اصُ شٌاسی
 .2آیا هَخَزی تِ ًام شیغاى ٍ خي ٍخَز زارز یا ذیز؟
 .3شیغاى ٍ خي چگًَِ هَخَزی ّستٌس؟
 .4تزسین سًسگی شیغاى ٍ خي زر لزآى ٍ احازیث
 .5فلسفِی آفزیٌش شیغاى زر ًظام ّستی
 .6گستزُی تؼاهل هتماتل اًساى ٍ شیغاى ٍ خي
 .7پسیسُای تِ ًام شیغاىپزستی
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تزای هغالؼِ ًیش هیتَاى تا تْزُگیزی اس ًزم افشارّای« :جامع تفاسیر وور» ٍ « جامع احادیث وور»
ریشِّای « ش ط ن » ٍ «ب ل س » را خستدَ ٍ آیات ٍ رٍایات هزتَعِ را استرزاج ٍ اس تفاسیز هؼتثز
تِ ٍیضُ «تفسیر المیزان» تْزُ گزفت.
ًزم افشار « مکتبة اهل البیت (ع) » کِ تِ ستاى ػزتی است ،زر ایي سهیٌِ هٌاتغ ذَتی را خوغ آٍری
ًوَزُ است ،تِ ٍیضُ زر پایاى ترش « درخت عقاید » آى ًزم افشار اعالػات زستِتٌسی شسُ ارسشوٌسی
تزای هحمّماى زر ایي سهیٌِ گززآٍری شسُ است.
کتاتْا ٍ ًزم افشارّایی ًیش تِ ستاى فارسی زر ایي سهیٌِ تالیف شسُ کِ هغالؼِی گذرای آًْا هفیس
است .تِ ٍیضُ کتاب ٍ ًزم افشاری کِ شزکت «رایان طلیعه» زر ایي سهیٌِ ارائِ ًوَزُ است.
ّوچٌیي سایتْای هتؼسز زر فضای هداسی زر ایي هَرز حاٍی هغالة هفیسی است کِ زیس ذَتی
زر ایي سهیٌِ ایداز ذَاّس کزز .عزفساراى شیغاىپزستی ًیش زر ایٌتزًت حضَری فؼال زارًس.
اهیس آًکِ ایي تحث زر شٌاذت هاّیّت شیغاى هفیس ٍ زر تزعزف ساذتي هَاًؼی کِ اس ایي عزیك
زر هسیز لزب الی اهلل تَخَز هیآیس ،تِ ها کوک ًوایس.
اى شاء اهلل
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