بِسنِ اهللِ الّرَحوَيِ الّرَحِینِ
شیطاى ٍ جي در قّرآى ٍ رٍایات
جلسِی دٍم 88/ 7/ 14

ٍ )1اژُ شٌاسی
 )1-1ؿیطاىٍ:اطّی ؿیطاى اص سیـْی«شَطَيَ» تِ هؼٌی دٍسؿذُ ٍ ساًذُ ٍ هطشٍد ؿذُ هیثاؿذ.
ؿیطاى دس فشٌّگ لغت ػشتی دٍ هؼٌا داسد :یکی تِ هؼٌی هَخَدی کِ اص سحوت خذاًٍذ ساًذُ
ؿذُ اػت ٍ دیگشی هَخَدی کِ ٍخَدؽ ؿشّخیض ٍ هحَسیت ؿشاست تاؿذ.
اكَالً ؿیطاى ّن هیتَاًذ اص خٌغ اًؼاى تاؿذ ٍ ّن اص خٌغ خيّ .دس لشآى کشین دس ػَسّی
اًؼام – آیْی  6ػثاست «شیبطیي الجيّ ٍ االًس »...آهذُ اػت .یؼٌی ّن اًؼاى ٍ ّن خي هیتَاًٌذ هحَس
ؿشاست تَدُ ٍ ؿیطاى تاؿٌذ.
یک اًؼاى هیتَاًذ آًمذس دس تذی پیؾ تشٍد کِ خَدؽ ؿیطاى ؿَد.
ٍ یا دس ػَسّی ًاع هَخَدّایی کِ ٍػَػْگش ّؼتٌذ ّن اص خٌغ اًؼاى هیتَاًٌذ تاؿٌذّ ،ن
خي «هي الجٌّة ٍالٌّبس».
 )2-1خيٍّ :اطّی «جيّ» اصسیـْی « جٌَٓيَ» ٍ تِ هؼٌی پَؿاًذ ،هیثاؿذ .هثالً هیگَیین «

جٓيَ

اللّیل» یؼٌی تاسیکی ؿة آًْا سا پَؿاًذ ٍ .یا «جٌَٓة» تِ تاغی تا دسختاى پشپـت فشاٍاًی گفتِ هیـَد کِ
تِ طَس کاهل صهیي سا پَؿاًذُ تاؿذ.
«جي» ّن هَخَدی اػت کِ اص دیذّْا پٌْاى هیثاؿذ.
 )3-1اتلیغ ٍ :اطّی اتلیغ یؼٌی کؼی کِ اص سحوت خذا هأیَع تاؿذ .ایي كفت ،تِ تذسیح
اػوی ؿذُ تشای یک هَخَدی اص خٌغ خيّ کِ ػش کشدّی توام ؿیطاًْای خٌّی اػت.
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تٌاتشایي ،ؿیطاى اػن خٌغ اػت تشای کل اًؼاًْا ٍ یا اخٌّْای کِ هحَس ؿشاست ّؼتٌذٍ .لی
«ابلیس» اػن خاف اػت تشای خٌّی کِ ػشدػتْی خٌْای ؿیطاى كفت هیثاؿذ.

 )2آیا هَجَدی بِ ًام شیطاى ٍ جيّ ٍجَد دارد؟
تشخی دس اكل ٍخَد هَخَدی تِ ًام خيّ تـکیک کشدُ ٍ هٌکش چٌیي هَخَدی ؿذّاًذ .اص
آًدایی کِ خيّ ،تا حَاع پٌدگاًِ ٍ چـن ظاّشی ٍ تِ طَس هؼوَل لاتل سؤیت ًیؼت ،لزا تؼیاسی اص
سٍؿٌفکشاى ،هٌکش ٍخَد آى ؿذّاًذ.
ایي ػذُ آیات ٍ سٍایات دس هَسد خيّ سا تَخیِ هادی کشدّاًذ .هثالً دس سٍایات داسین ظشف کثیف
ٍیا هحل ؿکؼتْی ظشٍف ساّی تشای تلشّف اخٌِّ اػت .ایٌْا هیگَیٌذ هٌظَس اص خيّ دس ایي دػتِ اص
سٍایات ،هیکشٍب اػت .چَى دس آى صهاى ػشب خاّلیّت هؼٌی هیکشٍب ٍ تیواسی سا ًویفْویذُ ،هطالة
تْذاؿتی سا ایي گًَِ تیاى کشدّاًذ .هیخَاػتٌذ تگَیٌذ ظشف کثیف ٍ ًـؼتِ هحل تدوّغ هیکشٍب
هیـَد ،اص تؼثیش خيّ اػتفادُ ؿذُ اػت .اص هؼٌای لغَی خيّ ًیض تشای ایي تَخیِ تْشُ تشدّاًذ .چَى خيّ
اص سیـْی « جٓيَ» تِ هؼٌی پٌْاى ؿذى هیثاؿذ ٍ هیکشٍب ّن هَخَدی سیض اػت کِ تا چـن ظاّش دیذُ
ًویـَد .تٌاتشایي خيّ هَخَدات فیضیکی خیلی سیضی ّؼتٌذ تِ ًام هیکشٍب.
ٍلی ٍخَد هَخَدی هؼتمل تِ ًام خيّ سا اص دٍ ساُ هی تَاى ثاتت کشد:

 )1-2اثثات ٍخَد خيّ دسآیات لشآى:
دس تؼیاسی اص آیات لشآى تِ کلوْی « جيّ» اؿاسُ ٍ هطالثی دس هَسد ایي هَخَدات تیاى ؿذُ اػت
کِ دس هثاحث آیٌذُ تِ تشخی اص آًْا اؿاسُ خَاّذ ؿذ اص خولِ:
 ػَسّی راسیات آیْی :56
«ٍ هب خلقتٔ الجيّ ٍ االًس الّب لیعبدٍى»
ایي آیِ تِ خلمت خيّ اؿاسُ ٍ آًْا سا هثل اًؼاًْا داسای تکلیف هیذاًذ .خٌّْا هثل اًؼاى
هیتَاًٌذ تِ ػثَدیّت ،ػثادت ٍ هؼشفت خذا تپشداصًذ .دس ػَسّْای «
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جيّ» ٍ « الرحوي» ًیض دس آیات

هتؼذدی تِ هَضَع خيّ اؿاسُ ؿذُ اػت ٍ تِ طَس کلی لشآى کشین ،خيّ سا هَخَدی داسای اختیاس ٍ
ٍیظگیْایی هـاتِ اًؼاى هیذاًذ ٍ ایي تِ ّیچ ٍخِ تا هیکشٍب تلمّی کشدى اص آى ًویؼاصد.

 )2-2اثثات ٍخَد خيّ دس هـاّذّی اًؼاًْا
تؼیاسی اص اًؼاًْا اخٌِّ سا سؤیت کشدُ ٍ داػتاى ایي هـاّذّْا ًمل ؿذُ اػت ٍ اص كذق گفتاس
آًْاٍ ،خَد خيّ تشای ها ثاتت هیـَد.
آیت اللِّ تْدت (سُ) ًمل هیفشهایٌذ اص هیشصا خلیل تْشاًی (سُ) کِ اص هشاخغ تملیذ تَدّاًذ ،دس هَاسدی
خٌّی سا هـاّذُ کشدًذ کِ خْت پشػؾ هؼایل ؿشػی ًضد ایـاى هیأهذُ اػت.
ًمل ؿذُ اػت یکی اصخٌّیاى تِ هحضش ػالهِ اهیٌی (سُ) كاحة کتاب الغذیش ؿشفیاب ؿذُ ٍ اص لَل
پذسؽ کِ دس ٍالؼْی غذیش خن حضَس داؿتِ ،آًچِ دس آى سٍص اتفاق افتادُ اػت سا ًمل کشدُ اػت.
اص ایي داػتاًْا دس ػشگزؿت تضسگاى تؼیاس ًمل ؿذُ اػت.
اص ػَی دیگش تؼیاسی ّؼتٌذ کِ اخٌِّ سا تشای اّذاف خَد ،اػتخذام ٍ اخیش هیکشدّاًذ .الثتِ اخیش
کشدى خٌّْا تشای هماكذ اًؼاًی ،ؿشػاً خایض ًویثاؿذ.
چٌیي ٍلایؼی آًمذس تکشاس ؿذُ اػت کِ ٍخَد هَخَدی هؼتمل تِ ًام خيّ سا ثاتت هی کٌذ.

)3شیطاى ٍجيّ چگًَِ هَجَداتی ّستٌد؟
تحث هاّیّت ؿیطاى ٍ خيّ ،هثحث پیچیذّای اػت کِ تشای تثییي آى اص آیات لشآى تْشُ
خَاّین گشفت:
دس آیات هتؼذد دیگشی اص لشآى چٌیي ػثاستی آهذُ اػت: ػَسّی تمشُ-آیْی :34
« ٍٓإِذْ قُلٌَْب لِلْوٓالَئِكَةِ اسٕجٔدٍٔاْ آلدٓمٓ فَسٓجٓدٍٔاْ إِالَ إِبٕلِیسٓ »..
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 ػَسّی اػشاف -آیْی :11
« ٍٓلَقَدٕ خَلَقٌَْبكُنٕ ثُنَ صََٓرًَٕبكُنٕ ثُنَ قُلٌَْب لِلْوٓآلئِكَةِ اسٕجٔدٍٔاْ آلدٓمٓ فَسٓجٓدٍٔاْ إِالَ إِبٕلِیسٓ»
 ػَسّی اػشاء -آیْی :61
« ٍٓإِذْ قُلٌَْب لِلْوٓآلئِكَةِ اسٕجٔدٍٔاْ آلدٓمٓ فَسٓجٓدٍٔاْ إَالَ إِبٕلِیسٓ»
 ػَسّی طِ-آیْی :116
« ٍٓإِذْ قُلٌَْب لِلْوٓلَبئِكَةِ اسٕجٔدٍٔا لِآدٓمٓ فَسٓجٓدٍٔا إِلَب إِبٕلِیسٓ أَبٓى »
دس هاخشای خلمت حضشت آدم (ع) ،خذاًٍذ تِ هالئکِ اهش کشد دس تشاتش آدم (ع) ػدذُ کٌٌذ ٍ توام
هالئکِ تش آدم(ع) ػدذُ کشدًذ هگش اتلیغ .تا تَخِ تِ ایي آیِ ٍ ػثاست هـاتْی کِ دس آیات دیگش
لشآى آهذُ اػت ،ایي ؿثِْ تِ ٍخَد هی آیذ کِ اتلیغ اص خٌغ هالئکِ تَدُ اػت کِ خذاًٍذ
فشهَدُ ّوْی هالئکِ ػدذُ کشدًذ هگش اتلیغ.
تِ ػثاست دیگش ،دس ػثاست « ٍ إذ قُلٌب لِلولئكة اسجدٍا لِؤدم » تأکیذ ؿذُ خذاًٍذ تِ توام هالئکِ
اهش کشدُ اػت کِ تش آدم ػدذُ کٌٌذ .لزا ایي ؿثِْ تِ ٍخَد هیأیذ کِ اتلیغ ّن چَى دس ایي
فشهاى الْی هَسد خطاب لشاس گشفتِ اػت ،پغ خضء هالئکِ اػت ٍ اگش اتلیغ اص هالئکِ ًیؼت،
تایذ ػثاست ایي گًَِ تیاى هیـذ ٍٓ « :إذ قُلٌب للولئكة ٍ ابلیس اسجدٍا لِؤدم»
دس پاػخ تِ ایي ؿثِْ چٌذ دلیل هیأٍسین:
 )1-3ػَسّی کْف آیْی  50کِ اص هحکوات لشآًی اػت تِ كشاحت اؿاسُ کشدُ کِ اتلیغ اص
گشٍُ خيّ هی تاؿذ.
تْتشیي آیْای کِ تِ هاّیّت ؿیطاى اؿاسُ ٍ آى سا اص گشٍُ خيّ هؼشفی کشدُ اػت ػَسّی کْف
آیْی  50هی تاؿذ:
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« ٍٓإِذْ قُلٌَْب لِلْوٓلَبئِكَةِ اسٕجٔدٍٔا لِآدٓمٓ فَسٓجٓدٍٔا إِلَب إِبٕلِیسٓ كَبىَ هِيَ الْجِيِ فَفَسٓقَ عٓيْ أَهٕرِ»...
دس ایي آیِ ػثاست «كبى هي الجيّ» تِ كشاحت اؿاسُ هی کٌذ کِ اتلیغ هَخَدی اص گشٍُ خيّ هیثاؿذ.
ایي آیِ اص هحکوات لشآًی هی تاؿذ کِ تیاى هی کٌذ اتلیغ دس داخل هالئکِ تَدُ ٍ لیکي اص خٌغ
آًْا ًیؼت ٍ اص اخٌِّ هیثاؿذ.
 )2-3ػذم رکش ًام اتلیغ دس ایي آیات اص تاب « تغلیب» هیثاؿذ .تَخِ تِ یک هثال ،هَضَع سا
سٍؿي هی کٌذ .گاّی دس یک خوؼی چٌذ ّضاس هشد حضَس داسًذ ٍ دس کٌاس ایي خوغ کثیش هشداى ،چٌذ
خاًن ّن دس گَؿْای ًـؼتْاًذ .دسایي حالت تشای خطاب لشاسدادى ایي خوغ فمط لفظ هشداى سا تِ کاس
هی تشین ٍ ّیچگاُ ًوی گَیین ای آلایاى ٍ چٌذ خاًوی کِ دس گَؿْای ًـؼتْایذ! ایي کاستشد اص تاب
«تغلیب» اػت.
دس آیْی هَسد ًظش ّن چَى تؼذاد کثیشی اص هالئکِ حضَس داؿتٌذ ٍ فمط یک ًفش اص گشٍُ خيّ تِ
ًام اتلیغ تِ دالیلی دس گشٍُ هالئکِ حضَس داؿتِ اػت ،دس لفظ خطاب خذاًٍذ فمط هالئکِ آهذُ اػت.
تٌاتشایي ،دس ایٌدا ٍالؼاً لفظ هالئکِ ؿاهل اتلیغ ّن کِ اص خٌغ آًاى ًیؼت ،هیـَد ٍ ػذم رکش آى تِ
خلَف ،تِ دلیل ًکتِ ادتی (تغلیة) هیثاؿذ.
دس ّش حالً ،ویتَاى گفت اگش اتلیغ اص خٌغ هالئکِ ًیؼت ،پغ هَسد خطاب خذاًٍذ دس ایي
آیات ّن ًوی تاؿذ ٍ ٍظیفْای دسػدذّی تش آدم ًذاؿتِ اػت.
دس پاػخ هیگَیین اتلیغ اص آى خْت کِ دس خوغ حاضش تَدُ هَسد خطاب تَدُ ٍ تایذ تشآدم
ػدذُ هیکشد ٍ .ایي کِ ًام اٍ تِ طَس خذا رکش ًـذُ اص تاب «تغلیة» دس لغت ػشب هی تاؿذ.
دس لغت ػشب اص تاب تغلیة کِ کاستشد صیادی ّن داسد ،کَچک تِ ًام تضسگ خَاًذُ هی ؿَد ٍ یا
کن سا تِ اػن صیادی هیخَاًین.
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هثالً اهام حؼي (ع) ٍ اهام حؼیي (ع) سا « حسٌیي» هیگَیین ،یؼٌی تشادس کَچکتش سا تِ ًام تشادس
تضسگ هیخَاًین  ٍ .یا اهام خَاد (ع) ٍ اهام ّادی(ع) سا «كبظویي» هیگَیٌذ.
لزا دس ایي آیات ّن اص تاب « تغلیب» ًام اتلیغ کِ اص خٌغ خيّ تَدُ ٍلی دس داػتاى ػدذّی تش
آدم ،دس خوغ هالئکِ حضَس داؿتِّ ،وشاُ خوغ رکش ؿذُ ٍ ًام آى تِ طَس خذاگاًِ ًیاهذُ اػت.
تؼذاد هالئکِ آى لذس صیاد اػت کِ دس سٍایات داسین تِ ّوشاُ ّش لطشّی تاساى دٍ هلک ًاصل
هیـَد .حاال اگش ایي خوغ کثیش اص هالئکِ تِ ّوشاُ یک خيّ سا تخَاّین هَسد خطاب لشاس دّین ،خَاّین
گفت ٍ«:إذ قلٌب للولیكة اسجدٍا»...
تَضیح ایٌکِ گاّی پغ اص تیاى یک هطلة ػوَهی ٍ کلی ،فشد یا گشٍّی سا اص آى اػتثٌاء
هی کٌین .دس لغت ػشب اػتثٌاء دٍ گًَِ اػت؛  )1اػتثٌاء هتلل ٍ  )2اػتثٌاء هٌمطغ
دس اػتثٌاء هتلل ،آًچِ کِ اػتثٌاء هی ؿَد (هؼتثٌی) اص خٌغ ٍ ػٌخ ّواى هَسد کلی (هؼتثٌی
هٌِ) اػت .هثالً دس یک کالع دسع کِ یک ًفش غیثت کشدُ تاؿذ هیگَیین ّوْی داًؾ آهَصاى آهذًذ تِ
خض احوذ .ایي داًؾ آهَص ّواى کالع تَدُ ،اص خٌغ داًؾ آهَصاى دیگش اػت کِ ّویـِ دس کالع
حضَس داؿتٌذٍ ،لی یک تاس غیثت کشدُ اػتٍ .لی دس اػتثٌاء هٌمطغ ،هؼتثٌی اص خٌغ هؼتثٌی هٌِ
ًیؼت .هثالً هیگَیین ّوِ دس کالع حضَس داؿتٌذ تِ خض هذیش هذسػِ .هذیش اص ػٌخ ٍ گشٍُ داًؾ
آهَصاى ًیؼت.
دس آیْی هَسد ًظش ًیض دس ًگاُ اٍل اػتثٌاء هتلل تِ ًظش هیأیذ کِ دس ایي كَست تایذ ؿیطاى سا
اص خٌغ هالئکِ تذاًین ٍلی طثك ؿَاّذی کِ تیاى ؿذ ،تِ ٍیظُ دس ػَسّی کْف آیْی

 50هـخق

هیـَد کِ ایي هَسد اػتثٌاء هٌمطغ اػت ٍ ؿیطاى اص خٌغ هالئکِ ًثَدُ ٍلی تٌا تش دالیلی ،دس گشٍُ آًْا
حضَس داؿتِ اػت.
الثتِ هیتَاى اػتثٌاء سا اػتثٌای هتلل داًؼت ٍلی لفظ هالئکِ سا چٌاًکِ گفتِ ؿذ اص تاب تغلیة
ؿاهل هالئکِ ٍ اتلیغ داًؼت ٍ آًگاُ اتلیغ سا اص آًاى اػتثٌاء کشد.
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 )3-3آیْی دیگشی کِ هإیذ خيّ تَدى اتلیغ اػت ،ػَسّی خيّ آیْی  4هی تاؿذ:
« ٍٓأًََهٔ كَبىَ يٓقَُلُ سٓفِیهٌَٔب عٓلَى اللَهِ شَطَطًب»
ایي ػثاست تا تَخِ تِ آیْی اٍل ّویي ػَسُ اص لَل گشٍُ خٌّیاى هیثاؿذ کِ هیگَیٌذ یک خٌّی
اص گشٍُ ها کِ ػفیِ ٍ ًاداى تَد ،ػخٌاى ًاسٍایی سا تِ خذاًٍذ ًؼثت هیذاد.
هٌظَس اص ػفیِ دس ایي آیِ اتلیغ اػت کِ تِ كشاحت هـخق هیـَد کِ اص گشٍُ خٌّیاى تَدُ
اػت.
تٌاتشایي تا ایي تحث هـخّق هی ؿَد کِ اتلیغ اص خٌغ خيّ هی تاؿذ .اگش دس ایي تحث تش هَسد
هاّیّت خيّ تأکیذ هی کٌین ،تشای ایي اػت کِ تذاًین ؿیطاى چگًَِ هَخَدی اػت.

 )4-3تحلیل تیـتش پیشاهَى هاّیّت خيّ ٍ ؿیطاى
اص دیذگاُ لشآى اًؼاى هَخَدی اػت داسای خؼن ٍ سٍح .تؼذ سٍحاًی اكل اػت ٍ تؼذ
خؼواًی فشع .سٍح ،تذى ٍ خؼن سا دس اختیاس خَد هی گیشد .اػوالی کِ تَػط اػضاء ٍ خَاسح اًؼاى
كَست هی گیشد تحت فشهاى سٍح اًؼاى لشاس داسد .خؼن ها حالت فیضیکی داسد یؼٌی داسای ػشم،
طَل ،ػوك ،صهاى ٍ هکاى تَدُ ٍ خایگیش اػت.
ػالٍُ تش ایي خؼن فیضیکی ،اًؼاى داسای ٍخَد تشصخی هیثاؿذ .هاًٌذ ػلَم رٌّی تلَسّی ها .تِ
طَس هثال ها ؿاخْی گلی سا دس تیشٍى هی تیٌین .حال اگش چـواى خَد سا ّن تثٌذین هی تَاًین دس رّي
خَد اتؼاد ،ؿکل ٍ سًگ ایي گل سا دس رّي خَد ایداد کٌین .ایي چیضی کِ دس رّي خَد ػاختْاین
كفات هادُ سا داسد ،یؼٌی طَل ،ػشم ٍ ػوك داسد ٍلی خاگیش ًیؼت ٍ فضایی سا اؿغال ًویکٌذ.
ًگَیین کِ ػلَم رٌّی حمیمت ًذاسد ،اسصؽ تؼیاسی اص اًؼاًْا تِ ّویي رٌّیّات اػت .یک پضؿک
رٌّیّت صیادی ًؼثت تِ تیواسیْا ،ػالین ٍ داسٍّا داسد ٍ تا تطاتك ّویي هؼایل رٌّی ،تیواساى سا دسهاى
هی کٌذ.
تِ ایي هؼایل رٌّی ،هَخَدات تشصخی هی گَیین کِ ًِ خؼن ّؼتٌذ ٍ ًِ سٍح.
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هَخَدات تشصخی تُؼذ ٍ ؿکل داسًذ ٍلی خاگیش ًیؼتٌذ .رٌّیّتی کِ اص یک گل داسین ّن تُؼذ داسد
ٍّن ؿکلٍ ،لی ًویتَاى آى سا لوغ کشد ٍ یا اص آى ػکغ گشفت.
هثال دیگش خَاتْایی اػت کِ ها هیثیٌین .دس خَاب هیثیٌین تِ فالى ؿْش ػفش کشدّاین ،خاّایی
سا دیذّاین ٍ یا چیضّایی سا خَسدّاین .آیا ایي خَاب غیش ٍالؼی اػت یا ٍالؼی؟ هؼلن اػت کِ ٍالؼیّت
داسد .خَاب دیذى حتی خؼن سا تحت تأثیش خَد لشاس هیذّذ .آًچِ دس خَاب دیذُ هیـَد داسای تُؼذ،
ؿکل ٍ سًگ اػت یؼٌی خلَكیّات فیضیکی سا داسد ٍلی خاگیش ًیؼت .هثالً دس خَاب یک ػیة لشهض
دسؿت هیخَسین ٍ اص خَسدى آى لزت هیثشینٍ .لی ًویتَاى آى ػیة سا لوغ کشد ٍ یا اص آى ػکغ
گشفت.
آًچِ دس خَاب دیذُ هیـَد هَخَدات تشصخی ّؼتٌذ.
تِ ایي هثال دلت کٌیذ .فشم کٌیذ ها دس خَاب خَدهاى سا هیثیٌین .دس ایي حالت ها یک خؼن
داسین ،یک سٍح کِ داسد هیثیٌذ ٍ یک هي دیگشی کِ دس خَاب دیذُ هیـَد .دس ایي حالت ػِ تا هي
اص یک اًؼاى ٍخَد داسد .خؼن کِ خَاب اػت ٍ تحشکی ًذاسد ،پغ ایي سٍح اػت کِ داسد هـاّذُ
هیکٌذ .آًچِ کِ دیذُ هیـَد ّن هي تشصخی اػت کِ تُؼذ ،ؿکل ٍ سًگ داسد ٍلی لاتل لوغ ًیؼت ٍ
حالتی ؿثِ ٍاس داسد.
پغ سٍح چِ گًَِ هَخَدی اػت؟
سٍح ٍ یا ًفغ هَخَدی اػت کِ ًِ طَل ٍ ػشم ٍ ػوك داسد ًِ ،سًگ ٍ ؿکل داسد ٍ ًِ هی
تَاى آى سا تِ تلَیش دس آٍسد .حتی ؿثح ٍاس ّن ًیؼت .سٍح هَخَدی اػت هدشّد .الثتِ کاهالً هدشّد
ًیؼت ،چشا کِ تذتیش تذى سا تش ػْذُ داسد ٍ دس ٍالغ اًؼاى هشکّة اص خؼن ٍ سٍح اػت.
سٍح ها اص ایي خْت کِ فالذ طَل ٍ ػشم ٍ ػوك ٍ ؿکل ٍ سًگ اػت ٍ خاگیش ّن ًیؼت
هدشّد اػت ٍلی اص ایي خْت کِ تِ ّش حال تذتیش ایي تذى فیضیکی سا تش ػْذُ داسد ،کاهالً هدشد هحؼَب
ًوی ؿَد.
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هالئکِ هَخَداتی کاهالً هدشّد ّؼتٌذ ٍ فالذ تُؼذ ،ؿکل سًگ ٍ ّ ...ؼتٌذ ٍ خاگیش ّن ًیؼتٌذ؛ ّیچ تؼلّمی
تِ هادیات ّن ًذاسًذ ،کاهالً اص هادُ سػتِ اًذ ٍ ّیچ یک اص ٍیظگی ّای هادّی سا ًذاسًذ.
تا تَ ضیحاتی کِ دادُ ؿذ چگًَگی خؼن ،سٍح ٍ هَخَدات تشصخی سا ؿٌاختین .اکٌَى هیپشػین خي
چگًَِ هَخَدی اػت؟
چْاس حالت هیتَاًین تشای یک هَخَد هتلَس ؿَین:
 )1هَخَد هدشّد هثل هالئکِ کِ ّیچ تؼلّمی تِ هادُ ًذاسد ،خاسج اص صهاى ٍ هکاى اػت ،طَل ٍ
ػشم ٍ ػوك ًذاسد .خاگیش ًیؼت ٍ كفات هادّی ًذاسد.
 )2هَخَد تشصخی کِ ػشم ٍ ػوك ٍ طَل داسد ،سًگ ٍ ؿکل داسد ٍلی فضا گیش ًیؼت ،هثل رّي
اًؼاى .ایي هَخَدات سا اص ایي خْت تشصخی هیگَیین کِ کیفیتی حذ فاكل خؼن ٍ سٍح اًؼاى
داسًذ.
 )3هَخَدات دٍ گاًِ کِ ّن خؼن داسًذ ٍ ّن سٍح ٍ ،خؼوـاى فیضیکی تضسگ ٍ خاگیش اػت.
 )4هَخَداتی کِ ّن خؼن داسًذ ّن سٍحٍ ،لی خؼوـاى دس ػیي حالی کِ هادی اػت ٍلی تؼیاس
لطیف ٍ ظشیف اػت هثل دٍدًَ ،س َّ ،ا ٍ یا هَج.
اهَاج هادی ،فیضیکی ٍ لاتل اًذاصُ گیشی ّؼتٌذ ٍلی فضاگیش ًیؼتٌذ ٍ تِ طَس هلوَع خایی سا
اؿغال ًویکٌٌذ.
خي خضء کذام یک اص ایي هَخَدات هی تاؿذ؟
اگش تگَیین خي هَخَدی هدشد اػت کِ ًثایذ دیذُ ؿَد ،دس حالی کِ خي تَػط ػذُ ای ٍ دس
ؿشایطی لاتل سؤیت اػت.

ایه کٍ بشخی می گًیىذ مالئکٍ سا می بیىىذ ،بحثی است کٍ دس مجال دیگشی تًضیح دادٌ خًاَذ شذ .فقط بٍ ایه بسىذٌ می کىیم کٍ اگش مالئکٍ سا وًس
خًاوذٌ اوذ بٍ معىای گستشٌ ی يجًدی آوُاست ي اگش آوُا سا داسای پش داوستٍ اوذ اشاسٌ ای بٍ يسعت يجًدی مالئکٍ می باشذ.دس سًسٌ ی مشیم اشاسٌ بٍ دیذن ي سخه
گفته حضشت مشیم (س) با جبشائیل شذٌ است .دس ایه سًسٌ لفظ «تَمَثّل» آمذٌ است وٍ « تَجَسّم» یعىی حضشت مشیم (س) آوگًوٍ جبشئیل سا دس رَىش می دیذوذ وٍ
آوکٍ مالئکٍ بٍ صًست جسم دس می آیىذ.
لزا عالمٍ طباطبایی (سٌ) می فشمایذ اگش مالئکٍ دیذٌ می شًوذ ،بٍ چشم باطىی آن فشد ایىگًوٍ دیذٌ می شًد وٍ ایىکٍ مالئکٍ قابل سؤیت باشىذ ي حقیقت
آوُا دس بیشين عًض شًد .
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ٍ اگش خي سا هَخَدی هشکة اص خؼن ٍ سٍح تا خؼوی تضسگتش ٍ خاگیش هثل اًؼاى تذاًین ،پغ
تایذ ّویـِ دیذُ ؿَد کِ ایي گًَِ ًیؼت.
اص آیات لشآى ّن هی تَاى تِ كشاحت فْویذ کِ خي اص خٌغ هالئکِ ًیؼتٌذّ .ویي کِ دس
ػَسّی کْف – آیْی  50خذاًٍذ تلشیح هیکٌذ اتلیغ « كبى هي الجي» خَد دلیلی اػت تش آًکِ اٍ اص
خٌغ خي هی تاؿذ ٍ خي ّن اص خٌغ هالئکِ ًیؼتٌذ.
تٌاتشایي ،ایي ًظش کِ خٌّیاى اص خٌغ هالئکِ ٍ هدشّد ّؼتٌذ ،پزیشفتِ ًویثاؿذ.
لزا دٍ کیفیت تشای خي لاتل تلَّس خَاّذ تَد .خٌّیاى یا هَخَداتی تشصخی ّؼتٌذ ٍ یا
هَخَداتی ّؼتٌذ کِ تشکیثی اص سٍح ٍ خؼن ّؼتٌذ ٍلی خؼن آًْا هثل هَج لطیف ٍ ظشیف اػت.
ایي کِ خٌّیاى چگًَِ هَخَدی ّؼتٌذ ٍ کذام یک اص ایي دٍ حالت تا کیفیت ٍخَدی آًْا
هطاتمت تیـتشی داسد ،تحث پیچیذُ ای اػت کِ اغلة داًـوٌذاى ایي هثحث سا تِ خَتی تاص ًکشدّاًذ.
ٍلی آًچِ کِ اص آیات لشآى ٍ سٍایات هی تَاى فْویذ ایي اػت کِ خي هَخَدی اػت هشکة اص
خؼن ٍ سٍح کِ داسای خؼوی تؼیاس لطیف ٍ ظشیف اػت کِ دس ػیي ایي ظشافت اص لذست صیادی
تشخَسداس هی تاؿٌذ ٍلی لذست تؼمّل لَی هثل اًؼاى ًذاسًذ.
دس خلؼات تؼذ ایي ًظشیِ تشای اثثات اص آیات لشآى ٍ سٍایات اػتذالل خَاّین کشد.
اى ؿاء اهلل
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