بسم اهلل الرّحمه الرّحیم
شیطان و جه در قرآن و روایات
جلسهی ششم88/8/12 -

 )1-4شًين صوذگی مادی جىّیان ي شیطان
ممذمه:
تشای تثییي ایي تحث اص آیات سَسّی الشحوي تْشُ خَاّین گشفت.
دس ایي سَسُ ػثاست « فَبِأَىّ ءٓالَاءِ سّٓبِكُمٓا تُكَزِّبٓان» دس  31هَسد تکشاس ضذُ است.
«آالء» جوغ«إالء» ٍ تِ هؼٌی ًؼوتْا هیثاضذ.
«کما» ضویش هثٌی ٍ داللت تش دٍ ًفش یا دٍ گشٍُ هیکٌذ.
دس ایي سَسُ تؼذ اص تیاى تشخی اص ًؼوتْای الْی ،تا خطاب قشاس دادى دٍ گشٍُ هیفشهایذ« :پس تِ کذام
یک ًؼوت ّای پشٍسدگاستاى سا ًادیذُ اًگاضتِ ٍ تکزیة هیکٌیذ»
اص آیات ّ 15ٍ14ویي سَسُ هطخع هیطَد هٌظَس اص ایي دٍ گشٍُ«

جه» ٍ « اوس» هیثاضذ .لزا

هیتَاى ًتیجِ گشفت جٌّیاى ٍ اًساى ّا دس تْشُ تشداسی اص ایي ًؼوت ّا هطتشک ّستٌذ ،صیشا ّش دٍ دس هقاتل
ایي ًؼوت ّا هَسد تاص خَاست قشاس گشفتِ اًذ .اص ًؼوت ّایی کِ دس ایي سَسُ تشضوشدُ ،هیتَاى تِ چگًَگی
صًذگی جٌّیاى ٍ ًؼوت ّایی کِ هَسد استفادّی آًْا قشاس هیگیشد ،پی تشد.

 )6-1-4اص اوًاع وعمتهای آسماوی ،صمیىی ،دسیایی ّبشخًسداسوذ.
دس سَسُ الشحوي آهذُ است:
«الشَحٕمٓانُ( )1عّٓلَمٓ الْمُشْءٓانَ( )2خَّلَكَ الْاوسٓهَ( )3عّٓلَمٓهٔ الْبٓیٓانَ()4
الّشَمٕسٔ يٓ الْمَمٓشُ ّبحُِسٕبٓانٍ( )5يٓ الىَجٕمٔ يٓ الّشَجٓشُ یٓسٕجٔذٓانِ( )6يٓ السَمٓاءٓ سٓفَعٓهٓا يٓ يٓضَعٓ الْمِیضَانَ()7
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أَلَا تَطْغًَٕاْ فىِ الْمِیضَانِ()8
يٓ أَلِیمًٔاْ الًْٓصٕنَ ّبِالْمِسٕطِ يٓ لَا تخُْسِشُياْ الْمِیضَانَ()9
يٓ الْأَسٕضٓ يٓضَعٓهٓا لِّلْأَوَامِ()10
فِیهٓا فَاکِهٓةٌ يٓ الىَخْلُ رَاتٔ الْأَکْمٓامِ()11
يٓ الحَّٕبُ رُي الْعٓصٕفِ يٓ الشَیحَٕانُ()12
فَبِأَىّ ءٓالَاءِ سّٓبِكُمٓا تُكَزِّبٓانِ(»)13
دس ایي قسوت اص اًَاع ًؼوتْای هادی ،تِ ًؼوتْایی هثل خَسضیذ ،هاُ ،گیاّاى ،دسختاى ،آسواى ،هیضاى،
صهیي ،هیَُ ّاً ،خل ،داًِ ٍ گیاّاى خَضثَ اضاسُ ضذُ است.
تَضیح« :شجش» تِ هؼٌی دسخت کِ داسای ضاخِ ٍ تشگ ٍ طَل ػوش چٌذ سالِ است ،هیثاضذ ٍ « وجم»
دس ایٌجا تِ هؼٌی تَتِ ّایی است کِ هؼوَالً ػوش کوتش اص یکسال داسًذ.
«وجم» تِ هؼٌی ستاسُ ّن هیثاضذ ٍلی دس ایٌجا تٌاسثی تا « شجش» ًذاسدّ ،ش چٌذ تشخی هفسشیي ّویي
هؼٌا سا دس ًظش گشفتِ اًذ.
توام ًؼوت ّایی کِ رکش ضذّ ،ن هَسد استفادُ ٍ تْشُ ٍسی اًساى است ّن جٌّیاى.
«میضان» کِ داللت تش سػایت ػذالت دس سٍاتط اجتواػی هیکٌذ ،خَد دلیل است تش ایٌکِ جٌّیاى داسای
صًذگی گشٍّی ٍ اجتواػی ّستٌذ.
ٍ هؼلَم است کِ جٌّیاى ّن اص صهیي ٍ آسواى ٍ خَسضیذ ٍ هیَُ ّا ٍ دسختاى تْشُ هیثشًذّ ،ش چٌذ
کیفیت تْشّثشداسی آًْا اص ایي ًؼت ّا هطخع ًطذُ است.
هیتَاى گفت اص آًجایی کِ جٌّیاى داسای تذى ظشیفی ّستٌذ ،تغزیِ ی آًْا ًیض لطیف ٍ ظشیف است .هیتَاى
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احتوال داد تا تَ کطیذى هَاد هغزی ،تغزیِ هی ضًَذ.
لزا اگش دس سٍایات ّن تَغیِ ضذُ سٍی هَاد غزایی پَضص گزاضتِ ضَد ،صیشا هحل تجوغ جٌیّاى
خَاّذ ضذ ،هی تَاى گفت ،جٌّیاى تا تَ کطیذى اص ایي هَاد ،خَد سا تغزیِ هی کٌٌذ ٍ ایي اهش هَجة اص تیي سفتي
خَاظ هفیذ ،ایي هَاد خَاّذ ضذ.
الثتِ دس هثاحث تؼذی اضاسُ خَاّذ ضذ کِ تػشّف جٌیاى دس صًذگی اًساى ّا هحذٍد است.
«سّٓبُ المَّٕشْشِلَیهْ يٓ سّٓبُ المَٕغْشِّبٓیهْ()17
فَبِأَىّ ءٓالَاءِ سّٓبِكُمٓا تُكَزِّبٓانِ(»)18
هطشق ٍ هغشب کِ اضاسُ تِ سٍص ٍ ضة داسدً ،ؼوت ّای الْی ّستٌذ .سٍص تشای کاس ٍ فؼالیت ٍ ضة
تشای آساهص ٍ استشاحت .تٌاتشایي جٌّیاى ًیض ضة ٍ سٍص ٍ دٍسُ ّایی اص کاس ٍ استشاحت سا داسًذ.
ٍ اها چشا «مّششلیه» ٍ «مغشّبیه» رکش ضذُ است؟
دس قشآى کشین دس آیاتی ػثاست « مّششق ي مغشّب » ،دس تشخی آیات « مّششلیه ي مغشّبیه » ٍ دس آیاتی
دیگش«مّشاسق ي مغاسّب» آهذُ است .یؼٌی گاّی هفشد ،گاّی هثٌی ٍ گاّی جوغ.
هفسشیي دس هَسد تفاٍت آًْا ،تَضیحاتی اسائِ فشهَدُ اًذ.
اگش تِ حالت کلی دس ًظش تگیشین هی تَاًین هطشق ٍ هغشب سا تِ ػٌَاى هحل طلَع ٍ هحل غشٍب
تذاًین.
ضوال
ضکل 1

هغشب

هطشق
جٌَب
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ٍلی اگش ّویي سا تِ ضکل لحظِ لحظْی هکاًی دس ًظش تگیشین ،یؼٌی دس ّش سٍص خَسضیذ دس صهاى
هطخع ٍ هکاى هؼیٌی طلَع ٍ دس صهاى ٍ هکاى هؼیٌی غشٍب هی کٌذ کِ تا سٍص دیگش هتفاٍت است هیتَاى اص
هطاسق ٍ هغاسب استفادُ کشد.
ٍ ایٌْا ّوْی اضاسُ تِ گشدش صهیي ٍ خَسضیذ ٍ تفاٍت طَل سٍص ٍ ضة دس طَل سال ٍ تفاٍت
فػَل داسد.
ضوال

ضکل2

هغاسب

هطاسق
جٌَب

«مّششلیه» ٍ « مغشّبیه» ّن اضاسُ تِ اتتذا ٍ اًتْای هحذٍدُ ی هطاسق ٍ هغاسب هی تاضذ ًِ ،ایٌکِ دٍ
کشُ ی صهیي ٍ دٍ هطشق ٍ دٍ هغشب ٍجَد داضتِ تاضذ.
ضوال

ضکل 3

هغشب 1

هطشق 1

هغشتیي

هطشقیي
هغشب 2

هطشق 2
جٌَب

«مٓشَجٓ الْبٓحٕشَیٕهِ یّٓلْتَمِیٓانِ(ّ )19بٓیٕىهُٓمٓا ّبٓشْصٓخٌ لَا یٓبٕغِیٓانِ( )20فَبِأَىّ ءٓالَاءِ سّٓبِكُمٓا تُكَزِّبٓانِ(»)21
اضاسُ تِ تْشُ ٍسی اص آب دسیاّا هی کٌذ.
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«ّبغی» یؼٌی تجاٍص ٍ تؼذّی« .الیبغیان» یؼٌی دسیاّا تا ّن تالقی ًذاسًذ ،یؼٌی دس تیي آًْا خطکی قشاس
دادُ ضذُ است.
ٍجَد اقیاًَس ٍ دسیاّایی کِ دس تیي آًْا ًقاط خطکی ٍجَد داسد ،صهیٌِ ی تْشُ تشداسی اص ایي
ًؼوتْا سا فشاّن هی کٌذ.
اگش ّوْی دسیاّا دس یک سوت ٍ ّوْی خطکیْا دس سوت دیگش قشاس هیگشفت ،دسیاّا قاتل
تْشّثشداسی کاهل ًثَدًذ.
اص ایي آیات هطخع هی ضَد جٌّیاى ًیض اص دسیا تْشُ هی تشًذ ٍ هسافشت ّای دسیایی داسًذ.
«یخَْشُجٔ مِىهُٕمٓا الّلُؤْلُؤُ يٓ الْمٓشْجٓانُ(»)22
لإلإ ٍ هشجاى دٍ ضیء گشاى تْا ٍ قیوتی ّستٌذ کِ اص دسیا استخشاج هی ضًَذ.
هیتَاى ًتیجِ گشفت دس صًذگی جٌّیاى ًیض ًظام اجتواػی اػتثاسی ٍجَد داسد کِ تشخی اجٌاس قیوتی ٍ
تشخی دیگش کن اسصضٌذ.
تِ ّش حال یک ًظام اقتػادی ًیض دس صًذگی جٌّیاى ٍجَد داسد.
«يٓ لَهٔ الجًَٕٓاسِ المُٕىّشََاتٔ فىِ الْبٓحٕشِ کاَلْأَعّٕلَامِ(»)24
کطتی ّایی کِ دس ػظوت ٍ تلٌذی هثل کَّْای تضسگ ّستٌذ ،هَسد استفادّی جي ٍ اًس دس دسیا
قشاس هی گیشد.
تٌاتشایي جٌّیاى ًیض هسافشت داسًذ ٍ اص کطتی ّا دس دسیا استفادُ هی کٌٌذ.
«کلُ مٓهْ عّٓلَیهَٕا فَانٍ()26
يٓ یٓبٕمَى يٓجٕهٔ سّٓبِكٓ رُي الجَّٕلَالِ يٓ الْاکْشَامِ(»)27
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اص ظاّش ایي آیات تش هی آیذ کِ جٌّیاى ًیض هثل اًساى ّا داسای طَل ػوش ّستٌذ .الثتِ اص ضَاّذ تش
هیأیذ کِ طَل ػوش آًْا اص اًساى اهشٍصی تیطتش است.
«یٓسَّٕلُهٔ مٓه فىِ السَمٓايٓاتِ يٓ الْأَسٕضِ کلُ یًٕٓمٍ هًٔٓ فىِ شَأْنٍ(»)29
توام آًچِ دس آسواًْا ٍ صهیي ّستٌذّ ،وَاسُ حاجات ٍ ًیاصّای خَد سا اص خذاًٍذ طلة هی کٌٌذٍ ،
خذاًٍذ لحظِ تِ لحظِ هطغَل تأهیي ایي ًیاص ّاست الثتِ اًجام تشخی اهَس ٍ ضَؤى خذاًٍذ سا اص ضَؤى دیگش
تاص ًویذاسد (الیطغلُِ ضأىٌ ػي ضأىٍ):
خذاًٍذ دس ّش لحظِ هیتَاًذ تحَل ایجاد کٌذ .لزا اًساى ًثایذ ّیچگاُ ًا اهیذ تاضذ .کاس ًطذًی دس ضأى
خذاًٍذ ًیست .تٌاتشایي جٌّیاى ػالٍُ تش صًذگی هادی ،صًذگی هؼٌَی ًیض داسًذ ٍ خَاستْْای خَد سا اص خذاًٍذ
دسخَاست کشدُ ٍ خذاًٍذ تشای آًْا تحَّل ایجاد هیکٌذ .ایي تخص اص صًذگی جٌّیاى دس اداهِ هثاحث خَاّذ
آهذ.
«یٓامٓعّٕشَشَ الجِٕهّ يٓ الْاوسِ إِنِ اسٕتَطَعٕتُمٕ أَن تَىفُزُياْ مِهْ أَلْطَاسِ السَمٓايٓاتِ يٓ الْأَسٕضِ فَاوفُزُياْ لَا تَىفُزُينَ إِلَا
ّبِسّٔلْطَان(»)33
ای گشٍُ جي ٍ اًس ،اگش هیتَاًیذ ،اص هشصّای آسواى ٍ صهیي ػثَس کٌیذ .الثتِ ایي کاس ػولی ًیست
هگش تا اسادُ ٍ تسلّط الْی.
اص لفظ «معّشش» کِ تِ هؼٌای گشٍُ هی تاضذ هی تَاى ًتیجِ گشفت جٌّیاى ّن هثل اًساى داسای صًذگی
اجتواػی ّستٌذ.
ٍ اص ػثاست « لَا تَىفُزُينَ إِلَا ّبِسّٔلْطَان» هیتَاى فْویذ ایي کاس تا اسادّی الْی اهکاى پزیش است .تٌاتشایي
اًساى ّا ٍ جٌّیاى هیتَاًٌذ تا تْشّگیشی اص ٍسایل ٍ اتضاس آالت خاظ دس آسواى ّا ٍ صهیي تػشّف کٌٌذ.
الثتِ اگش آسواى سا تِ هؼٌای هؼٌَی ّن دس ًظش تگیشین ،هؼٌای فَق ًیض غادق است.
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اص ایي آیِ هیتَاى احتوال داد کِ جٌّیاى تِ کشات دیگش ًیض دست یافتِ تاضٌذ .ایي دس غَستی است کِ
هشاد اص آى ،آسواى ظاّشی تاضذ ٍلی اگش هقػَد آسواى هؼٌَی تاضذ تاص اجواالً هیتَاى اص ایي آیِ تشداضت کشد
کِ جٌّیاى ایي قاتلیت سا داسًذ کِ دس آسواى ّا ًفَر کٌٌذ .افضٍى تش ایي آیِ آیات هطاتِ دیگش ًیض ٍجَد داسد.
پس هٌظَس اص آسواى دس ایي آیِ ،آسواى ّای هؼٌَی است ،جٌّیاى هی تَاًٌذ تِ جْاى غیة دست پیذا کٌٌذ.
تحث پیشاهَى دستشسی جٌّیاى تِ ػَالن غیة تِ طَس هطشٍح دس هثاحث آیٌذُ خَاّذ آهذ.
تٌاتشایي اص هجوَػِ ی ایي آیات هی تَاى چگًَگی صًذگی هادی جٌّیاى سا استٌتاج کشد.

 )7-1-4جىس مزکش ي مًوث ،اصدياج ي تًالذ ي تىاسل داسوذ.
تشای تَضیح تیطتش تِ سَسّی جي-آیْی  6دقت خَاّین کشد:
« يٓ أَوَهٔ کاَنَ سِجٓالٌ مِهَ الْاوسِ یٓعًٔرُينَ ّبِشِجٓالٍ مِهَ الجِٕهّ فَضَادٔيهٔمٕ سٓهٓمًا»
هشداًی اص اًساى ّا ّستٌذ کِ تِ هشداًی اص جٌّیاى پٌاُ هی تشًذ ٍ آًْا تاػث افضایص گَاّی آًاى
هیطًَذ .اص ایي آیِ هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ جٌّیاى داسای دٍ جٌس صى ٍ هشد ّستٌذ.
آیْی دیگشی کِ تِ ایي تحث کوک هیکٌذ سَسُ کْف-آیْی  50هیثاضذ کِ قثالً اص آى دس اثثات جي
تَدى اتلیس استفادُ ضذ:
«...أَ فَتَتَخِزُيوَهٔ يٓ رُسِیَتَهٔ أَيٕلِیٓاءٓ مِه دٔيوىِ يٓ هٔمٕ لَكُمٕ عٓذٔيُ »...
آیا ضوا اتلیس ٍ فشصًذاى اٍ سا تِ ػٌَاى ٍلی ٍ سشپشست ٍ پشٍسدگاس خَدتاى هیگیشیذ (ٍ خذاًٍذ سا
سّا هیکٌیذ) دس حالی کِ آًْا دضوٌاى ضوا ّستٌذ.
اص ایي آیِ هؼلَم هیطَد اتلیس ،اص ًَع جيّ ٍ داسای فشصًذاى فشاٍاًی هیثاضذ کِ رسیِ ٍ خاًذاى اٍ سا
تطکیل هیذٌّذ.
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دس سٍایتی کِ دس ریل ّویي آیِ آهذُ است اضاسُ ضذُ تِ اصای ّش هَلَد اًساًی کِ تِ دًیا هیأیذ،
ضیطاى ًیض دٍ فشصًذ تِ فشصًذاى خَد اضافِ هیکٌذ تا اٍ سا اص هسیش غشاط هستقین تاص داسًذ.
تشای تکویل تحث تِ آیِ 56اص سَسّی الشحوي اضاسُ خَاّین کشد:
« فِیهِهَ لَاصِشَاتٔ الطَشْفِ لَمٕ یٓطْمِثهُٕهَ إِوسٌ لَبّٕلَهٔمٕ يٓ لَا جٓان»
دس آى تْطت صًاى تسیاس صیثایی ّستٌذ کِ قثل اص ایي ّیچ اًساى ٍ ّیچ جٌّی تا آًْا استثاط تشقشاس
ًکشدُ است.
اص ایي آیِ هیتَاى ًتیجِ گشفت جٌّیاى ّن هثل اًساى داسای ًیشٍی جٌسی ّستٌذ ٍ هیتَاًٌذ استثاط
جٌسی تشقشاس کٌٌذ ٍ داسای دٍ جٌس صى ٍ هشد ّستٌذ.
اص ایي آیِ هیتَاى استفادُ کشد کِ جٌّیاى تا اًساى ّا ًیض هیتَاًٌذ استثاط جٌسی داضتِ تاضٌذ.
دس هقاتل ،تشخی اص اًساى ّا ایي قذست سا پیذا هیکٌٌذ کِ دس جٌّیاى تػشف کشدُ ٍ آًْا سا تِ خذهت
تگیشًذ .الثتِ استخذام جٌّیاى اص ضاخِ ّای سحش تَدُ ٍ ضشػاً حشام است.
دس ایي حالت تحث اصدٍاج اًساى تا جيّ پیص هیأیذ کِ تِ ًظش هشاجغ تٌاتش احتیاط ٍاجة ایي کاس
جایض ًیست ،صیشا دس ایي حالت کفَیّت جسوی ٍجَد ًذاسد.
تٌاتشایي تِ یقیي هیتَاى گفت جٌّیاى داسای دٍ جٌس صى ٍ هشد تَدُ ٍ تَالذ ٍ تٌاسل داسًذٍ ،لی دس
هَسد ًحَّی صادٍ ٍلذ آًْا اص آیات ٍ سٍایات ًویتَاى تِ اطالع دقیقی دست یافت.
ضایذ هثْن تَدى تسیاسی اص جضئیات ًحَّی صًذگی جٌّیاى خَد دلیلی تاضذ تش ایٌکِ ها ًثایذ ٍاسد
سیضّکاسیْای صًذگی آًْا ضَینّ .ذف ها اص تشسسی کلّیات صًذگی جيّ ّا ًیض یافتي اطالػاتی دس هَسد ضیطاى ٍ
اتلیس هیثاضذ.
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