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هنگامه سلطانى والشجردى
چكيده

ند،وى خداودى به نام شيطان و فلسفه آفرينش او از سـوجوشناخت حقيقت مو
دناى آدمى در پيموگاه الهى،برانده از درد رجوط اين مواز هبومز و رى راكارنيز و
د واليت داراد انسان وهگشاست.شيطان بر بعضى از افـراط مستقيم بسيار رصر

ص برخ بر انسان و به خصوسوذ و راى نفوكانه او بـرهاى بسيار دقيق و زيراه;كارر
نگى سلطه شيطان بر انسان وجه و دقت نظر است.چگود انسان;ها قابل تود فرفر

ند متعال بـاند متعال با شيطان و اين كه چه سخنانى بين خداوتباط خداوطريق ار
شتار به پاسـخنده در اين نوخى مسائلى است كه نـگـارد و بدل شده؟برشيطـان ر

اىد و نيـز داردى داران و جنولياء،اصحاب و اعوداخته است.شيطـان او;ها پرآن
ها و مشخصات اينا بشناسد و از كارذريه مى;باشد.اگر انسان حقيقت شيطان ر

متموز بايستد و مقاوى مرابر اين نيرواند در برگاهى داشته باشد،مى;تود آجومو
ا ننهاده است.ناك تنها ود خطرجوابر اين موا در برند متعال انسان ر.البته خداوكند

وطئه چينـى;هـا هاى بسيار از تـوان،با هشـدارحى و پيامبـرا از طريق واو انسـان ر
ند ماتب سو سو مى;زاغ;هاى هدايت كه مرده است و با چرگاه كرات شيطان آخطو

د وى خود شويم به سـواراليت شيطان باشيم و در خيمـه او وا از اين;كه تحت ور
دن واليت خدا بوانده است و چه زيباست در وا خود فرد و به خيمه خواليت خوو

د شدن.اردر خيمه خدا و
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 ياسينUهشيطان،شناخت شيطان،سوره ها:اژكليد و

مقدمه
جهى بدان نداريمى پيش پا افتاده است و چندان تود ما امرع ابليس و شيطان نزضومو

ان از شر او درند مى;تودن لفظى به خداوستادن بر او و پناه برو تنها مى;پنداريم با لعنت فر
وك ند تباره خداول و قوظ ماند.اما بايد بدانيم كه چنين نيست و بايد به حوامان و محفو

ا بر داشت.در ابتداى اين مسير از سخنان ذات اقدس الهى مدد; مى;جوييمتعالى گام;هايى ر
د عجيبى كه در عين اينكه ازجودد؛مـوشن گرايمان رودى برد تا حدوجوتا حقيقت اين مو

نى كهد.دشمن خانگى و دروفات عجيبى در عالم انسانى داراس ما پنهان است،تصرحو
د بلكه پس ازندگى آدمى در هم نور ديده مى;شوى كه بسـاط زاز روز پيدايش بشر تا روز

ضاءا ارخ او رد انسان در عـذاب دوزشت او دخيل است و تنها خـلـونوگ او نيز در سـرمر
مى;كند.

ل است.او در عين اين;كه ازى مشغواد بيشماراه ساختن افرآن در گمردى كه هرجومو
د.همگان با خبر است از امور نهان آنان نيز اطالع دارآشكار

ا در چند فصل در صدد ايجاد شناختى هرد و گـذرح مباحثى محدوشتار با طراين نو
اه و مسير پر پيچ و خم،تنها از خداىچند مقدماتى،از حقيقت«شيطان»است و در اين ر

ند تعالى نيست.انى جز به خداوتوك و تعالى مدد مى;طلبد كه نيرو وتبار

گانى .اژسى وبرر
انسه»در زبان فرdiable» و كلمه«diabolosنانى«ذ از لغت يو:ابليس مأخو١ابليس

نانى»در زبان يوdiabolosفته اند.«»در زبان انگليسى از همين لفظ ريشه گـرdevilو «
سننده ـ است.فيروز آبادى در كتاب قاموا زى ـ =افترام ـ سخن چين ـ و مفترَّمبه معنى ن
د او نباشد،يا كسىس» ـ بالتحريك ـ كسى است كه خير و نيكى نزَلَده است:«بچنين آور

سد.و«ابالس»به معنى يأس است و«ابليس»نيز از اين كلمهدم بر و بدى به مرّكه از او شر
اشتقاق يافته است و شايد ابليس كلمه عجمى باشد.

خى آنب مى;نويسد:«ابليس»كلمه;اى عربى نيست،هر چند براليقى نيز در المعرجو
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ف نمى;شد.ع الصرد،ممنوا اگر عربى بوا عربى و از اصل«ابالس»پنداشته;اند،زيرر
ده;اند.جمـعدن«ابليس»تصريـح كـرب به عجمى بـوى و صاحب لسان العـرمخشـرز

ن باد و«أبالسه»هموزن;«أفاعله»;به كار مى;رو«ابليس»مانند: اسم;هاى ديگر عجمى بر وز
ه»است.ه»و«أكاسراعنه و«قياصرفر

د:شيطان از اين جهت«ابليس»مو;نقل شده كه فر(ع)ضا;ت ردر معانى األخبار از حضر
س ازم و مأيون اين كلمه به معناى محروحمت خدا بى نصيب شد؛چوناميده شد كه از ر

٢حمت خداست.ر

ده؛كنيه;هايى هم ذكر كر٣اى«شيطان»نام ديگر ابليس،«شيطان»است و برشيطان : 
لبينى»و لبينى نام دختر ابليس است.دجانة»،«أبوخالف»،«أبوة» و«أبومراند از قبيل: «أبو

ا لقب،نام ياان;«خناس»;راس»استعاذه شده و مفسرّاس خنسوه ناس از شر«ودر سور
نده بعد از ظهور واس»در لغت به معناى بسيار مخفى شوّصفت«شيطان»مى;دانند.«خن

س»ناميده شده اند.َُّنگان هم«خپيدايى است و به همين مناسبت،ستار
ا ازا عربى االصل نشان دهنـد و آن رده اند كه شيطـان رب سعى كرزبان شناسان عـر

ختن از خشم يا از«شطن»به معناى دور شدن مشتق بدانند؛لكنريشه«شيط»به معناى سو
انىه محتمل است:نخست آن;كه لفظ«شيطان»از لغت عبـرض ديگر نيز در اين بـاردو فر

ذ باشد و شايد از لفظ سريانى آن اخذ شده«هاشتيطن»به معناى مخالفت و دشمنى مأخو
ديده است؛چه شيطان در اين معـنـا درل گرباشد.ديگر آن;كه شيطان از معنى مار مـنـقـو

ض،ممكن است«شيطان»عربى األصلبا اين فر٤فته است.اشعار پيش از جاهليت به كار ر
د اين حدس آن;كه«شيطان»در سلسله نسب چند نفر مذكور اسـت،چـنـان;كـهّباشد.مؤي

ف»از اجداد«القمه»است و«إبن دريد»از دو تن به نام«عاهاب بن«شيطان بن بكر بن عـو
ده است.«بنى شيطان»نيز نام قبيـلـه;اىث»نام برى به نام«شيطان بن حـارشيطان»و ديگـر

ه»يادّب كه پيش از اسالم مى;زيسته اند و چه بسا«بنى شيطان»و«بنـى;حـيده از قبايل عربو
٥تباط داشته است.ا مار در نظر ساميان با جهان باال ارتميسم باشند؛زيرى از توگار

كه مار شده(ع) سىآن به عصاى مود.در قرى هم دارابطه ديگره،ابليس با مار ربه عالو
فى شده است.«جان»گفته شده و ابليس هم در شمار«جن»معر

آن مجيد مذكور اسـت:شيطان به چند معـنـى در قـرآن مجيـد :معناى شيطـان در قـر
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.)٤٣/٣٦ف،خر؛الز٢١/٢٨(األنبياء،:حمان  در دو آيه.قرين� ر٤ار،شرَد� اكر.سر٣.ديو،٢.ابليس ،١
انده;اند و مفسراصى مى;كرّت سليمان در دريا غواى حضرآن مجيد شياطينى بر. بر طبق قر٥

ده;اند.فى نموه ضعي� معرّجنَا  أآنان ر
دم«صيدا»كه؛چه،مر٦ن»باشدذ از«صيدود يا به طور مطلق،مأخوشياطين در اين مور

سعـهل و توده;اند و بعد تحواصى مى;كرّاى سليمان نبى غـوت داشتند،براصى مهارّدر غو
تاى حضرن»نباشد،شياطينى كه برل يافته«صيدوت تحويافته است.اگر هم شيطان صور

ان كافر اطالق.شيطان بر ساحر٦ده;اند».دم«صيدا بوده;اند،بيشتر از مرسليمان كار مى;كر
ختند.« آسمان;ها از شياطيندم سحر مى;آموده،به مرخنه كرد كه در ملك سليمان رمى;شو
اق سمع كنند،بـااهند استرند و اگر بخوا بشنواز مأل اعلى رانند آوظند و آنها نمى;تـومحفو

.)٦٧/٥؛الملك،٣٧/٧؛الصافات،١٥/١٩(الحجر،ند.انده مى;شوشهاب ثاقب ر
دده بار ذكر شده و جز يك مورآن مجيد ياز ابليس در قرآن مجيد :معناى ابليس در قر

ه;هاىدر سور(ع);;ياد شده است.داستان آدم;(ع)ت آدم;در همه جا از آن ضمن داستان حضر
قد فواء و ص آمده است.در آن يك مورائيل،كه�،شعـراف،حجر،بنى اسـره،اعربقر

دم سبأ از ابليس ياد شده است.الذكر در ضمن داستان مر
ت«الشيطان» و«الشياطين»بسيـاره و هم به صورت نكرآن هم به صـور;در قر   شيطان

ادف«ابليس»است.د«الشيطان»مرار.در همه اين مو٧ياد شده است
ده ذكر شده است.در مـوره;هاى تكوير،نساء و صافات شيطان به لفظ نكـر در سور

د»آمدهاه با صفت«مارريد»و يك بار نيز همرَجيم»،دو بار با صفت«ماه با صفت«رل همراو
است.

سة»كه مصدر آن است به معناى حديث نفسسوس» و «وسو فعل«وسه :سولغت و
د انسان.اه از شيطان باشد يا از خود،خو;،يعنى: كالمى كه در باطن انسان مى;شو٨است

ن آمده است:با صداى آهسته بهناگوسه»در منابع مختل� اسالمى به معانى گوسو«و
د ـ افكارـ،افكار باطـل ـ; مـفـتـرـ.،آنچه در باطن انسـان مـى;گـذر٩اندنى خـوى چيـزسو

»�ÓuÓÝÚuÓ”Ó�  ÓNÔLÓU«د.ت خفى به او القا;;كرا با صوس اليه»؛يعنى: معنا رسو،«و)٧/٢٠اف(األعر
»ËÓ�ÓIÓbÚš ÓKÓI?ÚMÓ½ù« UÚ�ÓÊUÓË Ó½ÓFÚKÓrÔ� Óð U?ÔuÓÝÚu”ÔÐ t½ ÓHÚ�ÔtÔ«،ا باطنش با او«مى;دانيم آنچـه ر)٥٠/١٦(ق

�ì¿”UsÚý ÓdÒ�« ÚuÓÝÚu?Ó”«[ »�ÔqÚ√ ÓŽÔ–uÔÐ dÓ»ÒM!ش اطالع داريم ]».«سخن مى;گويد;[از افكـار
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�«Ú.ÓM]”U«،ى بى فايده و مضر كه به ذهن خطور مى;كند».«افكار)٤ـ١١٤/١(الناس
اغب به معناى افـكـارسه»به گفتـه رسو.«و١٠ت الخفـىاس:الصوسوالوسـة وسو الو

فته شده كه بـهاس»گـرسوكلمه«ود و اصـل آن ازنامطلوبى است كه در دل انسان مـى;گـذر
١١معناى صداى زينت آالت است و نيز پيام و صداى مخفى.

دن زينتدات ،در اصل صداى آهسته;اى كه از به هم خوراغب در مفـرنيز به گفته ر
ات و افكار بدد و سپس به هر صداى آهسته;اى گفته شده و بعد به خطورآالت بر مى;خيز

د و نيز شبيه صداى آهسته;اى است كه درو نامطلوبى كه در دل و جان انسان پيدا مى;شو
١٢انند.ش فرو مى;خوگو

١٣ى است به آهستگى و پنهانى.دن به امرت كرسه»در لغت به معناى دعوسو«و

جلزينـت ـ….ر ت الحـلـى ـقيل:لصـو;در اصـل ـ ت خفى مـكـرر ـسه،صـوسوو
١٤ابى گفته است.ح نيست همچنانكه إبن اعرلى مفتود واو)گفته مى;شوس(به كسر وِوَسوُم

س اليه:سود.وم است گاه با«الى» و گاه با«الم»متعدى مى;شوس»….فعل الزسو«و
نا انجام داد ….چوسه رسوسه انجام شد يا وسواو وس له:به خاطرسود و وسه كرسوا واو ر

اتگ و…است. حكايت اصون مادر داغديده و صداى گرسه شيطان مثل فغان و شيوسوو
١٥س. ََرت است يا جاست و حكم آن حكم صو

ىى چيزسه به اين معانى آمده است:حديث نفس،با صداى آهسته به سـوسوپس و
ر خفى.ّت مكرت خفى،صو=باطل ـ،صو ر ـُِضاندن،افكار مخو

حقيقت شيطان
د شرير كه نامش«ابليس»است،جزجو� حقيقت و ذات اين مودگار متعال دربارپرور

)١٨/٥٠(الكه�،»ÓÊUÓ� sÓ�« Ú−sÒ� ÓHÓ�ÓoÓŽ ÓsÚ√ Ó�Úd— ÓÐÒt/ده است؛تنها در آيه :«موى بيان نفرمختصر

د او حكايتل خواز قو)٧/١٢اف،(االعر»šÓKÓIÚ²ÓM� wsÚ½ Ó—UÌده و در جمله«موا بيان فردن او رجن بو
ئيات آن و اين;كهش و جزد سر انجام كارلى در مورده وده كه ماده اصلى خلقتش آتش بوكر

د. بيانى ندارًده صريحانه بوتفصيل خلقت او چگو
اط� نفسانىل در عوحله اود كه ابليس در مرداشت مى;شوچنين بر آناز آيات شريفه قر

ت و غضب آدمى و آنگاه درهاى او،در شهوانسان، يعنى :در بيم و اميد،در آمال و آرزو
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.)٧/١٧اف،(االعرف مى;نمايد.ّد،تصراط� بر مى;خيزى كه از اين عواده و افكارار
و)١١٤/٥(النـاس،ا در نفس انسان القاء مى;كـنـد،هام كاذب و افكار باطـل رشيطـان او

د،در نظرى به آن داراط� بشرغبتى كه عواه ميل و را از رشتى;ها و پليدى;ها رامور باطل،ز
.)١٦/٦٣؛النحل،٤/١٢٠؛النساء،١٥/٣٩(الحجر،د.اهشان سازآنان زينت مى;دهد تا گمر

اده و شعوراى ارند كه مانند انسان داردى است از آفريده;هاى خداوجومو١٦پس ابليس
د،قبل از اين;كه انسانىجوق مى;دهد.اين موى گناه سوت و به سوا به شر دعود ه و بشر ربو

ى بر آنان نداشته است و پس از خلقت آدمد آيد،با مالئكه مى;زيسته و هيچ امتيازجوبه و
اه شر و فساد افتاد؛تا جايى كه تمامـىج شد و بر خالف آنان در رشتگان خـاراز ص� فر

ندد،همه به يك حساب بـه اوع مى;پيـوقوندان بشر به وت;ها كه در فرزاف;ها و شقـاوانحر
د.مستند مى;شو

ش از آتش آفريده شده;اند؛ند به ما خبر داده كه ابليس از«جن»است و او و لشكرخداو
١٧د.دات اختالف دارجوى با همه مود وجوگويا آغاز و انجام و

سيدم:آيا;پر(ع)نقل شده كه گفت:از امام صادق; اجدر تفسير عياشى از جميل بن در
د:«ازموده است؟فرد و يا اين كه مأمور بعضى از امور آسمان بوابليس از جنس مالئكه بو

د مى;پنداشتند و خدا مى;دانست كه او ازا از جنس خولى مالئكه او رد وجنس مالئكه نبو
امى نداشت».جميـلتى نداشت و هيچ شخصيت و احترّآنها نيست و در آسمان مأمـوري

گوايش بازدم،برا شنيده بود طيار آمدم و آنچه رخص شدم،نزمى;گويد:از خدمت امام مر
د كه بـرد و حال آنكه خداى تعالى به مالئكه امر كرى گفت:چطور از مالئكه نبودم؛وكر

تسيد:حضرا پرال رآدم  سجده كنند؟ناگزير هر دو خدمت امام آمديم و طيار همين سؤ
?¹Ó√ UÓ¹^NÓUده:«موده و فرمنين كـرر به مؤّد:آيا خطابى كه خداى تعالى مـكـرمواب فردر جو(ع) 

�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«uد به اين;كه شامـلاف كراب اعترد يا نه؟طيار در جـو»;شامل منافقين هم مى;شـو
ت اسالم داشته باشد،ى به دعوار ظاهرمنافقين بلكه شامل اهل ضاللت و هر كسى كه اقر

١٨د».مى;شو

ده،ياد ابليس از جنس مالئكه بواياتى است كه بيان مـى;دار بر روّد;ر مفاد اين حديث
١٩ده است.ن بهشت بون آسمان پنجم و يا خازخاز
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فلسفه آفرينش شيطان
دجوسد و آن اين;كه:با وسش;هايى به ذهن مى;رابطه با فلسفه آفرينش شيطان پـردر ر

ا آفريده است؟و پـس ازا او راهى;هاى او چـرسه;ها و گمـرسوند به شيطـان و وعلم خـداو
ا مبنى بر ادام� حـيـاتند تقـاضـاى او را خداوسط شيطـان،چـرگ توتكاب آن گنـاه بـزرار

 خلقت شيطان از آغاز پاك و بـىًالسش نخست بايد گفـت:اوفت؟!در پاسخ به پـرپذير
ء آنهاچه از نظر آفرينش جزد؛اگرگاه الهى بوبان درّاز در ص� مقرد و لذا ساليان درعيب بو

انده ود،بناى طغيان و سر كشى گذاشـت و رادى خوءاستفاده از آزلى سپس با سـود ونبو
اىد شيطان بـرجو وًد اختصاص داد.ثانياا به خوديد و لقب«شيطـان»رگاه خدا گرجيم درر

د يكجوا ومز تكامل آنان نيز هست؛زيراه حق نه تنها زيانبخش نيست بلكـه رپويندگان ر
د.پس شيطان اگرى او مى;شوحى و معنوابر انسان،باعث ورزيدگى روى در بردشمن قو

اهنداى آنها كه مى;خوسه;هاى او زيانى برسولى ول است،ود مسئوابر اعمال خالف خوچه در بر
د.اهد بواى آنها ثمربخش خود؛بلكه به طور غير مستقيم برسند،نداربه كمال بر

د،شن مى;شونه كه از پاسخ قبل نيـز روم نيز بايد گفت:همان;گوسش دودر پاسخ پر
اى تقويت نقاط مثبت نه تنهـاد يك نقطه منفى بـرجوان ون ادامه حيات شيطان به عنـوچو

سـتاه درافى نباشد،تشخيص راه;هاى انحـر تا رًالده اصوثر نيز بوضرر نداشت،بلكه مـؤ
گ،سعادتد شده است كه شيطان بعد از انجام آن گناه بزرارممكن نيست.در أحاديث و

ابر آن همه عباداتى كها در جهان ديگر به كلى به خطر انداخت و لذا در برد رو نجات خو
ند اين تقاضان عدالت خداود كه طبق قانوالنى در اين دنيا كرد، تقاضاى عمر طوده بوكر

فته شد.پذير
اما در نگاه عميق تر و دقيق;تر،اين بحث تابع مقدماتى است:

د نفسىجود،وفته و يا ممكن است بگيرار گر. همه اشياء كه متعلق خلق و ايجاد قر١
ض كنيم كـهى ـ خير است.اگر فـرن اضافه به چيـزد شان ـ بـدوجوشان ؛يعنى: اصـل و

د شدن مثل سايرجود،حال آن پس از مود شوجوفته و موار گرق خلق قرّى از شرور متعلشر
دشجود،مگر اين;كه واهد بوى از شر و قبح در آن نخود؛يعنى: اثـراهد بودات خوجومو

تباط،نظامى از نظام;هاى عادالن�ى داشته باشد و در اثر اين ارتباط به چيز ديگراضافه و ار
دات از خيـر وجود عده اى ديگـر از مـود،يا باعث شـوا فاسد و مختـل سـازد رجوعالـم و
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دىجـو موًهايى در عالم پديد مى;آيد.مثـالند، اينجاست كه شرم شود محـروسعادت خو
لى منافعـىسد،وند،مضر به حال ما به نظر مى;رب از نظر اضافه;اى كه به مـا دارمثل عقر

د.آي�ا نمى;كـرد آن رجـوش بيشتر است و گر نه حكمت الهى اقـتـضـاى ود كه از ضـرردار
د اين مطلب است.ّ ،مؤي)٧/٥٤اف،(االعر» ðÓ³Ó—UÓ„ÓK�« ]tÔ— Ó»^�« ÚFÓ�UÓLsOشريف�:«

ى كه ايجاده؛به طـورنجيرتبط هستند،ماننـد يـك زاى خلقت با هم مـر. تمام اجز٢
ئى از آن به اصالح همـه آنم ايجاد و صنع هم� آن است و اصالح جزئى در آن مستلـزجز

 ،و اين ربط به معناى)٥٠ /٥٤(القمر،»ËÓ�Ó√ UÓ�ÚdÔ½Ó≈ UË ôÓŠ«bÓ…Ï/ ÓKÓLÚ`ÌÐ �UÚ³ÓBÓdد،«ط مى;شومربو
د نمى;آمد؛بلكه تنها يكجونه عالمى به وگردات نيست وجودن موى بودن و مساويكى بو

دات از نظر كمال وجو حكمت الهى اقتضا مى;كند كه موًد تحقق مى;يافت.اساسـاجومو
اع مى;كند.اگرجى آن انتزا از مصاديق خارنقص مختل� باشند.عقل انسان هر معنايى ر

 اگرًد نداشت.مثـالجـود؛سعادت و اطاعت هـم وت و معصيت نـبـومصداقى از شـقـاو
استه انجام خوًاد،قهرجه ممكن نبوال، به هيچ وى مولومانى امر مود، يعنى نافرمعصيتى نبو

ى  و اطاعت نيز و در نتيجهلوت امر موى مى;شد و در اين صورى و اجبارى ضرورال امرمو
د اينها دين و شريعتد .در نبوت معنا نداراب و عقاب نيز و نه انذار و بشار و ثوّمَمدح و ذ

اهدتى هم نخوّ اجتماع و مدنيًاسالتى نيست و قهرت و رد؛پس نبواهد بوتى هم نخوو دعو
دض نبوم فرد يك چيز در عالم مستلـزاين،نبـود.پس انسانيتى نيز در كار نيست.بنـابـربو

د.د،نظام عالم انسانى هم نبو.;پس اگر شيطانى نبو٢٠اء عالم استجميع اجز
فىه جاده ـ لبه;هاى تيز ـ است و تا دو طرله كناراط مستقيم به منزشيطان نسبت به صر

ÚFÔbÓÊ]� ÓNÔrÚ_!د.و از اينجا معناى آيه شريفه:«ض نمى;شواى جاده نباشد متن جاده هم فربر

EdÓÞ«ÓpÓ�« ÚLÔ�Ú²?ÓIrOÓ «و نيز آيه شريفـه:«) ٧/١٦اف،(االعر!Ó‰UÓ¼ ÓcÓE «dÓ◊«ÏŽ ÓKÓw]� Ô�Ú²ÓIr?OÏ≈¿ Ê]

Ž³ÓœU� ÍÓOÚfÓ� ÓpÓŽ ÓKÓOÚNrÚÝ ÔKÚDÓÊU«د.شن مى;شو رو)٤٢ـ١٥/٤١(الحجر
دجوع مالئكه و ابلـيـس وع انسان و نـواقعى كه بين نـوابط وق،روبا ذكر مطالـب فـو

قتىت به حق ومى;آيد.پس بايد در كنار حق،باطلى نيز باشد و نيز دعود،به تصوير دردار
اطد مى;آيد كه صرجوقتى به واط مستقيم وت به باطل هم باشد.صرد كه دعوتمام مى;شو

ادى از جنس بشر باقى هستند،مين افرى زمانى كه در رومستقيمى نيز در كار باشد و تا زغير
ت كنند و چنين داعيانى كه همانا به باطل و عذاب سعير دعوبايد كسانى باشند كه آنان ر
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ا تنها بهند آنـان رى هستند كه خداوع بشران نـوارابليس و لشكريان او هستند،از خدمتگـز
ده است.ط نموّتشان مسلمقدار دعو

ىند هم به واهد و خداو ابليس از خداى متعال مهلت مى;خواستن ابليس:مهلت خو
،از اين آيه بر)٣٨/٧٩ ؛ص،١٥/٣٦(الحجر،َ»نوَُثعُْب يِْمـوَى يَلِي إِْنِرظَْنَأ فَِّب رَـالَقمهلت مى;دهد;«

ّنمانى معـيا تا زند او رلى خداواستـه،ومى;آيد كه ابليس به طور مطلق از خدا مهلـت خـو
مايد:«تو از مهلت داده شدگانى!»،مهلت داده است.سپس خداى متعال خطاب به ابليس مى;فر

ى كه ازده;اند.نكته ديگرى نيز بود غير از ابليس مهلت داده شدگان ديگرم مى;شوپس معلو
است كه تا روز قيامت مهلتش دهد؛ند خو;اين;كه او از خداو٢١دداشت مى;شواين شريفه بر

لى خدا دعايشاه كند وخ گمرا هم در دنيا و هم در عالم برزده كه انسان رپس او در اين صدد بو
د.ا مستجاب نكرر

افتاليت،چنان شرامت وا با نعمت خالفت و كرخداى متعال آدم ردن انسان :اه كرگمر
ده;اند و اگر ابليسع بولت ناگزير از خضوابر آن منزد كه مالئكه د ر بـرمولتى اعطا فرو منز

هر ذاتش با سعادت انسانى داشت؛لذا او هر جاد كه جوتى بوّيّسر بر تافت.به خاطر ضد
اهشده و مى;كند،در صدد تباهى سعادت او بر مى;آيـد و گـمـرد كركه با انسانى بـر خـور

؛«قلم)٢٢/٤(الحج،»Ô²VÓŽ ÓKÓOÚt√ Ó½]tÔ� ÓsÚð ÓuÓÁôÔ� ÓQÓ½]tÔ¹ ÔCK̂tÔË Ó¹ÓNÚbt¹≈ �ÓŽ vÓcÓ»«��« ]FdO/د.«مى;ساز
ا به ضاللت افكنده وى رستى كند،او وشته كه :هر كه با او دوه شيطان چنين نولى دربارََزا

»Ó‰UÓ� Ó³LÓ√ UÓžÚuÓ¹Ú²ÓM!_ wÚFÔbÓÊ]� ÓNÔrÚE dÓÞ«ÓpÓ�« ÚLÔ�Ú²ÓIrOÓ!ى مى;كند.«هبران رى آتش سوزبه سو
أم با هالك واهيى كه تـواهى انداختن است،گمر;به معناى به گمر٢٢اء.اغو)٧/١٦اف،(االعر

اه مستقيم كنايه از  اين است كه من شيطـان و در كـمـيـنان باشد.نشستن بـر سـر رخسـر
اط مستقيم تـوسه مى;كنم تا او از صـرسواه ببينم،آن قدر وا در اين رآدميان هستم هر كـه ر

ج نمايم.خار
ا كهض خلقت آنان رد كه غرهدف اصلى ابليس،انتقام از بنى آدم است و قسم خور

اان وا به جاى شكر،به كفرد و آنان رده و از بين مى;برهمان شكر است در آنان نقض نمـو
دن بنى آدم،تا روز قيامت مهلتاه كراى گمرا براست كه او رند خود.ابليس از خد اومى;دار
٢٣دهد.
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دن و نقشهCهاى شيطاناه كرهCهاى گمرشيو
ًا دقيقاه;هاى آن رد شيواه مى;كند؟ابليس در كالم خوا گمربناى بشر رَشيطان چگو نه ا

د ه است:ه كرلى به اين دو حقيقت اشارده وذكر نكر
د او جايگزين شده و مانند آتش.سبب اضاللش هم ضاللتى است كه در نفس خو١

اد،و نيز هر كسى رد در آن اثر مى;گـذارت خوارد كند از  داغى و حـرخوركه به هر چيز بـر
د دراهى خوى از گمرسيله چيزاه كند،با او تماس حاصل مى;كند و به همين واهد گمربخو

كه صافات بيانه مبار از سور٣٢احت در آيـه د.اين حقيقت به صرنفس او باقى مى;گـذار
شده است.

ستانى اوا به آن تماس مى;دهد،شعور انسانى و تفكر حيود ر;خو٢٤. آنچه ابليس٢
ŁÔr]ðü OÓM]NÔrÚ� sÚÐ ÓOÚsار آنهاست.«اوار و غير سزاوط به تصور اشياء و تصديق به سزكه مربو

√Ó¹ÚbN¹r?ÚË Ó�sÚš ÓKÚHNr?ÚË ÓŽÓsÚ√ Ó¹ÚLÓ½UNrÚ «فا از چهار طـر؛ناگهان بندگان تـو ر)٧/١٧اف،(االعـر
د ازى است ناگزير مقصوى معنواه خدا،امرن رم و چواهت به در بره مى;كنم تا از رمحاصر

/٤(النساء،طه جه به آيات مربود نه حسى.با تواهد بوى خوجهات چهار گانه نيز جهات معنو

اى انسان پيشندگى برادثى كه در زچنين بر مى;آيد كه حو)٢/١٦٨ة، و البقر٣/١٧٥ان،؛آل عمر١٢٠
شايند،در هر دو حال شيطان دخيل در آنهاست.ار و چه خومى;آيد،چه ناگو

ست.انسان نسبت بهالد و اعقاب اومنظور از «خل�»؛«پشت سر»در آيه شريفه:او
اهد واى آنها مى;خوا برد،همه رام داراه حالل و حرد.هر چه از رها دارندانش آرزوآينده فرز

است كهد.و منظور از «يمين»؛« از سمت راه به هالكت مى;اندازا در اين رد رچه بسا خو
است،ست و آمدن شيطان از دست رمند آدمى است»سعادت و دين اوك و نيروسمت مبار

اداراط وا به افرى بى دين مى;كند و در بعضى امور دينى انسان راه ديندارا از ريعنى: انسان ر
استه تكلي� مى;كند و اين همان ضاللـتـىند از انسان نخومى;كند.به چيز;هايى كه خـداو

د.و منظور از«شمال»؛ «سمـتات شيطان»نام دارآنى«اتباع خطواست كه در ادبيات قـر
ا بهه مى;دهد و او را در انسان جلـوات رچپ»بى;دينى است؛به اين معنا كه فحشا و منكـر

٢٥د.ا مى;دارتكاب معاصى و…وار
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نگى القائات شيطانچگو
دده و ميان آنها و افكار خوا احساس نموى نيست كه انسان آن رالقائات شيطان طور

ا نيز افكارديدى آن رن هيچ ترد بداند؛بلكه بدوا مستند به كسى غير از خود و آن رق بگذارفر
ددش مى;داند.هيچ منافاتى ندار مانند ساير احكام قطعى،از ناحي� خوًد دانسته و عيناخو

دها در ما القاء كـرد ما باشد و هم بگوييم كه شـيـطـان آن ركه افكار باطل ما مستند بـه خـو
ان به ما داده و يا حكمى كهى كه ديگرى از افكار ما در اثر خبراست.همان;طور كه بسيار

قّا محقد سلب نمى;كنيم و اگر آن فكر را از خوده در ما پديد آمده و ما در عين حال آن;ركر
ده نمى;اندازيم.ابليسا آوردن كسى كه آن خبر را به گرجب توبيخ شد،تقصير رساختيم و مو

آن از زبان او چنين حكايتد.قـرد بشر مى;اندازدن خوا به گرهم در قيامت هم� گناهـان ر
ËÓ!Ó‰UÓA�« ]OÚD?ÓÊUÔ� ÓL]! UÔCwÓ�_« ÚdÔ≈ Ê]K�« ]tÓË ÓŽÓbÓ/ÔrÚË ÓŽÚbÓ�« Ú×ÓoÒË ÓËÓŽÓb?ÚðÔJÔrÚ� ÓQÓšÚKÓHÚ²ÔJÔrÚË Ó�ÓUمى;كند:«

/ÓÊUÓ� Ž wÓK?ÓOÚJÔrÚ� sÚÝ ÔKÚD?ÓÊUÌ≈ √ ôÓÊÚœ ÓŽÓuÚðÔJÔrÚ� ÓÝU?Ú²Ó−Ó³Ú²ÔrÚ� � w?Óð öÓKÔ�uÔ½uË wÓ�Ô�u?Ô√ «uÓ½ÚHÔ�ÓJÔr?Ú� Ó√ UÓ½ÓU

ÐLÔBÚd?šJÔrÚË Ó�Ó√ UÓ½Ú²Ôr?ÚÐ LÔBÚdšw]≈ ½Ò/ w?ÓHÓdÚ ÔÐ LÓ√ UÓýÚdÓ/Ú²?ÔLÔ½u� wsÚ! Ó³?ÚqÔ «.… ؛)١٤/٢٢اهيم،(ابر
ده است.او مى;گويد:تنهاد سلب كرد بشر نسبت داده و از جانب خوا به خو«شيطان گناه ر

شغين دلخوعده درودم و به وت كرا به گناه دعـوده كه شما رده;ام،اين بـوى كه من كركار
»Ê]Ž ³?ÓœU� ÍÓOÚfÓ� ÓpÓŽ ÓKÓOÚNrÚÝ ÔKÚDÓÊUÏ≈ � ôÓsð« ]³ÓFÓpÓ� sÓ�« ÚGÓËUs¹≈ساختم». و طبق آي� شريفه:«

د تواهانى كه به ميل خوى،مگر گمر؛« تو بر بندگان من هيچ سلطه;اى ندار)١٥/٤٢(الحجر،
ا از شيطانت و سلطنتى رنه قدرى مى;كنند».بر اساس اين آيه،خداى متعال هر گوا پيرور

اه بيفتند.دشان دنبال او رثر مى;داند كه خوا تنها در كسانى مؤده و فعاليت;هاى او رنفى نمو
ساى بشر محسـوى نيست كه بـرفات و القائات ابليس و لشكريان او نـيـز طـورتصر

نه افكارد و چگـود مى;شوارقت ابليس در دلـش وك كند كه چـه وباشد يعنى به خوبـى در
فتار انسان استاحم رش مزهاى شيطان و لشكرا در قلب او القا مى;كند.پس نه كارباطل ر
ى مى;باشد.د وجوض وات و اشخاص ايشان در عرو نه ذو

فاتض تصرضى و در عرلى است نه عرف طواك انسانى تصرفات شيطان در ادرّتصر
. چيز;هايى١اند:هايش داشته باشد.او تنها مى;توانسان،تا منافات با استقالل انسان در كار

فاك انسان تصرسيله در ادرندگى مادى دنياست،زينت داده و به ايـن وط به زا كه مربور
تباط انسانه و ارّجى مى;كند كه تو. كار٣ه مى;دهد.ت حق جلوا به صور. باطل ر٢كند.
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عجهه باطل آن امور باشد و در نتيجه از هيچ چيز فائده صحيح و مشروى تنها به وبه امور دنيو
دگارى و …،از پرورا مستقل ديدن در استفاده از امور دنيود رد.پس القائات او:خوا نبرآن ر
ك و ظلم،ناشى از افكار باطل است.هام باطل و هر شرد غافل شدن،افكار و اوخو

د،د دارجود هر لفظ و كلمه وه در مورآن كريم با الفاظى خاص كه عنايتى ويـژ در قر
فته است؛از جمله:ار گرسى قرد بررفات شيطان موراع تصرانو

ط شيطان سخنّسا توانيدن آدم و حوالل»؛لغززِآن كريم از«ادر قرانيدن:الل»؛لغزِز«ا
اندهدند،ربه ميان آمده است و اين;كه او باعث شد كه آن دو از بهشتى كه در آن ساكن بـو

�ÓQÓ“Ó�]NÔLÓA�« U]OÚDÓÊUÔŽ ÓMÚN?Ó� UÓQÓšÚdÓłÓNÔLÓUش پديد آمد.«ل و هبط مقام آنان بعد از آن لغزند.تنزشو

�L]/ UÓ½UÓ� UtO«ندان آدم!مبادا. خداى متعال سپس اخطار مى;كند كه:«اى فرز)٣٦ / ٢ة،(البقر
ّةَنا از جا] بفريبد؛همانطور كه آنهـا رتان [آدم و حون پدر و مادرا همچوكه شيطان شمـا ر

ّتد و لباس عزشتى;هاى انسان آشكار شود كه زى كرد،او كارج نمو[باغى در بهشت] خار
اا مى;بينند،از جايى كه شما آنها رد؛او و قبيله اش;[همدستانش];شما را از قامتش در آورر

.)٧/٢٧اف، (األعرنمى;بينيد.

ا بـه آرزوعده مى;دهـد و او ر«شيطان به انـسـان وها:استـن كـارتسويالت شيـطـانC؛آر
عده مى;دهد».«او به فقر و)٤/١٢٠(النساء ،ى جز فريب نيست»;مى;افكند،اما همه اين;ها چيز

ا انجام مى;دادند زينتمانى كه قلب;ها سخت شد آنگاه شيطان آنچه ر و نيز«ز)٢٦٨ /٢ة،(البقر
قتى كار تمام شد،شيطان گفت:.و در جاى ديگر چنين آمده كـه:« و)٤٣ /٦(األنعام،داد»

دهعده;نموعده دادم؛پس خل� وعده حق و حقيقت به شما داد و من نيز به شما وند وخداو
دن انسان كفر مى;ورزاند و چوا به كفر مى;خو.«و آنگاه كه انسان ر)١٤/٢٢اهيم ،(ابردم»فا نكرو و
اف مى;كند»د گار جهانيان اعترند،پرورف از خداوار از تو مى;داند و به خو¢ وبيزا برد رخو

.آنجا كه بيان زيباى سيد الساجدين در دعاى سى و هفتم صحيفه سجاديه)١٦ /٥٩(الحشر،
ا از طاعت تو نمى;فريفت،هيـچد كه شيطان آنهـا رگوياى آن است كه:«اگر اين;طور نبـو

ه دهد،هيـچت حق جلوا به صورد كه او باطل رد و اگر نبوا عصيان نمى;كرى تو رگناهكار
اه نمى;شد».اه تو گمراهى از رگمر
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.«;و به آدم)١١٤/٥(الناس،سه مى;افكنـد»;سودم و«او در سينه;هاى مرسهCهاى شيطـان :سوو
؛)١٢٠ /٢٠(طه،يى كنم؟»اهنماد،رايى كه كهنه نمى;شومانرودان و فرخت جاوا بر درگويد:آيا تو ر

لى آدم در اين انديشهاند بفريبد.وعده;هاى فريبند� دنيايى نمى;توا با وا مى;دانست كه او رزير
د انساندانان باشد .او مى;داند كه در هـر فـرد،يا از جاواست كه تا مقام مالئـك بـاال رو

 شيطانّا از شررز و پناه خداى متعال است كه ما رِد شدن در حارذ كند و تنها ونه نفوچگو
ده است كه بگو:پنـاهمود فرشـزدگار مهربان به آدمى گـوى!پرورد.آردر امان نگاه مـى;دار

.)١١٤/١(الناس،دگار…»م به پرورمى;بر

ند به آنچه بها كه مى;پنـدار«آيا آنها ردن انسان و ايجاد دشمنى ميان بـنـى آدم:اه كرگمر
اهه;اىا به بيرده;اند،نديده;اى؟!  حال آنكه شيطان آنهـا رل شده،ايمان آورى پيامبر نازسو

دن انساناه كرا كه او در گمر.«چر)٤/٦٠(النساء،ق مى;دهد»;د،سوكه با حق فاصله;اى دور دار
دهد تامان مى;ده است.او فـرسخت مصمم است و نيز بر آرزو مند ساختن انسان قسـم خـور

اهد.«او تنها مى;خو)٤/١١٩(النساء ،دند»ج گرت خارند و از مسير فطرن سازگوا دگرآفرينش;خدا ر
.)٩١ /٥(المائدة،د …» ا از ياد خدا و از نماز باز دارت بيفكند.و شما ربين شما دشمنى و نفر

ده كه:«سخنان شايسته؛و مطالبىش نمود سفارمن خوحيم به بندگان مؤند رو خداو
ى;;دم فتنه انگيـزند؛بى;گمان شيطان با سخنان ناشايستـه،مـيـان مـرتر بر زبان آوركه نيكـو

.)١٧/٥٣اء،»;(اإلسراى انسان دشمنى آشكار استا او برمى;كند،زير

).٢٦٨ و ٢/١٦٩ة،(البقرمان مى;دهد»شتى فر«شيطان تنها به بدى و زامر به بدى و فحشاء:

«آنها كه دل;هاشان سخت شده و شيطان اعمالشانشت :استن اعمال ززينت دادن و آر
دگارگاه پرورع در درّايشان زينت داده،به هنگام امتحان و آمدن سختى يا عذاب،به تضرا برر

 و٣٩ /١٥ ؛الحجـر،٨/٤٨(اإلنفـال ، و نيز)٦/٤٣(األنعـام ،ى او نمى;كننـد»ند و رو به سودازنمى;پـر

.)٦٣ /١٦النحل،

ى و هشدارCهاى الهىيار
ى خداى قادرتى جز از سواز و نشيب،نيرو و قدراه پر فردر اين مسير پر پيچ و خم و ر
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ست كه آفرينند� همه هستى است،آفريننده انسان و شيطان نيز.اوا اوبى;همتا نيست؛زير
هادى است.اهنما وا مى;داند و به همين خاطر بهتريـن رار هستى رموز و اسرمز و رهم� ر

شنايى مى;بخشد و در اين;;مسير،د روا با نور خوى مـا راروست كه تمام تاريكى;هاى فراو
ساند و انسانا به مقصد برد راى نماياندن پيچ و خم;ها نهاده است تا بنده خواغ;هايى برچر

تند از:ده است.آن;ها عبارتگاه;هاى عميق با خبر نمولناك و پراق� هوا از مور
اياتدر آيات و رو دن به خداى تعالـى ـپناه بـر ش به استعـاذه ـال�:استعاذه :سفـار

)١٦/٩٨(النحل،آنائت قرت است از:به هنگام قرد عبارارخى از اين مود تأكيد شده است؛برّمتعد

.)٧/١٩٩اف،(األعرسدى شيطان به انسان مى;رسه;اى از سوسومانى كه وو ز
است وند تا روز قيامت مهلت خـودن خطر شيطان :شيطان از خـداود كرشزب:گو

ّتد؛گاه به عزاه ساختن بنى آدم قسم خوراى گمرت معين به او مهلت داد و او برّند تا مدخداو
).٣٨/٨٣ ؛ص،١٥/٣٩؛الحجر،١٨ و ٧/١٧اف،؛األعر٤/١١٨(النساء،ند و گاه ادات با تأكيد.خداو

اى هر نبىده است كه«برموآن كريم فرند در قران:خداوج:القاء شيطان حتى در پيامبر
ËÓ�Ó√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ� UsÚ! Ó³ÚKpÓ� sÚ— ÓÝÔ‰uÌ«).٦/١١٢(األنعام ،ار داديم»;دشمنى از شياطين انس و جن قر

ËÓ½ ôÓ³wÒÌ≈ ≈ ô–Óð «ÓLÓM]√ vÓ�ÚIÓA�« v]OÚDÓÊUÔ� √ wÔ�ÚMO]²t«،٢٢/٥٢(الحج(.
آن با شناساندنند در آياتى از قرليايش:خداوفى سپاهيان ابليس و تسلط او بر اود:معر

)٦٤/ ١٧اء،؛اإلسر٢٦/٩٥اء ،(الشعرده است و به او هشدار داده گاه نموا آسپاهيان ابليس،انسان ر

د.ند تسلط;;دارست مى;گيرلى و سر پرا ود يا آنها كـه او رستان خولياء و دوكه شيطان بر او
لياءف از شيطان كه اودند.خولياء آنها مى;گرند،شياطين او كسانى كه ايمان نمى;آورًالاصو

اىلياء شيطان برسيد و حتى اوف از خداست كه فقط بايد از خدا ترابر خوساند در برا مى;ترد رخو
.)١٢١؛األنعام/١٦/١٠٠؛النحل،١٧٥ / ٣ان،؛آل عمر٥ /١٨؛الكه�،٧/٢٧اف ،(األعراو كار انجام مى;دهند.

ـ آرسودن انسان از وگاه كرهـ:آ آنهاـ:در آياتى از;قراستن كارسه;ها و تسويالت شيطان 
٥٩؛الحشر،٢٥ /٤٧؛ محمد،١٤/٢٢اهيم ،(ابرح شده است از جمله:اين شناسايى و هشدار مطر

.)٨/٤٨؛االنفال،١٦/
.)٧/٢٧اف،(األعردن:گاهى از فريب نخورو:آ

آن داخل شدن در«سـلـم»وز: نهى از تبعيت گام;هاى شيطان :در آيات شـريـفـه قـر
ش شده و در مقابل از تبعيت گام;هاى شيطان نهىمين سفارصلح و استفاده از حالل در ز
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.)٢١ /٢٤؛النور،١٦٨ و ٢٠٨ /٢ة،(البقرشده است.
.)٤/٧٦(النساء،دن كيد شيطان ح : نقاط اميد :ضعي� بو

دن و تذكر و ذكـرند بـوكل،عبد خـداوا،ايمان،تـونده: تقـوار;هاى نگـاهـدارط: ابز
.)٤٢ /١٥؛الحجر،٢٧/٩٩؛النمل،٧/٢٠١اف،(األعرند.خداو

اهل جنات
دضالل خـوِاء و اغوِا از اان رصين و شاكـرَآن شيطان مـخـلجه به آيات شريفه قـربا تـو
ده و يا ازده نبـو اين استثنا بيهوًه اهل نجات هستند.اساساده است.اين دو گرواستثناء كر

د،بلكه از اين جهتت بگذارّاسته بر آنها منفته و شيطان نخوت نگرحم بر آنها صورّاه ترر
[Š_ Ú²ÓMJÓsده است.«ابر آنان احساس ضع� مى;كرسى به آنان نداشته و در براست كه دستر

–Ô—Ò¹]²ÓtÔ≈ ! ôÓK öO«انم ذريه او ر؛«[شيطان مى;گويد:]به طور حتم لگام مـى;ز)١٧/٦٢اء،(اإلسـر
و نيـز در) ٨٣ و٣٨/٨٢(ص،»ž_Úu¹ÓM]NÔ√ rÓłÚLÓFs?OÓ≈¿ Ž ô³ÓœUÓ„Ó� MÚNÔrÔ�« ÚL?Ô.ÚKÓBsOمگر اندكـى». «
.پس منظور;از«شاكرين»)٧/١٧اف،(االعر»Ë Óð ôÓ−bÔ√ Ó/Ú¦ÓdÓ¼ÔrÚý Ó/Uds¹مايد:«آيات ديگر مى;فر

ا اداهمان عباد مخلصين هستند كه در ساير آيات آمده است.اگر حـق مـعـنـاى«شـكـر»ر
اىصين»كسانى هستند كه برَد.«مخلاهد كركنيم،به همان معناى«مخلصين» بر گشت خو

ىده و اينها جز خدا چيـزد خالص كراى خوا برخدا خالص شده باشند،يعنى: خدا آنها ر
سه;هاى او نمانده است;.سواى شيطان و وى كه جاى خالى بردر دلهايشان نيست؛به طور

شان شكر نعمت;هاى خداست و ياد خدا و شكر نعمت;هـاى او«شاكرين»كسانى كه كار
ار داده است؛پـسف كسى دو قلب قـرند در جون خداوده،چـوا از يادشان برى رهر چيـز

گشت آن به هما ن معناى«مخلصين» است.بر

نتيجه
اى خلقت باا كه آفريده،نيكو آفريده است.تمام اجـزك و تعالى هر چه رخداى تبار

دض نبوم ايجاد همه آن است.فـرآن مستلزئى ازى كه ايجاد جزتبط هستند،به طـورهم مر
داء عالم است.اگر شيطانى در عالم نبـود جميع اجزض نبوم فريك چيز در عالم،مستلـز
ه و لبه جاده است.تال� كناراط مستقيم به منزد و او نسبت به صرنظام عالم انسانى هم نبو
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دجواط مستقيمى به وقتى صرد.وض نمى;شواى جاده نباشد،متن جاده هم فرفى بردو طر
ادى از جنس بشرمانى كه افـرمين تا زى زاط مستقيمى باشد؛پس در رومى;آيد كه غير صر

ت كنند و چنيـنعير دعـوَا به باطل و عـذاب سباقى هستند،بايد كسانى باشنـد كـه آنـان ر
ند آنانى هستندكه خداوع بشران نوارداعيانى كه همان ابليس و لشكريان اويند از خدمتگز

ده است.تشان مسلط نموا تنها به مقدار دعور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٨آن/.اعالم قر١
.١٣٨ به نقل از معانى االخبار/٨/٧٣ان، الميزUجمه .تر٢
.٧٨آن /.اعالم قر٣
.همان.٤
.همان.٥
.٧٩.همان/٦
.٨٣.همان/٧
.٧/٢١٩آن،س قر.قامو٨
.٢٧/٣٨٨.مجمع البيان،٩

.٦/٧٤٥امع الجامع، جوUجمه.تر١٠
.٢٢/٢٤٤نه،.تفسير نمو١١
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