
 

 

 قرآن در آن با مقابله ایراهکاره و شیطان وسوسة

 کرشُ يعبدالعل

 زرایش دانشگاه اریاستاد

 (19/83/6869؛ تاریخ پذیرش: 11/81/6869تاریخ دریافت: )

 چکیده

ت دشمنی كردن در قالب دوسـتی و خیانـت كـردن بـا ابـراز خیرخـواهی، موفّقیّـ

که هزینة مالی و جـانی در ایـن مسـیر آن آورد، بی بیشتری برای دشمنان به ارمغان می

جست، ابلیس بـود. دشـمنی او از  صرف شود. نخستین موجودی كه از این شیوه بهره

گیرد. گرچه شـیطان بـر انسـان  حسادت نسبت به مقام واالی آدم سرچشمه می روی

س امّاره و اختیار انسان استفاده كرده اسـت و بـا سلطه ندارد، امّا از ابزارهایی مانند نف

یزی و ماننـد افکنی، اغفال، فسادانگ های دروغ، تفرقه هایی همچون وسوسه، وعده شیوه

دهد. امّا اگر انسـان مـؤمن و بـاتقوا بـه خـدا  سوق می گمراهی آن، آدمیان را به سوی

بود. در این نوشتار، ابتـدا پناهنده شود و بر او توكّل نماید، از شرّ شیطان ایمن خواهد 

ظر قرآن تبیین به معرّفی ابلیس و شیطان پرداخته شده است و آنگاه اهداف آنان از من

در پایـان،  وهـا و ابزارهـای تهدیـد شـیطان معرّفـی،  روش شده اسـت. در ادامـه نیـز

 راهکارهای قرآن برای رهایی از این خطر برشمرده شده است.

 پنهان، ابلیس، شیطان، انسان.قرآن، تهدید : واژگان کلیدی

                                                           
 E-mail: Ashokr@rose.shirazu.ac.ir  
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 مهمقدّ

قلمداد كرد؛ زیرا ایـن  6تهدید پنهان و نرم نیتر یجدّتوان اوّلین و  تهدیدهای ابلیس را می

تهدید همزمان با آغاز خلقت انسان است. زمانی كه خداوند آدم را آفرید و بـه مالئکـه دسـتور 

روی خودخواهی و از او  . سپس1رّد كردداد تا در مقابل او سجده كنند، ابلیس از این فرمان تم

؛ 86؛ الحجـر/67ــ61را گمـراه كنـد )ر. ؛ األعـراف/ها  انسـانكـه  تصمیم گرفت جویی انتقام

م یـاد كـرد .(31و ص/ 11اإلسراء/  . تـاریخ عملکـرد او 8او بر تهدید خود، به عزّت خداونـد قَسـَ

 9نسان و تـا قیامـت ادامـه داردكه تهدید جدّی است، بلکه تا پایان عمر ا دهد یمتاكنون نشان 

(. در این پژوهش تـالش شـده اسـت بـه 899: 66، ج 6879)ر. ؛ مکارم شیرازی و دیگران، 

 پاسخ داده شود:قرآن كریم های ذیل با استعانت از  پرسش

 ؟ردیپذ یمیی صورت ها فهلّؤمـ تهدید پنهان شیطان در كدام ابعاد و با چه 6

 انسان كدامند؟ـ ابزار تهدید شیطان در برابر 1

 و اهداف شیطان در اعمال مقاصد تهدیدآمیز خود چیست؟ ها روشـ 8

 ؟دهد یمیی برای مقابله با این تهدید پیش روی انسان قرار راهکارهاچه  قرآن مجیدـ 9

 ـ معنای تهدید پنهان شیطان1

ی است كه شـیطان های گفت: مجموعة اقدام توان یمدر تعریب مفهوم تهدید پنهان شیطان 

ی اخالقی و الگوهای رفتاری انسان و در نهایت، نافرمانی ها ارزشبه منظور تغییر در اعتقادات، 

 .دهد یماو از دستورهای خداوند، از طری  فریب، وسوسه، تزیین و مانند آن انجام 

 ـ ابلیس و شیطان9

ی نامعبه  نیهمچناست. « ریخی از دور ابُعد ی»ی معنابه « شطن»از مادّة « طانیش»ة واژ

(. 171ــ176: 1، ج 6879گفته شده اسـت )ر. ؛ طریحـی،  زین« و مضطرب لیطوریسمان »

جنبنـدگان  او متمرّد، اعمّ از انسان، جن و ی سركشبه موجود « طانیش»ة كلمی معتقدند برخ

هـم  سیابلـبـه  نکـهیاآمده اسـت.  زینو دور از ح   ریشری روی معنو به  شود میاطالق  گرید
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همچنـین واژة  .در او وجـود دارد كـهی اسـت شـرارتبـه خـاطر فسـاد و  اطالق شده، طانیش

آمده اسـت )ر. ؛ مکـارم « و رانده از قرب و رحمت سیأ»ی معنابه « بلس»از مادّة « سیإبل»

 (.81 :3، ج 6873و طیب،  668ـ666: 6، ج6879شیرازی و دیگران، 

 ـ تفاوت شیطان و ابلیس3

از درگـاه خداونـد رانـده شـد و  ،نافرمـانی ةسـطی است كه به واابلیس، اسم شیطان خاصّ

را ی است به معنای موجود متمرّد و طغیانگر كه ابلیس و دیگر شیاطین شیطان یک مفهوم كلّ

 .گردد یم شامل ی حیواناتحتّیا و انس و  از جنّ

 تهدید پنهان شیطان ـ اهداف4

یش به طاغوت اسـت. هدف اصلی شیطان، فریب دادن انسان برای نافرمانی از خداوند و گرا

. اهداف دیگر شیطان (31ص/)این همان گمراهی آشکار است كه برای آن قسم یاد كرده است 

 به قرار زیر است. قرآنمطاب  آیات 

 ( کفر و ناسپاسي1ـ4

ی است. الهی ها نعمتی انسان از گزار سپاستالش برای ممانعت از  طانیشاز جمله اهداف 

كـه بیشـتر  كـنم یمی گمراه ا گونهكه بندگان تو را به  كند یم شیطان در مقابل پروردگار ابراز

. در آیـة دیگـر (67/األعـراف) شَـاکِرِینَ  أَکْثَـرَهُمْ  تَجِدُ الَی نخواهند كرد: شکرگزارآنان 

 (. این عبارت مطاب  وعدة شیطان است.68)سبأ/ الشَکُورُ عِبَادِیَ مِنْ وَقَلِی ٌ: دیفرما یم

ناسپاس خواهند شد، دو وجـه قابـل  ها انسانن از كجا دانست كه اكثر در باب اینکه شیطا

زنی درست از آب درآمده است  بیان است. یکی اینکه او چنین چیزی را حدس زد و این گمانه

وجه دیگر این است كه نفس قوای زیادی دارد كه تنها یکی از این قوا، یعنـی  (.18)ر. ؛ سبأ/

، گـرایش گانه نوزدهو بقیّة این قوای  خواند یماطاعت خداوند فراقوّة عقلی، نفس را به عبادت و 

از قـوّة عقـل و  تر كاملویژه كه این قوا در ابتدای خلقت،  به لذّات جسمانی و شهوانی دارند، به



 6868 پاییز، 63، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 11

 

دارای استیالی بیشتری هستند. امّا عقل در ابتدای خلقـت در نهایـت ضـعب قـرار دارد )ر. ؛ 

، هم از نظـر كنند یم(. پس قوایی كه انسان را از عبادت دور 161: 69ج  ق.،6918فخر رازی، 

و هم از نظر تعداد بیشتر هستند. بدیهی است كـه شـیطان  ترند یقوقدرت در ابتـدای خلقت 

اخبـار  نیاشیطان  كه اند گفته. برخی نیز كند یمكه چنین ادّعایی  هاست یژگیوبا علم به این 

را در لــوی محفــوظ  آنهـا(، یا اینکـه 61: 9، ج 6881نی، بود )ر. ؛ كاشا دهیشن مالئکهرا از 

در هـر صـورت، بـه خـاطر غفلـت از (. 116: 6ج ، 6911مشاهـده كـرد )ر. ؛ ارمـی علـوی، 

 .شوند یمی است كه مرتکب ناسپاسی الهی ها نعمت

ی گسـتاخو بـا  ردیـگ یمـی انسان قـرار اعتقاداصول  نیتر مهمشیطان همچنین در مقابل 

 لِلْإِنسَانِ قَالَ إِذْ الشَیْطَانِ کَمَثَ ِ: دیجو یمی زاریبو بعد هم  كند یم كفروت به انسان را دع

 .(61/الحشر) مِنکَ بَرِیءٌ إِنّي قَالَ کَفَرَ فَلَمَا اکْفُرْ

ی هـا متاع، ردیبپذدعوتش را  کهنیای برادعوت نموده است و  كفری سوی را به انساناو هر 

ی آرزوهای دروغین و ها وعدهی از ح  را با روگردانداده است و  نتیز را در نظرش ایدنی زندگ

 كفـردر طول عمـر از  كه یطورسازد، به  یم كفردهد و او را گرفتار  یمی جلوه ودر نظر  جا یب

(. 169: 66ج ق.، 6967)ر. ؛ طباطبـائی، تـا مـرگ فرارسـد  كنـد یمـی خرسـندخود ابـراز 

. شـود میو اجـازة ورود شـیطان داده  شـود میرداشـته از طرف خود انسان ب نینخستی ها گام

قدرت عبور از آن را نخواهنـد  آنهاببندند،  نیاطیشی روی روی خود را به ها چهیدر كهی كسان

 یَتَوَلَوْنَـهُ  الَـذِینَ  عَلَـ   سُلْطَانُهُ إِنَمَااسـت:  قتیحق نیاشاهد  زین قرآن گرید اتیآداشت. 

 (.688)النّحل/ کُونَمُشْرِ بِهِ هُم وَالَذِینَ

 ( براندازی9ـ4

 الْقِیَامَوةًِ یَـوْمِ  إِلَـ   أَخَـرْتَنِ  لَئِنْی نسل آدم است: نابودهدف دیگر شیطان گمراهی و 

دو معنا دارد: یکی عبارت از دریافت كامل « حنک. »(11/اإلسراء) قَلِیالً إَالَ ذُرِیَتَهُ ألَحْتَنِکَنَ

. در معنـای كشـند یمانداخته و او را  وانیحبه گردن  كه استاست و دیگری به معنای طنابی 

را بـه سـمت  آنهـاو در معنای دوم، یعنی  كنم یمكن  را با اغوا ریشه آنها دیگو یماوّل، شیطان 
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نـابودی  اش جـهینت(. معنـای دوم نیـز 817: 16ج  ،6918)ر. ؛ فخر رازی، دهم یمگناه سوق 

 است.

 تروی  فحشا و منکر( 3ـ4

 بِالْفَحْشَـاءِ  یَـأْمُرُ  فَإِنَـهُ  الشَـیْطَانِ  خُطُـوَاتِ  یَتَبِعْ وَمَن الشَیْطَانِ خُطُوَاتِ تَبِعُواتَ لَا

دشمنی آشکار شیطان این است كه شما را به فساد،  .(613و ر. ؛ البقره/ 16/النّور) وَالْمُنکَرِ

از مصادی  این فساد، همـان  .رسد ینمكه البتّه به حدّ اجبار  دهد یمفحشا و تروی  آن دستور 

فروشـی دزدی و  ی مختلب آن مانند ربـاخواری، كـمها شکلخوردن مال حرام و فساد مالی به 

خـواری اسـت. فسـاد در  ی پیچیده و رانـتها اختالسسرقت اموال، خوردن مال یتیمان، انواع 

شـیطان  مسائل اخالقی و جنسی كه به دلیل قدرت غالب آن، ابزار خوبی برای بـروز دشـمنی

حجـابی، روابـط نامشـروع  ی آن را از جملـه بـدحجابی و بـیها نشـانهخواهد بود كه متأسّفانه 

 .مینیب یمجنسی و مانند آن در جوامع مختلب 

 ـ ابعاد تهدید پنهان شیطان2

. در بُعـد ردیـگ یمـی نظـری و عملـی صـورت اساسدر دو بُعد  طانیشپنهان و نرم  دیتهد

زی اعتقادات و باورهای انسان است تا پایبنـدی او بـه خداونـد را سا نظری، شیطان در پی زایل

سازی بعدی هموار سازد. بنیان و زیرساخت، ایمان هـر  سُست كند و راه را برای عملیات گمراه

انسان مؤمن، عبارت است از عقاید و بینشی كه او نسبت به عـالم هسـتی، مبـداء و مقصـد آن 

. بـه رسد یمیش پیدا كند، نوبت به تردید، نافرمانی و معاصی دارد. اگر این باورها به سُستی گرا

 .دهد یمهمین دلیل است كه شیطان ابتدا همین نقطه را هدف قرار 

انسان را به مقصـود شـیطانی  تر راحتامّا در بعد عملی، شیطان با سُست كردن معتقدات، 

و  افتـد یمـدام او  . انسانی كه ایمان او ضعیب شده است، به آسـانی بـهكند یمخودش دعوت 

و از بندگان ضعیب و ماننـد خـود  ورزد یم. به خداوند شر  كند یممطاب  دستورهایش عمل 

ی ها وسوسـهو تحـت تـأثیر  كنـد یماندوزی و دنیاگروی پیشه  ، مالدینما یمدرخواست كمک 



 6868 پاییز، 63، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 18

 

. خشم و شـهوت چشـم بصـیرت او را شود میشیطان قرار گرفته است و به انواع گناهان آلوده 

 .گردد یمو در نهایت، زیانکار در دنیا و آخرت  سازد یمور ك

 ی تهدید شیطان در ابعاد نظری و عمليها فهلّْم( 1ـ2

به دو مؤلّفة شر  و كفر یـا ناسپاسـی، و در بُعـد عملـی بـه تکبّـر،  توان یمدر بُعد نظری 

. در بُعد دیآ یمبه دست  قرآناز متن مقدّس  ها مؤلّفهخودپسندی و حسادت اشاره كرد كه این 

 إِنَمَـا : رود یمـی بـارز بـه شـمار ها شـاخصنظری و مؤلّفة شر ، پذیرش سلطة شـیطان از 

 طانیشـسـلطنت . (688/النّحـل) مُشْـرِکُونَ  بِهِ هُم وَالَذِینَ یَتَوَلَوْنَهُ الَذِینَ عَلَ  سُلْطَانُهُ

 ریتـدبرا  شـانیااه خود امـور تا او به دلخو رندیگ یمیّ خود ولاو را  كهی است كسانمنحصر در 

یّ خـود ولـرا  طانیشـی خـدا، جـاورزند و بـه  یم شر به خدا  كهی است كساندر  زینو  كند

 ، شر  در اطاعت است.شر مراد از در اینجا . رندیگ یم

 ( هواپرستي1ـ1ـ2

 ذَاتَخَ مَنِ أَفَرَأَیْتَی بُعد نظری با مؤلّفة شر ، هواپرستی اسـت: ها شاخصیکی دیگر از 

 کنیلـاو را بپرسـتد،  دیبا كهیی دارد خداداند  یم(. شخص هواپرست 18/هیّجاثال) هَوَاهُ إِلَهَهُ

 ،ی اسـتپرست یهو طانیشراه نفوذ  نیمؤثّرترپرستد.  یمی خود را هوای سبحان، خدای جابه 

ی نـدارد و گر وسوسـهقدرت بـر  طانیشی در درون انسان وجود نداشته باشد، گاهیپاتا  كهچرا

 شیپـی انسان را تا مرحلة مبارزه بـا خـدا هواپرست. ستینی هواپرستی جز زیچ طانیش گاهیپا

ی گرفتار شد، و امر به سجده بـر آدم را شومسرنوشت  نیچنبه  طانیش كهگونه  همان برد، یم

ی محصـول تمام عمر انسان و حسنات اعمال هـواپرستلحظه  کگاهی ی پنداشت! مانهیحکریغ

 (.111ـ119: 16 ، ج6879دهد )ر. ؛ مکارم شیرازی و دیگران،  یماد صالح او را بر ب

تا جـایی كـه  دهند میخود و مصلحت خویش را بر هر چیز دیگری ترجیح  ها انسانبرخی 

نباشـد، انجـام  شیها خواسـتهعباداتی از قبیل نماز، روزه و مانند آن را تـا زمـانی كـه مـزاحم 

قیقی خود قرار داده است و بقیّة امور را نه هـدف، . چنین كسی هوای خود را معبود حدهد یم
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بلکه وسیله قرار داده است. این عمل به جای عبادت، عادت اسـت و بـدین دلیـل هـوی گفتـه 

 (.16: 7، ج6919)ر. ؛ مغنیه،  سازد یمشده است كه فرد را به سوی آتش متمایل 

 ( خودداری از سجده در مقاب  آدم9ـ1ـ2

ی مشهور بُعد عملی تهدیـد ابلـیس اسـت. عامـل ها شاخصاز  سجده نکردن در مقابل آدم

 آلدَمَ اسْـجُدُواْ  لِلْمَالَئِکَوةًِ قُلْنَـا  وَإِذْاصلی این تمرّد، استکبار و خودپسندی ابلـیس اسـت: 

 (.66و ر. ؛ األعراف/ 89/البقره) وَاسْتَکْبَرَ أَبَ  إِبْلِیسَ إِالَ فَسَجَدُواْ

ی او عملـتخلّـب عملـی، اخالقـی و اعتقـادی شـد. تخلّـب سه  مرتکبابلیس با این تمرّد 

ی و متمـرّد عاصـو  دیگرددر عمل، مخالب فرمان ح   كهسرپیچی از سجده در مقابل آدم بود 

 انکـارخـالف اعتقـادی ابلـیس،  .نسبت به آدم بـود استکباری او اخالقخالف  (.93شد )الکهب/

 شود میاو استنباط  كالم. از ستینلحت ی مصروامر خدا از  كرد یمی بود، چون تصوّر الهعدل 

 (.966ـ 986: 6ج  ،6873داده است )ر. ؛ طیّب، به خدا نسبت جهل  كه

 ( سعي در بیرون راندن آدم و حوّا از بهشت3ـ1ـ2

ی بُعد عملی شیطان این است كه نسبت به آدم حسادت ورزید و تالش عملی ها شاخصاز 

آن بود كـه بـا  ها تالشهمان ابتدا آغاز كرد. یکی از این  خود را برای انتقام از او و فرزندانش از

را از مقـام بهشـتی كـه در آن قـرار داشـتند، سـاقط كنـد:  آنهـاوسوسه و فریـب آدم و حـوّا، 

 (.17و ر. ؛ األعراف/  81/البقره) فِیهِ کَانَا مِمَا فَأَخْرَجَهُمَا عَنْهَا الشَیْطَانُ فَأَزَلَهُمَا

 مقام خالفت آدم( مخالفت با 4ـ1ـ2

این نیز از شاخص بارز ابلیس در بُعد عملی تهدید اوست. خداوند به مالئکه كه ابلیس نیـز 

، امّا آنـان مخالفـت دهد یمكه آدم را خلیفة خود در زمین قرار  كند یمدر بین آنان بود، اعالم 

ه در ایـن جمـع . مخالفت اوّلیّه به همة فرشتگان از جمله ابلیس كـ(88/ر. ؛ البقره) كنند یم

قرار دارد، نسبت داده شده است، امّا وقتی كه خداوند حقیقـت امـر را بـر فرشـتگان از طریـ  
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تعلیم اسماء به آدم آشکار ساخت، از سخن خود برگشتند و تسلیم امر خدا شدند. مسـلّم ایـن 

است كه تنها ابلیس از مخالفت خود بازنگشت. همة قراین بعـدی، از جملـه سـجده نکـردن و 

 .كند یمریب آدم، این نکته را تأیید ف

، مالئکهقبل از به وجود آمدن صحنة خلقت آدم و سجدة  سیابل كه دیآ یمبر قرآناز آیات 

 مکتـومدر بـاطن  كـهی بـوده مخـالفتی از ناشی او ظاهرو مخالفت  نکردنو سجده  9بود كافر

 الَ مَـا  أَعْلَمُ إِنّي (. برخی مفسّران عبـارت663: 6ق.، ج6967)ر. ؛ طباطبائی، داشته است 

، همـان وجـود دیـدان ینمـكـه منظـور از آنچـه  اند كردهرا چنین بیان  (88)البقره/ تَعْلَمُونَ

 (.619: 6جق.، 6966كثیر،  )ر. ؛ ابن ابلـیس در میان مالئـکه است كه از جنس آنـان نیست

 ـ ابزارهای شیطان3

 ( نفس امّاره1ـ3

وسوسه  نیهمسبحان  یخدااره اوست. ، نفس امّیآدم ةشیانددر  طانیشنفوذ  بیقرعامل 

 وَلَقَـدْ :سـازد یماره انسان منسوب به نفس امّ شریفه اتیآاز  یبعضرا در  طانیشمنسوب به 

اگرچه راه  كه دهد یمسناد نشان اِ نیا. (61/ق) نَفْسُهُ بِهِ تُوَسْوِسُ مَا وَنَعْلَمُ الْإِنسَانَ خَلَقْنَا

)ر. ؛  اسـت یآدم ةارنفس امّ ی،طانیش یها شهیاندا محور انسان است، امّ ةشیاند ،طانیشنفوذ 

 (.988ـ868: 8، ج 6836جوادی آملی، 

)ر. ؛  ی اسـتنفسـانی هواهـای و قلبـی و خطـورات طانیشـ االتیخوسوسه نفس همان 

در  كـهمرحله قائل هستند  ای نفس سه حالت یبرای اخالق علما (.199: 61ج  ،6873طیّب، 

 شده است: حیتصر آنهابه  زین قرآن

انسان را به گناه  كهاست  كشنفس سر ای (98/ وسبیر. ؛ )« نفس امّاره»مرحلة نخست، 

امركننـده ـ  اریبسـی عنـدلیل، به آن امّاره ـ ی نیهمو به  كشاند یمدهد و به هر سو  یمفرمان 

و  تیـتربو  میتعلـپـس از  كـه( 1ــ6/ ةامة یقر.ک؛ الاسـت )« نفس لوّامه»اند. مرحلةدوم،  گفته

غرایـز، گهگـاه  انیـطغاست بر اثـر  ممکنمرحله  نیا. در ابدی یممجاهدت، انسان به آن دست 
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 شیخـوگـردد و بـه مالمـت و سـرزنش  یم مانیپشـی زودیی بشود، امّـا بـه ها خالف مرتکب

. مرحلـة دیشـو یمو دل و جان را با آب توبه  ردیگ یمبر جبران گناه  میتصمپردازد. سپس  یم

 بیتهـذ، هیتصفپس از  كهی است ا مرحله( و آن 88ـ17است )الفجر/  ةمطمئنّنفس سوم، 

شـوند )ر. ؛  یمدر برابـر او رام  سـركشغرایـز  كهرسد  یمی ا مرحله، انسان به كامل تیتربو 

 (.983: 6 ، ج 6879مکارم شیرازی و دیگران، 

 ( اختیار انسان9ـ3

مخلوقـات بـه  انیـمدر  اریـاختدرجـة  نیالتربا، نامعصومو سخنان  قرآن انیببا توجّه به 

یی پیـامبران راهنمـای كه بـه كمـک آن و بـا ابزار نیهمنیز با  طانیشانسان داده شده است. 

ی جـاتـا بـه  سازد یمو راه را بر او مشتبه  پردازد یمی انسان اغوا، به دیرسبه سعادت  توان یم

فاصـله گیـرد.  شیخـورار، و از خـال  ق طانیشی و تقرّب به او، در خدمت الهاطاعت از فرمان 

كه شیطان از اختیار انسان سوء استفاده كـرده اسـت و او را  دهد یمبه خوبی نشان  قرآنآیات 

 لِـيَ  کَانَ وَمَافریب داده است و انسان نیز با اختیار خویش دعوت شیطان را پذیرفته اسـت: 

 أَنفُسَـکُم  وَلُومُـواْ  تَلُومُـونِي  فَـالَ  لِـي  تَجَبْتُمْفَاسْ دَعَوْتُکُمْ أَن إِالَ سُلْطَان  مِن عَلَیْکُم

 را اریاخت هرگز ،طانیش یها وسوسه كه شود می استفاده قرآنآیات  . همچنین از(11/ میابراه)

 طانیش نداشتن (. تسلّط688)النّحل/ ستین شیب كننده دعوت کی او بلکه ،ردیگ ینم انسان از

 (.11/میابراهدارد ) اقرار آن به طانیش خود هم ( و91)الحجر/ است خداوند دییتأ مورد هم

 ی شیطانها روشـ 7

رود تا  یم شیپگام  به و گام كند یمامور آغاز  نیكوچکتری از آدمدر گمراه ساختن  طانیش

 چنین است: ها روشبه اهداف خود دست یابد. برخی از این 
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 ( وسوسه1ـ7

 ثیحـدی معنـسه است. وسوسه بـه شیوة معمول شیطان برای گمراه ساختن انسان، وسو

و  حتینصـی دعـوت كـردن آمـده اسـت. او گـاهی زیـچی سـوی آهسـته بـه صدانفس و با 

)ر. ؛  كنـد یمـی بـه او القـا خفی گاهی معنا را با صوت ول، آورد یمی به نظر انسان رخواهیخ

 فَوَسْـوَسَ : دیفرما یم در خصوص وسوسه شدن آدم و حوّا نقرآ .(118: 7ج ، 6876قرشی، 

 هَذِهِ عَنْ رَبُکُمَا نَهَاکُمَا مَا وَقَالَ سَوْءَاتِهِمَا مِن عَنْهُمَا وُورِیَ مَا لَهُمَا لِیُبْدِیَ الشَیْطَانُ لَهُمَا

(. 618؛ ر. ؛ طـه/18/ األعـراف) الْخَالِـدِینَ  مِـنَ  تَکُونَـا  أَوْ مَلَکَـیْنِ  تَکُونَا أَن إِالَ الشَجَّرَ ِ

را بـر سـر  ها داممقصود، انواع  نیابه  دنیرسی براو حوّا برآمد و  در صدد وسوسة آدم طانیش

ی خـدا بنـدگی اطاعت و ها لباسآنان مشغول شد تا  كردنراه آنان گسترد. نخست به وسوسه 

 نیـابـه  دنیرسـی بـراسـازد.  آشـکارپنهان بود،  كهرا  آنهاو عورت  كند رونیبرا از تـن آنان 

، دانیـجاوی زنـدگو  تکامـلی انسـان بـه ذاتاز عش  و عالقة  كه دید نیاراه را  نیبهترهدف، 

 كـهی آنـان بتراشـد. آدم بـرای مخالفـت فرمـان خـدا بـرای ا بهانـهو هم عـذر و  كنداستفاده 

یی بـر سـر راه او هـا دام نیچنـو  كنـد ادی یدروغقسم  نیچن نیای كس كندتوانست باور  ینم

: 1، ج 6879رم شـیرازی و دیگـران، شـد )ر. ؛ مکـا طانیشـ بیـفر میتسـلبگذارد، سرانجام 

 (.667ـ661

یـا  )ص(، بلکـه از پیـامبرمیستینآگاه  طانیشی وسوسة چگونگمعتقدند ما از  نارمفسّی برخ

ضـعب  بـر نقطـه هیـتکكـه  شود میی واقع شکلی در بدی به اغواكه  میا افتهیدر )ع(امام معصوم

 (.6116: 8ق.، ج 6961ی انسان دارد )ر. ؛ شاذلی، فطر

آوری پـول و  كـه بـه جمـع كنـد یمـزه نیز شیطان به همین گونه در فرزندان آدم القا امرو

. بـه شـود میثروت بپردازد، چرا كه این مال و ثروت است كه موجـب رفـاه و آسـایش انسـان 

و تمـام نیـروی  خورنـد یمیی ها سهیدسفریب چنین  ها انسانكه اكثـر  مینیب یمهمین سبب، 

مال و ثروتی كه  دیفرما یم. در مقابل، خداوند شود میمقام دنیوی آوری مال و  صرف جمع آنها

گونه كـه  (. پس شیطان همان8ـ1/الهمزة، موجب ماندگاری او نخواهد شد )كند یمانسان جمع 
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آدم و حوّا را با حیله و نیرنگ جاودان ماندن، از مقام برتری كه داشت، به زیر كشاند، فرزنـدان 

 .دارد یمز رسیـدن به خدا بازاو را نیز با همین شگـرد ا

 ( غاف  کردن9ـ7

را متحمّـل  بمركّـجهـل  جـادیاو  نییتـزرن   گرید، كندی را غافل كسبتواند  طانیشاگر 

قرار گـرفتن، برابـر  طانیش. تحت نفوذ (988ـ868: 8، ج 6836ر. ؛ جوادی آملی، ) شود نمی

شـیطان بـر  (.67 :6، ج 6838، ر. ؛ قرائتی) آنهاستاز  تیّمحرومی و الهبا خروج از مقامات 

این باور بود كه خداوند به خاطر آدم، او را گمراه ساخته است و او نیز فرزندان آدم را با اغفـال 

 أَغْـوَیْتَنِي  بِمَـآ  رَبِ قَـالَ جـویی خواهـد كـرد:  خود گمراه كرده است و از این روی، انتقام

 از جملـة كـهیی اسـت معنا نیا. (86/الحجر) أَجْمَعِینَ مْوَألُغْوِیَنَهُ األَرْضِ فِي لَهُمْ ألُزَیِنَنَ

 انکـاری اقـدام او را تعـالی خـدا. شـود میاستفاده  زین (18)القصص/ غَوَیْنَا کَمَا أَغْوَیْنَاهُمْ

 الْفَاسِـقِینَ  إِالَ بِـهِ  یُضِـ ُ  وَمَـا  کَثِیـراً  بِـهِ  وَیَهْـدِی  کَثِیراً بِهِ یُضِ ُیـة آ، بلکه در نکرد

 نموده است. حیتصربه آن (، 11البقره/)

به عنوان  بلکه، ستینیی ابتدااز سوی خداوند متعال، اغوا و اضالل  طانیشی اغوامنظور از 

ـ  کَیْوَ إِنَ عَلَمجازات است و جملـة  )ر. ؛ طباطبـائی،  كنـد یمـهـم آن را افـاده  يلَعْنَتِ

ی بـا ارادة خـود راه كسـاگـر  نکیلـ، كنـد ینمی را گمراه كسخداوند  (.611: 61ق.، ج 6967

و قهـر  فریك نیبزرگتر كردنرها  نیاسازد و  یم، خدا او را به حال خود رها ندیبرگزانحراف را 

، خداوند او را بـه حـال خـود رهـا كردو لجاجت  رتکبّچون با اراده خود  زین سیابلی است. اله

 (.918: 9، ج 6838)ر. ؛ قرائتی،  كرد

 ( وعدۀ دروغ3ـ7

و  ها انسـاندادن  بیـفربه اهداف خـود  دنیرسدر راستای  طانیشی ها وهیازش گریدی کی

. كننـد یماعتماد  آنهادلخوش هستند و به  ها وعدهی به گاه ها انساناوست.  نیدروغی ها وعده

. گـاهی ایـن شـود میی داده منظوری و به چه كسیة چه ناحوعده از  نیااست كه  نیاامّا مهم 
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ی ها وعـده. البتّـه او دهـد یمـافراد بشر وعده  تیهدایی و افزا رتیبصخداوند است كه به قصد 

(. 6عمـران / )آل الْمِیعَـادَ  یُخْلِفُ الَ اللّهَ إِنَ: ستینی در آن فتخلّ چیهكه  دهد یم نیراست

كـه فریـب و  دهـد یمـیی ها وعـدهی، ساز است كه با هدف گمراه طانیشدهنده  ی وعدهگاهامّا 

 مَـا : دیـآ یمـی دروغ به سراغ شما ها وعـدهكه شیطان با  دهد یمینان اطم قرآندروغ است. 

 (.19و اإلسراء/ 618)النّساء/ غُرُورًاً إِالَ الشَیْطَانُ یَعِدُهُمُ

، بـرخالف كنـد یمـاو بـدون واسـطه  كـهیی ها وسوسـهعبارت اسـت از  طانیشی ها وعده

قـوّة وهـم از  كهی است الیخهر امر از نتای  وسوسه است و منظور از آن،  كهآرزومند ساختن 

، اسـتفاده از گـریدبـه عبـارت  ای و یـتمنّی تعالی خدا كهدلیل بود  نیهمبه  .برد یمآن لذّت 

)ر. ؛ طباطبـائی،  وعـدة شـیطان را غـرور خوانـد بلکـهبشر را غرور نخواند،  نیدروغی آرزوها

(.39: 9ق.، ج6967

 اللَـهُ  یُخْلِفَ وَلَنی راست است: الهوعدة ی ولاند،  وعده داده طانیشی، هم خدا و هم آر

 یَعِدُهُمُ مَا :سـتینی گرید زیچ بیفرجز دروغ و  طانیشی ها وعدهی ول، (97)الح / وَعْدَهُ

، دعوت بـه طانیش نیدروغی ها وعدهنشانة  (.19و اإلسراء/ 618)النّساء/ غُرُورًاً إِالَ الشَیْطَانُ

 الْفَقْـرَ  یَعِـدُکُمُ  الشَـیْطَانُ  :دهـد یمـان وعـدة فقـر ی و فساد است. گاهی شیطنظر تنگ

 مِنْـهُ  مدغْفِوّرَ  ً یَعِـدُکُم  وَاللّـهُ ی به مغفرت، فضل و بخشش است: اله(. امّا وعدة 113)البقره/

، دهـد یمـوعدة فقر به انسـان  طانیش کهنیای معنا(. 113)البقره/ عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَاللّهُ وَفَضْالً

و  لیـبخ، صیحـریـا، دنی امـوال بـراتـا  دكن یم کیتحرانسان را با وسوسة خود  كهاست  نیا

او شود  ریدامنگی دستیتهمبادا  كههمچنین از انفاق در راه خدا بترسد  مشغول مشاجره گردد.

 (.691 :1، ج 6863)ر. ؛ نجفی خمینی، 

 سازی گناهان ( آسان4ـ7

سـازی بـرای ارتکـاب آن از  و زمینهنمایی گناهان بزرگ  سازی و كوچک آسان جلوه دادن و

، از انسـان طـوالنی آرزوهـایایجـاد  همـراه بـا ،زیبـا نمـاییطری  ظاهر كردن كار زشـت در 

 لَهُـمُ  تَبَـیَنَ  مَـا  بَعْـدِ  مِن أَدْبَارِهِم عَلَ  ارْتَدُوا الَذِینَ إِنَ است: ی مرموز شیطانها روش
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ی جلوه دادن معنابه « لیتسو»ة كلم. (19/ محمّد) لَهُمْ لَ وَأَمْ لَهُمْ سَوَلَ الشَیْطَانُ الْهُدَى

 بـایزهـم در نظـر  شیها یزشت كهای  بر آن است، به گونه صیحری آدمنفس  كهی است زیچ

ی باسـازیزی معنابه  ای سَوَلَ لَهُمْبنابراین، (. 196: 63ق.، ج 6967شود )ر. ؛ طباطبائی، 

ی عنـی اسـت؛ یسـاز و آسان« لیتسه»ی معنابه  اهاست و ی یّتواقع اندنینماها و وارونه  یزشت

 ای مهلت دادن و یـمعنابه  ای يأَمْلدهد و  یمی انسان آسان جلوه براراه انحراف را  طانیش

 ی رساندن است.اری امداد و یمعنابه 

 ( زینت دادن2ـ7

. شـود میی كارساز برای ابلیس و شـیطان تلقّـی ها روشزیبا جلوه دادن اعمال ناپسند، از 

رنـگ  هـا ارزشو برخـی از انـد  امروزه بسیاری از گناهان، قبح و زشـتی خـود را از دسـت داده

شده است. بـه عنـوان  گر جلوهبه عنوان ارزش در انظار جامعه  ها ارزشو بسیاری ضدّ  اند باخته

 یهـا ارزشمثال، حجاب و پوشش كه نه تنها در باورهای دینی، بلکه در فطرت پا  انسانی از 

جـا  بـه جـا ها ارزش. امّا تالش شیطان به جایی رسیده است كه این شود میواالی انسانی تلقّی 

ی كه حیـا، عفّـت، مردانگـی و ا گونه ، بهرود یمشده است و برهنگی از فرهنگ ارزشی به شمار 

فروغ شده است و كسـانی كـه ملتـزم بـه ایـن ارزش و پوشـش هسـتند، بـه عنـوان  غیرت كم

. امروزه بسیاری افراد بـه گناهـانی ماننـد سـاز و آواز، شوند یمرمترقّی معرّفی پرست و غی كهنه

هـایی مثـل نمـاز، روزه و حـ  را  . عبـادتپندارند یمو خوب  كنند یمی و ظلم افتخار حجاب یب

 .(86ـ83: 3، ج 6873)ر. ؛ طیّب،  شمارند یمپست و بد 

سبا و قوم او زیبا جلـوه داد،  شیطان خورشیدپرستی و سجده در مقابل آن را در نظر ملکة

مسدود سـاخت و گمراهـی ایشـان را تثبیـت نمـود و مـردم آن  آنهاای كه راه ح  بر  به گونه

. (19)النّمـل/ افتادنـد یمـسامان به جای خداوند متعال، در مقابل خورشید به سجده و كرنش 

ار است برای اینکه ، ترغیب دشمنان و كفّكند یماز تزیین شیطان بیان  قرآننمونة دیگری كه 

با مسلمانان وارد نبرد شوند. او عالوه بر اینکه جنگ با مسلمانان را كاری درست در نظر ایشان 

كه آنان شکست نخواهند خـورد و در ایـن جنـگ، او كنـار  كند یم، تضمین هم دهد یمجلوه 



 6868 پاییز، 63، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 11

 

رویی در میـدان گونه كه شگرد اوست، به هنگام رویـا خواهد بود. امّا همان آنهاآنان و پشتیبان 

 (.93)األنفال/ دیجو یمگذارد و بیزاری  نبرد، پا به فرار می

البتّه تا زمانی  (.18)النّحل/زیبا جلوه دادن اعمال ناپسند، كار همیشگی شیطان بوده است 

در میان هر قومی و در هـر زمانی،  كه به او مهلت داده شده است، به این كار ادامه خواهد داد.

ی اجتماعی و فرهنگی آن فـراهم بـوده اسـت، در نظـر انسـان ها نهیزملی را كه او بدترین عمـ

ی زنـده بـه گـور جاهلعرب  كهگونه  پندارد، همان یمافتخار  کآن را ی كهدهد  یم نتیزچنان 

 نـاتییتز نیـای از اریبسـی ها نمونـهامـروزه  دانسـت. یمدختران خود را سند افتخـار  كردن

 اتیـجنا، تجاوزهـا و هـا یغـارتگر، ها یدزد كه مینیب یمز افراد ی ااریبسی را در اعمال طانیش

)ر. ؛  دهنـد میقـرار  بنـدهیفری ها افهلفّ ریزو در  كنند یم هیتوج مختلبهای ریتعبخود را با 

دربارة قوم عاد و ثمود نیز شیطان همین شـیوه  (.139: 66، ج6879مکارم شیرازی و دیگران، 

خداوند راه نجات اقوام پیشین را از  .(83)العنکبوت/گردید  را دنبال كرد و موجب هالكت آنان

روی به سوی پروردگـار آورنـد و تضـرّع و  ها انسانكه  كند یمنامالیمات روزگار چنین معرّفی 

خشوع كنند و در برابر حضرت او تسلیم باشند. امّا آنان قساوت قلب به خرج دادنـد و شـیطان 

اده كرد و این عمـل نادرست را در نظر ایشان زیبا جلوه شده سوء استف هم از این فرصت فراهم

 (.98داد تا در هالكت بیفتند )األنعام/

، كفـر، دیـآرا یمـبرخی مفسّران مصادی  اصلی اعمالی را كه شیطان در نظـر صـاحبان آن 

(. از مصـادی  دیگـر 911: 9ق.، ج6919)ر. ؛ مغنیه،  اند كردهگمراهی، طغیان و فساد معرّفی 

ی، معاص ارتکاب، تیّاذتکذیب انبیاء، شر  به خدا، حمل معجزات بر سحر، ظلم و  انتو یمآن 

 (.693: 3، ج 6873و مانند آن را اضافه كرد )ر. ؛ طیّب،  تیّعصب، عُجب، عناد، كبر

 ( آرزوهای طوالني3ـ7

احیای و  ها انسانابلیس برای گمراهی  یها وهیشاز  دیگر برانگیختن آرزوهای طوالنی یکی

است. عمر طبیعی یک انسان با اهداف بلند و فراطبیعی، بـه  جاهلی و تغییر آفرینش یها تسنّ

ناپذیر را داشته باشد. زمان زیادی الزم است تـا  ی نیست كه مجال تحقّ  آرزوهای پایانا اندازه

انسان به بندگی محض برسد و به مقام قرب ربوبی راه یابد. امّا این جایگاه چیـزی نیسـت كـه 
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انسـان را از رسـیدن بـه ایـن مقصـد  كند یمتفاوت باشد، بلکه تالش  نسبت به آن بی شیطان

ی شیطان در این مسیر، ایجاد آرزوهای بلند دنیایی در ذهـن و قلـب ها تالشبازدارد. از جمله 

اوست. كسی كه به آرزوهای دنیایی دل بندد، عالوه بر اینکـه بـه آن آرزوهـا بـه شـکل كامـل 

. این چیزی اسـت كـه شـیطان خـود بـه آن ماند یمسیر اصلی خود نیز باز، از مابدی ینمدست 

 .(666/النّساء) ...وأَلُمَنّیَنَهُمْ وَألُضِلَنَهُمْ: كند یماعتراف 

 حیتـرجرا بـر آخـرت  ایدنتا مردم  افکند یمرا به دل انسان  ایدنماندن در  شتریبی آرزواو 

ی نخواهـد فـریكی و پاداشـ، بهشت و جهنّم و نیز ایدنی زندگدهند و تصوّر كنند كه به دنبال 

 شـانیای باطـل در دل هـا هوساند منظور شـیطان ایـن اسـت كـه آرزوهـا و  ی گفتهبرخبود. 

ی را بـه هـر چـه ا دسـتهو هـر  میـآرا یمـرا در نظرشـان  ایـدنی ورهایزو شهوات و  افکنم یم

)ر. ؛  برونـد تیمعــصبـال خوانم تا از اطاعت خـدا بازماننـد و بـه دن یمدلخواهش هست، فرا

 (.678: 8ج ، 6871طبرسی، 

طاعت خدا و توحید او را به طاعت شیطان و شـر  او مبـدّل كنـد )ر. ؛  تواند یمآرزوها 

از جمله مصادی  آرزوهای باطل، طول عمـر و انکـار عـالم بنابراین،  (.888: 8تا، ج  طوسی، بی

(. 999: 8، ج 6813و قمــی،  699: 8ق.، ج 6969آخــرت و عــذاب آن اســت )ر. ؛ آلوســی، 

همچنین ترغیب به تر  توبه و دستور به تأخیر آن، از مصادی  آرزوها بـه شـمار رفتـه اسـت 

: 6ق.، ج 6911جـوزی،  ابن و 836: 9ج ، 6819قرطبی،  ؛817 :1ق.، ج 6966كثیر،  ابن)ر. ؛ 

الم محسـوب (. تشوی  به برخی اعمال ممنوعة دیگر نیز كه از خرافات قبل از ظهـور اسـ979

آرزو و تمنّـی  (.917: 6ق.، ج 6987)ر. ؛ زمخشری، است   شده، از این مقوله شمرده شود می

النّفس دارد و مظاهر مختلفی همچون حبّ جاه و مال دارد كه همة  اثر زیادی در انسان ضعیب

. در نتیجه، چنـین انسـانی حقیقـت خـویش را فرامـوش شود میاین موارد در حبّ دنیا جمع 

 یموسـود كرد و از سوی دیگـر، انگیــزة انجـام گنـاه در او شـدّت خواهـد یافـت )ر. ؛ خواه

 (.133: 6ج ق.، 6986ی، سبزوار
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 ( نجوا7ـ7

 إِنَمَـا  :دلتنگـی پدیـد آورد ،اند آوردهنجوا از القائات شیطان است تا در كسانی كه ایمان 

را  ماردالنیبو  نامنافق طانیش. (68 المجادله/) آمَنُوا الَذِینَ لِیَحْزُنَ الشَیْطَانِ مِنَ النَجْوَى

یی بال كنند الیخو  كنند نیاندوهگتا مسلمانان را  كنندی نجو گریکدبا ی كهبود  كرده  یتشو

 زیتجـو نامؤمنـی بـرا طیشرای را با آن نجو کهی سبحان بعد از آنخدابر سرشان خواهد آمد. 

ی برساند، مگر اینکـه گزندتواند به شما  ینم ها توطئه نیا كه كردرا خاطرجمع  نامؤمنفرمود، 

و . ادینشـو نیانـدوهگ نامنافقـی نجـواو از ضرر  دیكن لتوكّبه اذن خداوند باشد. پس بر خدا 

 مـانیااگر بـه خـدا  (.8)الطّالق/ ی استكاف شیبرا، خدا كند لتوكّبر او  كسهر  كهوعده داده 

 دشمنان كافی است.او در دفع شرّ  كه كنند لتوكّبر او  دیبادارند، 

 ( ایجاد فراموشي8ـ7

ی زیـادی ها خسارتی همیشگی بشر بوده است، چراكه از این طری  ها ینگرانفراموشی از 

را نیز به  آنهاناپذیر بوده است و گاهی هستی  جبران آنهامتوجّه او شده است كه حتّی برخی از 

تند كه موجب خسران در آخرت یی هسها یفراموشاینکه  تر مهممخاطره انداخته است. از همه 

. به همین دلیل، شیطان از این شیوه نیز برای رسیدن به مقاصد خـود شوند یمو ابدیّت انسان 

(. نسیان بـه 66/المجادله) اللَهِ ذِکْرَ فَأَنسَاهُمْ الشَیْطَانُ عَلَیْهِمُ اسْتَحْوَذَ: كند یماستفاده 

(. این 881: 67، ج6819)ر. ؛ قرطبی، ل است معنای فراموشی و گاهی نیز به معنای تر  فع

مصداق داشته باشد. گاهی فراموشی در قلب، گاهی در سـلو   تواند یمفراموشی از چند روی 

. وقتـی دیـجو یمكه البتّه شیطان به همة این موارد تمسّک  ردیپذ یمو گاهی در عمل صورت 

، بلکـه بـدون اینکـه دمانـ ینمـكه فردی ذكر خـدا را فرامـوش كنـد، بـه همـین حـال بـاقی 

 كشاند یمالسّافلین  ی داشته باشد، پیوسته در دام شیطان قرار دارد و او را تا اسفلا دهنده نجات

 (.633: 69ق.، ج 6966مدرّسی، )ر. ؛ 

 وَإِمَـا  :دهـد یمـرا به این خطر شیطانی هشـدار  )ص(خداوند متعال در آیة دیگری پیامبر

از نظـر  (.13)األنعـام/ الظَـالِمِینَ  الْقَـوْمِ  مَـعَ  الذّکْرَى بَعْدَ تَقْعُدْ فَالَ الشَیْطَانُ یُنسِیَنَکَ



 19  عبدالعلی شکر/ قرآن در آن با مقابله راهکارهای و شیطان وسوسة

 

مقصـود دیگـران  ،است، امّا در واقع )ص(مفسّران شیعه، گرچه ظاهر آیه خطاب به پیامبر اسالم

معصوم از خطا و فراموشی است. اگر چنین نباشـد، سـخن و عمـل وی  )ص(هستند؛ زیرا پیامبر

 (.181: 8ق.، ج 6919د )ر. ؛ مغنیه، حجّت نخواهد بو

او را  كند یممورد دیگر به فراموشی انداختن یکی از زندانیانی بود كه یوسب به او سفارش 

نزد پادشاه یاد كند تا شاید از زندانی كه به ناح  گرفتارش شده، رهایی یابد. امّا شـیطان ایـن 

 فَأَنسَـاهُ  ر زنـدان صـرف شـود:د ها تمـدّسفارش را از یاد او برد و باعث شـد عمـر یوسـب 

 (.91یوسب/) سِنِینَ بِضْعَ السِجْنِ فِي فَلَبِثَ رَبِهِ ذِکْرَ الشَیْطَانُ

اسـت:  )ع(با خضر )ع(آیة دیگر در این زمینه، مربوط به مقدّمة جریان مالقات حضرت موسی

 أَذْکُرَهُ أَنْ الشَیْطَانُ إِلَا أَنسَانِیهُ وَمَا لْحُوتَا نَسِیتُ فَإِنّي الّصدخّْرَ ِ إِلَ  أَوَیْنَا إِذْ أَرَأَیْتَ قَالَ

 )ع(، موسیكار نیاخواسته است با  طانیش(. گویا 18)الکهب/ عَجَبًا الْبَحْرِ فِي سَبِیلَهُ وَاتَخَذَ

، 6879)ر. ؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران،  ابنـدبه مالقات آن عالم دسـت ی رتریدو همراهش 

 (.939: 61ج

 جاد دشمني( ای1ـ7

ی مستمر استکبار، ایجاد اختالف میان مردم برای رسـیدن بـه آمـال خـود ها وهیشیکی از 

شیطان از طری  قمار و شراب بـین  دیفرما یم قرآنبوده است. مبتکر این شیوه، شیطان است. 

 الْعَودَاوَ ًَ یْنَکُمُبَ یُوقِعَ أَن الشَیْطَانُ یُرِیدُ إِنَمَا :تا به اهداف خود برسد اندازد یمشما دشمنی 

 .(66/المائده) الّصدالَ ِ وَعَنِ اللّهِ ذِکْرِ عَن وَیَصُدَکُمْ وَالْمَیْسِرِ الْخَمْرِ فِي وَالْبَغْضَاء

عداوت و بغضاء تنهـا از آثـار شـراب و  کهنیاخدا و نماز بازدارد.  ذكرشما را از  خواهد یماو 

شـراب  دنینوشـر در آن دو ظاهرتر است؛ زیـرا اث نیا كهجهت است  نیاقمار دانسته شده، از 

آورد.  یمـدر جانیهی را به عصبو عواطب  ریتخدشود و عقل را  اعصاب می سلسله کیتحرباعث 

ة مـال و آبـروی بـاری را چه درفجوریی درآورده، هر فس  و رسواسر از  كهدر این حالت است 

ی اجتماعی و نیدمقدّسات  عیجم هتکداده، او را به  نتیزدر نظرش  گرانیدة بارخود، چه در



 6868 پاییز، 63، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 81

 

اسـرار، ورود بـه  كـردنمحارم خـود، فـاش  بارهپردة حیا در دنیدرو  انتیخی، دزددارد.  یموا

بـه  ممالـکدهد. آمار  یمجلوه  زیناچو امثال آن را در نظرش  هالكتی ها ورطه نیتر خطرنا 

ارقـام  كـه دهـد یمـن رواج دارد، نشا انآن نیبی در الکلمشروبات  دنینوش كهی مترقّاصطالی 

 آن بسیار وحشتنا  است. دنینوشحوادث ناگوار در اثر و  اتیجنا

مـال را بـه  نیـای بـه دسـت آورد، چـون مالراه،  نیاشد و از  روزیپاگر فردی در راه قمار 

. اگر در قمار مغلوب شود و مـال خـود را كند ینمهم خرج  حیصح، در راه نکرده كسبزحمت 

قماربـاز خـود وادار  بیـحری نسـبت بـه توز نـهیكی، او را به انکاریزو  یپول یب نیهم كهببازد 

كنـد )ر. ؛  یمسـپری  تیّعصـبانخشـم و  ابا حسـرت یـ توأمعمر را  ک، یجهینتو در  كند یم

همچنین گفته شده، افراد بر سَرِ مال و همسـر خـود قمـار  (.618: 1ق.، ج6967طبـاطبـائی، 

نشسـتند و نقشـه  یمی غـم زانـوباختـه، در پـس  ، سـرانجام افـراد مـال و همسـركردنـد یمـ

و  نـهیكی جـز ا جـهینتی بـاز، قماربیـترت نیبـد. رنـدیبگانتقام خود را از رقبا  كه دندیكش یم

بارها بـه عـداوت خـود شـیطان نیـز  قرآن كریم (.911: 9، ج6873عداوت ندارد )ر. ؛ طیّب، 

؛ 9؛ یوسـب/698؛ األنعـام/183و  613؛ البقـره/11؛ األعـراف/18/س)ر. ؛ یـ اشاره كرده اسـت

الفـت و دوسـتی برقـرار  ها انسـانامّا در مقابل، خداوند بین قلـوب  (.98و اإلسراء/ 11الزّخرف/

 .(68و الحجرات/ 18؛ األنفال/688عمران/ آلر. ؛ ) كند یم

 گام به ( فسادانگیزی گام10ـ7

جمله اینکه در امـر  ؛ ازكند یمگام نیز پیشه  به شیطان در رسیدن به اهداف خود، شیوة گام

 یَـأْمُرُ  فَإِنَـهُ  الشَیْطَانِ خُطُوَاتِ یَتَبِعْ وَمَن :كند یماز این طریقـه استفاده  منکربه فحشا و 

 .(16 النّور/) وَالْمُنکَرِ بِالْفَحْشَاءِ

ی ها گامرنگ است و اگر در همان كمی و جیتدری گاه به صورت طانیشو اعمال  افکارنفوذ 

، نیاگذشـته اسـت. بنـابر كـاراز  كـار كـهگـردد  یمنشود، زمانی انسان متوجّه  كنترلنخست 

همان جا  دیبا، شود می آشکاری گریدهر گناه  ای اشاعة فحشا یها وسوسه نینخست كهی هنگام

 .نکند دایپی گسترش آلودگتا این  ستـادیادر مقابل آن 
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، ارتکـاب گناهـان كوچـکگناهـان  ارتکـابدر مجالس آنان،  شركتی با افراد فاسد، دوست

ی شـیطان اسـت هـا گامی از ا نمونـهی شوم، انیپای و عاقبت، قساوت قلب و بدتینهابزرگ و در 

ی نخست شیطان بـود و ها گامپس باید با هوشیاری مواظب  (.618: 1، ج6838)ر. ؛ قرائتی، 

 ی مخفی او نشد.ها داماز همراهی با او ممانعت به عمل آورد تا مقهور 

 جانبه جم همه( تها11ـ7

 ثُـمَ : آوردسازی انسـان هجـوم  خورده تا به هر شکلی كه بتواند برای گمراه  دشمن قسم

 .(67/األعراف) شَمَآئِلِهِمْ وَعَن أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَیْدِیهِمْ بَیْنِ مِن آلتِیَنَهُم

: ناگهان بنـدگان تـو را دیگو یم و كند یم انیببا این عبارات، شیطان نقشه و روش خود را 

 كـه كردتوان استفاده  یم اتیآاز این تا از راهت منحرف سازم.  كنم یماز چهار طرف محاصره 

و  دیآ یم شیپی آدمی برای زندگدر  كهحوادث ناگواری است  ،هِمْیدِیْأَ نِیْمِنْ بَمقصود از 

ـ إِمقصود از  ، اوالد و اعقاب اوست.«خَلب»مراد از  منظـور از  او و نیـد، سـعادت و مهِانِیمَ

ی جلـوه داده، آدمـ نظـررا در  منکـراتفحشا و  كهمعنا  نباشد، بدی یمی نید یب، مهِلِائِمَشَ

 سـازد. یمی نفـس و شـهوات وادار هـوای رویپی به گناهان و آلودگی و معاص ارتکابی را به و

، انسان را محاصره طانیش كه باشد نیااز  هیكنای ذكر شده در آیه، ها جهت ریتعباست  ممکن

)ر. ؛ مکـارم  بکوشـدی او گمراهـی وسوسـه و بـرا ممکـنة لیوسـی دارد به هر سعو  كند یم

 .(668: 1ج ،6879شیرازی و دیگران، 

آخـرت را در  كـهاسـت  نیا« رو شیپحملة »منظور از  كهشده است  تیروا )ع(از امام باقر

را به جمع مـال و  آنها كهاست  نیا، «پشت سرحملة »و منظور از  كنم یمارزش  یبنظر ایشان 

حملـة »ی بمانـد. مقصـود از بـاقی ورثـه بـراتا مال  كنم یم  یتشوی حقوق واجب ادابخل از 

جلـوه  کـوینی را در نظـر آنـان گمراهـو  كنم یمرا فاسد  آنها نید كهاست  نیا« سمت راست

 شـانیای هـا دلرا بـر  و شـهوات ها تلـذّ كهاست  نیا« حملة سمت چپ»دهم. منظور از  یم

 (.691: 18ق.، ج6988و مجلسی،  118: 9، ج6871)ر. ؛ طبرسی،  كنم یمغالب 
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همچنین نقل شده است كه مالئکه پس از اینکه شیطان گفت از این چهار طری  به انسان 

، به خداوند عرض كردند: آیا راهی برای نجـات انسـان از دسـت شـیطان وجـود كنم یمحمله 

: یکـی بـاال و دیگـری پـایین. ماند یمسخ داد برای انسان دو جهت نجات باقی دارد؟ خداوند پا

خویش   یشانیپو زمانی كه  آورد یموقتی كه انسان دستان خود را برای دعا از روی خضوع باال 

)ر. ؛ فخـر رازی،  آمـرزد یم، خداوند گناهان هفتادسالة او را نهد یمرا از روی خشوع بر زمین 

 (.169ـ169: 69ق.، ج6918

 وَاسْـتَفْزِزْ : كند یمهای شیطان چنین اشاره  خداوند به گونه چندضلعی دیگری از حمله

 األَمْـوَالِ  فِـي  وَشَـارِکْهُمْ  وَرَجِلِکَ بِخَیْلِکَ عَلَیْهِم وَأَجْلِبْ بِصَوْتِکَ مِنْهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ

 .(19/اإلسراء) غُرُورًا إِالَ الشَیْطَانُ یَعِدُهُمُ وَمَا وَعِدْهُمْ وَاألَوْالدِ

ی تـوان یمـ كـهرا  كـهو فرزندان آدم، هـر  هیّذرّبا آوازت از  كهاست  نیا فهیشریة آی معنا

 شیمعنـا ،وَ رَجِلِـکَ  لِکَیْبِخَ هِمْیْوَ أَجْلِبْ عَلَفرمود:  کهنیا. كنوادار  تیمعصگمراه و به 

ات دسـتور  ادهیـپسواره و  انیلشکربه  تیمعصی سوانداختن آنان به ی به راه برا كهاست  نیا

ی آدمبا  طانیش شراكت، الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ يوَ شارِکْهُمْ فِ بر سَرِ آنان بزنند: وستهیپبده تا 

بـه  كنـدی را وادار آدمـ کـهنیادر مال و فرزند، سهم بردن از منفعت و اختصاص اسـت، مثـل 

از راه  کـهآن ای قرار داده است یـآدمفع حاجت یة رماخداوند آن را از راه حرام  كهمال  لیتحص

. پس هـر دو از آن نکندبرد و در اطاعت خدا صرف  كاربه  تیمعصدر  کنیلو كند كسبحالل 

ی بـرای فرزنـداز راه حرام  کهآن ای یدست است.تهاو از رحمت خدا  کهنیااند با  مال منتفع شده

و بـه  نکند تشیتربی و صالح نید تیتربلی به ، وندیآ ایدناز راه حالل به  او ی دیآ ایدنی به آدم

قـرار داده اسـت و  طانیشـی برای از آن فرزند را سهم، جهینتیی مؤدّبش نسازد. در خداآداب 

(.697ـ691: 68ق.، ج6967ی را به خودش اختصاص داده است )ر. ؛ طباطبائی، سهم

بـه او  زیدآمیهدتفرمان  کاست و خداوند به عنوان ی طانیشفوق،  اتیآگرچه مخاطب در 

 كـه ها انسانی است به همة هشداری در واقع، ول، بکنهر چه از دستت ساخته است،  دیگو یم

یة فوق بـه آدر  قرآن ی او آگاه شوند.ها وسوسهو از تنوّع وسائل  ابندیدررا  طانیشی نفوذ ها راه

از چهار طـرف  كه دیگو یم ها انسانو به  كند یموسائل اشاره  نیای از اصولچهار بخش مهمّ و 
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باشند. این چهار طرف عبارتنـد از: هجمـة تبلیغـاتی، تهـاجم نظـامی، تخریـب  شیخومراقب 

ــاد ــانی و اقتص ــگ انس ــز جن ــی و نی ــران، روان ــیرازی و دیگ ــارم ش : 61، ج6879ی )ر. ؛ مک

ــ638 ــه(. 637ـ ــن ها نمون ــار ای ــای مخــرّب آن،  ها هجمــهیی از آث ــدحجابی و تأثیره ــد ب مانن

 .میكن یمد مالی و مانند آن را امروزه در جوامع مشاهده بازی، فسا همجنس

 ی مقابله با تهدیدهای پنهان شیطانها راهـ 8

مداوم شیطان، راهکارهای مـؤثّر و روشـنی دارد.  هایبرای مقابله با این تهدید قرآن حکیم

 عبارتند از: آنهابرخی از 

 (توبه1ـ8

یی است كه شیطان در انسان ها یآلودگز اوّلین قدم برای مقابله با شیطان، پاكسازی خود ا

، توبه است. دل را بایـد از قرآن، از نظر دیشو یمایجاد كرده است. بهترین چیزی كه گناهان را 

زنگارها زدود تا نور الهی بتواند در آن جای گیرد. نخستین اقدامی كه شـیطان بـه واسـطة آن 

 هُـوَ  إِنَهُ عَلَیْهِ فَتَابَ کَلِمَاتٍ رَبِهِ مِن آدَمُ  فَتَلَقَآدم را به لغزش كشاند، با توبه جبران شد: 

 .(87)البقره/ الرَحِیمُ التَوَابُ

خـود را  ارانی خداوند ناراحت شد. یـسواز قبول توبة انسان از  طانیش كهنقل شده است 

گفـت: مـن انسـان را  آنهـای از کـی یولـ. هر یک سخنی گفتنـد، كردجمع و از آنان استمداد 

بابویـة  طری اسـتقبال كـرد )ر. ؛ ابـن نیااز  سیابلبرم.  یم ادشو توبه را از ی كنم یموسه وس

(. اهمیّت توبه به حدّی است كه اگر كسی موفّـ  بـه انجـام آن شـود و بـه 919: 6871قمی، 

، بلکـه خداونـد شـود نمیدنبال آن، عمل صالح به جای آورد، نه تنها گناهی بـرای او نگاشـته 

 (.78)ر. ؛ الفرقان/ كند یمتبدیل  ها یکینوی را به حسنات و  اعمال ناپسند
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 ( ذکر و یاد خداوند9ـ8

 یَـا ندارد:  ینیّمع حدّ قرآنكه از نظر  یی استزهایچ ذكر مداوم و فراوان خداوند یکی از

امـل غفلـت در به دلیـل اینکـه عو(. 96/األحزاب) کَثِیرًا ذِکْرًا اللَهَ اذْکُرُوا آمَنُوا الَذِینَ أَیُهَا

از هر سو بـه طـرف انسـان پرتـاب  نیاطیشی وسوسة رهایتفراوان است و  اریبسی مادّی زندگ

، كلمـهی واقعـی معنبه « ریكث ذكر. »ستین« ریكث ذكر»ی جز راهی مبارزه با آن براگردد،  یم

و یـاد خـدا، غـذای روی  تنها با زبان نیست، بلکه توجّه داشتن به خداوند با تمام وجـود اسـت.

نتیجـة (. 13)الرّعـد/ الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُ اللّهِ بِذِکْرِ أَالَجان انسان و موجب آرامش آن اسـت: 

 (.88ـ17)ر. ؛ الفجر/ این آرامش بهشت الهی است 

 نیـا ادی باتقوا با وسوسه شیطان مواجه شوند، با ذكر الهی بصیرت یابند و به یها انسان اگر

ی آنان است و همة امورشان بـه دسـت مربّو  مالک كهوند است پروردگارشان خدا كهافتند  یم

ی ها وسوسهو  ها دغل. پس باید به خود او مراجعه كرد و به او پناه برد تا فریب خورد یماو رقم 

 (.186شیطان را نخورد )ر. ؛ األعراف/

 فِي کَرَبَ وَاذْکُری ذكر پروردگار، دعا و تضرّع آهسته و درون نفس است: ها گونهیکی از 

از خداوند  توان یم. بنابراین، با ذكر، تضرّع و دعا (99و  189/األعراف) وَخِیفَة  تَضَرُعاً نَفْسِکَ

 ی شیطانی رهایی یافت.ها وسوسهاستمداد جست و از شرّ 

 ( تقوا و خلوص3ـ8

 ی شیطان در امان نگه دارد. برایها وسوسهانسان را از  تواند یمتقوا سپری محکم است كه 

ی شیطان باید در مسیر زندگی دژ استواری بنا نهاد تا از ها هجمهی و مقاومت در برابر ریشگیپ

 یَـا در امان بود. این قلعة حصین چیزی جز تقـوا نیسـت:  اش وسوسهنفوذ تیرهای زهرآگین 

ارت است از عبودیّت ی عبتقوح ّ . (681/عمران آل) تُقَاتِهِ حَقَ اللّهَ اتَقُواْ آمَنُواْ الَذِینَ أَیُهَا

 ریـغمعنا  نیای از سنخ خودش، مانند هوای نفسانی نباشد. فاسدآمیخته به باطل و  كهخالص 

(؛ زیـرا 61)التّغابن/ اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَهَ فَاتَقُوا: دیآ یماز این آیه به دست  كهیی است معنااز 
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ی زیـچی تقـو. امّـا حـ ّ كندثال دستور را امت نیاتواند در خور قدرت و فهم خود  یم كسهر 

 ریضـمدر بـاطن و  شـهیری، تقـوحـ ّ  رایزهمة افراد بتوانند آن را به دست آورند؛  كه ستین

ی همة مردم را دعوت به تعالی خدانخست  كه شود میاستفاده  نیچن اتیآاز این  انسان دارد.

بـه  دنیرسـی براهمه  ،رندیگقرار  ریمس نیادر  كهی نموده است و آنگاه دستور داده تقوح ّ 

)ر. ؛  یی خـویش در ایـن مسـیر گـام بـرداردتوانـابه قـدر  كسو هر  كنندمقصد تالش  نیا

 (.813ـ817: 8ق.، ج6967طباطبائی، 

 ( استعاذه4ـ8

(، به خـدا پنـاه بـرد و از شـرّ 18)یوسب/ اللّهِ مَعَاذَاز طری  استعاذه و با ذكر  )ع(یوسب

كه از شـرّ  كند یمبه پیامبرش سفارش  قرآنهنگام خواندن شیطان رهایی یافت. حتّی خداوند 

 .(63/النّحل)شیطان رجیم به او پناه برد 

انـد و بـه  آورده مـانیا كـهی كسـانبـر  طانیشـ كـهفایدة پناه بردن به خداوند این اسـت 

 حالـت نیای ندارد و با پناه بردن به خدا، در انسان ا سلطهاند، نفوذ و  كرده توكّلپروردگارشان 

بندگان مخلص خـدا  كهواقب بود  قتیحق نیابه  كارخود در آغاز  طانیش. كند یم دایپتحقّ  

بـه هـر روی،  .(38ـ31)ص/را گمراه سازد  آنهاتواند  ینماو  كهقرار دارند  مانیای از ا مرحلهدر 

 یُـدَافِعُ  هَاللَ إِنَاگر با سالی ایمان به خدا پناه برده شود، خداوند نیز از او دفاع خواهد كـرد: 

لفظی نیست، بلکه باید با تمـام وجـود پناه بردن  ،مقصود . البتّه(83/الح ) آمَنُوا الَذِینَ عَنِ

 به او پناه برد.

 ( توکّ 2ـ8

 لَـیْسَ  إِنَهُ مانع تسلّط شیطان خواهد بود: توكّل به خداوند متعال به همراه ایمان راسخ،

است  مانیااز لوازم  لتوكّ (.66)النّحل/ یَتَوَکَلُونَ رَبِهِمْ وَعَلَ  واْآمَنُ الَذِینَ عَلَ  سُلْطَانٌ لَهُ

تواند بر آن غلبه  ینمقدرتی  چیه كهی است قاهری به نیروی وابستگی و قلبو عبارت از اعتماد 

بـه  لتوكّ. قوام صفت شود میدر انجام عمل  لمتوكّكند، بلکه موجب ثبات و استقامت شخص 
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ی را سـاحت كـافی و قـیحقی را به خود راه ندهـد و مـؤثّر طانیش رنگینره و خاط كهآن است 

(. در این صورت است كـه قـدرت 998: 6ق.، ج 6989پروردگار بداند )ر. ؛ حسینی همدانی، 

اثـر  و سـلطان او را بـی كنـد یمـایمان و توكّل شخص مؤمن و متوكّل بر ارادة شـیطان غلبـه 

 .كند یم

 گیری نتیجه

ن و نرم، واقعیّتی است كه پیوسته با انسان دست بـه گریبـان بـوده اسـت و ـ تهدید پنها6

این نوع تهدید، از ناحیة ابلیس یا شـیطان  نیتر پرسابقهموجب نافرمانی فراوانی نیز شده است. 

 در مقابل انسان بوده است.

جـویی  ـ تهدیدهای شیطان بر اثر سرخوردگی او و دوری از رحمت الهی و به قصد انتقـام1

 از آدم و فرزندان او صورت پذیرفته است.

ـ ابعاد این تهدید در دو شاخة عملی و نظری است كه طیّ آن، باورها و رفتارهای مبتنی 8

 .كشاند یمبر آن را به چالش 

ـ نفس امّاره و مختار بودن انسان از ابزارهایی است كه شـیطان در ایـن تهدیـد بـه كـار 9

و تنها او را به مقصود شیطانی خویش دعوت  ابدی ینمنسان سیطره . امّا با این ابزار بر اردیگ یم

 .كند یم

ی متعدّد مانند وسوسـه، ها روشسازی انسان، از  ـ دشمن قسم خورده تا به منظور گمراه9

سـازی و تسـهیل انجـام گنـاه، فسـادانگیزی و ماننـد آن بهـره  ی دروغ، فـراهمهـا هوعدفریب، 

 .دیجو یم

، پناه جستن به خداوند متعـال است كه قرآنا تهدید شیطان از نظر ـ بهترین راه مقابله ب1

كـه انسـان بـه  شود میاست. این امر زمانی مؤثّر واقع  ریپذ امکاناز طری  ذكر مداوم ذات ح  

خدای متعال ایمان داشته است و تقوای او را پیشه كند. با توبة واقعی، قلـب خـود را از زنگـار 

خته، با اطاعت و بندگی خداوند آن را صیقل دهد. همچنین دست معصیت و غبار گناه پا  سا
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نیاز به درگاه ربوبی دراز كند و با دعا و تضرّع سَر به آستان دوست نهد تا زمینه را برای كسـب 

 فیوضات خداوندی فراهم سازد.

 ها نوشت يپ

داشته باشد، تهدیـد  ـ در واقع، مجموعه تحواّلتی كه دگرگونی فرهنگی و اعتقادی و رفتاری را در پی6

نرم است. گاهی تهدید را همان بیان و به كارگیری ابزار، به قصد آسیب رساندن، نابود كـردن یـا تنبّـه 

 (.98ـ3: 6839)ر. ؛ افتخاری،  اند دانستهدادن دیگران از روی انتقام یا ارعاب 

 إِلَا*أَجْمَعُونَ کُلُهُمْ الْمَلَائِکَةُ فَسَجَدَ *جِدِینَسَا لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِن فِیهِ وَنَفَخْتُ سَوَیْتُهُ فَإِذَاـ 1

 (.79ـ71)ص/ اسْتَکْبَرَ إِبْلِیسَ

 .(31/ص) أَجْمَعِینَ لَأُغْوِیَنَهُمْ فَبِعِزَتِکَ قَالَـ 8

 الْمَعْلُـومِ  الْوَقْـتِ  وْمِیَ إِلَ *الْمُنظَرِینَ مِنَ فَإِنَکَ قَالَ*یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَ  فَأَنظِرْنِي رَبِ قَالَــ 9

 .(36ـ76/ص)

 (.89)البقره/ نَیکانَ مِنَ الْکافِرِـ 9

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

ی عبـدالباری علـ  یـتحق .میالقرآن العظ ریتفس يف يروح المعانق.(. 6969محمود. ) دیّسی، آلوس

 .یّةالعلم دارالکتب. چاپ اوّل. بیروت: هیّعط

 . چاپ ششم. تهران: كتابچی.(دوقمالي )للصّاأل(.  6871ن علی. )بابویة قمی، محمّد ب ابن

ی. المهد . تحقی  عبدالرّزاقریفسعلم التّ يف ریزاد المسق.(. 6911عبدالرّحمن. ) ابوالفرج ی،جوز ابن

 ی.الکتاب العرب : دارروتیبچاپ اوّل. 

الدّین. چـاپ اوّل.  مستحقی  محمّدحسین ش .یمالقرآن العظ یرتفسق.(. 6966كثیر، اسماعیل. ) ابن

 .العلمیّةبیروت: دار الکتب 
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ـ  يف حانیوح و الرّحدائق الرّ ریتفسق.(. 6911بن عبداهلل. ) نیامی، محمّدعلوی ارم علـوم   يرواب

.النّجاةبیروت: دار طـوق  .ی. چاپ دوممهدی علهاشـم بن محمّد ـ یتحق. القرآن

و پژوهشـکدة فرمانـدهی و سـتاد و علـوم  . دانشـکدهدیکالبدشکافي تهد(. 6839افتخاری، اصـغر. )

 دفاعی. تهران: انتشارات سپاه.

 اوّل. قم: مؤسّسة انتشاراتی اسراء. چاپ .8ج  .یمتسن (.6836) جوادی آملی، عبداهلل.

ی. بهبـودمحمّـدباقر   یـتحق .چـاپ اوّل .انوار درخشـان ق.(. 6989محمّد. ) دیّسی، همدانی نیحس

 ی.لطفی كتابفروشتهران: 

 الکتـاب: دار روتیب چاپ سوم..  ینزاف عن حقائق غوام  التّالکشّق.(. 6987، محمود. )یزمخشر

 ی.العرب

 ـ قاهره: دارالشّروق. روتیب .. چاپ هفدهمظالل القرآن يفق.(. 6961بن قطب. ) دیّسشاذلی، 

 راتانتشا . چاپ پنجم. قم: دفترالقرآن یرتفس يف یزانالمق.(. 6967محمّدحسین. ) سیّد طباطبائی،

 قم. علمیّة حوزة مدرّسین جامعة اسالمی

 سـوم. تهـران: انتشـارات . چـاپالقرآن ریتفس يف انیالب مجمع(. 6871حسن. ) بن فضل ی،طبرس

 ناصر خسرو.

بیـروت: دار  .. چـاپ اوّلالقرآن ریتفس يف انیجامع البق.(. 6961. )ریجری، ابوجعفر محمّدبن طبر

 .المعرفة

. تحقیـ  سـیّد احمـد حسـینی. چـاپ سـوم. تهـران: ینمجمع البحـر (. 6879طریحی، فخرالدّین، )

 كتابفروشی مرتضوی.

: دار روتیـبی. عـامل ریقصـاحمد   یتحق. القرآن ریتفس يف انیبالتّتا(.  ی، محمّدبن حسن. )بیطوس

 .یالعربالتّراث  اءیاح

 انتشـارات. چـاپ دوم. تهـران: القـرآن  یرتفس يف یانالب یبطأ(. 6873عبدالحسـین. ) طیّب، سیّد

 اسالم.

 چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التّراث العربی. .یبالغ یحمفاتق.(. 6918فخر رازی، محمّد. )

 .قرآن از هایی درس فرهنگی . چاپ یازدهم. تهران: مركزنور یرتفس(. 6838محسن. ) قرائتی،

 ة.. چاپ ششم. تهران: دارالکتب اإلسالمیّقاموس قرآن(. 6876). اكبر یعل دیّسی، قـرش

 تهران: انتشارات ناصر خسرو. چاپ اوّل. .الجامع ألحکام القرآن(. 6819ی، محمّد بن احمد. )قرطب
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. تحقیــ  حسـین قائق و بحر الغرائـب کنز الدّ ریتفس(. 6813محمّدرضا. ) محمّدبن ی،مشهد یقم

 ی.اسالم ارشاد وزارت و انتشـارات چاپ درگاهی. چاپ اوّل. تهران: سازمان

 تهـران: . چـاپ سـوم.نیلزام المخـالف إ يف نیادقمنه  الصّ ریتفس(. 6881اهلل. ) فـتح ی، مالّكاشان

 ی.علممحمّدحسن ی كتابفروش

 العربی.راث التّ إحیاءدار  بیروت: .چاپ دوم .األنوار بحارق.(. 6988. )دباقر، محمّمجلسی

 .نیالحسی محبّ تهران: دار .چاپ اوّل. القرآن یدَن هُمِق.(. 6966ی. )تقمحمّد دیّسی، سمدرّ

 .یّةاإلسالم الکتـبتهران: دار  .چاپ اوّل. الکاشف ریتفسق.(. 6919، محمّدجـواد. )هیمغن

 .اإلسالمیّةتهران: دارالکتب  .. چاپ اوّلنمونه یرتفس(. 6879ناصر و دیگران. ) شیرازی، مکارم

 مؤسّسةة بیروت:  .القرآن یرتفس يحمن فمواهب الرّق.(. 6986عبداألعلی. ) سیّد سبزواری، موسوی

 .(ع)بیت اهل


