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61

وَ 

وَ 
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64



:تدبر در این حقیقت که

،دریچه ی دیگری را به روی انسان باز می کند

کند؛ تدبر و تعمقتا در قرآن، با 

  این 

.نام دارد 
65



  در 

نیست؛  قرآن 

؛ )گر چه داستان گذشتگان هم در قرآن هست(

است،  بلکه 

:الزم استخواندن قرآن با 

.

.می نامیم ما نام این نگاه را 

66



 در 

انسان به مطالعه  و تدبر در خصوصیات 

می پردازد؛ودو گروه   

دعوت می شود؛به مسیر 

.بازداشته می شودو از پیوس� به

67



 در 

؛ووو

ووو 

وو

: هستند که

68



69



70



71



  ،در  ) رحمه الله(عالمه طباطبایی 

:می فرماینددرباره ی شخصیت 

وا إىل موكلة باإلنسان و غ�ه تدع...   اإلسالم يثبت وراء الحس موجودات

 .هذريتالرشور و تهدي إىل كل معصية و مخالفة يسميها الشيطان و 

: كهرساند  را به اثبات مىاسالم موجودات نامحسوىس  

كنند؛  ها دعوت مى اند، و به بدى و غ� او گ�رده شدهبرآدمى 

، می �ايندبه سوى هر نوع گناه و نافرما� هدايت و 

.نهاده استنام » «را و آنها 
72



محسوس؛ فالشيطان موجود غ�  

.مبدئية ما للرشور و املعايصله 

، بنابراين 

:  كهنامحسوىس خواهد بود موجود 

.است نحوى به 
73



74



است؛ ، به معنای از آنجا که 

به وجود بیاید،  ،برای این که 

:الزم است دو چیز وجود داشته باشد

۱- .

۲-  .

75



!دقت کنید

می کنیم؟  ما چه زمانی 

:به بیانی دیگر

تد؟چه اتفاقی می اف  در هنگام 

76



   کیفیت تحقق 

:این شکل است کهبه 

کسی به ما دستوری می دهد؛

؛ما به دستور و دستور دهنده 

: بلکه به خواسته ی خودمان که

.است،   

77



: زمانی که به خواسته ی خودمان که

، است   

، در واقع 

را زیر پا می گذاریم؛ و 

   نام 

، و 

.است  78



79



، در داستان سجده نکردن 

:زمانی که خداوند تعالی از او سوال می کند

 

ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن برای آنچه من با دو 

  دست خود ساختم، منع کرد؟

:در پاسخ می گوید،  

 

80



!دقت کنید

  چرا سجده نکردی؟پاسخ سواِل 

:این نیست که

 

سخن از بهرت و بدتر بودن نیست؛

.سخن از دلیل نافرمانی است

جرمش این بود که در آیـنـه نـقـش تـو ندید

ور نه بر بولبرشی ترک سجود این همه نیست 81



 ،

را �ی دهد؛ چرا سجده نکردی؟پاسخ سواِل 

بر او غلبه دارد،  ،آنچنان 

و �ام فضای وجود او را گرفته،

که اولین کلمه ای که از دهان او بیرون می آید، 

. است  

 82



  ،در )  رحمه الله(عالمه طباطبایی 

:می فرماید، درباره ی 

النورية، غ� خاضع لذات اإلنسان إنه 

.يةباألنانهي خليفة الله يف أرضه ألن ذاته قا�ة التي 

: كهبه ذات نورى انسان نسبت ،  

خداوند در زم� است، كرنش ندارد؛ خليفه 

83 .استاستوار  ،او بر كه ذات  دليل آنبه 



:یدیکبار دیگر به این جمع بندی توجه فرمای

.استوار است ،بر  ،ذات 

   

.است، و 

از این جمالت چه دریافتی دارید؟
84



نتیجه ای که به نظر ما می رسد، 

:این است که

   

،و 

.است ،سازنده ی 
85



:  به بیانی دیگر، از آنجا که سخن از

است؛  

  

.، است

، پس 

:مگر با

.

86



:  و از آنجا که بر اساس بیانات توحیدی قرآن کریم

؛ 

 ،

به معنای 

،

  .است یعنی  و این، ه�ن نقطه ی مقابل 

87



:  و از آنجا که بر اساس بیانات توحیدی قرآن کریم

؛ 

 ،

به معنای 

،

  .است یعنی  و این، ه�ن نقطه ی مقابل 

88



حال اگر در هنگام معصیت،

، ببیند؛انسان خودش را 

که غالبا اینگونه است

 ،

،و 

.  است، سازنده ی و  ه�ن ادعای 

89



90



91

!سوره ی مبارکه ی انعام توجه فرمایید ۱۱۲به آیه ی 



92

آیه، به رصاحت و روشنی، 

.سخن می گوید از 



93



  ،در )  رحمه الله(عالمه طباطبایی 

:می فرماید، درباره ی 

الجن؛ و اعلم أن الشياط� غ� منحرصة يف 

تند؛نیس ،منحرص در ، بدان که  

94



أيضا؛ ر�ا لحق بهم شياط� من اإلنس بل 

السابقة؛ هو الذي يقتضيه األصول و 

.الشيطانهو الفناء يف و 

ند؛ ، هم به آنان ملحق می شو بلکه چه بسا  

ه شد؛و این امر، بر اساس اصولی است که در بخش قبل گفت

 .است و این ه�ن 

95



ست،بعد از این بیان آیاتی را که مؤید این برداشت ا

:ذکر می کنند

: تعاىلقال 
۱۱۲آیه ی :سوره ی مبارکه ی انعام

:خداوند تعالی می فرمایند 

96



:  قال تعاىلو 

:از رش وسواس خناسی که

در سینه های مردم وسوسه می کند؛

:که 

.است و  از جنس  97



 )  رحمه الله(عالمه طباطبایی مقصود 

در بخش قبل گفته شدکه اصولی از

:ه�ن است که گفتیم

    

،و 

،و 
98



   

،و 

،و 

.، استسازنده ی 

99



  ارصار بر و 

،و 

،و 

 .است موجب 

100



101



، در گفتگویی بین جناب نوح و 

:می گویدجناب نوح به 

یا ر گ زاد را بخيل يا آزمند يا حسود يا ستم هرگاه آدمى: گفتابليس 

ر اين و اگ]  و بازى دهيم[كننده بيابيم، او را چون توپ بگ�يم شتاب 

 ناميم كش مى ها براى ما جمع شود آن را شيطان گردن خصلت

102



103



 در 

است؛

  بر در صورت ارصار 

،و 

،و 

104



مطالعه در شخصیت 

را برای ما روشن می کند؛

م؛را می یابی روشنایی، در این 

  و در این حال 

.به حساب می آید برای ما یک 
105



دا به شاید این بیان، رشح سخنی باشد که از رسول خ

:ما رسیده است

  

ا بر شیطان یاری کرد ت) غلبه(الله تعالی مرا در 

  دست من اسالم آوردبه ) شیطان(اینکه 
106
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