
 

 

ران با تأک  دگاهیانسان از د یجن در سّلمت جسم ریتأث   دیمفسا
 ص  41 یۀبر آ

 حسین علوی مهر 
 ایران  ،قد ،یافمصطفدانشگاه  ،تفسیر اریدانش

 * محمد راهی علی
 ایران ،قد ،ه افمصطفیدانشگا ،مربی تفسیر

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۰۵/۱۲/۱۳۹۹)تار  ( ۰۹/۰۳/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

اا  مثب، و منف   تواند ی  ا م    ا ی در انسهان دانهته بانهد، ا   ی و  سهم  ی روان  ، ی روح   ی را را در حو ه  ی ا ی دخل و تصهرا
انسهان اسه،   ی  ا در سهالم،  سهم  ی منف  ر ی تأث   ی عن ی آثار،    ا ی ا  ا   ی ک ی در صهدد اثبا     « ی ه ی و تحه  ی ف ی ماافه با رو  »توصه 

  ا ی اس،ا ا ااته ی /ص( بدان دس،  41)   یۀ بر آ   د ی و با تأک   ا ی ا ی ار   ران مفسا  ی را د اه ی د   ل ی و تحه   ا  ی و روا   ا  ی آ  ی که ا   ار بررسه 
 د ی مسهتا   ر ی دو صهور  مورد اختالف اسه،، تأث   ا ی ا   ا ی اما آنچه ب  فتد، ی اتفاق ب  د ی مسهتا  ر ی غ   ا ی   د ی بصهور  مسهتا   تواند ی م  ر ی تأث 

در    تواند ی که م   ی ا واژه د ی که  ا ی تر اسهه،ا مهد کرده  جاد ی موااق و مخافف رد را ا   د اه ی بدن انسههان اسهه، که دو د   ی  ا بر رو 
بانهد، کهمه »سههطان« اسه،ا سههطان در اصهل به    ل ی موضهو  و اهد بهتر آنها دخ   ا ی مرتبط با ا   ا  ی آ   ی ران تعارض ظارر 

، و برران اسه، اما ا ر به معنا   ی معنا  ط بر بدن( ن ی سههطن، مادا   ی حجا   ی  ا را نف  ی  سهمان  ، ی اذ   تواند ی بانهد نم   ز ی )تسهها
ال      ی را رسهاخ، ی    جاد ی رسهافه ا   ا ی ا ردف ا  نگار  ا نهود ی سههطن، محسهو  نم   طان ی نه  ی بدن   ، یا کند چرا که آ ار واذ 

 ا ا   ا اس،   ی نان   ی  سم  ی را ب ی و درمان آس  ی ر ی   ش ی بحث     ی برا 

ران  د اهی  ا، د ریتأث ،یسالم،  سم طان،یقرآن،  ا، نواژگان کلیدی:    . مفسا
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 مقدمه . ۱

   ران رای  رسشرای تحهیهی ا  آمار و رصد  رسشرا و  زار براسا  سامانه ثب،  رسش
بیا  ا، سحر، طهسد در  روهدر مرکز مهی  اسخ به سلاال  دینی، سلاال  مرتبط  رای   ویی 

را را به خود اختصاص داده اس، که به  ویی قرآن و حدیث، نزدیک به یک سو  ا   رسش اسخ
)مصاحبۀ    اس، با یک نیب مالید، رند محسوسی را دانته  ۱399تا مهر    ۱396ترتیب ا  سا   
ماافه مهی  اسخ  نویسنده  مرکز  عهمی  و  شتیبانی  ار یابی  رئیس  رانمی  حسا  سید  به  با   ویی 

را،  رسش ا  امکان یا عد  امکان اذی،  سمی انسان توسط  ا  سلاال  دینی( یکی ا  ایا سلا 
نودا چگونگی   یری و درمان آن نیز مطافبه میاس، که در صور  اثبا  ایا امکان، راه کار  یش

با ایا سلا ، بسته به اطالعا  درس، یا غهطی اس، که دربارۀ ایا موضو     موا ۀ عافمان دینی
 یری و درمان ایا نو   تر باند، راه  یشتر و عمیقاندا رر مادار ایا معهوما  دقیق دس، آوردهبه

ایا صور  سخ،مشکال ، آسان برای  یشتر و در غیر  بنابرایا   یری و درمان  تر خوارد ندا 
تأثیر منفی بررسی    رای ایا بحث رونا نود و آن چیزی نیس،  زید  یر ساخ،درس،، نا زیر با

  ا در سالم،  سمی انسان ا  منار قرآن کریدا  
تمرکز روی کهیدی باید  اوالا  آیه )برای رمیا  باندکه رمان  ایا موضو   در  آیه  /ص(  ۴۱تریا 

ریا در ایا آیه بیان و اس،ا ثانیاا باید تفاسیر و دید اه مورد بررسی قرار  یرد تا ا  ایا  ار  رای مفسا
 بتوان به مراد خداوند متعا  در آیه  ی بردا  

ا  ۱39۴)راک؛ راری،   رای  ابررسی ویژ ی/ص( رر چند در مورد نیطان اس، اما ۴۱آیه )
، اوس، نه  ( نشان می۱9-7۵ نو  نیطانی اوا  درد، آثار منفی نیطان در ایا آیه مربوط به  نسیا

رای را به انسان بزند چه کاار باند و چه مسهمان، چه  تواند چنیا آسیبدیگری می  بنابرایا رر  اا 
رایی دس، به اذی، و عاقل باند و چه دیوانه، چه بزرگ باند و چه خردسا ا ررچند معموالا  ا

قا  ۱۴۰9)راک؛ نیخ حر عامهی،    نند که کاار یا دیوانه یا خردسا  بانندآ ار  سمی انسان می
ایا اذی، و آ اررا نیزممکا اس، با ردف به  ناه کشیدن انسان توسط نیاطیا  ا انجا    (۱۱/۵۱6



 67 محمد راهی حسین علوی مهر و علی  / ...   یۀ بر آ   د ی مفّسران با تأک   دگاه ی انسان از د   ي جن در سالمت جسم   ر ی تأث 

 

، و آ ار تفریبای را به عهده  راته)که ا  طرف ابهیس چنیا وظیفه  بپایرد   ونه  اند( یا صرااا یک اذیا
ی انجا  بپا )رمان(ا    یردیا ا  روی نادانی باند که ممکا اس، توسط خردساالن یا دیوانگان  نا

/ص( بیشتر ا  اذی، و آ ار نو  او  سخا به میان آمده  ۴۱بنابر ایا ا ر در ایا ماافه در ذیل آیۀ )
آیه نیطانی اس، که رداش به بیراره کشاندن   صرااا به ایا دفیل اس، که  ا مورد نار در ایا 

 انسان اس،ا 
ویژ ی  و  اصل و ود  ا  مورد  آیا در  بر سورۀ  ا،  آن، عالوه  روایا     رای  و  قرآن کرید 

اس،، اما دربارۀ تأثیر منفی  ا  رای متعددی نگانته ندهافسال ، کتا  حضرا  معصومیا عهیهد
ی نگانته نشده ران، کتا  یا رسافۀ مستاها اس، و بهتریا  در سالم،  سمی انسان ا  دید اه مفسا

/ص( به ایا بحث  ۴۱چون )منبن برای ایا موضو ، مرا عه به تفاسیر اریایا اس، که در ذیل آیاتی  
 تواند منابن  یر باندا اندا صرف نار ا  ایا تفاسیر، بهتریا  یشینه برای ایا موضو  می رداخته

« کتا   بِ عَ   بیا  افم    د  فرَّ أاففا  وأجیَا عافِ افم    ِ  َد هی  مَ   افحائریَا   سئهةِ     حرِ افسِّ َو   سِّ افَم   جاِ  ای 
بِ ت  القَ عَ َو  ایایِا افدِّ َو   ِب افطِّ ه  ا  عبدافبرا عبدافعهید  ابرارید  نونته    نگار    صفحه   3۴۸  در  کتا    « 

تأثیر منفی  ا در    در ایا  اس،ا آنچه   با    بر ده  مشتمل  و   یداکرده به صور  خاص، به  کتا  
سالم،  سمی انسان اناره نده، مطافبی اس، که در با  او  دربارۀ داخل ندن  ا در  سد  

 موااق و مخاففی که در ایا میان و ود داردارای  اس، و دید اهانسان وارد نده
تاثیر  ا درسالم، انسان ا  منار قرآن و عهد )با تأکید     ا رسافۀ دکتری با عنوان »ناریه 

تاریخ   در  که  ماافه،  ایا  نگارنده  نونتۀ  نبها   دید(  ناد  و  اریایا  در    ۲۸/۸/۱399برتفاسیر 
 ، و ایا ماافه بر راته ا  آن اس،ا اسافمصطفی داا  ندهمجتمن عافی قرآن و حدیث  امعه

  ۴۱رای  سمی انسان با تکیه بر آیۀ  جا ماافه »بررسی امکان ناش و تأثیر نیطان در بیماری 
 ۴3، نماره 99،  اییز  ۱۱ص« نونته سید سعید میری که در نشریه عهمی مطافعا  تفسیری، سا 

 اس،ا چاپ نده
افمبی ااا« در ایا اس، که ایا ماافه به صور     او ه تمایز ایا ماافه نسب، به کتا  »افرد 

ران   انسان  رداخته اس، و نارا  موااق و مخافف مفسا اا   ا در بدن  به دخل و تصرا مستال 
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اس، اما بنای نویسنده کتا  مورد نار در استفاده /ص ذکر و تحهیل کرده۴۱اریایا را با تأکید بر آیه  
ران اریایا نبوده و به صور  کها  رایی را ی آنهد در حیطه ورود  ا به بدن انسان دید اها  آراء مفسا

آقای سید سعید میری نیز در ایا اس، که ایشان نیز    اس،ا و ه تمایز ایا ماافه با ماافۀذکر کرده
ریا اناره کرده و در نهای، قو  به  ۴۱رر چند با تکیه بر آیه   /ص به ا ما  به بعضی ا  آراء مفسا

داده تر یب  را  تأثیرامکان  ایشان  ا  اوالا اما  غیراند،  و  ا  رد مستاید  را  انسان  بدن  در  مستاید  ا 
ا تنه  اند؛تفکیک نکرده ا در معنای نیطان    اند نه  نس  ا؛ا در حیطۀ نیطان بحث کردهثانیاا ثافثاا

ف کرده رای  سمی انسان، قائل به حمل  اند و در  ایر  امکان تأثیر نیطان در بیمارینیز تصرا
( که حداقل با ایا 6۴ ا  ۱399)راک؛ میری،   اندمعنای نیطان ا  ابهیس به انوا  میکرو  نده

 آیه سا  ار نیس،ا 

 م شناسی . مفهو ۲

 . جن ۱-۲

 شناسی لغوی . واژه ۱-۱-۲

می حوا   فته  ا   چیزی  بودن  مخفی  و  معنای  ونش  به  فغ،  در  )راک؛    نود» ا« 
ه  ءَ افشي  ( و»َ اَّ ۲۰3قا۱۴۱۲راغب،  نُّ ا َسَتررا«  َیج  اا ( یعنی آن را ۱3/9۲قا۱۴۱۴مناور،)ابا  َ نا
 فته نده، به ایا دفیل اس، که در نکد  و ا ر به ار ندی که در نکد مادر اس،، » نیا«   وناند

نود ا  ایا  ه، اس، که در سینه  )رمان( و ا ر به قهب »َ نان«  فته می  اس،مادر  مخفی نده
ة«  فته می 93)رمان،   انسان  نهان اس، «و »ِمَجنا نود ا  ایا  ه، اس، که  ( و ا ر به سپر»ِمَجاا

ااا بنابرایا » ا« در فغ، به رر چیزی   ( و۲۰3قا۱۴۱۲)راک؛ راغب،     وناندصاحب سپر را می
 نود که ا  دیده  نهان اس،ا فته می
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 شناسی اصطالحی . واژه ۲-۱-۲

ه  أنِ ا َن ، مِ رِ  شفا افِج م    ٌق ناِط   ی  وائِ رَ   وانٌ یَ رو َح   اُّ فِج أ» ویدا  میحدود  افسینا در رسافه  بوعهی
؛  هامی،  ۲۵۱   ا۱9۸9سینا،  )بوعهی  «هعنی اسِم ل مَ بَ   ه  سم  راا َر   یَس فَ   َو   فةٍ هِ ختَ م    نکاٍ  أ بِ   َل کَّ تشن یَ أ

اس، که ناطق     ا حیوان روائی»(  ۴/3۵۴ ، ۱363؛ حسینی ناه عبدافعایمی، 3۲۱قا  ۱۴۲۵
اف  ، اس، که به انکا  مختهف در آید و ایا تعریف، تعریف   1بوده و  ر  نفا دارد و دارای ایا نأنیا

 ا« باندرسمی نیس، بهکه اسمی می
مه طباطبائی ن ا  حوا  ما   ه صور  طبیعیای ا  مو وداتند که ب ا طایفه ویدا »یز میعالا

کریدا نهان قرآن  در  و  دارند،  اراده  و  ما نعور  خود  مانند  و  برده نده  ، ند  بسیار  و   اس،اسمشان 
رای سهیمان انجا  دادند به  کاررای عجیب و غریب و حرکا  سرین ا  قبیل کاررایی که در داستان 

و نیز مانند ما مکهف به تکافیفند و چون ما  ند ی و مرگ و حشر دارند   اس،ه ندهایشان نسب، داد
 (ا۱۲/۱۵۲قا۱۴۱7ی، )طباطبائ  «نودو رمه اینها ا  بسیاری ا  آیا  متفرق قرآنی استفاده می

اینچنیا  فته و  اصطالا  اانته  درحیطۀ  نیز  ا  فغ،  ارافی  ا   ار ندان بعضی  به  اندا  ا 
« اطالق می « اس، و ا  ایا  ه، که ا  چشد مرد   نهان نو» انا د و  من آن »افجنة« و »افجانا
نمی دیده  و  میاس،  بدان  ا  فته  اراریدی،   نودنود،  به  6/۲۰قا  ۱۴۱۰)راک؛   « یا  ا   )

نود که در ماابل انسان خهق نده و با ااراد انسانی مأنو  نیس، بهکه ا  أناار  مو ودی اطالق می
ف و صاحب عال اس، و میعمومی اراری و ا  دید آنها  ونیده تواند اس، و رمانند انسان، مکهَّ

د و کاار باند« )مصطفوی،   (ا ۲/۱۲۴ ا۱36۰موِحا
ف و دارای اراده  نود به ایا نتیجه رسید که » ا«  را میا  مجمو  ایا تعریف یک مو ود مکها

)غهیظ(   اس،، اما برخالف انسان که یک مو ود مکثَّفواختیار اس، که در کنار انسان خهق نده

 
ایا  ندارد   رنگی  ذاتاا   که  ا  رمی1 غیر    که  دارد   را  نأنی،  اما  ندن  دیده  نود واسطۀ    افبحوث  مجمن)  (خود  

 ا (166ا ق1414االسالمیه،
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اف تواند به انکا  و  )رقیق( بوده و قابل رؤی، نیس،، اما می  و قابل رؤی، اس،، ایا مو ود، نفا
ل  یدا کرده و دیده نوداصور    رای مختهف تمثا

 . شیطان ۳

 شناسی لغوی واژه . ۱-۳

اس، و حرف نون  راته نده  »نطا«ا     « بر و ن »َاْیعا «نیطان»  ۀمعتادند کهم  رااکثر فغوی
نیطان را نیطان    ا ر و    اس،  عدبه معنای دوری و ب    و »نطا« نیز   در آن  زء حروف اصهی اس،

وند متعا  اس،ا با تو ه به ایا معنا،  د او ا  ارمان خدا و تمرا  عد او ا  حقا دوری و ب  دفیل  اند به فته
می نیطان  فته  و  اندار،  انس  و  ا   اا  دی  متمرا رر  مناور،   نودبه  قا ۱۴۱۴)ابا 

نیطان بر و ن    کهمه  ریشۀ   فته نده اس، که   ( و۱۱/۱9۵قا  ۱۴۱3؛األعهمی افحائری، ۱3/۲37
 تا و غیر آنسوخ  یقطر  ا   چیز،   یک  راتا  بیا  ا   به  اناره   اصل،   در  که  اس،  »َاْعالن« ا  »نیط«

ا  آتش   بدیا  ه، اس،نیطان را نیطان  ویند  (، و ا ر۲3۸/  ۱3قا۱۴۱۴)ابا مناور  دارد  که 
 (ا۴۵۴قا۱۴۱۲)راک؛راغب اصفهانی،  اس،خهق نده

 شناسی اصطالحی . واژه۲-۳

واژه »نیطان« و مشتاا  آن در اصطالا قرآنی  اری بصور  مشترک بیا انسان و  ا و اری  
د( استفاده ندهبرای  ابه صور  خاص ) ( ۱۰۴-۱۰3 ا۱399)راک؛ راری،    اس،رای متمرا

»میکرو «)انصاریان،   به  »نیطان«  معانی،  اری  ایا  رمه  ا   استفاده  بر  عالوه  حدیث،  در  اما 
موذی« ۲۰۰-۱99/  ۵تاابی » انداران  و  اصفهانی،   (  تر مه ۱/۲36 ا۱3۸7)رضایی  نیز   )

د دارد  نده اس،، اما ا  ایا اصل نباید غاال ند که معنای نیطاِن بدون قرینه، انصراف در  اا متمرا
ه صاراه دارد     ا ۱399  )راک؛ راری،  و استعما  آن در انسان و  انداران دیگر، نیا  به قرینه قطعیا
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، در کهمه  (۵۵ مرتبه تکرار    63در قرآن کرید نشان می درد که ایا کهمه    (- -ِ-َ )«  افشیطان»    دقا
د یا رمان ابهیس اس،ا ۱۰۴ رمان، راک؛ ) اس،نده  ( و رمۀ استعماال  آن در مورد  اا متمرا

  . سالمت جسمی۴

با    ظارری  بعد  رمان  عد  سمانی  ب  اس،ا  انسان  کافبد  و  بدن  به  مربوط  که  اس،  سالمتی 
ی انسان قابل نناسایی ومطافعه اس،اعهو     اعضای برونی و درونی و ود ماس، که با ابزار حسا

)راک؛ نور   دار بررسی ساختار عمهکرد ایا بعد و ودی انسان رستند یستی و زنکی نیز عهده
 ( ۱/۵۱۴ ا۱396محمدی، 

 . انواع تأثیرات جن در انسان ۵

تواند ها میتواند روحی، روانی و  سمی باند و ررکدا  ا  این تأثیر  ا در سالم، انسان می
 ااتدا  نبۀ مثب، یا منفی دانته باند که به صور  مستاید یا غیر مستاید اتفاق می

 ایگاه بحث ما در ایا ماافه، بررسی تأثیر منفی  ا در سالم،  سمی انسان اس، که به دو 
ر اس،ا مراد ا  تأثیر مستاید  ا، »عامل قریب یا نزدیک«     ونه مستاید یا غیرمستاید قابل تصوا

دور« ۱۰۵     ا۱373  )نیروانی،  یا  بعید  »عامل  مستاید  ا،  غیر  تأثیر  ا   مراد  و  بودن  ا،   )  
( بودن  ا در به خطر انداختا سالم،  سمانی انسان اس،اآنچه که ا  بیا ۱۰6-۱۰۵)رمان،  

ما  قرآنی و روایی اس،، تأثیر منفی غیر مستایِد  ا در سالم،  سمی انسان   ایا دو،  زء مسها
را را به خطر بیندا د، مانند اینکه در تواند به صور  غیر مستاید،  سد انسانی  ا میاس،، یعن

اس،، خورنده نرا ، ممکا اس، آیا  افهی را تکایب کند، با محار  خود و دیگران روایا  آمده
را   نا کند، د دی کند، نما   را ترک کند و نخص محترمی را بکشدا  ویا که کهید رمه بدی

ایا  ه، اس، که خداوند  ۴۰3-۴۰۲  / 6   ا۱36۵  کهینی،   ک؛ا)ر  خوردن نرا  اس، ا    )
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داند و به ملمنیا دستور  نیطانی می  را  هید و کار  بندینرط  رایچو    و  راب،  قمار،   متعا  نرا ،
 (ا 9۰)مائده/ کنند دوری آنها ا  درد کهمی

  مرد  ا  کندمی   استفاده  آنها   ا   مرد    میان  در  اساد  ایجاد  برای  نیطان  که  اندچیزرایی  ایا موارد 
  را در   ن،   اخالق  تا  دارد وا مي  به قمار  و  ستاند  با   کفشان   را ا   عال  تا  دارد وا مي  نونی  به باده  را 

بنابرایا نیطان در رمه اینها    اسا د   مشرك   را   آنها  تا  کندمي  وادار   رستی  ب،  به  و  درد  رواج  آنها  میان
 تواند اثر منفی غیرمستاید روی انسان دانته باندا می

افسال  با یکی ا  دنمنانش و ضربه  دن در  ریان در یری یکی ا   یروان حضر  موسی عهیه
(ا بررسی ایا آیا   ۱۵)قصص/  اس،حضر  موسی عهیه افسال  نیز ایا تعبیر)عمل افشیطان( آمده

شان می درد، عمل و کار نیطانی، اختصاصی به موارد یاد نده ندارد، بهکه رر کاری  و آیا  دیگر ن
د می۱69-۱6۸)باره/  را که نیطان بدان امر کند، عمل نیطانی اس، تواند رمه  (ا بنابرایا  ا متمرا

بدی روحی(ایا  )تأثیر  انسان  برای  مراری  ابزاری  عنوان  به  را  )تأثیر   را  انسان  و  را  قتل  یا  و 
 ی( قرار دردا سم

 ثرگذاری منفی مستقیم جن در سالمت جسمی انسانا. ۱-۵

د یا رمان نیطان می تواند به صور  غیر  با تو ه به مطافب باال رونا می نود که  ا متمرا
ران  مستاید روی سالم،  سمی انسان أثر منفی بگاارد، اما آنچه مورد اختالف قرار  راته و مفسا

خاذ یکی ا  دو دید اه مختهف کرده اتا اس،، أثر  ااری منفی مستاید  ا قرآن کرید را وادار به 
روی سالم،  سمی انسان اس، که محل بحث ما در ایا ماافه می باندا خالصه انوا  تأثیرا  

توان در قافب یک نمودار، اینچنیا ترسید   ا بر روی انسان و تأثیر مورد بحث در ایا ماافه را می
 کردا 
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 مثب،

 منفی

 مستاید

 غیر مستاید 
 مستایدا اختالف نار 

 غیر مستایدا اتفاق نار 

 روحی، روانی

  سمی

 تاثیرا   ا  
 در سالم،

 

                  

  

   

 . مستندات این نوع از تأثیر۱-۱-۵

 . قرآن ۱-۱-۱-۵

 سمی انسان، دو  ونه آیا  و ود دارد، که بعضی دا ا بر   مورد تأثیر منفی  ا برسالم،  در
 تأثیر و بعضی دا ا بر عد  تأثیرندا

 . آیه داّل بر تأثیر ۱-۱-۱-۱-۵

ِِنَ  َأّنِ   رَبَّهُ   اندى  ِإذْ   أَيُّوبَ   َعْبَدان  اذُْكرْ   وَ ﴿    بنده   یادکا   ( »و ۴۱)ص/  ﴾ َعذاب  وَ   بُِنْصبٍ   الشَّْيطانُ   َمسَّ
و   ما  رساند«ا عاابی و رنج ما به نیطان کها داد ندا  را   رورد ار   که رنگامی  را،  ایا

« در فغ، به چیزی  فته می نود که رمراه با ادراک حسا المسه باند   راغب،راک؛  )  »مسا
دس،  د) (767  قا۱۴۱۲ آن  به  بتوان  مناور، راک؛  و   ا  ۱37۵؛طریحی6/۲۱۸قا ۱۴۱۴ابا 

وُهنَ   َأنْ   قَ ْبلِ   ِمنْ   طَلَّْقُتُموُهنَّ   ِإنْ   وَ ﴿   کند ماننداأیید می( استعماال  قرآنی رد ایا معنا را ت۴/۱۰7   ﴾ََتَسُّ
باره ا  اری ا  ایا واژه برای اذیتی که به انسان ۲7۵آ  عمران و  ۴7باره،  ۲36( و آیا  ۲37)باره/

َنا  َلنْ   قاُلوا  وَ ﴿ نود مانند  کند نیز  فته میرسد و انسان آن را با رمه و ود حس میمی  ِإالَّ   النَّارُ   ََتَسَّ
ماً   (ا767قا۱۴۱۲)راک؛ راغب،  ااا قمر و ۴۸باره و ۲۱۴( و آیا  ۸۰)باره/ ﴾ َمْعُدوَدةً  َأَيَّ
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کردا درک  المسه  حسا  با  را  آن  بتوان  که  اس،  در  ایی   » »مسا حایای  استعما    بنابرایا 
اس، رنج  و  ناتوانی  معنای  به  فغ،  در  اراریدی،    »ن صب«  ؛ 7/۱3۵قا  ۱۴۱۰)راک؛ 

  قا ۱۴۱۲)راک؛ راغب،    باندبه معنای درد ندید می »عاا «  ( و7۵۸/  ۱قا  ۱۴۱۴مناور، ابا
۵۵۴، سنا ارل  روایا   بعضی  در  ران۵/3۱۵  قا ۱۴۰۴  )سیوطی،   (  مفسا سخنان  و  )راک؛    ( 

به    «ن صب»  ( آمده که۱۱/۲۰۰   ا ۱363افعایمی ، ؛ حسینی ناه عبد۸/۵9   ا۱336کانانی،  
بعضی او  أرل را رد به او  ما  اضااه    ا،اس  ما   به معنای او    «عاا »  و  بدن  معنای رنج

 (ا ۴/97قا۱۴۰7)راک؛  مخشری،  اندکرده
تواند بنابرایا »ن صب« یک معنا بیشتر ندارد و آن ناتوانی و رنج بدنی اس،ا اما »عاا « می

انتراک رمه اینها  ( او  ما ، که در رر حا  و ه  ۲( درد ندید،  ۱در دو معنا کاربرد دانته باندا  
می محسو   آسیب  سمانی  رمگی  که  اس،  ایا  فغوی  در  بحث  نتیجه  نوند؛  س 

ِنَي  »َمسَّ نریفۀ  عبار   در  «؛»ن صب«و»عاا «  ْیطان    کهما ا»مسا ْصٍب   افشَّ ایا   َو   ِبن  َعاا « 
و  آسیب  سمانی وارد کرد ایا آسیب اعدا  می  نود که نیطان به صور  محسو  به حضر  ایا

که ایشان را دچار ناتوانی بدنی و درد ندید کرده باند یا دچار ناتوانی بدنی و ا  بیا    ا  آن اس،
 ونه که ا  ظارر ایا آیه بدس، می آید و حتی مخاففیا تأثیر رد بدان بردن مافش کرده باند و رمان

کرده )اعتراف  بیاباراک؛  اند،  دا۲3/۱63تاا  عانور،  نسب،  به نیطان  آیه  در  و عاا   رنج  ده ( 
تواند انسان را به رنج و عاا   ( یعنی اینکه نیطان مي۴/97قا۱۴۰7)راک؛  مخشری،  اس،نده

، رد خوارد  دچار کند ایا ظهور اصاف، دارد و  نباند حجیا تا  مانی که قرینه قطعی برخالف 
نیطان  راته سهطهن،  منن  آیا   را،  برخالف  قرینۀ  مخاففیا،  ا   بعضی  )راک؛    انددان،ا 

(، که با بررسی ایا آیا  در ادامه، متو ه خوارید ند که چنیا استنباطی  3/۲۴3اق۱۴۱3حجا ی، 
 صحیب نیس،ا
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 . آیات به ظاهر منافی با تأثیر ۲-۱-۱-۱-۵

 ایا آیا  به دو  روه قابل تاسید رستندا
ط نیطان بر انسان را به صور  مطهق نفی می  ْيطانُ   قالَ   وَ ﴿ کنندا  * روه او ا آیاتی که تسها  الشَّ

ا   َأنْ   ِإالَّ   ُسْلطانٍ   ِمنْ   َعَلْيُكمْ   ِل   كانَ   ما  وَ   فََأْخَلْفُتُكمْ   َوَعْدُتُكمْ   وَ   اِْلَقِّ   َوْعدَ   َوَعدَُكمْ   اَّللََّ   ِإنَّ   اْْلَْمرُ   ُقِضيَ   َلمَّ
ُتمْ فَ   َدَعْوُتُكمْ   ِبا  َكَفْرتُ   ِإّنِ   ِبُْصرِِخيَّ   أَنْ ُتمْ   ما  وَ   ِبُْصرِِخُكمْ   َأانَ   ما  أَنْ ُفَسُكمْ   ُلوُموا  وَ   تَ ُلوُموِن   َفال  ِل   اْسَتَجب ْ

  تما   کار  که  رنگامی  نیطان،   (؛ »و۲۲)ابرارید/  ﴾ أَلِيم  َعذابٌ   ََلُمْ   الظَّاِلِمنیَ   ِإنَّ   قَ ْبلُ   ِمنْ   َأْشرَْكُتُمونِ 
ف  و  داد ، (  باطل)  وعده  نما  به  ما  و  داد   حق  وعده  نما   به  خداوندا » ویدمی  نود، می    کرد ،  تخها
طی  نما  بر  ما   سر نش   مرا   برایا،   بنا   ایراتید،   مرا   دعو    نما  و  کرد    دعوتتان  اینکه   ز  ندانتد،   تسها

  نرك  به  نسب،  ما  ماا  اریادر   نما نه  و  رستد،  نما  اریادر   ما  نه  کنید،   سر نش  را   خود  نکنید
« کاار    و  بیزار(  دادید  قرار  خدا   اطاع،  رد ردیف  مرا   اطاع،  و)  دانتید،   قبل  ا   که  خود،   درباره   نما

ماا  طی  دارند«؛ ایا آیه نشان می  دردناکی  عاا   ستمکاران  مسها درد که نیطان در قیام، رر نو  تسها
 کندا را غیر ا  دعو  و وسوسه، نفی می بر  یروانش

  ای سهطه  رر ز   (؛ »رمانا تو6۵)اسراء/  ﴾ وَِكيال    ِبَربِّكَ   َكفى  وَ  ُسْلطانٌ   َعَلْيِهمْ   َلكَ   لَْيسَ   ِعباِدي  ِإنَّ ﴿ *
باند« در ایا آیه    آنها  حااظ   رورد ار    که  اس،  کاای  قدر  رمیا  یاا،،   نخواری  ما،   بند ان  بر

 کندانیز خداوند متعا  در  فتگوی با نیطان رر نو  سهطۀ او بر بند انش را نفی می

ط نیطان بر بعضی انسان   کندا را را اثبا  می روه دو ا آیاتی که تسها
  بند اند   بر   »که (؛  ۴۲)حجر/  ﴾ اْلغاِوين  ِمنَ   ات َّبَ َعكَ   َمنِ   ِإالَّ   ُسْلطانٌ   َعَلْيِهمْ   َلكَ   لَْيسَ   ِعباِدي  ِإنَّ ﴿ *
ط کنند« در ایا آیه خداوند متعا  سهطه نیطان می   یروی  تو  ا   که   مرارانی  مگر  یاا،  نخواری  تسها

 کندا بر بند ان افهی را تنها در مورد  مراران تأیید می
ُلونَ   َرّبِِّمْ   َعلى  وَ   آَمُنوا   الَِّذينَ   َعَلى  ُسْلطانٌ   لَهُ   لَْيسَ   ِإنَّهُ ﴿ * ا  *  يَ تَ وَكَّ  الَِّذينَ   وَ   يَ تَ َولَّْونَهُ   الَِّذينَ   َعَلى  ُسْلطانُهُ   ِإَّنَّ

ل   دارند و بر  رورد ارنان  ایمان  که  کسانی  ( »رمانا او بر۱۰۰-99)نحل/  ﴾  ُمْشرُِكونَ   ِبهِ   ُهمْ    توکا
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طی  کنند، می  طا  ندارد   تسها  آنها  و  اندبر زیده   خود   سر رستی  به  را   او  که  اس،  کسانی  بر  تنها  او  تسها
 ور ند«امی نرك [ خدا ] او  به نسب، که

 اس،ا در ایا آیا  سهطۀ نیطان تنها در مورد  مراران،  یروان نیطان و مشرکیا تأیید نده

 . رفع تعارض ظاهری بین این دو گونه آیات ۳-۱-۱-۱-۵

ط نیطان ب  برای ران تعارض ظارری بیا ایا دو  روه ا  آیا  ر انسان را به )که  روه او ، تسها
انسان بعضی  بر  را  ط  تسها ایا  دو   و  روه  کرده  نفی  مطهق  میصور   اثبا   کهمه  را  باید  کند( 

»سهطان« را که کهیدواژۀ اصهی در بیا ایا آیا  اس، مورد بررسی قرار داد ایا بررسی در چند  
  ایردا مرحهه انجا  می

 مرحهۀ او  
،  سهطان حجا معنای  »َو 7/213قا  1410اراریدی، )راک؛    به  اس،  برران  و    َأْرَسْهنا   َفَاْد   ( 

وسی  ْهطاٍن   َو   ِبآیاِتنا  م  ِبیٍا،   س  ةٍ   و  یعنی  م  جَّ نٍة«   ح  مي    ابا  (7/322قا1414مناور، )ابا  َبیِّ عبا  
ابا    ؛2/391قا1419کثیر، سهطانی که در قرآن کرید آمده به معنای حج، اس،«)ابا    ویدا» رر
ي  »َرَهَك   (ا7/322  قا1414مناور،  ؛ ابا 3/1030  قا1419  ابی حاتد،  ْهطاِنَیْه«  َعنِّ   یعنی ذرب  س 

ي مراء، عنا ه و ا ر به ا  را حج، وحاوق  نود به ایا دفیل اس، که به وسیهه آنسهطان  فته می حجت 
ْهطاٍن« یعنی  ِمْا   َعَهْیِهْد   َفه    کانَ   ما  و »َو   نوداقامه می »برای نیطان  حجه«    ما  عهیهد  فه  کان  »ما  س 

ْهطاٌن« رد   َعَهْیِهْد   َفَك   َفْیَس   ِعباِدم  »ِإنَّ    ونه که دررمان بر عهیه آنها حجتی نیس،«   به معنای »ما   س 
هد  حجة   ما  عهیهد   فه   کان ِضهُّ بها« اس، »برای نیطان بر عهیه آنها حجتی نیس، که با آن آنها را    ی 

ْد   ِفي  کانَ   ما   »َو   ( در عبار 7/322  قا 1414  )ابا مناور،    مراه کند« ْهطاٍن   ِمْا   َعَهْیک  « رد به  س 
 (ا4/255  ا1375 )راک؛ طریحی،  معنای حج، و برران اس،

 مرحهۀ دو 
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ْد   ِفي  کانَ   ما  َو ﴿او     آیه   مثل  آیا   ا   بعضی  در  «سهطان» ْهطاٍن   ِمْا   َعَهْیک  ی   (، 22)ابرارید/  ﴾س  حتا
ی  و (  و برران حج،)  معنوی  ا  سهطن،  ا ر به معنایی اعد ط )  مادا   ایا   آیه  معنای  باند(  بدن  بر  تسها

طی  نما  بر  دنیا  در(  نیطان)  ما»  نودامی   معصی،   به  مجبور  را   نما  که  بدنتان   ه،  ا   نه  ندار    تسها
   ه،   ا   نه   و  کند   تحمیل  نما   بر   را  خود    ارادۀ   و  کرده   سهب  را  اختیارتان   که  ای ونه  به  کند   خدا 
تی  که  رایتانعال   رای  ان  و   نود  آن  کردن  قبو    به  مجبور  نما  رایعال   که   بیاور    نرک  بر  را  حجا
،  رایتانعال   ا   نیز  نما ،  آ ار  تواننمی   س بنابر رر دو معنا«  کند  اطاع،  و  تبعیا  نیطان  بدنی  واذیا

  کرده   را سهب  انسان  اختیار  که   کرد   نفی  را   نیطان   انب  ا   واذیتی  آ ار   توانمی  تنها  بهکه  کرد،   نفی  را 
 ا  بکشاند  ناه به را  و او

 مرحهۀ سو 
َبَعَك   َمِا   ِإالَّ )  ا مراران1)مانندا    کندمی   یدا   سهطه  ااراد  بعضی  بر  نیطان  ا ر ؛  (اْفغاِویا  ِمَا   اتَّ

ما )  سر رس،  عنوان  به   نیطان   ان  بر زیننده  ا2 ه    ِإنَّ ْهطان  ِایَا   َعَهی   س  ْوَنه    افَّ   َو )   مشرکان  ا 3؛ و  (َیَتَوفَّ
ِایَا  ْد  افَّ ونَ  ِبهِ  ر  ْشرِک    به  و دانته  را  کاری چنیا قدر   مستال،  بصور   که  اس،  ه، ایا ا  نه ((م 
ط  یدا کند،   ایا ااراد  به  بتواند  اکراه  خود  بر  را   نیطان  سهطۀ  خود  آنها  که  اس،   ه،  ایا  ا   بهکه  تسها

  نرك  و  مرد    خود    یروی  ار   مرد ،   بر  ابهیس  سهطن،  که  اس، ایا  در  آیا   ظهور   س  اند،  ایراته
  نرك  و  نیطان  ا   مرد     یروی  که  نیس،   ونهایا  یعنی  عکس،   به  نه  اس،،   ایشان  ور یدن

نیطان،   عد    اطالق   ا   ااراد  ایا  وقتی   سا  باند  نیطان  سهطن،  اثر  ور یدنشان،    استثنا   سهطۀ 
د  مطهق،  ایا  که  اس،   دفیل  ایا  به  نه   نوندمی    اینها   که  اس،  دفیل  ایا  به  بهکه  اس،، کرده   یدا   مایا

ط  خود  ا  نود   حاکد  آنها  بر  توانس،نمی   اهریچ  نیطان   ایراتند، نمی  و ا ر  اند ایراته  را   نیطان  تسها
عا  ایا  دفیل َبَعَك   َمِا   ِإالَّ )  نیطان  سهطۀ   عد    ا   ااراد  ایا  استثنای  عیا  در  که  اس،  ایا  رد  ادا  اتَّ

،  را   ااراد  ایا  درقیام،  نیطان  بینید   می  با ااا(    و  اْفغاِویا   ِمَا   می   آنها   به   صراح،  به  و   کند  می  ماما
طی  ما  که   وید  ما  َو )  کنید  سر نش  را   خود   س  بود    کننده  دعو    ااط  ما  ندانتد،   نما  در  تسها

ْد   ِفي  کانَ  ْهطاٍن   ِمْا   َعَهْیک  ْد   َأنْ   ِإالَّ   س  ک  ْد   َدَعْوت  وِني  َاال  ِفي  َااْسَتَجْبت  وم  وا  َو   َته  وم  ْد   ف  َسک   ایا  تا   س(ا  َأْنف 
ط انسان به تواندنمی ریچگاه نیطان نباند،  انسان طرف   ا  دعو   استجاب،  ا یابد تسها
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 مرحهۀ چهار 
، بدنی نیطان به ایا صور  نیس، که دس، و ای او را به ا بار سم،  ناه بکشاند   آ ار واذیا

ْد عَ   ِفي  کانَ   ما  )َو   و با سهب اراده، نخص را وادار به  ناه کند ْهطاٍن(، بهکه به ایا صور    ِمْا   َهْیک  س 
، بدنی درد و در ضما آن، دعو  به  ناه کند او    َأنْ   )ِإالَّ   اس، که او را آ ار واذیا به  د( و  ک  َدَعْوت 

بگوید که راه خالصی ا  ایا آ ار، انجا  دادن  ناران و ترک وا با  اس،، مانند رمان آ ار و اذیتی  
ي ال  رساندافسکه به حضر  ایو  عهیه ِنَي  )َأنِّ ْیطان   َمسَّ ْصٍب  افشَّ  َعااٍ (ا   َو  ِبن 
دقیق عبار   به  نمی س  محسو   سهطن،  اصال  اذی،  و  آ ار  ا   نو   ایا  تا تر  که  چرا  نود 

نخوارد ندا   بدن حاصل  بر  نشود، سهطن،  برران حاصل  و  با حج،  عایده  و  اکر  بر  سهطن، 
ا  بر نداردا  قرار  یرد وفی دس، ا  ایمان و عایدهارسا  رای طاق،ممکا اس، کسی تح، نکنجه

تا خود نکنجه نونده نخوارد، نمی ر مینکنجه اما  بزند  او فطمه  به بدن  و  تواند  بر اکر  تواند 
ط نود،  س با  می  رید  به رمان نتیجه که سهطان در ایا آیا  به معنای حج، و  عایده او مسها

 تواند سهطن، بر بدن انسان  یدا کنداصه مواق نشود نمیبرران اس، چراکه نیطان تا در ایا عر

 بندی آیات. جمع۴-۱-۱-۱-۵

 توان به نتایج  یر دس،  یدا کردا با بررسی آیا  می
»مسا    سا  باند  المسه  حسا   ادراک  با  رمراه  که  نود  می   فته  چیزی  به  فغ،  در  «اففا 

 نیس،ا حایای وسوسه،  در آن استعما 
ندید یا    درد   معنای  به  «عاا »اس، و    ورنج بدنی  ناتوانی  معنای  به  فغ،  در  « ا »ن صب

 ا  باندمی او  ما  اس،
  دارد   اصاف،  ظهور  اس، نه به کسی دیگرا ایانده  داده  نسب،  نیطان  به  آیه  در  وعاا   جا رنج

، نباند  برخالف قطعی قرینه که  مانی تا و  دان،ا  خوارد حجیا
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، و  معنای  در اصل به  دا »سهطان« ط   اس، وفی ا ر به معنای سهطن، ظارری   برران  حجا   )تسها
 تواند اذی،  سمانی  ا را نفی کندا بدن( نیز باند نمی بر

ْد   ِفي  کاَن  ما  رهاا نیطان بر ریچ کسی سهطه ندارد، چه ملما وچه کاار »َو  ْهطاٍن«ا   ِمْا   َعَهْیک    س 
ط  خود  اینها  که   اس،  کند بدیا  ه،  می   یدا   سهطه   ااراد  بعضی  بر   اری  اما ا ر   را  نیطان  تسها
 اندا ایراته
ط  یدا کند چرا که آنها نیطان نمی  وا ل کنند ان بر خداوند متعا  تسها تواند بر ملمنیا و توکا

ه    وینددعو  نیطان را  اسخ نمی ْهطانٌ  َفه   َفْیَس  )ِإنَّ ِایَا  َعَهی  س  وا افَّ ِهْد  َعهی َو  آَمن  وَن(ا  َربِّ ه   َیَتَوکَّ
با  آ ار واذ   ا تا سهطن، بر اکر وعایده  ، بدنی نیطان سهطن، محسو  نمی نود چراکه  یا

، و برران حاصل نشود، سهطن، بر بدن حاصل نخوارد ندا    حجا
ارائه می  اا ا  نیطان  قرآن  ایو   تصویری که  ایا اس، که نیطان در  ریان حضر   درد 

اس، و خالف  روی بدن ایشان ندهدار تاثیرا   سمی منفی  افسال  به اذن خداوند متعا  عهدهعهیه
 ایا ظارر نیا مند دفیل اس،ا 

توان  ف،ا آنچه /ص« بدون معارض باقی خوارد ماند و می۴۱با تو ه به مطافب باال آیۀ »  طا
» ا که  اس،  ایا  اس،  استنباط  قابل  آیا   ا   سالم، که  در  منفی  مستایِد  تأثیر  توانند  می  را 

  سمی انسان دانته بانند«ا 

 روایات  . ۲-۱-۱-۵

 توان بهره  س،ا دس، آمد، ا  ایا دو روای، نیز میبرای تأیید آنچه در  من بندی آیا  به

اففا »ابو بصیر در یک روای، صحیب افسند ا  اما   عفرصادق عهیه افسال  نال می کند که  
و  دردنیا بدان مبتال ند بدفیل نعمتی بودکه خداوند م تعا  ارمودندا رمانا امتحانی که حضر  ایا

و  به آسمان را،، ابهیس  به او داده بود و او نیز نکر آن نعم، را ادا کرده بودا  مانی که اداء نکر ایا
و  ادا نکرد نکر ایا نعم، را مگر بدفیل آن چیزی که عطا کردی به او ا     ف،ا خدایا رمانا ایا
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به  ا نمی آورد، بنابرایا  دنیا،  س ا ر ااصهه بیندا ی بیا او و بیا دنیایش دیگر نکر نعم، تو را  
ط بر نکر ریچ نعمتی را ادا نخوارد کردا خداوند متعا    دنیای او قرار بده، خواری دید که او مرا مسها

و    و  را  را، درحافی که ایا ط کرد  تو را بر دنیایش،  س ابهیس، دنیا و ار ندان ایا ارمودا ما مسها
و  می  بر ش، و  آورد  س ابهیس به سوی خدا حمد خدا را به  ا می ایا داند که تو   ف،ا خدایا 

ط بر بدن او قرار بده تا بدانی که او  دنیای او را که ا  او  راته ای به او برخواری  رداند  س مرا مسها
ط بر بدن او کرد ، به غیر ا    نکر ریچ نعمتی را ادا نخوارد کرد، خداوند متعا  ارمود تو را مسها

ینجا ابوبصیر  ف، که اما  صادق عهیه افسال  ارمودندا ابهیس  را، قهب،  بان و ونشادر اچشد
و  ااصهه بیندا د  س در بینی   و  را، قبل ا آنکه رحم، خدا بیا او و ایا سرین به سراغ حضر  ایا

تاا  )نیخ صدوق، بی  سوراخ( ند«)سوراخ   حضر  آتش سمو  را دمید و  سد حضر  ناطه ناطه 
)راک؛ کهینی،   شابه ایا روای، در منابن دیگر نیعه(م6۰/۲۰۰قا۱۴۰۴؛ عالمه مجهسی، ۱/7۵

صدوق، ۸/۲۸۸   ا۱36۵ نیخ  راکا  ، ۱/76تاابی  ؛  سنا ارل  و  سیوطی،   (    قا ۱۴۰۴  )راک؛ 
 اس،ا( نیز آمده۵/3۱۵

سورۀ نحل برای ابوبصیر قسد    99و9۸افسال  در تفسیر آیا   حضر  اما  صادق عهیه ا  
ط  خورد و می الفه می َسهَّ هِ   َو   ارمایدا»ی  ْلِمِا   ِمَا   افهَّ ط    اَل   َو   َبَدِنهِ   َعَهی  اْفم  َسهَّ ِدیِنِه«؛ »به خدا    َعَهی   ی 

ط می یابد و نه بر ایمان او« بعد حضر  صادق عهیه افسال  به یک  قسد، نیطان بر بدن ملما تسها
و  اناره می  نمونه بار  ایا با    کند وآن حضر   ط یاا، و بدنش را  اس، که نیطان بر بدن او تسها

ط نود َط   ) َقْد   بیماری  ن، کرد وفی بر دیا او نتوانس، مسها هِّ وَ    َعَهی  س  هَ   عهیه افسال   َأیُّ   َخْهَاه    َاَشوَّ
ْط   َفْد   َو  َسهَّ ا﴿ سورۀ نحل  ۱۰۰وقتی ابوبصیر در مورد آیۀ    ادامه  در   ِدیِنِه(ا  َعَهی   ی   الَِّذينَ   َعَلى  ُسْلطانُهُ   ِإَّنَّ

ِایَا   کند حضر  می ارماینداا  حضر  سلا  می  ﴾ ُمْشرُِكون  بِهِ   ُهمْ   الَِّذينَ   وَ   يَ تَ َولَّْونَهُ  ْد   »افَّ هِ   ر    ِبافهَّ
ونَ  ْشرِک  ط    م  َسهَّ ط می نود    َعَهی  َو   َأْبَداِنِهْد   َعَهی  ی  َأْدَیاِنِهْد« یعنی »درمورد مشرکان، رد به بدن آنها مسها
 (ا ۸/۲۸۸ ا۱36۵دیا آنها« )کهینی، و رد به 
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ه    نود تفسیر سهطان در آیۀ نریفهبنابرایا با تو ه به ایا دو حدیث معهو  می ْهطاٌن   َفه    َفْیَس   »ِإنَّ   س 
ِایَا   َعَهی وا  افَّ ِهْد   َعهی  َو   آَمن  ون« سهطان به معنای حج، و برران اس، )که می  َربِّ ه  تواند ایمان َیَتَوکَّ

کن متزفز   را  یا ملما  معنوی  ط  تسها معنای  به  سهطاِن  ا ر  بدنا  به  ط  تسها معنای  به  سهطان  نه  د( 
ط او بر بدن انسان رد به معنای واقعی خود ق نود، تسها ، و برران« برای نیطان محاا )یعنی    »حجا

ق می ط کشاندن انسان به سم،  ناه وحکوم، بر بدن او در انجا  معاصی( محاا نود، چرا که تسها
ط بر بدن او را رد به  عایده یک انسانی که با حجا   بر دیا و اکر و  ، و برران قاطن ایجاد نود تسها

 تما  معنی به دنبا  خوارد دان،ا  
ط صوری یا »قهر وغهبه بر بدن« برای نیطان محاق نود، ال مه ا   ا ر سهطان به معنای تسها

ط معنوی بر او نخوارد بود، و ا ر در مواردی مثل حدیث باال بدان س هطان  فته نده)و اینکه  تسها
 تواند سهطۀ بدنی بر ملما دانته باند( ا  با  مجا  اس، نه حایا،انیطان می

 . دیدگاه مفّسران و بررسی آنها ۶

بیا    در  اصهی  دید اه  دو  انسان،  سالم،  سمی  در  مستاید  ا  ِی  منفی  تأثیر  درمورد 
،( و ود دارد که اغهب در ذیل آی   اس،ا /ص« بیان نده۴۱ۀ» مفسران)أعد ا  نیعه وارل سنا

 . دیدگاه اول: تأثیر مستقیم منفی جن در سالمت جسمی انسان  ۱-۶

انسان تأثیر منفی  ا در سالم،  سمي  به  قائل  ران  ا  مفسا بیان وبعضی  به  بررسی  اند که 
  ردا یدا بعضی ا  آنها می
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 ق( ۷۲8)متوفای   الدین حسن بن محمد نیشابوری. نظام۱-۱-۶

 ویی آن می  ردا دا ایا انکاال  ناظر  نیشابوری انکاالتی را ا   بایی نال کرده و به  اسخ
و  اس،ا   به عد  قبو  تأثیرمنفی نیطان در بدن حضر  ایا

انکا  او ا چگونه نیطان می تواند ایجاد مرض و درد بکند درحافی که قادر بر ایجاد مرض  
 ایا رنگا  إفه خوارد بودا و درد،  قادر بر خهق ا سا  نیز اس، و در 

  اس، انکا  دو ا ایا تأثیرا  منااا  با ایا آیه دارد که به عنوان حکای، ا  نیطان بیان نده
طی ندار  مگر اینکه    (؛۲۲)ابرارید/  ﴾ َدَعْوُتُكمْ   َأنْ   ِإالَّ   ُسْلطانٍ   ِمنْ   َعَلْيُكمْ   ِل   كانَ   ما  وَ ﴿  ما بر نما تسها

 کندا نما را دعو  می
رای انبیاء به حدا نفر   یدا کردن مرد ،  ایز نیس،  وا  انکا  سو ا منتهی ندن مرض

تناای ندارد و  وا   انکا  او  و دو  ایا اس، که به اذن خدا بوده  ، و  اس،  س ریچ ممنوعیا
 عاای، نود ویژه به نرطی که در نهای، منجر به  انکا  سو  ایا اس، که ایا سخا ممنو  اس، به

 (ا۵/۴۴قا۱۴۱6شابوری، نی )راک؛
 بررسی  *

نیشابوری در  وا  انکا  او  می توانس، بگوید که رر ایجاد کنندۀ درد و مرضی، خافق  
کند،  ا سا  نیس،، مثال ا ر کسی با چو  دیگری را کتک بزند در بدن او ایجاد درد و مرض می

یشان در  وا  انکا   توان خافق ا سا  دانس،،  س إفه بودن او منتفی اس،ا ااما ضار  را نمی
ا ُسْلطانُُه َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُه َو الَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكون﴾ دو  نیز بهتر بود به آیۀ  ( استناد  ۱۰۰)نحل/ ﴿ِإَّنَّ

 کندا  کرد که تسهط نیطان بر مشرکیا و  یروانش را اثبا  میمی

 ش(۱۳۹۰. محمد صادقی تهرانی)متوفای۲-۱-۶

 ویدا »سهطه نیطان  اری  /ص می۴۱در ذیل آیه   نیز در تفسیر اففرقان خود   تهرانیصادقی  
رای مخهصیا سهطه  یدا کند، را و عملرا، رواممنوعه اس، و آن  مانی اس، که بخوارد بر عال
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افهی بر بند ان باطل نود و سهطه دیگری و ود دارد   رایو عه، منن، ایا اس، که نباید حج،
رای ربانی اس، که را و اموا  مخهصیا اس، و آن امتحانکه  ایز اس، و آن سهطه نیطان بر بدن

در  مان سختی، ا  ناحیه   نود و سهطۀ نیطان بر ایو  نامل بند ان نمونه با اختالف مراتب می
روحان نخصی،  امتحان  ایا  در  و  بود  ی  ند«مادا نمایان  ایو   تهرانی،   ی     ا ۱36۵  )صادقی 

 ا(۲۵/۲۵۴

 )معاصر(   . ناصر مکارم شیرازی۳-۱-۶

 و بوده،  خدا  ارمان به اوالا  سهطه ایا اینکه  به تو ه »با  ویداافاکر میایشان نیز درذیل آیه اوق
   راته،  صور    او  در ه  تراین  و  بزرگ   یامبر  ایا   آ مایش  برای  ثافثاا   و  بوده  موقتی  و   محدود  ثانیاا 

 ا(۱9/۲9۵ ا۱37۴)مکار ،  کند«نمی ایجاد مشکهی

 ش(  ۱۳۶۰)متوفای  . محمدحسین طباطبائی۴-۱-۶

آیه   درذیل  نیز  رمان۴۱عالمه  عاا ،  و  رنجوری  ایا  ا   مراد  می  ویدا  و    /ص  حافی  بد 
 بیا، آن ان  سورۀ  در  که رایی راتارم د، رمانرایی اس، که در بدن او و در خاندانش  یدا ن راتارم

ِِنَ ﴿   ا ف، که  کرده حکای، چنیا  نا  آن ا  را  نیَ  َأْرَحمُ  أَْنتَ  وَ  الضُّرُّ  َمسَّ   ( افبته ۸3)انبیاء/ ﴾ الرَّاِِحِ
«  بگویید  که  اس،  صورتی  در  ایا   و   نودمی  بیتش  ارل  و  آدمی  خود  در  مصیب،   نامل  کهمه »ضرا
  معنا   ایا  که  چند  رر  نشده،    نا   آن  اموا   راتا  بیا  ا   به  ایاناره   ریچ   انبیاء  سورۀ   و  سوره   ایا  در
خوارد می  که   اس،   ایا  عاا «  و  نصب  به  نیطان  ا  »مس  مراد  اس، و در ظارر   آمده  روایا   در

 ایا در نیطان که بگوید و درد  نسب،  نیطان  به تأثیر و سببی،  ا  نحوی به را  و »عاا « »نصب«
 آیدابر می رد روایا  ا  معنا رمیا و اس،  بوده دخیل و ملثر ما رای راتارم

مه می   رمانا   نده،   نمرده  معصومیا  سایر  و  انبیاء  خصائص  ا   کرید  قرآن  در   ویدا »آنچهعالا
  در  تواندنمی نیطان و ایما اند،  نفوسشان در نیطان تاثیر ا  آن،  دانتا خاطر به که اس، عصم،



 ۱۴۰۰ تابستان، ۴۵، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  84

 

  ایشان، متعهاا  سایر و اوالد و اموا  یا و انبیاء رایبدن در تاثیر   اما وا  کند وسوسه آنان راید 
  نیس،،  دس،  در  آن  امتنا   بر  دفیهی  ریچ  تنها  نه  سا د،   ارارد  را   آنان  ناراحتی  وسیهه  راه  ایا  ا   اینکه  به

 ا (۱7/۲۰9قا۱۴۱7ی، )طباطبائ رس،« آن وقو  امکان بر دفیل بهکه

 . عبدالله جوادی آملی۵-۱-۶

تاریخ    افههآی، در  خود  تفسیر  در   در  آمهی  آیا 3/3/۱393 وادی  تفسیر  ( ۵۴تا۴۱)  در 
، اوفیا به ریچ  » اینچنیا ارمودندا نیطان در حرید اما وحي و نبوا  و عصم، و رساف، و حجیا

طورم که سرما و  رما و »حجر« و »َمجر« اثر دارند، نیطان رد  و ه راه ندارد، در بدن اینها رمان
ِِنَ ﴿  ا ر در سوره »انبیاء« دارد  ، افواسطه«»من یا  یا »بالواسطه«حاال ؛اثر دارد   َأْرَحُم أَْنتَ  وَ  الضُّرُّ  َمسَّ

دارد (۸3)انبیاء/  الرَّاِِحنَی﴾  سور  ،امکان  دارد    ۀ در  اس،  بحث  محلا  که  ِنَي »ص«  «   »َمسَّ ْیطان    افشَّ
حاال یا »بالواسطه« اثر    ؛سرما و  رما اثر دارد و نیطان رد اثر دارد   ، امکان دارد، سنگ اثر دارد 

ي نیس،، آنچه   اارد یا در اثر وسوسه دیگران اثر ميمي   اارد؛ ایا آسیب بدني اس، و چیز مهما
عصم،   و  روا  به  اس،مربوط  مصون  و  معصو   که  اس،   ، حجیا و  والی،    « و 

(http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/930303). 
رانی6-1-6   ( در تفسیر اارسی خود 6)متواای قرن افدیا میبدی چون رنید ا رمچنیا مفسا

 با  و ی، افمسیر )ادر تفسیر  اد  ق(597)متواای     و ی(؛ ابا749-1/748   ا1371  )میبدی، 
کانانی3/576  قا1422 مرتضی  با  محمد  خود  ق( 1115)متواای    (؛  تفسیر    )کانانی،  در 
  )آ  سعدی،  ق( در تفسیرتیسیر1376)متواای  عبدافرحما با ناصر آ  سعدی  (؛2/1221قا  1410
سبزواری   (859  قا1408 موسوی  عبداألعهی  سید  موارب1414)  و  تفسیر  در   افرحمانق( 

 اندا( قائل به ایا دید اه4/437 قا1409 )سبزواری، 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/930303/#_ftn21
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   . دیدگاه دوم: عدم تأثیر مستقیم منفی جن در سالمت جسمی انسان۲-۶

در سالم،  سمی منفی  ا  مستاید  تأثیر  عد   به  قائل  ران  مفسا ا   به  انسان  بعضی  که  اند 
 کنیدا عبارا  چند نفر ا  آنها اناره می

 ق( ۴۶۰)متوفای   . شیخ طوسی ۱-۲-۶

 ویدا »مسنی افشیطان یعنی نیطان مرا وسوسه /ص می۴۱یر افتبیان در ذیل آیه  صاحب تفس
رای افهی را که در ارل و ار ند و ما  دانتد به یاد ما آورد و اینکه چگونه رمه آنها ا  کرد و نعم، 

 اس، که نیطان قو  ایو  را وسوسهااا و  فته نده بیا راتند و اینکه چه بالرایی در آنها ایجاد ند
کرد تا او را نا سند بشمارند و او را ا  خانه خود خارج کنند و حتی ا ا ه ندرند رمسر او نیز  یش 
آنها برود، چرا که ایو  برص و  زا  دان، و ممکا بود به آنها سرای، کند و ایو  ا  ایا قضیه  

 ا (۸/۵67تاا )طوسی، بی رنج می برد و با خدا نجوا می کرد« 

 ق( ۵۳8متوفای ) زمخشری . ۲-۲-۶

می  ویدا  فته  »عاا «،  و   » »ضرا کهمه  برای  مختهف  تفاسیر  بیان  درضما   مخشری 
« در بدن و »عاا « در راتا أرلنده و ما  اس، سپس می  ویدا »ا ر  فته نود    اس، که »ضرا

اس، درحافی که  ایز نیس، خدا نیطان را بر  که چرا نصب و عاا  به نیطان نسب، داده نده
ط کند تا حا ، نیطان را در به سختی انداختا و عاا  دادن انبیاء برآورده کرده باند   انبیایش مسها

کرد مگر آنکه او را به نکب، و  ا ررا نمی و ا ر نیطان بر چنیا چیزی قدر  دان، ریچ صافحی ر
طی بر انسان ندارد مگر وسوسه کردنا در وا   رالک، بکشاند و در قرآن باررا آمده که نیطان تسها

 ویدا رنگامی که  نیطان ایو  را وسوسه می کرد و طاع، او در آن امور مو ب مسا نصب و می
با  اد  و احترا  به نیطان نسب، داد نه به   عاا  ا  طرف خدا به ایو  ند، ایو  ایا مسا را ا 
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 قا ۱۴۰7  ) مخشری،  خدا، درحافی خدا ااعل آن بود و ریچ کسی  ز خدا برآن توانایی ندان،«ا
 ا (۸/۴۰تا، جبروسوی، بیراک؛ ) ( بروسوی نیز سخنی مانند سخا  مخشری  فته اس،۴/97

 *بررسی 
عای  مخشری  مانی درس، اس، که ب ی نتوان نصب و عاا  را به نیطان  صور  واقعه  ایا ادا

 نسب، داد اما وقتی امکان  ایر باند دیگر سخا  مخشری درس، نخوارد بودا 

 ق( ۱۳۹۳)متوفی   . محمد طاهر بن عاشور۳-۲-۶

آیه » تو یه  در  ْصٍب »  / ص« بای۴۱ایشان  و    «ِبن  یا »بای مصاحب،«  راته  را »بای سببی،« 
،می ي  )أم اس، « بدیا معنا که ایا ن صب وعاا ، سبب وسوسه نیطان نده ویدا» »سببیا   مسنا

عاا ( بدیا  ونه که نیطان نرو  به بزرگ  هوه دادن نصب وعاا  در   و  نصب  سببه  بوسوا 
و  کرد و به او افااء می کرد که او مستحق ایا عاا  نیس،، تا او را به سوء ظاا به   نزد حضر  أیا

دچار خشد کند و »مصاحب،« بدیا معنا که نیطان با وسوسه به ما مسا خداوند متعا  وادارد و  
َصاَحَبة   سةٍ سوَ وَ بِ   ي نِ سَّ مَ   )أم  کرد که رمراه با ضرر و عاا  اس، )ابا عانور،    («ااٍ  عَ   َو   ر  ض  فِ   م 

 (ا۲3/۱6۴ تاابی
 *بررسی 

، یا بای مصاحب، می صٍب« را یا بای سببیا با بیان ایا نکته  ابا عانور بای »ِبن  داندا ایشان 
به نیطان سهب بکند، بنا بر ایا،  خوارد نسب، نصب و عاا  را  میادبی به صور  غیر مستاید  

خالف سخا  مخشری، دیگر ضرورتی ندارد ا  با  احترا  به خداوند متعا ، نسب، نصب و  بر
و عاا  به نیطان نسب،  ا نصب عاا  را به نیطان دانس،، بهکه در ایا صور  ظارراا و واقعاا ای

  نخوارد کرد، اما ایا سخا ابا عانور مستهز  تادیر  راتا عباراتی چون» بوسوا  سببه« و  یدا  
  » »بوسوسة مصاحبه ِ « در آیه اس، که خود خالف ظارر اس،، ضما اینکه استعما  کهمه »مسا
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ل ایا آیه آمده و  نیز استعما  حایای نیس،، و روای، صحیب افسندی که در ذی  در »وسوسه کردن«
 در ادامه بدان خوارید  رداخ، نیز ابطا  کننده سخا ابا عانور اس،ا 

 ق( ۱۴۲۷)متوفی  محمد هادی معرفت   .۴-۲-۶

افهه معرا، نیز به صراح، آ اررای  سمانی نیطان را ردا می کند وآ اررای او را محدود  آی،
باند که  یامد عنای آ اررای او میعبار  ایشان ایا اس،ا »تما  نیطان به م  داندادر دسیسه می

 ا (۱۲۴ ا۱39۰)معرا،،  رسانی مستاید«رای  ن، اوس،؛ نه آسیبدسیسه
چون مالا  6-۲-۵ رانی  مفسا کانانیاتب  رمچنیا  افصادقیا9۸۸)متوای  افهه  منهاج  در   ق( 

  در تفسیر ما وحی افارآن    (۱3۸9افهه )( و محمدحسیا اضل۵9-۸/۵۸ ا  ۱336)کانانی، 
    اندابه ایا دید اه قائل (۲7۰-۱9/۲69 قا۱۴۱9 افهه، )اضل 

 *سؤال 

و  ا     ط بر بدن حضر  ایا ط بر بدن انسان را دارد  س چرا درمورد تسها ا ر نیطان قدر  تسها
  یرد؟خداوند متعا  اذن می

  *جواب
ط به صور  عادی  درس، اس، که نیطان می  ط نود، اما ایا تسها تواند بر بدن انسان مسها

انجا     ، چرا که ایا ااراد با دانتا ایمان قوی، ااتداند اتفاق نمیای اارادی که دارای ایمان کاملبر
َور و ادعیه، خود را درون حر  افهی قرار  دادن اعما  عبادی، رعای، تاوا و قرائ، بعضی ا آیا ، س 

متعا  مانند  ریان  نفوذ در آن حر  را ندارد، مگر اینکه خداوند ا ا ۀ  درند که نیطان قدر  ومی
عا، و ود بعضی و  اذن خاص دردا دفیل ایا ادا )راک؛    روایا    ( و7)ابرارید/  آیا   ا   حضر  ایا

 ( اس،ا  ۲/۵3۱  ا۱36۵ کهینی، 



 ۱۴۰۰ تابستان، ۴۵، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  88

 

 گیری بحث و نتیجه

تأثیرا   ا در سالم، انسان می تواند روحی، روانی و  سمی باند و ررکدا  ا  اینها  اففا 
 می توانند مثب، یا منفی بانندا 

د یا رمان نیطان می تواند به   ا   انسان    صور  غیر مستاید روی سالم،  سمی  ا متمرا
 أثر منفی بگااردا

و ود دارد، که بعضی دا ا     ا برسالم،  سمی انسان، دو  ونه آیا    درمورد تأثیر منفی  جا
 بعضی دا ا بر عد  تأثیرندا بر تأثیر و

برای ران تعارض ظارری بیا ایا دو  روه ا  آیا ، باید کهمه »سهطان« را مورد بررسی قرار   دا
 دادا

، و   معنای  در اصل به  »سهطان«  اره ی  برران  حجا ط   اس، وفی ا ر به معنای سهطن، مادا   )تسها
 واند اذی،  سمانی  ا را نفی کندا بدن( نیز باند نمی ت بر

ا روا   اما  ندارد،  بر ریچ کسی سهطه  بر  نیطان  بدیا  می   یدا   سهطه  ااراد  بعضی   اری  کند 
ط خود اینها که  اس،  ه،  اندا  ایراته را  نیطان تسها
، بدنی نیطان سهطن، محسو  نمی   ا نود چرا که تا سهطن، بر اکر وعایده با    آ ار واذیا

 برران حاصل نشود، سهطن، بر بدن حاصل نخوارد ندا   حج، و
ایو     اا ایا اس، که نیطان در ریان حضر   ارائه می درد  ا  نیطان  قرآن  تصویری که 

-به اذن خداوند متعا  عهده دار تاثیرا   سمی منفی روی بدن ایشان نده (۴۱افسال  )ص/عهیه
 کننداروایا  نیز ایا تأثیر را تأیید میس، و ا

انسان دو دید اه مختهف    ید منفی  ا بر روی سالم،  سمیدر مورد أثر  ااری مستا  طا
ران قرآن کرید  و ود داردا بیا مفسا

ط نیطان و ایادی  ا او در حاف، عادی برای اارادی که دارای ایمان کامل  یا اند اتفاق  تسها
و  اذن خاص داده باندا ااتد، مگر اینکه خداونمی  ند متعا  مانند  ریان حضر  ایا
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 منابع 

 .قرآن مجید ا۱
یم الرحمنق(ا  ۱۴۰۸آ  سعدی، عبدافرحما با ناصرا ) ا۲ ا چاپ دو ا  تیسیر الکر

 مکتبة افنهضه افعربیها  ابیرو  
ابی حاتد ا3 )  ، ابا  العظیمق(ا  ۱۴۱9عبدافرحما با محمدا  القرآن  ابی   تفسیر  )ابن 

نزار  حاتم( مکتبة  سعودیا  عربستان  سو ا  چاپ  افطیبا  محمد  اسعد  تحایقا  ا 
 مصطفی افبا ا 

ا  زاد المسیر فی علم التفسیر ق(ا  ۱۴۲۲ابواففرج عبدافرحما با عهیا )  ، ابا  و ی ا۴
 افعربیا به تحایق مهدی عبدافر اقا چاپ او ا بیرو ا دارافکتا 

افمصریه  ئهافهی ا ا قارره ا چاپ دوالحدود (ا ۱9۸9ابا سینا، حسیا با عبدافهها ) ا۵
 فهکتا ا افعامه 

ا  )ابن کثیر(  تفسیر القرآن العظیمق(ا  ۱۴۱9ابا کثیر دمشای، اسماعیل با عمروا ) ا6
محمد تحایق  نمسبه  افعهمیة  حسیا  دارافکتب  بیرو ا  او ا  چاپ  افدیاا 

 منشورا  محمد عهی بیضونا 
یر و التنویرق(ا  ۱۴۲۰مد طاررا )ابا عانور، مح ا7 ا ملسسة افتاریخ  بیرو   االتحر

 افعربیا  
مکر ا ا۸ با  محمد  مناور،  العربق(ا  ۱۴۱۴)  ابا  دار  لسان  بیرو ا  سو ا  چاپ  ا 

 صادرا
  ا العاّمه  الشیعیه المعارف دائرة ق(ا۱۴۱3محمدحسیاا ) افشیخ ، افحائری األعهمی ا9

 فهمطبوعا ا  األعهمی  ملسسه بیرو ا  دو ا چاپ
 افعراانا دار قدا او ا  چاپ احکیم تفسیر تا(احسیاا )بی انصاریان،  ا۱۰
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ا چاپ  موسوعة مصطلحات ابن سینا)الشیخ الرئیس(ق(ا ۱۴۲۵ هامی،  یرارا ) ا۱۱
 فبنان نانرونا  مکتبه او ا بیرو ا

محمودا ا۱۲ محمد  الواضحق(ا  ۱۴۱3)  حجا ی،  بیرو التفسیر  دردا  چاپ  دار   اا 
 افجیل افجدیدا 

ا چاپ  اثنا عشریتفسیر     (ا۱363حسیا با احمدا )،  حسینی ناه عبدافعایمی ا۱3
 او ا تهرانا انتشارا  میاا ا  

ی ا۱۴  داراففکرا  بیرو ا االبیان تفسیرروح تا(ا)بی اسماعیلا بروسوی،  حاا
محمدا ا۱۵ با  حسیا  اصفهانی،  القرآنق(ا  ۱۴۱۲)  راغب  یب  غر فی  به  المفردات  ا 

 چاپ او ا دمشق بیرو ا دارافعهد افدار افشامیها تحایق صفوان عدنان داودیا
ینش بر اساس قرآن   (ا  ۱39۴مدا )راری، عهی مح ا۱6 جایگاه و نقش جن در نظام آفر

 ا چاپ او ا قدا چاپ ادیاناو سنت
سو ا    چاپ االتنزیل   غوامض حقائق عن الکشاف ق(ا۱۴۰7) محمودا  مخشری، ا۱7

 افعربیا  دارافکتا  ابیرو  
ارتباط  ا۱۸ ااار،  نیعی،   سای،    مدرسه 

(http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/930303 ) 
الدر المنثور فی التفسیر ق(ا  ۱۴۰۴افدیا عبدافرحما با ابی بکرا )سیوطی،  ال  ا۱9

 تابخانه آیة افهه مرعشی نجفیا ا قدا کبالماثور
عامهی،  نیخ ا۲۰   ا چاپ او ا الشیعه   وسائل  ق(ا۱۴۰9عهیا )  با  حسا  با  محمد  حرا

 افسال ا  عهیهد  افبی، آ  موسسه  ژورش قدا  روه
  قدا   ا الشرایع  علل  قمیا  بابویه  با  حسیا  با  عهی  با  محمد   عفر  ابو  صدوق،   نیخ ا۲۱

 افداوریا  مکتبه انتشارا 

file:///C:/Users/alifiel/Desktop/%20%20%20سایت%20ارتباط
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ا به تحایق عامهیا  التبیان فی تفسیر القرآن عفر محمد با حساا    نیخ طوسی، ابو ا۲۲
 بیرو ا دار احیاء افتراث افعربیا 

  نهایة  و  الحکمة  بدایة  فلسفی    مصطلحات  شرح (ا  ۱373)  عهیا  نیروانی، ا۲3
 ا چاپ او ا قدا مرکز انشارا  داتر تبهیغا  اسالمی قدا الحکمه 

ا چاپ دو ا  الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن (ا  ۱36۵محمدا ) صادقی تهرانی،  ا۲۴
 قدا انتشارا  اررنگ اسالمیا 

 نجدا    چاپ  االقرآن  تفسیر  فی  المیزانق(ا  ۱۴۱7حسیاا )  محمد  ی، سیدئطباطبا ا۲۵
 قدا  عهمیه حو ه  مدرسیا  امعه انتشارا  داتر قدا

ینمجمع   ا(ا۱37۵اخرافدیاا )  طریحی،  ا۲6  حسینیا  داحم  سید  به تحایق  االبحر
 مرتضویا  ارونیکتا   چاپ سو ا تهرانا

  ا الغیب  مفاتیح  (فخررازی)عمر  محمدبن  ابوعبدالله  ق(ا۱۴۲۰را یا )  اخرافدیا ا۲7
 افعربیا   بیرو ا داراحیاءافتراث سو ا چاپ

) ا۲۸ حسیاا  محمد  سید  افهه،  القرآنق(ا  ۱۴۱9اضل  وحی  من  بیرو ا  تفسیر  ا 
 دارافمالک فهطباعة و افنشرا 

 چاپ دو ا قدا انتشارا  رجر ا  االعین  ق(ا۱۴۱۰خهیل با احمدا )اراریدی،  ا۲9
) ا3۰ افهها  اتب  مال  المخالفین  (ا  ۱336کانانی،  الزام  فی  الصادقین  منهج  ا  تفسیر 

 ارونی محمد حسا عهمیا تهرانا کتا 
) کانانی، ا3۱ مرتضیا  با  المعین ق(ا۱۴۱۰محمد  در اریا  التفسیر  تحایق  به  ا 

 حسیاا چاپ او ا قدا کتابخانه آیة افهه مرعشی نجفیا 
یعاو ا ا3۲ با  محمد  دارافکتب   چهار ا  چاپ  االکافی (ا  ۱36۵)  کهینی،    تهرانا 

 األسالمیها
محمد ا33 )  مجهسی،  تایا  محمد  با  ملسسة   ابحاراألنوار  ق(ا۱۴۰۴باقر    بیرو ا 

 افوااءا
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) ا3۴ االسالمیها  افبحوث  اصق(ا  ۱۴۱۴مجمن  الفلسفیهشرح  او ا  طالحات  چاپ  ا 
 مشهدا مجمن افبحوث االسالمیها 

) ا3۵ یم (ا  ۱36۰مصطفوی، حساا  الکر القرآن  بنگاه  التحقیق فی کلمات  تهرانا  ا 
 تر مه و نشر کتا ا 

موسسه   اا چاپ او ا قدقرآن و فرهنگ زمانه  . ( ۱39۰معرا،، محمد رادیا) ا36
 اررنگی انتشاراتی افتمهیدا  

دیگ  مکار   ا37 و  ناصر  )نیرا ی،    ا تهران  او ا  چاپ  انمونه  تفسیر (ا  ۱37۴رانا 
 األسالمیها دارافکتب

 ا القرآن  تفسیر  في  الرحمان  مواهبق(ا  ۱۴۰9موسوم سبزواری، سید عبد األعهيا ) ا3۸
 چاپ دو ا بیرو ا موسسه ارل بی، عهیهد افسال ا 

 ااألبرار  عدة  و   األسرار  کشف    (ا۱37۱سعدا )  ابی   با  احمد  رنیدافدیاا  میبدی،  ا39
 امیرکبیرا  انتشارا  تهرانا  نجدا چاپ اصغر حکم،ا عهی تحایقبه 

رای  کان ناش و تأثیر نیطان در بیماری (ا »بررسی ام۱399میری، سید سعیدا ) ا۴۰
ا  اییز سا   نشریۀ علمی مطالعات تفسیری ص«ا    ۴۱ سمی انسان با تکیه بر آیه  

 ا6۸-۵۵ا صفحا ۴3ا نماره ۱۱
  چاپ   ااسالم   سالمت  جامع  نظام   بر   درآمدی  (ا  ۱396)  غالمرضاا  محمدی،   نور ا۴۱

 ااها  انتشارا  قدا او ا
تفسیر غرائب القرآن و رغائب  ق(ا  ۱۴۱6)  نیشابوری، ناا  افدیا حسا با محمدا ا۴۲

 ا چاپ او ا بیرو ا دار افکتب افعهمیها الفرقان
 
 

 


