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 چکیده

 شیطان .گرفته است قرار بررسی مورد آملی جوادی استاد تفسیری آثار جمله از متعددی تفاسیر در شیطان موضوع

 تجرد از بودند نه مند بهره مثالی تجرد از که کرد پیدا راه ای مالئکه میان در امّا است، ازجنیان قرآن تصریح به

 .است وسوسه حد در فقط او قدرت و محض

 را انسان قرآن .قیاس شیطانی مادیگرایانه، نگاه استکبار، و تفاخر ابلیس، مستتر کفر :از عبارتند شیطان سقوط عوامل

 .گردد می مالئکه که مسجود است انسانیت مقام اللهی، خالفت مقام جعل از مقصود .خواند می خداوند خلیفه

 اخالل اصالحی پیامبران های برنامه در کوشد می شیطان و است بشری جوامع اصالح و هدایت پیامبران تمنای

 جاهالنه، سخنان :از عبارتند شیطان متولیان صفات جمله از .بندد می را شیطان نفوذ راه خداوند اما .کند ایجاد

 گرفتن، روزه بکاء، و تضرع عبادت، استعاذه، خداوند، یاد مکر ابلیس از ایمنی راههایو  .نفاق و شیطان از نیابت

 .است نمودن توبه و معرفت

 بهشت آخرتی با برزخی بهشت فرق .آخرتی موعود بهشت نه بود برزخی بهشت یافت راه بدان شیطان که بهشتی

 خویش اختیار به حوا هم و آدم حضرت هم .است باز عمل برای راه ادم حضرت برزخی بهشت در که است چنین

 راه بدانجا هم و شیطان داشت برحذر ممنوعه ی شجره تناول از را آنان حق حضرت چنانکه .بودند عمل صاحب

 و پلیدی نفوذ برای آخرتی راهی بهشت در اما .کشاند اولی ترک به را آدم خویش پلید های وسوسه با و یافت

 و شود می وارد اعمال ی عنوان نتیجه به مرگ از پس و ندارد ورودی راه سرزمین این به شیطان .نیست لغویات

 .نیست قدرتی هیچ صاحب

 با که بود بهشت برزخی از هبوط دوم .داشت مالئکه میان در که مقامی از هبوط اول :داشت هبوط گونه دو ابلیس

 با بود زمین در استقرار برای هبوط آدم هبوط اما .نمود هبوط خود مقام از ابلیس .شد اخراج آنجا از آدم حضرت

 .منزلتش و مقام حفظ

 : شیطان، تفسیر، جوادی آملی، هبوط، ابلیس.کلید واژه ها
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