
تحلیل رأی تفسیری آیت اهلل جوادی آملی درباره القائات شیطانی در 
پیامبران با محوریت آیات 52-54 سوره حج

معصومه رحیمی1

چکیده
که برخی آن را به آیه 52 سوره حج در  چالش تصرف ش���یطان در پیامبران از شبهاتی اس���ت 
داس���تان غرانیق نس���بت داده اند. این آیه از خواست ش���یطان برای القا در تمنی پیامبران و 
نسخ آن توسط خداوند خبر می دهد. پژوهش حاضر در حوزه مطالعات تفسیر قرآن برگرفته 
کید بر عبارت  از نظرات تفس���یری آیت اهلل جوادی آملی درباره آیات 52 - 54  س���وره حج با تأ
»اذا تمن���ی القی الش���یطان فی امنیته« در آیه 52 اس���ت و می فرمای���د باتوجه به تجرد عقلی 

کند. پیامبران و تجرد وهمی شیطان امکان ندارد شیطان در تمنی پیامبران تصرف 
کلیدی: القا، تمنی، سوره حج، تجرد عقلی پیامبران، تفسیر. گان  واژ

1. مقدمه
تدبر در آیات 52 تا 54 س���وره حج به ویژه آیه نخس���ت مخاطب را با مس���ئله مهم رویارویی ش���یطان 

که  که حامل و امانتدار وحی اس���ت، روبه رو می کن���د. موضوعی  به عن���وان مبدأ وسوس���ه با پیامب���ری 

که این  همواره در پژوهش های معرفتی به آن توجه ش���ده اس���ت. مضمون این آیات نشان می دهد 

مواجهه در قلمرو تمنی پیامبر؟ص؟ اس���ت. آیا به راس���تی ش���یطان می تواند بر تمن���ی پیامبران تصرف 

کند؟ آنچه از پیشینه پژوهش به دست آمد لغزش تفسیری در بهره گیری از روایات جعلی غرانیق برای 

گرچه توسط بیشتر مفسران به ویژه معاصرین، مورد نقد  که ا تبیین موضوع اس���ت. سهل انگاری ای 

گفته ابن عاشور نویسنده تفسیر التحریر و التنویر، سبب انحراف در تفسیر آیه 52  گرفت لیکن به  قرار 

که برخی آن را به  س���وره حج ش���ده است. )ابن عاش���ور، 1420، 217/17( این چالش از شبهاتی اس���ت 

آیه 52 س���وره حج در داس���تان غرانیق نس���بت داده اند. این آیه از خواست شیطان برای القا در تمنی 

پیامبران و نس���خ آن توسط خداوند خبر می دهد. باور به سهوالنبی و جمود بر روایات غرانیقی سبب 

که به القاپذیری معتقدند آیه تمنی را اثبات کننده  ش���بهه  دخالت شیطان در پیامبر  ش���د مفس���رانی 

1. دانش پژوه دکتری تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال سوم/ شماره ششم/ پاییز و زمستان 1398/ 23-7
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بدانن���د )رحیم���ی، 1397، ص141(. با این ضرورت برای رس���یدن به فهم بهتر آیات ش���ریفه و دریافت 

چگونگی القا بر پیامبران از تفس���یر آیت اهلل جوادی آملی اس���تفاده می شود. وی از مفسران مشهوری 

کاربردی از آیات قرآن اهتمام  گذشتگان و ارایه تفسیر جدید و  که در جمع بندی و تحلیل آرای  است 

ویژه ای دارد. س���بک عالمه در روش تفسیری قرآن به قرآن بهره گیری از قراین درونی و بیرونی آیات با 

ذکر ادله عقلی و نقلی است. در پژوهش حاضر ابتدا رأی ایشان در فضای درونی آیات بررسی می شود، 

سپس فضای بیرونی آیات تبیین می شود و در ادامه نیز با بهره گیری از آیات مرتبط در سوره های انعام 

و اسرا نظر ایشان در ارتباط با آیات شریفه و با موضوع مورد بحث تشریح می شود. در پایان نیز موضوع 

القا بر پیامبران از نظر عقلی بررسی می شود و ارزیابی رأی ایشان ذکر می گردد. نوشتار حاضر به روش 

ج تفسیر  که از جمع بندی آرای تفسیری آیت اهلل جوادی آملی در دروس خار توصیفی-تحلیلی است 
گردآوری شده است.1 مسجد اعظم قم و آثار مکتوب ایشان 

2. مفهوم شناسی
کاربرد را در پژوهش  که بیش���ترین  کلماتی  کلیدی در آیات 52 و 53 س���وره حج و دیگر  گان  فهم واژ

که در تحقیق حاضر  گام مه���م برای فهم معنای نهفته در آیات مبارکه و عبارات قرآنی اس���ت  دارن���د 

کلیدی »القا و تمنی« پرداخته می شود: نقش محوری دارند. ازاین رو به تعریف دو واژه 

2-1. تمنی
گزین���ش و تقدی���ر چی���زی در نف���س و تصوی���ر آن در ذه���ن اس���ت.  )راغب  تمن���ی از من���ی ب���ه معن���ی 

اصفهان���ی، 1412، ص779( آرزو، حدی���ث نفس و تالوت س���ه معنای پرکاربرد منی اس���ت  )ابن اثیر، 

گس���تره  که  1367، 367/4؛ ازه���ری، 1421، 383/15(. عبارت التمنی عندالخیال نش���ان می دهد 

تمن���ی انگاره های ذهنی اس���ت  )صدرالدین ش���یرازی، 1422، ص452(. در اصطالح خواس���تن امر 

که آرزوی  که رس���یدن به آن ناشدنی است و یا دور به نظر می رس���د برخالف ترجی  دوست داش���تنی 

ممکن است  )راغب اصفهانی، 1412، ص779(. 

2-2. القا

القا یعنی، افکندن چیزی به گونه ای که آن را ببینی. این معنی درباره انداختن هر چیزی به کاررفته است. 

که در قرآن )ر.ک.، طه: 87؛ اعراف: 115( آمده است.  )راغب اصفهانی، 1412، ص745( همان طور 

ج تفس���یر  1. تفس���یر ترتیبی تس���نیم از آیات مورد بحث به مرحله چاپ نرس���یده اس���ت. ازاین رو، برای تبیین موضوع، از دروس خار
که در پرتال بنیاد بین المللی علوم وحیانی اس���راء  آیت  اهلل جوادی آملی در مس���جد اعظم قم و تفاس���یر موضوعی و دیگر آثار ایش���ان  

    . http://www.esra.ir/   .گردید موجود است، استفاده 



حت
ره 
سو
 54

-5
ت 2

 آیا
ت
وری
مح
 با 
ان
مبر
پیا
در 
ی 
طان

شی
ت 
ائا
 الق
اره
درب
ی 
 آمل
ی
واد
  ج

ت ا
ی آی

سیر
ی تف

ل رو
حلی

ت

9

3. تبیین رأی آیت اهلل جوادی آملی در تفســـیر آیات 52 -54 ســـوره حج

3-1. تفسیر درونی آیات

که  آی���ت اهلل ج���وادی آملی آیات یادش���ده را جریان عمومی در دع���وت به دین می دان���د به این معنا

شیطان هنگام تبلیغ آموزه های الهی به جامعه توسط پیامبران در مسیر برنامه آنها وارد می شود و 

گروه بیماردل و سخت دل  گون منحرف می کند. به دنبال این رویارویی دو  گونا مردم را با روش های 

که علم و ایمان دارند برای از بین بردن و نسخ  گروه دیگر  در آشوب های شیطانی حرکت می کنند و 

توطئه های ش���یطانی از ارزش های دینی دفاع می کنند و س���رانجام به اراده پ���روردگار این حقیقت 

که استوار می ماند.  است 

3-1-1. بیان محورهای اصلی آیات  

آیت اهلل جوادی آملی در بیان محورهای اصلی آیات می فرماید:

که  کتاب همراه باشد  که از طرف خدای سبحان رسالتی دارد خواه رسالتش با  کسی  هر 
کتاب آزادانه نداشته باش���د و حافظ شریعت پیامبر اولوالعزم  می ش���ود از انبیای اولوالعزم یا 
که می ش���ود نب���ی در برابر رس���ول؟ص؟. باالخ���ره اینها پیام اله���ی را به جامع���ه منتقل  باش���د 
کرد ش���یطان  که از طرف خدا احکام و حکم الهی را به جامعه منتقل  می کنند. هر پیامبری 
در اج���رای برنام���ه او در جامعه آش���وب می کند، ع���ده ای را اغوا می کند و عده ای را وسوس���ه 
گرفتار ش���بهات می کند و  می کن���د. ع���ده ای را با وهم و خیال و عده ای را با ش���هوت و غضب 
کلی اس���ت. بعد ذات اقدس اله���ی می فرماید خداوند  از مس���یر ج���دا می کند. این یک اصل 
ک���ه در این آزمون دو  ای���ن صحن���ه را به خوب���ی مدیریت می کند. این یک آزمون الهی اس���ت 
که بیماردل  یا قسی القلب هستند، آسیب  گروهی پیروزند؛ یعنی آنها  گروه آس���یب می بینند: 
گرفتار شهوت عملی  هستند و  می بینند و به دنبال این آش���وب ش���یاطین حرکت می کنند یا 
که علم دارند، علم نافع دارند و هم این آش���وب را شناس���ایی  یا به دنبال  ش���بهه علمی. آنها 

می کنند، هم دفاع می کنند و هم خودشان را پاسداری می کنند.  )جوادی آملی)ج( 1389(

ایشان در جای دیگری می فرماید:

که مبادا جامعه این  هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه شیاطین در دین او رخنه می کنند 
که قلبشان مریض است،  کار را آنها می کنند و عدهای  دین را مانند راه س���عادت بداند. این 
ک���ه مردان الهی  که قلبش���ان قاس���ی اس���ت بیش���تر می پذیرند. عده ای  می پذیرند و عده ای 
و اه���ل تحقیق  هس���تند نه تنها نمی پذیرند بلکه درصدد ابطال این ش���بهات هم هس���تند. 
 ِإَذا تمنی« 

َّ
ُسوٍل َواَل َنِبی ِإال ْرَسْلَنا ِمن َقْبِلک ِمن ّرَ

َ
فرمود این راه آزمون ماس���ت. فرمود: »َوَما أ

کند،  کند و ب���ه مردم ابالغ  کند، تبیین  کنند یک مرحله و تفس���یر  ح���اال آی���ات الهی را تالوت 
کار او  ْمِنیِتِه« یعن���ی در حوزه 

ُ
���یَطاُن ِفی أ

َ
ْلَقی الّش

َ
کند مرحله برتر. »أ کت���اب و حکمت  تعلی���م 
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ش���یطان راه پیدا می کند؛ یعنی میان پیام رس���انی وجود مبارک پیغمبر؟ص؟ و س���طح جامعه 
که مبادا مطالب صحیح به مردم  کند  اینجا وسوسه و شیطنت و شبیخون و تهاجم راه پیدا 
کار را می کند خب حاال بعد چطور؟ فرمود س���رانجام در هر مقطع تاریخی و در هر  برس���د این 
ِقیَن« تنها مربوط به زمان  ُموِر« ی���ا »اْلَعاِقَبُة ِلْلُمّتَ

ُ ْ
ِ َعاِقَبُة ال

آزمونی حق پیروز اس���ت. این »َوهلِلَّ
ظهور حضرت؟جع؟ نیست و در هر مقطع تاریخی دقیقه نود حق پیروز است در هر جایی. 

 )جوادی آملی)ج(، 1389( 

آیت اهلل جوادی آملی می فرماید:

کارشکنی های شیطان در برنامه های هدایتی انبیا؟مهع؟  درباره زایل کردن اثر وسوسه ها و 
که امری تکوینی اس���ت، آمده است: »و ما أرس���لنا من قبلک من رسول و ال نبی إاّل إذا تمّنی 
منّیته فینس���خ اهلل ما یلقی الش���یطان ثّم ُیحک���م اهلل آیات���ه واهلل علیم 

ُ
ألق���ی الش���یطان ف���ی أ

گرامی اس���الم؟ص؟ هدایت و اصالح جوامع بش���ری  حکیم«. تمنی پیامبران و به ویژه رس���ول 
که از موانع تکامل انسان است، می کوشد در برنامه های هدایتی و اصالحی  است و شیطان 
ک پیامبران؟مهع؟ برای  گرچه ش���یطان هیچ راهی به دل ه���ای پا کند. ا پیامبران؟مهع؟ اخالل 
گزند وسوس���ه هر شیطانی  که از  وسوس���ه ندارد؛ زیرا دل های آنها از حصون امن الهی اس���ت 
مصون اس���ت، ولی دسیس���ه و وسوسه او برای صد1 از صراط مستقیم در تحقق عینی است. 
خدای س���بحان القائات و اخالل های ش���یطانی در برنامه های پیامبران؟مهع؟ را نس���خ و ازاله 
کمیت آیات خود، راه نفوذ ش���یطان را می بندد.  و آی���ات خ���ود را تحکیم می کند؛ یعن���ی با حا

 )جوادی آملی)ج(، 1389، 92/6( 

کتاب و  کرم؟ص؟ عه���ده دار تبیین وح���ی و تعلیم  ب���ا توجه به مطالب آمده روش���ن می ش���ود پیامبر ا

ح و برنامه دارد. ش���یطان هم در جامعه ش���بهاتی برای  حکم���ت اس���ت و برای هدای���ت جامعه ط���ر

که پیروز می شود و به امر الهی شبهات توسط  گمراهی مردم می فرستد، ولی باالخره این حق است 

عالمان مؤمن نسخ و زایل می شود.

3-1-2. مفهوم تمنی پیامبران

گرچه در مطلب  کتاب و تعلیم آن به مردم اس���ت ا در عبارات باال تمنی پیامبر؟ص؟ به مفهوم تبیین 

بعد به معنای امید و آرزو بیان می ش���ود؛ امید به نش���ر معارف و احکام و حکم الهی  )جوادی آملی، 

1389(. امنیه هم از منی بر وزن رمی و به معنای امید و آرزو است )جوادی آملی، 1388، 167/4(. 

بنابراین، متعلق امنیه آرزوی پیامبر؟ص؟ برای هدایت قوم اس���ت و جامعه مؤمن نهایت آرزوی وی 

ج از نفس مبارک او  گرچه آرزو از آن پیامبر؟ص؟ است، اما متعلق آنکه هدایت مردم است خار است ا

ْن ُیوِقَع َبْیَنُکُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِفی 
َ
ْیطاُن أ

َ
ما ُیریُد الّش

َ
ُه َلُکْم َعُدّوٌ ُمبیٌن )الزخرف : 62 (؛ ِإّن

َ
ْیطاُن ِإّن

َ
ُکُم الّش

َ
ّن

َ
1. اشاره به آیات: َو ال َیُصّد

الِة )المائدة : 91 (. ُکْم َعْن ِذْکِر اهلِل َو َعِن الّصَ
َ

اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر َو َیُصّد
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است و شیطان نیز در این متعلق وارد می شود. استناد آیت اهلل جوادی آملی چنین است:

که آن متعلق از جان آنان بیرون است  متعلق آمال و آرزوی انبیا؟مهع؟ هدایت مردم است 
گم���راه می کنند ت���ا متعلق آرزوی  و ش���یاطین مانع تحق���ق آن متعلق  هس���تند، پس مردم را 
انبیا؟مهع؟ محقق نش���ود. ش���یطان با به کارگرفتن اعوان و انصار انس���ی و جنی خود می کوشد 
گمراهی و ش���قاوت بکش���اند و  ک���ه هیچکس ب���ه پیامبران ایمان نیاورد و همه ا نس���انها را به 
کند. القا مانع ایمان آوردن بس���یاری  ت���الش پیامبران در ارش���اد و هدایت مردم را بی نتیجه 
کَثُر الّناِس و َلو َحَرصَت بمؤمنین« )یوس���ف: 103( بدین سان با  از انس���ان ها می ش���ود. »و ما َا
که ایمان  کردن برخی از انس���ان ها، خواس���ته ش���یطان در امنیه و آرزوی همه انبیا  بی ایمان 
آوردن هم���ه انسان هاس���ت، وارد می ش���ود و موج���ب اخ���الل در ب���رآورده ش���دن آرزوی آنان 

می شود. )جوادی آملی، 1388، 167/4(

3-1-3. تبیین القای شیطان و چگونگی مقابله پیامبران با آن

آیت اهلل جوادی آملی چگونگی القای شیطان را اینگونه توضیح می دهد:

باتوجه به اجباری نبودن دین اختیار انسان ها در ایمان به انبیا  نقش اصلی را ایفا می کند 
و رمز نفوذ شیطان در برخی نیز همین اختیار انسان است، پس تالش او بی ثمر نیست؛ زیرا 
مانع ایمان آوردن بسیاری از انسان ها می شود. شیطان تالش می کند به گونه ای مردم را در 
که حتی یک  کند  کتاب های آسمانی دچار تردید و بی اعتمادی  کالم الهی بودن قرآن و سایر 
کند.  نف���ر ه���م به انبیا؟مهع؟ ایمان نیاورد ت���ا از این رهگذر آیات اله���ی را تعطیل و بی خاصیت 

)جوادی آملی، 1388، 167/4(

گی مش���ترک القاپذیران را پذیرش شتابان وسوسه  ایش���ان در تفس���یر آیات 52 و 53 س���وره حج ویژ

بدون تأمل و از روی نادانی می داند و می نویسد:

که از آن جمله دل بیمار  کریم ابزار آشوب ابلیس را دل های منحرف از حق می داند  قرآن 
که خیلی زود حق را تصور می کند،  و س���خت دل و دل تبهکار اس���ت. قلب مریض قلبی است 
که هم دیر آن را تصور  ولی خیلی دیر به آن معتقد می شود و قلب قسی و سخت قلبی است 
می کند و هم دیر به آن معتقد می ش���ود، اما قلب مریض و قس���ی وس���واس هاى ش���یطانی را 
خیلی زود می پذیرد. بنابراین، مردم دربرابر القائات ش���یطانی س���ه دسته اند: مریض القلب، 
ذیَن فی ُقلوِبِهم َمَرض والقاِسَیِة 

َ
یطاُن ِفتَنًة ِلّل

َ
قس���ی القلب و اولوالعلم. »ِلَیجَعَل ما ُیلِقی الّش

ُه الَح���ّقُ ِمن َرّبَِک 
َ
ذی���َن اوُتوا الِعل���َم أّن

َ
إّنَ الّظاِلمی���َن َلفی ِش���قاٍق َبعی���د * وِلَیعَلَم اّل ُقلوُبُه���م و

ذیَن آَمنوا إلی ِصراٍط ُمس���َتقیم« )حج: 53-
َ
َفُیؤِمن���وا ِب���ِه َفُتخِبَت َلُه ُقلوُبُه���م و إّنَ اهلَل َلهاِد اّل

گروه اول و دوم اثر می کند و برای آنها فتنه است و آن دودسته  54(. القائات شیطانی در دو 
از ظالمان می ش���وند، اما دس���ته س���وم از القائات شیطانی آس���یب نمی پذیرند و اهل نجات  
هستند )جوادی آملی)ب(، 1389، 213/14(. شیطان به سنگدالن امیدوار است؛ زیرا قلب 
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قسی ابزار شیطنت و فتنه و آشوب شیطان است. )جوادی آملی)ب(، 1389، 267/22(

از نظر ایشان تنها راه مقابله با نفوذ، تجهیز به سالح ایمان و علم است؛ زیرا وجود روایاتی ساختگی 

کتاب های تفس���یری و  مانند غرانیق نش���ان دهنده  وجود القائات و نفوذهای نامبارک ش���یطانی در 

که آیه تمنی مؤید وجود این پدیده اس���ت، ول���ی به لطف پ���روردگار و همت اهل علم  علم���ی اس���ت 

این گونه القائات نمایان ش���ده است و با بررسی ها و نقدهای علمی منصفانه از صحنه  متون علمی 

گرچه ابلیس با القائات خود سعی دارد انسان ها  زدوده و نسخ می شود. )جوادی آملی)ج(، 1389( ا

کند، ولی وجود انس���ان های باایمان نش���ان دهنده نس���خ القائات است و شیطان موفق  را منحرف 

کم است )جوادی آملی، 1391، 280/26(. آیت اهلل  نمی شود؛ زیرا قوانین الهی بر جامعه استوار و حا

جوادی آملی نس���خ در آی���ه را نمونه ای از تحدی پروردگار می داند؛ زیرا س���اختار آیه تمنی به صورتی 

کند.  که نشان می دهد خداوند قصد دارد با قاعده تحدی مقصود خود را از نزول آیه آشکارتر  است 

براین اساس تحدی قرآن و ایمان بعضی از انسان ها به صورت موجبه جزئیه نسخ و ابطال القائات 

کلیه تالش می کند تا هیچکس ایمان  کفر همه  انسان ها به صورت س���البه  که برای  ش���یطان اس���ت 

کلی معارف دینی و نظام ش���ریعت هماهنگ اس���ت  نی���اورد. به این ترتیب آیه مورد بحث با خطوط 

)جوادی آملی، 1388، 169/4(.

3-1-4. برآیند تفسیر درونی

کارکرد فرهنگی  آنچه در نتیجه مطالب این مفس���ر دیده می ش���ود توس���عه مفهومی آیات ش���ریفه و 

که بارها توس���ط صاحب نظران هشدار داده شده است نمونه   آن اس���ت. مسئله شبیخون فرهنگی 

که درحال تزری���ق به جامعه  مش���خصی از القائات و دسیس���ه های پنهانی س���پاهیان ابلیس اس���ت 

کید شد. ایشان  ج تفسیر آیت اهلل جوادی آملی تأ است. این مسئله در تفسیر آیه تمنی در درس خار

در بخشی از درس فرمود:

آی���ه 121 س���وره انع���ام و آی���ات 52 و 53 س���وره ح���ج بخ���ش مهم���ش مرب���وط به مس���ائل 
که متوجه دین می کنند.  علمی، ش���بهات علمی، اش���کاالت علمی و نقدهای علمی اس���ت 
گرفتند،  ِذی���َن ِفی ُقُلوِبِهم َمَرٌض« یا »اْلَقاِس���یِة ُقُلوُبُهْم« علما قرار 

َ
به همین دلی���ل در قبال »اّل

که بخش مهم فتنه شیطان در این قسمت سوره حج، همان شبهات  پس معلوم می ش���ود 
کنند... قسمت مهم این شبهه و فتنه  که دانشمندان دین باید آنها را برطرف  علمی است 
َرٌض« و در مقابل »َواْلَقاِسیِة  شبیخون و تهاجم فرهنگی است وگرنه در مقابل »ِفی ُقُلوِبِهم ّمَ
که محور فتنه انگیزی }شیطان{  ُقُلوُبُهْم« المؤمنون قرار می گرفت. این تماس برای آن است 
در همین مس���ائل علمی اس���ت. وجود روایات س���اختگی مانند غرانیق نش���ان دهنده وجود 
که آیه تمنی  کتاب های تفس���یری و علمی اس���ت  القائ���ات و نفوذهای نامبارک ش���یطانی در 
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مؤی���د وج���ود این پدیده اس���ت، ولی به لطف پ���روردگار و هم���ت اهل علم این گون���ه القائات 
نمایان ش���ده است و با بررس���ی ها و نقدهای علمی منصفانه از صحنه  متون علمی زدوده و 
نسخ می شود. .... قسمت مهم محتوای این آیه آزمون الهی است برای حوزه ها و دانشگاه 
کنند، شیطنت اینها  کنند، تهاجم را بررسی  کنند، شبیخون را بررسی  که ش���بهات را بررسی 
کار  کار }شیطان{ را ذکر می کند،  کامل پاسخ دهند. خدای سبحان  کنند و به طور  را بررسی 
کار فتنه  خودش را بیان می کند و وظیفه دانش���مندان دین را هم تش���ریح می کن���د. ... این 
کس���ی به مقامی می رسد به وس���یله آزمون الهی و فتنه الهی و  اس���ت امتحان خداس���ت و هر 
امتحان الهی می رس���د. افراد عادی امتحانش���ان با همین مس���ائل حالل و حرام و س���یئات 
گوش و چش���م و اینهاس���ت. حوزه ها و دانش���گاه ها امتحانش���ان به همین ش���بهات علمی و 
که آیا اینها در برابر این امتحان می لرزند  ح شبهه و پاسخ به شبهه اس���ت  ایجاد ش���بهه و طر
یا موفق می ش���وند. مهمترین امتحان خدا نس���بت به حوزه ها و دانش���گاهها همین تهاجم 
و ش���بهات فرهنگی اس���ت. ...}خداون���د{ فرمود: ما چن���دکار می کنیم. لکه گی���ری می کنیم، 
شست وش���و می کنیم، ش���بهه زدایی می کنیم، اش���کال زدایی می کنیم و نقدزدایی می کنیم. 
کنار بعد محک���م کاری می کنیم، متقن کاری  همه این نقدها و ش���بهات و اش���کاالت م���ی رود 
کار را  می کنی���م، حکیمانه وارد می ش���ویم و جامع���ه را به حکمت دعوت می کنیم. ای���ن دوتا 
که ترتیب نس���خ  ���یَطاُن« 

َ
با حرف فاء و ثم ذکر می کند و می فرماید: »َفینَس���ُخ اهلُل َما یْلِقی الّش

که ترتیب درجه را می رس���اند نه زم���ان را. مراتب برت���ر و باالتر از  اس���ت بر القای ش���بهه ب���ا ثم 
ُمُهُم اْلکَتاَب َواْلِحکَمَة«. برهان حکمت است، فقه  ش���بهه زدایی تعلیم حکمت اس���ت. »یَعّلِ
گفتار متقن و استوار.  مستدل حکمت است، اخالق مستدل حکمت است، حکمت یعنی، 
»ُثّمَ یْحکُم اهلُل« .... اصل این صحنه شبیخون یا تهاجم برای چیست؟ برای امتحان است. 
کلمه اهلل را در اینجا اسم می برد. ... فرمود: »َفینَسُخ  لیجعل، یعنی »لیجعل اهلل«؛ زیرا مکرر 
کلمه  ���یَطاُن ُثّمَ یْحکُم اهلُل آیاِتِه َواهلُل َعِلیٌم َحکیٌم« ... در یک س���طر س���ه بار 

َ
اهلُل َم���ا یْلِقی الّش

مبارک اهلل ذکر می ش���ود ب���رای تبیین حضور قطعی خدای س���بحان در صحنه آزمایش های 
الهی در بخش های فرهنگی. )جوادی آملی، 1389، ص27؛ جوادی آملی)ج(، 1389(

جدول1
ج تفسیر سوره حج، 1389؛ جوادی آملی)ج(، 1389( تفسیر عالمه جوادی آملی از آیه 52 سوره حج )درس خار

تفسیر عالمه
جوادی 
آملی از
آیه 52

سوره حج

مفهوم 
چگونگی نسخ القاهدف القای شیطانچگونگی القای شیطانتمنی

آرزوی 
هدایت 
بشریت

و  علم���ی  ش���بهات  الق���ای 
کننده توس���ط  گمراه  عملی 
و  منح���رف  دانش���مندان 

فسادگران جامعه

پیامب���ر؟ص؟ آرزوی هدای���ت هم���ه  
مردم را دارد. شیطان برای مقابله 
با خواس���ته پیامبر؟ص؟ می خواهد 

کند گمراه  همه مردم را 

زدودن شبهات 
علمی و عملی 

توسط اندیشمندان 
مؤمن
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ح فضای بیرونی آیات 3-2. شر

کند و همیش���ه با  که ش���یطان هیچگاه نمی تواند ب���ر پیامبران تصرف  س���یاق آیات نش���ان می دهد 

بهره گیری از یاران خود در این مس���یر حرکت می کند، اما هیچگاه به طور مس���تقیم آس���یب نرسانده 

اس���ت بلکه تصرف او در پیروان ش���یطانی اش محدود می ش���ود. آیه 39 س����وره ح�ج آغ�ازگر جریانی 

که ت���ا آیات 52-54 س���وره حج از رویارویی همیش���گی دو جناح در طول تاریخ بش���ر س���خن  اس���ت 

می راند. آیت اهلل جوادی آملی پیوستگی بین آیات را اینگونه تفسیر می کند:

کلی م���ورد بحث این آیات از آیه 39 س����وره ح�ج آغ�از می ش���ود و تا پایان س���وره  موض���وع 
گفته می ش���ود.  ادامه دارد. در این آیات از دو جناح و دو جریان در طول تاریخ بش���ر س���خن 
کردند، ناراحت  گر تو را تکذیب  که ا کرم؟ص؟ دلداری می دهد  خداوند در این آیات به پیامبر ا
که  نب���اش؛ زی���را به پیامبران پیش از تو نیز ایمان نمی آوردند. آن گاه برخی اقوام را نام می برد 
َبت«. در  کّذِ بوک َفَقد  کت ش���دند: »و ان یکّذِ کردند و س���رانجام هال پیامبرانش���ان را تکذیب 
که پیامبرانشان  آیه 46 مردم به س���یر در زمین تش���ویق می شوند تا از سرنوشت پیش���ینیان  
کنند: »َاَفَلم یس���یروا ِفی  کردن���د، عبرت بگیرند، پیام آن را بش���نوند و در آن تعقل  را تکذی���ب 
گر برای اس���تهزای تو تقاضای  که ا ااَلرض«. در آیه 47 دوباره به پیامبر؟ص؟ دلداری می دهد 
ش���تاب در ع���ذاب می کنن���د، ناراح���ت نب���اش؛ زیرا خ���دا در وعده خ���ود تخل���ف نمی کند: »و 
کت اقوام ستمگری اشاره می کند  یس���َتعِجلوَنک ِبالَعذاِب« و در آیه  بعدی برای نمونه به هال
که  کرم؟ص؟ می خواهد  ک���ه تعجیل در ع���ذاب را تقاضا می کردند. در آیه 49 به بعد از رس���ول ا
ما َانا«. 

َ
کند: »ُقل یا َایَه���ا الّناُس ِاّن خود را بشناس���اند و س���رانجام ایمان و عمل صالح را بیان 

گوش  که برای به چالش کشیدن وحی و زدودن آیات الهی می کوشند به  کسانی را  نیز فرجام 
کنندگان و تالشگران  ذیَن َسَعوا فی آیاِتنا« و چون تکذیب کنندگان، استهزا 

َ
مردم برساند: »واّل

کرم؟ص؟ سنگ اندازی می کنند. در  کار پیامبر ا برای زدودن آیات الهی با وسوسه  شیطان در 
که بازیگر اصلی این میدان ش���یطان اس���ت  آی���ه 52 ب���ه بعد ب���ه آن حضرت دلگرمی می دهد 
کار انبیا اخالل  ک���ه تالش می کن���د در  و ملحدان صحنه بازیچه دس���ت او هس���تند. او اس���ت 
کار همه پیامبران بوده  کار تو نیس���ت، ول���ی در  کند. همچنین این س���نگ اندازی ها تنها در 
است و اینکه تالش های شیطان ثمر ندارد؛ زیرا خدا آن را می زداید. وجود شیطان در نظام 
هس���تی به خواس���ت خداست و القائات او در امنیه و آرزوی پیامبران برای امتحان بندگان و 
کردن صالحان از طالحان است و با نظام تکلیف هماهنگی دارد. براین اساس آیه مورد  جدا
کریم هماهنگی تام  کلی قرآن  کامل با آیات پیش از خود اس���ت و با خطوط  بحث در ارتباط 

دارد. )جوادی آملی، 1388، 169/4(

3-3. بررسی آیات همسو

آی���ت اهلل ج���وادی آملی درباره آشکارش���دن عدم نفوذ مس���تقیم القائات ابلیس ب���ر پیامبران از آیات 
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که ارتباط موضوعی میان آیه  س���وره انعام و آیات 73 و 74 س���وره اسراء بهره گرفته اس���ت و باور دارد 

52 س���وره ح���ج در دیدگاه القاناپذیری با آیات 121 و 112 س���وره انعام و آیات دیگ���ر وجود دارد. برای 

ا َش���یاطیَن ْاإِلْن���ِس َو اْلِجّنِ یوحی َبْعُضُهْم ِإلی َبْعٍض ُزْخُرَف  کذِلک َجَعْلنا ِلکّلِ َنِبی َعُدّوً نمونه آیه »َو 

گرفتاری انبیا به دشمن را بیان می کند و توضیح می دهد  اْلَقْوِل ُغُرورًا ...« )انعام: 112( س���نت الهی 

که قلمرو نفوذ شخص پیامبر؟ص؟ نیست؛ زیرا انبیا جزء عباد مخلص هستند و شیاطین نه از دور به 

آنها دسترس���ی دارند و نه از نزدیک بلکه دشمن با اهداف و برنامه ها و مکتب انبیا دشمنی می کند 

و با تحریک ستم پیشگان و فسادانگیزان به آنها تیر می اندازد و شرایط را نامساعد می کنند تا دست 

مردم به آنها نرسد. این مطلب در آیه 52 سوره حج آمده است. )جوادی آملی، 1391، 578/26(

3-3-1. آیه 112 سوره انعام

آیت اهلل جوادی آملی درباره چگونگی القای شیطان بر پیروان خود باتوجه به بحث حاضر در تفسیر 

آیه 112 سوره انعام می فرماید:

هیچ پیامبری نیامد و س���فره دعوت پهن نکرد مگر اینکه در میان آرزوهای انبیا شیطان 
تیراندازی می کند. نه به خود انبیا، به امنیه اینها، به هدف اینها، به مکتب اینها تیراندازی 
که این مکتب نرس���د به دس���ت مردم. هرگز ش���یطان در محدوده جان انبیا تصرفی  می کند 
که در مج���اری تبلیغی و تعلیم���ی آنها تصرفی نخواهد داش���ت هرچند در  ن���دارد همان گون���ه 
جامعه و میان مردم القائاتی دارد تا در س���طح جامعه با ایجاد ش���هوت یا ش���ک های علمی 
شبهه ایجاد  کند و تعلیمات پیامبران را عقب ماندگی می داند تا به این صورت تمنیات قلبی 

و اهداف واالی انبیا محقق نشود. )جوادی آملی، 1390(

3-3-2. آیات 73 و 74 سوره اسراء

آیت اهلل جوادی آملی درباره تناسب آیات 73 و 74 سوره اسراء می فرماید:

مشرکان با مکر و با حیله های سیاسی-اجتماعی و تهدید و تطمیع می خواهند حضرت 
درباره بت پرس���تی چیزی نگوید، درب���اره رذایل اخالقی آنها هم چی���زی نگوید و حرف هایی 
که مش���رکان بپذیرند. خدای س���بحان در این بخش از آیات می فرماید آنها از راه های  بگوید 
گون خواستند با تشویق، تهدید، تطمیع، مکر و ... در تو نفوذ بکنند، ولی در اثر تثبیت  گونا
گر تأیید و عصم���ت الهی نبود و تثبی���ت الهی نبود  و عصم���ت الهی پی���ام الهی را رس���اندی. ا
گر ما تثبیت نمی کردیم تو نزدیک میل می ش���دی نه  کید اینها اثر بگذارد. فرمود ا ممکن بود 
نزدیک تحریف، پس چون تثبیت الهی هس���ت نه تنها تحریف نش���ده اس���ت نه تنها میل به 

تحریف نشده و نزدیکی به میل هم حاصل نشده است. )جوادی آملی)ب(، 1387( 

نمونه القائاتی که شیطان به دوستان خود می کرد تا به کمک آنها مؤمنان را در پذیرش دعوت پیامبر؟ص؟ 
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گرفتار تردید و سرگردانی کند و گواه این ماجراست، چنین است: )جوادی آملی، 1388، 169/4(

- افت���رای افس���انه بودن ق���رآن و امالی آن ب���ر پیامبر؟ص؟ در صبحگاه���ان و ش���امگاهان: »و ِاذا ُتتلی 

لین« )انفال: 31(، »و قالوا  َعَلیِهم ءایُتنا قالوا َقد َسِمعنا َلو َنشاُء َلُقلنا ِمثَل هذا ِان هذا ِااّل َاسطیُر ااَلّوَ

کَتَتَبها َفِهی ُتملی َعَلیِه ُبکَرًة و َاصیال« )فرقان: 5(. لیَن ا َاسطیُر ااَلّوَ

ُمُه  ما ُیَعّلِ
َ
ُه���م َیقولوَن ِاّن

َ
گروه انس���انی برای قرآن: »و َلَقد َنعَلُم َاّن کمک گرفتن پیامبر؟ص؟ از  - افت���رای 

َبَشٌر...« )نحل: 103(.

َکَفروا  ذیَن 
َ
- افترای بشری بودن قرآن و وجود معلم بشری برای تعلیم قرآن به پیامبر؟ص؟: »وقاَل اّل

ِان هذا ِااّل ِافٌک افَترُه وَاعاَنُه َعَلیِه َقوٌم ءاَخُرون...« )فرقان: 4(

َکَفروا الَتس���َمعوا ِلهذا  ذیَن 
َ
- تالش برای نش���نیدن آیات از ترس نفوذ قرآن در ش���نوندگان: »و قاَل اّل

ُکم َتغِلبون« )فصلت: 26(. 
َ
الُقرءاِن والَغوا فیِه َلَعّل

3-4. تبیین عقلی نفوذ ناپذیری پیامبران در برابر القائات شیطان

آی���ت اهلل ج���وادی آملی عدم تصرف ش���یطان بر پیامب���ران را در آیات مورد بحث ب���ا تبیین محدوده 

کرده اس���ت. مبنای تفسیری آیت اهلل جوادی  هس���تی پیامبر؟ص؟ و هس���تی شیطان بررسی و اثبات 

که به ترتیب و اختصار  آملی درباره عدم تأثیر القائات شیطانی بر پیامبران بر چند محور استوار است 

بررسی می شود. این مبانی عبارتند از:

گونه عصمت علمی و عصمت عملی.  - ترسیم عصمت در دو 

کامل. - تجرد عقلی تام انسان 

- تجرد وهمی شیطان و قلمرو دخالت های او.

- عدم تأثیرگذاری وسوسه بر پیامبران باتوجه به هستی شناسی پیامبر؟ص؟ و شیطان.

3-4-1. عصمت علمی و عملی پیامبران

عل���م و عمل پیامبران اله���ی یعنی، قول و فعل آنها در هدایت مردم به س���وی خدای متعال حجت 

است. عصمت به دوصورت عصمت علمی و عصمت عملی تقسیم می شود. عصمت علمی با عقل 

نظری همس���و می ش���ود و ش���ک و ش���بهه و تردید را از میان می برد و عصمت عملی با الهام از عقل 

عملی شهوت و غضب را خنثی می کند. عالمه جوادی آملی می فرماید:

کار خیر و اطاعت نیس���ت، ولی چون م���آل عصمت به  انس���ان معص���وم مجبور به انج���ام 
نورانیت عقل نظری و عملی است انسان معصوم هم می تواند مانع نفوذ وهم و خیالش در 
حیطه عقل نظری شود تا زمینه خلط و خبط و مغالطه را از میان بردارد و هم می تواند مانع 
گناه آلوده نشود و مختارانه  نفوذ ش���هوت و غضب در محدوده عقل عملی ش���ود تا به تباهی 
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به سمت فضایل حرکت کند. عصمت عملی عالی ترین درجه تقواست. همه انبیا در مسائل 
علمی، تعلما، تحفظا و تعلیما معصوم هستند؛ یعنی آنچه را مربوط به هدایت انسان هاست 
کرده ان���د و آنچه را فهمیدند خ���وب نگه می دارند و آنچه را  کام���ل از خداوند دریافت  به ط���ور 

نگه داشتند درست ادا می کنند. )جوادی آملی)الف(، 1387، 18/9(

کامل 3-4-2. تجرد عقلی تام انسان 

که تجرد تام عقلی را در  کامل به باالترین مرتبه می رس���د تاجایی   عصمت علمی و عملی در انس���ان 

پی دارد. آیت اهلل جوادی آملی می نویسد:

این ملکه علمی بدون شهود میسر نیست؛ زیرا انسان در نشئه وهم و خیال بافته های خود را 
بر یافته های عقل عرضه می کند و آن را مشوب می کند و این تفکر مشوب آمیخته با جهل و سهو 
گر در حرم عقل ناب به سر برد و از دسترس وهم و خیال رهید معصوم  و نسیان خواهد بود، ولی ا
خواهد بود؛ زیرا در حرم عقل، نه شیطان درونی وهم و خیال راه دارد و نه شیطان بیرونی یعنی، 
ابلی���س؛ زیرا تجرد ابلیس مانند وهم و خیال در س���قفی مادون س���قف عقل محض اس���ت و در 

دستگاه تجرد تام عقلی نه وهم و خیال. )جوادی آملی)الف(، 1387، 18/9( 

کامل را ش���امل نمی شود و به حریم  محدوده هس���تی ش���یطان هرگز مقام ش���امخ انسان 
گر ش���یطان بخواهد انس���انی را فریب دهد از راه اندیشه و افکار  بندگان مخلص راهی ندارد. ا
کامل و بندگان مخلص راه ندارد  فریب می دهد درحالی که او به مقام فکری و علمی انس���ان 

کند. )جوادی آملی)ب(، 1389، 199/6( تا بتواند آنها را وسوسه 

3-4-3. تجرد وهمی شیطان و قلمرو دخالت های او

که وی از نظر مقام هس���تی مادی محض نیس���ت بلکه تجرد  حدود هس���تی ش���یطان بیان می کند 

که از حیوان باالتر است؛ یعنی تجرد وهمی. عالمه جوادی آملی می فرماید: »شیطان  دارد. تجردی 

موجودی اس���ت مادی و دارای تجرد برزخی و مثالی و راهی به نش���ئه عقل محض ندارد. او به عالم 

مثال راه می یابد ولی به عالم عقل راه ندارد« )جوادی آملی)ب(، 1389، 199/6(.

که ش���یطان ها به آس���مان های بلن���د راه ندارند و هرگاه ش���یطانی بخواهد به   همانط���ور 
مهب���ط وح���ی و مخ���زن علم الهی برس���د ش���هاب رصد به حی���ات او خاتمه می ده���د. »فمن 
یس���تمع اآلن یجد له ش���هابًا رصدا« )جن: 9(. در فن مغالطه علمی و شهوت و غضب عملی 
که تجرد تام اس���ت، راه ندارد و  هیچ ش���یطنتی به مق���ام منیع عقل نظر و عقل عمل محض 
هرگاه وهم یا خیال بخواهد به منطقه عقل برسد با تیر عقل طرد و رجم می شود و آنها جزء 
که رسیدن و نیز حفظ و نگهداری آن مقام بسیار  اوحدی از انسان ها هستند. البته تا جایی 
سخت است؛ زیرا انسان چون نفس متحرک و روح سیال دارد تنزل او هرلحظه ممکن است 

مگر اینکه لطف خدا شامل حال او شود. )جوادی آملی، 1386، 56 و 57( 
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3-4-4. عدم تأثیرگذاری وسوسه بر پیامبران

آیت اهلل جوادی آملی وسوس���ه ش���یطان نس���بت به انبیا را در نش���ئه حس می داند؛ زیرا آنها در این 

گر  عاَم ویمش���ی ِفی االس���واق...« )فرقان: 7( و ا کُل الّطَ که »... یأ نش���ئه مانند بش���ر زندگی می کنند 

هم تصرفی در این نش���ئه باش���د مانند بیماری و ضرررس���اندن در محدوده بدن و جسم پیامبر؟ص؟ 

���یطاُن ِبُنصٍب وَعذاب« 
َ

���ِنی الّش اس���ت چنان که از زبان حضرت ایوب؟ع؟ آمده اس���ت: »... أّنی َمّسَ

)ص: 41(، ولی این تصرف نقص نیس���ت. از س���وی دیگر در قلمرو باالتر از حس، وسوس���ه نسبت به 

پیامبران در دو مرحله تصوری و تصدیقی اس���ت. امکان وسوس���ه در مرحله تص���ور وجود دارد؛ زیرا 

کبر در اینجا معنا می یابد و هیچ انس���انی ازجمله پیامبران از این مس���ئله مس���تثنا نیستند،  جهاد ا

اما تأثیرگذاری وسوس���ه در مرحله تصدیق و عمل میس���ر نیست؛ زیرا پیامبران جزء بندگان مخلص 

هستند و شیطان به آنها راه ندارد. این مطلب چنین تبیین می شود:

که وسوسه قبل از عمل به آن دو  گفت  درباره وسوس���ه ش���یطان نسبت به انبیا؟مهع؟ باید 
مرحل���ه را می گذراند: مرحله تصور و مرحله تصدیق. انبیا؟مهع؟ از وسوس���ه در مرحله تصدیق 
کرده است،  ک  گناه پا گناهی قلبی اس���ت مصون و معصوم  هس���تند؛ زیرا خداوند آنها را از  که 
که از اطالقاتی مانند اصطفاء، اجتباء، اختیار  گفته شود  اما در مرحله تصور نیز ممکن است 
که انبیا؟مهع؟ در این مرحله نیز از وسوس���ه ش���یطان در امان  کرد  و تطهیر می توان برداش���ت 
که از اغوای ش���یطان حکایت  گناه  که تنها مرحله تصدیق و عزم بر  گفت  هس���تند، ولی باید 
که آغاز جنگ طرفینی اس���ت،  می کن���د با عصمت انبی���ا؟مهع؟ منافات دارد، ام���ا مرحله تصور 
کمال، پس دلیل���ی بر نفی آن  کبر اس���ت و زمین���ه  نق���ص نیس���ت بلکه موج���ب تحقق جهاد ا
نیس���ت هرچن���د بعد از فتح و اس���تغراق در جم���ال و جالل الهی مجال وسوس���ه تصوری هم 
نخواهد بود. وسوس���ه در حد تصور آس���یبی ندارد؛ یعنی پیامبر الهی هنگام شنیدن صدای 
گوینده آن ش���یطان اس���ت، اما منتظر می ماند تا سخن او تمام شود و سپس  باطل می داند 
گرفته  پاس���خ می گوید. رس���ول خدا؟ص؟ نه تنها از ش���یطان متأثر نیس���ت بلکه او را به اسارت 
که حوزه عصمت و طهارت  است: »أسلم علی یدی«. در اینجا تذکر این نکته سودمند است 
که  منطقه ممنوعه است و قلمرو عصمت وسیع است؛ زیرا مراتب فراوانی دارد و الزم نیست 
گزند وسوس���ه مصون ش���وند.  همه معصومان به قله »... َدنا َفَتَدّلی« )نجم: 8( برس���ند تا از 
کبر  ش���یطان وقتی به سراغ انبیا؟مهع؟ می رود توحیدشان بیش���تر می شود؛ زیرا آنها به جهاد ا
گوش فرادادن در مرحله وسوسه  کس���ب می کنند و این همان  می پردازند و توفیق بیش���تری 
تص���وری، پاس���خ دادن، جنگی���دن و پیروزش���دن اس���ت. آری در مرحل���ه واالی عقل محض 
وسوس���ه تصوری نیز جای ندارد؛ زیرا تجرد ش���یطان در حد وهم و خیال اس���ت و تصرفات او 
کسی به مرحله عقل تام برسد شیطان به او دسترسی  گر  نیز در همین محدوده است، پس ا
کار و حبائل ش���یطانی همان جاذبه های دنیوی اس���ت و چنانچه  نخواهد داش���ت؛ زیرا ابزار 
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گذارد و به مرحله تجرد تام عقلی برسد شیطان نه می تواند  کسی از نشئه طبیعت قدم فراتر 
که  خواس���ته های او را بشناس���د نه می تواند به وی آس���یبی برساند و س���خن شیطان به خدا 
کاری داشته باشد نه  که نمی تواند به آنها  کاری ندارم« برای آن است  »به بندگان مخلص تو 
کند؛ زیرا شیطان دشمن روشن انسان و خصم قسم یادکرده او  اینکه به آنها ترحم یا احترام 

است. )جوادی آملی)ب(، 1389، 216/14(.

کریم مقام آنها را می ستاید و تنها جایگاهی  پیامبران الهی پرچمداران اخالص و تقوا هستند. قرآن 

که از دست برد شیطان محفوظ است. آیت اهلل جوادی آملی در این باره می نویسد: معرفی می کند 

گزند وسوس���ه نفس اماره و  که از  کریم بعضی از انس���ان ها را مخلص معرفی می کند  قرآن 
شیطنت شیطان مصون هستند؛ زیرا نفس اماره به عنوان عامل قریب فعل خود را از عامل 
که ابلیس است، دریافت می کند و حوزه نفوذ ابلیس محدوده وهم و خیال است، پس  بعید 
کامل بر خیال و وهم خود مس���لط شد و به نش���ئه تجرد عقلی رسید دردسترس  گر انس���ان  ا
کامل باخبر ش���ده و در آنها وسوسه  ابلیس نخواهد بود تا آنکه وی از خواس���ته های انس���ان 
کند. نهایت تأثیر علم و عمل ابلیس تا سطح تجرد وهمی است و هرگز به مرحله تجرد عقلی 
راه ندارد؛ زیرا هرگونه عصیان و استکبار به دخالت وهم و خیال است و آن دو را در نشئه عقل 
نظری محض راه نیست چنانکه هرگونه بزهکاری و تباهی به دخالت شهوت و غضب است 
کار شیطان است مورد  و این دو را در نش���ئه عقل عملی راه نیس���ت. بنابراین، آنچه جزء ابزار 
که مورد اشتیاق آنهاست در دسترس شیطان نیست.  عالقه بندگان مخلص نیس���ت و آنچه 

)جوادی آملی)الف(، 1387، 26/9( 

علت اس���تعاذه پیامبر؟ص؟ امری برای دفع وسوسه و اغواست نه رفع آن؛ زیرا شیطان به 
س���احت مقدس انبیا؟مهع؟ راهی ندارند. ازسوی دیگر شیطان نیز بر هر قلبی نازل نمی شود. 
ُکّلِ  ُل َعلی  ���یاطین* َتَنّزَ

َ
ُل الّش ُئُکم َعلی َمن َتَنّزَ ک أثیم« فرود می آید: »َهل ُاَنّبِ او ب���ر قل���ب »أّفا

ٍک أثیم« )ش���عرا: 222 و 221(، پس هر جانی فرودگاه ش���یطان نیس���ت. وقتی ش���یطان به  أّفا
جان انبیا؟مهع؟ راه ندارد آنها مصون و معصوم هستند. )جوادی آملی، 1391، 578/26(

گر تمنی به معنای آرزو  آیه 52 س���وره حج می فرماید: »القای ش���یطان در تمنی پیامبر؟ص؟ است«. ا

باش���د از س���نخ ذهنیات و خواطر اس���ت. از نظر آیت اهلل جوادی آملی معص���وم؟مهع؟ می تواند خطور 

داش���ته باش���د، ولی خاطره اش نیز مصون اس���ت؛ زیرا خاطره او یا الهی است یا ملکی و هرگز خاطره 

نفسانی ندارد چه رسد به خاطره  شیطان )جوادی آملی)الف(، 1387، 25/9(. 

3-4-5. برآیند تبیین عقلی 

پیامب���ران الهی در محدوده اخذ وحی و حفظ و نگه���داری آن و تبلیغ و بیان احکام و نیز در حیطه 

کردارش���ان معصوم هستند )جوادی آملی)ب(، 1389، 213/14( و شیطان و وسوسه های  اعمال و 
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او در حریمش���ان راه ندارد و سهو و نس���یانی به آنها دست نمی دهد؛ یعنی در قلمرو علم و جزم های 

علمی و در منطقه عمل و عزم های عملی معصوم هستند )جوادی آملی، 1384، ص280(. شیطان 

گر نمی توان���د به طور مس���تقیم در خود آنه���ا راه یابد در  دش���من آنهاس���ت و همواره س���عی می کن���د ا

که خواسته هایشان محقق  کند و نگذارد  ح های ایشان رخنه  خواس���ته ها، برنامه ها و در اجرای طر

شود. شیطان تالش می کند تا در خواسته های پیامبران راه یابد و نگذارد عملی شود: »و ما أرسلنا 

 إذا تمّنی ألقی الش���یطان فی أمنّیته« )جوادی آملی)ب(، 1389، 
ّ

من قبلک من رس���ول و ال نبّی اال

که ش���یطان نه تنه���ا به پیامبران  199/6(. از ن���کات بدیع تفس���یر آیت اهلل جوادی آملی این اس���ت 

کرم؟ص؟ فرمود: »ان ش���یطانی اسلم علی یدی؛  دسترس���ی ندارد بلکه به اس���تناد روایتی از رس���ول ا

که پیامبر؟ص؟ بر شیطان احاطه دارد  کرده ام« به دست می آید  من ش���یطانم را مس���لم و منقاد خود 

)جوادی آملی)ب(، 1389، 199/6(. 

4. تحلیل و ارزیابی
آیت اهلل جوادی آملی نظر تفسیری خود را در آیه شریفه براساس تمنی به معنای آرزو و عدم اثرگذاری 

گرچه از میان برخی نکات تفسیری به دست  کرده اس���ت. ا القا به دلیل تجرد عقلی پیامبران تبیین 

که از نظر ایشان متعلق تمنی می تواند تالوت وحی، تبیین آموزه های دین، دعوت عمومی،  می آید 

آرزوی هدایت جامعه و برنامه ریزی برای آن باش���د، ولی اس���تنادات ایش���ان  تنها برای معنای آرزو 

ارائه شده است. 

عدم تأثیرگذاری القا بر پیامبران با تجرد عقلی پیامبران و تجرد وهمی شیطان بررسی شد. براساس 

این تفسیر درباره القائات شیطانی بر پیامبران مطالب زیر متصور است: 

الف( تأثیر وسوسه شیطان در طبیعت جسم پیامبران: باتوجه به داستان حضرت ایوب؟ع؟ در 

قرآن شیطان می تواند در قلمرو طبیعت واردشود و بر جسم انسان ها ازجمله پیامبران اثر بگذارد. 
که به فکر و اندیش���ه آنها آس���یب برس���اند دچار  که پیامبران به بیماری هایی  البته مش���خص اس���ت 

نمی  شوند.

ب( ورود وسوســـه تصـــوری در تمنی پیامبران: باتوجه به دوصورت وسوس���ه تص���وری و تصدیقی 

که جدال بین عقل  کبر اینگونه تعریف شده است  امکان وسوسه درحد تصور وجود دارد؛ زیرا جهاد ا

گرچه پیامبران فاتحان همیش���گی این جهاد هس���تند. این مسئله را در تمثل یافتن  و وهم اس���ت ا

ابلی���س بر حضرت ابراهیم؟ع؟ برای س���رباززدن از آزمایش الهی درباره ذبح حضرت اس���ماعیل؟ع؟ 

کام ماند و حضرت ابراهیم؟ع؟ از امتحان  که سرانجام وسوس���ه های ابلیس نا می توان یادآور ش���د 
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الهی سربلند بیرون آمد.

ج( عدم تأثیر وسوســـه تصدیقی بر تمنی پیامبران: تأثیر وسوسه محال است؛ زیرا پیامبران تجرد 

کن���د. بنابراین،  عقل���ی تام دارند و ش���یطان تج���رد وهم���ی دارد و نمی تواند در ماف���وق خود تصرف 

وسوس���ه تصدیقی محال اس���ت. از س���وی دیگر باتوجه به موضوع آیه درباره القا در تمنی پیامبران 

که پیامبران فق���ط خواطر ملکی و الهی دارند و  و همچنین بحث خواطر چهارگانه به دس���ت می آید 

وسوسه ها بر ایشان تأثیر ندارد.

کامل و تأثیرگذاری مافوق در مادون نتیجه  د( احاطه پیامبران بر شیاطین: با نظر به مقام انسان 

که در تسلیم پیامبر؟ص؟ قرار دارد همچنانکه در روایت اسلم  که این ش���یطان است  عقلی آن اس���ت 

که موضوع اطاعت شیطان از پیامبر؟ص؟ در  علی یدی به آن اش���اره ش���ده است، اما ضروری اس���ت 

گانه ای تبیین شود.  پژوهش جدا

کرم؟ص؟ در متون اهل  - روایت »ان شیطانی اسلم علی یدی« بیانگر انقیاد شیطان دربرابر پیامبر ا

سنت ذکر شده است. البته این روایت در منابع شیعی هم آمده است: 

ْیضًا َقْوُلُه  َو ِإْذ َصَرْفنا ِإَلْیَک 
َ
ًة َقْوُلُه  َنِذیرًا ِلْلَبَشِر َو ِإَلی اْلِجّنِ أ

َ
َکاّف اِس  َنا؟ص؟ ِإَلی الّنَ ْرَسَل َنِبّیَ

َ
َو أ

ْس���َلَم  َعَلی  
َ
ی أ َعاَنِنی َعَلی َش���ْیَطاٍن َحّتَ

َ
ْیضًا َقاَل؟ص؟ ِإّنَ اهلَل أ

َ
���َیاِطیِن أ

َ
َنَف���رًا ِمَن اْلِجِن  َو ِإَلی الّش

َیَدَی . )ابن شهرآشوب، 1379، 230/1؛ مجلسی، 1403، 337/16( 

که نه تنها ش���یطان بر پیامبر؟ص؟ تأثیر نمی گذارد بلکه این پیامبر؟ص؟  این روایات نش���ان می دهند 

کند؛ زیرا او پیامبر همه انسان ها و جنیان است. البته باتوجه  که می تواند شیطان را تصرف  اس���ت 

َکُفورا« )انس���ان: 3(  ا  ِکرًا َو ِإّمَ ا ش���ا ���بیَل ِإّمَ ا َهَدْیناُه الّسَ
َ
گزین���ش راه هدایت »ِإّن ب���ه اهمی���ت اختیار در 

گمراهی باشند. شیاطین هم می توانند این والیت را بپذیرند یا از آن روگردان باشند و همچنان در 

عدم تأثیرگذاری القای ش���یطان بر دانشمندان دینی: آیت اهلل جوادی آملی برای تبیین عقلی عدم 

نفوذ ش���یطان بر پیامبران عصم���ت را در دو مرحله عصمت علمی و عصم���ت عملی تبیین می کند. 

)ج���وادی آملی)الف(، 1387، 18/9( باتوجه به اینکه ایش���ان باور دارن���د مؤمنان عالم می توانند در 

زدودن آشوبگری های ابلیس و پیروان جنی و انسانی آنها مؤثر باشند )جوادی آملی)ج(، 1389( با 

گروه، مرتبه ای از عصمت علمی و عصمت عملی قایل  بهره گیری از بحث اقس���ام عصمت برای این 

بود؛ زیرا می توانند ش���بهات ش���یاطین را بشناس���ند و برای زدودن و پیراس���تن آن از س���طح جامعه 

کنند. اقدام عملی 

که  برآیند آنچه در مطالب این مفس���ر از آیه ش���ریفه به دس���ت آمد توسعه مفهومی آیات شریفه است 

کارکردهای باور به  در نتیج���ه اعتقاد به نفوذناپذیری حاصل می ش���ود. بنابراین، یک���ی از مهمترین 
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مصونی���ت پیامبران در برابر ترفندهای پنهانی ابلیس توجه به مدیریت پیامبران در جوامع و نحوه 

مقابله آنها با ش���یاطین اس���ت. رویک���رد صحیح به مدیریت در برنامه ریزی ه���ای علمی و فرهنگی و 

اجرای صحیح و نظارت اصولی بر آن اهمیت بسیار دارد.

5. نتیجه گیری
آی���ت اهلل ج���وادی آملی آیات یادش���ده را جریان عموم���ی در دعوت به دین می داند؛ یعنی ش���یطان 

هنگام تبلیغ آموزه های الهی به جامعه توس���ط پیامبران در مس���یر برنامه آنها وارد می ش���ود و مردم 

گروه بیماردل و س���خت دل در  گون منحرف می کند. به دنبال این رویارویی دو  گونا را با روش های 

که علم و ایمان دارند برای از بین بردن و نس���خ  گروه دیگر  آش���وب های ش���یطانی حرکت می کنند و 

توطئه های ش���یطانی از ارزش های دینی دفاع می کنند و س���رانجام به اراده پ���روردگار این حقیقت 

که باتوجه به تجرد عقلی پیامبران و تجرد وهمی  که اس���توار می ماند. این نظر بیان می کند  اس���ت 

کند بلکه دست اندازی در آرزوهای آنها به  ش���یطان امکان ندارد ش���یطان بر تمنی پیامبران تصرف 

که نفوذپذیری و انتشار وسوسه ها در جامعه توسط بیماردالن و سخت دالنی صورت  این معناست 

که در آیه 53 به آن اشاره شده است. بنابراین، عدم تصرف شیطان بر تمنی پیامبران مورد  می گیرد 

نظر اس���ت.  نظر آیت اهلل جوادی آملی رأی جامع درباره عدم نفوذ ش���یطان بر پیامبران با استناد به 

آیات 52–54 سوره حج است.
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