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مطالعه و بحث پیرامون شیطان و ابلیس بسیار قابل »علیه اهلل  به عقیده عالمه طباطبایی رحمت
ایم که ببینیم قرآن کریم  تأمل و شایان دقت و بحث است. متأسفانه تا کنون درصدد بر نیامده

یبی درباره حقیقت این موجود عجیب که در عین اینکه از حواّس ما غایب است، تصرفات عج
 گوید. چرا در شناختن این دشمن خانگی و درونی خود بی در عالم انسانیت دارد، چه می

شود، بلکه  اش برچیده می اعتناییم؟ دشمنی که از روز پیدایش بشر، تا روزی که بساط زندگی
دانه دوزخ دارد و تا او را در عذاب جاو حتی پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمی

 «.ردگید، آرام نمینینداز

انسان در احسن تقویم و به عنوان اشرف مخلوقات خلق شده و مسیری به سوی بلندای کمال 
ای دارد که او دشمن قسم خورده ،یعنی خالفت الهی برایش تعبیه گردیده است. در این میان

 ،و در مقابل اش ضربه زدن به او و دور نمودنش از سعادت، کمال و هر خیر و برکتتمام هّم
 هاست.مشکالت و شقاوت ،هادچار نمودن او به انواع بدبختی

شود و حتی پس از اش برچیده میدشمنی که از روز پیدایش بشر تا روزى که بساط زندگی
دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش نیندازد، آرام هم دست از گریبان او برنمی مردنش

شته از نهان آنان نیز اطالع دا ،ه از آشکار همه با خبر استدر عین حال کاین دشمن،  گیرد.نمی
باخبر  ،ترین افکارى که در زوایاى ذهن و فکر آدمی جا داردترین و پوشیدهحتی از نهفته و
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مشغول دسیسه کردن در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیز بودن،  باخبر باشد و در کنار اینمی
 ست.ه

در پی نقشه کشیدن برای انسان است، اهمیت آن را نمایان  روزوجود چنین دشمنی که شبانه
 هایش شناختی حاصل شود.ق ضربه زدنُرها و ُطنوع دسیسه ،کند که بایستی نسبت به اومی

 شناسیاهمیت شیطان -
 شناسیاصول و مبانی شیطان -
 شیطان و نحوه عمل و اغوای او در انسان -
 ابلیس -
 شبهات ابلیس -
 وارده در رابطه با شیطان و ابلیس روایات -
دهد تا ببینیم قرآن کریم درباره حقیقت این موجود عجیب که در عین کتاب ما را مدد میاین 

 گوید.چه می ،اینکه از حواس ما غایب است، تصرفات عجیبی در عالم انسانیت دارد

 فلسفه وجودی موجود شریری به نام شیطان چیست؟ .1
 قضاهای رانده شده خداوند از بدو خلقت چیست؟ .2
 مهلت داده شد؟ ،چرا به شیطان که دشمن قسم خورده انسان است .3
 است؟نحوه اغوای شیطان و مراحل تصرف او در انسان چگونه  .4
 ابزار شیطان در اغوای انسان چیست؟ .5
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 راه سد نفوذ شیطان چیست؟ .6
 کدام منطقه از ساختار وجودی انسان است؟ اونقطه عمل شیطان و عرصه تاخت و تاز  .7
 گیرد؟آیا القائات و نفوذ شیطان، استقالل در عمل را از انسان می .8
 آیا شیطان بر انسان تسلط دارد؟ .9

 والیت پیدا کند؟تواند بر انسان آیا شیطان می .10
 علت سجده نکردن شیطان در برابر آدم علیه السالم چه بوده است؟ .11
 چرا ابلیس از خداوند مهلت خواست؟ .12
ها در والیت شیطان قرار پس چگونه انسان ،اگر شیطان بر انسان تسلط ندارد .13

 گیرند؟می
ای با مالئکه مطرح نموده و در تورات و اناجیل شبهاتی که ابلیس در مناظره .14

 اربعه نقل شده چیست و پاسخ به این شبهات چگونه است؟

 رساله وسائط .1
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