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  چكيده
دگار رانـده شـده   رپرودرگاه موجودي كه از به منزلة  ،سيما و شخصيت شيطان

شيطان در برابـر پروردگـار سـوگند يـاد     . برانگيز بوده است است، همواره بحث
هـا را از صـراط مسـتقيم دور و     كرده است كه همواره تالش خواهد كرد انسان

. هـدايت كنـد   )دگـار ربه سـوي كفـر و شـرك بـه پرو    (ها را به سمت خود  آن
بـا توجـه بـه    . همواره انسان را از فريب شيطان برحذر داشته اسـت  ميكر قرآن

چـون احاديـث و روايـات، شخصـيت      هـم  ،و منابع ديگـر  ميكر قرآنتأكيدات 
 منزلـة  بـه  ،سـينما و تلويزيـون  . شيطان براي مسلمانان و مؤمنـان منفـور اسـت   

جهاني، سعي در بازنمايي و مصور كردن هاي  رسانهترين  ترين و پرمخاطب مهم
برانگيز است،  براي انسان پرسش فقطزيرا نه ؛ اند دنياي نامرئي و ماورايي داشته

هـا   بلكه بازنمايي چنين موجودات و جهـاني، انسـان را در شـناخت و درك آن   
هـاي اسـالمي    آموزهبه ترديد اين بازنمايي بايد قبل از هر چيز  بي. كند ميياري 

ي لـ م ةرسـان  در، كه يك فرشته بوداو و  اغماء تلويزيوني هاي سريال. تكيه كند
پـژوهش  . انـد  اند، ابليس را بـه تصـوير كشـيده    شدهپخش از طريق آن و   توليد

گاه ابليس را در  حاضر تالش دارد به روش كيفي و توصيفي، ابتدا سيما و جاي
و سپس با تحليل موضوعي ايـن دو سـريال تلويزيـوني بـه      كندجهان واكاوي 

  .چگونگي بازنمايي ابليس در رسانه بپردازد
  .تلويزيون ،سينما ،رسانه ،شيطان ،بازنمايي :ها واژه ديكل
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 مقدمه .1

  اهميت و ضرورت تحقيق 1.1
بردن بـه حقيقـت      و پي ،درك، شناخت همين دليل ، بهستندين تيقابل رؤ نياطيشابليس و 

در عين حال كه شـناخت طبيعـت و   . ها براي آدمي همواره اهميت داشته است وجودي آن
اساسي در  يمهم و نقش يگاه اين موجودات جاي اماها امري آسان نيست،  امور مرتبط با آن

 طولترين راهنماي انسان در  ترين و بزرگ مهم كريم  قرآن. زندگي بشر و جهان هستي دارند
ها،  و گاهي مبهم به آن امالئك سخن گفته است و گاهي آشكار بارةردو بارها حياتش است 

 ملـي  ةرسـان هـا در   بازنمـايي نادرسـت آن  . پرداخته است شانفرد و جهان منحصربه ،اعمال
پژوهش  ،بنابراين. شود كه در ذهن مردم شكل خرافات يا افسانه به خود بگيرند موجب مي

  .است ضروريي كشور بسياري لم ةدر راستاي چگونگي بازنمايي ابليس يا شيطان در رسان
  

  پژوهش ةپيشين .2
تـوان بـه    اند كه مي اي ارائه كرده هاي ارزنده شناسي كتاب فرشته ةگران متعددي در حوز پژوهش

 طانيو انـواع شـ   ،كارهـا  خلقـت،  يبررسـ ؛ گر انيعصهاي  نامسه كتاب از عباسعلي كامرانيان با 
 اتيـ آ اسـاس  بـر  انيـ جن يكارهـا  و يزنـدگ  خلقت، يبررس جن؛، )1388( ها فرشته، )1387(

 و) 1389( انيـ كامران يعباسـعل  نوشـتة  يواقعـ  اتيحكا و) ع(اطهار  ائمة اتيروا م،يكر   قرآن
 يقيتحق فرشتگانفريبا مقدم و  ةترجمو  كوپر انايدا ةنوشت فرشتگانهاي ديگري از جمله  كتاب
هـاي   نامـه  چنـين پايـان   هم. اشاره كرد) 1376( يتهران يرجال يعل ةنوشت يعلم و ييروا ،يقرآن

ايـن  امـا   .ارشد نگاشته شـده اسـت   متعددي در اين زمينه در مقاطع كارشناسي و كارشناسي
شناساندن فرشتگان و شياطين و جهان و امور  برايو  به صورت توصيفي         ًها معموال  پژوهش

 يكارها راهدربارة  نيچن هم. اند نپرداخته فرشتگان با ها رسانه ارتباطو به تحليل  اند مرتبط با آن
صـورت   يپژوهشـ  يفرشتگان در رسـانه در سـطح ملـ    ييبازنما نةيزم در يعمل و يكاربرد

تفسـير و   بـه  احاديث و روايـات معتبـر،   ،ميكر  قرآندر اين پژوهش، عالوه بر . نگرفته است
  .است شدهجعفري توجه و ، طباطباييمجلسي، عالمه چون  تحليل متفكران و عالماني هم

  
  اهداف پژوهش .3
از نتايج پژوهش بـراي بهبـود    ،در تلويزيون       ًمخصوصا  ،سازان سازان و برنامه فيلم ةاستفاد .1

  ؛كيفي آثارشان
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كتـاب، فـيلم،   ( كننده هاي جذاب و سرگرم هاي اسالمي در قالب  صحيح معارف ةارائ. 2
  ؛...)تلويزيوني و  ةبرنام

دينـي ايـران و قـدرت آن بـراي غلبـه بـر        ةي و اسالمي در جامعلم ةبازشناسي رسان .3
  .تهاجمات فرهنگي

  
  هاي پژوهش پرسش .4
الطبيعي را بـه معـرض    هاي مابعد ها اين توانايي را دارند كه مفاهيم و پديده آيا رسانه. 1

 نمايش بگذارند؟
اي در بازنمـايي   هاي ديداري و شنيداري جمهوري اسالمي ايران تا چه انـدازه  رسانه .2

 ؟اند هدرست و حقيقي سيماي شيطان موفق بود
شود   ها وارد اذهان بشر مي ها و خرافاتي كه از طريق رسانه براي جلوگيري از تحريف .3
 كارهايي بايد در پيش گرفت؟ چه راه
  

  »شيطان«مفهوم  .5
الح بـه مفهـوم   طكه در اصـ  استگرفته شده و پست  ثيخببه معني » شطن« ةشيطان از واژ

شود ايـن اسـت    شيطان پرسيده مي بارةكه درسؤاالتي يكي از . استياغي و شرير  يموجود
. از شيطان با نام ابليس ياد شده است قرآنفرشتگان بوده است؟ در جملة كه آيا شيطان نيز از 

در  .تـوان گفـت   و خبيـث مـي   ،كننده، سركش منحرفو به هر موجود  استشيطان اسم عام 
 قرآن. كند را خطاب مي) ابليس( با همين نام شيطان قرآنو  استكه ابليس اسم خاص   حالي
كهـف   ةسـور  50 ةدر آيـ . كند كه شيطان از جنس جن بوده است اعالم ميصراحت  به كريم

هنگامي كه به فرشتگان گفتيم كه بر آدم سجده كنيد، سجده كردند مگـر ابلـيس   « :آمده است
شـود، بـه دو    كه در اين آيه فرشته نبودن ابليس مشخص مـي   اينعالوه بر . »... كه از جن بود

كـه   يـن اند و ديگر ا كه فرشتگان قبل از انسان خلق شده اول اين :شود ديگر هم اشاره مي ةنكت
تفـاوت بـارز   . ندوند آدمي را برتر از فرشته قرار داده و فرشتگان از درك مقام آدم عاجزاخد

  .تواند زاد و ولد داشته باشد ديگري كه شيطان با فرشتگان دارد در اين است كه شيطان مي
او وقتي به سن ازدواج رسيد بـا دختـري از جـن بـه نـام      . اسم ابليس در آغاز عزرائيل بود

هـا تولـد يافـت و     ازدواج كرد و پس از اين ازدواج فرزندان زيـادي از آن   “لهيا”يا  “لهبا”
  .)»حجر ةآيات سور«ذيل  /2  :1389 ،بحراني( شياطين در جهان زياد شدند
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  :روايت شده است) ع( تولد شيطان از امام صادق بارةدر
خلق  ،كه آتشي بدون دود و حرارت بود ،كه خداوند تبارك و تعالي نار سموم را پس از آن

سپس براي مارج همسري به نام مارجه آفريد كه افراد زيـادي از  . كرد از آن مارج را آفريد
  ).48: 1389غفاري، ( ها تولد يافتند جن از جمله ابليس از آن ةطايف

 اتيـ در آ. دارد هـا  با آن يفاحش يها و تفاوت ستياز جنس فرشتگان ن سيابل ن،يبنابرا
سـجده   سيكه سـجده كننـد و ابلـ    دهد يآمده است كه خداوند به فرشتگان دستور م يقرآن
زنـده بمانـد و تـالش كنـد تـا بنـدگان        امـت ياجازه داده شده تا روز ق طانيبه ش و كند ينم

و  ب،يـ و از هر ترفند، فر استبشر  نيدر كم شهيهم طانيش ن،يبنابرا. خداوند را گمراه كند
  :حجر آمده است سورة در. ديجو يبهره م يآدم يگمراه يبرا يا وسوسه

 ـ  ِ  ي و م         َ     َـ َ ْ  ْ    ِ       قـال  ر ب  ف أ ن ظ ر ن ي إ لـى    ،      ِ    ِي و م  الد ين     َّ      َ   َّ ِ   َ َ  ِ  و  إ ن  ع ل ي ك  الل ع ن ة  إ لى ،   َ  َ  ْ ُ   ِ    َّ ِ َ    ْ   قال  ف اخ ر ج  م ن ها ف إ ن ك  ر ج يم 
و . يا رو، كـه رانـده شـده    رونيـ ب) فرشتگان(از صف آنان :    َ  َ ِ َّ  ْ   َ    ْ َ ِ  َقال  ف إ ن ك  م ن  ال م ن ظ ر ين ،     ُ  َي ب ع ث ون 

. مهلت بده زيمرا تا روز رستاخ! پروردگارا: گفت. بر تو خواهد بود امتيلعنت حق تا روز ق
  ).37- 34: حجر( ينيمع وقت و روز تا يافتگاني مهلتتو از : فرمود

در ) ع( باقر امام. است داده طانيش برابر در انسان به ييهشدارها خداوند سبب، نيهم به
  :ديفرما يم باره نيا

 در كه را يجهان و آخرت كه است نيارو  شيبه سراغ انسان از پ طانياز آمدن ش منظور
 كه است نيا سر پشت از منظور و دهد يم جلوه ساده و سبك او نظر در دارد رو شيپ

 خاطر به واجب حقوق پرداخت از بخل و ثروت تجمع و اموال يگردآور به را ها آن
 را يمعنو امور كه است نيا راست طرف از منظور و كند يم دعوت وارثان و فرزندان

است كه  نيو منظور از طرف چپ ا سازد يم عيضا ديشك و ترد جاديشبهات و ا لةيوس  به
  ).403/ 4: 1380 ،يطبرس( دهد يم جلوه ها آنو شهوات را در نظر  يلذت ماد

  
  بازنمايي شيطان .6
اسـاس   بـر  امـا . اسـت  شـده  ييبازنمـا  و ليـ تحل ها رسانه در فرشتگان چون هم زين طانيش

در . و منابع مستند، شخصيت و جنس ابليس و شياطين با فرشتگان متفاوت است ميكر  قرآن
 دو اكنـون . شـد هاي شياطين بررسي  و ويژگي ،شخصيت، جنسيت، اعمال هاي قبل قسمت

عالوه بر  طانيش. شود يم ليتحل و نقد است شده ييبازنما سيابل ها آن در كه يونيزيتلو اثر
چگونگي ارتباط   ًال مث. چون نقاشي و گرافيك نيز بازنمايي شده است سينما، در هنرهايي هم
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برانگيزتــرين مســائل دينــي در ذهــن نويســندگان،  مناقشــهاز ) ع( شــيطان بــا حضــرت آدم
  . استو مردم عادي  ،گران پژوهش

هـاي اخيـر در مـاه     كه در سـال  اند از جمله آثاري بود فرشته كي اوو  اغماء هاي سريال
 و نقـد  مـورد  ،بازنمايي ابليس سبباند و هر كدام به  مبارك رمضان از تلويزيون پخش شده

براي . استترين ابزار شيطان  از مهمو دروغ  ،وسوسه، اغوا .اند گرفته قرار بسياري يانتقادها
كـه خداونـد    رجـوع شـود   الزم است به كارها و اعمالي هاي شيطان ويژگيشدن  شخصم

  .بود خواهد طانيش يها يژگيو و كارها همان اعمال آن. ها منع كرده است انسان را از آن
كه شيطان از درگاه الهي رانـده شـد و او را بـه     پس از آن: اند فرموده) ص( رسول خدا

حاجاتت چيسـت؟  : خداوند فرمود. روي زمين فرستادند، از خداوند حاجاتي خواست
ـ   شيطان تقاضاي مكان جـايي بـراي   . او قـرار داد  ةو خانه كرد و خداوند حمـام را خان

بـراي ريـا،   (هـا را   و مغازه ،ها ها، خيابان ها، بازارچه نشستن تقاضا كرد و خداوند كوچه
شـيطان غـذا   . بـراي او قـرار داد  )  ...گـويي، خيانـت و    فروشـي، دروغ  فروشي، گران كم

را  شـود  يشروع مـ  اهللا بسموردن بدون غذا خ ها آن در كه ييها سفرهخواست و خداوند 
... او قرار داد و  يرا برا يخواست و خداوند شراب و مست يدنينوش. او قرار داد يبرا
  ).58: 1387 ان،يكامران(

شـيطان  . هاي ديگري نيز نسبت به انسان و فرشتگان دارد ها و محدوديت شيطان ويژگي
گاه خـود بـاالتر    تواند از جاي هرگز نميبهره است و  هاي خداوند بي رانده شده و از نعمت

عـدم دقـت و توجـه     سببهاي سينمايي، به  هاي تلويزيوني و فيلم سريالاز در برخي . رود
كافي به جزئيات زندگي شيطان، ترسيم سـيماي واقعـي شـيطان دچـار انحرافـات فراوانـي       

امروز دقت و تمركز بـراي تصويرسـازي شـيطان     ةتوان گفت در رسان در واقع مي. شود مي
ـ    فقطزيرا نه  ؛تري نسبت به ديگر فرشتگان دارد ت بيشياهم  ةتصوير شـيطان فضـاي جاذب
از لحاظ رازآميـزي و نقـش او در   ( بلكه شخصيت شيطان ،بخشد تري به اثر و متن مي بيش

ـ  مخاطبـان بـيش   سـبب بـه همـين   . تري براي انسان دارد جذابيت بيش) هستي و  داردري ت
  .گرايي شود تواند موجب خرافه تر مي انحراف در تصوير چنين شخصيتي راحت

 چـون  هـم  هـاي آشـكاري دارد   اشاره شـد، شـيطان بـا فرشـتگان تفـاوت      كه طور انهم
تـرين   مهـم . توانايي سرپيچي كردن از دستورات پروردگـار و بودن، توانايي زاد و ولد،    جن

دهد كه انسـان بـه    است و اين كار را تا جايي ادامه ميعمل شيطان وسوسه كردن و فريفتن 
توانـد او را   بايد توجه كرد كه شيطان تسلطي بر بشر ندارد و فقط مـي  اما .گناه مرتكب شود

اگر انسان ايمـان محكمـي داشـته     ،بنابراين. دكنبخش  لذتوسوسه كند و گناه را در نظر او 
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. تواند كاري از پيش ببـرد  شيطان هرگز نميباشد و در برابر نفس خود استقامت نشان دهد، 
  :فرمايد مي) ع( امام صادق

كند يعني توصيه  كه دو گوش دارد؛ در يكي ملك مرشد ارشاد مي قلبي نيست مگر اين چيه
گر توصيه به كارهاي  كند و در گوش ديگرش شيطان فتنه به نيكوكاري و حقيقت و خير مي

هـادي نهـي از معاصـي     ةفرشـت كنـد و   ه معاصي ميشيطان انسان را امر ب. كند بد و شر مي
هر انساني مسئول اعمال خويش است و بنا به ايـن آزادي انتخـاب   سبب به همين . كند مي

شود  پيروي از خداوند متعال يا اطاعت از شيطان است كه به انسان پاداش و عقاب داده مي
  ).باب قلب /2  :1360، صدرالمتألهين شيرازي(

 طانيتجسم و تمثـل شـ   است بحث قابلهاي مذكور  سريال دربارةاي كه  نخستين نكته
 انسان ئتيه در طانيش تمثل ايآ د؟يدرآ انسان ليشما و شكل به تواند يم طانيش ايآ. است
به نقـش انسـاني    تواند يم زين ها انسان گريد با ارتباط يبرا اي است بوده امبرانيپ يبرا فقط

  عادي دربيايد؟
همسر حضـرت   او. بر پيامبران ظاهر شده است گوناگونيهاي  شيطان با اشكال و چهره

كه با كمال وفاداري و صميميت به پرستاري آن حضرت كمر بسته بـود و در   ،را) ع( ايوب
كرد، وسوسه كـرد و سـبب شـد كـه آن زن نـزد       ت فقر و بيماري او اظهار خستگي نميدم

). 340 :1385 محالتـي، ( و ايـوب شـكايت كنـد    و از حال خـود  برود) ع( حضرت ايوب
آن حضرت شيطان را ديـد كـه    ؛نشان داد) ع( گاه شيطان را به حضرت عيسي خداوند جاي

هاي فراوان ديگـري وجـود دارد كـه     مثال). 169: 1387كامرانيان، ( مار بود سرش مانند سر
  .توانند شياطين را ببينند دهد پيامبران مي نشان مي
توانند شـيطان را در   تي وجود دارد كه به جز پيامبران افراد ديگري نيز ميچنين روايا هم
  .ببينند گوناگون  شمايل

ابلـيس  . ديد، بـا او گالويـز شـد    كه ابليس را به صورت سراقه مي ،‘حارث بن هاشم’
 طوري كه از اسب سرنگون شد و ابليس نيز فـرار كـرد    حارث كوبيد به ةمحكم بر سين

  ).184 :همان(

روزي نزديـك كعبـه   : آمـده اسـت   اش از پدران گرامـي ) ع( روايتي ديگر از امام رضادر 
ت پيـري ابروهـاي او بـر روي    دنشسته بودم، ناگهان پيرمردي را ديدم گوژپشـت كـه از شـ   

اي بـر تـن، نزديـك     چشمش افتاده، عصايي در دست، كاله سرخي بر سر و لبـاس پشـمينه  
. دعا كـن تـا خداونـد مـرا بيـامرزد     )! ص( اهللا ولرس اي: آمد و عرض كرد) ص( پيغمبر اكرم
فايـده   تو بي ةثمر و عمل و خواست اي پيرمرد سعي و كوشش تو بي: فرمود) ص( رسول خدا
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 ... او شيطان لعـين بـود  ! ابالحسن اي: فرمودند) ص( جا رفت و پيامبر اكرم پيرمرد از آن. است
  ).185: همان(

را وسوسـه  ) ع( اي كه همسر ايـوب  لحظه( براي ترسيم شيطان )ع( امبريپ وبيادر فيلم 
و شـيطان را بـه همـين شـكل نشـان      اسـت  از چنين توصيفاتي استفاده شده       ًدقيقا  )كند مي
به ) ع( با همسر ايوب رو شدن روبهشيطان در هنگام  ةروايات چهراز البته در برخي . اند داده
مسلط شـود،  ) ع( توانست بر حضرت ايوبن سيابلوقتي « :اي ديگر تشريح شده است گونه

 خواست گوسـفندي  حوابه صورت جواني زيبارو از  طانيش. رفت ،حوا ،به سراغ همسر او
از همين روست كـه سـازندگان و   ). 127: 1389كامرانيان، (» ببرد) ع( را نزد حضرت ايوب

و مستندترين  انجام دهندهايي  اهالي رسانه بايد تحقيقات فراواني در ترسيم چنين شخصيت
  .ها را براي اقتباس انتخاب كنند و معتبرترين آن

شـيطان را بـه    ساز فيلماگر  ؛روست ترسيم شيطان در سريال يا فيلم با مشكل مهمي روبه
ن وجود امخاطب بيند، امكان ناامني و فضاي رعب و وحشت در ششكل انسان به تصوير بك

. اعتماد شـوند  بين امؤمنخود و حتي  انياطراف حرفزيرا ممكن است مردم نسبت به  ؛دارد
و به جز ايـن مـورد    دانند  يم امبرانيپ مختص فقط را طانيش ريتصوديدن  منتقدان از يبرخ

  .دانند ميبر خالف فرامين الهي  را شيطان تمثلتجسم و 
هاي  شيطان در قالب انسان در مقابل هر فرد عادي و معمولي خالف آموزه ترسيم     ًاصوال 
اسـت، امـا     شيطان به شكل انسان در مقابل پيامبران گوناگون ظاهر شدهاگرچه  .ديني است

  .گيرند استثنائات جاي مي ةو در مقول ندپيامبران جزو موارد خاص و معدود
 فضـاي وجـود آمـدن     باعـث بـه  ممكـن اسـت   شيطان در قالب يـك انسـان   امكان نمايش 

ه كسي اعتماد كرد و در اين ميان حتي به توان ب كه ديگر نمي شود و اين اعتمادي در جامعه  بي
  ).www.iqna.ir( شويم اعتماد مي ترين دوستانمان نيز بي ها و نظرات بهترين و مؤمن حرف

تر به اعمال و رفتـار   ند موجب شوند مردم بيشنتوا هايي مي ديگر، چنين سريال سوياز 
. توجه كنند و رفتارها و اعمال شـيطاني را تشـخيص دهنـد    انشخصي و روابطشان با ديگر

در هاي شيطان اسـت كـه    نمايش وسوسه كه در تجسم شيطان وجود دارد اي مشكل اصلي
  .شدانتقاد  از آنشدت  نيز به اغماء ونييسريال تلويز

  
  اغماء. 7

يكـي از  ( نهايتي از مـردم را وسوسـه كنـد    شمار و بي تواند تعداد بي شيطان در هر لحظه مي
، )استشمار فرزندان او يا همان شياطين  داليل اين امر قدرت توليد مثل شيطان و تعداد بي
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با بـازي  ( كه به شكل جوان زيبارويي به نام الياس ،شيطان اغماءچون  همهايي  ا در سريالما
ايـن  شـيطان  كـه    حـالي  در .كنـد  در آمده است، فقط چند نفر را وسوسه مي) حامد كميلي

 در ايـن سـريال  ا مـ ا .وسوسه كنـد  زمان به طور هم را هاي متعددي انسان توانايي را دارد كه
و ايـن  تواند به سراغ فرد ديگري بـرود   نمي كه شيطان در حال فريفتن شخصي است  زماني

هـاي گونـاگون    نسل شيطان و شياطين به شكل. استمخالف فرامين الهي و جهان الهوتي 
هـا،   نـد، بـه طـوري كـه در بيابـان     ا هو در اطراف زمين منـزل گرفتـ  اند  همه جا پراكنده شده

 ةنكت ).61 :1389، غفاري( داري حيوانات سكونت دارند و محل نگه ،ها، نهرها ها، راه جنگل
سـاز بـراي فريـب     فيلم. استنوراني و تسبيحات شيطان  ةچهر اغماء سريال ردساز  مشكل

كـه نـور سـبز      در حـالي  ؛نور سبز قرار داده استرا در ) شيطان( مرد جوان ةمخاطب چهر
و شايسته نيست  استو خاندان ايشان ) ص( اكرم هاي پيامبر نوري ملكوتي و يكي از نشانه

  .نمايش داده شود) نور سبزبا ويژه  به(چون شيطان نوراني  موجودي هم
ادن شـمايل انسـان در فريـب د    بـا از طرف خداوند به شيطان اجازه داده شده است كه 

 :آمـده اسـت   البحـار ة نيسفدر . هايي براي او وجود دارد محدوديت     ًقطعا  اما ،بكوشدبندگان 
اجتمـاع  ) ص( اكـرم قتـل پيـامبر    دربـارة براى مشورت  »الندوه دار«روزى كه كفار مكه در 

بـاره    كردند، شيطان به صورت پيرمرد نجدى وارد مجلس شد و دستورهاى الزم را در ايـن 
و  كشـيدند  به ياد بياور زمانى را كه مشـركان مكـه نقشـه مـى    : فرمود شيطانبه  خداوند ؛داد

 ةخدا نقش اما .يا تبعيد كنند ،رسانندببه قتل  ،تو را به زندان اندازندتا  كردند انديشى مى چاره
  .)403: 1377قمي، ( آنان را نقش بر آب كرد

آيـا  . شـود  داده مـي  نمـايش  گفـتن  تسبيحدر اين سريال شيطان در حال  ،ديگر سوياز 
  دهد؟ يا ذكر الهي را انجام مي ،روزه ،تواند تسبيحات داشته باشد؟ آيا او نماز شيطان مي

گمان شيطان از  كننده ظاهر شود؟ بي عبادت شود كه در نقش آيا به شيطان اجازه داده مي
د باشد و تواند درصدد انحراف بندگان خداون هاي فراوان و متفاوتي مي ها و نيرنگ راه فريب

  .عابد ظاهر شودفردي تواند در شكل  حتي مي) ع( اساس روايتي از امام صادق بر
. كرد كه به دنيا و زخـارف آن پشـت كـرده بـود     اسرائيل زندگي مي عابدي در ميان بني

ها خواست تا بـه شـكلي در او نفـوذ     روزي ابليس لشكريان خود را فراخوانده و از آن
تا . كدام مورد قبول ابليس واقع نشد  هيچ امانهادي به ابليس داد،  هر كسي پيش. نمايند

. نهاد كرد تا از راه نيكوكـاري و احسـان در او نفـوذ نماينـد     كه يكي از شياطين پيش آن
 كه آن شيطان نزد عابد آمده و با او مشغول عبادت گشت ابليس نظر او را پذيرفت تا آن

  ).379: 1389كامرانيان، (
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جاست كه شـيطان   تواند انسان را فريب دهد، اما مسئله اين مي گوناگونق شيطان به طر
تواند آزادانه تمام ترفنـدهايش   كه شيطان مي كند؟ اين چه زماني اين قدرت تسلط را پيدا مي

آن است كه انسان به او ايـن اجـازه را داده و قلـبش را بـا      سببانسان پياده كند به  برايرا 
اي بـر شـما    من سـلطه «: گويد از زبان شيطان مي ميكر  قرآن. است آلوده كرده  ترديد و شك

  ).22 :هيماابر(» كه شما را دعوت كردم و شما هم دعوت مرا اجابت كرديد نداشتم، جز اين
و نور الهي خالي  ،آرامش ،انسان با شرك و ترديد قلبش را از پاكيكه هنگامي  ،بنابراين

اشـاره شـد،          ًكه قبال  كند و همدم او باشد وگرنه چنانبه درونش نفوذ تواند  ميكرد، شيطان 
كه به   زماني اماشود،  ها به سوي پروردگار و نيكوكاري دعوت مي انسان مدام از سوي فرشته

منزل شـك منـزل   . بايد فقط از شيطان پيروي كند، طبق خواستة خود ها پشت كند اين ةهم
كارش  ون انسان را دارد طبا خ دررسو ةشيطان جنب: شهيد مطهري گفته است. شيطان است

 ياجبـار ايـن دعـوت    امـا و معصيت دعوت كنـد،   ،شر ،فقط اين است كه انسان را به بدي
  ).339: 1369مطهري، ( نيست

كـه پزشـك فـيلم پـس از مـرگ        زمـاني       ًدقيقا . به اين نكته قابل تأمل است اغماءتوجه 
در نقـش   كنـد، مـردي جـوان     شود و به عدالت خداوند ترديد مـي  همسرش دچار شك مي
تسلط شـيطان  «: استنحل  ةسور 100 ةمطابق آي                ًشود و اين دقيقا  ابليس وارد زندگي او مي

يكي  اغماءنقش زن در  .»آورند دارند و به خدا شرك مي تنها بر كساني است كه دوستش مي
شـيطان در  ايم  كتب و مكاتب ديده از كه در برخي  چنان هم. ديگر از موارد قابل توجه است

فعـل   ميكـر   قـرآن ا مـ ا. خـورد  نيـز فريـب مـي   ) ع( دهد و سپس آدم ابتدا حوا را فريب مي
  :برد هر دو به كار مي بارةخوردن را در   فريب

آن از هر جا كـه  ) هاي نعمت(تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از ! اي آدم: و گفتيم
. گران خواهيـد شـد   د كه از ستمبه اين درخت نزديك نشوي) اما(خواهيد گوارا بخوريد  مي

چه در آن  ها از بهشت شد و آنان را از آن موجب لغزش آن) دادنشان  فريب(پس شيطان با 
  ).91 :مائده( ... بودند بيرون كرد

و پرهيزكـاري انسـان ربطـي بـه      ،خداپرسـتي  ،نشان دهد معيار ايمانكه  اينبراي  اغماء
خورده و پيرو شيطان  فريب يبه شكل شخص را) كه مذكر است( فيلم  پزشك جنسيت ندارد

دروغين مـرد   ةچهر ةآشكاركنند در نقش را) هاي ديگر سريال شخصيت( »برديا«و  »پري«و 
توانـد در نفـس    كه مخاطب بداند شيطان مي براي آن چنين هم .دهد ان مينش )شيطان( جوان

 سبببه ) هايي كه خداوند رهايشان كرده است آن( ها انسان از برخي نيزآدمي رسوخ كند و 
به تصـوير   يشمايل انسان درشيطان را  پيروي زياد از شيطان خودشان به شيطان بدل شدند
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 موجـب شـده   اغمـاء ر اين رويكـرد د . يستاش مشخص ن آورده است كه باطن شيطاني در
عجيـب و   شـود و تصـوير   كه در سينماي غرب از شيطان مـي  هايي آرايي كه از چهره است

روايات و احاديث از در برخي  كه با توجه به اين. پرهيز شودغريب برخي از عوام از شيطان 
توانـايي   سـبب شيطان اشاره شده است، نبايد فراموش كرد كه شيطان بـه   ترسناك ةبه چهر
  .بيايد تواند به هر شكلي در در باطن بشري و قدرت تمثل ميرسوخ 

شان اهميت داشته باشد،  ظاهري ةكه چهر از آن  بيشو فرشتگان ن يطاشيدر تصويرسازي 
ويژه مخاطبان مسلمان كشـورمان كـه بـا     به ،ان   ً      اوال  مخاطب تااعمال و كردارشان اهميت دارد 

     ً                                     ثانيا  مخاطبان را دچار سردرگمي و انحراف از  ؛دنها را باور كن آن ،يندهاي اسالمي آشنا آموزه
در ذهـن مخاطـب شـكل     اغمـاء  الت مهمي كه با ديـدن اؤس يكي از. دكننهاي ديني  آموزه
عـادي بـر او ظـاهر     يگيرد اين است كه آيا شيطان براي فريب هر كسي به شكل انسـان  مي
فريب داده  يشويم، در شمايل انسان كه برخي مواقع دچار گناه مي ،راما شيطان شود؟ آيا  مي

  توانند شيطان را ببينند؟ ها مي انسان ةاست؟ آيا هم
تأثير مخفـي و پنهـاني    يآمده است كه تأثير شيطان در وجود انسان نوع نمونه ريتفسدر 
از . فكر و نظـر خـود اوسـت    شيطاننظر و فكر  كهكند  به طوري كه انسان خيال مي ،است

كنـد و مخفيانـه اعمـالش را     خود را مخفي ميكسي كه ( همين روست كه شيطان را خناس
خداونـد نيـز در   . )574/ 1  :1421، رانديگـ مكـارم شـيرازي و   ( نامنـد  مـي ) دهـد  انجام مي

آميـز   هـاي نيرنـگ   هاي شيطان اشاره كرده است كه مقصود همان وسوسـه  به گام ميكر   قرآن
هر كس پيرو ) زيرا( هاي شيطان پيروي نكنيد، از گام! ايد اي كساني كه ايمان آورده« :ستاو
شـيطان نافرمـاني از   ). 21  :نـور (» دهد مان ميبه فحشا و منكر فررا هاي شيطان شود او  گام

. دهد ها كوچك نشان مي دهد و گناه را در نظر آن كاران زيبا جلوه مي خداوند را در نظر گنه
 ،كه تا جوان است از زنـدگي لـذت ببـرد    كند  در سنين جواني به ذهن آدمي خطور مي    ًمثال 

عبادت و طاعـت خداونـد را بـه سـنين پيـري موكـول كنـد، نمـاز نخوانـد، روزه نگيـرد،           
وضـوح ديـده    بهويژه در عصر امروز  هاين مبحث ب. در پي فحشا برود ، وخواري كند شراب

كنند و او را به سوي  ر موارد مخفيانه انسان را وسوسه ميت بيششياطين در  ،بنابراين. شود مي
عابـد و  «چـون داسـتان    خوانند مگر در موارد نـادري هـم   ت الهي فرا مينافرماني از دستورا

وجود نيامدن چنين شبهاتي   هبراي ب ،در نتيجه. نقل شده است) ع( كه از امام صادق »ابليس
آورد، بهتـر آن   شيطان را بـه نمـايش درمـي    ةيا هر فيلم ديگري كه چهر اغماء سريال بارةدر

چـون   كه شيطان، هـم  هاي شيطان استفاده شود تا اين رنگها و ني تر از وسوسه بيشكه است 
البته مخاطبان نبايد فراموش كنند كه هـر  . در ارتباط با شخصيتي قرار بگيرد ،انساني معمولي
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ها و دستورات الهـي                                 ً            و ممكن است در برخي مواقع دقيقا  مطابق آموزه دارد هايي اثري نقص
و ديگـر منـابع    ميكر  قرآنچنين آثاري قبل از پذيرش آن بايد به  ةبا مشاهد ،بنابراين. نباشد

  .معتبر رجوع كنند
شـود و آثـار    و ترسـيم عـالم ملكـوتي صـحبت مـي      ،تجسم، تصوير بارةكه در هنگامي 

كـه تصـوير چنـين     وردآ، نبايد اين ذهنيت را به وجود شوند ميشده نقد و حتي انتقاد  توليد
آيد كـه انسـان را دچـار گنـاه      همواره ايراداتي به وجود مي عوالمي از اساس اشتباه است و

هـا و عناصـرش گنـاه محسـوب      عالم باقي با تمام مؤلفه شان دادنن  تجسم و مادي. كند  مي
مـادي از بهشـت و دوزخ ارائـه     يبراي درك بهتر بندگان تصوير ميكر  قرآنزيرا  ؛شود نمي

ي لـ تج) ع( خداوند به شكل آتش بر حضرت موسـي  طه ةكه در سور  چنان هم. كرده است
چون فرشتگان يا شياطين به تحقيق  هايي هم اما مسئله اين است كه ترسيم شخصيت. يابد  مي

نبايـد   يا هـاي غيرمـادي   و شخصـيت  هـا  داسـتان چنين خلق دارد و نياز و تفحص فراواني 
چـون مسـيحيت و    يا ادياني هـم  ،بيني غربي اقتباس از تفكر و جهان ،پردازي اساس خيال  بر

شده  نقل معتبر اتيروا و ث،ياحاد ،ميكر  قرآن چون هماسنادي  از فقطبايد بلكه  ،يهود باشد
اين امـر حضـور    سبب .هاي اسالمي باشند آموزهبا منطبق  و شوند اقتباس) ع( اطهار ائمة از

  .و با منابع اسالمي آشنايي دارند ندا  مخاطباني است كه مسلمان
و  ،نويسـي  هاي نمايشي، اصـول درام  آيد نبايد با جنبه مي درامي كه به تصوير در ،بنابراين

. هاي بصري مفاهيم معنوي و مذهبي را بپوشاند و فقط به دنبال جذب مخاطب باشـد  جلوه
سـيروس شميسـا در   . پردازي همـراه اسـت   و به طور كلي داستان با خيال ،تلويزيون ،سينما

» داستان اثري است روايي به نثر كه مبتني بر جعل و خيال اسـت « :يسدنو تعريف داستان مي
  ).163: 1389شميسا، (

  
  بود فرشته كي او .8

 بـود  فرشـته  كيـ  اوفرشتگان و البته شيطان قابل تأمل است،  ةسريال ديگري كه در حوز
 بـارة اي كه در بارزترين نكته. دوم سيما پخش شد ةكه در ماه مبارك رمضان از شبك است

در كند و مناقشات فراواني به همراه داشـت تصـوير يـك زن     توجه مي  اين سريال جلب
آيـد، جنسـيت    مي اي به تصوير در شيطان يا فرشته هزماني كه در رسان  .شيطان است نقش

هايي است كه ذهن سازندگان و در زمان پخش ذهـن مخاطبـان را بـه     او از اولين دغدغه
  .كند خود مشغول مي
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مشخص كرده  موضوعصراحت در اين  به ميكر  قرآن     ً               ه قبال  توضيح داده شد طور ك همان
ـ ) مـذكر و مؤنـث  ( چون موجودات زميني جنسيت است كه اين موجودات هم ا مـ ا. دندارن

امـام   .اسـت زيرا شيطان فرشـته نيسـت و از جنيـان     ،هايي وجود دارد شيطان تفاوت بارةدر
  :آفرينش شيطان فرموده است ةدربار) ع( صادق

) درخشـنده  شعلة( حرارت و دود بدون يآتش كه ، ‘سموم نار’ متعال خداوند كه آن از پس
. ديـ آفر  ‘مارجه ’به نام  يمارج همسر يسپس برا. ديرا آفر  ‘مارج ’را خلق كرد از آن  ،بود
ـ  زين سيابل. دو نفر متولد شدند نيجن از ا فةيطا از ياديز فرزندان و سيابل بـه نـام    يبا زن
 و فقطس ’ گريد بار و  ‘طونه و سيبلق ’ بار كيزن  نياز ا. جن ازدواج كرد فةيطا از  ‘ايله ’

  ).259: 1389كامرانيان، ( ها زياد شد نسل شيطان و شياطين از اين .آمدند ايدن به  ‘فقطسه

 را نياطيشـ  نه كند يم انيرا نما سيابل استشده  ريتصو اليسر نيكه در ا يتيشخص
 سي       خود  ابل اما .مذكر باشند ايمؤنث  توانند يم ،اند سيكه همان فرزندان ابل ،نياطيش رايز

 ،كه بر طبق روايات مذكر است ،شود كه آيا ابليس مطرح ميسؤال حال اين . مذكر است
شده است كـه برخـي از شـياطين بـه      ذكرتواند به شكل زن ظاهر شود؟ در روايات  مي

  .اند شكل زن درآمده
منابع اسالمي، شيطان به شمايل يك زن ظاهر نشده است و اين تفكر كـه   طبق ،بنابراين
و  ،تواند در كالبد يك زن ظاهر شود برخاسـته از تفكرهـاي غيراسـالمي، غربـي     شيطان مي

           ً  طور كه قـبال   همان. شده است تحريفها  كه البته بسياري از دستورات آن استاديان گذشته 
كه امروزه  ،»اغواگر   زن«. دادل مار ابتدا حوا را فريب شيطان به شك توراتدر  ،هم اشاره شد

وجـود   1نـوآر در ژانـر   تـر  بيششود و  مي ديدهويژه در هاليوود  بهوفور در سينماي غرب  به
اش را بايد در تحريفات اديان گذشته  سرچشمه تفكري مدرن و امروزي است كه ةزاد ،دارد

تـر   بيش اش هاي جسمي و روحي مؤلفه سبببيني زن به  در اين نوع جهان. جو كردو جست
تـر   در معرض گناه و انحراف قرار دارد و نسبت به مرد به شيطان و اعمال شـيطاني نزديـك  

كند منشأ اسالمي  تر در زن نفوذ مي كه ابليس زن است يا بيش تصوريچنين  ،بنابراين. است
هايي است كه متأسفانه در ذهن بسـياري از مـردم    تحريفات و خرافهاز ندارد و از آن دسته 

كه ساختار  است حضور شيطان در شكل زن حتي موجب شده. حقيقت شده است نشينجا
تر در فكر گمراه  كه مؤنث است بيش اين سببزيرا شيطان به  ؛دراماتيك اثر نيز لطمه بخورد
ها براي شيطان مهم نيست و بـراي   نسانكه در اسالم جنسيت ا  كردن مردان است، در حالي

  .زدن به ايمان بندگان خداوند اهميت دارد  او فقط لطمه
سـؤال  ناخودآگـاه ايـن    و شـود  البته در اين سريال شيطان به شكل مرد نيز نمايان مـي 
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هـا هـر بـار در شـمايل      شود كه آيا شيطان براي فريب و گمراهي انسـان  ميمطرح دوباره 
او بـا  . شيطان براي فريفتن انسان نياز به تمثل يا تغييـر چهـره نـدارد    شود؟ انسان ظاهر مي

تواند قلب و روان انسان را وسوسه و از هر طرف  اي كه خداوند به او داده است مي اجازه
شيطان در باطن . معصيت را در نظر انسان زيبا جلوه دهد واو را به سوي گناه دعوت كند 

هـاي شـيطان از ذهـن و قلـب خـودش       پندارد وسوسه مياو كند كه  چنان رخنه ميانسان 
  .گرفته است سرچشمه

پـذيرد   غروري كه دارد دعوت شيطان را ميسبب شخصيت مرد به  بود فرشته كي اودر 
خيانـت بـه همسـر را مرتكـب     و  احترامي بـه مـادر   چون بي و پس از آن گناهان ديگري هم

انسان از سوي شيطان به يك گناه . بسيار مهمي در بازنمايي شيطان استنكتة اين  كه شود مي
و در گنـاه و  كنـد  تر از خداونـد دور   را بيشاو كند، بلكه مدام در تالش است كه  بسنده نمي

تـري از   گناهان بـيش  ،بود فرشته كي اونسبت به سريال  اغماءالبته سريال . معصيت فرو ببرد
  .است كردهتري بررسي  ا شدن نماز را به شكل عميققضو جمله شك و ترديد، كفر، 

مخاطبـان ايجـاد    تـر  بـيش تجسم شيطان يا فرشتگان پرسش مهم و رايجي را در ذهـن  
د رفتارهـاي  نـ توان آيند مي مي        به صورت انسان در و شيطان كه فرشتگان  آيا زماني كه كند مي

          ً                  طور كه قبال  نيز توضـيح داده   همان د؟نخوابيدن را داشته باش و خوردن  چون غذا انساني هم
در داسـتان حضـرت    ميكـر  قرآن. دهد ها را تغيير نمي ماهيت واقعي آن شد، تمثل فرشتگان

چـون   هايي هـم  چنين امري در سريال. غيرمستقيم به اين نكته اشاره كرده است) ع(  ابراهيم
هاي اسالمي تبيين  اساس آموزه ، با دقت و براست فرشتگان ساخته شده دربارةكه  ،ملكوت

رفتارهـاي  توانـد   اسـت مـي  كه از اجنه  اين سبببه شيطان  بود فرشته كي اودر . است  شده
پـيش   ديگـري كـه   ةمسـئل  .دهد از خود نشان  شدن را عصباني ن وخورد غذا مانند  انساني

كه شيطان فرشته نيسـت و چنـين     در حالي است) !بود فرشته كي او( اين سريال نامآيد  مي
  .كند عنواني مخاطبان را دچار شبهه مي

هـاي   توانـد انسـان   لحظـه مـي    هـر  و انسان در جهان مادي محصور نيست مانند شيطان
در ايـن سـريال،   . نـدارد  امعنـ را فريب دهد و محدوديت زماني و مكاني بـراي او   بسياري

بـراي  . اسـت  كه با ماهيت واقعي شيطان مغاير داردي يها محدوديت ،چون انسان شيطان هم
غيب شود يا » بهزاد« ةناچار است از خان او ةخانو حضور در يك مرد  ظاهر شدن در نقش

     ً               اساسا  براي فـريفتن  شيطان كه در حالي  .از تلفن استفاده كند شخص ديگريبا  ارتباطبراي 
و  انـد  شـيطان و شـياطين از جنيـان   . ندارد كه از محلي به محلي ديگر بـرود  يها نياز انسان
  .شود يها با ذهن محدود انسان درك نم هاي آن توانايي
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  گيري نتيجه .9
 ،ميكر  قرآنچون  فرشتگان در متون اسالمي همو شيطان  يدر اين پژوهش سيماي حقيق

تفكر موجـود  جا كه  از آن چنين هم. و ديگر متون ديني نشان داده شد ،روايات ،احاديث
هاي  و حتي بر رسانهاست ي را در اذهان به وجود آورده هاي غيرديني انحرافات در رسانه

هـاي   نهبـه تصـوير فرشـتگان و شـياطين در رسـا      ،ديني و اسالمي تأثير گذاشـته اسـت  
  .غيراسالمي نيز توجه شد

ترسيم شيطان از مواردي است كه در هر دو تفكر ديني و غيرديني مورد تأمل قرار گرفته 
و اسـاطير   ،ها فرهنگ جاهلي، افسانه يبين زن به جهانترسيم شيطان به شكل و شمايل . است
اسـالمي   غيربسياري از متفكران . وابسته است، گيرد ها الهام مي كه فرهنگ غرب از آن، باستان

فريـب داده   را )ع( حـوا حضـرت آدم  سـپس  معتقدند كه شيطان ابتدا حوا را فريفته است و 
در  ،بنـابراين . دنشمار و دين اسالم چنين اعتقادي را مردود مي ميكر قرآنكه   در حالي. است

ايمان موجب  ةساني در نزد خداوند دارند و فقط انداز گاه يك دين مبين اسالم زن و مرد جاي
و  ،استاز جنيان  ،بر طبق روايات معتبر ابليس فرشته نيست چنين هم  .شود ها مي تمايز انسان

از . ترسيم و تصوير ابليس با فرشـتگان متفـاوت اسـت    ،راينبناب. از نظر جنسيت مذكر است
هـاي   اهالي رسانه بايد آگاه باشند كه شيطان در شـرايط خـاص و بـراي انسـان     ،ديگرسوي 

با اين تفاسير تحليل و تفسـير   .شود و هر انساني قدرت رؤيت آن را ندارد خاصي مجسم مي
 از اهالي رسـانه پـيش  . داردنياز سيما و شخصيت واقعي ابليس به مطالعه و پژوهش بسياري 

هـاي   گـر پـژوهش   چون پژوهش كه اين شخصيت را در نظر مخاطبان مجسم كنند بايد هم آن
ينما و تلويزيون آثاري كه در اين حوزه در سمتأسفانه . كافي را در اين حوزه انجام داده باشند

تسـلط كـافي   مستلزم هاي غربي است كه اين هم  شدت متأثر از رسانه بهاند گاهي  توليد شده
هـاي   سـريال . گاه شيطان در جهـان از منظـر اسـالم اسـت     سازان بر جاي سينماگران و برنامه

و قابـل  انـد   برداشـته هـاي مثبتـي در ايـن راسـتا      گـام  بـود  فرشته كي اوو  اغماء تلويزيوني
از جمله ترسـيم شـيطان بـه    شود  ديده ميهايي در اين آثار  اما اشتباهات و ضعف ،اند ستايش

تـأثيرات  سبب صورت زن بدون توجيه و داليل محكم براي تمثل و تجسم شيطان كه هم به 
آمـده از ايـن     دسـت   بـه نتـايج   .استنقص در تحقيقات در اين حوزه سبب غربي و هم به 

اديـان الهـي الزم اسـت     ةبراي مقابله با انحرافـات غربـي در زمينـ   دهد كه  پژوهش نشان مي
 فقـط هاي اسالمي آثار تصويري مناسب و فاخر توليد كنند تا نـه   مسلمانان با تسلط بر آموزه

 ،گاه فرشتگان و شياطين در عالم هسـتي آشـنا كننـد    جهانيان را با ذات حقيقي اسالم و جاي
  .هاي نادرست و ضداسالمي ايستادگي كنند ابر تبليغدرستي و با قدرت كافي در بر بهبلكه 
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  نوشت پي
نوآر در فرانسه به معناي . ادامه داشتبيستم و تا اوايل قرن  شد شروع 1940از       ًحدودا  نوآر فيلم. 1

 همت داشيلهاي ريموند چندلر و  رمان بيندر اين . گفته شدفيلم سياه  نوآرفيلم  به واست سياه 
  .ندجريان گذاشتاين ر د بسياري أثيرت

  
  منابع
  .ميكر  قرآن

  .كتاب صبح: تهران ،جلدي نه ةدور ،تفسير روايي شيعه، برهان ريتفس ).1389( بحراني، سيدهاشم
  .اساطير :تهران اصغر حلبي، علي ة، ترجمريكب ريتفس ).1379( رازي، فخرالدين محمد

 :، قـم )ص( نييالنب خاتم تا) ع( آدم حضرت از قرآن قصص اء،يانب خيتار ).1385( هاشمدرسولي محالتي، سي
  .بوستان كتاب
  .ميترا :، تهرانانواع ادبي ).1389( شميسا، سيروس

مطالعات و  ةسسؤم :تهران ،3، ج محمد خواجوي ةترجم، شرح اصول كافي ).1360( صدرالمتألهين شيرازي
  .تحقيقات فرهنگي
  .اميركبير :تهران، القرآن ريتفس يف زانيالم ).1376( طباطبائي، محمدحسين

، ترجمـة علـي كرمـي،    رآنالق  ِر يتفس يف انع البيجمم). 1380( فضل بن الحسن الطبرسيابوعلي  طبرسي،
  .فراهاني: تهران

  .پيام آزادي: تهران، نامه سيابل ).1389( غفاري، محسن
 آسـتان  ياسـالم هـاي   بنياد پـژوهش : ، مشهداآلثار و الحكم نةيمد و البحار نةيسف). 1377( عباس خيش ،يقم

  .يرضو قدس
  .الكتاب دار :يب موسوي جزايري، قمسيدط به كوشش، تفسير قمي ).1367( قمي، علي بن ابراهيم
  .مجنون :، قم)1( طانيو انواع ش كارها، خلقت، يبررس ؛گر عصيان ).1387( كامرانيان، عباسعلي
كارها، انواع جنس  ،يزندگ رامونيپ يو نقل ،يعقل ،ييروا ،يقرآن قيتحق ها؛ فرشته ).1388( كامرانيان، عباسعلي

 ).ع( و اهل بيت قرآن نور :، قمفرشتگان... و 
ـ جن يو كارها ،يزندگ خلقت، يبررس ؛جن ).1389( كامرانيان، عباسعلي ـ آ اسـاس بـر   اني  م،يكـر   قـرآن  اتي

 .)ع( بيت  و اهل قرآننور  :، قميواقع اتيو حكا ،)ع( اطهار ائمة اتيروا
  .حكمت :، تهراناسالمي ةحركت و زمان در فلسف ).1369( مطهري، مرتضي

  .)ع( طالب امام علي بن ابي ةمدرس :، قمتفسير نمونه ).ق 1421(ديگران مكارم شيرازي، ناصر و 
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