تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از
آیات قرآنی

هـدف ایـن مطالعـه ،تحلیلـی بـر شیطانپرسـتی و راهکارهـای
چکیده تربیتـی مقابلـه بـا آن بـا الهام از آیـات قرآنی بود .شیطانپرسـتی
یـک بـاور ایدئولوژیک یا فلسـفی اسـت کـه شـیطان را موجودی
زنـده ،بـا چنـد وجـه مشترک بـا انسـان ،بـا الگـوی اصلـی پیـش از عـامل هسـتی
میپنـدارد و تلاش میکنـد تـا انسـانها را از دایـرهی تربیـت و والیـت الهی خارج
کنـد .روش تحقیـق ،توصیفـی -تحلیلـی و از نظـر شـیوه گـردآوری اطالعـات ،از
نـوع اسـنادی و کتابخانـهای اسـت .بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا ،از روش تحلیـل
محتـوای اسـتقرایی و تحلیـل متـون استفادهشـده اسـت .نتایـج مطالعه نشـان داد
کـه شیطانپرسـتی بـا شـیوههای گوناگـون ،در قالـب سـه موضـوع  .1تأثیـر بـر
ایدئولـوژی .2 ،تأثیـر بـر رفتـار .3 ،اسـتفاده از ابـزارآالت ،بر افراد بهویـژه نوجوانان
و جوانـان نفـوذ میکنـد .قـرآن کریم ،بـا ارائـهی راهکارهای تربیتی مؤثـر در ابعاد
گوناگـون  .1تربیـت اعتقادی (شـناخت اصول عقاید ،پذیرش و عالقه قلبی نسـبت
بـه آنهـا).2 ،تربیـت عقالنـی (تزکیـه ،تعلیـم حکمـت ،علمآمـوزی ،عربتآمـوزی،
مشـورت بـا خردمنـدان و تقلیـد کورکورانـه) .3 ،تربیـت اخالقـی (یـاد خـدا ،توبـه،
اسـتغفار ،تـوکل بـه خدا ،اسـتعاذه ،ترس از خـدا ،منـاز و روزه ،در محرض خدا بودن
و پیـکار بـا شیطانپرسـتان) ،بـه مقابله با شـیطان و شیطانپرسـتی میپـردازد و از
انسـانها میخواهـد بـا بهکارگیـری آنها ،خـود را از آفات شـیطانی مصـون بدارند.
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بیان مسئله

در اینکــه نــام صحیــح فرقــهی موردبحــث« ،شیطانپرســتی» یــا «شــیطانگرایی» اســت ،میــان
صاحبنظــران اختالفاتــی وجــود دارد .در بررســی علمــی ،دراینبــاره ســه نظــر متفــاوت مطــرح اســت:
.1برخــی آن را شــیطانگرایی مینامنــد و شیطانپرســتی را اشــتباه میداننــد و معتقدنــد کــه ترجمــهی
لفظــی واژهی «« »Satanismشــیطانگرایی» اســت و شیطانپرســتی شــامل همــهی شــاخههای آن منیشــود؛
زی ـرا بعضــی از آنــان نهتنهــا شــیطان ،بلکــه هیــچ موجــودی را منیپرســتند و شــیطان ،تنهــا بهعنــوان یــک
منبــع الهــام ب ـرای آنــان مطــرح اســت و حتــی عــدهای از آنــان وجــود شــیطان را بهعنــوان یــک موجــود
انــکار میکننــد؛  .2برخــی اطــاق هــر دو واژه را صحیــح میداننــد و تفاوتــی میــان آن دو قائــل نیســتند؛
 .3کتابهایــی کــه در ایــن زمینــه اســت ،نــام ایــن فرقــه را «شیطانپرســتی» میداننــد و دلیــل خاصــی
بــرای ایــن قــول ندارنــد .در ایــن مقالــه ،بــا آنکــه دالیــل گــروه نخســت ،صحیحتــر بــه نظــر میرســد،
اصطــاح «شیطانپرســتی» بــه ســبب مناســبت معنایــی بیشــر ،بهعنــوان نــام ایــن گــروه انتخابشــده
اســت .ترجمــهی واژهی «شــیطانگرایی» بــا پسـ ِ
ـوند «گرایــی» معنــا میدهــد؛ امــا واژهی عامــی اســت و در
فارســی ،بــر هــر گروهــی اطــاق میشــود کــه بهنوعــی عمــل شــیطانی انجــام دهنــد .بــا توجــه بــه اینکــه
نــوع بــدوی و بعضــی از فرقههــای امــروزی ،شــیطان را بهعنــوان یــک موجــود خارجــی قبــول داشــتند و
میپرســتیدند ،میتــوان بــا کمــی تســامح ،عنــوان «شیطانپرســتی» را بــر ایــن گــروه اطــاق کــرد تــا خلــط
تعاریــف ِفــ َرق پیــش نیایــد (امینخندقــی ،1390 ،ص .)27
«شیطانپرســتی» ( )Satanismگروهــی از باورهــای ایدئولوژیــک یــا فکــری اســت کــه شــیطان را یــک
طــرح و الگــوی اصلــی پیــش از جهــان آفرینــش و موجــودی زنــده و مشــرک بــا چنــد وجــه از طبیعــت
انســان عنــوان میکنــد .شیطانپرســتان بهجــای اطاعــت از دســتورات الهــی و پیــروی از قوانیــن طبیعــی
و اخالقــی ،بــر پیرشفــت فیزیکــی خــود بــا راهنامییهــای موجــودی مافــوق یــا قوانینــی فرستادهشــده
تأکیــد دارنــد (رفیعــی ،1393،ص  .)107شیطانپرســتی یــک خیــزش ضدمذهبــی اســت کــه علیــه آموزههــای
دینــی شــکلگرفت و هویــت ایــن جریــان ،بهطــور مشــخص در اروپــا ،در مقابلــه بــا مســیحیت کالســیک
بــه وجــود آمــد .ترویجدهنــدگان شیطانپرســتی ،ب ـرای پیشــرد اهــداف و سیاس ـتهای خــود ب ـرای نفــوذ
در افـراد اجتــاع ،بهویــژه قــر نوجــوان و جوانــان ،از انــواع ابـزارآالت و شــیوههای جــذاب و نویــن ماننــد
موســیقی ،لبــاس ،مراســات ،درســت کــردن منادهــای گوناگــون ،اعــداد ،رنــگکاری اندامهــای بــدن و...
اســتفاده میکننــد و بــا اطالعــات دادن بــه مخاطبــان خــود از راه رســانهها ،ایدئولــوژی آنــان را بــه ســمت
خــود ســوق داده و اعــال و رفتــار آنــان را دســتخوش تغیی ـرات میکننــد .ب ـرای مقابلــه بــا اهــداف ایــن
پدیــده شــوم ،بــه مطالعاتــی نیــاز اســت کــه بتوانــد راهکارهــای تربیتــی مؤثــر ارائــه کنــد .قــرآن کریــم در
رســالت تربیتــی خــود ،در ابعــاد مختلــف ،بــه تربیــت و تزکیــه انســانها پرداختــه و متضمــن راهکارهــای
تربیتــی گوناگــون بـرای مقابلــه بــا شــیطان و شیطانپرســتی اســت؛ بنابرایــن ،هــدف مطالعــهی حارض ،پاســخ
بــه پرســشهای زیــر اســت:
 -1مهمترین رویکردهای شیطانپرستان چیست؟
 -2راهکارهای تربیتی قرآن کریم برای مقابله با شیطانپرستی کداماند؟
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روش مطالعه

در ایــن پژوهــش ،از روش اســنادی یــا کتابخانـهای استفادهشــده اســت .روش اســنادی عبــارت اســت از
کاوش منظــم در اســناد ،مــدارك و منابعــی كــه حامــل حقایــق مرتبــط بــا پرســش اصلــی پژوهشــگر هســتند.
بــا محوریــت قــرآن کریــم ،بـرای نقــد ،بررســی ،كشــف حقایــق ،اســتخراج ،دســتهبندی ،توصیــف ،تفســیر و
تجزیهوتحلیــل آنهــا و درنهایــت ،اســتفاده از همــهی اینهــا در گ ـزارش نهایــی (ســام آرام1378 ،ص،)124
مطالــب و متــون مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه و بــا اســتفاده از فیشبــرداری گــردآوری شــد .بــرای
تجزیهوتحلیــل دادههــا ،از روشهــای تحلیــل محتــوای اســتقرایی و تحلیــل متــون اســتفاده گردیــد.

پیشینهی پژوهش

جامعتــی ( )1395در مطالعــه خــود بــا عنــوان «راههــای تربیتــی دور کــردن ذهــن و قلــب از افــکار و
تخیــات شــیطانی» ،بــه مــواردی ازجملــه خــردورزی ،یــاد خــدا ،دوری از هــوای نفســانی بهعنــوان راههــای
کنــرل تخیــات شــیطانی اشــارهکرده اســت.
جعفرطیــاری ( )1395در پژوهشــی بــا عنــوان «فراینــد چیرگــی شــیطان بــر انســان بــا رویکــرد تربیتــی در
قــرآن و حدیــث» ،بــه بررســی ایــن فراینــد و نجــات انســان از دســت شــیطان پرداختــه و چگونگــی چیرگــی
شــیطان و نفــوذ در عواطــف و احساســات و ســپس نفــوذ در ادراک را بیــان کــرده اســت.
عبــدی و شــکاری ( )1394گـزارش دادهانــد کــه ایجـــاد شـــكاف میــان خانوادههــا ،تنش در افــكار عمومی
بهویــژه جوانـــان ،شـــكاف در مســـائل بنیادیــن اعتقــادی ،سوءاســتفادههای اقتصــادی و پیامدهـــای امنیتـــی
در حوزههــای امنیــت عمومــی ،اجتامعــی ،داخلــی و امنیــت اخالقــی ،از آســیبهای مهــم فرقههــا و
عرفانهــای كـــاذب نوظهـــور اســت.
شــکر ( )1393در مقال ـهای بــا «عنــوان وسوس ـهی شــیطان و راهکارهــای مقابلــه بــا آن در قــرآن» ،بــه
معرفــی ابلیــس و شــیطان پرداختــه و بــا تبییــن اهــداف شــیطان از دیــدگاه قــرآن ،روشهــا و ابزارهــای تهدید
شــیطان را معرفــی کــرده و راهکارهــای قرآنــی بـرای رهایــی از ایــن خطــر را برشــمرده اســت.
ادریســی و احمــدی ( )1392تأثیــر وسوسـههای شــیطان در بدتربیتــی انســان از دیــدگاه قــرآن را مطالعــه
کــرده و بــه دامهــای شــیطان ازجملــه وعــدهی فقــر ،امــر بــه فحشــا ،امــر بــه منکــر ،ایجــاد دشــمنی میــان
مســلامنان ،بازداشــن انســان از یــاد خــدا پرداختهانــد.
نتایــج تحقیــق رســولی و حســیننژاد ( )1390بــا عنــوان «شیطانپرســتی بهمثابــه تهدیــد خامــوش
فرهنگــی» ،نشــانگر آن اســت کــه معنویتگرایــی کاذب و گرایــش بهســوی عرفانهــای ســاختگی ،در عــر
حــارض ،بــه یــک پدیــده و معضــل جهانــی تبدیلشــده اســت.

مفهوم شناسی

در ایــن قســمت بــه توضیــح ســه اصطــاح معنــای شــیطان و شیطانپرســتیو شیطانپرســتان از منظــر
اهــل لغــت و پژوهشــگران مــی پردازیــم:
تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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شــیطان در اصطــاح ،عنــوان عامــی بـرای موجــود اغواگــری اســت کــه هــرآن ،بــه گمـراه ســاخنت افـراد
بیشــاری مشــغول اســت .بــزرگان لغــت و تفســیر ،شــیطان را مشــتق از دو مــادهی «ش ط ن» یــا «ش ی
ط» دانســتهاند (طریحــی ،1375 ،ص)272؛ امــا متایــل اغلــب آنــان بــه ایــن اســت کــه از مــادهی «ش ط ن»
بــه معنــای دور شــدن و دورشــده از خیــر مشتقشــده اســت (مصطفــوی ،1360 ،ص .)5بــه عقیــدهی برخــی،
نــون آن زائــد اســت و اصــل آن از «شــاط -یشــاط» بــه معنــای احـراق اســت .بــه عقیــدهی طربســی ،راغــب
و ابناثیــر و دیگ ـران« ،ن» شــیطان اصــل واژه اســت و آن از شــطن یشــطن ،بــه معنــى دور شــدن اســت:
«شــطن عنــه :بعــد» (راغــب اصفهانــی1412 ،ق ،ص )261طربســی میگویــد :شــیطان در لغــت ،هــر نافرمــان
و رسکــى ،اعــم از انســان و جــن و حیــوان اســت؛ بنابرایــن ،در قــرآن «شَ ـ ِ
ـیاطی َن ْ ِ
ـس َو الْجِ ـنِّ» آمده اســت
النْـ ِ
و وزن آن فیعــال اســت ،از «شــطن» بــه معنــاى دورشــده؛ برخــى آن را (فعــان) از فعــل «شــاط» بــه معنــاى
باطــل شــدن دانســتهاند؛ امــا صحیــح ،هــان قــول اوىل اســت؛ زیـرا شــاطن بــه معنــاى متمــرد و نافرمــان در
واژههــای عــرب دیــده میشــود (طربســی ،1377 ،ص )191همچنیــن برخــی ایــن واژه را از «شــیطن ،تشــیطن»
مشــتق میداننــد (رشتونــی 1889 ،ق ،ج ،1ص .)529

 .2شیطانپرستی

شیطانپرســتی یــک جنبــش مکتبــی ،شــبهمکتبی و شبهفلســفی اســت کــه پیروانــش ،شــیطان را یــک
طــرح و الگــوی اصلــی و بهوجودآمــده پیــش از عــامل هســتی میپندارنــد .توجــه بــه شــیطان و الگــو
دانســن آن در ایــن ماج ـرا ،در قالــب الهــام از موجــودات حقیقــی یــا انتزاعــیِ رش و پلیــد و در بعضــی از
مــوارد ،پرســتش آن صــورت میپذیــرد (امینخندقــی ،1390 ،ص  .)37شیطانپرســتی نســبت بــه یکتاپرســتی،
گرایــش منحرفــی بهشــار میآیــد و بــر لذتهــای مادی-جســانی تأکیــد دارد کــه آن را بــه یکــی از
منحطتریــن تفکـرات بــری تبدیــل کــرده اســت .ایــن کیــش در گذشــته ،بهصــورت عقایــد خرافــی و باطــل
پراکنــده بــوده؛ امــا امــروزه ،بهصــورت سازماندهیشــده و دارای معبــد کــه شیطانپرســتان آن را «کلیســا»
نامیدهانــد و بــا پیــروان مشــخص ظهــور یافتــه اســت .شیطانپرســتی معــارص ،بــا داعیــهی دیــن و معنویــت
و ایجــاد آرامــش روحــی و روانــی بــه میــدان آمــده اســت و جذابیتهایــی دارد کــه فهــم آن بـرای کســانی
کــه تصــور درســتی از ایــن آییــن ندارنــد ،بســیار دشــوار اســت.
مطالعــهی تاریخــی شیطانپرســتی ،ســیر تکاملــی آن را تا اواســط قرونوســطی و ســپس حرکت انکشــافی
آن را از نیمــه دوم ایــن دوره تــا شــیطانگرایی مــدرن نشــان میدهــد .در حــدود قــرن یازدهــم تــا ســیزدهم
میــادی کــه نظریــهی تجلــی و ســایر دیدگاههــای عرفانــی از عــامل اســام توســط اعـراب یهــودی بــه گنجینهی
حکمــت پنهــان یهــود وارد شــد ،حرکــت تکاملــی شــیطانی بــا مرکزیــت خانوادههــای پرنفــوذ یهــودی بنا شــد.
از قــرون دوازدهــم و ســیزدهم میــادی بهتدریــج ،تحــرک انکشــافی شــیطانگرایی آغــاز میشــود و تــا
رشوع قــرن بیســتویکم ادامــه مییابــد .در ایــن دوره کــه شــامل ســدههای پایانــی قرونوســطی ،عــر
روشــنگری و دورهی مــدرن اســت ،انکشــاف و پردهبــرداری از نگرشهــا و مناســک شــیطانی بــه چشــم
میخــورد (امامیــان و رفیعــی 1396 ،ص .)115-120
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شیطانپرســتی در بســیاری از نقــاط دنیــا مشــاهده میشــود .در قبایــل آفریقایــی ،بینالنهریــن و شــال
اروپــا تــا پیــش از گســرش مســیحیت ،پرســتش «الهــهی تاریکــی» رواج داشــته اســت.در دهــهی  1960م،
شیطانپرســتی از ســوی غــول رسمایـهداری یهــود صهیونیســت پشــتیبانی شــد و چندیــن گــروه شیطانپرســت
در انگلســتان و آمریــکا شــکل گرفــت کــه مشــهورترین آنهــا ،شیطانپرســتی الویایــی بــود کــه توســط «آنتــوان
زنــدر الوی» تأســیس شــد .وی بنیانگــذار «کلیســای شــیطان» و نویســندهی کتابهــای انجیــل شــیطانی،
جادوگــر شــیطانی و آییــن شــیطانی بــود (مظاهریســیف و رشیفیدوســت ،1388 ،ص .)79-76

 .3شیطانپرستان

بهطورکلــی دو تعریــف ب ـرای گــروه شیطانپرســتی وجــود دارد .1 :هــر گروهــی کــه شــیطان را خــدا
بدانــد و آن را عبــادت کنــد کــه معمــوالً از آن بهعنــوان «الهـهی ســیاه» یــا «پادشــاه تاریکــی» یــاد میکننــد
و آن را منتســب بــه طبیعــت حقیقــی انســان مینامنــد؛  .2گروههایــی کــه از دیــن مســیحیت تبعیــت
منیکننــد و عیســی(ع) را بــا ویژگیهــای تعریفشــده در دیــن مســیح قبــول ندارنــد .ایــن تعریــف معمــوالً
از ســوی بنیادگرایــان مســیحی اســتفاده میشــود و بســیاری از آیینهــا ازجملــه ویــکا( 1جــادو ورزی) یــا
اســرو 2را شیطانپرســت مینامنــد .گروههایــی کــه دینهــای گذشــته را شیطانپرســت مینامنــد ،بســیار
انــدک هســتند؛ ماننــد فرق ـهی «مورمــون هــا» 3یــا چنــد فرق ـهی کوچــک دیگــر .البتــه گاهــی کاتولیکهــا،
پروتســتانها را نیــز شیطانپرســت نامیدهانــد و یــا بالعکــس؛ امــا چنیــن اشــتباهی بهنــدرت اتفــاق میافتــد
(امینخندقــی ،1390 ،ص .)37
شیطانپرســتان آموزههایــی دارنــد کــه در آثــار مکتوبشــان بهوضــوح مشــاهده میشــود .ایــن آموزههــا
مفاهیمــی هســتند کــه یــا در هــان نــگاه نخســت ،تضادشــان بــا آموزههــای اســامی مشــهود اســت و یــا
در ظاهــر ،گزارههــای بیاشــکالی هســتند کــه بــا مفاهیــم ارائهشــدهی شیطانپرســتان و یــا بــا اعاملشــان
تناقــض دارنــد (امامیــان و رفیعــی 1396 ،ص .)115-120

هدف اول .بررسی مهمترین رویکردهای شیطانپرستی

بــر اســاس آیــات قــرآن ،شــیطان بــرای گمــراه کــردن انســانها ،از هــر وســیلهای اســتفاده میکنــد.
شیطانپرســتان نیــز ضمــن پذیــرش والیــت شــیطان و تبعیــت از فرمانهــای شــیطانی ،بــه ترویــج افــکار و
اندیش ـههای شــیطان میپردازنــد و بســر را ب ـرای پذیــرش ســلطه و افــکار شــیطانی در انســانها فراهــم
میکننــد و ب ـرای نیــل بــه اهــداف شــیطانی ،رویکردهــای گوناگونــی را در پیــش میگیرنــد:

1- Wicca
2- Astro
3- Mormon
تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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 .1تأثیر بر ایدئولوژی افراد:

تأثیــر بــر ایدئولــوژی ،اعتقــادات و اندیشــهی انســانها ،ازجملــه رویکردهــای مهمــی اســت کــه
شیطانپرســتان بــرای نفــوذ در انســانها بــهکار میگیرنــد:
 .1-1ایجاد تردید در ایامن به خدا و باورهای اعتقادی:
عبـادت و بندگـی خـدا ،کمال انسـان و هـدف آفرینش اسـت و خداوند بـر آن تأکیـد فـراوان داردَ « :و ما
ْـت الْجِ ـ َّن َو ْ ِ
ْـس إِ َّل لِ َی ْع ُبـدُون (ذاریـات)56:؛ جـن و انـس را نیافریـدم جـز بـرای اینکه عبادتـم کنند».
َخلَق ُ
الن َ
قـرآن در توصیـف پیـروان شـیطان میفرماید« :إِنّـا َج َعلْ َنا الشّ ـیاطی َن أَ ْولِیا َء لِلّذیـ َن ال یُ ْؤ ِم ُنونَ (اعـراف)27:؛ ما
شـیاطین را رسپرسـتانکسـانی قـرار دادیـم که ایمان منیآورند ».شیطانپرسـتان با توجه بـه اهمیت موضوع
ایمان بـه خـدا ،آن را اولیـن هـدف خـود قـرار میدهنـد و نهایـت تلاش خـود را بـه کار میبندد تا انسـانها
را از مسـیر بندگـی خـارج سـازند و او را نسـبت بـه خـدا بدبیـن کننـد .انکار و بدبینـی و قطع ارتبـاط بنده با
پـروردگار ،هـدف اصلـی شیطانپرسـتان در عصر حـارض تلقـی میشـود .در کتـاب انجیل شـیطانی ،همهچیز
در یک امر خالصه میشـود و آنهم «خودخدایی» انسـان اسـت .از دید رهربان شـیطانی ،هر انسـان بالقوه
اسـت و اگـر بـه آییـن شـیطانی بگـرود ،تبدیل به خـدا میشـود .الوی نویسـندهی این کتاب میگویـد« :هیچ
بهشـتی در آسمان نیسـت و هیـچ جهنمـی وجـود نـدارد کـه آدمیان را بسـوزاند .همینجـا و هماکنـون ،روز
لـذت و فرصـت توسـت» (الوی ،1969 ،بخـش دوم ،ص .)12
 .1-2تقابل با دین:
در شیطانپرســتی امــروز ،مهمتریــن فرضی ـهای کــه الوی در کتابــش مطــرح میکنــد« ،تقابــل دیانــت
و لــذت» اســت و هرکــس مذهــب و دی ـنداری را انتخــاب کنــد ،بایــد لــذت و خوشــی را کنــار بگــذارد.
انســانها میــان لــذت و دیانــت ،بایــد یکــی را انتخــاب کننــد (هــان ،ص .)49
 .3-1اتهام به حقیقت انسان و مرشوعیت دادن به رشارت:
رشارتآمیــز بــودن وجــود انســان ،دومیــن فرضیـهای اســت کــه الوی میپذیــرد .رشارت و کینــه و نفــرت،
نهتنهــا الزم ـهی ذات انســان و اقتضــای وجــود اوینــد ،بلکــه بــر ســایر ســاحتهای وجــودی انســان نیــز
حکومــت دارنــد .بــر اســاس ایــن گفتــه ،خشــونت نهتنهــا ارثــی ،بلکــه ذاتــی آدمــی اســت و اســتفاده از
خشــونت ،طبیعــی اســت .تأکیــد وی بــر جنبـهی تاریــک وجــود انســان ،بــا ایــن هدف اســت که مرجــع بودن
شــیطان را بـرای انســانها تثبیــت کنــد تــا بپذیرنــد کــه تکامــل آنــان در شــیطنت طبیعــی و شــیطانی زیســن
اســت (هــان ،ص  .)23امــروزه ،جنبــش شیطانپرســتی بــا متــام تــوان تــاش میکنــد بــا مرشوعیــت دادن
بــه رشارت و شــیطنت ،تضــاد درونــی و آشــفتگی روانــی انســانها را بکاهــد و حتــی وعــدهی از بیــن بــردن
آن را میدهــد .بــه همیــن منظــور ،بـرای هــواداران خــود از مــرگ خــدا ســخن میگویــد تــا بتوانــد از ایــن
راه ،فرشــتهی درونــی انســانها را نابــود کنــد و اگــر در ایــن مرحلــه بــه نتیجــه نرســد ،پایــان دادن زندگــی را
پیشــنهاد میکنــد و میگویــد کــه بــا خودکشــی میتــوان از هســتی رو گردانــد .شیطانپرســتان میگوینــد:
مــا در دوران غلبــهی رش بــر خیــر زندگــی میکنیــم و ایــن نشــانهی چیرگــی شــیطان بــر خداســت؛ پــس
شــیطان ،نیــروی غالــب اســت .جنبــش شیطانپرســتی بـرای جــا انداخــن ایــن دروغ بــزرگ ،بــه فعالیتهــای
تبلیغــی گســردهای دســت زده اســت؛ بنابرایــن ،شــیطان را بهعنــوان قــدرت غالــب در جهــان مــی دانــد و
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میگویــد اگــر کســی میخواهــد در جهــان ،خــوب زندگــی کنــد ،بایــد شیطانپرســت باشــد و معتقدنــد راه
خــدا از طریــق ارتبــاط بــا شــیطان میگــذرد (مظاهــری ســیف ،1388،ص .)12
 .4-1تحریف مفهوم دعا:
شیطانپرســتان بــا ادعــای ناتوانــی خــدا در اجابــت خواســتهها ،بــه تبلیــغ ایــدهی شیطانپرســتی
میپــردازد .آنــان چنیــن توضیــح میدهنــد کــه بــرای حــل مشــکالت زندگــی ،هــرروز دســت بــه دعــا
برمیداریــد و از خــدا کمــک میخواهیــد؛ امــا خــدا نهتنهــا مشــکالت شــا را برطــرف منیکنــد ،بلکــه
هــرروز مشــکالت جدیــدی بــر رس راهتــان ق ـرار میدهــد؛ پــس نقطــه مقابــل خداونــد یعنــی شــیطان،
میتوانــد پناهــگاه شــا واقــع شــود (الوی1969 ،م ،بخــش اول ص.)22
 .5-1ترویج اباحهگری:
در طــرح الوی ،مفاهیــم خوبــی و بــدی ،قلــب ماهیــت میشــوند؛ یعنــی حســادت ،تکــر ،زنــا و طمــع در
کتــاب انجیــل شــیطانی ،بــه ضـ ّد خــود تبدیــل میشــوند و مطلــوب و مقتضــای رسشــت معرفــی میگردنــد.
دعــوت بــه رش نیــز بهعنــوان فراینــد زیســت طبیعــی و الگــوی زندگــی متعالــی مــورد تأکیــد قـرار میگیــرد.
بــا همیــن نــگاه اگــر کســی میخواهــد از عــذاب فرســایندهی وجــدان نجــات یابــد ،بایــد از دیــن دســت
بــردارد و بــه شیطانپرســتی روی آورد .در ایــن کتــاب ،همهچیــز در یــک امــر خالصــه میشــود و آنهــم
«خودخدایــی» انســان اســت (محمدینیــا ،1397 ،ص .)150
 6-1وعدهی اقتدار:
شیطانپرســتی بـرای گروهــی از جوانــان جذابیــت دارد ،نــه از آن جهــت کــه ذاتـاً مطلــوب اســت ،بلکــه
بــدان ســبب کــه نقــش جایگزیــن را در پــر کــردن خألهــای آنــان دارد .جوانــان معمــوالً احســاس تــرس را بــا
رفتارهــای ضــد تــرس ،بهصــورت غیرمســتقیم و در قالــب رفتارهــای خطرنــاک و خطرپذیــر دفــع میکننــد.
اینجاســت کــه بزرگتریــن جذابیــت شیطانپرســتی ،خــود را در قالــب یــک راه عملــی نشــان میدهــد
و آنهــم «وعــدهی قــدرت» اســت .در آییــن شیطانپرســتی ،زیســت مقتدرانــه ،بهعنــوان هــدف بــه دو
شــیوه دنبــال میشــود :از یکســو ،احســاس گنــاه و پشــیامنی برداشــته میشــود (رفــع مانــع درونــی) و از
ســوی دیگــر ،بــر قدرتهــای شــیطان (نقطــه اتــکای بیرونــی) تأکیــد دارنــد .کســانی کــه پیــش از ورود بــه
شیطانپرســتی ،ترسهــای رسکوبشــده داشــتهاند ،بــا دو فراینــد بــاال ،احســاس بهبــود و تســکین میکننــد
در شیطانپرســتی ،فریــب مــردم بهویــژه برخــی از جوانــان و حتــی والدیــن ،نهتنهــا ارزش و بلکــه نشــانی از
اقتــدار معرفــی میشــود .بدیــن منظــور ،الوی از پیــروان شــیطان میخواهــد تــا بــا ایجــاد تــرس و وحشــت
در دل مخالفــان ،بـرای خــود اقتــدار کســب کننــد (موریارتــی ،1389،ص .)145

 .2تأثیر بر رفتار افراد:

شیطانپرستی بر رفتار افراد تأثیرات مخربی دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .1-2لذتگرایی:
لذتگرایــی ( )Hedonismاز اصــول شیطانپرســتی اســت کــه همهچیــز ،بــه هوسخواهــی و
لذتخواهــی انســان ختــم میشــود .شیطانپرســتان معتقدنــد اســتفاده از لــذات در حــد بــاالی آن ،بهویــژه
تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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لــذات جنســی ،انگیــزهی الزم بـرای کارهــای روزانــه را فراهــم میکنــد و بایــد بــه هــر شــکلی انجــام شــود
(امینخندقــی ،1390،ص  .)69از رشایــط عضویــت و پذیــرش گروههــای شیطانپرســتی ،مــرف مــواد
تخدیــری ازجملــه کوکائیــن ،حشــیش و قرصهــای اکــس اســت و علــت اســتفاده از ایــن مــواد را ورود بــه
حالــت خلســه بـرای انجــام مراسـمهای ویــژهی آنــان معرفــی میکننــد .اســتفاده از مــواد مخــدر و توهـ مزا،
الــکل و خودکشــی ،نوعــی فـرار از مشــکالت روانــی و گریــز از تهدیــدات اجتامعــی در زندگــی امــروز آنــان
اســت (موریارتــی ،1389،ص .)150
 .2-2انجام مناسک جنسی:
یکــی از اهــداف شیطانپرســتی ،انجــام مناســک جنســی اســت .صنعــت ســکس و تجــارت تــن بــه
هم ـراه صنایــع مــروب ســازی ،قاچــاق مــواد مخــدر ،قامربــازی و ســینام ،جــزء پرســودترین تجارتهــای
دنیاســت کــه در انحصــار یهــود صهیونیســت اســت (امینخندقــی ،1390،ص  .)73-70کارهایــی کــه از دیدگاه
انســان اخالقمــدار نکوهیــده اســت ،از دیــد آنــان روا اســت؛ همچــون تجــاوز جنســی ،همجنسبــازی،
خونآشــامی و قتــل .آنــان معتقدنــد هــر شیطانپرســتی کــه قتلــش بیشــر و بیرحامنهتــر باشــد ،بــه درگاه
شــیطان نزدیکتــر خواهــد بــود .زنــا بــا محــارم ،بهرهجویــی جنســی از کــودکان در انظــار عمومــی و عریــان
شــدن در میــان جمــع ،بخــش دیگــری از عملکردهــای شیطانپرســتان اســت (نــگارش ،1392 ،ص  .)86الوی
بــا متــام تــوان ،بــه تبلیــغ اباحیگــری و ارتبــاط نامحــدود زن و مــرد (ســکس آزاد) میپــردازد و هیــچ عــذر و
حریمــی را در ایــن مســیر قائــل نیســت و ترصیحـاً میگویــد کــه شیطانپرســتی ،دیــن بــدن اســت تــا روح
ِــع ُخطُــ َو ِ
ات الشَّ ــ ْیطَانِ َفإِنَّــهُ یَأْ ُمــ ُر
(محمدینیــا ،1397 ،ص  .)152قــرآن دراینبــاره میفرمایــدَ « :و َمــ ْن یَ َّتب ْ
بِالْ َف ْحشَ ــا ِء َوالْ ُم ْنكَ ـ ِر (نــور 21 :و بقــره)268 :؛ هــر کــس پیــرو شــیطان شــود ،او بــه فحشــا و منکــر فرمــان
میدهــد».
 .2-3انجام اعامل ماورایی:
قــرآن میفرمایــدَ « :ولَ ِك ـ َّن الشَّ ـ َی ِ
الس ـ ْح َر (بقــره)102:؛ امــا شــیاطین کفــر
اطی َن كَ َف ـ ُروا یُ َعلِّ ُمــونَ ال َّنـ َ
ـاس ِّ
ورزیدنــد و بــه مــردم ســحر آموختنــد ».رفتارهــای ســاحرانه و جادوگــری و مناســک خــاص ماورایــی ،یکــی از
اهــداف شیطانپرســتی اســت و بــا تاریــخ جادوگــری و رابطــه بــا شــیاطین ارتبــاط دیرینــه دارد و نهتنهــا در
گذشــته ،در خدمــت آن بــوده اســت ،بلکــه امــروزه ،محــور و رکــن آن محســوب میشــود .وجــه خاصــی کــه
شیطانپرســتان بــه اعــال جادویــی دارنــد ،بــه عرفــان رازآلــود و جادویــی کابــاال برمیگــردد (مظاهریســیف،
رشیفیدوســت ،1391 ،ص .)16
 .2-4انجام اعامل جاهلی:
در ایــن آیــه ،خداونــد بــه رفتارهــای ناپســند تحــت امــر شــیطان اشــاره میکنــد کــه از انســان رس میزند:
ـم َفلَ ُی َغ ِّیـ ُرنَّ َخلْـ َـق اللَّـ ِه (نســاء)119:؛ و آنــان
ـم َفلَ ُی َب ِّتكُـ َّن آ َذانَ ْالَنْ َعـ ِ
ـام َو َل ُم َرنَّ ُهـ ْ
ـم َو َل ُم َرنَّ ُهـ ْ
ـم َو َلُ َم ِّن َی َّن ُهـ ْ
« َو َلُ ِضلَّ َّن ُهـ ْ
را گم ـراه میکنــم و بــه آرزوهــا رسگــرم میســازم و بــه آنــان دســتور میدهــم کــه (اعــال خرافــی انجــام
دهنــد و) گــوش چهارپایــان را بشــکافند و آفرینـ ِ
ـش پــاک خدایــی را تغییــر دهنــد».
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 .3استفاده از ابزار

شــیطان پرســتان ،بـرای انتقــال مفاهیــم انحرافــی خــود بــه افـراد جامعــه ،از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده
مــی کنند:
 .3-1منادسازی:
گاهــی انتقــال افــکار و اندیشـهها از راه گفتــاری یــا نوشــتاری دشــوار اســت و تعــداد کمــی بــا آن ارتبــاط
برقـرار میکننــد؛ امــا منادهــا ،بــه علــت داشــن ظرفیــت بــاالی هــری و احساســی ،ب هراحتــی جایــگاه خــود را
در فرهنــگ عمومــی مییابنــد و بهصــورت جــذاب ،در جامعــه گســرش پیــدا میکننــد .منادهــای شــیطانی
در طیــف وســیعی از اشــیاء و لــوازم شــخصی از لبــاس ،کفــش ،ســاعت ،انگشــر ،دســتبند گرفتــه تــا رنــگ و
طــرح اتــاق خــواب و عروســک تزئینــی ،برچســب کــودک پنجســاله و رس دســتهی عصــای پیرمــرد هفتادســاله
کاربــرد دارنــد (جزایــری ،1385 ،ص  .)61جــذب افـراد بــا تبلیــغ و ترویــج مدهــای جدیــد مــو ،لبــاس ،آرایــش
غیرمتعــارف ،اختصــاص بودجههــای اقتصــادی بـرای فعالیتهــای شــوم از طریــق فــروش عالئــم ،بهصــورت
جواهــر یــا لبــاس ،اســتفاده و ترویــج جادوگــری ،فلســفهبافی و رفتــار رمزگونــه در پشــتپردهی منادهــا و بــه
ُســخره گرفــن ادیــان الهــی بهویــژه مســیحیت ،مختــص شیطانپرســتی اســت.
 .3-2استفاده از آهنگهای خشن:
از نظر محتوا و مضمون ،ابتذال و خشـونت جزء الینفک درونمایهی ترانههای شـیطانی اسـت؛ مضامینی
کـه حـول محورهـای بیپروایـی جنسـی ،القـای ترس در ذهـن و جان دیگـران و ضدیت با آموزههـای وحیانی
و الهـی میچرخـد (محمدینیـا ،1397 ،ص  .)161غنـا و موسـیقی ،از مصادیق آشـکار لهو و یکـی از ابزارهای
مهم شـیطانی اسـت و امروزه ،نغمههای شـیطانی همهی جوامع را با پیچیدگی بیشتر زیر نفوذ قرار داده و
همـواره انسـانها را بهسـوی بدیهـا تحریک کـرده و از خوبیها بازداشـته و ارزشها را کمرنگ منوده اسـت
(دانـش،1388 ،ص )64در ایـن آیـه ،بـه ایـن ابـزار بهعنوان یکی از راههای نفوذ شـیطان در انسـان اشارهشـده
ـم ب َِص ْوتِـکَ (ارساء)64:؛ هرکـدام از آنـان را کـه میتوانـی ،بـا صدایـت
اسـتَ « :و ْاسـ َت ْف ِز ْز َمـنِ ْاسـ َتطَ ْع َت ِم ْن ُه ْ
تحریـک کـن ».دسـتور اکیـدی کـه شیطانپرسـتان ناچـار بـه اجـرای آن هسـتند ،شـنیدن آهنگهایـی اسـت
کـه خشـونت ،وحشـت و نفـرت را بـه همـراه دارد .آنـان خوانندگان بسـیار خشـنی را که در صدایشـان غرش
حیوانـات وحشـی را میتـوان شـنید ،سـمبل قدرت شـیطان میداننـد و نیازهای خـود را با خشـونت زیاد رفع
میکننـد .اهانـت بـه ادیـان بهعنـوان آزادی بیـان ،در تصنیفهـای خواننـدگان شیطانپرسـت تبلیغ میشـود.
موسـیقی جـاز کـه از موسـیقی  Yidishیهودیـان برگرفتهشـده ،بـر ذهـن جوانان نفـوذ میکند بهگونـهای که
مایـکل جکسـون یهـودی را از متـام مقدسـین کلیسـا برتـر میداننـد و گروه بیتلها اعلام کرده کـه از خدا نیز
معروفتـر اسـت و عملاً پرچـم مبارزه با خـدا را برافراشـتهاند (جزایـری ،1385 ،ص .)61
 .3-3هرن سینام
ســینامی هالیــوود ،یکــی از خاســتگاههای ترویــج شیطانپرســتی و بلکــه قدرمتندتریــن ابـزار تبلیغــی این
جریــان در دنیــا محســوب میشــود .ایــن نقــش آنقــدر پررنــگ اســت کــه عنــوان «پیامــر شیطانپرســتی»
بـرای ایــن رســانهی یهــودی و صهیونیســتی ،دور از انتظار نیســت .ماهیــت و مأموریت فرقهی شیطانپرســتی
کــه امــروزه در هالیــوود بــا نــام یــک آییــن و مکتــب تبلیــغ میشــود ،در محصــوالت هالیــوودی ،بهوضــوح
تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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منایــان اســت .نگاهــی گــذرا بــه چنــد اثــر هالیــوودی میتوانــد از طــرح حسابشــدهی هالیــوود ،در رســمیت
دادن بــه ایــن فرقــه و جذابیتبخشــی بــه آن پــرده بــردارد .هــر ســینام دراینبــاره چنــان معجزهآســا عمــل
میکنــد کــه در فراینــد ارتبــاط دوســویه ،مخاطــب را مســحور میکنــد و مخاطــب قــدرت تشــخیص پیــام و
تفکیــک محتــوا از قالــب را از دســت میدهــد و در بســیاری از مــوارد ،خــود را بــا یــک اثــر هــری ،نهتنهــا
همـراه میبینــد ،بلکــه همدالنــه ،بـرای خــود نقــش در نظــر میگیــرد و تــاش میکنــد کــه در اجـرای نقــش،
موفــق عمــل کنــد .بهاینترتیــب ،محتــوای ناشایســت و پیــام نادرســتی بــه نــام شیطانپرســتی ،آرامآرام خــود
را بــه فکــر مخاطــب نزدیــک میکنــد و بــر قلــب او ســایه میافکنــد و انســان تهــی از اندیشــهی الهــی را
تســلیم خــود و روح و اندیشــهی او را در کمرتیــن زمــان تســخیر میکنــد (محمدینیــا ،1397 ،ص .)163

هدف دوم :راهکارهای تربیتی قرآن کریم در مقابله با شیطانپرستی

مهمتریــن فلســفه نــزول قــرآن ،پــرورش روحــی و معنــوی بــر اســت .همــهی آیــات قــرآن پیــام تربیتــی
دارنــد و آیـهای در قــرآن وجــود نــدارد کــه ناظــر بــر تربیــت انســان نباشــد؛ زیـرا خداونــد ،ربالعاملین اســت.
واژهی «تربیــت» در قــرآن بــهکار نرفتــه؛ امــا از ریشـهی آن ،دو بــار بــه معنــای تربیــت انســان آمــده اســت:
«رب إر َحم ُهــا کــا ربَّیــاىن صغی ـرا (ارساء)24 :؛ پــروردگارا! هامنگونــه کــه (پــدر و مــادر) م ـرا در کودکــى
ّ
تربیــت کردنــد ،مشــمول رحمتشــان گــردان» و «أمل نُ َربِّــک ِفینــا َولِیــدا (شــعراء)18 :؛ آیــا مــا تــو را (اى موىس)
در کودکــى در میــان خودمــان پــرورش ندادیــم؟»؛ امــا واژههایــی چــون «هدایــت»« ،تزکیــه» و «تطهیــر»
فـراوان بـهکار رفتهانــد کــه بیانگــر کاربســت قــرآن در عرصــهی تربیــت انســانیاند (احســانی ،1387 ،ص.)75
قــرآن در راســتای رســالت تربیتــی خــود ،بــه تربیــت ابعــاد گوناگــون وجــودی انســان ازجملــه اعتقــادی،
عقالنــی ،اخالقــی و اجتامعــی پرداختــه اســت .در رونــد تربیــت و تعالــی انســان،همــواره تهدیداتــی وجــود
دارد کــه رسچشــمهی آن ،القائــات شــیطانی اســت و شــیطان ســوگند خــورده اســت کــه انســان را گمـراه و
جایــگاه خلیفــهی الهــی او را خدشـهدار و بلکــه از او ســلب کنــد .نجــات از ایــن توطئــهی شــیطانی ،جــز بــا
الهــام از مکتــب حیاتبخــش قــرآن و اهلبیــت(ع) امکانپذیــر نیســت .قــرآن بــا طــرح دو واژهی «ابلیــس
و شــیطان» بیــش از صدبــار ،بـرای مقابلــه بــا اندیشــهی شــیطانی ،بــه تربیــت اعتقــادی ،عقالنــی و اخالقــی
انســانها پرداختــه و بــه رعایــت ایــن دســتورات ملــزم کــرده اســت .انســان نیــز بایــد بــا همــهی وجــود ،بــه
خودســازى و تربیــت خــود بپــردازد تــا بــه ســوی هــدف متعالــی (قــرب الهــی) نزدیکتــر شــود.

 .1تربیت اعتقادی

تربیـت اعتقـادی فراینـدی اسـت کـه بـه ایجـاد و تعمیـق باورهـای اعتقادی اسلام یعنـی باور بـه وجود
خداوند ،پیامربان ،امامت و معاد در مخاطبان و شـکوفایی و به کامل رسـاندن آنان میانجامد؛ بهعبارتدیگر،
مجموعـه اقداماتـی اسـت که مربی برای شـکلدهی نظام باورهـا ،اقناع فکری و پذیرش قلبـی و التزام درونی
در مرتبـی انجـام میدهـد (اعرافی و موسـوی ،1392 ،ص  .)49هدف تربیت اعتقــادی ،پرورش ایامن و اعتقاد
بـه آموزههـای بنیادیـن دینـی اسـت .در بررسـی معانـی گوناگـون اعتقـاد و ایامن مشـخص میشـود که میان
ایـن دو از نظـر معنایـی ،ارتبـاط بسـیار نزدیکـی وجـود دارد؛ بنابرایـن میتـوان گفت که تربیـت اعتقادی نیز

94

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

ماننـد ایمان ،سـه مؤلفـهی شـناخت ،پذیـرش و محبـت دارد؛ بهعبارتدیگـر ،هـدف از تربیـت اعتقـادی این
اسـت که نخسـت ،انسـان بتواند خدا ،پیامرب ،امئــه و معــاد را بشناسـد ،دوم ،آنها را بپذیرد و سـوم ،نسبت به
آنهـا محبت قلبـی پیدا كنـد (داوودی ،1388 ،ص .)56
 .1-1مؤلفههای تربیت اعتقادی:
الــف .شــناخت :بــه ایــن معنــا کــه مرتبــی بایــد شــناخت کافــی دربــارهی آموزههــای بنیادیــن ماننــد خدا،
صفــات خــدا ،نبــوت ،امامــت و معــاد داشــته باشــد؛ زی ـرا بــدون شــناخت ،ایــان و اعتقــادی نیــز حاصــل
نخواهــد شــد و اگــر حاصــل شــود ،پایــدار نخواهــد بــود.
ب .پذیــرش :ممکــن اســت کســی نســبت بــه آموزههــای دینــی ،شــناخت کافــی داشــته باشــد؛ امــا آنهــا
را نپذیــرد .البتــه تــا زمانــی کــه مؤلفــهی دوم حاصــل نشــود ،ایــان و اعتقــادی نیــز در وجــود مرتبــی جوانــه
منیزنــد.
ج .محبـت و عالقـه :اگـر کسـی خـدا را بشناسـد و در برابـر این شـناخت تسـلیم شـود؛ اما تـا هنگامیکه
جرقهای از محبت و عالقه در دل او ،نسـبت به خداوند روشـن نشـده باشـد ،به مرحلهی ایامن قلبی نرسـیده
اسـت .توجـه بـه ایـن نکته رضوری اسـت کـه در تربیت اعتقـادی منیتوان به یـک یا دو مؤلفـه پرداخت و از
دیگـر مؤلفههـا غافـل شـد .یکسـونگری از آفـات خطرناک تربیت اعتقادی اسـت کـه یا تالشهـای تربیتی را
بینتیجـه میگـذارد و یـا بـه نتیجهای منجر میشـود که مطلـوب نیسـت (داوودی ،1388 ،ص .)58
 .2-1راهکارهای تربیت اعتقادی در قرآن
در آیــات گوناگــون قــرآن ،بـرای مقابلــه بــا شــیطان ،بــر تقویــت ایــان بــه اصــول اعتقــادی توحیــد ،نبوت
و معــاد تأکید شــده اســت:
الف .ایامن به توحید
قــرآن میفرمایــد« :فَ َمـ ْن َیكْ ُفـ ْر بِالطَّا ُغـ ِ
ـوت َو ُی ْؤ ِمـ ْن بِاللَّـ ِه َف َقـ ِد ْاس َت ْم َســكَ بِالْ ُعـ ْر َو ِة الْ ُوثْ َقــى َل انْ ِف َصــا َم
لَ َهــا (بقــره)256:؛ بنابرایــن ،کســی کــه بــه طاغــوت [بــت و شــیطان و هــر طغیانگــر] کافــر شــود و بــه خــدا
ایــان آورد ،بــه دســتگیرهی محکمــی چنــگ زده اســت کــه گسســتنی بـرای آن نیســت».
ُسانًــا ُمبِی ًنــا (نســاء)119 :؛ و هرکــس شــیطان
ـر خ ْ َ
« َو َمـ ْن یَ َّت ِخـ ِذ الشَّ ـ ْیطَانَ َولِ ًّیــا ِمـ ْن دُونِ اللَّـ ِه َف َقــدْ َخـ ِ َ
را بهجــای خــدا ،ولّــیِ خــود برگزینــد ،زیــانِ آشــکاری کــرده اســت».
ـم َعــدُ ٌّو ُمبِی ـنٌ؛ د َوأَنِ ا ْع ُبدُونِــی َه ـ َذا
ـ
ك
ُ
ـم َیــا َب ِنــی آ َد َم أَنْ َل تَ ْع ُبــدُوا الشَّ ـ ْیطَانَ إِنَّــهُ لَ ْ
ـم أَ ْع َهــدْ إِلَ ْیكُـ ْ
«أَلَـ ْ
ص ٌ
یم (یــس .)61-60:آیــا بــا شــا عهــد نکــردم ای فرزنــدان آدم کــه شــیطان را نپرســتید؟ کــه او
اط ُم ْس ـ َت ِق ٌ
ِ َ
ب ـرای شــا ،دشــمن آشــکاری اســت و اینکــه م ـرا بپرســتید کــه راه مســتقیم ایــن اســت»؛ همچنیــن آیــات
بقــره 168 :و .208
ب .ایامن به نبوت
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـی إِ َّل إِ َذا تَ َ َّنــى ألْ َقــى الشَّ ـ ْیطَانُ فــی
خداونــد میفرمایــدَ « :و َمــا أ ْر َس ـلْ َنا م ـ ْن َق ْبلــكَ م ـ ْن َر ُســولٍ َو َل نَ ِبـ ٍّ
ـم اللَّــهُ آیَاتِ ـ ِه (حــج)52:؛ هیــچ پیامــری را پیــش از تــو
ـم یُ ْح ِكـ ُ
أُ ْم ِن َّی ِت ـ ِه َف َی ْن َســخُ اللَّــهُ َمــا یُلْ ِقــی الشَّ ـ ْیطَانُ ثُـ َّ
نفرســتادیم ،مگــر اینکــه هــرگاه آرزو میکــرد ،شــیطان القائاتــی در آن میکــرد؛ ا ّمــا خداونــد القائــات شــیطان
را از میــان میبــرد؛ ســپس آیــات خــود را اســتحکام میبخشــید».
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ج .ایامن به معاد:
«َ ...و َل یُ ْؤ ِم ُنــونَ بِاللَّـ ِه َو َل بِالْ َیـ ْو ِم ْال ِخـ ِر و َ َمـ ْن یَكُــنِ الشَّ ـ ْیطَانُ لَــهُ َقرِی ًنــا ف ََســا َء َقرِی ًنــا (نســاء)38:؛  ...و
بــه خــدا و روز بازپســین ایــان ندارنــد و کســی کــه شــیطان قریــن او باشــد ،بــد همنشــین و قرینــی اســت».
یصــا
ـم َو َل یَجِ ــدُونَ َع ْن َهــا َم ِح ً
ـم َج َه َّنـ ُ
ـم الشَّ ـ ْیطَانُ إِ َّل ُغـ ُرو ًرا -أُولَ ِئــكَ َمأْ َوا ُهـ ْ
ـم َو َمــا یَ ِعدُ ُهـ ُ
ـم َویُ َم ِّنی ِهـ ْ
«یَ ِعدُ ُهـ ْ
(نســاء)121-120:؛ شــیطان بــه آنــان وعدههــا (ی دروغیــن) میدهــد و بــه آرزوهــا ،رسگــرم میســازد،
درحالیکــه جــز فریــب و نیرنــگ ،بــه آنــان وعــده منیدهــد -آنــان [= پیــروان شــیطان] جایگاهشــان جهنــم
اســت و هیــچ راه فـراری ندارنــد».
در آیــات دیگــری چــون (انعــام( ،)71:نــور( ،)21:اع ـراف( ،)175:اع ـراف )30:و (انعــام ،)142:نیــز بــه
تربیــت اعتقــادی انســانها اشارهشــده اســت.

 .2تربیت عقالنی

در نظــام تربیتــی اســام ،پــرورش عقلــی اهمیــت ویــژهای دارد .آیــات قــرآن بــا تعابیــر گوناگــون ،از عقــل
ـب بــه معنــای خــرد بیــان
و بعــد ارزشــمند وجــود انســان ســخن میگویــد و بــا واژهی «البــاب» جمــع لـ ّ
میکنــد کــه ارزش واقعــی انســان ،بــه عقــل اوســت .تربیــت عقالنــی بــر پــرورش قــدرت عقلــی داللــت دارد
و آمــوزش اندیشــیدن اســت نــه اندیشــه (رهــر ،رحیمیــان ،1386 ،ص  .)57یکــی از راهکارهــای تربیتــی قــرآن
کریــم ب ـرای کنــرل اندیشــه شــیطانی ،بهرهمنــدی از نیــروی عقــل اســت .قــرآن میفرمایــدَ « :ه ـ َذا بَـ َـا ٌغ
ـاس َولِ ُی ْنـ َذ ُروا ِبـ ِه َولِ َی ْعلَ ُمــوا أَنَّ َــا ُهـ َو إِلَــهٌ َوا ِحــدٌ َولِ َی َّذكَّـ َر أُول ْ
ـاب (ابراهیــم)52 :؛ ایــن (قــرآن) حجــت
لِل َّنـ ِ
ُوالَلْ َبـ ِ
بالــغ ب ـرای هم ـهی مــردم اســت و تــا بــدان وســیله ،خداشــناس و خداتــرس شــوند و تــا عمــوم بــر خــدا
را بــه یگانگــی بشناســند و صاحبــان عقــل ،متذکــر و هوشــیار گردنــد ».رضورت پــرورش روحیــهی تعقــل و
خردمنــدی و اســتفادهی منطقــی از ایــن موهبــت الهــی ســبب میشــود کــه آدمــی از افــکار و اندیشــهی
غیرالهــی و شــیطانی در امــان باشــد .البتــه در نگــرش تربیــت دینــی ،عقــل ضعیــف (عقــل معــاش) ،بهتنهایی
قــادر بــه مهــار احساســات رسکــش و القائــات شــیطانی نیســت ،بلکــه بایــد عقــل را بــا انجــام اعــال صالــح و
خداپســندانه ،پــرورش داد و هدایــت کــرد و بــا توســل بــه اهلبیــت(ع) نورانــی منــود.
 .2-1راهکارهای تربیت عقالنی در قرآن
الــف .تزکیــه :یکــی از روشهــای زمینهســاز تربیــت عقالنــی ،مهــار طغیانهــای نفســانی بــا دوری
از هــوی و هــوس ،دوری از عجــب ،پرهیــز از خشــم و غضــب و ماننــد آنهاســت .تــن دادن بــه هوسهــا
موجــب میشــود کــه عمــل بــد ،نیــک و عمــل نیــک ،ناپســند جلــوه داده شــود .چنانکــه قــرآن میفرمایــد:
« َو یُ َزكِّی ُك ـ ْم (بقــره 151:و آلعم ـران)164:؛ و شــا را پــاک کنــد».
ب .تعلیــم کتــاب و حکمــت :در تعلیــم کتــاب و حکمــت ،روش قــرآن بــر ایــن اســت کــه از مراحلــی
ماننــد مواجهــه حســی ،اندیشــهورزی ،ارزیابــی اندیش ـههای سســت و اســتدالل ســخن بــه میــان میآیــد:
ـم تَكُونُــوا تَ ْعلَ ُمــون (بقــره 151:و آلعمـران)164:؛ و بــه شــا،
ـم َمــا لَـ ْ
ـاب َوالْ ِحكْ َمـ َة َویُ َعلِّ ُمكُـ ْ
« َویُ َعلِّ ُمكُـ ُ
ـم الْ ِك َتـ َ
کتــاب و حکمــت بیامــوزد و آنچــه را منیدانســتید ،بــه شــا یــاد دهــد».
ـم بِالْ َف ْحشَ ــا ِءُ -ی ْؤتِــی الْ ِحكْ َمـ َة َمـ ْن َیشَ ــا ُء َو َم ْن ُیـؤ َْت الْ ِحكْ َم َة َف َقــدْ أُوتِ َی
ـم الْ َف ْقـ َر َو َیأْ ُم ُركُـ ْ
«الشَّ ـ ْیطَانُ َی ِعدُ كُـ ُ
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ـاب (بقــره )269-268؛ شــیطان ،شــا را (بــه هنــگام انفــاق) وعــدهی فقر
َخ ْیـ ًرا كَ ِثیـ ًرا َو َمــا یَ َّذكَّـ ُر إِ َّل أُولُــو ْالَلْ َبـ ِ
و تهیدســتی میدهــد و بــه فحشــا امــر میکنــد .خــدا دانــش و حکمــت را بــه هرکــس بخواهــد ،میدهــد و
بــه هرکــس دانــش داده شــود ،خیــر فراوانــی دادهشــده اســت و جــز خردمنــدان متذکــر منیگردنــد ».داســتان
حــرت ابراهیــم(ع) و درهــم شکســن بتهــا و قـرار دادن تــر بــر دوش بــت بــزرگ نیــز ،مثــال روشــنی از
تعلیــم حکمــت اســت کــه در قــرآن ذکرشــده اســت.
ج .علمآمـوزی :فراگرفتن علـم سـودمند ،رشـد عقـل را در پـی دارد و رشط تعقـل مطلوب نیـز ،بهرهگیری
ـاب (زمر)9 :؛ بگو آیا
از علـم اسـت« :ق ُْـل ه َْـل یَ ْسـ َتوِی الَّ ِذی َن یَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذیـ َن َل یَ ْعلَ ُمونَ إِنَّ َـا یَ َت َذكَّ ُر أُولُو ْالَلْ َب ِ
کسـانی کـه میداننـد بـا کسـانی که منیداننـد ،یکسـانند؟! تنها خردمنـدان متذکّر میشـوند ».از سـوی دیگر،
خداونـد کسـانی را کـه بـدون علـم و آگاهـی ،به مجادلـه با خـدا میپردازند ،پیروان شـیطان معرفـی میکند:
« َو ِمـ َن ال َّن ِ
ـاس َمـ ْن یُ َجـا ِد ُل ِفی اللَّ ِه ِب َغ ْیـ ِر ِعل ٍْم َویَ َّتب ُِع ك َُّل شَ ـ ْیطَانٍ َمرِیـ ٍد» (حج.)3:
د .عربتآمــوزی :عربتآمــوزی از عوامــل دیگــری اســت کــه بــر تربیــت عقالنــی تأثیــر دارد .قــرآن
ـاب (یوســف)111:؛ در رسگذشــت آنــان،
ـر ٌة ِلُولِــی ْالَلْ َبـ ِ
دراینبــاره میفرمایــد« :لَ َقــدْ كَانَ ِفــی ق ََص ِص ِهـ ْ
ـم ِعـ ْ َ
ـر ًة لِ َمـ ْن َیخْشَ ــی (نازعــات)26:؛ در ایــن عربتــی
درس عربتــی بـرای صاحبــان اندیشــه بــود« ».إِنَّ ِفــی َذلِــكَ لَ ِعـ ْ َ
اســت بـرای کســی کــه (از خــدا) برتســد»؛ همچنیــن در آیــات (حــر )2:و (آلعمـران ،)13:بــه عربتآمــوزی
اشارهشــده اســت.
ح .مشــورت بــا خردمنــدان :در تربیــت اســامی ،مشــورت بــا خردمنــدان ،عامــل رشــد عقــل و خــرد
خوانــده اســت ،بهطوریکــه قــرآن میفرمایــدَ « :وشَ ــا ِو ْره ُْم ِفــی ْالَ ْمــ ِر (آلعمــران)159:؛ و در کارهــا ،بــا
آنــان مشــورت کــن».
و .دوری از تقلیــد کورکورانــه :خداونــد بـرای تربیــت عقالنــی انســان و در نکوهــش بـهکار نگرفــن نیروی
ـم اتَّ ِب ُعــوا َمــا أَنْـ َز َل اللَّــهُ قَالُــوا َبـ ْـل نَ َّت ِبـ ُـع
تعقــل و تقلیــد کورکورانــه از گذشــتگان میفرمایــدَ « :وإِ َذا ِقیـ َـل لَ ُهـ ُ
الس ـ ِعی ِر (لقــان)21:؛ و هنگامیکــه بــه
ـم إِ َل َع ـ َذ ِ
َمــا َو َجدْ نَــا َعلَ ْی ـ ِه آبَا َءنَــا أَ َولَ ـ ْو كَانَ الشَّ ـ ْیطَانُ یَدْ ُعو ُهـ ْ
اب َّ
آنــان گفتــه شــود از آنچــه خــدا فرســتاده اســت ،پیــروی کنیــد ،میگوینــد :نــه بلکــه مــا از چیــزی پیــروی
میکنیــم کــه پــدران خــود را بــر آن یافتیــم .آیــا حتّــی اگــر شــیطان آنــان را بــه عــذاب آتــش فــروزان دعــوت
کنــد (بازهــم تبعیــت میکننــد)؟» خداونــد در ایــن آیــه ،از پیــروی از نیــاکان جاهــل و منحــرف ،بهعنــوان
راه شــیطانی یــاد کــرده اســت (مــکارم شــیرازی.)1374 ،

 .3تربیت اخالقی

گرایش به فضایل اخالقی از فطرت برش رسچشـمه میگیرد و شـکوفایی آن نیازمند تربیت اسـت .تربیت
اخالقـی بـه معنـای چگونگـی بهکارگیـری و پـرورش اسـتعدادهای درونـی انسـان برای رشـد و تثبیـت صفات
پسـندیده اخالقـی ،بهمنظـور انجـام رفتارهـای پسـندیدهی اخالقـی و دوری از رذایـل اخالقـی اسـت .عالمـه
طباطبایـی معتقـد اسـت کـه هـدف تربیـت اخالقی ،رسـیدن بـه توحیـد در زمینهی اعتقـاد و عمل اسـت که
بایـد بـه عبودیـت الهـی بینجامـد و این هـدف مخصوص قرآن اسـت (کبیـری و معلمـی،1388 ،ص.)70
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 .1-3توبه:
اولیــن گام ب ـرای مقابلــه بــا اندیشــهی پلیــد شــیطانی و پاکســازی انســان از آلودگیهایــی اســت کــه
شــیطان در او ایجــاد کــرده اســت .از دیــدگاه قــرآن ،توبــه بهرتیــن عاملــی اســت کــه گناهــان را پــاک میکنــد:
«یَــا أَیُّ َهــا الَّ ِذی ـ َن آ َم ُنــوا تُوبُــوا إِ َل اللَّ ـ ِه تَ ْوبَ ـ ًة ن َُصو ًحــا (تحریــم)8:؛ اال ای مؤمنــان! بــه درگاه خــدا ،توبــهی
نصــوح (بــا خلــوص و دوام) کنیــد» ،بهطوریکــه نخســتین اقــدام شــیطان کــه آدم را بــه لغــزش کشــاند ،بــا
ـاب َعلَ ْی ـ ِه (بقــره)37 ،؛ ســپس آدم از
توبــهی حــرت آدم(ع) ج ـران شــد« :ف َتلَ َّقــى آ َد ُم ِم ـ ْن َر ِّب ـ ِه كَلِـ َـا ٍت َف َتـ َ
پــروردگارش ،کلامتــی دریافــت کــرد و خداونــد توبــه او را پذیرفــت».
 .2-3استغفار:
اســتغفار در لغــت ،از مــادهی «غفــر» بــه معنــای پوشــاندن و مســتور کــردن اســت .اســتغفار رگ حیــات
شــیطان را قطــع و گناهــان انســان را پــاک و بــه پــاداش تبدیــل میکنــد .طلــب آمــرزش از خداونــد در صــورىت
محقــق مىشــود کــه ندامــت قلبــى و پشــیامىن از خطایــى کــه واقعشــده اســت ،حاصــل گــردد (مصطفــوی،
 ،1360ص )54؛ چنانکــه خداونــد میفرمایــدَ « :و ْاس ـ َت ْغ ِف ِر اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ كَانَ َغ ُفــو ًرا َر ِحیـ ًـا (نســاء)106 :؛ و
از خداونــد ،طلــب آمــرزش منــا کــه خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت» و نیــز میگویــدَ « :والَّ ِذیـ َن إِ َذا َف َعلُــوا
ـم (آلعمـران)135 :؛ و آنــان کــه وقتــی مرتکــب
َاسـ َت ْغ َف ُروا لِ ُذنُو ِب ِهـ ْ
فَا ِحشَ ـ ًة أَ ْو ظَلَ ُمــوا أَنْف َُسـ ُه ْم َذكَـ ُروا اللَّــهَ ف ْ
عمــل ناپســندی شــوند ،یــا بــه خــود ســتم کننــد ،بــه یــاد خــدا میافتنــد و بـرای گناهــان خــود ،طلــب آمرزش
میکننــد ».ایــن معجــزهی اســتغفار اســت.
 .3-3ذکر و یاد خداوند:
از دیــدگاه قــرآن بهعنــوان یــک منظومـهی تربیتــی ،غفلــت ،فراموشــی و نداشــن بصیــرت ،از مهمتریــن
عوامــل نفــوذ شــیطان اســت .قــرآن میفرمایــدَ « :و َم ـ ْن َی ْعـ ُ
ـض لَــهُ شَ ـ ْیطَانًا َف ُه ـ َو
ـش َع ـ ْن ِذكْ ـ ِر ال َّر ْح َمــنِ نُ َق ِّیـ ْ
لَــهُ َقرِیـ ٌن (زخــرف)36:؛ و هرکــس از یــاد خــدا رویگــردان شــود ،شــیطانی را بــر او مســلط میســازیم کــه
ـم الشَّ ـ ْیطَانُ َفأَن َْســاه ُْم ِذكْ ـ َر اللَّ ـ ِه أُولَ ِئــكَ
«اس ـ َت ْح َو َذ َعلَ ْی ِهـ ُ
همــواره همنشــین او خواهــد بــود ».همچنیــن ْ
ِحـ ْز ُب الشَّ ـ ْیطَانِ (مجادلــه)19:؛ شــیطان بــر آنــان ســخت احاطــه کــرده کــه فکــر و ذکــر خــدا را بهکلــی از
یادشــان بــرد .آنــان حــزب شــیطانند ».ذکــر و یــاد خــدا از عواملــی اســت کــه رابطــهی انســان بــا معبــودش
را حفــظ میکنــد و از او نــور و قــوت میگیــرد؛ بنابرایــن ،راهــی کــه بــه بصیــرت بینجامــد ،راه مبــارزه بــا
شــیطان اســت؛ بــه همیــن علــت ،قــرآن یــاد خــدا را عامــل بصیــرت میدانــد و میفرمایــد« :إِنَّ الَّ ِذیـ َن اتَّ َقـ ْوا
ـرونَ (اعـراف)201:؛ پرهیــزگاران هنگامیکــه گرفتــار
إِ َذا َم َّسـ ُه ْم طَائِـ ٌ
ـف ِمـ َن الشَّ ـ ْیطَانِ تَ َذكَّـ ُروا َفـإِ َذا ُهـ ْ
ـم ُم ْبـ ِ ُ
وسوســههای شــیطان شــوند ،بــه یــاد (خــدا) میافتنــد و ناگهــان بینــا میگردنــد ».درجــه اهمیــت یــاد
خداونــد تــا آن حــد اســت کــه اگــر شــیطان بتوانــد ایــن ســاح بــزرگ را از انســان بگیــرد ،درواقــع ،او را خلــع
ســاح کــرده اســت و قطعـاً بــر او چیــره خواهــد شــد .یــاد خــدا ،بهصــورت زبانــی و عملــی ،نهتنهــا انســان
را از اندیش ـههای شــیطانی دور میکنــد ،بلکــه ب ـرای او چنــان حالتــی ایجــاد میشــود کــه حتــی بــا ورود
بــه ورطــهی گنــاه میتوانــد خــود را حفــظ کنــد (جامعتــی1395 ،ص.)19-16
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 .4-3توکل به خداوند:
یکــی از مهمتریــن شــیوههای تربیتــی ب ـرای مقابلــه بــا شــیطان ،تــوکل بــه خداونــد اســت .تــوکل بــه
معنــای انقطــاع کامــل از غیرخــدا در دو حــوزهی اعتقــاد و عمــل اســت .کســی کــه تنهــا بــه خداونــد اعتــاد
و اتــکال دارد ،وسوسـههای شــیطانی و دروغیــن او منیتوانــد ذرهای در وی تأثیــر بگــذارد .تــوکل بــه معنــای
اســتفاده نکــردن از اســباب عــادی و گوشــهگیری نیســت ،بلکــه انســان بــرای هیچچیــز اســتقالل قائــل
ـس
نشــود و تأثیــر همهچیــز را از خداونــد بدانــد (طباطبائــی ،1374 ،ص  .)216خداونــد میفرمایــد« :اِنَّــهُ لَیـ َ
لَــهُ ُســلطانٌ َعلَــی الَّذیـ َن ا َم ُنــوا َو َعلــی َربِّ ِهــم یَ َت َوکَّلُــونَ (نحــل)99:؛ شــیطان بــر کســانی کــه ایــان دارنــد و
بــر پروردگارشــان تــوکل میکننــد ،تسـلّط نــدارد» و نیــز گویــد« :إِنَّ َــا ال َّن ْجـ َوى ِمـ َن الشَّ ـ ْیطَانِ َ ...و َعـ َـى اللَّـ ِه
َفلْ َی َتـ َوكَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ (مجادلــه)10:؛ نجــوا ،تنهــا از ســوی شــیطان اســت...؛ پــس مؤمنــان ،تنهــا بــر خــدا تــوکّل
کننــد»؛ بنابرایــن ،انســان بــه هرانــدازه کــه ایــان و تــوکل بــه خــدا داشــته باشــد ،از ســلطهی شــیطان بیــرون
میآیــد و از انح ـراف مصــون خواهــد مانــد.
 .5-3استعاذه
اســتعاذه و پنــاه بــردن بــه خداونــد ،از راهکارهــای تربیتــی مهــم قــرآن کریــم در مبــارزه بــا شــیطان
اســت .درواقــع ،وسوسـههای شــیطانی رس از طبیعــت خــود انســان درمـیآورد و تــا زمینــهی گنــاه و منشــأ
آن در وجــود انســان نباشــد ،شــیطان طمــع منیکنــد .راز اینکــه شــیطان منیتوانــد بنــدگان خالــص را فریــب
دهــد ،اســتعاذهی باللــه اســت (خزائلــی1393 ،ص .)52خطــر ابلیــس از یکســو ،از خطــر حیــوان درنــده
بیشــر اســت؛ زیـرا خطــر دینــی و آخرتــی اســت و از ســوی دیگــر ،قلعـهای محکمتــر و امنتــر از ایــان بــه
َاسـ َت ِع ْذ بِاللَّـ ِه (فصلــت)36:؛ و
خداونــد وجــود نــدارد .قــرآن میفرمایــدَ « :وإِ َّمــا یَ ْن َز َغ َّنــكَ ِمـ َن الشَّ ـ ْیطَانِ نَـ ْز ٌغ ف ْ
هــرگاه وسوسـههایی از شــیطان متو ّجــه تــو گــردد ،از خــدا پنــاه بخــواه کــه او شــنوده و داناســت» و « َو ُقـ ْـل
ات الشَّ ـ َی ِ
َر ِّب أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِم ـ ْن َه َم ـ َز ِ
اطینِ (مؤمنــون)97:؛ و بگــو پــروردگارا! از وسوس ـههای شــیاطین بــه تــو
پنــاه میبــرم»؛ همچنیــن دســتور داده اســت کــه هنــگام قرائــت قــرآن ،از شــیطان رجیــم بــه خــدا پنــاه
َاسـ َت ِع ْذ بِاللَّـ ِه ِمـ َن الشَّ ـ ْیطَانِ ال َّرجِ یـ ِـم» (نحــل.)98:
بربیــمَ « :فـإِ َذا َقـ َرأْ َت الْ ُقـ ْرآنَ ف ْ
 .6-3خوف از خدا:
تــرس از خداونــد ،ازجملــه راهکارهــای مقابلــه بــا شــیطان و عامــل بازدارنــده از گنــاه اســت .خداونــد
ـم َوخَا ُفــونِ إِنْ كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِنی َن (آلعمـران)175:؛
ـم الشَّ ـ ْیطَانُ ُی َخ ِّو ُ
ف أَ ْولِ َیــا َء ُه فَال تَخَافُو ُهـ ْ
میفرمایــد« :إِنَّ َــا َذلِكُـ ُ
ایــن تنهــا شــیطان اســت کــه پیــروان خــود را میترســاند .از آنــان نرتســید و تنهــا از مــن برتســید ،اگــر ایــان
داریــد ».در آیــهی دیگــری ،بــه بازدارندگــی تــرس از خــدا از گنــاه اشــارهکرده و فرمــوده اســتَ « :وأَ َّمــا َمـ ْن
ـأْ َوى (نازعــات)40:؛ و آنکــس کــه از مقــام
َخـ َ
ـی الْـ َ
ـاف َم َقــا َم َربِّـ ِه َونَ َهــى ال َّن ْفـ َ
ـس َعــنِ الْ َهـ َوى َفـإِنَّ الْ َج َّنـ َة ِهـ َ
پــروردگارش ترســان باشــد و نفــس را از هــوی بــازدارد ،قطعـاً بهشــت جایــگاه اوســت».
 .7-3مناز و روزه
منــاز یکــی از مؤثرتریــن ســاح انســان ،در مقابلــه بــا حمــات همهجانبــهی شــیطان و افــکار انحرافــی
اســت .منــاز زیباتریــن شــکل شــکرگزاری و مظهــر اَتَـ ّم پرســتش خــدا اســت و اگــر بــا آداب خــاص اقامه شــود،
منازگـزار را بــه عــامل پاکــی و قداســت بــاال میبــرد و دامهــای شــیطانی را از پــای او درمـیآورد و اگــر از روی
تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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صداقــت بهجــا آورده شــود ،در رانــدن شــیطان و زدودن غبــار گنــاه از آیینــهی دل نقــش ویــژهای دارد .در
قــرآن کریــم ســفارش شــده اســت کــه هنــگام هجــوم گرفتاریهــا و لشــکریان شــیطانی ،از منــاز و روزه یــاری
الصـ َـا ِة َوإنهــا لَكَبِی ـ َر ٌة إِ َّل َعـ َـى الْخ ِ
ِالصـ ْ ِ
َاش ـ ِعینَ
ـر َو َّ
بگیرنــد و خــود را از آنهــا خــاص بخشــندَ « :و ْاس ـ َت ِعی ُنوا ب َّ
َ
ِ
(بقــره)45 ،؛ از صــر و منــاز یــاری جوییــد و ایــن کار جــز بـرای خاشــعان ،گـران اســت« ».إنَّ َــا یُرِیــدُ الشَّ ـ ْیطانُ
الصـ َـا ِة (مائــده)91:؛ شــیطان میخواهــد ...و شــا را از یــاد خــدا و از منــاز
ـم َعـ ْن ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو َعــنِ َّ
َ ...و َی ُصدَّ كُـ ْ
بازدارد».
 .8-3در محرض خدا بودن
ازجملــه برنامههــای راهــردی کــه مانــع نفــوذ اندیشــه شــیطانی در وجــود انســان میشــود ،ایــن اســت
کــه انســا ن همیشــه خــود را در محــر خداونــد ببینــد و پیــش از ارتــکاب گنــاه ،بـرای خــود تداعــی کنــد کــه
ـم ِبـأَنَّ اللَّــهَ یَـ َری (علــق)14:؛ آیــا او ندانســت کــه خداونــد میبینــد؟»؛ « َوقُلِ
ـم یَ ْعلَـ ْ
در پیشــگاه خداســت« :أَلَـ ْ
ـم َو َر ُســولُهُ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ (توبــه)105:؛ بگــو :عمــل کنیــد! خداونــد و فرســتادهی او
ا ْع َملُــوا ف ََسـ َی َرى اللَّــهُ َع َملَكُـ ْ
و مؤمنــان اعــال شــا را میبیننــد ».اساسـاً همـهی عــامل هســتی ،محــر خــدا اســت و چیــزی از اعــال و
نیــات آدمــی ،از او پنهــان نیســت .ایــن حــس درونــی میتوانــد در زندگــی انســان اثــر فراوانــی داشــته باشــد
و او را از خــافکاری و ارتــکاب گنــاه بــازدارد ،مــروط بــر اینکــه ایــان در قلــب او بهصــورت یــک بــاور
قطعــی درآید.
 .9-3پیکار با شیطانپرستان
ِ
راهــکار دیگــر قــرآن کریــم در مقابلــه بــا پیــروان شــیطان ،پیــکار و جنــگ بــا آنــان اســت« :الَّذیـ َن آ َم ُنــوا
یُقَاتِلُــونَ ِفــی َسـبِیلِ اللَّـ ِه َوالَّ ِذیـ َن كَ َفـ ُروا یُقَاتِلُــونَ ِفــی َسـبِیلِ الطَّا ُغـ ِ
ـوت َفقَاتِلُــوا أَ ْولِ َیــا َء الشَّ ـ ْیطَانِ إِنَّ كَ ْیــدَ
الشَّ ـ ْیطَانِ كَانَ ضَ ِعی ًفــا (نســاء)76:؛ کســانی کــه ایــان دارنــد ،در راه خــدا پیــکار میکننــد و آنــان کــه کافرنــد،
در راه طاغــوت؛ پــس شــا بــا یــاران شــیطان پیــکار کنیــد؛ زیـرا کــه نقشــهی شــیطان ،ضعیــف اســت ».از این
آیــه برمیآیــد کــه کســانی کــه ایــان دارنــد ،بایــد بـرای حفــظ ایــان خــود ،بــا یــاران شــیطان پیــکار کننــد و
از آنــان وحشــت نداشــته باشــند .طاغــوت و قدرتهــای طغیانگــر و ظــامل ،هرچنــد بهظاهــر بــزرگ و قــوی
جلــوه کننــد؛ امــا از درون ،زبــون و ناتواننــد .از ظاهــر مجهــز و آراســتهی آنــان نهراســید؛ زیرا درونشــان خالی
اســت و نقشـههای آنــان هامننــد قدرتهایشــان ،سســت و ضعیــف اســت؛ چــون متکــی بــه نیــروی الیـزال
الهــی نیســت ،بلکــه متکــی بــه نیروهــای شــیطانی اســت (مــکارم شــیرازی 1374 ،ج4ص.)12

نتیجهگیری

امــروزه ،شیطانپرســتی در قالــب تهدیــدات خامــوش و درعینحــال حسابشــده تــاش میکنــد تــا
انســانها را از دایــرهی تربیــت و والیــت الهــی خــارج ســازد و دنیایــی را بـرای پیــروان خــود مجســم میکنــد
کــه هیــچ روزنــهی امیــدی ب ـرای آن یافــت منیشــود و هدفــی را جســتجو میکنــد کــه در جهــان حقیقــی
وجــود نــدارد.
نتایــج حاصــل از انجــام ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ترویجدهنــدگان شیطانپرســتی ،بــرای پیشــرد
اهــداف و سیاسـتهای خــود در قالــب ســه مقولــهی اصلــی ،در انســانها نفــوذ میکننــد کــه عبارتنــد از:
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 .1تأثیــر بــر ایدئولــوژی افـراد کــه از راه ایجــاد تردیــد در ایــان بــه خــدا و باورهــای اعتقــادی ،تقابــل
بــا دیــن ،اتهــام بــه حقیقــت انســان و مرشوعیــت دادن بــه رشارت ،تحریــف مفهــوم دعــا ،ترویــج اباحهگــری
و وعــدهی اقتــدار صــورت میگیــرد؛
 .2تأثیــر بــر رفتــار افـراد بــه شــیوههای لذتگرایــی ،انجــام مناســک جنســی خــاص ،اعــال ماورایــی و
جاهلی؛
 .3استفاده از ابزار گوناگون شامل منادها و عالئم خاص و موسیقی خشن و هرن سینام.
امــروزه ،بــا وجــود همــهی شــیوههای نفــوذ شــیطان و شیطانپرســتی ،انســان میتوانــد بــا بهرهگیــری
از تعالیــم و راهکارهــای تربیتــی قــرآن کریــم در ابعــاد گوناگــون ،راههــای نفــوذ آنهــا را در خــود ببنــدد و
بــا بهکارگیــری دســتورات الهــی ،افــکار پلیــد و اذنــاب شــیطانی را از خــود دور کنــد و از آفــات آن در امــان
باشد:
 .1تربیــت اعتقــادی بــا شــناخت هرچــه بیشــر اصــول عقایــد ،پذیــرش آنهــا ،عالقــه و محبــت قلبــی
نســبت بــه آنهــا؛
 .2تربیــت عقالنــی بــا راهکارهــای تزکیــه ،تعلیــم حکمــت ،علمآمــوزی ،عربتآمــوزی ،مشــورت بــا
خردمنــدان و دوری از تقلیــد کورکورانــه؛
 .3تربیــت اخالقــی بــا ارائـهی راهکارهــای مؤثــری همچــون ذکــر و یــاد خــدا ،توبــه ،اســتغفار ،تــوکل بــه
خــدا ،اســتعاذه ،خــوف از خداونــد ،منــاز و روزه ،در محــر خــدا بــودن و نهایتـاً پیــکار بــا شیطانپرســتان.

تحلیلی بر شیطانپرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن ،با الهام از آیات قرآنی
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•مظاهریســـیف ،حمیدرضـــا و رشیفیدوســـت ،حمـــزه؛ «نگاهـــی متفـــاوت بـــه شـــیطانگرایی»؛ ناظـــر علمـــی
مرک ــز مطالع ــات و تحقیق ــات بهداش ــت معن ــوی ،کتابخان ــه خ ــاوران ،ش ــارهی  1388 ،475ش.
•مکارم شیرازی ،نارص و همکاران؛ تفسیر منونه ،تهران :دارالکتب االسالمیه 1374 ،ش.
•نگارش ،حمید؛ کژراهه شیطانپرستی؛ قم :زمزم هدایت 1392 ،ش.
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