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در روند تکامل و تربیت انسان ،تهدیدهایی چالشبرانگیز
چکیده وجود دارد ،که خاستگاه آنها شیطان است .او ،دشمن قسمخورده
و پیوستهدرکمینِ انسان است ،تا او را از هدف باز دارد .رهایی از
شیطان ،دشوار و پس از چیرگی ،بسیار دشوارتر است .نجات از دست شیطان،
مستلزم مبارزه با فرایند چیرگی و خنثیسازی آن است ،که بایستی آن را شناخت.
مسئلهی مهم ،تبیین چگونگی تسلط شیطان است .پژوهش پیش رو ،با روش
توصیفی -تحلیلی ،به بررسی فرایند مزبور از منظر قرآن و حدیث میپردازد .انتباه
ج ّدی افراد به وجود شیطان ،ارتقاء باور به آن ،شناخت شگردهای دامگذاری و
شناخت فرایند دفع و رفع چیرگی ،آشنایی با راهکارهای پیروزی بر او ،از اهداف
مهم پژوهش حارض است .پس از طرح مسئله ،چگونگی چیرگی شیطان از راه نفوذ
در عواطف و احساسات بررسی میشود ،سپس نحوه چیرگی وی ،از طریق نفوذ در
ادراک بیان میگردد .شیطان در آغاز ،هیچ تسلطی بر انسان ندارد .تنها ابزارش
وسوسه است .فرایندچیرگیاش ،تدریجی و با ِ
ترفند وعده دادن ،ترساندن ،ناامید
ساخنت ،غمگین کردن ،دلسوزمنایی ،آراسنت گناهان و ...است .او تالش میکند ،با
بهکارگیری ابزار ادراکی ،به تدبیر باطن فردبپردازد .اگر ،عقل انسان در اختیارش
باشد و بر اساس دستورهای آن عمل کند ،به دام منیافتد؛ ازاینرو ،شیطان میکوشد،
عقل را در اختیار بگیرد و آن را تضعیف کند .او ،پیوسته ،آدمي را به انجام هرچه
بیشرت گناه تشویق میکند .انجام گناه و تکرار آن ،به مرور ،قوهی عاقله را به اسارت
هوای نفس درمیآورد .افزایش گناهان ،باعث افزونی چیرگی اوست ،به گونهای که،
متام وجود انسان ،ابزار شیطان میشود
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مقدمه

داستان تعامل منفی شیطان با حرضت آدم و تالش پیگیرش بر فریفنت انسانها ،شهره عاملیان است .در قرآن
و حدیث ،در مورد دشمنی شیطان ،بارها هشدار داده شدهاست(بقره168 :؛ انعام142 :؛ نور 21 :و .)...از آیات
و روایات گوناگون ،به روشنی ،استنباط میشود ،که آفریدهای به نام شیطان ،وجود دارد(بقره،208 ،168 ،36 :
275 ،268؛ نساء119 :؛ انعام68 :؛ اعراف 20:و .)...شاید ،کمرت مسلامنی باشد ،که به وجود شیطان ،اذعان
نداشته باشد؛ اما ،برخالف علم همگان به آن ،وجود او جدی گرفته منی شود .به گفتهی عالمه طباطبایی،
ابلیس ،موجودی عجیب و دارای ترصفات شگفت است(طباطبایی ،1417 ،ج ،8ص .)209رسنوشت انسان،
سعادت و شقاوت وی ،بهشتی و دوزخی شدنش ،با شیطان رابطهی تنگاتنگ دارد .رستگاری آدمی ،کسب
رضای الهی ،نیل به پاداش ابدی ،دستیابی به هدف و کامل نهایی ،مرهون والیت-ناپذیری از شیطان است.
رهایی از آتش سهمناک دوزخ ،در امان ماندن از مجازات سخت و بی پایان آن دنیا ،نجات از سقوط در
گردابهای جهل و ظلم ،در گِر ِو نفی سلطه شیطان است(بقره208 ،207 :و257؛ نساء60 :و119؛ مائده91 :؛
نور21 :؛ لقامن21 :؛ حرش16 :؛ اعراف175 :؛ انعام111 ،71 :و112؛ یوسف42 :؛ ابراهیم22 :؛ فرقان29 :؛ زخرف:
62؛ فاطر6 :؛ ارساء27 :و53؛ شعراء221 :و222؛ مجادله.)19 :
در مبارزه با شیطان ،در صورتی میتوان پیروز شد و از چیرگیاش جلوگیری کرد ،که اوالً :وجود او را باور
کرد و دشمنیاش را ج ّدی گرفت؛ ثانیاً :از چگونگی چیرگی و ترفندهایش ،اطالع کافی بهدست آورد؛ ثالثاً :راه
مبارزه با وی را یاد گرفت و با عزمی راسخ ،با او مبارزه کرد .تنها راه شناخت فرایند چیرگی شیطان ،متسک به
قرآن و حدیث است .آیات و روایات بیانگر آن است ،که چیرگی شیطان ،یکباره حاصل منیشود .شیطان ،در
مراحل آغازین ،هیچ تسلطی بر انسان ندارد و او را ،به هیچ کاری ،مجبور منیسازد؛ تنها وسوسه میکند .وی
روز رستاخیز به پیروانش میگویدَ « :ما كاَ َن ِ َل َعلَ ْيكُم ِّمن ُسلْطَنٍ إِ َّل أَن َد َع ْوت ُ ُك ْم ف َْاستَ َج ْبتُ ْم ىل» (ابراهیم)22 :؛
مرا برشام هیچ تسلطی نبود ،جز اینکه ،شام را دعوت کردم و اجابتم کردید(فوالدوند ،1373 ،ص« .)258إِنَّ ا
شكُون» (نحل)100 :؛ تسلط او ،فقط بر کسانی است ،که وی را
ُسلْطانُ ُه َع َل الَّذي َن يَتَ َولَّ ْونَ ُه َو الَّذي َن ُه ْم ِب ِه ُم ْ ِ
به رسپرستی بر میگیرند و بر کسانی ،که آنان به او[خدا] رشک میورزند .سلطنت شيطان ،منحرص به كساىن
است ،كه او را وىل خود مىگريند؛ تا او ،به دلخواه خود ،امور ايشان را تدبري كند(طباطبایی ،1417 ،ج،12
ص .)344تسلطی که ابلیس نفی کرده ،تسلط ابتدایی است؛ زیرا وقتی آدمی ،به فراخوانش پاسخ مثبت دهد
و والیتش را بپذیرد ،بر او تسلط مییابد.
شیطان ،پیوسته درصدد است  ،که با حیلههای متنوع ،انسان را به دام اندازد و به انجام گناه تشویق کند.
او ،از طریق نفوذ در عواطف و احساسات ،در افکار انسان ترصف میکند و با بهکارگیری ابزار ادراکی ،به تدبیر
و رسپرستی باطن فرد میپردازد و حقایق را ،وارونه جلوه میدهد .انسان ،قبل از انجام گناه ،بر اساس فطرت
خدایی ،بر این باور است ،که گناه امری زشت و باطل میباشد؛ اما ،هنگامی که به گناه آلوده شد ،بهتدریج،
دیدش نسبت به گناه تغییر میکند و بدانجا میرسد ،که گناه را زیبا میپندارد و باورش معکوس میگردد .تکرار
گناه باعث میشود ،که قوهی عاقله ،به اسارت هوای نفس در آید و ابزار دست شیطان شود .در این حالت،
قوهی واهمه و خیال ،بر جای عقل مینشیند و انسان ،به مغالطه گرفتار میشود و در اثر آن ،مطلب موهوم
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و خیالی را معقول میپندارد.
دربارهی موضوع «شیطان» و مسائل مربوط به آن ،آثار متعددی اعم از کتاب و مقاله ارائه شدهاست.
بهویژه در کتب اخالق ،مباحث فراوانی مطرح گردیده است .همچنین ،مفرسان در تفسیر آیات مرتبط با
موضوع ،مطالب ارزشمندی را بیان کردهاند .شارحان جوامع حدیث نیز ،در رشح احادیث مربوط به مسئله،
توضیحات گرانسنگی نوشتهاند؛ اما نوشتههای آنان ،به صورت پراکنده و یا غیرمرتبط با بحث است و در قالب
ساختاری ،که فرایند چیرگی شیطان را تبیین کند ،نیست .نوشتار حارض ،به تبیین و بررسی فرایند چیرگی شیطان
بر انسان ،از منظر قرآن و حدیث میپردازد ،که بر اساس جستجوی نویسنده ،تاکنون در این باره ،اثری مستقل
و منسجم ارائه نشدهاست.

مفهوم شناسی

مفهوم دو واژه «شیطان» و «چیرگی»  ،نیازمند تبیین و بررسی است.

الف .شیطان

دربارهی ریشهی واژهی «شیطان»  ،در کتب لغت ،دو نظر مطرح شده است .نظر اول :این واژه از سه
حرف(ش ،ط ،ن) گرفته شده است« .شَ طَن» مصدر و به معناى دور شدن و «شيطان» بر وزن فَیعال و به معنى
«دور شده از خري» است .نظر دوم :ریشهی آن ،سه حرف(ش ،ی ،ط) میباشد و «شَ یط» مصدر و به معنای
سوخنت ،هالک شدن و خشمناک شدن است .بر اساس نظر دوم ،شیطان بر وزن فعالن و به معنای سوخته ،یا
هالک شده و یا مغضوب است(فیومی ،1928 ،ص426؛ ابن منظور ،1414 ،ج  ،13ص .)238رأی بیشرتِ متخصصان
دانش لغت ،نظر اول است .دانشمندانی؛ مانند خلیلبن احمد ،ابناثیر ،ابنفارس ،راغب و طریحی ،نظر اول را
انتخاب کرده اند(فراهیدی ،1410 ،ج  ،6ص 237؛ ابنأثیر ،1364 ،ج ،2ص475؛ ابنفارس ،1387 ،ص492؛ راغب،
حق و
 ،1412ص 454؛ طریحی ،1375 ،ج ،6ص .)272محقق مصطفوی مینویسد :شطن به معنای انحراف از ّ
اعوجاج از صدق است(مصطفوی ،1360 ،ج ،6ص .)61بنابراین ،طبق نظر اول« ،شیطان» به معنای موجود دور
شده از حق است ،که یک مفهوم عام دارد و شامل مصادیق متعدد میشود.
این کلمه در قرآن ،در سه مصداق بهکار رفته است .مصداق اول :ابلیس ،واژهی مورد نظر به همین
مصداق باز میگردد .در چندین آیه ،از شیطان ،ابلیس قصد شده است؛ مانند« :فَأَ َزلَّ ُه َم الشَّ ْيطا ُن َع ْنها فَأَ ْخ َر َج ُهام
ِم َّم كانا فيه» (بقره)36 :؛ پس ،شيطان ،هر دو را از آن بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ،ايشان را بهدرآورد.
مصداق دوم و سوم :انسان و ج ّن غیر از ابلیس؛ نظیر« :كَذلِ َك َج َعلْنا لِك ُِّل نَب ٍِّي َع ُد ًّوا شَ ياط َني ْ ِ
الن ِْس َو الْجِن»
(انعام)112 :؛ بدينگونه ،براى هر پيامربى دشمنى از شيطانهاى انس و جن برگامشتيم (طباطبایی ،1417 ،ج،7
ص .)321قرینهی صدر و ذیل آیه ،همچنین ظاهر و سیاق آیات قبل و بعد ،نوع مصداق را مشخص می کند.
شیطان ،در ظاهر نامرئی و از دید انسان پنهان است .خداوند رحامن ،به فرزندان آدم هشدار می دهد:
مبادا شیطان ،شام را به فتنه اندازد ،آن گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد ،سپسمی فرماید« :إِنَّ ُه
يَراكُ ْم ُه َو َو قَبيلُ ُه ِم ْن َح ْيثُ ال ت َ َر ْونَ ُه ْم» (انعام)121:؛ در حقيقت ،او و قبيلهاش ،شام را از آنجا كه آنها را
منىبينيد ،مىبينند .زمخرشی و برخی دیگر از مفرسان ،از آيهی یادشده استفاده كردهاند ،كه شيطان براى
فرایند چیرگی شیطان بر انسان با رویکرد تربیتی در قرآن و حدیث
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انسان ،به هيچ وجه قابل رؤيت نيست(زمخرشی ،1407 ،ج ،2ص)98؛ در حاىلكه ،از پارهاى از روايات استفاده
مىشود ،كه گاهی ،چنني امرى ممكن است(عروسی حویزی ،1415 ،ج ،5ص437؛ قمی مشهدی ،1368 ،ج،13
ص471؛ آلوسی ،1415 ،ج ،4ص .)354تحقیق مطلب آن است ،که به دلیل روایات متعدد (مجلسی ،1403 ،ج
 ،56ص 163؛ ج  ،63ص 268؛ ج  ،78ص  211و)...؛ همچنین به دلیل کتاب؛ مانند اطالق آیهی یادشده ،نامرئی
بودن شیطان برای انسان ،یک قاعده است .اضافه بر آن ،از هیچ آیه-ای ،منیتوان مرئی بودن او را استنباط کرد؛
بنابراین ،اگر برخی از روایات ،بیانگر مرئی بودن شیطان باشد ،درنهایت ،از باب تخصیص است و مرض به قاعده
نیست.
ليس
ابلیس ،یارانی از جن و انسان دارد .در قرآن آمده است« :إِ ْذ قُلْنا لِلْ َمالئِ َك ِة ْاس ُج ُدوا ِل َد َم ف ََس َج ُدوا إِالَّ إِبْ َ
كا َن ِم َن الْ ِج ِّن فَف ََس َق َع ْن أَ ْم ِر َربِّ ِه أَ فَتَتَّ ِخذُونَ ُه َو ُذ ِّريَّتَ ُه أَ ْولِيا َء ِم ْن ُدو ين َو ُه ْم لَ ُك ْم َع ُد ٌّو» (کهف)50:؛ و [ياد كن]
هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم« :آدم را سجده كنيد»  ،پس [همه] ،جز ابليس ،سجده كردند ،كه از [گروه]
جن بود و از فرمان پروردگارش رسپيچيد[ .آيا بااينحال] او و نسلش را ،به جاى من ،دوستان خود مىگرييد و
حال آنكه ،آنها دشمن شاميندِ « .م َن الْ ِج َّن ِة َو ال َّناس» (ناس)6 :؛ چه از ج ّن و [چه از] انس .از این دو آیه استفاده
می شود ،که یاران ابلیس ،جن و انسان هستند(طباطبایی ،1417 ،ج ،13ص  .)325او هنگام رانده شدن ،با تاکید
«لُ ْغ ِويَ َّن ُه ْم أَ ْج َمعني» (حجر)39 :؛ همه را گمراه
فراوان ،قسم یاد کرده است ،که فرزندان آدم را گمراه سازدَ .
خواهم ساخت .مقصود از «شیطان» در عنوان مقاله حارض« ،ابلیس» است .او ،در ظاهر ،از دید انسان پنهان
است و یارانی از جن و انسان دارد.

ب .چیرگی

در کتب لغت فارسی ،واژهی «چیرگی» ؛ به معنای غلبه ،تسلط ،استیالء ،پیروزی و برتری آمده است(دهخدا،
 ،1338ج  ،13ص  .)464وقتی کسی ،بر رقیب یا دشمنش ،پیروز شود و بر او غلبه کند ،گفته میشود :بر او
چیره شده است .معادل عربی «چیرگی»  ،واژههای «سلطان ،تسلط ،استحواذ و مانند آن» است(راغب اصفهانی،
 ،1412ص262؛ طریحی ،1375 ،ج ،3ص 180؛ فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص285؛ ابن منظور ،1414 ،ج ،3ص .)486
در آیات و روایات ،جهت تبیین مسئلهی «چیرگی شیطان بر انسان»  ،از الفاظ مزبور و الفاظی دیگر؛ نظیر:
«ت ّولی ،احتناک و لجام» استفاده شدهاست .نوع ترصفات ابلیس ،بر ما پوشیده است؛ مگر آنچه از طریق کتاب
و سنت بیان شده باشد« .إِنَّ ا ُسلْطانُ ُه َع َل الَّذي َن يَتَ َولَّ ْونَ ُه» (نحل)100 :؛ تسلط او ،فقط بر کسانی است ،که وی
«استَ ْح َو َذ َعلَ ْي ِه ُم الشَّ ْيطانُ» (مجادله)19 :؛ شيطان
را به رسپرستی بر میگیرند(طباطبایی ،1417 ،ج ،12صْ .)344
(ع)
بر آنان چريه شده است .استحواذ ،به معناى استيالء و غلبه است(هامن ،ج ،19ص  .)195حرضت موسی  ،در
مذاکرهای ،از ابلیس خواست« :به من خرب بده ،از گناهی که وقتی فرزند آدم آن را انجام میدهد بر او چیره
میشوی .ابلیس گفت :هنگامی که عجب ورزد و عمل خیر خویش را بزرگ شامرد و گناهش را پیش خود
کوچک پندارد» (مجلسی ،1403 ،ج ،63ص.)251
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شیطان به انسان لجام میزند« .ل ِ َْئ أَ َّخ ْرت َنِ إِ ىل يَ ْو ِم الْقيا َمة َل ْحتَن َك َّن ُذ ِّريَّتَ ُه إالَّ قَليال» (ارساء)62 :؛ اگر تا روز
رستاخیز ،به من مهلت دهی ،نسل او را ،بهجز اندکی ،لجام خواهم زد .فعل «إحتَ ِن َک َّن» از باب افتعال و از ریشه
« َح َنک» ؛ به معنای «زیر چانه» است؛ بنابراین ،احتناک یعنی :گرفنت حنک و این زمانی است ،که به حیوان،
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لجام زده می شود .مقصود از لجام زدن آن است ،که شیطان با در دست گرفنت زمام انسان ،بر او چیره می
شود( .ابن فارس ،1387 ،ص256؛ راغب ،1412 ،ص260؛ طریحی ،1375 ،ج ، 5ص263؛ طربسی ،1372 ،ج،6
ص658؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،13صَ « .)145م ْن يَ ْع ُش َع ْن ِذكْ ِر ال َّر ْحمنِ نُ َقيِّ ْض لَ ُه شَ يْطاناً فَ ُه َو لَ ُه قَري ٌن» (زخرف:
)36؛ هر كس ،از ياد [خداى] رحامن دل بگرداند ،بر او شيطاىن مىگامريم؛ تا براى وى دمسازى باشدَ « .ه ْل
أُنَ ِّبئُ ُك ْم َعىل َم ْن ت َ َن َّز ُل الشَّ ياط ُني ت َ َن َّز ُل َعىل ك ُِّل أَف ٍ
َّاك أَثيم» (شعراء)222 ،221 :؛ آيا شام را خرب دهم ،كه شياطني بر
چه كىس فرود مىآيند؟ بر هر دروغزن گناهكارى فرود مىآيند؛ زیرا شيطانها ،هيچ كارى ،جز حق جلوه دادن
باطل و زينت دادن عمل زشت ،كارى ندارند(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص .)330در آیات متعدد ،ابلیس به مثابه
دشمن آشکار ،قلمداد شدهاست« .إِ َّن الشَّ ْيطا َن لِ ْ ِلنْسانِ َع ُد ٌّو ُم ِب ٌني» ( بقره)168 :؛ شيطان ،براى آدمى ،دشمنى
آشكار است(نک .انعام142:؛ اعراف 22:و .)....اگرچه در آغاز ،شیطان ،بر هیچ فردی هیچ تسلطی ندارد و در
مراحل بعدی نیز بر مؤمنان ثابت قدم ،والیت ندارد و مخلَصان ،نه تنها از سلطه او در امانند؛ بلکه از فریبش
نیز محفوظند؛ ولیکن او پیوسته ،در کمین انسان است و هدف او ،چیزی جز چیرگی نیست .سخن در این
است ،که این چیرگی چگونه تحقق مییابد و بر اساس چه فرايندي است؟

تحلیل فرایند چیرگی

شيطان ،انسان را از هر سو در محارصه و تحت نظر دارد .وقتی ،از درگاه الهی رانده شد ،گفت« :لَ َقْ ُع َد َّن
لَ ُه ْم ِصاط ََك الْ ُم ْستَقيم ث ُ َّم َلتِيَ َّن ُه ْم ِم ْن بَ ْ ِي أَيْدي ِه ْم َو ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم َو َع ْن أَ ْيانِ ِه ْم َو َع ْن شَ امئِلِهِم» (اعراف)17-13 :؛
حتامً براى [فريفنت] آنان ،بر رس راه راست تو خواهم نشست .آنگاه ،از پيش رو و از پشت رسشان و از طرف
راست و از طرف چپشان ،بر آنان مىتازم .در تفسیر آیهی رشیفه ،از امام باقر(ع) ،نقل شدهاست« :منظور از
اینکه از جلوی آنان در میآیم ،این است ،که آخرت را در نظرشان سست میسازم ،و مراد از پشت رسشان این
است ،که اموال را جمع کرده و از دادن حقوق خدا خودداری کنند و آن را ،برای ورثه بگذارند و مقصود از
طرف راست؛ یعنی دین آنان را ،به وسیلهی جلوه دادن گمراهیها و آرایش شبهات ،تباه میسازم و منظور از
طرف چپ ،این است ،که لذات را ،آنقدر مورد عالقهشان قرار میدهم ،که محبتشان به آن ،از هر چیز دیگری
بیشرت شود» (طربسی ،1372 ،ج ،4ص .)623عالمه طباطبایی ،با توجه به تفسیر این آیه و آیات دیگر ،مینویسد:
چون راه خدا ،امری معنوی است ،ناگزیر مقصود از جهات چهار گانه ،جهات معنوی خواهد بود( طباطبایی،
 ،1417ج ، 8ص.)31
در حدیث نبوی آمده است« :اگر شیطانها ،در اطراف قلبهای فرزندان آدم منیگشتند ،قطعاً ،آنان به
ملکوت و باطن آسامنها و زمین نظر میافکندند» (مجلسی ،1403 ،ج ،60ص .)332همچنین از ایشان ،نقل
شده است« :شیطان ،در وجود انسان ،همچون خون جریان دارد» (هامن ،ج ،56ص .)163در حدیثی از امام
صادق( ع) آمده است« :تعداد شیطانهای اطراف مؤمنان ،بیشرت از زنبورهای اطراف گوشتاند» (هامن ،ج،78
ص .)211شیطان و یارانش ،انسان را رها منیکنند و پیوسته ،درپی وسوسهی اویند« :ال ِّذی یُ َوسو ُِس ِفی ُص ُدو ِر
ال ّن ِ
اس» (ناس)5:؛ آن کس ،که در سینههای مردم وسوسه میکند .در لغت به صدای آهسته و پنهان ،وسوسه
گویند؛ مانند صدایی که از بهم خوردن زینت آالت بر میخیزد(طریحی ،1375 ،ج ،4ص .)121القای معنا ،با
صدای مخفی به قلب آدمی را وسوسه گویند(فراهیدی ،1410 ،ج ،7ص .)335مطالبی ،که به قلب انسان القا
فرایند چیرگی شیطان بر انسان با رویکرد تربیتی در قرآن و حدیث
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می شود ،دو گونه است :القائات مثبت و روحانی ،که الهام نامیده میشود و القائات منفی و شیطانی ،که
توتاز
وسوسه نام دارد(کلینی ،1407 ،ج ،2ص .)330ساحت عواطف ،احساسات و ادراک انسان ،میدان تاخ 
شیطان است .او ،همواره تالش میکند ،از طرق گوناگون ،عواطف ،احساسات و ابزار ادراک انسان را تحت نفوذ
خود در آورد و بر او چیره شود.
چیرگی شیطان بر انسان ،در یک فرایند تدریجی و مستمر حاصل میشود .تحقق والیت او ،با برداشنت
گامهای متعدد امکانپذیر است .خداوند در قرآن ،از پیروی از گامهای شیطان نهی کردهاست« :يا أَيُّ َها الَّذي َن
ُوات الشَّ ْيطانِ َو َم ْن يَتَّ ِب ْع ُخط ِ
آ َم ُنوا ال تَتَّ ِب ُعوا ُخط ِ
ُوات الشَّ ْيطانِ فَ ِإنَّ ُه يَأْ ُم ُر بِالْ َف ْحشا ِء َو الْ ُم ْنكَر» (نور)21 :؛ اى كساىن
كه اميان آوردهايد! پاى از پى گامهاى شيطان منهيد ،و هركس ،پاى بر جاى گامهاى شيطان نهد[بداند كه] ،او
به زشتكارى و ناپسند وامىدارد« .خطوات» جمع «خُط َوة» و به معنای مابین دو قدم است(راغب ،1412 ،ص
 )288که در فارسی ،به آن گام گویند .در قرآن و حدیث ،به صورت مؤکد و مکرر ،از پیروی از گامهای شیطان
نهی شده است .رخداد چیرگی ،بهتدریج و با فراهم شدن مقدماتش ممکن است .در صحنه عمل نیز ،قابل
مشاهده است ،که فردی فاسق ،یکباره ،به مرحلهای منیرسد ،که مرتکب هرگونه فسق شود؛ بلکه ،در آغاز ،با
وسوسهی شیطان به گناه نزدیک و در مواقعی مرتکب آن شده ،تا اینکه به آن آلوده گشته و مبرور با ارتکاب
گناهان دیگر به یک فاسقِ متام عیار تبدیل میشود .ظاملان و فاجرانی چون صدام ،یکباره ،آنگونه نشدند .در
مورد رسقت ،رضب املثل است ،که تخمِ مرغ دزد ،شرت دزد میشود .هامنگونه که یک فرد معتاد به تدریج به
دام اعتیاد میافتد .بنابراین ،شیطان به تدریج ،بر انسان چیره میشود واین چیرگی ،از طریق نفوذ در عواطف،
احساسات و ادراک انسان است.

الف)چیرگی از طریق نفوذ در عواطف و احساسات

عواطف ،جمع عاطفه و از ریشه عطف است .عطف؛ به معنای میل ،رغبت و توج ِه همراه با مهربانی
است .به شخص مهربان ،عطوف گویند و فرد احساساتی را عاطفی مینامند .در کتب لغت ،عاطفه؛ به معنای
احساس و انفعال نیز آمده است .فرد غیرمنفعل را ،بیعاطفه مینامند .احساسات ،جمع احساس و احساس؛
به معناي حس کردن است .علم بهدست آمده بهوسيلهی حواس را ،احساس گویند .مشاعر پنجگانهی بینایی،
شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه ،حواس نامیده میشوند(فراهیدی ،1410 ،ج ،2ص 17؛ ابنفارس ،1387 ،ص
759؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،6ص .)49با توجه به معنای لغوی دو واژه و قرینهی عطف احساسات به عواطف،
بهنظر میرسد ،منظور از عواطف ،هامن احساسات است .از طرفی ،يکي از مهمترین ابزار شناخت ،حواس
است ،که به دو قسم ظاهر و باطن تقسيم ميشوند ،حواس ظاهر ،هامن مشاعر پنجگانه است و حواس باطن،
شامل :قوهی خيال ،واهمه و غري آن ميشود(صدر املتألهین ،1410 ،ج  ،3ص 278؛ ج  ،8ص  .)200انسان ،آنچه
را با حواس دريافت ميکند؛ اگر محبوب او باشد ،از آن لذت ميبرد و اگر مبغوض وی باشد ،باعث رنج او
ِ
برخالف لذت ،رنج ،وضعیتی منفور و ناخوشايند دارد.
میشود .لذت ،حالتي پسنديده و خوشايند است و
شيطان ،از حب و بغض ،لذت و رنج ،خوشايند و ناخوشايند ،حواس ظاهر و باطن انسان ،سوءاستفاده ميکند.
شيطان ،انسان را فريب ميدهد؛ تا با ارتکاب گناه به لذت برسد؛ يا با ترک واجب ،به رنج نرسد .گاهی با
وسوسه ،لذت و رنج موهوم و خيايل را ،لذت و رنج واقعي جلوه ميدهد؛ يا لذت نامرشوع را ،مرشوع معريف
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ميکند .انسان ،نسبت به خواهشهاي نفساين ،احسايس مثبت دارد؛ زيرا تحقق آنها براي او ،لذت بخش است.
لذا ،شيطان از اين خواستهها ،به عنوان دام ،استفاده ميکند .در حديث آمده است« :خواهشهای نفسانی،
دامهای شیطان است» (خوانساری ،1366 ،ج ،2ص .)143اگر آدمي ،از دام شهوات خارج نشود و به دنبال
ارضاي آن باشد و زمام خويش را ،بهدست شيطان بسپارد؛ بر او چیره میشود(هامن ،ج  ،5ص .)465در اين
حالت ،به جايي ميرسد ،که قرآن ميفرمايد« :أَ َرأَيْ َت َمنِ اتَّ َخ َذ إِل َه ُه َهواه» (فرقان)43 :؛ آيا آن كس ،كه هواىِ
[نفس] خود را معبود خويش گرفته است ،ديدى؟ در اين هنگام ،انسان خداپرست ،هواپرست ميشود واز
واليت الهي خارج میگردد و واليت شيطان را ميپذيرد« .إِنَّ ا ُسلْطانُ ُه َع َل الَّذي َن يَتَ َولَّ ْونَ ُه» (نحل)100 :؛ تسلط
او ،فقط بر كساىن است ،كه وى را به رسپرستى برمىگريند .از آنجا که ارتکاب گناه ،برخاسته از هواي نفس و
مصداق عيني آن است؛ بنابراين ،هر گناه ،به نوبهی خود ،دامي از دام-هاي شيطان است« .کرب ،دام بزرگ
شیطان است» ( خوانساری ،1366 ،ج ،1ص« .)294حسد ،ابزار بزرگتر شیطان است» (هامن ،ص .)295بنابراين،
شيطان از طريق حواس ،دريافتهاي حواس و حاالت مرتتب بر آن وارد ميشود ،در آنها نفوذ ميکند ،آنها را
تدبري ميکند و اندکاندک ،بر انسان مسلط ميشود.
اگر عواطف و احساسات ،تحت تدبیر و رهربی عقل باشند ،از حد اعتدال خارج منیشوند و مسیر حب و
بغض و میل و نفرت آدمی به درستی تعیین میشود و در گرایش و انگیزش انسان ،انحرافی رخ منیدهد؛ اما
اگر شیطان ،این تدبیر و مدیریت را در اختیار گیرد ،عواطف و احساسات ،از اعتدال خارج میشوند و در
ساحت جذب و دفع ،انحراف واقع میشود .شیطان ،با نفوذ در احساسات و عواطف مربوط به میل ،با آراسنت
اوهام و اعامل ،به آرزو افکندن ،وعده دادن و غیر آن ،در ساحت میل ترصف میکند و باعث تشدید میل و
رغبت یا سبب ایجاد شوق کاذب میشود .همچنین ،با نفود در احساسات مرتبط با دفع و نفرت ،از طریق
ایجاد ناامیدی و یأس ،ترساندن ،غمگین کردن و مانند آن ،در ساحت دفع و نفرت ترصف کرده ،باعث تشدید
یا تغییر در آن میشود .بر اساس روایتی ،امام باقر(ع) ،در خصوص خشم فرمود« :این غضب ،رشاره-ای است
شیطانی ،که در دل آدمیزاد شعلهور میشود و چون کسی از شام خشمگین شود ،چشامنش رسخ شود و
رگهای گردنش ورم کند و شیطان در وجودش درآید» (کليني ،يب تا ،ج ،3ص.)415
آنگونه که از آيات و روايات استنباط ميشود و در عمل نيز مشهود است ،شيطان ،به صورت مستقيم،
به-ويژه در حواس ظاهر هيچ ترصيف ندارد ،او ،فقط از طريق وسوسه و القائات خويش ،آدمي را فريب مي
(ع)
دهد .براي انسان ،دو نوع القاء رحامنی و شیطانی قرار داده شده است .در روایت موثقی از حرضت علی
آمده است :برای انسان« ،دو نوع القا وجود دارد :القای فرشته و القای شیطان» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص.)330
از امام صادق(ع) نیز نقل شده است« :هیچ قلبی نیست ،جز آنکه دو گوش دارد ،بر یکی ،فرشتهای راهنام و بر
دیگری ،شیطانی فتنهانگیز است؛ این فرمان دهد و او باز دارد .شیطان ،به گناهان دستور دهد و فرشته ،از آن
منع کند» (هامن ،ص .)266البته شيطان ،از ياران ج ّني و انساين کمک مي گريد .در قرآن و حديث ،اين
ترفندهاي شيطان به صورت هاي مختلف مطرح شدهاست؛ از قبيل :وعده دادن ،ترساندن ،ناامید ساخنت،
غمگین کردن ،خود را دلسوز معرفی کردن ،آراسنت گناهان و غري آن.
وعده دادن :وعدههاي شيطان مختلف است؛ زيرا ،خواستهها و امیال افراد متفاوت است .وی ،هر کيس
را ،با وعدهاي ميفريبد .شيطان از ميل کيس که شهوت مال دارد ،سوءاستفاده ميکند و او را ،با وعدهی رسيدن
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به مال ،به گناه آلوده ميسازد .همنيطور ،افراد دیگر را ،بر اساس خواهشهاي نفساين ،فريب میدهد و بهدام
مياندازد و وعده ميدهد« .يَ ِع ُد ُه ْم َو ُ َي ِّني ِه ْم َو ما يَ ِع ُد ُه ُم الشَّ ْيطا ُن إِالَّ ُغ ُرورا» (نساء)120 :؛ شيطان به آنان
وعده مىدهد ،و ايشان را در آرزوها مىافكند ،و جز فريب به آنان وعده منىدهد .شیطان برای تشویق انسان
به انجام گناه ،به او وعده طول عمر و توفیق توبه میدهد .تلقین میکند که خداوند مهربان و بخشنده است،
وقت بسیار است ،فرصت را غنیمت بشامر و از فوائد و لذتهای گناه بهره مند شو و پس از آن ،توبه کن.
باالتر از آن ،وعده میدهد که اصالً قیامت و حساب ،بهشت و جهنم ،ثواب و عذابی در کار نیست( طربسی،
 ،1372ج ،3ص174؛ فخررازی ،1420 ،ج ،11ص224؛ حقی ،بی تا ،ج ،2ص289؛ مجلسی ،1403 ،ج ،60ص177؛
صدراملتألهین ،1383 ،ج ،1ص499؛ هاشمی خوئی ،1400 ،ج ،6ص .)10وعدههای شیطان گوناگون است؛ زیرا
اولویت امیال و خواستههای افراد یکسان نیست .خواستهی گروهی ،رسیدن به مال؛ گروهی دیگر ،نیل به مقام
و گروه سوم ،ارضای شهوات جنسی و...است؛ بنابراین ،برای وسوسهی هر گروه ،از وعدههای خاص استفاده
میشود .شیطان ،در وعده دادن از یاران جنی و انسی خود بهره میگیرد« .وعده-های شیطان؛ یا از طریق
ایجاد خواطر ذهنی است ،که به وسیله خود او یا یاران جنی وی صورت میگیرد و یا وعدههایی است ،که با
زبان یاران انسی او داده میشود» (قمی مشهدی ،1368 ،ج ،3ص.)545
در آرزو افکندن :انسان ،به صورت طبيعي نسبت به مال ،مقام ،همرس ،فرزند ،طول عمر و مانند آن،
عالقهمند است؛ زيرا اين امور براي او خوشايند و لذت بخش است .شيطان ،از اين احساس انسان سوءاستفاده
ميکند و انسان را ،در رسيدن به امور ياد شده ،به آرزوهاي دور و دراز ميافکند .براي تأخري توبه ،ترک واجبات
«ي ِّني ِه ْم» (نساء)120 :؛ ايشان را در آرزوها مىافكند .در
و کارهاي خري ،او را در آرزوي عمر طوالين مياندازدَ ُ :
اینکه« ،در آرزو افکندن» با «وعده دادن» تفاوت دارد یا نه؛ دو احتامل قابل طرح است .در بسیاری از تفاسیر،
به پرسش یادشده ،توجه نشده است .ظاهر تفسیر شیخ طوسی و مفرسانی نظیر مالفتح الله کاشانی و قمی
مشهدی ،بیانگر آن است ،که وعدهی شیطان دو گونه است :نزدیک و دور« .آرزو»  ،وعدهی دور دست
است(طوسی ،بی تا ،ج ،3ص334؛ کاشانی ،1336 ،ج ،3ص121؛ قمی مشهدی ،1368 ،ج ،3ص .)544فیض
کاشانی و بعضی دیگر« ،وعده» را به قول وفانشدنی؛ نظیر عمر طوالنی و «آرزو» را چیز دست نایافتنی؛ مانند
انکار جهنم تفسیر کردهاند(فیض کاشانی ،1415 ،ج ،1ص501؛ بیضاوی ،1418 ،ج ،2ص98؛ حقی ،بی تا ،ج،2
ص .)289عالمه طباطبایی معتقد است« :وعده»  ،وسوسهی بدون واسطه ،و «آرزو»  ،نتیجهی وسوسه و یک
امر خیالی است ،که قوهی وهم انسان ،از آن لذت میبرد(طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص .)85با دقت در دو واژه
مزبور و تا ّمل در تفاسیر مذکور ،وجود تفاوت دو لفظ مورد نظر؛ یعنی صحت احتامل اول ،ثابت می شود.
خداوند متعال ،در مورد کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت ،به حق پشت کردند ،میفرماید« :الشَّ ْيطا ُن
َس َّو َل لَ ُه ْم َو أَ ْمىل لَ ُهم» (محمد)25 :؛ شیطان ،آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت .واژهی «امال،
» به آرزو افکندن تفسیر شده است(طوسی ،بی تا ،ج ،9ص303؛ طربسی ،1372 ،ج ،9ص158؛ طباطبایی،1417 ،
ج ،18ص)241؛ بنابراین ،یکی از راههای وسوسه کردن شیطان ،به آرزو افکندن انسان است.
ترساندن :انسان ،نسبت به فقر ،محروميت ،بيامري و مانند آن ،احسايس ناخوشايند دارد و از مبتال شدن
به آنها هراسناک است .شيطان ،از اين احساس ،به عنوان نقطه ضعف سوءاستفاده ميکند و براي باز داشنت
او از انجام تکليف ،با ترساندن ،به وسوسهی وي میپردازد« .إِنَّ ا ذلِ ُك ُم الشَّ ْيطا ُن يُ َخ ِّو ُف أَ ْولِيا َء ُه فَال ت َخافُو ُه ْم َو
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خافُونِ إِ ْن كُ ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنني» (آل عمران)175:؛ در واقع ،اين شيطان است ،كه دوستانش را مىترساند؛ پس اگر
مؤمنيد از آنان مرتسيد و از من برتسيد .شیطان ،برای باز داشنت انسان از اطاعت امر خداوند متعال و انجام
عبادت و هر کار خیر ،او را از عواقب آنها میترساند .او القا میکند ،که روزه گرفنت باعث بیامری ،پرداخت
خمس و زکات ،انفاق و صدقات ،سفر حج و مانند آن ،موجب فقر و تنگدستی میشود« :الشَّ يْطا ُن يَ ِع ُدكُ ُم
الْ َفقْر» (بقره)268 :؛ شيطان ،شام را از تهيدستى بيم مىدهد .مقصود از وعده به فقر ،ترساندن از آن
است(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص394؛ کاشانی ،1336 ،ج ،2ص127؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،2ص336؛ قرطبی،
 ،1364ج ،3ص328؛ آلوسی ،1415 ،ج ،2ص .)40شیطان ،هر فردی را به گونهای بیم میدهد و به او تلقین
میکند ،که انجام کارهای خیر ،سبب اتالف عمر و محروم شدن از لذتهای دنیوی می-گردد.
غمگین ساخنت :یکی از طرق وسوسهی شیطان ،ایجاد غم و اندوه در انسان است« .إِنَّ َا ال َّن ْجو ى ِم َن
الشَّ يْطانِ لِيَ ْح ُز َن الَّذي َن آ َم ُنوا» (مجادله)10 :؛ چنان نجوايى ،تنها از [القائات] شيطان است؛ تا كساىن را كه اميان
آوردهاند ،دلتنگ کند« .از روايات متعددى نيز استفاده مىشود ،كه شيطان ،براى غمگني ساخنت مؤمنان ،از هر
وسيلهاى استفاده مىكند؛ نه فقط از نجوى؛ بلكه گاه در عامل خواب ،صحنههايى در برابر چشم او مجسم
مىكند ،كه موجب اندوه او شود» (عروسی حویزی ،1415 ،ج ،5ص .)262روشن است ،که غم و اندوه،
دستکم باعث کاستی انگیزه ،سبب سستی در انجام کار و چه بسا موجب افرسدگی و پوچگرایی میشود و
به دنبال آن ،انسان از طاعت و پیروی از حق باز میماند و این ،هامن خواسته شیطان است ،که آدمی از تحت
والیت حق خارج شود و تحت والیت شیطان درآید.
خود را دلسوز معرفی کردن :ابلیس ،براى فریب حرضت آدم و حوا ،بهرتين راه را اين ديد ،كه از عشق و
عالقهی ذاىت انسان به تكامل و زندگى جاويدان ،استفاده كند و بنابراین ،نخست به آنان گفت« :ما نَهاكُام َربُّكُام
َع ْن ِ
هذ ِه الشَّ َج َر ِة إِالَّ أَ ْن تَكُونا َملَك ْ َِي أَ ْو تَكُونا ِم َن الْخالِدين» (اعراف)20 :؛ خداوند ،شام را از اين درخت نهى
نكرده است؛ اما اگر از آن بخوريد؛ يا فرشته خواهيد شد و يا عمر جاويدان پيدا مىكنيد .به اين ترتيب ،فرمان
خدا را در نظر آنان ،به گونه ديگرى جلوه داد و اينطور مجسم كرد ،كه نه تنها خوردن از شجره ممنوعه زياىن
ندارد؛ بلكه موجب عمر جاويدان و يا رسيدن به مقام و درجه فرشتگان خواهد شد .شاهد آن ،سخن دیگری
از قول ابليس است ،که گفت« :يا آ َد ُم َه ْل أَ ُدل َُّك َعىل شَ َج َر ِة الْ ُخل ِْد َو ُمل ٍْك ال يَبْىل» (طه)120 :؛ اى آدم!
مىخواهى ترا به زندگى جاويدان و فرمانروايى كهنگىناپذير راهناميى كنم؟ در روایتى از امام صادق (ع) نقل
شده است« :شيطان به آدم گفت :اگر شام ،از اين درخت ممنوع بخوريد ،فرشته خواهيد شد و براى هميشه
در بهشت مىمانيد ،وگرنه ،شام را از بهشت بريون مىكنند» (بحرانی ،1416 ،ج ،1ص .)180ابلیس ،برای تکمیل
«قاس َم ُهام إِ ِّن لَكُام لَ ِم َن ال َّن ِاصحني» (اعراف)21 :؛ براى آن دو سوگند
فریفنت آنان ،از حربهی سوگند استفاده کردَ :
ياد كرد ،كه من ،قطعاً از خريخواهان شام هستم .بنابراین ،ابلیس برای فریفنت آدم و حوا با سوگند مؤکد ،خودش
را خیر خواهی دلسوز معرفی کرد .این ترفند او ،شامل فرزندان آدم نیز می شود و به این علت ،در آیهی دیگری
آمده است« :يا بَن ي آ َد َم ال يَ ْف ِت َن َّن ُك ُم الشَّ يْطا ُن كَام أَ ْخ َر َج أَبَ َويْ ُك ْم ِم َن الْ َج َّنة» (اعراف)27 :؛ اى فرزندان آدم! زنهار
تا شيطان شام را به فتنه نيندازد ،چنانكه پدر و مادر شام را از بهشت بريون راند(طباطبایی ،1417 ،ج ،8ص.)70
از اینرو ،شیطان ،از عشق و عالقه ذاىت انسان به تكامل ،دستیابی به زندگى جاودانه ،فرمانروايى كهنگىناپذير،
منزلت فرشتگان و حضور پایدار و مستمر در بهشت ،نهایت سوءاستفاده را میبرد؛ تا خویش را دلسوز انسان
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جلوه دهد و او را بفریبد.
آراسنت گناهان :بر اساس قرآن و حدیث ،ماهیت گناه ،امری ناپسند ،منفور و قبیح است .در موارد زیادی،
زشتی گناه بهوسیلهی فطرت پاک انسان قابل تشخیص است .یکی از شگردهای شیطان ،آراسنت گناهان است.
وقتی گناه ،جذاب ،لذتبخش و زیبا جلوه داده شد ،انسان فریفتهاش میشود و با اشتیاق ،آن را انجام میدهد
و هدف شیطان را محقق میسازدَ « :زيَّ َن لَ ُه ُم الشَّ ْيطا ُن ما كانُوا يَ ْع َملُون» (انعام)43 :؛ شيطان ،آنچه را انجام
مىدادند ،برايشان آراسته است .برای منونههای بیشرت نک :انفال48 :؛ منل24 :؛ عنکبوت .38 :شيطان ،با تهييج
عواطف دروىن ،در دل آدمى القاء مىكند ،كه گناه ،عمل بسيار خوىب است؛ در نتيجه ،انسان از عمل خود لذت
مىبرد و قلباً ،آن را دوست مىدارد ،و ديگر فرصتى برايش منىماند؛ تا در عواقب وخيم و آثار سوء و شوم آن
بیندیشد» (طباطبایی ،1417 ،ج ،9ص .)97در برخی از آیات مربوط به تسویل آمده است« :الشَّ يْطا ُن َس َّو َل
لَ ُه ْم» (محمد)25 :؛ شیطان( ،گناهان را) برای آنان آراست .دانشمندان لغت« ،تسویل» را ،به تزیین و آراسنت
معنا کردهاند .اگرچه برخی ،آن را به معنای تسهیل گرفتهاند؛ ولی معنای تزیین را رد نکرده-اند(فراهیدی،
 ،1410ج ،7ص298؛ ابنفارس ،1387 ،ص477؛ طریحی ،1375 ،ج ،5ص399؛ راغب ،1412 ،ص 437و .)...تعداد
قابل توجهی از مفرسان ،همین معنا را پذیرفته اند؛ مانند :شیخ طربسی ،مقاتل ،قتاده ،حسن ،طربی ،قرطبی،
ابن کثیر و بعضی دیگر(طربسی ،1372 ،ج ،9ص158؛ طربی ،1412 ،ج ،12ص98؛ قرطبی ،1364 ،ج ،10ص151؛
ابنکثیر ،1419 ،ج ،7ص 296و .)....بدین سان ،شیطان از طریق آرایش ،گناه را برای انسان ،زیبا و جذاب و
لذتبخش جلوه میدهد و وی را ،در دام ارتکاب گناه گرفتار میسازد و پیوسته ،بر چیرگیش میافزاید.

ب)چیرگی از راه نفوذ در ادراک

شيطان ،نه تنها در احساسات و عواطف انسان نفوذ میکند و از اين راه ،بر او چريه مي شود؛ بلکه ،تالش
او بر اين است ،که ادراک آدمي را نيز در اختيار گريد و از اين طریق نيز ،بر وي غلبه يابد .اگرچه در فرایند
احساس ،ادراک هم مطرح است و در واقع ،احساس نوعی ادراک است؛ اما هنگاميکه ادراک ،در عرض احساس
لحاظ ميشود ،منظور ،ادراک حيس نيست؛ بلکه مقصود ،ادر ِ
اک فراتر از آن؛ يعني ادراک عقيل است .خداوند
متعال ،برش را به گونهاي آفريده است ،که نيکويي خري و زشتي رش را ميفهمد .همچنني ،بسياري از مصاديق
را درک ميکند .انسان ،بر اساس معرفت فطري خدادادي ،به حسن عدل و قبح ظلم آگاهي دارد .انسان،
براساس فطرت پاک خويش ،قبح معصيت و زشتي بسياري از گناهان را درک ميکند .خداي سبحان ،پليدي گناه
را به انسان الهام کرده است« :فَأَلْ َه َمها فُ ُجو َرها َو تَقْواها» (شمس »)8 :؛ سپس پليدكارى و پرهيزگارىاش را به
او الهام كرد .خداوند متعال ،آگاهی از زشتی گناهان را به قلب انسان القا منوده و در واقع ،به وی عقل عملی
عطا کردهاست(طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص .)298در قرآن ،پليدي گناه به صورتهاي گوناگون مطرح شده
است(مائده90:؛ انعام 145 :و.)...
انسان ،قبل از آلوده شدن به گناه ،آن را زشت میداند؛ اما پس از آن ،اندکاندک ،شناختش نسبت به قبح
رش را خیر و بالعکس ،زیبا را زشت و
گناه ،تغییر میکند .این فرایند ادامه دارد؛ تا آنجا که فعل زشت را زیباّ ،
خیر را رش میبیند و در واقع ،شناختش وارونه میشود .با گناه نفاق ،درک منافقان این گونه میشود ،که
میپندارند خدا و مؤمنان را فریب میدهند؛ در صورتیکه «ما يَ ْخ َد ُعو َن إِالَّ أَنْف َُس ُه ْم َو ما يَشْ ُع ُرون» (بقره)9 :؛
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فقط ،به خویشنت نیرنگ میزنند و منیفهمند .آنان ،خود را اصالح گر میدانند ،حال آنکه فسادگرند؛ اما درک
منیکنند(هامن .)12 ،11 :آنان ،مؤمنان را سفیه میدانند ،در حالیکه خود سفیه و بیخردند؛ اما درک
منیکنند(هامن .)13 :یکی از تبعات گناه کفر ،دگرگون شدن قلب و دیدگان است« :نُ َقل ُِّب أَفْ ِئ َدتَ ُه ْم َو أَبْصا َر ُهم»
(انعام)110 :؛ دلها و ديدگانشان را برمىگردانيم .از روایات وارده در تفسیر آیه رشیفه استفاده میشود ،پیامد
دگرگونی قلب این است ،که فرد ،معروف را منکر و منکر را معروف بداند(مجلسی ،1403 ،ج ،5ص .)197در
حدیثی از امام کاظم(ع) آمده است« :عجب درجاتی دارد ،یکی از آنها آن است ،که عمل بد بنده را می آراید؛
در نتیجه ،آن را نیکو میبیند و از آن خوشش میآید و گامن میکند ،کار نیکویی انجام داده است» (کلینی،
 ،1407ج ،3ص .)313
آثار سوء گناه بر عقل ،برای انسانها قابل احساس نیست؛ اما پیامد برخی از گناهان؛ مثل رشابخواری،
قابل مشاهده است ،که نوشیدن رشاب روی عقل ،ولو در کوتاهمدت ،تأثیر منفی دارد .در حدیثی از امام
علی(ع) و امام رضا(ع) آمده است ،که حکمت تحریم رشاب ،محافظت عقل از تباهی و فساد است(دشتی،
ص ،682ح252؛ حرعاملی ،ج ،25ص .)330براساس روایات متعدد ،عجب ورزیدن ،تکرب ،غضب ،محبت دنیا،
پیروی از هوس و غیر آن ،از آفات عقل است و موجب تباهی آن میشود .انسان ،در صورتی میتواند از عقل
خویش بهره برد ،که از گناه پرهیز کند و مهذب باشد .کسی که مالک شهوت خود نباشد ،مالک عقل خویش
نیست(دشتی ،1379 ،ص ،674ح212؛ خوانساری ،1366 ،ج ،4ص ،178ج ،1ص ،357ج ،3ص ،397ص101؛ ج،4
ص249؛ ج ،8ص411؛ ج ،5ص.)416
اگر عقل انسان ،پابرجا و در اختیارش باشد و بر اساس دستورهای آن عمل کند ،به دام منیافتد؛ ازاینرو
شیطان میکوشد ،عقل را در اختیار گیرد و آن را به ضعف بکشاند .او پیوسته ،با وسوسهها و القائات ،آدمي
را به انجام هرچه بیشرت گناه ،وادار میکند .انسان ،با هر گناهی که مرتکب میشود ،بر خرد خویش رضبهای
وارد میکند .اینکه گناه به عقل آسیب میرساند و باعث نقصان آن میشود ،به کرب یا گناه خاصی اختصاص
ندارد و بنابراین ،در روایت نبوی آمده است« :هر کس گناهی مرتکب شود ،عقلی از او جدا میشود ،که به
هیچ وجه باز منیگردد» (غزايل ،1402 ،ج ، 8ص .)23بر همین اساس است ،که در سخنان علی(ع) می-خوانیم:
«سبب تباهی عقل ،دوست داشنت دنیاست» (خوانساري ،1366 ،ج ،4ص)125؛ زیرا بر اساس روایت پیامرب(ص):
«دوستی دنیا ،خاستگاه هر گناهی است» (مجليس ،1403 ،ج ،51ص .)258همچنین از امام صادق(ع) نقل شده
است« :اساس هر گناه ،دوستی دنیاست» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص.)315
چون انسان ،گناه را دوست دارد و از آن لذت میبرد ،شیطان ،با القا و تلقین ،گناه را میآراید و زیبا جلوه
میدهد و باعث میشود ،عالقهی انسان به گناه زیادتر شود ،هوای نفس او هر چه بیشرت تحریک گردد و به
ضدیت با نیروی عقل بپردازد .چنانچه در روایت آمده است« :آفت خرد ،هوای نفس است» (خوانساري،1366 ،
ج ،3ص .)101این آفت و ضدیت ،باعث فساد عقل میشود« .پیروی از هوس ،عقل را تباه میکند» (هامن،
ج ،4ص .)249وقتی ،عقل ضعیف شد و رو به تباهی رفت ،در اسارت هوای نفس قرار می-گیرد« .چهبسا عقل
که اسیر فرمانروایی هوس است» (دشتي ،1379 ،ص .)674در خصوص طمع آمده است« :بیشرت قربانگاههای
عقلها ،در پرتو طمعهاست» (هامن) .در روایتی از امام کاظم(ع) وارد شده است« :طمع ،کلید هر خواری و
ربایندهی عقل است» (ابنشعبه ،1400 ،ص .)421در این صورت است ،که عقل در مقابل هوای نفس مغلوب
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و شکستخورده است .چنانچه در تعقیبات مناز و دعا وارد شده ،ما به پیشگاه خدای سبحان ِشکوه میکنیم،
که عقلامن مغلوب و هوای نفس غالب است(محدث قمي ،1349 ،ص .)108اگر غلبهی هوا ادامه پیدا کند و
فرد ،خود را با توبه نجات ندهد و هوای نفس را در اختیار نگیرد ،عقل از ملکیت او خارج میشود« :کسی که
مالک شهوت خود نباشد ،مالک عقل خویش نیست» (خوانساري ،1366 ،ج ،5ص .)416در صورتی میتوان
مالک عقل بود ،که نفس از آلودگی گناه پاک شود« .هر که ،نفس خود را تهذیب نکند از عقل بهرهمند
منیشود» (هامن ،ص .)411
گناهان ،یکباره ،از نورانیت قلب منیکاهند .هر گناهی ،با سیاهی و کدورتی که دارد ،اندکی از نورانیت را
کاهش میدهد؛ تا اینکه سیاهی ،ک ُِّل قلب را فرا گیرد .پیامرب اکرم(ص) فرمودند« :نفاق ،ابتدا به صورت نقطهای
سیاه ظاهر میشود و هرچه نفاق بیشرت شود ،آن نقطه بزرگتر میشود و چون نفاق ،به مرحلهی کامل رسد،
دل بهکلی سیاه میشود» (متقي ،1405 ،ج ،1ص .)406کفر و نفاق ،از بزرگترین گناهان کبیره است که سبب
تیرگی دل میشود؛ اما تیره شدن قلب ،منحرص به این دو گناه نیست؛ بلکه هر گناهی ،سبب تیرگی است.
چنانچه در حدیث نبوی آمده« :هر گاه بندهی خدا ،گناهی انجام دهد در دلش نقطه سیاهی پدید میآید تا
اینکه کل آن سیاه میشود» (مجليس ،1403 ،ج ،70ص .)334در خصوص دروغ نیز فرمود« :بنده ،چندان دروغ
میگوید و به دنبال دروغ میرود ،که نقطهای سیاه ،در دلش پدیدار شده و به تدریج قلبش سیاه می-شود»
(محمدي ريشهري ،1377 ،ج ،11ص.)5130
زراره ،از امام باقر(ع) نقل میکند« :هر بندهای در دلش ،نقطهی سفیدی است ،که چون گناه میکند،
نقطهی سیاهی در آن پیدا میشود؛ اگر توبه کند ،آن سیاهی برود و اگر به انجام گناه ادامه دهد ،به آن سیاهی
افزوده میشود ،تا سفیدی را بپوشاند و چون سفیدی پوشیده شود ،دیگر صاحب آن دل ،به خیر باز نگردد و
همین است گفتار خداوند متعال" :نه چنین است؛ بلکه آنچه مرتکب میشدند ،زنگار بر دلهایشان بسته
است» (کليني ،1407 ،ج ،2ص .)273امام صادق(ع) نیز فرمود« :چون انسان گناه کند ،در دلش نقطهای سیاه
بیرون شود ،پس اگر توبه کند ،آن نقطه از بین برود؛ ولی اگر به گناه بیفزاید ،آن سیاهی زیاد شود ،تا بر دلش
چیره شود و دیگر هرگز رستگار منیشود» (هامن ،ص.)271
وقتی محبت به گناه در دل گناهکار افتاد و افزایش پیدا کرد ،او در این حالت ،به گناه عشق میورزد و
این عشق ،سبب کوری و کری دل میشود و آنگونه میشود ،که علی(ع) فرمود« :هر کس ،به چیزی عشق ناروا
ورزد ،نابینایش میکند و قلبش را بیامر کرده ،با چشمی بیامر ،مینگرد و با گوشی بیامر میشنود ،خواهش-
های نفس ،پرده عقلش را دریده است» (دشتي ،1379 ،ص .)204عشق به گناه و لذت آن ،فرد را به سمتی
سوق میدهد ،که دیگر ذرهای از محبت االهی ،در دلش یافت منیشود؛ چون در این هنگام ،هوای نفس را
معبود خود قرار داده ،با شیفتگی ،آن را پرستش میکندَ « :منِ اتَّ َخ َذ إِل َه ُه َهوا ُه» (فرقان)43 :؛ آن كس ،كه هواىِ
[نفس] خود را معبود خويش گرفته است .مراد از «معبود گرفنت هواى نفس»  ،اطاعت آن است ،بدون اينكه
خدا را رعايت كند .در قرآن ،مكرر پريوى هوى ،مذمت شده و اطاعت از هر چيزى ،عبادت از آن چيز خوانده
شده است(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص .)223بدینسان ،تا زمانی که فرد ،مشغول گناه و لذت بردن است ،دل
او از محبت و معرفت الهی تهی است و هنگامیکه از گناه ،فارغ شود نیز ،خاطر او ،به امور مربوط به گناه
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مشغول است؛ بنابراین ،حواس ظاهر و باطن او ،اسیر هوای نفس و در مسیر ارضای خواهشهای آن است.
انجام گناه و تکرار آن باعث میشود ،قوهی عاقله به مرور به اسارت هوای نفس درآید« :چهبسا عقل،
که اسیر فرمانروایی هوس است» (دشتی ،1379 ،ص .)674در این وضعیت است ،که آدمی والیت شیطان را
پذیرا میشود ،قوای ادراکی ،از جمله عقل خویش را در اختیار شیطان قرار میدهد و مدیریت آنها را به او
میسپارد .شیطان منیتواند ،ماهیت عقل را تغییر دهد و به چیز دیگری تبدیل کند؛ زیرا« :لَ ت َ ْب ِد َیل لِ َخلْقِ اللَّ ِه»
(روم)30:؛ آفرینش خدای تغییرپذیر نیست؛ اما میتواند آن را در اختیار گیرد و به نحوی اِعامل مدیریت کند،
که بهتدریج ،رو به سستی گراید و از ایفای نقش مهم قضاوت ،باز ماند و در نهایت ،از جایگاه اصلیاش خارج
شود ،به گونهای که میدانی برای قضاوت پیدا نکند و یا به قضاوت آن گوش فرا داده نشود و نور چراغش رو
به افول رود .در این وضعیت ،قوهی واهمه و خیال به جای عقل نشانده شده ،آدمی ،دچار مغالطهی بینشی
میشود و امر باطل و موهوم و خیالی را ،حق معقول میپندارد و حق معقول را باطل میبیند؛ یعنی شناخت
وی معکوس و واژگونه میشود.
شیطان ،حتی از راه عالقه ذاتی انسان به تکامل و نیل به زندگی جاودان ،سلطنت دامئی و رسیدن به
«قال ما نَهاكُام َربُّكُام َع ْن ِ
مقامات عالی فرشتگان ،وی را میفریبدَ .
هذ ِه الشَّ َج َر ِة إِالَّ أَ ْن تَكُونا َملَك ْ َِي أَ ْو تَكُونا ِم َن
الْخالِدين» (اعراف)20:؛ گفت :پروردگارتان ،شام را از اين درخت منع نكرد ،جز [براى] آنكه [مبادا] دو فرشته
گرديد يا از [زمره] جاودانان شويد(طباطبایی ،1417 ،ج ،8ص .)34همچنین در (طه ،)120 :که در صفحات قبل
بیان شد .شیطان با این ترفند و با تشدید میل انسان میکوشد؛ تا بتواند آن را مدیریت کند و تحت اختیار گیرد.
بر اثر تحریک و ترصف شیطان در احساسات و عواطف ،عقل کنار زدهشده ،از ملکیت آدمی خارج میشود؛
زیرا به جای اینکه انسان مالک عواطف و حاکم بر آن باشد ،قضیه بر عکس آن میشود و در این صورت ،عقل
در اسارت هوای نفس قرار میگیرد و از ملکیت آدمی بیرون میرود .چنانچه حرضت علی(ع) فرمود« :هر که
مالک شهوت خود نباشد ،مالک عقل خویش نیست» (خوانساري ،1366 ،ج ،5ص .)416دربارهی خشم ،از امام
صادق(ع) نقل شده است« :هر کس مالک خشم خود نباشد ،مالک عقل خود نخواهد بود» (کلینی ،1407 ،ج،2
ص .)305وقتی شهوت و غضب بر آدمی حاکم شود ،نیروی شهوت ،عمل دلخواه فرد را ،به شکل امری معقول،
به عقل عملی ارائه میکند و انسان ،بر مبنای آن تصمیم میگیرد ،اراده میکند و آن را انجام میدهد .همچنین
نیروی غضب ،فعل نفرتانگیز را ،به جای امر معقول مینشاند و زمام را ،از دست عقل عملی بیرون میآورد.
آیتالله جوادی آملی ،این مغالطه را« ،مغالطه رفتاری» نامیده است(جوادي ،1389 ،ص.)352شهید مطهری در
این زمینه مینویسد:
اگر احساسات و متایالت ،از حد اعتدال خارج شوند و انسان ،محکوم اینها باشد ،نه حاکم بر اینها ،در
برابر فرمان عقل ،فرمان میدهند ،در برابر ندای عقل و وجدان غوغا میکنند ،برای ندای عقل ،حکم پارازیت
را پیدا میکنند ،دیگر آدمی ،ندای عقل خویش را منیشنود .در برابر چراغ عقل ،گرد و غبار و دود و مه ایجاد
میکنند ،دیگر چراغ عقل منیتواند ،پرتوافکنی کند(مطهري ،1361 ،ص.)34
یکی از رسالتهای پیامربان ،آشکارسازی گنجینههای خرد آدمی ،و شکوفا کردن آن است .در نهجالبالغه،
در تبیین اهداف بعثت انبیا آمده است« :تا توامنندیهای پنهانشده عقلها را آشکار کنند» (دشتي،1379 ،
ص)38؛ اما شیطان ،بر ِ
خالف پیامربان ،میکوشد ،عقل آدمی را در اسارت و محارصه خود درآورد و آن را ،زیر
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انبوهی از افکار و اوهام باطل بپوشاند و دفن کند ،تا نور آن به خاموشی گراید و نتواند به قضاوت بنشیند و
از صحنهی ایفای نقش خارج شود .در این موقعیت ،او فرصت مییابد ،تا قوهی واهمه و خیال را ،به جای عقل
بنشاند و امر موهوم و متخیل را ،در مکان امر معقول قرار دهد .آیتالله جوادی آملی در اینباره میگوید:
شیطان ،برای فریب عالِم متفکر ،وهم و خیال را به جای عقلش و موهوم و متخیل وی را ،در رتبهی معقول او
مینشاند .چنین شخصی ،در مغالطهی خویشنت گرفتار میشود ،که خود را مستقل میپندارد .این مغالطهی
بینشی است ،که در حوزهی اندیشه روی میدهد .این فهم نادرست ،بر اثر دخالت شیطان و ایادی و در جان
آدمی حاصل میشود؛ زیرا مغالطه ،با دخالت وهم و خیال پدید میآید و این دو ،ابزار نیرومند شیطان است.
دخالت قوای خیالی یا نشسنت وهم به جای عقل ،سبب اشتباه و مغالطه میشود(جوادي ،1389 ،ص-348
.)351
ِ
شیطان ،منیتواند مستقیامً در عقل و حواس ظاهر انسان ،ترصف و اعامل والیت کند؛ اما در قوهی وهم
و خیال نفوذ میکند و ترصفات گوناگونی دارد .شیطان ،از طریق وسوسه و القا در صورتهای موجود در قوهی
وهم و خیال ،تغییراتی به وجود میآورد و آنها را دگرگون میکند .همچنین ،با القای اوهام و افکار دروغین و
کاذب ،صور و مطالب جدیدی را ،در آن دو قوه ایجاد میکند .با در دست گرفنت قوهی متخیله ،هرگونه که
بخواهد ،در مدرکات قوهی وهم و خیال ترصف میکند و در آنها تغییراتی به وجود میآورد .اگر قوهی عاقله
حارض باشد و کنار زده نشده باشد ،مواد نادرست و مدرکاتی دروغین ،از طرف دو قوه ،در اختیار آن قرار داده
میشود و بدینسان ،عقل در قضاوت به مغالطه میافتد و طبق کالم شهید مطهری ،گاهی این حالت برای
انسان پیدا میشود ،که قوهی قضاوتش مریض میشود ،غلط قضاوت میکند و از عدالت خارج میشود .عقل،
در ذات خود ،قاضی عادلی است؛ ولی باید ،استقالل این قوه ،محرتم باشد و قوهی مجریه ،یعنی امیال،
خواهشها و تصمیمها و ارادهها ،آن را دستنشاندهی خود قرار ندهد(مطهري ،1372 ،ج ،23ص.)774
باید توجه داشت ،که بر اساس حکمت متعالیه ،وقتی انسان ،با خارج از ذهن متاس داردُ ،ص َوری حسی از
خارج ابداع میشود .قوهی خیال از صورت حسی صورتی عالیتر و متناسب با مرتبه وجودی خیال میسازد.
عقل در مرحلهی باالتر ،با ارتباط با قوهی خیال ،صورتی عالیتر از صورت خیالی ابداع میکند ،که صورت
معقول نام دارد(هامن ،ج ،10ص .)266بنابراین ،اگر صورت خیالی ،صورتی غیرواقعی باشد ،این مسئله به
صورت معقول نیز رسایت میکند و عقل ،در قضاوت به غلط میافتد .این مسئله ،در حالتی است ،که عقل
حارض باشد؛ ولی اگر کنار زده شود ،در این وضیعت ،قوهی وهم و خیال به جای عقل قرار میگیرد و به
قضاوت و حکم مینشیند و ُم ْد َرک موهوم و خیالی ،به عنوان ُم ْد َرک معقول ،تلقی میشود .بنابراین ،هامنگونه
که شیطان ،از طریق نفوذ و دخالت در قوهی وهم و خیال ،به تغییر در صور و معانی موجود یا ایجاد و ابداع
صور و معانی جدید میپردازد ،همچنین در تصدیقهای موجود ،دگرگونیهایی به وجود میآورد؛ یا تصدیق-
های جدیدی را القا میکند .امری را که فرد ،باطل میدانسته است ،حق بودن آن را القا میکند؛ یا از ابتدا ،این
حق بودن را به او تلقین میکند .ترصفات و دخالتهای شیطان ،به آنچه بیان شد منحرص منیشود؛ از جمله
میتواند مطالبی را ،به صورت مستقیم و بدون استفاده از قوهی وهم و خیال و غیر آن ،به دل افراد القا کند؛
نظیر آنچه در حدس اتفاق میافتد و از ناحیه ذات اقدس الهی ،از طریق فرشتگان و واسطههای دیگر ،مطلب
حقی همچون برق به ذهن افراد میافتد و مسئله ،برای آنها کشف میشود ،یا الهامات و مکاشفات ربانی ،که
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برای اشخاص خاص و شایسته رخ مـیدهد ،شیطان نیز  ،مطالب باطلی را به پیروان خویش القا میکـند.
شایان توجه است ،که اگر فرد آلوده به گناه ،به خود نیاید و خویش را از زیر سلطه و والیت شیطان آزاد
نکند و به انجام گناه و پیروی او ادامه دهد ،در این وضعیت ،بر شدت و گسرته والیت و ترصفات شیطان
افزوده میشود و در موقعیتی قرار میگیرد ،که دلش را به محل نزول و پایگاه شیاطین مبدل میکند .در این
حالت ،همه چیز او در اختیار شیطان قرار میگیرد و ابزار او میشود ،آنگونه که علی(ع) فرمود« : ،منحرفان،
شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز ،آنان را رام خود قرار داد و در دلهای آنان تخم گذارد و
جوجههای خود را ،در دامانشان پرورش داد .با چشمهای آنان نگریست و با زبانهای آنان سخن گفت .پس
با یاری آنان ،بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را ،در نظرشان زیبا جلوه داد؛ مانند کسی که نشان
میداد ،در حکومت شیطان رشیک است و با زبان شیطان ،سخن باطل میگوید» (دشتی ،1379 ،ص.)52
این ،درست عکس آن است ،که در حدیث قرب نوافل آمده ،که عبد خدا ،در اثر انجام دادن واجبات و
مستحبات ،به آن درجهای میرسد ،که محبوب حق واقع میشود و چشم و گوش و سایر ابزار ادراکی او الهی
میشود .با چشم خدایی میبیند و با گوش خدایی میشنود( کلینی ،1407 ،ج ،2ص .)352بنابراین ،فردی ،که
از حق دوری جسته و با گناه ،خود را تحت تدبیر و والیت شیطان قرار داده ،به جایی میرسد که همه ابزار
ادراکی او در اختیار شیطان است؛ لذا هر چه را شیطان بخواهد او میبیند و میشنود و انجام میدهد و
رسنوشت شوم او ،مانند عاقبت آن کسی است ،که قرآن در مورد او فرمودَ « :وات ُْل َعلَ ْی ِه ْم نَ َبأَ ال َِّذی َءات َ ْی َنا ُه َءایَاتِ َنا
َانسلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْبَ َع ُه الشَّ یْطَا ُن فَکَا َن ِم َن الْغَاوِی َن» (اعراف)175:؛ و خرب آن کس را ،که آیات خود را به او داده
ف َ
بودیم ،برای آنان بخوان ،که از آن عاری گشت .آنگاه ،شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد .در روایتی از
امام باقر(ع) آمده ،که اصل این آیه دربارهی بلعم است ،سپس ،خداوند آن را ،دربارهی کسانی که اهل قبله
هستند و هواپرستی را بر خداپرستی و هدایت الهی ،مقدم میشامرندَ ،مثَل قرار داده است(طربسی،1372 ،
ج ،4ص .)771شیخ طوسی ،شیخ طربسی و شامری دیگر از مفرسان شیعه ،کلمهی «آیات» را ،به علم تفسیر
کردهاند( طوسی ،بی تا ،ج ،5ص31؛ طربسی ،هامن ،ص.)768

نتیجه

شیطان ،این واقعیت غیر قابل انکار ،همواره میکوشد ،آدمی را از مسیر حق منحرف سازد و بر او چیره
شود .حصول چیرگی او ،در یک فرایند تدریجی و مستمر است .تسلط وی بر انسان ،فقط با برداشنت گامهای
متعدد ممکن است .تالش او بر آن است  ،تا با وسوسه و ترفندهای جذاب وگوناگون ،انسان را به دام اندازد و
به انجام گناه فرا بخواند .در قرآن و حديث ،اين ترفندها به صورتهاي مختلف مطرح شدهاست؛ از قبيل:
وعده دادن ،ترساندن ،ناامید ساخنت ،غمگین کردن ،خود را دلسوز معرفی کردن ،آراسنت گناهان و غري آن.
شیطان ،با نفوذ در عواطف و احساسات انسان و با آراسنت گناه ،آن را زیبا ،جذاب و لذت بخش جلوه میدهد
و او را ،در دام ارتکاب گناه گرفتار میسازد و پیوسته ،بر چیرگیاش میافزاید .ابلیس ،از عالقه ذاىت انسان به
تكامل ،دستیابی به زندگى جاودانه و حضور پایدار در بهشت ،نهایت سوءاستفاده را میبرد ،تا خویش را دلسوز
انسان جلوه دهد و او را بفریبد .شیطان ،از احساس خوشایند آدمی نسبت به مال ،مقام ،همرس ،فرزند ،طول
عمر و مانند آن ،بهره گیری میکند و انسان را در رسيدن به امور ياد شده ،به آرزوهاي دور و دراز ميافکند.
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تکرار گناه باعث میشود ،قوهی عاقله ،به مرور ،به اسارت هوای نفس درآید و ابزار دست شیطان شود .شیطان،
منیتواند مستقیامً در عقل انسان ترصف و اِعامل والیت کند؛ اما در قوهی وهم و خیال نفوذ میکند و با
وسوسه و القا ،در صورتهای موجود در قوهی وهم و خیال تغییراتی به وجود می-آورد .در این حالت ،قوهی
واهمه و خیال ،بر جای عقل مینشیند و انسان ،به مغالطهی بینشی گرفتار میشود و در اثر آن ،مطلب موهوم
و خیالی را معقول میپندارد و شناختش واژگونه میشود .این واژگونی ،در رفتار و کردار نیز منایان میشود و
به ترک معروف و انجام منکر منجر میگردد.
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بیت علیهمالسالم ،بی تا.
•متقي هندي ،عيل؛ کنز العامل؛ چاپ پنجم ،بیروت :مؤسسه الرساله1405 ،ق.
•مجلســی ،محمدباقــر؛ بحــار االنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار االمئــة االطهــار؛ چــاپ دوم ،بیــروت :دار
احیاء الرتاث العربی1403 ،ق.
•محدث قمی ،شیخ عباس؛ مفاتیح الجنان؛ تهران :انتشارات اسالمیه1349 ،ش.
•محمدی ریشهری ،محمد؛ میزان الحکمه؛ قم :دارالحدیث1377 ،ش.
•مصطفــوی ،حســن؛ التحقیــق فــی کلــات القــرآن الکریــم؛ ته ـران :بنــگاه ترجمــه و نــر کتــاب،
1360ش.
•مطهری ،مرتضی؛ دهگفتار؛ تهران :صدرا1361 ،ش.
•ــــــــــــــــ؛ مجموعه آثار؛ چاپ سوم ،تهران :صدرا1372 ،ش.
•مكارم شريازى ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران :دار الكتب اإلسالمية1374 ،ش.
•هاشــمی خوئــی ،می ـزا حبیــب اللــه؛ منهــاج الرباعــة فــی رشح نهــج البالغــة؛ چــاپ چهــارم ،ته ـران:
مکتبة االسالمیه1400 ،ق.
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