وسوسة شیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن
عبدالعلي شُکر
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شده اسـت .در ادامـه نیـز روشهـا و ابزارهـای تهدیـد شـیطان معرّفـی ،و در پایـان،
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مقدّمه
تهدیدهای ابلیس را میتوان اوّلین و جدّیترین تهدید پنهان و نرم 6قلمداد كرد؛ زیرا ایـن
تهدید همزمان با آغاز خلقت انسان است .زمانی كه خداوند آدم را آفرید و بـه مالئکـه دسـتور
داد تا در مقابل او سجده كنند ،ابلیس از این فرمان تمرّد كرد .1سپس او از روی خودخواهی و
انتقامجویی تصمیم گرفت كـه انسـانها را گمـراه كنـد (ر .؛ األعـراف61/ــ67؛ الحجـر86/؛
َسـم یـاد كـرد .8تـاریخ عملکـرد او
اإلسراء 11 /و ص .)31/او بر تهدید خود ،به عزّت خداونـد ق َ
9

تاكنون نشان میدهد كه تهدید جدّی است ،بلکه تا پایان عمر انسان و تـا قیامـت ادامـه دارد

(ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج  .)899 :66در این پژوهش تـالش شـده اسـت بـه
پرسشهای ذیل با استعانت از قرآن كریم پاسخ داده شود:
6ـ تهدید پنهان شیطان در كدام ابعاد و با چه مؤلّفههایی صورت میپذیرد؟
1ـ ابزار تهدید شیطان در برابر انسان كدامند؟
8ـ روشها و اهداف شیطان در اعمال مقاصد تهدیدآمیز خود چیست؟
9ـ قرآن مجید چه راهکارهایی برای مقابله با این تهدید پیش روی انسان قرار میدهد؟

1ـ معنای تهدید پنهان شیطان
در تعریب مفهوم تهدید پنهان شیطان میتوان گفت :مجموعة اقدامهایی است كه شـیطان
به منظور تغییر در اعتقادات ،ارزشهای اخالقی و الگوهای رفتاری انسان و در نهایت ،نافرمانی
او از دستورهای خداوند ،از طری فریب ،وسوسه ،تزیین و مانند آن انجام میدهد.

9ـ ابلیس و شیطان
واژة «شیطان» از مادّة «شطن» به معنای «بُعد یا دوری از خیر» است .همچنین به معنای
«ریسمان طویل و مضطرب» نیز گفته شده اسـت (ر .؛ طریحـی ،6879 ،ج 176 :1ــ.)171
برخی معتقدند كلمة «شیطان» به موجود سركش و متمرّد ،اعمّ از انسان ،جن و یا جنبنـدگان
دیگر اطالق میشود و به معنی روی شریر و دور از ح نیز آمده اسـت .اینکـه بـه ابلـیس هـم
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شیطان اطالق شده ،بـه خـاطر فسـاد و شـرارتی اسـت كـه در او وجـود دارد .همچنـین واژة
«إبلیس» از مادّة «بلس» به معنای «یأس و رانده از قرب و رحمت» آمده اسـت (ر .؛ مکـارم
شیرازی و دیگران ،6879 ،ج666 :6ـ 668و طیب ،6873 ،ج .)81 :3

3ـ تفاوت شیطان و ابلیس
ابلیس ،اسم شیطان خاصّی است كه به واسـطة نافرمـانی ،از درگـاه خداونـد رانـده شـد و
شیطان یک مفهوم كلّی است به معنای موجود متمرّد و طغیانگر كه ابلیس و دیگر شیاطین را
از جنّ و انس و یا حتّی حیوانات شامل میگردد.

4ـ اهداف تهدید پنهان شیطان
هدف اصلی شیطان ،فریب دادن انسان برای نافرمانی از خداوند و گرایش به طاغوت اسـت.
این همان گمراهی آشکار است كه برای آن قسم یاد كرده است (ص .)31/اهداف دیگر شیطان
مطاب آیات قرآن به قرار زیر است.

4ـ )1کفر و ناسپاسي
از جمله اهداف شیطان تالش برای ممانعت از سپاسگزاری انسان از نعمتهای الهی است.
شیطان در مقابل پروردگار ابراز میكند كه بندگان تو را به گونهای گمراه میكـنم كـه بیشـتر
آنان شکرگزاری نخواهند كرد :الَ تَجِدُ أَکْثَـرَهُمْ شَـاکِرِینَ (األعـراف .)67/در آیـة دیگـر
میفرماید :وَقَلِی ٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَکُورُ (سبأ .)68/این عبارت مطاب وعدة شیطان است.
در باب اینکه شیطان از كجا دانست كه اكثر انسانها ناسپاس خواهند شد ،دو وجـه قابـل
بیان است .یکی اینکه او چنین چیزی را حدس زد و این گمانهزنی درست از آب درآمده است
(ر .؛ سبأ .)18/وجه دیگر این است كه نفس قوای زیادی دارد كه تنها یکی از این قوا ،یعنـی
قوّة عقلی ،نفس را به عبادت و اطاعت خداوند فرامیخواند و بقیّة این قوای نوزدهگانه ،گـرایش
به لذّات جسمانی و شهوانی دارند ،بهویژه كه این قوا در ابتدای خلقت ،كاملتر از قـوّة عقـل و
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دارای استیالی بیشتری هستند .امّا عقل در ابتدای خلقـت در نهایـت ضـعب قـرار دارد (ر .؛
فخر رازی6918 ،ق ،.ج  .)161 :69پس قوایی كه انسان را از عبادت دور میكنند ،هم از نظـر
قدرت در ابتـدای خلقت قویترند و هم از نظر تعداد بیشتر هستند .بدیهی است كـه شـیطان
با علم به این ویژگیهاست كه چنین ادّعایی میكند .برخی نیز گفتهاند كه شیطان این اخبـار
را از مالئکه شنیده بود (ر .؛ كاشانی ،6881 ،ج  ،)61 :9یا اینکـه آنهـا را در لــوی محفــوظ
مشاهـده كـرد (ر .؛ ارمـی علـوی ،6911 ،ج  .)116 :6در هـر صـورت ،بـه خـاطر غفلـت از
نعمتهای الهی است كه مرتکب ناسپاسی میشوند.
شیطان همچنین در مقابل مهمترین اصول اعتقادی انسان قـرار مـیگیـرد و بـا گسـتاخی
انسان را دعوت به كفر میكند و بعد هم بیزاری میجوید :کَمَثَ ِ الشَیْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ
اکْفُرْ فَلَمَا کَفَرَ قَالَ إِنّي بَرِیءٌ مِنکَ (الحشر.)61/
او هر انسانی را به سوی كفر دعوت نموده است و برای اینکه دعوتش را بپذیرد ،متاعهـای
زندگی دنیا را در نظرش زینت داده است و روگردانی از ح را با وعدههای دروغین و آرزوهای
بیجا در نظر وی جلوه میدهد و او را گرفتار كفر میسازد ،به طوریكه در طول عمـر از كفـر
خود ابـراز خرسـندی مـیكنـد تـا مـرگ فرارسـد (ر .؛ طباطبـائی6967 ،ق ،.ج .)169 :66
گامهای نخستین از طرف خود انسان برداشـته میشـود و اجـازة ورود شـیطان داده میشـود.
كسانی كه دریچههای روی خود را به روی شیاطین ببندند ،آنها قدرت عبور از آن را نخواهنـد
داشت .آیات دیگر قرآن نیز شاهد این حقیقت اسـت :إِنَمَا سُلْطَانُهُ عَلَـ الَـذِینَ یَتَوَلَوْنَـهُ
وَالَذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ (النّحل.)688/

4ـ )9براندازی
هدف دیگر شیطان گمراهی و نابودی نسل آدم است :لَئِنْ أَخَـرْتَنِ إِلَـ یَـوْمِ الْقِیَامَوةًِ
ألَحْتَنِکَنَ ذُرِیَتَهُ إَالَ قَلِیالً (اإلسراء« .)11/حنک» دو معنا دارد :یکی عبارت از دریافت كامل
است و دیگری به معنای طنابی است كه به گردن حیوان انداخته و او را میكشـند .در معنـای
اوّل ،شیطان میگوید آنها را با اغوا ریشهكن میكنم و در معنای دوم ،یعنی آنهـا را بـه سـمت
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گناه سوق میدهم (ر .؛ فخر رازی ،6918،ج  .)817 :16معنـای دوم نیـز نتیجـهاش نـابودی
است.

4ـ )3تروی فحشا و منکر
لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَیْطَانِ وَمَن یَتَبِعْ خُطُـوَاتِ الشَـیْطَانِ فَإِنَـهُ یَـأْمُرُ بِالْفَحْشَـاءِ
وَالْمُنکَرِ (النّور 16/و ر .؛ البقره .)613/دشمنی آشکار شیطان این است كه شما را به فساد،
فحشا و تروی آن دستور میدهد كه البتّه به حدّ اجبار نمیرسد .از مصادی این فساد ،همـان
خوردن مال حرام و فساد مالی به شکلهای مختلب آن مانند ربـاخواری ،كـمفروشـی دزدی و
سرقت اموال ،خوردن مال یتیمان ،انواع اختالسهای پیچیده و رانـتخـواری اسـت .فسـاد در
مسائل اخالقی و جنسی كه به دلیل قدرت غالب آن ،ابزار خوبی برای بـروز دشـمنی شـیطان
خواهد بود كه متأسّفانه نشـانههای آن را از جملـه بـدحجابی و بـیحجـابی ،روابـط نامشـروع
جنسی و مانند آن در جوامع مختلب میبینیم.

2ـ ابعاد تهدید پنهان شیطان
تهدید پنهان و نرم شیطان در دو بُعد اساسی نظـری و عملـی صـورت مـیگیـرد .در بُعـد
نظری ،شیطان در پی زایلسازی اعتقادات و باورهای انسان است تا پایبنـدی او بـه خداونـد را
سُست كند و راه را برای عملیات گمراهسازی بعدی هموار سازد .بنیان و زیرساخت ،ایمان هـر
انسان مؤمن ،عبارت است از عقاید و بینشی كه او نسبت به عـالم هسـتی ،مبـداء و مقصـد آن
دارد .اگر این باورها به سُستی گرایش پیدا كند ،نوبت به تردید ،نافرمانی و معاصی میرسد .بـه
همین دلیل است كه شیطان ابتدا همین نقطه را هدف قرار میدهد.
امّا در بعد عملی ،شیطان با سُست كردن معتقدات ،راحتتر انسان را به مقصـود شـیطانی
خودش دعوت میكند .انسانی كه ایمان او ضعیب شده است ،به آسـانی بـه دام او مـیافتـد و
مطاب دستورهایش عمل میكند .به خداوند شر

میورزد و از بندگان ضعیب و ماننـد خـود

درخواست كمک مینماید ،مالاندوزی و دنیاگروی پیشه میكنـد و تحـت تـأثیر وسوسـههای
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شیطان قرار گرفته است و به انواع گناهان آلوده میشود .خشم و شـهوت چشـم بصـیرت او را
كور میسازد و در نهایت ،زیانکار در دنیا و آخرت میگردد.

2ـ )1مْلّفههای تهدید شیطان در ابعاد نظری و عملي
در بُعد نظری میتوان به دو مؤلّفة شر

و كفر یـا ناسپاسـی ،و در بُعـد عملـی بـه تکبّـر،

خودپسندی و حسادت اشاره كرد كه این مؤلّفهها از متن مقدّس قرآن به دست میآید .در بُعد
نظری و مؤلّفة شر  ،پذیرش سلطة شـیطان از شـاخصهای بـارز بـه شـمار مـیرود :إِنَمَـا
سُلْطَانُهُ عَلَ الَذِینَ یَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِینَ هُم بِهِ مُشْـرِکُونَ (النّحـل .)688/سـلطنت شـیطان
منحصر در كسانی است كه او را ولیّ خود میگیرند تا او به دلخواه خود امـور ایشـان را تـدبیر
كند و نیز در كسانی است كه به خدا شر
میگیرند .در اینجا مراد از شر  ،شر

میورزند و بـه جـای خـدا ،شـیطان را ولـیّ خـود

در اطاعت است.

2ـ1ـ )1هواپرستي
یکی دیگر از شاخصهای بُعد نظری با مؤلّفة شر  ،هواپرستی اسـت :أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَخَذَ
إِلَهَهُ هَوَاهُ (الجاثیّه .)18/شخص هواپرست میداند خدایی دارد كه باید او را بپرسـتد ،لـیکن
به جای خدای سبحان ،هوای خود را میپرستد .مؤثّرترین راه نفوذ شیطان هویپرستی اسـت،
چراكه تا پایگاهی در درون انسان وجود نداشته باشد ،شیطان قدرت بـر وسوسـهگری نـدارد و
پایگاه شیطان چیزی جز هواپرستی نیست .هواپرستی انسان را تا مرحلة مبارزه بـا خـدا پـیش
میبرد ،همانگونه كه شیطان به چنین سرنوشت شومی گرفتار شد ،و امر به سجده بـر آدم را
غیرحکیمانه پنداشت! گاهی یک لحظه هـواپرستی محصـول تمام عمر انسان و حسنات اعمال
صالح او را بر باد میدهد (ر .؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج119 :16ـ.)111
برخی انسانها خود و مصلحت خویش را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهند تا جـایی كـه
عباداتی از قبیل نماز ،روزه و مانند آن را تـا زمـانی كـه مـزاحم خواسـتههایش نباشـد ،انجـام
میدهد .چنین كسی هوای خود را معبود حقیقی خود قرار داده است و بقیّة امور را نه هـدف،
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بلکه وسیله قرار داده است .این عمل به جای عبادت ،عادت اسـت و بـدین دلیـل هـوی گفتـه
شده است كه فرد را به سوی آتش متمایل میسازد (ر .؛ مغنیه ،6919 ،ج.)16 :7

2ـ1ـ )9خودداری از سجده در مقاب آدم
سجده نکردن در مقابل آدم از شاخصهای مشهور بُعد عملی تهدیـد ابلـیس اسـت .عامـل
اصلی این تمرّد ،استکبار و خودپسندی ابلـیس اسـت :وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَالَئِکَوةًِ اسْـجُدُواْ آلدَمَ
فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِیسَ أَبَ وَاسْتَکْبَرَ (البقره 89/و ر .؛ األعراف.)66/
ابلیس با این تمرّد مرتکب سه تخلّـب عملـی ،اخالقـی و اعتقـادی شـد .تخلّـب عملـی او
سرپیچی از سجده در مقابل آدم بود كه در عمل ،مخالب فرمان ح گردید و عاصـی و متمـرّد
شد (الکهب .)93/خالف اخالقی او استکبار نسبت به آدم بـود .خـالف اعتقـادی ابلـیس ،انکـار
عدل الهی بود ،چون تصوّر میكرد امر خدا از روی مصلحت نیست .از كالم او استنباط میشود
كه به خدا نسبت جهل داده است (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج  986 :6ـ.)966

2ـ1ـ )3سعي در بیرون راندن آدم و حوّا از بهشت
از شاخصها ی بُعد عملی شیطان این است كه نسبت به آدم حسادت ورزید و تالش عملی
خود را برای انتقام از او و فرزندانش از همان ابتدا آغاز كرد .یکی از این تالشها آن بود كـه بـا
وسوسه و فریـب آدم و حـوّا ،آنهـا را از مقـام بهشـتی كـه در آن قـرار داشـتند ،سـاقط كنـد:
فَأَزَلَهُمَا الشَیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا کَانَا فِیهِ (البقره 81/و ر .؛ األعراف.)17 /

2ـ1ـ )4مخالفت با مقام خالفت آدم
این نیز از شاخص بارز ابلیس در بُعد عملی تهدید اوست .خداوند به مالئکه كه ابلیس نیـز
در بین آنان بود ،اعالم میكند كه آدم را خلیفة خود در زمین قرار میدهد ،امّا آنـان مخالفـت
میكنند (ر .؛ البقره .)88/مخالفت اوّلیّه به همة فرشتگان از جمله ابلیس كـه در ایـن جمـع
قرار دارد ،نسبت داده شده است ،امّا وقتی كه خداوند حقیقـت امـر را بـر فرشـتگان از طریـ
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تعلیم اسماء به آدم آشکار ساخت ،از سخن خود برگشتند و تسلیم امر خدا شدند .مسـلّم ایـن
است كه تنها ابلیس از مخالفت خود بازنگشت .همة قراین بعـدی ،از جملـه سـجده نکـردن و
فریب آدم ،این نکته را تأیید میكند.
از آیات قرآن برمیآید كه ابلیس قبل از به وجود آمدن صحنة خلقت آدم و سجدة مالئکه،
كافر بود 9و سجده نکردن و مخالفت ظاهری او ناشی از مخـالفتی بـوده كـه در بـاطن مکتـوم
داشته است (ر .؛ طباطبائی6967 ،ق ،.ج .)663 :6برخی مفسّران عبـارت إِنّي أَعْلَمُ مَـا الَ
تَعْلَمُونَ (البقره )88/را چنین بیان كردهاند كـه منظـور از آنچـه نمـیدانیـد ،همـان وجـود
ابلـیس در میان مالئـکه است كه از جنس آنـان نیست (ر .؛ ابنكثیر6966 ،ق ،.ج.)619 :6

3ـ ابزارهای شیطان
3ـ )1نفس امّاره
عامل قریب نفوذ شیطان در اندیشة آدمی ،نفس امّاره اوست .خدای سبحان همین وسوسه
منسوب به شیطان را در بعضی از آیات شریفه به نفس امّاره انسان منسوب میسـازد :وَلَقَـدْ
خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (ق .)61/این اِسناد نشان میدهد كه اگرچه راه
نفوذ شیطان ،اندیشة انسان است ،امّا محور اندیشههای شیطانی ،نفس امّارة آدمی اسـت (ر .؛
جوادی آملی ،6836 ،ج 868 :8ـ.)988
وسوسه نفس همان خیاالت شـیطانی و خطـورات قلبـی و هواهـای نفسـانی اسـت (ر .؛
طیّب ،6873 ،ج  .)199 :61علمای اخالق برای نفس سه حالت یا مرحله قائل هستند كـه در
قرآن نیز به آنها تصریح شده است:
مرحلة نخست« ،نفس امّاره» (ر .؛ یوسب  )98/یا نفس سركش است كه انسان را به گناه
فرمان میدهد و به هر سو میكشاند و به همین دلیل ،به آن امّاره ـ یعنـی بسـیار امركننـده ـ
گفتهاند .مرحلةدوم« ،نفس لوّامه» اسـت (ر.ک؛ القیامةة6 /ــ )1كـه پـس از تعلـیم و تربیـت و
مجاهدت ،انسان به آن دست مییابد .در این مرحله ممکن است بر اثـر طغیـان غرایـز ،گهگـاه
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مرتکب خالفهایی بشود ،امّـا بـه زودی پشـیمان میگـردد و بـه مالمـت و سـرزنش خـویش
میپردازد .سپس تصمیم بر جبران گناه میگیرد و دل و جان را با آب توبه میشـوید .مرحلـة
سوم ،نفس مطمئنّة است (الفجر17 /ـ )88و آن مرحلهای است كه پس از تصفیه ،تهـذیب
و تربیت كامل ،انسان به مرحلهای میرسد كه غرایـز سـركش در برابـر او رام میشـوند (ر .؛
مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)983 :6

3ـ )9اختیار انسان
با توجّه به بیان قرآن و سخنان معصومان ،باالترین درجـة اختیـار در میـان مخلوقـات بـه
انسان داده شده است .شیطان نیز با همین ابزاری كه بـه كمـک آن و بـا راهنمـایی پیـامبران
میتوان به سعادت رسید ،به اغوای انسان میپردازد و راه را بر او مشتبه میسازد تـا بـه جـای
اطاعت از فرمان الهی و تقرّب به او ،در خدمت شیطان قرار ،و از خـال خـویش فاصـله گیـرد.
آیات قرآن به خوبی نشان میدهد كه شیطان از اختیار انسان سوء استفاده كـرده اسـت و او را
فریب داده است و انسان نیز با اختیار خویش دعوت شیطان را پذیرفته اسـت :وَمَا کَانَ لِـيَ
عَلَیْکُم مِن سُلْطَان إِالَ أَن دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِـي فَـالَ تَلُومُـونِي وَلُومُـواْ أَنفُسَـکُم
(ابراهیم .)11 /همچنین از آیات قرآن استفاده میشود كه وسوسههای شیطان ،هرگز اختیار را
از انسان نمیگیرد ،بلکه او یک دعوتكننده بیش نیست (النّحل .)688/تسلّط نداشتن شیطان
هم مورد تأیید خداوند است (الحجر )91/و هم خود شیطان به آن اقرار دارد (ابراهیم.)11/

7ـ روشهای شیطان
شیطان در گمراه ساختن آدمی از كوچکترین امور آغاز میكند و گامبهگام پیش میرود تا
به اهداف خود دست یابد .برخی از این روشها چنین است:
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7ـ )1وسوسه
شیوة معمول شیطان برای گمراه ساختن انسان ،وسوسه است .وسوسه بـه معنـی حـدیث
نفس و با صدای آهسـته بـه سـوی چیـزی دعـوت كـردن آمـده اسـت .او گـاهی نصـیحت و
خیرخواهی به نظر انسان میآورد ،ولی گاهی معنا را با صوت خفی بـه او القـا مـیكنـد (ر .؛
قرشی ،6876 ،ج  .)118 :7قرآن در خصوص وسوسه شدن آدم و حوّا میفرماید :فَوَسْـوَسَ
لَهُمَا الشَیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاکُمَا رَبُکُمَا عَنْ هَذِهِ
الشَجَّرَ ِ إِالَ أَن تَکُونَا مَلَکَـیْنِ أَوْ تَکُونَـا مِـنَ الْخَالِـدِینَ (األعـراف18 /؛ ر .؛ طـه.)618/
شیطان در صدد وسوسة آدم و حوّا برآمد و برای رسیدن به این مقصود ،انواع دامها را بـر سـر
راه آنان گسترد .نخست به وسوسه كردن آنان مشغول شد تا لباسهای اطاعت و بنـدگی خـدا
را از تـن آنان بیرون كند و عورت آنها را كه پنهان بود ،آشـکار سـازد .بـرای رسـیدن بـه ایـن
هدف ،بهترین راه را این دید كه از عش و عالقة ذاتی انسـان بـه تکامـل و زنـدگی جاویـدان،
استفاده كند و هم عـذر و بهانـهای بـرای مخالفـت فرمـان خـدا بـرای آنـان بتراشـد .آدم كـه
نمیتوانست باور كند كسی این چنین قسم دروغی یاد كنـد و چنـین دامهـایی بـر سـر راه او
بگذارد ،سرانجام تسـلیم فریـب شـیطان شـد (ر .؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران ،6879 ،ج :1
661ـ.)667
برخی مفسّران معتقدند ما از چگونگی وسوسة شیطان آگاه نیستیم ،بلکـه از پیـامبر(ص) یـا
امام معصوم(ع) دریافتهایم كه اغوای به بدی در شکلی واقع میشود كـه تکیـه بـر نقطـهضـعب
فطری انسان دارد (ر .؛ شاذلی6961 ،ق ،.ج .)6116 :8
امروزه نیز شیطان به همین گونه در فرزندان آدم القا مـیكنـد كـه بـه جمـعآوری پـول و
ثروت بپردازد ،چرا كه این مال و ثروت است كه موجـب رفـاه و آسـایش انسـان میشـود .بـه
همین سبب ،میبینیم كه اكثـر انسانها فریب چنین دسیسههایی میخورنـد و تمـام نیـروی
آنها صرف جمعآوری مال و مقام دنیوی میشود .در مقابل ،خداوند میفرماید مال و ثروتی كه
انسان جمع میكند ،موجب ماندگاری او نخواهد شد (الهمزة1/ـ .)8پس شیطان همانگونه كـه
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آدم و حوّا را با حیله و نیرنگ جاودان ماندن ،از مقام برتری كه داشت ،به زیر كشاند ،فرزنـدان
او را نیز با همین شگـرد از رسیـدن به خدا بازمیدارد.

7ـ )9غاف کردن
اگر شیطان بتواند كسی را غافل كند ،دیگر رن تـزیین و ایجـاد جهـل مركّـب را متحمّـل
نمیشود (ر .؛ جوادی آملی ،6836 ،ج 868 :8ـ .)988تحت نفوذ شیطان قرار گـرفتن ،برابـر
با خروج از مقامات الهی و محرومیّت از آنهاست (ر .؛ قرائتی ،6838 ،ج  .)67 :6شـیطان بـر
این باور بود كه خداوند به خاطر آدم ،او را گمراه ساخته است و او نیز فرزندان آدم را با اغفـال
خود گمراه كرده است و از این روی ،انتقامجـویی خواهـد كـرد :قَـالَ رَبِ بِمَـآ أَغْـوَیْتَنِي
ألُزَیِنَنَ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُغْوِیَنَهُمْ أَجْمَعِینَ (الحجر .)86/این معنایی اسـت كـه از جملـة
أَغْوَیْنَاهُمْ کَمَا غَوَیْنَا (القصص )18/نیز استفاده میشـود .خـدای تعـالی اقـدام او را انکـار
نکرد ،بلکه در آیـة یُضِ ُ بِهِ کَثِیراً وَیَهْـدِی بِـهِ کَثِیـراً وَمَـا یُضِـ ُ بِـهِ إِالَ الْفَاسِـقِینَ
(البقره ،)11/به آن تصریح نموده است.
منظور از اغوای شیطان از سوی خداوند متعال ،اغوا و اضالل ابتدایی نیست ،بلکه به عنوان
مجازات است و جملـة وَ إِنَ عَلَیْکَ لَعْنَتِـي هـم آن را افـاده مـیكنـد (ر .؛ طباطبـائی،
6967ق ،.ج  .)611 :61خداوند كسی را گمراه نمیكنـد ،لـیکن اگـر كسـی بـا ارادة خـود راه
انحراف را برگزیند ،خدا او را به حال خود رها میسازد و این رها كردن بزرگترین كیفر و قهـر
الهی است .ابلیس نیز چون با اراده خود تکبّر و لجاجت كرد ،خداوند او را بـه حـال خـود رهـا
كرد (ر .؛ قرائتی ،6838 ،ج .)918 :9

7ـ )3وعدۀ دروغ
یکی دیگر ازشیوههای شیطان در راستای رسیدن به اهداف خـود فریـب دادن انسـانها و
وعدههای دروغین اوست .انسانها گاهی به وعدهها دلخوش هستند و به آنها اعتماد میكننـد.
امّا مهم این است كه این وعده از ناحیة چه كسی و به چه منظوری داده میشـود .گـاهی ایـن
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خداوند است كه به قصد بصیرتافزایی و هدایت افراد بشر وعده مـیدهـد .البتّـه او وعـدههای
راستین میدهد كه هیچ تخلّفی در آن نیست :إِنَ اللّهَ الَ یُخْلِفُ الْمِیعَـادَ (آلعمـران .)6/
امّا گاهی وعدهدهنده شیطان است كه با هدف گمراهسازی ،وعـدههایی مـیدهـد كـه فریـب و
دروغ است .قرآن اطمینان میدهد كه شیطان با وعـدههای دروغ به سراغ شما مـیآیـد :مَـا
یَعِدُهُمُ الشَیْطَانُ إِالَ غُرُورًاً (النّساء 618/و اإلسراء.)19/
وعدههای شیطان عبارت اسـت از وسوسـههایی كـه او بـدون واسـطه مـیكنـد ،بـرخالف
آرزومند ساختن كه از نتای وسوسه است و منظور از آن ،هر امر خیالی است كه قـوّة وهـم از
آن لذّت میبرد .به همین دلیل بود كه خدای تعالی تمنّی و یـا بـه عبـارت دیگـر ،اسـتفاده از
آرزوهای دروغین بشر را غرور نخواند ،بلکـه وعـدة شـیطان را غـرور خوانـد (ر .؛ طباطبـائی،
6967ق ،.ج.)39 :9
آری ،هم خدا و هم شیطان وعده دادهاند ،ولی وعدة الهی راست است :وَلَن یُخْلِفَ اللَـهُ
وَعْدَهُ (الح  ،)97/ولی وعدههای شیطان جز دروغ و فریب چیز دیگری نیسـت :مَا یَعِدُهُمُ
الشَیْطَانُ إِالَ غُرُورًاً (النّساء 618/و اإلسراء .)19/نشانة وعدههای دروغین شیطان ،دعوت بـه
تنگنظری و فساد است .گاهی شیطان وعـدة فقـر مـیدهـد :الشَـیْطَانُ یَعِـدُکُمُ الْفَقْـرَ
(البقره .)113/امّا وعدة الهی به مغفرت ،فضل و بخشش است :وَاللّـهُ یَعِـدُکُم مدغْفِوّرَ ً مِنْـهُ
وَفَضْالً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (البقره .)113/معنای اینکه شیطان وعدة فقر به انسـان مـیدهـد،
این است كه انسان را با وسوسة خود تحریک میكند تـا بـرای امـوال دنیـا ،حـریص ،بخیـل و
مشغول مشاجره گردد .همچنین از انفاق در راه خدا بترسد كه مبادا تهیدستی دامنگیر او شود
(ر .؛ نجفی خمینی ،6863 ،ج .)691 :1

7ـ )4آسانسازی گناهان
جلوه دادن و آسانسازی و كوچکنمایی گناهان بزرگ و زمینهسـازی بـرای ارتکـاب آن از
طری ظاهر كردن كار زشـت در نمـایی زیبـا ،همـراه بـا ایجـاد آرزوهـای طـوالنی انسـان ،از
روشهای مرموز شیطان است :إِنَ الَذِینَ ارْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِهِم مِن بَعْـدِ مَـا تَبَـیَنَ لَهُـمُ
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الْهُدَى الشَیْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَ لَهُمْ (محمّد .)19 /كلمة «تسویل» به معنای جلوه دادن
چیزی است كه نفس آدمی حریص بر آن است ،به گونهای كه زشتیهایش هـم در نظـر زیبـا
شود (ر .؛ طباطبائی6967 ،ق ،.ج  .)196 :63بنابراین ،سَوَلَ لَهُمْ یا به معنای زیباسـازی
زشتیها و وارونه نمایاندن واقعیّتهاست و یا به معنای «تسهیل» و آسانسـازی اسـت؛ یعنـی
شیطان راه انحراف را برای انسان آسان جلوه میدهد و أَمْلي یا به معنای مهلت دادن و یـا
به معنای امداد و یاری رساندن است.

7ـ )2زینت دادن
زیبا جلوه دادن اعمال ناپسند ،از روشهای كارساز برای ابلیس و شـیطان تلقّـی میشـود.
امروزه بسیاری از گناهان ،قبح و زشـتی خـود را از دسـت دادهانـد و برخـی از ارزشهـا رنـگ
باختهاند و بسیاری ضدّ ارزشها به عنوان ارزش در انظار جامعه جلوهگر شده است .بـه عنـوان
مثال ،حجاب و پوشش كه نه تنها در باورهای دینی ،بلکه در فطرت پا

انسانی از ارزشهـای

واالی انسانی تلقّی میشود .امّا تالش شیطان به جایی رسیده است كه این ارزشها جـابـهجـا
شده است و برهنگی از فرهنگ ارزشی به شمار میرود ،بهگونهای كه حیـا ،عفّـت ،مردانگـی و
غیرت كمفروغ شده است و كسـانی كـه ملتـزم بـه ایـن ارزش و پوشـش هسـتند ،بـه عنـوان
كهنهپرست و غیرمترقّی معرّفی میشوند .امروزه بسیاری افراد بـه گناهـانی ماننـد سـاز و آواز،
بیحجابی و ظلم افتخار میكنند و خوب میپندارند .عبـادتهـایی مثـل نمـاز ،روزه و حـ را
پست و بد میشمارند (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج 83 :3ـ.)86
شیطان خورشیدپرستی و سجده در مقابل آن را در نظر ملکة سبا و قوم او زیبا جلـوه داد،
به گونهای كه راه ح بر آنها مسدود سـاخت و گمراهـی ایشـان را تثبیـت نمـود و مـردم آن
سامان به جای خداوند متعال ،در مقابل خورشید به سجده و كرنش مـیافتادنـد (النّمـل.)19/
نمونة دیگری كه قرآن از تزیین شیطان بیان میكند ،ترغیب دشمنان و كفّار است برای اینکه
با مسلمانان وارد نبرد شوند .او عالوه بر اینکه جنگ با مسلمانان را كاری درست در نظر ایشان
جلوه میدهد ،تضمین هم میكند كه آنان شکست نخواهند خـورد و در ایـن جنـگ ،او كنـار
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آنان و پشتیبان آنها خواهد بود .امّا همانگونه كه شگرد اوست ،به هنگام رویـارویی در میـدان
نبرد ،پا به فرار میگذارد و بیزاری میجوید (األنفال.)93/
زیبا جلوه دادن اعمال ناپسند ،كار همیشگی شیطان بوده است (النّحل .)18/البتّه تا زمانی
كه به او مهلت داده شده است ،به این كار ادامه خواهد داد .در میان هر قومی و در هـر زمانی،
او بدترین عمـلی را كه زمینههای اجتماعی و فرهنگی آن فـراهم بـوده اسـت ،در نظـر انسـان
چنان زینت میدهد كه آن را یک افتخار میپندارد ،همانگونه كه عرب جاهلی زنـده بـه گـور
كردن دختران خود را سند افتخـار میدانسـت .امـروزه نمونـههای بسـیاری از ایـن تزیینـات
شیطانی را در اعمال بسیاری از افراد میبینیم كه دزدیها ،غـارتگریهـا ،تجاوزهـا و جنایـات
خود را با تعبیرهای مختلب توجیه میكنند و در زیر لفّافههای فریبنـده قـرار میدهنـد (ر .؛
مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج .)139 :66دربارة قوم عاد و ثمود نیز شیطان همین شـیوه
را دنبال كرد و موجب هالكت آنان گردید (العنکبوت .)83/خداوند راه نجات اقوام پیشین را از
نامالیمات روزگار چنین معرّفی میكند كه انسانها روی به سوی پروردگـار آورنـد و تضـرّع و
خشوع كنند و در برابر حضرت او تسلیم باشند .امّا آنان قساوت قلب به خرج دادنـد و شـیطان
هم از این فرصت فراهمشده سوء استفاده كرد و این عمـل نادرست را در نظر ایشان زیبا جلوه
داد تا در هالكت بیفتند (األنعام.)98/
برخی مفسّران مصادی اصلی اعمالی را كه شیطان در نظـر صـاحبان آن مـیآرایـد ،كفـر،
گمراهی ،طغیان و فساد معرّفی كردهاند (ر .؛ مغنیه6919 ،ق ،.ج .)911 :9از مصـادی دیگـر
آن میتوان تکذیب انبیاء ،شر

به خدا ،حمل معجزات بر سحر ،ظلم و اذیّت ،ارتکاب معاصی،

كبر ،عُجب ،عناد ،عصبیّت و مانند آن را اضافه كرد (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج .)693 :3

7ـ )3آرزوهای طوالني
برانگیختن آرزوهای طوالنی یکی دیگر از شیوههای ابلیس برای گمراهی انسانها و احیای
سنّتهای جاهلی و تغییر آفرینش است .عمر طبیعی یک انسان با اهداف بلند و فراطبیعی ،بـه
اندازهای نیست كه مجال تحقّ آرزوهای پایانناپذیر را داشته باشد .زمان زیادی الزم است تـا
انسان به بندگی محض برسد و به مقام قرب ربوبی راه یابد .امّا این جایگاه چیـزی نیسـت كـه
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شیطان نسبت به آن بیتفاوت باشد ،بلکه تالش میكند انسـان را از رسـیدن بـه ایـن مقصـد
بازدارد .از جمله تالشها ی شیطان در این مسیر ،ایجاد آرزوهای بلند دنیایی در ذهـن و قلـب
اوست .كسی كه به آرزوهای دنیایی دل بندد ،عالوه بر اینکـه بـه آن آرزوهـا بـه شـکل كامـل
دست نمییابد ،از مسیر اصلی خود نیز بازمیماند .این چیزی اسـت كـه شـیطان خـود بـه آن
اعتراف میكند :وَألُضِلَنَهُمْ وَألُمَنّیَنَهُمْ( ...النّساء.)666/
او آرزوی بیشتر ماندن در دنیا را به دل انسان میافکند تا مردم دنیا را بـر آخـرت تـرجیح
دهند و تصوّر كنند كه به دنبال زندگی دنیا ،بهشت و جهنّم و نیز پاداشـی و كیفـری نخواهـد
بود .برخی گفتهاند منظور شـیطان ایـن اسـت كـه آرزوهـا و هوسهـای باطـل در دل ایشـان
میافکنم و شهوات و زیورهای دنیـا را در نظرشـان مـیآرایـم و هـر دسـتهای را بـه هـر چـه
دلخواهش هست ،فرامیخوانم تا از اطاعت خـدا بازماننـد و بـه دنبـال معــصیت برونـد (ر .؛
طبرسی ،6871 ،ج .)678 :8
آرزوها میتواند طاعت خدا و توحید او را به طاعت شیطان و شـر

او مبـدّل كنـد (ر .؛

طوسی ،بیتا ،ج  .)888 :8بنابراین ،از جمله مصادی آرزوهای باطل ،طول عمـر و انکـار عـالم
آخــرت و عــذاب آن اســت (ر .؛ آلوســی6969 ،ق ،.ج  699 :8و قمــی ،6813 ،ج .)999 :8
همچنین ترغیب به تر

توبه و دستور به تأخیر آن ،از مصادی آرزوها بـه شـمار رفتـه اسـت

(ر .؛ ابنكثیر6966 ،ق ،.ج 817 :1؛ قرطبی ،6819 ،ج  836 :9و ابنجـوزی6911 ،ق ،.ج :6
 .) 979تشوی به برخی اعمال ممنوعة دیگر نیز كه از خرافات قبل از ظهـور اسـالم محسـوب
میشود ،از این مقوله شمرده شده است (ر .؛ زمخشری6987 ،ق ،.ج  .)917 :6آرزو و تمنّـی
اثر زیادی در انسان ضعیب النّفس دارد و مظاهر مختلفی همچون حبّ جاه و مال دارد كه همة
این موارد در حبّ دنیا جمع میشود .در نتیجه ،چنـین انسـانی حقیقـت خـویش را فرامـوش
خواهد كرد و از سوی دیگـر ،انگیــزة انجـام گنـاه در او شـدّت خواهـد یافـت (ر .؛ موسـوی
سبزواری6986 ،ق ،.ج .)133 :6
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7ـ )7نجوا
نجوا از القائات شیطان است تا در كسانی كه ایمان آوردهاند ،دلتنگـی پدیـد آورد :إِنَمَـا
النَجْوَى مِنَ الشَیْطَانِ لِیَحْزُنَ الَذِینَ آمَنُوا (المجادله .)68 /شیطان منافقان و بیماردالن را
تشوی كرده بود كه با یکدیگر نجوی كنند تا مسلمانان را اندوهگین كنند و خیال كنند بالیی
بر سرشان خواهد آمد .خدای سبحان بعد از آنکه نجوی را با آن شرایط بـرای مؤمنـان تجـویز
فرمود ،مؤمنان را خاطرجمع كرد كه این توطئهها نمیتواند به شما گزندی برساند ،مگر اینکـه
به اذن خداوند باشد .پس بر خدا توكّل كنید و از ضرر نجـوای منافقـان انـدوهگین نشـوید .او
وعده داده كه هر كس بر او توكّل كند ،خدا برایش كافی است (الطّالق .)8/اگر بـه خـدا ایمـان
دارند ،باید بر او توكّل كنند كه او در دفع شرّ دشمنان كافی است.

7ـ )8ایجاد فراموشي
فراموشی از نگرانیهای همیشگی بشر بوده است ،چراكه از این طری خسارتهای زیـادی
متوجّه او شده است كه حتّی برخی از آنها جبرانناپذیر بوده است و گاهی هستی آنها را نیز به
مخاطره انداخته است .از همه مهمتر اینکه فراموشیهایی هستند كه موجب خسران در آخرت
و ابدیّت انسان میشوند  .به همین دلیل ،شیطان از این شیوه نیز برای رسیدن به مقاصد خـود
استفاده میكند :اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَهِ (المجادله .)66/نسیان بـه
معنای فراموشی و گاهی نیز به معنای تر

فعل است (ر .؛ قرطبی ،6819 ،ج .)881 :67این

فراموشی از چند روی میتواند مصداق داشته باشد .گاهی فراموشی در قلب ،گاهی در سـلو
و گاهی در عمل صورت میپذیرد كه البتّه شیطان به همة این موارد تمسّک میجویـد .وقتـی
كه فردی ذكر خـدا را فرامـوش كنـد ،بـه همـین حـال بـاقی نمـیمانـد ،بلکـه بـدون اینکـه
نجاتدهندهای داشته باشد ،پیوسته در دام شیطان قرار دارد و او را تا اسفلالسّافلین میكشاند
(ر .؛ مدرّسی6966 ،ق ،.ج .)633 :69
خداوند متعال در آیة دیگری پیامبر(ص) را به این خطر شیطانی هشـدار مـیدهـد :وَإِمَـا
یُنسِیَنَکَ الشَیْطَانُ فَالَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذّکْرَى مَـعَ الْقَـوْمِ الظَـالِمِینَ

(األنعـام .)13/از نظـر
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مفسّران شیعه ،گرچه ظاهر آیه خطاب به پیامبر اسالم(ص) است ،امّا در واقع ،مقصـود دیگـران
هستند؛ زیرا پیامبر(ص) معصوم از خطا و فراموشی است .اگر چنین نباشـد ،سـخن و عمـل وی
حجّت نخواهد بود (ر .؛ مغنیه6919 ،ق ،.ج .)181 :8
مورد دیگر به فراموشی انداختن یکی از زندانیانی بود كه یوسب به او سفارش میكند او را
نزد پادشاه یاد كند تا شاید از زندانی كه به ناح گرفتارش شده ،رهایی یابد .امّا شـیطان ایـن
سفارش را از یاد او برد و باعث شـد عمـر یوسـب مـدّتها در زنـدان صـرف شـود :فَأَنسَـاهُ
الشَیْطَانُ ذِکْرَ رَبِهِ فَلَبِثَ فِي السِجْنِ بِضْعَ سِنِینَ (یوسب.)91/
آیة دیگر در این زمینه ،مربوط به مقدّمة جریان مالقات حضرت موسی(ع) با خضر(ع) اسـت:
قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَ الّصدخّْرَ ِ فَإِنّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلَا الشَیْطَانُ أَنْ أَذْکُرَهُ
وَاتَخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (الکهب .)18/گویا شیطان خواسته است با این كار ،موسی

(ع)

و همراهش دیرتر به مالقات آن عالم دسـت یابنـد (ر .؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران،6879 ،
ج.)939 :61

7ـ )1ایجاد دشمني
یکی از شیوههای مستمر استکبار ،ایجاد اختالف میان مردم برای رسـیدن بـه آمـال خـود
بوده است .مبتکر این شیوه ،شیطان است .قرآن میفرماید شیطان از طری قمار و شراب بـین
شما دشمنی میاندازد تا به اهداف خود برسد :إِنَمَا یُرِیدُ الشَیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَودَاوَ ًَ
وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الّصدالَ ِ (المائده.)66/
او میخواهد شما را از ذكر خدا و نماز بازدارد .اینکه عداوت و بغضاء تنهـا از آثـار شـراب و
قمار دانسته شده ،از این جهت است كه این اثر در آن دو ظاهرتر است؛ زیـرا نوشـیدن شـراب
باعث تحریک سلسلهاعصاب میشود و عقل را تخدیر و عواطب عصبی را به هیجان درمـیآورد.
در این حالت است كه سر از رسوایی درآورده ،هر فس و فجوری را چه دربـارة مـال و آبـروی
خود ،چه دربارة دیگران در نظرش زینت داده ،او را به هتک جمیع مقدّسات دینی و اجتماعی
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وامیدارد .دزدی ،خیانت و دریدن پردة حیا درباره محارم خـود ،فـاش كـردن اسـرار ،ورود بـه
خطرنا ترین ورطههای هالكت و امثال آن را در نظرش ناچیز جلوه میدهد .آمار ممالـک بـه
اصطالی مترقّی كه نوشیدن مشروبات الکلی در بین آنان رواج دارد ،نشان مـیدهـد كـه ارقـام
جنایات و حوادث ناگوار در اثر نوشیدن آن بسیار وحشتنا

است.

اگر فردی در راه قمار پیروز شد و از این راه ،مالی بـه دسـت آورد ،چـون ایـن مـال را بـه
زحمت كسب نکرده ،در راه صحیح هم خرج نمیكند .اگر در قمار مغلوب شود و مـال خـود را
ببازد كه همین بیپولی و زیانکاری ،او را به كینـهتوزی نسـبت بـه حریـب قماربـاز خـود وادار
میكند و در نتیجه ،یک عمر را توأم با حسـرت یـا خشـم و عصـبانیّت سـپری میكنـد (ر .؛
طبـاطبـائی6967 ،ق ،.ج .)618 :1همچنین گفته شده ،افراد بر سَرِ مال و همسـر خـود قمـار
مـیكردنـد ،سـرانجام افـراد مـال و همسـر باختـه ،در پـس زانـوی غـم مینشسـتند و نقشـه
میكشیدند كه انتقام خود را از رقبا بگیرنـد .بـدین ترتیـب ،قماربـازی نتیجـهای جـز كینـه و
عداوت ندارد (ر .؛ طیّب ،6873 ،ج .)911 :9قرآن كریم بارها بـه عـداوت خـود شـیطان نیـز
اشاره كرده اسـت (ر .؛ یـس18/؛ األعـراف11/؛ البقـره 613/و 183؛ األنعـام698/؛ یوسـب9/؛
الزّخرف 11/و اإلسراء .)98/امّا در مقابل ،خداوند بین قلـوب انسـانها الفـت و دوسـتی برقـرار
میكند (ر .؛ آلعمران688/؛ األنفال 18/و الحجرات.)68/

7ـ )10فسادانگیزی گامبهگام
شیطان در رسیدن به اهداف خود ،شیوة گامبهگام نیز پیشه میكند؛ از جمله اینکه در امـر
به فحشا و منکر از این طریقـه استفاده میكند :وَمَن یَتَبِعْ خُطُوَاتِ الشَیْطَانِ فَإِنَـهُ یَـأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ (النّور.)16 /
نفوذ افکار و اعمال شیطانی گاه به صورت تدریجی و كمرنگ است و اگر در همان گامهای
نخست كنترل نشود ،زمانی انسان متوجّه میگـردد كـه كـار از كـار گذشـته اسـت .بنـابراین،
هنگامی كه نخستین وسوسههای اشاعة فحشا یا هر گناه دیگری آشکار میشود ،باید همان جا
در مقابل آن ایستـاد تا این آلودگی گسترش پیدا نکند.
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دوستی با افراد فاسد ،شركت در مجالس آنان ،ارتکـاب گناهـان كوچـک ،ارتکـاب گناهـان
بزرگ و در نهایت ،قساوت قلب و بدعاقبتی و پایانی شوم ،نمونـهای از گامهـای شـیطان اسـت
(ر .؛ قرائتی ،6838 ،ج .)618 :1پس باید با هوشیاری مواظب گامهای نخست شیطان بـود و
از همراهی با او ممانعت به عمل آورد تا مقهور دامهای مخفی او نشد.

7ـ )11تهاجم همهجانبه
دشمن قسم خورده تا به هر شکلی كه بتواند برای گمراهسازی انسـان هجـوم آورد :ثُـمَ
آلتِیَنَهُم مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ (األعراف.)67/
با این عبارات ،شیطان نقشه و روش خود را بیان میكند و میگوید :ناگهان بنـدگان تـو را
از چهار طرف محاصره میكنم تا از راهت منحرف سازم .از این آیات میتوان استفاده كرد كـه
مقصود از مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ  ،حوادث ناگواری است كه در زندگی برای آدمی پیش میآید و
مراد از «خَلب» ،اوالد و اعقاب اوست .مقصود از إِیمَـانِهِم  ،سـعادت و دیـن او و منظـور از
شَمَائِلِهِم  ،بیدینی میباشد ،بدین معنا كه فحشا و منکـرات را در نظـر آدمـی جلـوه داده،
وی را به ارتکاب معاصی و آلودگی به گناهان و پیروی هـوای نفـس و شـهوات وادار میسـازد.
ممکن است تعبیر جهتهای ذكر شده در آیه ،كنایه از این باشد كه شیطان ،انسان را محاصره
میكند و سعی دارد به هر وسـیلة ممکـن بـرای وسوسـه و گمراهـی او بکوشـد (ر .؛ مکـارم
شیرازی و دیگران ،6879 ،ج.)668 :1
از امام باقر(ع) روایت شده است كه منظور از «حملة پیش رو» این اسـت كـه آخـرت را در
نظر ایشان بیارزش میكنم و منظور از «حملة پشت سر» ،این است كه آنها را به جمع مـال و
بخل از ادای حقوق واجب تشوی میكنم تا مال بـرای ورثـه بـاقی بمانـد .مقصـود از «حملـة
سمت راست» این است كه دین آنها را فاسد میكنم و گمراهـی را در نظـر آنـان نیکـو جلـوه
میدهم .منظور از «حملة سمت چپ» این است كه لـذّتها و شـهوات را بـر دلهـای ایشـان
غالب میكنم (ر .؛ طبرسی ،6871 ،ج 118 :9و مجلسی6988 ،ق ،.ج.)691 :18
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همچنین نقل شده است كه مالئکه پس از اینکه شیطان گفت از این چهار طری به انسان
حمله میكنم ،به خداوند عرض كردند :آیا راهی برای نجـات انسـان از دسـت شـیطان وجـود
دارد؟ خداوند پاسخ داد برای انسان دو جهت نجات باقی میماند :یکـی بـاال و دیگـری پـایین.
وقتی كه انسان دستان خود را برای دعا از روی خضوع باال میآورد و زمانی كه پیشانی خویش
را از روی خشوع بر زمین مینهد ،خداوند گناهان هفتادسالة او را میآمـرزد (ر .؛ فخـر رازی،
6918ق ،.ج169 :69ـ.)169
خداوند به گونه چندضلعی دیگری از حملههای شیطان چنین اشاره میكند :وَاسْـتَفْزِزْ
مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِم بِخَیْلِکَ وَرَجِلِکَ وَشَـارِکْهُمْ فِـي األَمْـوَالِ
وَاألَوْالدِ وَعِدْهُمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَیْطَانُ إِالَ غُرُورًا (اإلسراء.)19/
معنای آیة شریفه این است كه با آوازت از ذرّیّه و فرزندان آدم ،هـر كـه را كـه مـیتـوانی
گمراه و به معصیت وادار كن .اینکه فرمود :وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِـکَ  ،معنـایش
این است كه برای به راه انداختن آنان به سوی معصیت به لشکریان سواره و پیـادهات دسـتور
بده تا پیوسته بر سَرِ آنان بزنند :وَ شارِکْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ  ،شراكت شیطان با آدمی
در مال و فرزند ،سهم بردن از منفعت و اختصاص اسـت ،مثـل اینکـه آدمـی را وادار كنـد بـه
تحصیل مال كه خداوند آن را از راه حرام مایة رفع حاجت آدمی قرار داده است یـا آنکـه از راه
حالل كسب كند ولیکن در معصیت به كار برد و در اطاعت خدا صرف نکند .پس هـر دو از آن
مال منتفع شدهاند با اینکه او از رحمت خدا تهیدست است .یا آنکه از راه حرام فرزنـدی بـرای
آدمی به دنیا آید و یا از راه حالل به دنیا آیند ،ولی به تربیت دینی و صالح تربیتش نکند و بـه
آداب خدایی مؤدّبش نسازد .در نتیجه ،سهمی از آن فرزند را برای شـیطان قـرار داده اسـت و
سهمی را به خودش اختصاص داده است (ر .؛ طباطبائی6967 ،ق ،.ج691 :68ـ.)697
گرچه مخاطب در آیات فوق ،شیطان است و خداوند به عنوان یک فرمان تهدیدآمیز بـه او
میگوید هر چه از دستت ساخته است ،بکن ،ولی در واقع ،هشداری است به همة انسانها كـه
راههای نفوذ شیطان را دریابند و از تنوّع وسائل وسوسههای او آگاه شوند .قرآن در آیة فوق بـه
چهار بخش مهمّ و اصولی از این وسائل اشاره میكند و به انسانها میگوید كه از چهار طـرف
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مراقب خویش باشند .این چهار طرف عبارتنـد از :هجمـة تبلیغـاتی ،تهـاجم نظـامی ،تخریـب
اقتصــادی و انســانی و نیــز جنــگ روانــی (ر .؛ مکــارم شــیرازی و دیگــران ،6879 ،ج:61
638ـــ .)637نمونــههایی از آثــار ایــن هجمــهها ماننــد بــدحجابی و تأثیرهــای مخــرّب آن،
همجنسبازی ،فساد مالی و مانند آن را امروزه در جوامع مشاهده میكنیم.
8ـ راههای مقابله با تهدیدهای پنهان شیطان
قرآن حکیم برای مقابله با این تهدیدهای مداوم شیطان ،راهکارهای مـؤثّر و روشـنی دارد.
برخی از آنها عبارتند از:

8ـ)1توبه
اوّلین قدم برای مقابله با شیطان ،پاكسازی خود از آلودگیهایی است كه شیطان در انسان
ایجاد كرده است .بهترین چیزی كه گناهان را میشوید ،از نظر قرآن ،توبه است .دل را بایـد از
زنگارها زدود تا نور الهی بتواند در آن جای گیرد .نخستین اقدامی كه شـیطان بـه واسـطة آن
آدم را به لغزش كشاند ،با توبه جبران شد :فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَهُ هُـوَ
التَوَابُ الرَحِیمُ (البقره.)87/
نقل شده است كه شیطان از قبول توبة انسان از سوی خداوند ناراحت شد .یـاران خـود را
جمع و از آنان استمداد كرد .هر یک سخنی گفتنـد ،ولـی یکـی از آنهـا گفـت :مـن انسـان را
وسوسه میكنم و توبه را از یادش میبرم .ابلیس از این طری اسـتقبال كـرد (ر .؛ ابـنبابویـة
قمی .) 919 :6871 ،اهمیّت توبه به حدّی است كه اگر كسی موفّـ بـه انجـام آن شـود و بـه
دنبال آن ،عمل صالح به جای آورد ،نه تنها گناهی بـرای او نگاشـته نمیشـود ،بلکـه خداونـد
اعمال ناپسند وی را به حسنات و نیکیها تبدیل میكند (ر .؛ الفرقان.)78/
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8ـ )9ذکر و یاد خداوند
ذكر مداوم و فراوان خداوند یکی از چیزهایی است كه از نظر قرآن حدّ معیّنی ندارد :یَـا
أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَهَ ذِکْرًا کَثِیرًا (األحزاب .)96/به دلیـل اینکـه عوامـل غفلـت در
زندگی مادّی بسیار فراوان است و تیرهای وسوسة شیاطین از هر سو بـه طـرف انسـان پرتـاب
میگردد ،برای مبارزه با آن راهی جز «ذكر كثیر» نیست« .ذكر كثیر» به معنی واقعـی كلمـه،
تنها با زبان نیست ،بلکه توجّه داشتن به خداوند با تمام وجـود اسـت .یـاد خـدا ،غـذای روی و
جان انسان و موجب آرامش آن اسـت :أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (الرّعـد .)13/نتیجـة
این آرامش بهشت الهی است (ر .؛ الفجر17 /ـ.)88
اگر انسانهای باتقوا با وسوسه شیطان مواجه شوند ،با ذكر الهی بصیرت یابند و به یاد ایـن
میافتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالک و مربّی آنان است و همة امورشان بـه دسـت
او رقم میخورد .پس باید به خود او مراجعه كرد و به او پناه برد تا فریب دغلها و وسوسههای
شیطان را نخورد (ر .؛ األعراف.)186/
یکی از گونههای ذكر پروردگار ،دعا و تضرّع آهسته و درون نفس است :وَاذْکُر رَبَکَ فِي
نَفْسِکَ تَضَرُعاً وَخِیفَة (األعراف 189/و  .)99بنابراین ،با ذكر ،تضرّع و دعا میتوان از خداوند
استمداد جست و از شرّ وسوسههای شیطانی رهایی یافت.

8ـ )3تقوا و خلوص
تقوا سپری محکم است كه میتواند انسان را از وسوسههای شیطان در امان نگه دارد .برای
پیشگیری و مقاومت در برابر هجمهها ی شیطان باید در مسیر زندگی دژ استواری بنا نهاد تا از
نفوذ تیرهای زهرآگین وسوسهاش در امان بود .این قلعة حصین چیزی جز تقـوا نیسـت :یَـا
أَیُهَا الَذِینَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ حَقَ تُقَاتِهِ (آلعمران .)681/ح ّ تقوی عبارت است از عبودیّت
خالص كه آمیخته به باطل و فاسدی از سنخ خودش ،مانند هوای نفسانی نباشد .این معنا غیـر
از معنایی است كه از این آیه به دست میآید :فَاتَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التّغابن)61/؛ زیـرا
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هر كس میتواند در خور قدرت و فهم خود این دستور را امتثال كند .امّـا حـ ّ تقـوی چیـزی
نیست كه همة افراد بتوانند آن را به دست آورند؛ زیرا حـ ّ تقـوی ،ریشـه در بـاطن و ضـمیر
انسان دارد .از این آیات چنین استفاده میشود كه نخست خدای تعالی همة مردم را دعوت به
ح ّ تقوی نموده است و آنگاه دستور داده كه در این مسیر قرار گیرند ،همه برای رسـیدن بـه
این مقصد تالش كنند و هر كس به قـدر توانـایی خـویش در ایـن مسـیر گـام بـردارد (ر .؛
طباطبائی6967 ،ق ،.ج817 :8ـ.)813

8ـ )4استعاذه
یوسب(ع) از طری استعاذه و با ذكر مَعَاذَ اللّهِ (یوسب ،)18/به خـدا پنـاه بـرد و از شـرّ
شیطان رهایی یافت .حتّی خداوند هنگام خواندن قرآن به پیامبرش سفارش میكند كه از شـرّ
شیطان رجیم به او پناه برد (النّحل.)63/
فایدة پناه بردن به خداوند این اسـت كـه شـیطان بـر كسـانی كـه ایمـان آوردهانـد و بـه
پروردگارشان توكّل كردهاند ،نفوذ و سلطهای ندارد و با پناه بردن به خدا ،در انسان این حالـت
تحقّ پیدا میكند .شیطان خود در آغاز كار به این حقیقت واقب بود كه بندگان مخلص خـدا
در مرحلهای از ایمان قرار دارند كه او نمیتواند آنها را گمراه سازد (ص31/ـ .)38بـه هـر روی،
اگر با سالی ایمان به خدا پناه برده شود ،خداوند نیز از او دفاع خواهد كـرد :إِنَ اللَهَ یُـدَافِعُ
عَنِ الَذِینَ آمَنُوا (الح  .)83/البتّه مقصود ،پناه بردن لفظی نیست ،بلکه باید با تمـام وجـود
به او پناه برد.

8ـ )2توکّ
توكّل به خداوند متعال به همراه ایمان راسخ ،مانع تسلّط شیطان خواهد بود :إِنَهُ لَـیْسَ
لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ الَذِینَ آمَنُواْ وَعَلَ رَبِهِمْ یَتَوَکَلُونَ (النّحل .)66/توكّل از لوازم ایمان است
و عبارت از اعتماد قلبی و وابستگی به نیروی قاهری است كه هیچ قدرتی نمیتواند بر آن غلبه
كند ،بلکه موجب ثبات و استقامت شخص متوكّل در انجام عمل میشود .قوام صفت توكّل بـه
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آن است كه خاطره و نیرنگ شیطانی را به خود راه ندهـد و مـؤثّر حقیقـی و كـافی را سـاحت
پروردگار بداند (ر .؛ حسینی همدانی6989 ،ق ،.ج  .)998 :6در این صورت است كـه قـدرت
ایمان و توكّل شخص مؤمن و متوكّل بر ارادة شـیطان غلبـه مـیكنـد و سـلطان او را بـیاثـر
میكند.

نتیجهگیری
6ـ تهدید پنهان و نرم ،واقعیّتی است كه پیوسته با انسان دست بـه گریبـان بـوده اسـت و
موجب نافرمانی فراوانی نیز شده است .پرسابقهترین این نوع تهدید ،از ناحیة ابلیس یا شـیطان
در مقابل انسان بوده است.
1ـ تهدیدهای شیطان بر اثر سرخوردگی او و دوری از رحمت الهی و به قصد انتقـامجـویی
از آدم و فرزندان او صورت پذیرفته است.
 8ـ ابعاد این تهدید در دو شاخة عملی و نظری است كه طیّ آن ،باورها و رفتارهای مبتنی
بر آن را به چالش میكشاند.
 9ـ نفس امّاره و مختار بودن انسان از ابزارهایی است كه شـیطان در ایـن تهدیـد بـه كـار
میگیرد .امّا با این ابزار بر انسان سیطره نمییابد و تنها او را به مقصود شیطانی خویش دعوت
میكند.
9ـ دشمن قسم خورده تا به منظور گمراهسازی انسان ،از روشهای متعدّد مانند وسوسـه،
فریب ،وعدههـای دروغ ،فـراهمسـازی و تسـهیل انجـام گنـاه ،فسـادانگیزی و ماننـد آن بهـره
میجوید.
1ـ بهترین راه مقابله با تهدید شیطان از نظر قرآن ،پناه جستن به خداوند متعـال است كه
از طری ذكر مداوم ذات ح امکانپذیر است .این امر زمانی مؤثّر واقع میشود كـه انسـان بـه
خدای متعال ایمان داشته است و تقوای او را پیشه كند .با توبة واقعی ،قلـب خـود را از زنگـار
معصیت و غبار گناه پا

ساخته ،با اطاعت و بندگی خداوند آن را صیقل دهد .همچنین دست
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نیاز به درگاه ربوبی دراز كند و با دعا و تضرّع سَر به آستان دوست نهد تا زمینه را برای كسـب
فیوضات خداوندی فراهم سازد.
پينوشتها
6ـ در واقع ،مجموعه تحوّالتی كه دگرگونی فرهنگی و اعتقادی و رفتاری را در پی داشته باشد ،تهدیـد
نرم است .گاهی تهدید را همان بیان و به كارگیری ابزار ،به قصد آسیب رساندن ،نابود كـردن یـا تنبّـه
دادن دیگران از روی انتقام یا ارعاب دانستهاند (ر .؛ افتخاری3 :6839 ،ـ.)98
1ـ فَإِذَا سَوَیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ* فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُهُمْ أَجْمَعُونَ*إِلَا
إِبْلِیسَ اسْتَکْبَرَ (ص71/ـ.)79
8ـ قَالَ فَبِعِزَتِکَ لَأُغْوِیَنَهُمْ أَجْمَعِینَ (ص.)31/
9ــ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِي إِلَ یَوْمِ یُبْعَثُونَ*قَالَ فَإِنَکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ*إِلَ یَوْمِ الْوَقْـتِ الْمَعْلُـومِ
(ص76/ـ.)36
9ـ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ (البقره.)89/
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