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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم

      
  

  پیشگفتار

 

جھت ، جالب توجه و حائز  چندبحث شیطان شناسی از 

 :اھمّیت است

به حّس کنجکاوی انسان است که اقتضای جھت نخست ، 

امور مرموز ، بیشتر آشنا گردد و به مایل است با صورت طبیعی 

  . دابعاد وجود آنھا پی ببر

جھت دیگر که از آن مھمتر است اینکه بشر، شیطان را به 

ره از خطر عنوان دشمن دیرینه خود می شناسد و ھموا

در صدد بر وسوسه ھای بنیان کن او بیمناک است، و از این رو، 

با آشنایی بیشتر با چنین دشمن مخوف و ترفندھای  می آید تا

او در امان  پیچیده او ، راه مقابله با وی را فراگیرد و خود را از شّر

  .دارد



 3 

نکته دیگری که ضرورت شیطان شناسی را برای ھمگان بویژه 

وان آشکارتر می سازد این است که این روزھا برای نسل ج

، با جلوه دنیامکاتب فریبنده شیطان پرستی در برخی از مناطق 

  .ھای مختلف در حال گسترش می باشد

ادی نیز ، گاھی این شبھه به قاز سویی دیگر، از دیدگاه اعت

که چه دلیلی وجود داشت که  ذھن انسان خطور می کند

رد بیافریند و خداوند، شیطان را که کاری جز فریب انسان ھا ندا

حتی پس از سرکشی و تمّرد وی، او را ھالک نفرماید ، بلکه تا 

  قیامت ھم به او مھلت زندگی عطا نماید؟

مجموعه این عوامل، ما را بر آن می دارد تا بحثی استداللی و 

خدمت خوانندگان گرامی موجز را در زمینه شیطان شناسی 

ھتر این پدیده ، با شناخت ببزرگ تقدیم کنیم، تا به یاری خداوند

اسرار آمیز ، و فلسفه آفرینش شیطان ، و از ھمه مھمتر 

شناخت راه ھای مقابله با فریبکاری ھای خطرناکش، بتوانیم 

  .قدمی در راه نجات خود برداریم

  

*****  
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  شرح واژه شیطان
  

این  .مشتق شده است" شطن"از ریشه در لغت، شیطان  واژه

و از . شدن و دور کردن است کلمه در زبان عربی به معنای دور

آنجا که شیطان از حق و رحمت خدا دور شده است، و کار او 

نیز، دور کردن دیگران از کار خیر و رحمت الھی است، بدین 

  .اسم نامیده شده است

 متمّرد و عبارت است از ھر موجودبه معنای اعّم، شیطان 

این انسان را از خیر و سعادت دور می سازد، خواه شروری که 

  .موجود، یک انسان باشد، یا جّن، و یا موجودی دیگر

از اینرو، در برخی از روایات اسالمی، کلمه شیطان، بر میکروب 

و باکتریھای خطرناک که موجب زوال سالمتی انسان می شوند 

در اینجا برخی از احادیث یادشده را از . نیز، اطالق شده است

  :نظر گرامی شما می گذرانیم

  :می فرماید) صلی الّله علیه وآله وسّلم(م پیامبر اسال

مکارم االخالق، (. »التبیتوا القمامة فی بیوتکم فاّنھا مقعد الّشیطان«

  .)490ص 

، زیرا باقی نگذاریدخود در خانه  شبھازباله را خاکروبه و : یعنی

  . جایگاه شیطان است ،آنجا
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در حدیثی دیگر چنین ) صلی الّله علیه وآله وسّلم(رسولخدا 

  :فرماید می

. »ابطیه فأّن الّشیطان یّتخذه مخبئا یستتربه الیطولّن احدکم شعر«

  .)436، ص 1وسائل، ج (

نگذارید موھای زیر بغلتان بلند شود، زیرا شیطان ھرگز : یعنی

 مسکن  آنجا  در می دھد  و  قرار  پناھگاه  برای خود  آنجا را

  .می گزیند

  :نین می فرمایددر این زمینه چ) علیه السالم(امام علی 

التشربوا الماء من ثلمة االناء والمن عروته فاّن الّشیطان یقعد «

  .)578محاسن، ص ( .»علی العروة و الّثلمة 

از جای شکستگی آن و  ،از ظرفی که آب می خورید: یعنی

ھمچنین از جانب دستگیره اش آب نیاشامید، زیرا شیطان در 

  .جای می گیرد آنجا

  :می فرماید مامام صادق علیه السال

یسکن  اّن استر و اخفی ما یسّلط الّشیطان من ابن آدم ان صار«

  .)433، ص 1وسائل، ج ( .»تحت االظافیر

  راه  آن  از انسان،بر  شیطان  پنھان ترین راھی که  :یعنی

  .می شود، این است که زیر ناخن ھا مسکن گزیند  مسلط
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روری بنا بر این، شیطان به معنای عام، ھر موجود پلید و ش

است که انسان را از سالمت، سعادت، خیر و یا رحمت الھی 

  .دور می سازد

آن موجود  اما در عرف مردم، وقتی نام شیطان برده می شود، 

رانده شده از درگاه خداوند را که با مکر و فریب، انسان را از 

رحمت خداوند دور می سازد و به سوی گناه می کشاند، 

  .تداعی می کند

  ی دیگر شیطاننام ھا

در طول تاریخ ادیان و در زبانھای گوناگون، اسم ھا، لقب ھا و 

در . صفت ھای مختلفی برای شیطان به کار برده شده است

اینجا برخی از اسامی و القاب و صفات مشھور شیطان را یاد آور 

  :می شویم

گرفته شده باشد، به " بلس"اگر این واژه از کلمه : ابلیس

از آنجا که شیطان . می باشد" نا امید"و یا " بی خیر"معنای 

  .مظھر شّر و نومیدی است، این نام نیز، برازنده اوست

است و یکی از نامھای  عبریزبان ب از معّراین کلمه  :عزازیل

برخی از علمای لغت نیز، این واژه را به معنای . شیطان است

  :دیگری دانسته اند که بدین شرح است
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ماروت،   وھاروت است، که ھمراه با شته از سه فر ، یکیعزازیل

مانند آدمیان زندگی کنند و  خدا آنان را به کرهٔ  زمین فرستاد تا

چون  عزازیل پس از چندی. اال تنبیه شوند ازمحرمات بپرھیزند و

اظھار  ،شکل استدانست که از عھدهٔ  این امتحانات برآمدن م

  .عجز نمود

  :به معنای خاص است در ابیات ذیل، مقصود از عزازیل، شیطان

  گذشت  صحرا  به  کوه از   زاھدی

  دشت   دامان  به     عزازیل   دید

  پرداخته    وسوسه   م غ   ز   دل

  ساخته  تھی     تلبیس   ز  دیده 

  نورد  صحرا    زاھد   او   به   گفت

  از چه در این  بادیه ای  ھرزه  گرد

  طبع تو آسوده ز وسواس چیست؟

  ی  ِالباس  چیست؟اینقدرت  ُکند
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  : ھمینطور، در ابیات ذیل، مقصود از عزازیل، شیطان است

  تکّبر  عزازیل را خوار کرد

  به زندان لعنت گرفتار کرد

خود این کلمه نام یک نوع شیطان است که با وسوسه  :خناس

. به انسان حمله  می کند، و سپس عقب نشینی می نماید

  .خواھد آمد توضیح بیشتر ، در بحث ھای آینده

اسامی و القاب دیگری ھم برای شیطان بیان شده است که 

ھرکدام به مقتضای شأنی از شئونات او، به وی نسبت داده 

  :برخی از این اسامی بدین شرح است. شده است

 مدحور، )حقیر و زبون( صاغر، )رانده شده( رجیم، )گمراه( غوّی

، حارث، )کشسر( مریدو  مارد، )مالمت شده( مذموم، )مطرود(

، ابولبینی، ابوخالف، ابومره، دیو، بألز، شیصبان، عفریت، وسواس

  .ابوالعیزار، و لجاناابو

*****  
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  شیطان در قرآن
  

مرتبه ، و کلمه  18" شیاطین"بار ، و کلمه  69" شیطان"کلمه 

  .شده است ذکربار در قرآن مجید  11" ابلیس"

شیطان را به انسان ھا در این آیات، خدای بزرگ، خطر وساوس 

گوشزد می نماید، و راه ھای مقابله با حیله ھای او را تبیین 

در اینجا، برخی از آیات کالم اهللا مجید که در باره  .می فرماید

  :شیطان و عملکرد او سخن می گوید را یادآور می شویم
  

  ھشدار به بنی آدم
  

طان را در از سوره بقره، داستان آدم و حّوا و نقش شی 36در آیه 

آواره ساختن آنان، به عنوان یک ھشدار  به  بنی آدم ، بیان  

  :می کند و چنین می فرماید
  

  .ِفیِھ َعْنَھا َفَأْخَرَجُھَما ِممَّا َكاَنا ََأَزلَُّھَما الشَّْیَطاُنف

شیطان آن دو را به لغزیدن وادار ساخت و آنھا را از : یعنی

  .راند نبھشتی که در آن بودند، بیرو
  

  :از سوره اعراف چنین می فرماید 27نگاه در آیه آ
  

  .مَِّن اْلَجنَِّة َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم الشَّْیَطاُن َيا َبِني آَدَم َال َيْفِتَننَُّكُم

شیطان شما را نفریبد، آنچنانکه پدر و ! ای فرزندان آدم : یعنی

  .را از بھشت، بیرون راند) آدم و حّوا(مادر شما 
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  انسان دشمن دیرینه
  

از ھمان سوره، پس از توصیه به اّتحاد و  208در آیه 

ھمبستگی، خطر حیله ھای شیطان را به عنوان دشمن دیرینه 

  :انسان یاد آور می شود و چنین می فرماید
  

  .مُِّبیٌن ِإنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ ِفي السِّْلِم َكآفًَّة َوَال َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا

ھمگی در صلح با یکدیگر وارد شوید و از ! ای اھل ایمان: یعنی

نقشه ھای شیطان پیروی ننمایید، زیرا او دشمن آشکار 

  .شماست
  

  راھکارھای شیطان

  

از سوره مذکور، روش شیطان در گمراه کردن مردم  268در آیه 

  :را بدین شرح بیان می کند
  

  .َعِلیٌم ِباْلَفْحَشاء َوالّلُھ َیِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُھ َوَفْضًال َوالّلُھ َواِسٌع َیِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَیْأُمُرُكم الشَّْیَطاُن

شیطان به شما وعده تھیدستی می دھد و شما را به : یعنی

وعده آمرزش فحشا و گناه فرمان می دھد، در حالی که خداوند 

  . ھد ، و خدا نامتناھی و داناستو فضل خود را به شما می د
  

بنا بر این، کار شیطان این است که انسان ھا را به سوی 

  .افسردگی، نومیدی و فقر و فحشاء فرا می خواند
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  :از سوره مائده، چنین آمده است 91ھمچنین در آیه 

ي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعن ِذْكِر َواْلَبْغَضاء ِف َأن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن

  الصََّالِة الّلِھ َوَعِن

ھمانا شیطان می خواھد میان شما بوسیله شراب و : یعنی

قمار، دشمنی و کینه توزی قرار دھد، و از یاد خدا باز دارد، و از 

  .نماز دور سازد

  

  :از سوره اسراء نیز، چین آمده است 53در آیه 

ِلِإلْنَساِن  َكاَن َبْیَنُھْم ِإنَّ الشَّْیَطاَن َینَزُغ َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْیَطاَن ِعَباِدي َیُقوُلوْا الَِّتي ِھَيَوُقل لِّ

  .َعُدوا مُِّبیًنا

با یکدیگر به زیباترین وجه سخن : به بندگان من بگو: یعنی

کند، بدرستی می بگویند، ھمانا شیطان میان آنان فتنه گری 

  .ن آشکار انسان استکه شیطان، دشم
  

دیگر شیطان، زینت دادن اعمال زشت در نظر انسان  راھکار

از سوره انعام، در این زمینه چنین  43قرآن مجید در آیه . است

  :می فرماید

  .َیْعَمُلوَن َما َكاُنوْا َتَضرَُّعوْا َوَلـِكن َقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َفَلْوال ِإْذ َجاءُھْم َبْأُسَنا

با تضّرع توبه چرا ھنگامى كه مجازات ما به آنان رسید،  :یعنی

کارھای ،  آنھا قساوت پیدا كرد؛ و شیطان بلكه دلھاىنکردند، 

  .در نظرشان زينت دادآنان را 
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  "از سوره انفال، چنین می خوانیم 48ھمچنین، در آیه 

  َلُكُم اْلَیْوَم ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر لَُّكْم َوَقاَل َال َغاِلَبَأْعَماَلُھْم  َوِإْذ َزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن

آنگاه که شیطان، اعمال پیروان خود را در نظر آنان زینت : یعنی

ھیچکس نمی تواند بر شما پیروز شود و من در کنار : داد و گفت

  .شما خواھم بود

  

. ستراھکار دیگر شیطان، فراھم کردن زمینه فراموشی یاد خدا

از سوره یوسف، در باره ھم سّلولی آن حضرت،   42قرآن در آیه 

  :چنین می فرماید

  ِذْكَر َربِِّھ َفَأنَساُه الشَّْیَطاُن

  .شیطان ، باعث شد تا او یاد خدا را فراموش کند: یعنی
 

  راه مقابله با شیطان
  

قرآن مجید برای مبارزه با شیطان و وسوسه ھای او، راه ھای 

استعاذه و پناه بردن به خدا، تذّکر و یادآوری،   متعددی مانند

  .تقویت ایمان و تقوای الھی، و امثال آن را ارائه می نماید

  

  :از سوره اعراف، چنین می خوانیم 201و  200در آیه 

  .َسِمیٌع َعِلیٌم َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِإنَُّه َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن

َفِإَذا ُھم  َتَذكَُّروْا َطاِئٌف مَِّن الشَّْیَطاِن يَن اتََّقوْا ِإَذا َمسَُّھْمِإنَّ الَِّذ

  .مُّْبِصُروَن
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ھرگاه شیطان تو را وسوسه کند، به خداوند پناه ببر، : یعنی

  .ھمانا او شنونده و داناست

ھاى شیطان شوند،  گرفتار وسوسهتقوا پیشگان ھنگامى كه 

  .ی یابندخدا را یاد می کنند و بصیرت م

  

از سوره نحل، خداوند بزرگ به بندگان خود  فرمان   98در آیه 

  :می دھد تا به ھنگام قرائت قرآن، به خدا پناه ببرند

  .الرَِّجیِم ِبالّلِه ِمَن الشَّْیَطاِن َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ

آنگاه که قرآن می خوانی، از شیطان رانده شده به خدا : یعنی

  .ببرپناه 
  

  شیطانی اخالق و رفتار
  

قرآن مجید، برخی از افعال و اخالق شیطانی را در البالی آیات 

تکّبر، اسراف و : این صفات عبارتند از. خود توضیح می دھد

تبذیر، کفران نعمت، لجاجت، خشم، مخالفت با حق، دلسردی 

  .و افسردگی، دو رویی، استھزاء دیگران، جادوگری و زور گویی

  :قرآنی در این موارد، توجه فرماییدآیات  اینک، به
  

  :از سوره بقره، چنین آمده است 34در آیه 

 َأَبى ِإْبِلیَس آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوْا َو

  .َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن
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نید، آنان و آنگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده ک: یعنی

سجده کردند مگر ابلیس، او سرباز زد و تکّبر ورزید و از کافران 

  .بود

  

  :از سوره اسراء، چنین می خوانیم 27در آیه 

  .َكُفوًرا ِلَربِِّه الشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِنَّ اْلُمَبذِِّريَن َكاُنوْا ِإْخَواَنإ

و شیطان اسراف کنندگان، برادران شیطانھا ھستند، : یعنی

  .نسبت به پروردگار خود کفر ورزید
  

  :در آیه سوم از سوره حج نیز، چنین آمده است

  .مَِّريٍد َشْیَطاٍن ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه

برخی از مردم بدون داشتن دانش، در باره خداوند به : یعنی

  .ھر شیطان سرکش پیروی می نمایندمجادله می پردازند و از 
  

  :از سوره قصص ھم چنین می فرماید 15آیه 

َغْفَلٍة مِّْن َأْھِلَھا َفَوَجَد ِفیَھا َرُجَلْیِن َيْقَتِتَلاِن  َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحیِن

 ِشیَعِتِه َوَھَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمن ِشیَعِتِه َعَلى َھَذا ِمن

َعَمِل  الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْیِه َقاَل َھَذا ِمْن

  .مُِّبیٌن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ الشَّْیَطاِن

او به ھنگامى كه اھل شھر در غفلت بودند به شھر وارد : یعنی

نزاع مشغولند؛ يكى از پیروان  شد؛ ناگھان دو مرد را ديد كه به

 وی، آن كه از پیروان او بود از  دشمنانش گرى ازاو بود و دي

محكمى بر سینه آن دشمن  تقاضاى كمك نمود؛ موسى مشت
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از عمل شیطان بود،  ،این:  زد و كار او را ساخت؛ موسى گفت

  . كننده آشكارى است  كه او دشمن و گمراه
  

  :چنین آمده است) ص(از سوره محّمد  25در آیه 

 َأْدَباِرِھم مِّن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھُم اْلُھَدى الشَّْیَطاُن ا َعَلىِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّو

  .َلُھْم َسوََّل َلُھْم َوَأْمَلى

آنان که از حق روگردان شدند و به گذشته  خود باز : یعنی

در حالی که راه ھدایت برای آنان تبیین شده بود،  ،گشتند

ی ھاه و با آرزوشیطان اعمال زشت آنھا را در نظرشان زینت داد

  .آنھا را فریفته است ،دراز
  

  :در آیه دھم از سوره مجادله نیز چنین می خوانیم

ِبَضارِِّھْم َشْیًئا ِإلَّا  ِلَیْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْیَس ِإنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْیَطاِن

  .اْلُمْؤِمُنوَن ِبِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه َفْلَیَتَوكَِّل

خواھد مؤمنان  مىاو ؛  از سوى شیطان است فقطنجوا : یعنی

ضررى به آنھا برساند جز  غمگین شوند؛ ولى نمى تواند ھیچ

  .تنھا بر خدا توّكل كنندباید مؤمنان  وبفرمان خدا؛ 
  

  :از سوره بقره چنین آمده است 14در آیه 

َشَیاِطیِنِھْم َقاُلوْا ِإنَّا  َخَلْوْا ِإَلىَقاُلوْا آَمنَّا َوِإَذا  َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمُنوْا

  .َنْحُن ُمْسَتْھِزُؤوَن َمَعْكْم ِإنََّما

 كنند،  و ھنگامى كه افراد با ايمان را مالقات مى: یعنی

، و ھنگامى كه با شیطانھاى خود  ايم ما ايمان آورده: گويند مى
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خره آنھا را مس ما با شمائیم، ما فقط: گويند كنند، مى خلوت مى

  . كنیم مى
  

  :از ھمان سوره، چنین می خوانیم 102در آیه 

ُسَلْیَماُن َوَلـِكنَّ  َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن َوَما َكَفَر َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّیاِطیُن

  .َكَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر الشَّْیاِطیَن

خواندند  مردم مىسلیمان بر  مملکتاز آنچه شیاطین در : یعنی

سلیمان ھرگز كافر نشد؛ ولى شیاطین كفر . پیروى كردند

  . آموختند جادوگریورزيدند؛ و به مردم 

  

*****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 17

  فلسفه آفرینش شیطان
  

پرسش ھای گوناگونی از پیدایش ابلیس، در زمینه انگیزه 

که در سؤالی . ردیده استدیدگاه فلسفی و مذھبی مطرح گ

و امر به ذھن انسان خطور می کند این است که با توجه به بد

شریر بودن شیطان و تالش او در جھت انحراف مردم از راه خدا، 

چه دلیلی وجود داشت که چنین موجودی آفریده شود، و یا 

  طول عمر زیاد به او عطا شود؟

ه اشاره کرده و برخی از ادیبان نیز با زبان طنز، به این نکت

  . خواستار توضیح پیرامون انگیزه خلقت شیطان گشته اند

به عنوان مثال، ناصر خسرو در قطعه ادبی ذیل، پرسش خود را 

  :طنز آمیز، مطرح می کندبه صورت 

  

  را طول عالمت  و  عرض  خدایا 

  کشیدن  موری  دل  در  توانی 

  العین یک طرفة تو بتوانی که در

  آفریدن     آسمانی    و   ن زمی

  در بنی انس و بنی جان  تفاوت

  ندیدن  دیدن  در   گشت  معّین

  کشتی  تو  در دلھا فتنه  نھال 

  آفریدن    خالیق    آغاز    در 
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  کردی    آغاز    ازل  روز   در  تو 

  دیدن   بایست   ابد  در   عقوبت

  سخن بسیار باشدجرأتم نیست

  کشیدن  م نتوان  ترس از   نفس

  آن  از   ترسم   آرم   اصرار  اگر 

  جھیدن  و نتوانم  آرّي غیظ  که 

  را   ختا  ترکان    دندان   و لب 

  آفریدن  خوب   چنین  نبایستی

  که از دست ولب و دندان ایشان

  لب باید گزیدنبه دندان دست و

  گل رخان را   پرده  ز  برون آری

  دریدن    مردم   پرده ی  برای 
  

  راست گویم فتنه ازتوست ایاخد

  جغیدن   نتوانم  ترس از   ولی

  اگر مطلب به دوزخ بردن ماست

  ؟  آوريدن    بايد    چند   تعّذر 

  اگر ریگی به کفش خود نداری

  آفریدن؟  شیطان  بایست  چرا

  نباید که شیطان را   تو فرمایی

  شنیدن  را  فسادش پر  کالم
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  تو در جلد و رگم مأواش دادی

  چشمک به فعل بد دویدن زند

  اگر خود داده ای در ملک جانم

  رسیدن   آزارت   من بر   نباید

  به ما فرمان دھی اندر عبادت

  به شیطان در رگ وجانھا دویدن

  در ره راست  اصرار داری  به ما

  بریدن  ره  تاب و  پیچ  در  به او 

  راندي  باز  تو کز درگاه خويشت

  ؟ دنبري  ره  ما بر   بايست چرا 

  ینھا نپرسمااگر می خواستی 

  آفریدن    حیوان  بایست    مرا

  َبَرندم   دوزخ  سوی تا    بفرما

  چه مصرف دارداین گفت وشنیدن

  نزیبد  و بر احسان  ولی بر عدل

  به جای خویش غیری را گزیدن

  ھمین دستي به دامان تو دارم

  مرّوت نیست دامن پس کشیدن
  

سش که در ذھن بسیاری از پاسخ ھای گوناگونی به این پر

  .مردم وجود دارد، داده شده است
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یکی از ویژگی ھای  :یکی از جواب ھای مذکور این است که

به عبارت دیگر، اراده خداوند بر . انسان، داشتن اختیار است

این تعلق گرفته است که انسان، موجودی مختار باشد و با 

بنا بر این، . اب نمایداراده و اختیار خود، راه خیر و یا شّر را انتخ

انسان در میان دو میدان جاذبه کامال متضاد قرار گرفته است 

را به سوی خیر و صالح دعوت می کند، و او که یکی از آنھا 

او را به سمت ھواھای نفسانی فرا می خواند، و  یدیگر

  .اوست که باید تصمیم بگیرد کدام راه را برگزیند

دسته از نیروھای مخالف از اینرو، در درون وجود انسان، دو 

دسته اول، نیروھای دعوت کننده به : قرار داده شده اند

سوی پاکی و پارسایی، مانند وجدان اخالقی، فطرت پاک 

  .عقل نیرویانسانی، و 

دسته دوم، نیروھای دعوت کننده به سوی گناه و تباھی، 

  .مانند شھوات حیوانی و نفس اّماره

 متضاد  وع میدان جاذبهھمچنین، در برون انسان نیز، دو ن

انسان را به سوی ارزشھایی یکی از آنھا : آفریده شده است

ّیت، و سعادت دنیا و آخرت دعوت مانند عبادت، عدالت، حر

می کند، و دیگری او را به سوی ضّد ارزشھا مانند کفران 

  .نعمت، ظلم، و تباھی در دو دنیا فرا می خواند

مان، اولیاء الھی و پرچمدار لشکر نخست، پیامبران، اما

  .انسانھای خیر خواه ھستند
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اما سرمدار گروه دوم، ابلیس، و شیاطین دیگر جّن و انس 

که با وسوسه ھای خود، سعی در گمراه ساختن  می باشند

  .انسان ھا دارند

بر اساس آنچه گذشت معلوم می گردد که الزمه مخّیر بودن 

راھم انسان این است که زمینه گرایش او به ھر دو جھت ف

باشد، ولی او با اختیار خویش، آنچه را که می پسندد، 

  .برگزیند

نکته مھمی که در اینجا وجود دارد این است که خداوند، 

فطرت انسان را طوری آفریده است که ذاتا به خیر و صالح 

در عین حال، این خود اوست . خود در دنیا و آخرت گرایش دارد

، راه آینده و سرنوشت که باید در میان گزینه ھای گوناگون

  .خود را آزادانه انتخاب نماید

، از آغاز خلقت بشر بر دیگر اینکه این دو میدان گرانشنکته 

روی زمین وجود داشته و تا آخرین روز حیات او بر کره خاکی 

  .ادامه خواھد داشت
  

 دو علم بر ساخت اسپید و سیاه

 راه ابلیس  گر د  آدمآن يكى                                          

 رفت لشگر گاه   در میان آن دو

 آنچه رفت رفت  چالش و پیكار                                        

 ھم چنان دور دوم ھابیل شد

 شد   قابیل او   پاك نور   ضد                                        
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 چنان اين دو علم از عدل و جورھم

 دور دور  اندر   آمد  نمرود  به تا                                       

 او  خصم و   ضد ابراھیم گشت

 و آن دو لشكر كین گزار و جنگجو                                     

 چون درازى جنگ آمد ناخوشش

 آتشش  آمد  دو  ھر  آن  فیصل                                      

 فريق اين   رن قرنو ق دور دور 

 تا به فرعون و به موساى شفیق                                     

 سال ھا اندر میانشان حرب بود

 حد رفت و ملولى مى فزود چون ز                                   

 حق سازيد   حكم را  آب دريا 

 د زين دو سبقتا كه ماند كى بر                                     

 ھمچنان تا دور وطور مصطفى

    جفا  سپھدار  آن   جھل ابو   با                                     

 )دفتر ششم مثنوی(

  

*****  
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  توانایی شیطان در چه حّد است؟
  
  

پرسش دیگری که در زمینه شیطان شناسی به ذھن انسان 

و بر بشر در چه خطور می کند این است که قدرت و سیطره ا

  حّد و اندازه است؟

ھیچ نادیده می گیرند و برخی از انسان ھا، قدرت شیطان را 

به حساب نمی آورند و از اینرو، به وسوسه ھای او اھتمام 

زیرا . این طرز فکر، می تواند خطر ساز باشد. نمی ورزند

تجارب فراوانی در فریب دادن انسان ھا دارد، و از شیطان 

است تا آدمیان را با حیله ھای سویی دیگر، سوگند خورده 

  .خود به ورطه گمراھی بیفکند

از سوره مبارکه حجر، در این زمینه چنین  39قرآن مجید در آیه 

  :می فرماید

  .َلُھْم ِفي اَألْرِض َوُألْغِوَينَُّھْم َأْجَمِعیَن َقاَل َربِّ ِبَمآ َأْغَوْيَتِني ُألَزيَِّننَّ

اینکه مرا اغوا کردی، به خاطر ) خدایا: (شیطان گفت: یعنی

در نزد مردم زینت می دھم و ھمه آنان را من ھم دنیا را 

  .گمراه می سازم

  :از سوره صاد، چنین می خوانیم 82ھمچنین، در آیه 

  .  َأْجَمِعیَن َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّھْم

قسم به عّزت تو، ھمه آنان )! پروردگارا: (شیطان گفت: یعنی

  .م ساخترا گمراه خواھ
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بنا بر این، شیطان دشمن کینه توزی است که نباید او را 

  .دست کم گرفت
  

از سوی دیگر، گروھی از مردم گمان می کنند که شیطان، 

قدرت بی پایانی دارد و می تواند انسان را به ارتکاب گناه و 

زیرا . این طرز فکر نیز، نادرست است. تباھی مجبور سازد

سه کند و ھیچگونه تسلطی خارج شیطان تنھا می تواند وسو

  . از دائره فریبکاری ندارد

درگاه خدا، و شیطان، موجودی است پست و رانده شده از 

در وجود ما فراھم نشود، او ھیچ مناسب برای او اگر زمینه ای 

بنابراین این طور نیست که . گونه قدرتی بر ما نخواھد داشت

حتی باشد و  شیطان از یک نیروی عظیم سحر آمیز برخوردار

  .بخواھیم از دست او در امان باشیم نتوانیم اگر ما

، است تر از انسان نیافریدهبرموجودی را  ،خداوند در جھان

به اندازه نیروی بالقّوه و استعدادھای فرشتگان، نیروی حتی 

  . نھفته در وجود انسان نیست

بنا بر . است انسان را خداوند به عنوان خلیفه خود خلق کرده

، اجّنه، و ھر موجود دیگر باالتر است،  انسان از فرشته ،این

  .، زیرا خواستن، توانستن استمشروط به اینکه بخواھد

از سوره مبارکه نحل،  99بر ھمین اساس، خداوند در آیه 

  :چنین می فرماید

  .َربِِّھْم َيَتَوكَُّلوَن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى ُسْلَطاٌن ِإنَُّه َلْیَس َلُه
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شیطان، ھیچ تسلطی بر آنان که ایمان آورده اند و بر : یعنی

  .خدا توّکل نموده اند، ندارد
  

  :از سوره ابراھیم، چنین آمده است 22در آیه  ھمچنین،

اَألْمُر ِإنَّ الّلَه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم  َوَقاَل الشَّْیَطاُن َلمَّا ُقِضَي

ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم  ُسْلَطاٍن ا َكاَن ِلَي َعَلْیُكم مِّنَوَم َفَأْخَلْفُتُكْم

َأنُفَسُكم مَّا َأَنْا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما  َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَال َتُلوُموِني َوُلوُموْا

َكَفْرُت ِبَمآ َأْشَرْكُتُموِن ِمن َقْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمیَن َلُھْم  َأنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي

  .َأِلیٌم َذاٌبَع

: گويد شود، مى كار تمام مىاینکه شیطان پس از : یعنی

، و  دادم خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده 

شما را ، جز اينكه  من بر شما تسّلطى نداشتم ، تخّلف كردم

، مرا سرزنش  بنابر اين .مرا پذيرفتید و شما دعوتفراخواندم 

، و  ھستم نه من فريادرس شما .نكنید؛ خود را سرزنش كنید

 من نسبت به شرك شما درباره خود . نه شما فريادرس من

 عذاب ،ستمكاران ھمانا .ی می جویمكه از قبل داشتید، بیزار

  .دردناكى دارند
  

بر اساس آیات یادشده، در صورتی که انسان به سالح ایمان 

 راستین و توکل بر خدا مسلح گردد و عزم خود را جزم نماید

قطعا در دام شیطان نیفتد، در صراط مستقیم حرکت کند و تا 

  .از وساوس او در امان خواھد بود

  



 26

  دستیاران شیطان
  

مردم،  دادن شیطان به منظور اجرای حیله ھای خود و فریب

  :دو نوع نیرو در اختیار دارد

ھستند که او را در رسیدن به ی نیروی اول، شیاطین دیگر

  .دھند ، یاری میشوم خود فاھدا

نیروی دوم، کشش ھای نفسانی است که در درون وجود 

  .انسان ھا نھفته است

این دو نیرو کامال با ھم ھماھنگ ھستند و در راستای یکدیگر 

  .قرار دارند

" خّناس"ونی شیطان، به عنوان مثال، یکی از دستیاران بیر

نامیده می شود، و آن دستیاری که در درون انسان حضور 

  . است" وسواس"پیدا می کند 
  

  " خّناس"و    "وسواس"
  

در خصوص اجتناب از " ناس"قرآن مجید در سوره مبارکه 

  :شیاطین و استعاذه به درگاه خداوند، چنین می فرماید

  

َمِلِك  «1» ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس. بسم اهللا الرحمن الرحیم

الَِّذي  «4» َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ِمن «3» ِإَلِه النَّاِس «2» النَّاِس

  .  «6» النَّاِس اْلِجنَِّة َو ِمَن  «5» ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس
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 ، مردم فرمانروای به ، برم به پروردگار مردم پناه مى: بگو: یعنی

در درون سینه  كهوسواس خّناس، شّر  از ، معبود مردم به

  .خواه از جّن باشد يا از انسان كند، انسانھا وسوسه مى
  

  وسواس چیست؟
  

خودگویه کردن انسان با خودش وسواس عبارت است از حالت 

  :دارد ویژگیپس وسواس دو . در رابطه با مسائل منفی

و  ،حرف می زنددر ذھن خود، با خودش یکی اینکه انسان 

محور این خودگویه ھا اموری این است که  خصوصّیت دوم

  .استمنفی 

 استناپاکی ھمان وسواس پاکی و یکی از اقسام وسواس، 

 ومخصوصا اگر آب گرم  .رفتارندکه برخی از مردم به آن گ

ولرمی وجود داشته باشد، یک فرد وسواسی بارھا دست 

شک می کند که خود یا شئ دیگری را می شوید، و باز ھم 

  .پاک شده است یا نه

  .که بیان آن خالی از لطف نیست اینجا لطیفه ای استدر 

به گرمابه ھر وقت  کهمی گویند یک آقای وسواسی بود 

رفت، از حّمامی می خواست تا بیاید و به  عمومی می

ھنگامی که در آب خزینه حّمام فرو می رود ببیند آیا تمام 

  بدنش در آب قرار دارد یا نه؟
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ھر روز آن حّمامی بیچاره را معطل می کرد و ھرچه در آب 

غوطه ور می شد و حّمامی ھم فرو رفتن ھمه بدن او را در 

  .ردآب تایید می نمود، او باور نمی ک

یک روز مرد حّمامی به تنگ آمد و آب خزینه را بسیار داغ کرد 

طبق معمول، مرد وسواسی وارد شد و . و حرارت آن را باال برد

  .از وی خواست او را نظاره کند

یک بار به زیر آب رفت و ، فقط جالب اینجاست که آن روز 

  آیا ھمه بدنم زیر آب رفت؟: بیرون آمد و گفت

و وب متوجه نشدم و در این زمینه شّک من خ: حّمامی گفت

  . دارمتردید 

آنگاه از خزینه بر ! . بی خود شک داری: مرد وسواسی گفت

  .آمد و لباس خود را پوشید و از حّمام خارج شد

نکته دیگر اینکه معموال وسواسی ھا در اموری که به صرفه 

مثال در مورد . نیست، کمتر وسواس به خرج می دھندآنھا 

یلی شک و تردید می کنند و شستن پاکی و نجسی خ

دست خود را تکرار می نمایند، ولی ھرگز در مواردی مانند 

پرداخت بدھی خود به دیگران شک نمی کنند، و از تکرار آن 

  .سرباز می زنند

به ھرحال، وسواس ، یک نوع بیماری و ناھنجاری روانی است 

به در برخی از روایات اسالمی، وسواس . باید معالجه شودکه 

  .عنوان پیروی از شیطان قلمداد شده استت
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  :عبداهللا بن سنان می گوید

از مردی كه در وضو و نماز به وسواس ) ع(برای امام صادق 

امام  .عاقلی است مبتال بود، یاد كردم و گفتم كه او مرد

چه عقلی برای اوست و حال آن كه از : فرمود) ع( صادق

  .شیطان پیروی می كند؟

 یدم كه چگونه شیطان را پیروی می كند؟از آن حضرت پرس 

دست  كه به او  ی از او سوال كن این حالت :حضرت فرمود

  .از عمل شیطان است: می دھد از كجا می آید؟ خواھد گفت

بدان جھت است که اگر شخص ) ع(این سخن امام صادق 

وسواسی به وجدان خود مراجعه کند، خواھد فھمید که کار 

بنا بر این،  .است و نه دستور شرع نامتعادل او نه فرمان عقل

  .منشأ آن یک امر شیطانی است

به عبارت دیگر، ھنگامی که زمینه وسواس در یک شخص به 

نفس انسان خاطر ضعف اراده یا مشکل مزاجی به جود آمد، 

  .وسوسه گر می شود

در عین حال، در بسیار از موارد ھم شیطان کار وسوسه را بر 

  .ریب دادن افراد بر می آیدعھده می گیرد و در صدد ف
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از اینرو، قرآن مجید گاھی منشأ وسواس را خود اشخاص 

  .معرفی می کند، و گاھی آنرا به شیطان نسبت می دھد

  :از سوره قاف، چنین می خوانیم 16به عنوان مثال، در آیه 

َأْقَرُب ِإَلْیِه  ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن َوَنْعَلُم َما

  .اْلَوِريِد ِمْن َحْبِل

وسوسه   نفس اوکه آنچه را ما انسان را آفريديم و : یعنی

  . نزديكتريم گردنشاز رگ  ،، و ما به او دانیم مى می کند 

  .در این آیه، وسواس به خود انسان نسبت داده شده است
  

وسوسه را به شیطان نسبت از سوره طه،  120اما در آیه 

  :چنین می فرمایدد و می دھ

َھْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد  َفَوْسَوَس ِإَلْیِه الشَّْیَطاُن َقاَل َيا آَدُم

   .َوُمْلٍك لَّا َيْبَلى

: را وسوسه کرد و گفت) حضرت آدم(او  ،پس شیطان: یعنی

آیا می خواھی تو را به درخت جاودانگی و سلطنت ! ای آدم

  بی زوال راھنمایی کنم؟

بر این، وسوسه ھای درونی با وسوسه ھای شیطانی در بنا 

  .یک راستا قرار دارند

  درمان وسواس

دانشمندان برای معالجه وسواس، راه حل ھایی را بیان 

  :نموده اند که برخی از آنھا را از نظر گرامی شما می گذرانیم
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در صورتی که بیماری وسواس : معالجات روانپزشکی –الف 

به مراحل حاّد برسد و وارد فازھایی مانند روانگسیختگی 

صص ببرند و در شود، الزم است وی را به نزد پزشک متخ

  .صورت صالحدید او، از طریق تجویز دارو، وی را درمان نمایند

در برخی از موارد، الزم است با : معالجات روان در مانی – ب

نشناسی و روانکاوی، و ایجاد رابطه ااستفاده از مھارتھای رو

در این شیوه . دوستانه و صمیمانه با بیمار ، او را معالجه کنند

ته است محیطی مناسب تر برای بیمار از درمان، شایس

ذھن او را از یکنواختی و لختی نجات دھند و با فراھم شود تا 

افزودن سرگرمی ھای مناسبی مانند تفریحات سالم، و 

ایجاد زمینه مشارکت سازنده وی در گردشھای فرح بخش، و 

کارھای گروھی و امثال آنھا، حال و ھوایی جدید برای او 

  .فراھم سازند

با او مچنین الزم است تالش کنند حتی االمکان رابطه ای را ھ

به وجود آورند که احساس ھمدردی و مراعات احترام و خیر 

  .خواھی را برای بیمار نشان دھد

در این راستا، ضمن تالش برای ریشه یابی وسواس و 

شناخت روش گشودن عقده ھای احتمالی، شایسته است 

و تقویت اراده آن ناھنجاری،  به آگاه کردن او نسبت به منشأ
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و باالبردن قدرت استدالل وی از راه آموزش و تلقین، توجه 

  .بشود

به منظور تقویت اراده شخص وسواسی، : استعاذه – ج

شایسته است که او با نیایش به درگاه خدا و استعاذه به 

حضرت حق، خود را در پناه پروردگار توانا قرار دھد، و از این 

  .وسه ھای شیطانی غلبه کندرھگذر، بر وس

در این زمینه، مناسب است خود : اعتماد به نفس – د

شخص و ھمراھانش با تلقین توانایی و قدرت بر پیروزی، 

، و در مواردی که وی اعتماد به نفس را در وی تقویت نمایند

او را مورد تشویق و تحسین قرار  ،بر وسواس غلبه می کند

  .دھند

  خّناس کیست؟
  

" خّناس"پس از توضیح مسأله وسواس، اینک به شرح موضوع 

  :می پردازم

خّناس، یکی از شیاطین است که از جمله دستیاران ابلیس 

 ویژگی این نیروی شیطانی این است که . شمرده می شود

لی در صورتی که نام خدا و یاد او در می کند و حیله گری

به قصد وسوسه انسان او . نمایدعقب نشینی می  میان آید،

مینکه شخص فریب خورده و ھمی آید و زھرش را می ریزد، 
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عقب   ،دگردد و از دستش عصبانی می پشیمان می شو

 ،موقعّیت فراھم شودتا دوباره صبر می کند . نشینی می کند

وقتی انسان دوباره و می کند،  آنگاه مجّددا مکر و حیله را آغاز

  .فرار می کنداز گناه خود احساس ندامت کرد، 

  

توبه نازل شد، آن شیطان  هدر روایات آمده است که وقتی آی 

بلند شیون او و  نالهصدای . خیلی ناراحت شد) ابلیس(بزرگ 

ای ابلیس چه  :گفتند. شیاطین دیگر دور او جمع شدند. شد

. توبه نازل شده ه اینقدر ناراحت می بینیم؟ گفت آی تو راشده 

  گفتند چه اشکالی پیش می آید؟ 

ده یک سال، ، می دھیم فریب یک شخصی را ما  :گفت

جھّنمی می کنیم، او را کار می کنیم،  او روی یا بیشترسال، 

به درگاه  توبهو  بازگشت به سوی خدادر پرتو  ناگھاناّما 

  .رددگمی  دوباره اھل بھشتاو بخشد و می خدا او را ، الھی

برای حّل این مشکل طرحی را شیطان یکی از دستیاران ھر 

  . نظریات آنان را نپسندید ابلیس ارائه داد، ولی

: او گفت. خود را بیان کردخّناس بلند شد و پیشنھاد ینکه اتا 

ھرگاه شخص بخواھد توبه کند، ما با وعده ھای آینده و 

به . طوالنی کردن آرزوھایش، توبه وی را به تاخیر می اندازیم

او می گوییم ھنوز جوانی یا میانسالی و وقت زیادی برای 

ی ھایت را انجام دھی و در عیاشتوبه در آینده داری، بگذار تا 
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آنقدر این کار را به تاخیر می اندازیم تا . اواخر عمر، توبه کن

  .مرگ وی فرا رسد و توفیق توبه نیابد

  .شیطان این طرح را پسندید و اجرای آن را توصیه کرد
  

  :، چنین می گوید، در باره خّناسمولوی در دفتر سوم مثنوی
   

  اند نفس و شیطان ھر دو یک تن بوده

  اند  بنموده را  خویش   صورت  دو در 

  خویش دشمنی داری چنین در سّر

  مانع عقلست و خصم جان و کیش

  یک نفس حمله کند چون سوسمار

  فرار در   گریزد سوراخی   به  پس

  کنون    دارد  سوراخھا او   ،دل در 

  برون  می آرد   سوراخ ھر  ز   سر

  نفوس از    دیو  گشتن  پنھان نام 

  "خنوس"آن سوراخ رفتن شد اندر  و

  خواند  "خناس" را   دیو  آن  که خدا

  بماند   را  خارپشتک  آن  سر کو 

  خارپشت نآ  سر  گردد  می نھان

  درشت  صیاد  بیم  از    بدم    دم

  برون  سر آرد  فرصت یافت  تا چو

  زبون زین چنین مکری شود مارش
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  راھت زدی  نفس از اندرون  گرنه

  بر تو دستی کی بدی  زنان را  ره

  

*****  
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  ابزارھای شیطان
  

این ھم یک بحث . می پردازیم ابزارھای شیطان به شرحاینک 

 در زمینۀ شناخت شیطان و حیله ھایش مفید و سودمندی

  . می باشد

  :میمی کن آغاز حکایت،بحث ابزار ھای شیطان را با این 

عالم شیطان را در  ،نجف اشرفیکی از یاران شیخ انصاری در 

و بند و غل و  و طناب تعدادی ریسمان اوکه  می بیندرؤیا 

می گوید اینھا چیست در دست . دست داردمحکم در  زنجیر

را به گردن  است که آن بندھاییمی گوید اینھا شیطان . تو

  . می کشمبا خود به سوی دوزخ مردم می بندم و 

 :می گوید چرا اینھا مختلف است، شیطان می گوید آن فرد 

کسی که ارادۀ قوی . چون ایمان و ارادۀ مردم مختلف است

. دارد را نمی توانم با یک ریسمان بکشم، زنجیرش می کنم

 حتعیف است، خیلی راضیکی ایمان و اعتقادات و اراده اش 

  . برمبه طرف جھّنم می با ھمین ریسمان او را 

  طنابی که برای من آماده کرده ای کدام است؟: آن مرد گفت

از من به یک ! تو نیاز به بند و طناب نداری: شیطان گفت

  !اشاره، از تو به سر دویدن

آن زنجیر بسیار قوی که در دست داری برای چه : گفتمرد 

  کسی آماده کرده ای؟
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این زنجیر را برای مھار کردن شیخ اعظم : شیطان گفت

  .آماده کرده ام انصاری

موفق شده او را با آن زنجیر ببندی و با خود ھیچگاه آیا : گفت

  بکشی؟

این زنجیر را بر گردن شیخ آری، در شب گذشته : گفت

او زنجیر را پاره اّما ، خانه ھم کشاندم  بتا درو انصاری بستم 

  .نمودفرار  کرد از دست من

و از خواب  گرددوحشت می دچار شیطان  آن فرد از این جواب

می شود و ھنگام صبح به منزل شیخ انصاری می رود و  بیدار

  .ماجرا را تعریف می کند

: زد و گفت یانصاری با شنیدن این داستان، لبخندشیخ 

دیشب مرا با آن زنجیر در بند کرد و تا او !. شیطان راست گفت

درب خانه کشاند، ولی زنجیر را پاره کردم و از دست او نجات 

  .یافتم

  .مرد تعجب کرد و توضیح بیشتر خواستن آ

 فرزنددر شب گذشته که به خانه باز گشتم، : فرمودشیخ 

خودم در مال ھم پولی از من . خردسالم بھانه عسل گرفت

گفتم  رسید، با خودکه اصرار او به اوج ھنگامی . خانه نداشتم

مبلغی به عنوان وجوھات شرعیه نزد من امانت است، آنرا 

خودم شخصی برای خرید عسل صرف می کنم و فردا از پول 

  .ذارمبه جای آن می گ
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 درب خانه رفتم، ولی تا امانتی را برداشتم و ، مبلغاین فکر با 

به این فکر افتادم که اگر من تا فردا زنده نماندم، در ناگھان 

که حّق مردم مستمند برابر این مبلغ از وجوھات شرعیه 

  .مدیون خواھم بود و در پیشگاه عدل الھی مسئولاست، 

 خردسال خود را آرام کردم فرزنداز گشتم و اینرو، به اتاقم باز  

  .ظر نمودمو از خرید عسل، صرف ن

این داستان معلوم می گردد که ابزارھای شیطان برای از 

فریب انسان ھا ، متناسب با شخصّیت آنان و با توجه به 

  .انتخاب می گرددنقطاط ضعف و قّوت آنھا 

کنایه و اشاره است به عالقه ھای و زنجیرھا ریسمان ھا 

یکی عالقه دارد به مال، شیطان از ھمان نقطه ضعف . آدمی

یکی عالقه دارد به مقام، شیطان از ھمان . وارد می شود

یکی عالقه دارد به شھرت، . طریق راه را بر او می بندد

  .راه شھرت پرستی او را می فریبدشیطان از 

ویژگی ھای شیطان این است که نقطه ضعفھای ما  جمله از

  . را می داند و از ھمان روزنه ھا به اذھان ما خطور می کند

خودمان را از دست شیطان نجات بدھیم باید ما برای اینکه 

نقاط ضعف را در شخصیت خود جستجو کنیم، تالش کنیم که 

  . ببندیمبر شیطان را  ھای نفوذراھ برطرف کردن آنھا،و با 
  

د که نقل کرده ان) ع(زیبایی را امام جعفر صادق  داستان

یک روز شیطان  :صادق می فرماید امام .خیلی آموزنده است
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دستیارانش دور ، باز اظھار ناراحتیآه و فغان و شروع کرد به 

  ؟ چنین بی قراریکه  شدهچه خبر  :او را گرفتند و گفتند

چه تالش کرده ام، ھر که و زاھدی است،  یک عابد :گفت

ھیچ نقطه من  .نتوانستم بر او غلبه کنم و او را گمراه نمایم

حّب مال دارد، نه . ضعفی در او نیافتم که از آن راه وارد شوم

نه ، ، و نه شھوت پرستشھرت طلب استنه حّب جاه، نه 

ھمواره در حال و ا .طمع می ورزدخشمگین می شود، و نه 

عبادت است و حاضر نیست به غیر از دعا و نماز به ھیچ امر 

  .از دست او عاجز شده امن م .ه کنددیگری توج

این عابد زاھد من می توانم : گفتدستیاران شیطان یکی از  

 او ؟شیطان پرسید از چه راھی. گمراه کنم و فریب دھم

بادت را دوست دارد، عشخص، این . از راه عبادت :گفت

از ھمین راه من . است دعاذکر و  عاشق نماز و روزه و زھد و

  . او را فریب خواھم داد

  !پس برخیز و کار خود را آغاز کن: گفت سابلی

شیطانک به راه افتاد و در کنار اتاق یا دیری که عابد آن 

آیا : به عبادت می پرداخت ایستاد و به وی گفتیادشده در آن 

در این جایگاه به عبادت و نماز اجازه می دھی من ھم 

  بپردازم؟

  .بفرما :گفت
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ا ظاھری مقّدس مآب به نماز بشیطان مکار وارد شد و آن 

عاھا و اذکار را طول داد دآنقدر نماز خواند و او . مشغول گردید

  .یختگکه تعجب مرد عابد را بر ان

مھمان تازه وارد او از عبارت خسته  کهاھد مشاھده کرد زن آ

اتمام ھر نمازی، به نماز دیگر می پردازد و  پس ازنمی شود و 

استرحت  برایلحظه ای را که  آنقدر غرق در عبادت است

جز ورد و دعا و رکوع و به ھیچ چیز دیگری باقی نمی گذارد و 

به ھنگام شب که عابد حّتی  .توجه نمی نمایدسجود، 

یادشده ساعتی را به استراحت می پرداخت، او ھمچنان 

  .بودو مشغول تضّرع و زاری غرق دریای عبادت 

و  متعّجب می گردیدمیھمان خود  کثرت عبادتمرد زاھد از آن 

  .می خوردرا دعا و مناجات حال آن حسرت 

چگونه تو به این مقام از : ھنگام صبح ، از وی سؤال کردبه 

  نیایش به درگاه خدا رسیده ای؟عبادت و 

مثل تو بودم و گاھی از شّدت  یھم روزمن : گفتشیطانک 

یکی از برھه ھای زندگیم  عبادت خسته می شدم ، اما در

پشیمان  گناھی را مرتکب شدم، و پس از ارتکاب آن معصیت،

آن تاریخ تا کنون، آتش از . گردیدم و به درگاه خدا توبه کردم

اشتیاق به عبادت و انابه به ذات باری تعالی در وجود من 

  .و از دعا و مناجات و نماز سیر نمی شوم هور گردیدشعله 

به عبادت مشغول یاد آن گناه می افتم، از بیم آن به ھرگاه 

  .احساس خستگی از من رخت بر می بنددگردم و می 
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تو ای زاھد، به خاطر اینکه ھیچگاه معصیتی نکرده ای،  اما

چنین حالی می بینی و در برخی از مواقع از خود را بی نیاز از 

  .عبادت باز می مانی و سر بر بالین استراحت می گذاری

شیطان مّکار آنقدر وی را وسوسه کرد و از ھمین عالقه آن 

ھد به عبادت، سوء استفاده نمود تا او را وادار به ارتکاب مرد زا

  .معصیت کرد

 انسان  ویژگی ھاین چگونه از اطمی فرمایید که شیمالحظه 

آدمی د و از ھمان روزنه ھای نامرئی وارد ذھن آگاھی می یاب

  .دمی افکنورطه ھالکت د و او را به می گرد

  

*****  

  

  


