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 در حقیقت، وسوسه زمانی پیدا می شود که 
قوه عاقله، زیر نفوذ و سیطره قوه خیال قرار 
بگیرد. در این هنگام است که عقل از حاکمیت 
می افتد و به دنبال آن، علم و یقین نیز متزلزل 
و نابود می  شود و به جای آن، وهم و شک در 

ذهن انسان نفوذ می کند.

»بندگــی خــدا«، کمال انســان و هدف 
آفرینش است و مورد تأکید فراوان خدای 
متعال است. از این رو، شیطان با توجه به 
اهمیت این امــر، آن را  اولین هدف خود 
قرار می دهد و نهایت تالش خود را به کار 
می بندد تا فرد را از مسیر بندگی پروردگار 

خارج سازد و او را به خدایش کافر کند.

امروزه  جذابیت بســیاری از اندیشــه ها و 
باورهای بی اساسی که در برابر ایمان به خدا 
قد برافراشته و خودنمایی می کنند، بدون تردید 
خالی از تسویل و تزئین شیطان نیستند و بدون 
تالش ها و آرایش های او، تا این حد باورهای 

باطل در میان جوامع نفوذ نمی کرد.

ماهیت و اساس کار شیطان را وسوسه و دعوت باطل و گناه شکل می دهد؛ ولی با توجه به موارد، 
آن را به شیوه های گوناگون عملی می کند. ایجاد تردید در باورهای دینی و در نهایت کشاندن 
فرد به کفر، ایجاد نفاق و ناامیدی، جلوگیری از نیکی به یکدیگر و سرگرم کردن انسان به امور 

باطل، از مهمترین کارهای شیطان است.

چرایی نسوختن ابراهیم)ع( در آتش
پرسش:

چرا وقتی نمرودیان حضرت ابراهیم)ع( را در آتش انداختند، 
آتش او را نسوزاند، آیا این پدیده با حاکمیت قانون علیت در علل 

و اسباب جاری در جهان هستی تعارضی ندارد؟
پاسخ:

در داستان حضرت ابراهیم)ع( می خوانیم که آتش او را نسوزاند، بلکه 
تبدیل به گلستان شد. از طرفی قانون علیت کلی بوده و در همه موارد 
کاربرد دارد. با توجه به اینکه ذات آتش علت در سوزانندگی است، چگونه 
قانون علیت در این مورد نقض شــده است؟ آیا از لحاظ علمی توجیهی 

برای این موضوع می توان یافت؟
در پاســخ به این سؤال باید گفت: علیت هر موضوعی برای موضوع 
دیگر، وابسته به خواصی است که در موضوع اول قرار دارد و اگر خواص 
آن به طریق طبیعی و یا اعجاز تغییر یابد، طبیعتا دیگر نمی تواند علت 

برای موضوع دوم باشد.
آتش ابراهیم نیز با اعجاز خداوند دچار تغییر و تحوالتی شده و تبدیل 
به گلستان شد و بر همین اساس، ویژگی های قبلی خود را از دست داد. 
بر این اســاس، جای تعجب نیست که ابراهیم )ع( در گلستانی که قبال 
آتش بوده، ســالم مانده و دچار سوختگی نشود. خداوند در قرآن کریم 

می فرماید: ای آتش بر ابراهیم)ع( سرد و سالم باش! )انبیاء- 69(
در اینجا توجه خوانندگان محترم را به یک موضوع ثابت شده علمی 

جلب می کنیم:
 می دانیم که »آب« در ذات خود دشمن »آتش« بوده و می توان آن 
را از بهترین وسائل برای مهار آتش دانست، اما همین آب، مرکب از دو 
عنصر »هیدروژن« و »اکسیژن« می باشد که اگر با کمک کاتالیزور، آب را 
به دو عنصر سازنده خود تفکیک کنیم، یکی از آنها )هیدروژن( در تماس 
با آتش منفجر شــده و دیگری )اکسیژن(، آتش را شعله ور تر می سازد؛ 
یعنی این دو عنصر، دقیقاً کاری مخالف با آب که ترکیبی از آنها اســت 

را انجام می دهند و این موضوع نیز هیچ منافاتی با اصل علیت ندارد!
بعد از دقت در نمونه  اشــاره شده، باید دانست که امروزه، علم ثابت 
کرده که چنین فعل و انفعاالت و تغییر و تبدیل هایی محال و غیر ممکن 
نیســت و بنابر اصل پذیرفته شده ای که »ماده و انرژی هیچ گاه از بین 
نرفته، بلکه دائما به یکدیگر تبدیل می شوند«، می توان گفت: امکان تبدیل 
انرژی موجود در آتش به ماده وجود دارد و از لحاظ علمی محال نیست، 
گرچه در حالت طبیعی، امکان تبدیل ســریع آن به گل و گیاه، دور از 
ذهن بشــر بوده و به عبارتی »محال عادی« است، اما چون این تغییر و 
تحول، »محال علمی« نیســت، بعید نیست که بشر نیز بتواند در آینده 
این کار را انجام دهد که البته در آن زمان نیز توانایی انســان در تبدیل 
انرژی به ماده محدود بوده و طی مدت زمان زیادی، شــاید بتواند تنها 

مقدار اندکی ماده را از انرژی استحصال نمود.
اما پروردگار متعال با توجه به قدرت نامحدودی که دارد، به سادگی 
می تواند حجم وسیعی از انرژی را در یک چشم به هم زدن به هر ماده ای 
که می خواهد تبدیل کند و این کار را در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم 
)ع( انجام داده و آتش نمرودیان را در زمان اندکی به گلستان تبدیل نمود، 
بدون آنکه خللی در اصل علیت به وجود آید؛ زیرا آتشی سوزاننده است 
که خواص و ویژگی های مربوطه را داشته باشد، اما اگر همان آتش تبدیل 
به گلستان شد، دیگر ویژگی های قبلی در آن وجود ندارد تا از نسوختن 
فردی در آن تعجب کنیم، همان گونه که آبی مهار کننده آتش است که 
نوع خاصی از ترکیب اکســیژن و ئیدروژن در آن وجود داشته باشد، اما 
هرگاه این ترکیب تغییر یابد، نه تنها به مهار آتش کمکی نمی کند، بلکه 

به گسترش دامنه آن می انجامد.
چنین مواردی که از لحاظ عقلی محال نبوده، اما توانایی بشر برای 
انجام و یا ســرعت عمل در آن محدود است، اگر در برابر چشم انسان ها 

انجام شود، نام »اعجاز« و »معجزه« را بر آن می نهند.

شیطان و جامعه
نقش شیطان را در جامعه به دو صورت می توان بررسی کرد:

یکی، بدین صورت که کردار ها و گناهانی را که ماهیت اجتماعی 
دارند )همانند: نفاق، دروغ، بدگمانی و...(، شناســایی و سپس تأثیر 

شیطان را روی آنها بررسی کنیم. 
دیگــر، اینکه بحث را به گناهان و کردارهای اجتماعی انســان 
محــدود نکنیم تا امور و فعالیت هایی را نیــز که در اصل، ماهیت 

اجتماعی ندارند ولی آثار اجتماعی دارند، شامل شود. 
ما گزینه دوم را در پیش خواهیم گرفت؛ زیرا همان گونه که اشاره 
شــد، برخی امور در عین حال که فردی هستند، می توانند جنبه 
اجتماعی قوی داشته باشند؛ همانند ایمان در جامعه دینی که بنیاد 
فرهنگ دینی را شــکل می دهد. از طرف دیگر، پدیده ها و مسائل 

الگوی توحید و توکل
در روایاتی که از طریق شــیعه و اهل تســنن نقل شده می خوانیم: 
هنگامی که ابراهیم را باالی منجنیق گذاشــتند و می خواستند در آتش 
بیفکنند، آسمان و زمین و فرشتگان فریاد برکشیدند، و از پیشگاه خداوند 

تقاضا کردند که این قهرمان توحید و رهبر آزاد مردان را حفظ کند.
و نیز نقل کرده اند: جبرئیل به مالقات ابراهیم)ع( آمد و به او گفت: 

الک حاجه؟ آیا نیازی داری تا به تو کمک کنم؟
ابراهیــم)ع( در یک عبارت کوتاه گفت: »امــا الیک فال«: اما به تو، 

نه! )به آن کسی نیاز دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است(.
در این هنگام جبرئیل به او پیشــنهاد کرد و گفت: »فاسئل ربک«! 

پس نیازت را از خدا بخواه!
و او در پاســخ گفت: حسبی من سوالی علمه بحالی«: همین اندازه 

که او از حال من آگاه است کافی است.)1(
در حدیثی از امام باقر)ع( می خوانیم: در این هنگام )افتادن در آتش( 
ابراهیــم با خدا چنین راز و نیاز کرد: »یا احد یا احد یا صمد یا صمد یا 

من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد توکلت علی اهلل« )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روضه کافی، ج 14، ص 336
2- تفسیر فخر راضی، ذیل آیه 69 سوره انبیاء

حب وصول به  کمال مطلق، فطری است
)بدان ای ســالک راه خدا!( بدان که در انســان - اگر نگویم در هر 
موجود - به حب فطرت، حب به کمال مطلق است و حب به وصول به 
کمال مطلق، و این حب محال است از او جدا شود و کمال مطلق محال 
است دو باشد، و مکرر باشد، و کمال مطلق حق »جل و عال« است. همه 
او را می خواهنــد و دلباخته به اویند گرچه خود نمی دانند و در حجب 
ظلمت و نورند و با این حجب پندارند چیزهای دیگر می خواهند و به هر 
کمال یا جمال یا قدرت یا مکانت که رسیدند به آن حد قانع نیستند، و 

گمشده خود را در آن نمی یابند.)1(
________________________

1- وعده دیدار، نامه های عرفانی امام خمینی)ره(، به فرزندش سیداحمد ص 106

قلب مومن، محکمتر از فوالد
قال االمام الصادق)ع(: »ان المومن اشد من زبر الحدید، ان 
زبرالحدید اذا دخل النار تغّیر و ان المومن لو قتل ثم نشر، ثم 

قتل، لم یتغّیر قلبه«
امام صادق)ع( فرمود: مومن از قطعات آهن و فوالد محکمتر است، 
چرا که آهن و فوالد هنگامی که داخل آتش شود، تغییر می یابد، ولی 
مومن اگر کشــته و سپس مبعوث گردد، و باز هم کشته شود قلبش 

تغییر نمی کند. )1(
___________________

1- سفینهًْ البحار، ج 1، ص 37

* محمد قدیردانش
* بخش اول

مسئله شیطان نزد ما به چیزی بی اهمیت تبدیل شده است و اعتنای ما به او، تنها در این حد است که روزی چند بار او را لعنت 
کنیم و از شــرش به خدا پناه بریم و برخی افکار پریشان خود را به او نسبت دهیم. ولی باید دانست که شیطان و قوای شیطانی، 
نقش بسیار پراهمیتی دارند؛ زیرا در عین پنهان بودن از حواس ما، تصرفات زیادی در عالم انسانیت دارند. شیطان دشمن بیرونی 
و قسم خورده ای است که تا آخرین لحظات زندگی، دست از گریبان انسان بر نمی دارد و در عین حال از آشکار و نهان ما و از تمام 

کردارها و اندیشه های ما، آگاه است.]1[ 
دامنه فعالیت شیطان، بسیار گسترده است و اختصاص به کردار و گناه خاص ندارد. وسوسه های او تمام فعالیت های ذهنی، بیرونی، 
فردی و اجتماعی انسان را پوشش می دهد. او در هر عمل انسان، تالش می کند که آن را از مسیر حق و کمال به انحراف بکشاند. 
معموالً دخالت و وسوسه های شیطان را در امور فردی و عبادی می دانند؛ در حالی که شیطان در امور و فعالیت های اجتماعی 
نقش مهم و فعال دارد و به احتمال زیاد، این امور مورد توجه بیشتر اوست؛ زیرا صالح و فساد زمینه های اجتماعی، در کماالت و 
فضایل انسانی اهمیت اساسی دارد. در نوشتار پیش رو که در دو بخش تقدیم خوانندگان عزیز می شود، جنبه های اجتماعی فعالیت  

او و به عبارت دیگر، نقش شیطان و راه های نفوذش در جامعه را بررسی می کنیم.

]1[. اقتباس از تفسیر المیزان، عالمه 
طباطبایــی، ج8، ص42 )ترجمه باقر 
موســوی همدانی، انتشارات اسالمی، 

ق، 1393ق.(.
]2[. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
حسن مصطفوی، ج5ـ6، ص5 )وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1371ش.(.
]3[. المیزان، ج8، ص739.

]4[. التفســیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، 
فخــر رازی، ج13، ص154 )دارالفکر، 

بیروت، 1420ق(.
]5[. ریاض السالکین فی شرح صحیفة 
سید الســاجدین)ع(، سید علی خان 
ص111  ج4،  شــیرازی،  حســنی 

)انتشارات اسالمی، قم(.
]6[. همان، ص112.

]7[. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
ج13، ص113.

]8[. المیزان، ج8، ص47ـ52.
]9[. جن و شــیطان، علی رضا رجایی 
تهرانــی،  ص104 )نبــوغ، قم، چ4، 

1381ش.(.
]10[. اعراف/201.

]11[. البیــان فی مداخل الشــیطان، 
عبدالحمید باللی، ص121 )مؤسســة 

الرساله، چ13، 1411ق.(.
]12[. اعراف/27.

]13[. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، 
ج2، ص455.

]14[. محمد/25.
]15[. نمل/24.
]16[. طه/88.

حضــرت زینب )س( با دارا بــودن ویژگي هاي منحصر به فرد و 
داشــتن شــرایط خاص اجتماعي از هر لحاظ بهترین الگوي زنان 

مسلمان است.
1. تعلیم و تربیت: از آن رو که زینب در دوره امنیت و در سایه 
پدر مهربانش چه در کوفه و چه در مدینه ،به تعلیم و تربیت بانوان 
کوفه و مدینه اهتمام مي ورزید و این فعالیت هاي بزرگ فرهنگي و 
اجتماعي او، الهام بخش براي بانوان عصر ما و تمام اعصار تاریخ است 
که دختر امیرمؤمنان و نواده پیامبر چگونه به قرآن و معارف دیني و 

فرهنگ اسالمي بهاء داده و آن را به چه نحوي ترویج مي دادند.)1(
2. خانــه داري: در دوره فقدان مادرش آن بانوي قهرمان که 
در ســنین خردسالي بود، در کارهاي خانه از پدرش امیر مؤمنان و 
برادرانــش نگهداري مي کرد، از آن رو از کودکي با ســختي ها انس 
داشــت اما هرگز این ســختي ها او را شکست نداد بلکه از او بانوي 
قهرمــان و بــزرگ تربیت کرد که در حفظ اســالم با برادرش امام 
حســین)ع( شریک شد و لیاقت و شایستگي این مقام و ظرفیت را 
در خود پرورش داد تا نهضتي بزرگ را مدیریت و هدایت کند و از 

بحران هاي بزرگ عبور دهد و به آیندگان برساند.)2(
3. پایداري: زینب در ســیل حوادث که بر سر او مي ریخت با 
اینکه زن اســت و داراي عواطف شدید؛ ولي هرگز خود را نباخت، 
بلکه این حقیقت را براي تمام بانوان مسلمان درس داد که یک بانوي 
باتقوا و پاکدامن مي تواند در بحراني ترین شرایط اجتماعي، مدیریت 
و هدایت یک نهضت را عهده دار باشــد و پیام بزرگ ترین قیام را به 

آیندگان منتقل کند.
4. او مادر شهیدان، خواهر شهیدان، عمه شهیدان و از 
طرفي سرپرست کاروان اسیران کربال است، زني که سرشار 
از عواطف و محبت به فرزند و برادر و برادرزاده اســت، چگونه این 
مصائب را دید و بردباري از خود نشان داد و سرانجام که دشمن از او 
پرسید که کار خدا را در حق شما چگونه دیدي، او با شجاعت علوي 
فرمود آنچه دیدیم بسیار زیبا بود. و به جز زیبایي چیزي ندیدیم،)3( 

سپاس خداوند را که دشمن ما را خوار و ذلیل و پست قرار داد. 
بانویــي که این همه مصائب را زیبا مي بیند و ذره اي شکســت 
در چهره او دیده نمي شــود، نه تنها الگوي زنان بلکه الگوي مردان 
بزرگ تاریخ است، چنانکه قرآن هم زن فرعون و مریم را براي تمام 
مومنان الگو معرفي کرده اســت. پــس زن مي تواند در اجتماع با 

درایتش الگو باشد.
5. زینب در متن قیام عاشــورا قرار دارد که نه تنها یک 
فعالیت فرهنگي و اجتماعي بزرگ است بلکه جهاد بزرگ در 
راه اعتالي کلمه توحید است که همگام با برادرش در این راه قدم بر 
مي دارد. زنان جامعه ما با الهام از او مي توانند در تمام مراحل فرهنگي 
و علمي دوشادوش مردان با حفظ عفت و وقار زینب وار شرکت کنند.
6. مادران و بانوان مســلمان و پیروان اهل بیت باید از 
هنرنمایــي این بانو بیاموزند کــه در راه حفظ دین چگونه 
زندگي و ایثارگري را باید جمع کرد. زینب فرزنداني تربیت کرده 
که مطیع او هستند و در کنار امام خود جان خود را نثار مي کنند. 
این بانوي قهرمان هیچ اســمي از فرزندانش در کربال و پس از آن 
به میان نمــي آورد، تنها امام زمانش را محبوب دل خود مي داند و 

از او یــاد مي کند و مطیع اوســت. چقدر این بانو مجذوب والیت و 
امامت و رهبري اســت. چقدر معرفت دیني او عمیق است. بانوان 
تحصیل کرده ما باید با چنین الگویي، دلگرم زندگي سعادت بخش 
باشــند که چگونه در راه آرمان هــا و فرهنگ دیني ایثار مي کند و 
تا چه حد صبر پیشــه مي کند تا آنجا که این بانو از خود درایت و 
خردپیشگي بروز داده و خطبه اي غّراء در جمع مردم کوفه و شام و 
سایر فرصت ها ایراد مي کند که تحسین امام معصوم )امام سجاد)ع( 
( را بر مي انگیزد و آن حضرت خطاب به او مي فرماید: »شــکر خدا 
عمه ام زینب، دانشــمندي معلم ندیده است«.)4( و فهمیده اي است 
که فهم و دانایي اش را از دیگران نگرفته بلکه چنان تربیت یافته و 
در خانواده اي پرورش داده شده که این دانایي و قهرماني و علم، با 
ذاتش عجین گشته و ملکه روح او شده است. پس بانوان مي توانند 
دختران خود را چنان تربیت کنند که حیا و عفت و وقار و ایمان در 

ذات آنها از کودکي عجین گردد.
پس بانوان ما از حضرت زینب)س( درس هاي زیادي مي آموزند 

از جمله:
1ـ صبــر و حلم و پایداري در راه هدف که پس از فقدان همه عزیزان 
در کربال که زندگي انسان و دلخوشي او با آنهاست و درکنار آنها، اما این بانوي 
قهرمان در این راه، با استقامتي چون کوه آهنین با حوادث و مصائب مبارزه کرد.

2ـ عبادت: نقل شده هرگز شب زنده داري این بانو در نماز هاي 
شب با حال او ترک نشد.

3ـ سخنوري و شجاعت و دفاع از حق و تربیت فرزندان 
باتقوا و فضیلت. خطابه او در مجلس یزید هیچ نظیري در تاریخ 
ندارد که در برابر ستمگري مثل ابن زیاد و یزید زني با این شجاعت و 
بي باکي و شیردلي بر علیه حکومت او سخن بگوید و ارکان حکومت 

او را در کاخش به لرزه در آورد.)5(
4ـ مقام عصمت، آن بانوي قهرمان با ســیر سلوک عملي به 
مراحلي از عصمت دست یافته بود که بانوان ما نیز مي توانند به تاسي 

از او به این مراحل راه یابند.
بنابــر این بانــوان جامعه ما با معیارهاي زینبــي مي توانند در 

فعالیت هاي اجتماعي شرکت کنند.
1ـ عفت و حیا و حجاب و غیرت دیني.

2ـ نکته سنجي و زمان شناسي و وفاداري به آرمان هاي دیني و 
والیت و رهبري.

3ـ مدیریت بحران با صبر پیشــگي و بردباري و خود شناسي و 
اتکا بر خدا.

4ـ معرفت عمیق و عرفان ژرف از خداوند و عبادت و مراقبت از 
نمازهاي نافله خصوصاً نماز شب.

5ـ تربیت فرزندان صالح و با تقوا.
* مرکز مطالعات و پاسخگویي به شبهات حوزه علمیه قم

پي نوشت ها:
1. قائمي، علي، زندگاني زینب، انتشارات امیري، 1372ش، ص58 و 62.

2. مجلســي، محمدباقر، بحاراالنوار، ج45، ص115؛ ابن طاوس، اللهوف، 
ص160؛ ابن نماحلي، مثیر االحزان، ص90.

3. ابن اثیر، الکامل، ج4، ص200.
4. طبرسي، ج2، ص305.

5. بنت الشــاطي، زینب، ترجمه حبیب چایچیان، چاپ امیرکبیر، 1360، 
ص144ـ154؛ طبرسي، ج2، ص303.

راههاینفوذشیطان
درفـردوجـامعـه اجتماعیـ  حداقل براســاس یک مبناـ  به کردار افراد باز می گردد. 

به عبارت دیگر، جامعه و پدیده های اجتماعی، از افراد و کردارهای 
آنان شکل می گیرد و به همین جهت دگرگونی در جامعه و مسائل 

اجتماعی باید از افراد و کردارهای آنان آغاز شود.
با این حال، ما در صدد نیســتیم که تمام ترفندها و کردارهای 
شــیطان را بررسی کنیم؛ بلکه فقط به مهم ترین آنها که در آیات و 
روایات نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفته، می پردازیم. باید یادآوری 
کرد که ماهیت کار شیطان »وسوسه« است و نمی توان آن را مورد 
ارزیابی تجربی قرار داد و برای آن، شــاخص ارائه کرد و  همچنین 
نمی توان فعالیت های شیطان را از خواسته های نفسانی تفکیک کرد.

الف( مفاهیم اساسی
1. شیطان

شــیطان از ماده »شــطن« و معنای اصلی آن انحراف از حق و 
راه راســت است. این مفهوم در مورد جن، انسان و حیوان و غیرآن 
تحقق پیدا می کند؛ ولی اگر به صورت مطلق به کار رود، شــیطان 
جنی، سپس شیطان انســانی و در مرحله سوم شیطان به معنای 

حیوانی از آن فهمیده می شود. 
به هر صورت، شــیطان جنی که معنای رایج این واژه اســت و 
ســوگند به گمراه  کردن انسان ها خورده است، مصداق کامل برای 
مفهوم انحراف از حق و خارج شدن از مسیر اطاعت پروردگار است. 
ابلیس، شیطان بزرگ و آفریده شده از آتش است که موجب اخراج 
حضرت آدم و حوا از بهشــت گردید.]2[ از امام رضا)ع( روایت شده 
که فرمود: »شــیطان از این جهت ابلیس نامیده شد که از رحمت 
خــدا بی نصیب گردید؛ زیرا این کلمه به معنای محروم و مأیوس از 

رحمت خداست«.]3[
شیطان جنی و انسی

شــیطان در اصل خود، مفهوم گسترده ای دارد و به معنای هر 
موجود ســرکش و طغیانگر و موذی است. بدین جهت، در قرآن به 
انسان های پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمه شیطان اطالق می شود.

در سوره ناس درباره شیطان چنین می خوانیم: )الّذی یَُوْسِوُس 
ِ َو الّناِس(، آن شیطانی که در درون سینه  فی ُصُدورِ الّناِس ِمَن الِْجّنْهً

انسان ها وسوسه می کند.
البته همه جنیان، شیطان نیستند؛ همچنان که همه  انسان ها 
نیز شیطان نمی باشند. شیطان جنی،  جّنی است که کافر است 
و اسالم نیاورده است و کارش خراب کردن و شرارت و شیطنت 
است؛ همان طور که شیطان بشری،  کارش اضرار و افساد و ضرر 
رسانیدن به دیگران است. شیطان های جنی با شیطان های انسانی 

همــکاری و رفاقت دارنــد و جن های با ایمان در صدد کمک و 
یاری رســاندن به انسان های مسلمان هستند. با این تفاوت که 
شــیاطین انسانی از ظاهر و بیرون در انسان وسوسه می کنند و 
با سخنان فریبنده خود، انسان را از راه راست بیرون می آورند و 
به سوی اهداف فاسد خود که نتیجه اش خسران و ندامت است، 
می کشانند؛ ولی شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه 
می کنند و با ایجاد خاطرات پریشان و  افکار بی مایه و فاسد، او 
را تحریک و برای انجام کارهای بی اســاس و انحرافی، دعوت و 

تشویق می کنند.
گاهی در میان شــیاطین انســانی، افرادی پیدا می شوند که از 
شــیاطین جنی بدترند؛ چنانکه در روایتی از پیامبر اســالم)ص( 
می خوانیم که به ابوذر غفاری فرمود: آیا از شر شیطان جنی و انسی 
به خدا پناه می بری؟ عرض کرد: آیا شیاطین انسی نیز وجود دارد؟ 

فرمود: بلی، آنها از شیطان جنی بدترند.]4[ 
در این مقاله، مقصود ما از شیطان، شیطان جنی است.

حرکت شیطان در مجاری خون
امام ســجاد)ع( می فرماید: »سلطته منا علی ما لم تسلطنا علیه 
منه، أسکنته صدورنا، و أجریته مجاری دمائنا؛ شیطان را بر چیزهایی 
از ما ســلطه  دادی که ما را سلطه ندادی؛ او را در سینه های ما جا 

دادی و در مجاری خون ما جاری ساختی«.
احادیثی متعدد به این معنا اشــاره دارد که شیطان در مجاری 
خون انســان در حرکت است و در ادامه برخی از این احادیث آمده 

است که مجرای شیطان را با گرسنگی تنگ کنید.]5[ 
اســتقرار شیطان در سینه انســان و در عین حال حرکت او در 
مجرای خون او، به چه معنا و به چه صورت اســت؟ آیا این تعبیر، 
مجازی اســت یا حقیقی؟ و اگر حقیقی است، به چه صورت است؟ 
شارح صحیفه سجادیه بعد از بحث در این باره، این  احتمال را تقویت 
می کند و حق می داند که منظور از سینه در این مورد، جایگاه قلب 
باشــد؛ زیرا سینه، موضع تعلق نفس ناطقه انسان به نفس حیوانی 
اوســت و به همین جهت، شرح و ضیق به آن نسبت داده می شود.
]6[ به هر صورت، تعبیر مذکور این واقعیت را می فهماند که شیطان 
به صورت نامرئی در درون ما راه دارد و به فعالیت خود می پردازد.

2. وسوسه
دومین مفهوم اساسی در این نوشتار وسوسه است که کار اصلی 
شــیطان شمرده می شود. وسوسه در اصل به معنای جریان صدای 
پنهانی است که در درون و نفس انسان ایجاد می شود، بدون اینکه 
از واقعیتی حکایت کند. وسوسه ممکن است از ناحیه شیطان انسی 

یا جنی و یا از خطورات قلبی خود فرد باشد. در برابر وسوسه، القای 
رحمانی قرار دارد؛ همانند وحی و الهام. وسوسه همانند شک، زمانی 
ایجاد می شود که علم و یقین نباشد؛ منتها با این تفاوت که در شک، 
از ابتدا علم وجود ندارد ولی در وسوســه بعد از آنکه علم به وجود 
آمد، با تصرف قوه واهمه ایجاد تردید می شود. در حقیقت، وسوسه 
زمانی پیدا می شود که قوه عاقله، زیر نفوذ و سیطره قوه خیال قرار 
بگیرد. در این هنگام است که عقل از حاکمیت می افتد و به دنبال 
آن، علم و یقین نیز متزلزل و نابود می  شــود و به جای آن، وهم و 

شک در ذهن انسان نفوذ می کند.]7[

از معنای وسوســه و از آیات موجود در این زمینه، به دســت 
می آید که میدان عمل شیطان، ادراک انسان و ابزار کار او، عواطف 
و احساسات بشری است. در آیه )الّذی یَُوْسِوُس فی ُصُدوِر الّناِس(، 
وسوسه به عنوان یکی از ویژگی های شیطان قرار داده شده و منظور از 
سینه )صدر(، نفس انسان است؛ زیرا تنها مبدأ ادراک انسان می تواند 
متعلق وسوســه قرار بگیرد و تنها نفس، صالحیت مبدأ شدن برای 
وسوسه دارد. اینکه سینه به عنوان جایگاه وسوسه معرفی شده، بدان 
جهت است که ادراک، بیشتر به قلب نسبت داده می شود و قلب نیز 
در سینه قرار دارد. در آیات متعدد، اغوا، تزیین، ایجاد آرزوهای دراز، 
وعده های دروغین و... از کارهای شیطان ذکر شده است و این امور 

عمدتاً با عواطف، احساسات و قوه واهمه مرتبط است.
تفاوت وسوسه با خواسته های نفسانی

وسوسه شیطان با خواسته های نفس، تفاوت ماهوی دارد؛ اّولی 
ناشی از نفوذ شیطان و دعوت او است و دومی برخاسته از نیازها و 
تمایالت غریزی و ذاتی انســان که لزوماً گناه و ناپسند نیست. ولی 

در عین حال، تفکیک میان هر دو دشــوار اســت؛ شاید علت این 
امر، طولی بودن تصرف شــیطان باشد. طولی بودن تصرف شیطان 
به این معناســت که تصرفات او در عرض و در برابر تصرفات انسان 
نیست تا با استقالل انسان در کارهایش منافات داشته باشد. شیطان 
چیزهایی را که مربوط به زندگی و خواسته های نفس انسان است، 
زینت می دهد و بدین وســیله به گونه ای در ادراک انسان تصرف و 
القای وسوســه می کند که انسان آن را احساس نکرده، میان آنها و 
افکار خودش تفکیک قائل نمی شود و آن را مستند به کسی غیراز 
خودش نمی داند. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که اندیشه های باطل 
ما، هم مستند به خود ما باشد و هم ناشی از وسوسه های شیطان]8[ 
با این حال، نشانه هایی وجود دارد که خود انسان می تواند به وسیله 

آن، وسوسه های شیطان را از خواسته های نفسانی بازشناسد:
1. شیطان اگر دعوتش پذیرفته نشود، منصرف می شود و اقدام 
به کار دیگر می کند؛ اما نفس، پیوسته برای رسیدن به خواسته اش 

پافشاری خواهد کرد.

2. وسوســه شــیطان، با یاد خدا زائل می شود؛ اما هوای نفس 
چنین نیســت.]9[ »پرهیزکاران، هنگامی که گرفتار وسوســه های 
شــیطان می شــوند، به یاد خدا می افتند؛ پــس )در پرتو یاد خدا( 

بصیرت می یابند«. ]10[
ب( راه های نفوذ شیطان در جامعه

ماهیت و اســاس کار شــیطان را وسوسه و دعوت باطل و گناه 
شــکل می دهد؛ ولی با توجه به موارد، آن را به شیوه های گوناگون 
عملی می کند. ایجاد تردید در باورهای دینی و در نهایت کشــاندن 
فرد به کفر، ایجاد نفاق و ناامیدی، جلوگیری از نیکی به یکدیگر و 
سرگرم کردن انسان به امور باطل، از مهمترین کارهای شیطان است. 
شــاید بتوان گفت که شــیطان در مبارزه و دشــمنی خود با 
انســان، اهدافش را رتبه بندی کرده است. اول تالش می کند که به 
اساسی ترین هدف خود برســد و آن، گرفتن ایمان و داخل کردن 
فرد در دایره کفر اســت و در صورت عدم موفقیت، به سوی اهداف 

بعدی می رود.
1. ایجاد تردید در باورهای دینی

»بندگی خدا«، کمال انسان و هدف آفرینش است و مورد تأکید 
فراوان خدای متعال اســت. از این رو، شــیطان با توجه به اهمیت 
ایــن امر، آن را  اولین هدف خود قرار می دهد و نهایت تالش خود 
را به کار می بندد تا فرد را از مســیر بندگی پروردگار خارج ســازد 
و او را بــه خدایش کافــر کند. کفر و قطع ارتباط بنده با پروردگار، 
اساسی ترین هدف شیطان است. ممکن است شیطان در آغاز به این 
هدف دســت نیابد که در این صورت، برای رسیدن به هدف نهایی، 
نقشــه های مقدماتی را »همانند آلوده کردن فرد به گناهان دیگر« 
اجرا می کند. در صورتی که شیطان بتواند یاد خدا و اعتقاد به او را، 
که اساس سعادت اســت، از صفحه دل و زندگی فرد به کلی پاک 
کند، چنین شخصی کاماًل بی پناه و طعمه دام او شده است؛ به هر 
سمت که بخواهد،  او را می کشاند و هر کاری که بخواهد، بر عهده 
او می گذارد و به وسیله او عملی می کند. در حقیقت، فردی که به 
خدایش کفر ورزیده، از سپاه و سربازان شیطان می شود که شیطان، 
او را فرمان می دهد و سرپرستی می کند و او نیز به آسانی، اطاعت 
می کند.]11[ این مطلب در قرآن بروشنی بیان شده است: )إِنّا َجَعلَْنا 
الّشیاطیَن أَْولِیاَء لِلّذیَن ال یُْؤِمُنوَن(]12[؛ ما شیاطین را دوستان کسانی 

قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

روایات فراوانی وجود دارد که شــیطان در حساس ترین لحظه 
زندگی؛ یعنی لحظات احتضار و انتقال به جهان دیگر، نیرو های خود 
را بسیج می کند تا گوهر گرانبهای ایمان را از فرد محتضر بستاند. از 

امام صادق)ع( نقل شده است:
»ما من أحد یحضره الموت أالّ وکل به إبلیس من شیاطینه من 
یأمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی یخرج نفسه فإذا حضرتم موتاکم 
فلقنوهم شــهادْهً أن ال إله أالّ اهلل، و أن محمداً رسول اهلل)ص( حتی 
یموتوا؛]13[ هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد، مگر اینکه ابلیس 
به شــیطان های خود دستور می دهد که او را به کفر بکشانند و در 
دینش ایجاد تردید کنند؛ تا اینکه جانش بیرون آید. پس زمانی که 
نزد افرادی در حال مرگ بودید، گواهی دادن بر این را که »خدایی 
جز خدای یگانه نیست و محمد)ص( به راستی فرستاده خداست«، 

به او تلقین کنید تا اینکه بمیرد«.
2- آرایش پندارهای باطل

تزئین باورهای باطل، یکی از مهمترین روش های شیطان برای 
پــاک کردن نیروهــای ایمان از صفحه قلب و جایگزین ســاختن 

پندارهای باطل و اندیشه های بی اساس به جای آن است: 
»کســانی که بعد از روشن شدن هدایت برایشان، به حق پشت 
کردند، شیطان کردارهای زشت و باورهای باطل را در نظرشان زینت 

داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است«. ]14[
تزئین، این است که با اضافه کردن برخی چیزها، شکل واقعی 
یک امر دگرگون شــود. تزیین باطل به وســیله شیطان، به این 
معناست که او با اضافه کردن خواسته های نفسانی بر یک اندیشه 
و عمل باطل و مطابق خواســته  نشــان دادن آن، آن امر را زیبا و 

مطلوب نشان می دهد.
انســان به طور فطری از باورهای باطل می گریزد و این دسیسه 
شیطان است که آنها را می آراید، تا بدانجا که نقطه مقابل حقیقت 
نیز زیبا جلوه می کند و پذیرفته می شــود. شــیطان در تسویل و 
تزئین، مهارت زیادی دارد و آرایشگر ماهری است و کاالهای زشت 
و نامرغوب خود )گناهان و چیزهای باطل( را زیبا و جذاب نشــان 
می دهد تا مورد پذیرش افراد واقع شود. به عنوان نمونه، کیست که 
نداند سجده بر خورشید، سبکسری است؛ اما قوم سبأ فریب آرایش 
این پندار زشت را خوردند و عمری به پرستش خورشید پرداختند]15[ 
کدام عقل می پذیرد که انسان گوساله را پرستش کند؛ ولی سامری 
در غیاب حضرت موســی، گرفتار وسوسه تزئین شیطان شد و قوم 
بنی اسرائیل را گوساله پرست کرد.]16[ امروزه نیز، جذابیت بسیاری از 
اندیشه ها و باورهای بی اساسی که در برابر ایمان به خدا قد برافراشته 
و خودنمایی می کنند، بدون تردید خالی از تسویل و تزئین شیطان 
نیستند و بدون تالش ها و آرایش های او، تا این حد باورهای باطل 

در میان جوامع نفوذ نمی کرد.

معیارهایزینبی
برایبانوان

***
 مادران و بانوان مسلمان و پیروان اهل بیت باید از هنرنمایي 
زینب)س( بیاموزند کــه در راه حفظ دین چگونه زندگي و 
ایثارگري را باید جمع کرد. او فرزنداني تربیت کرده که مطیع 
او هستند و در کنار امام خود جان خود را نثار مي کنند. این 
بانوي قهرمان هیچ اسمي از فرزندانش در کربال و پس از آن 

به میان نمي آورد، تنها امام زمانش را محبوب دل خود
 مي داند و از او یاد مي کند و مطیع اوست.


