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 پرده پوشی خدا از گناهان
تا چه حدی است؟

عن امیرالمومنین)ع( عن رســول اهلل)ص(: للمومن اثنان و 
سبعون سترا فاذا اذنب ذنبا انهتک عنه ستر فان تاب رده اهلل الیه 
و سبعه معه، فان ابی اال قّدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره، فان 
تاب ]ردها اهلل الیه[ و مع کل ستر منها سبعه استار فان ابی اال قدما 
قدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره و بقی بال ستر و اوحی اهلل 
تعالی الی مالئکته ان استروا عبدی باجنحتکم...]فان ابی اال قدما 
قدما فی المعاصی شکت المالئکه الی ربها و رفعت اجنحتها و قالت[ 
یا رب ان عبدک هذا قد اقدمنا مما یأتی الفواحش ما ظهر منها و 
ما بطن قال: فیقول اهلل تعالی لهم: کفوا اجنحتکم فلو عمل بخطیئه 
فی سواد اللیل اوفی ضوء النهار او فی مفازه او قعر بحر الجراهاهلل 
تعالی علی السنه الناس فسئلوااهلل تعالی ان الیهتک استارکم. )1(

»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که فرمود: 
خدای متعال برای مومن 72 پوشــش قرار داده اســت؛ وقتی یک گناه 
انجام داد، یکی از پوشش ها دریده می شود؛ اگر توبه کرد، خدا آن پرده 
را ترمیم و هفت پرده به آن اضافه می کند. اما اگر کســی توبه نکرد و 
قدم به قدم به ســمت معاصی پیش رفت، پرده های او به تدریج دریده 
می شود؛ اگر باز هم در وسط راه توبه کرد، خدای متعال آن پرده ها را به 
اضافــه هفت پرده ترمیم می کند، اما اگر باز راه نافرمانی را پیش گیرد، 

در این صورت بدون پرده می ماند.
 آنگاه خدای متعال به فرشتگان دستور می دهد که بنده مرا با بال و پر 
خود بپوشانید... و اگر به عصیان خود ادامه دهد، فرشتگان به درگاه الهی 
شکایت می کنند و پروبال خویش را کنار می گیرند و می گویند: پروردگارا! 
این بنده تو به خاطر گناهان آشــکار و پنهان خود، ما را آزرده و ناراحت 
کرده است! آنگاه خداوند متعال به فرشتگان می گوید: پروبال خویش را از 
او برگیرید. از این پس اگر او در شــب تاریک یا روز روشــن و یا در بیابان 
و عمق دریا مرتکب گناه بشــود، خداوند گناهان او را بر زبان مردم جاری 
می کند. بنابراین از خداوند متعال بخواهید که پرده آبروی شما را پاره نکند.«

* * *
- للمومن اثنان و سبعون سترا؛ ]امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( 
می فرماید:[ خدای متعال برای مومن 72 پوشــش قرار داده است. این 
]روایت[ از آن روایاتی اســت که تعبیرات نمادین در آن هســت که در 
خالل این تعبیرات بلیغ و فصیح و همراه با صناعات بدیعی، یک مضمونی 
را می خواهد بیان کند. وقتی شما می گویید من مثال فالن مطلب را در 
پستوی خانه نگه داشته ام، منظور این نیست که یک پستویی داخل اتاق 
هست، یعنی »پنهان نگه داشته ام«؛ تعبیرات ذوقی و استعاره ای و از این 
قبیل، فراوان در روایات هست. خیلی از این تعبیرات]در این روایت[ از 
این قبیل اســت. 72 پوشش برای مومن قرار داده. مثل اینکه مثال یک 
چیزی را انسان یک جایی پنهان کند، یک پرده جلویش بکشد، بعد یک 
پرده دیگر، یک پرده دیگر، یک پرده دیگر برای اینکه دســت کسی به 
آن نرسد. می گوید مومن را من پوشش دادم و عیوب او را، نقاط ضعف 
او را، مشــکالت او را برای مردم افشا نمی کنم، مستور نگه می دارم؛ 72 
ستر. هر انسانی در خفایا و زوایای وجود خودش ضعف های فراوانی دارد 
که در ظاهر او شناخته نمی شود و دیده نمی شود. ستر الهی این است.

- فاذا اذنب ذنبا انهتک عنه ستر؛ وقتی یک گناه انجام داد، یکی از 
این پوشش ها منهتک می شود، دریده می شود.

- فان تاب رده اهلل الیه و ســبعه معــه؛ اگر از این گناه توبه کرد]آن 
پوشش را ترمیم و هفت پوشش هم به آن اضافه می کند[؛ اثر توبه این 
است. توبه از آن پیوند زدن هایی است که حالت آن پیوند زده را از قبل 

از شکستن بهتر می کند. توبه این است.
- فان ابی اال قدما قدما فی المعاصی تهتکت عنه اســتاره؛ اگر توبه 
نکرد و همین طور تدریجا و قدم قدم به ســمت معاصی پیش رفت، آن 

وقت پرده ها و پوشش های او به تدریج دریده می شود.
- فان تاب]ردها اهلل الیه[ و مع کل ستر منها سبعه استار؛ باز در توبه 
بسته نیست. اگر در وسط کار- بعد از اینکه گناه های متعددی کرده بود 
و توبه نکرده بود- ناگهان به فکر توبه افتاد و توبه کرد، باز خدای متعال 
برمی گرداند آن سترها را و بر او می پوشاند و باز همان داستان قبلی است.
- فان ابی اال قدما قدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره و بقی بالستر 
و اوحی اهلل تعالی الی مالئکته ان اســتروا عبدی باجنحتکم؛ ]اگر باز هم 
به معاصی خود ادامه دهد[ عریان باقی می ماند، ]اما[ باز بعد از این هم 
خدای متعالی او را رســوا نمی کند؛ باز هم خدای متعال مدارا می کند 

و از مالئکه خود و فرشتگان خود می خواهد که او را مستور نگه دارند.
- یا رب ان عبدک هذا قد اقدمنا مما یاتی الفواحش ما ظهر منها و 
ما بطن؛ تا می رســد به آنجا که اینقدر گناه می کند که مالئکه به فریاد 

و فغان می آیند.
- قــال: فیقول اهلل تعالی لهم: کفوا اجنحتکم فلو عمل بخطیئه فی 
سواد اللیل او ضوء النهار او فی مفازه او قعر بحر الجراها اهلل تعالی علی 

السنه الناس؛ آن وقت اینجور مومنی]رسوا می شود[. گفت: 
لطف حق با تو مداراها کند

چون که از حد بگذری رسوا کند)2(
مسئله این است.

- فســئلوااهلل تعالی ان الیهتک استارکم؛ ]بنابراین از خداوند متعال 
بخواهید که پرده آبروی شما را پاره نکند.[
_____________________

1- نوادر راوندی، ص 97         2- منسوب به مولوی
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/10/1 به نقل از کتاب 

نسیم سحر

عالقه بسیار به نقادی و مباحثه 
روزی خدمــت آقا عرض کردم آقا! یک نفر از آقایان-  آیت اهلل ســیدجعفر 
کریمی-  مرتب خدمت شما می رسند و مباحث فقهی و بحث استفتائات مطرح 
می شود. اگر اجازه بفرمایید یکی دیگر از آقایان هم که از شاگردان امام در نجف 
بودند و ماّل و فاضلند و االن در بخش استفتائات همکاری دارند، ایشان هم گاهی 
بیایند با خود شما جلساتی را داشته باشند که برای پاسخگویی به سؤاالت خیلی 
بــه ما کمک می کند. حضرت آقا فرمودند: »خیلی خوب، گاهی ترتیب بدهید 
ایشان هم بیایند.« ما یکی   دو جلسه ترتیب دادیم، ایشان خدمت آقا رفتند و 
همین بحث های طلبگی، راجع به استفتائات و مسائل شرعی مطرح می شد و 
بــه اصطالح یک فرع فقهی را مطرح می کردند. بعداً دیدم حضرت آقا دیگر از 
ادامه  این جلسه استقبال نکردند. من به ایشان عرض کردم چرا جلسه را ادامه 
ندادیــد؟ آقا فرمودند: »آقای کریمی که می آیند، با من مباحثه می کنند. نظر 
من را حسابی نقد می کند و من دفاع می کنم. این را من می پسندم. این آقای 
بزرگوار که می آید، ایشان حجب و حیایش جوری است که بحث نمی کند. من 
اگر یک مطلبی را بگویم، می دانم اگر ایشان هم قبول نداشته باشد، با من بحث 
نمی کند. حاال یا حرمت نگه می دارد، یا خجالت می کشــد با ما بحث کند. لذا 
اینجور جلســه ای به درد من نمی خورد. من جلسه ای را دوست دارم که طرف 
بیاید، وقتی من یک حرف می زنم، او ده تا نقد بر آن وارد کند که من مجبور 
بشوم از خودم دفاع کنم تا به نتیجه خوبی برسیم!« این روحیه   حضرت آقا در 
مباحث اســت. در جلسات خصوصی هم همین جور است. ایشان خیلی نقادی 

و مباحثه را دوست دارند.
* حجت االسالم والمسلمین احمد مروی - پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 

غایت عرفان الهی
قال االمام علی)ع(:« »ما رایت شیئاً اال و قد رایت اهلل قبله 

و بعده و معه و فیه«
امام علــی)ع( فرمود: به هیچ چیز نظر نینداختم، مگر آنکه خدا را 

پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن مشاهده کردم.)1(
____________________

1- عین الیقین، فیض کاشانی، ج 1، ص 49

وجه اهلل، پیامبران و حجج الهی اند
در یکی از روایات، اباصلت هروی نقل کرده است که به امام رضا)ع( 
گفتم: یا ابن رســول اهلل آن خبری که روایت کرده اند چه معنی دارد: 
ثواب »ال اله اال اهلل« نظر به روی خداست؟ فرمود ای ابا صلت هر که 
خدا را به رویی چون چهره ها وصف کند، کافر اســت. مقصود از وجه 
خدا پیامبران و حجج اویند که به وســیله آنها به سوی خدا و دین و 
معرفت او روند خدا فرموده اســت: »کل من علیها فان و یبقی وجه 
ربک؛ هر که بر روی زمین اســت فنا شود و وجه پروردگارت بماند« 
)الرحمن / 26( و خدا فرمود: »کل شیء هالک اال وجهه« هر چیزی 
فانی است جز روی او )انبیاء آیه آخر( نظر به انبیای خدا و رسوالن و 
حجج او در درجاتشان ثواب بزرگی برای مومنان دارد در روز قیامت و 
پیغمبر فرمود هر که دشمن دارد اهل بیت مرا و خاندانم را روز قیامت 
مرا نبیند و من او را نبینم و فرمود در میان شــما کسانی هستند که 
پس از جدایی من مرا نبینند. ای اباصلت به راســتی خدای تبارک و 

تعالی به مکان وصف نشود و به دیده و وهم درک نشود.« )1(
___________________

1- امالی، شیخ صدوق، ص 461

چرایی درخواست رؤیت خدا
پرسش:

حضرت موســی)ع( با آنکه پیغمبر اولوالعزم خدا بود و 
می دانســت که خدای متعال با چشم ظاهری دیده نمی شود، 

چگونه و بر چه اساسی رؤیت خدا را خواستار گردید؟
پاسخ:

قــرآن کریم در این زمینه می فرماید: »و هنگامی که موســی به 
میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! 
خودت را به من نشــان بده تا تو را ببینم. )خداوند در جواب فرمود( 
هرگز مرا نخواهی دید. ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند، 
مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را 
همسان خاک قرار داد، و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش 
آمد، عرض کرد: »خداوندا! منزهی تو از اینکه با چشــم تو را ببینم« 

من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مومنانم.« )اعراف - 143( 
بنابر آیه فوق مامون خلیفه عباسی از حضرت رضا)ع( پرسید که 
چگونه موسی)ع( با آنکه پیغمبر بود و می دانست خدا دیده نمی شود، 
رویت خدا را طلب کرد؟ خالصه جوابی را که امام رضا)ع( فرمودند و 

مامون را قانع ساخت به شرح ذیل تقدیم می گردد:
خالصــه جوابی را که حضرت رضا)ع( فرمود، بنابر آنچه در کتاب 
»عیون اخبارالرضا« مروی اســت، این اســت کــه فرمودند: حضرت 
موسی)ع( می دانســت که خدای تعالی منزه است از اینکه به چشم 
ظاهــری دیده شــود اما چون به قوم خود خبــر داد که خداوند با او 
تکلم فرموده، گفتند به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه ما هم  کالم خدا 
را بشــنویم، پس هفتاد نفر از ایشان را برگزید و ایشان را پایین کوه 
طور جای داد و خودش باال رفت و از خداوند مســئلت نمود که با او 
تکلم فرماید و به ایشان کالمش را بشنواند، پس ایشان کالم خدا را از 
شش جهت شنیدند به علت اینکه خداوند از درخت، خلق صوت فرمود 
پس گفتند ایمان نمی آوریم و تصدیق نمی کنیم که این کالم خداوند 
است تا اینکه آشکارا خدا را ببینیم. چون این قول بزرگ را گفتند و 
سرکشی نمودند، خداوند بر ایشان صاعقه ای فرستاد که هالک شدند. 
حضرت موســی)ع( گفت خدایا! هنگامی که برگشتم به بنی اسرائیل 
چه بگویم؟ به من می گویند این هفتاد نفر را همراه خود بردی و آنها 
را کشتی. خداوند ایشــان را زنده فرمود و پس از زنده شدن گفتند: 
ای موسی! از خدا بخواه که خودش را نشان تو بدهد، پس از آن به ما 
خبر بده که خداوند چگونه است پس بشناسیم او را حق شناختنش.
حضرت موسی)ع( فرمود ای قوم! خداوند به چشم دیده نمی شود 
و کیفیت ندارد و به آیات و عالمات شناخته می شود. پس گفتند به تو 
ایمان نمی آوریم تا این سوال را بنمایی. موسی)ع( عرض کرد خداوندا! 
تو شــنیدی سخن این قوم را و تو بهتر می دانی آنچه را صالح ایشان 
است. به موسی )ع( وحی رسید آنچه را که از تو خواستند بخواه، در 
این وقت، موســی)ع( عرض کرد: خداوندا! خودت را به من نشان ده 
تــا تو را ببینم. خداوند فرمود: هیچ وقت مرا نخواهی دید ولیکن نظر 
کــن به کوه، پس اگر در جای خودش قرار گیرد، مرا می بینی. چون 
تجلی فرمود پروردگارش بر کوه به این ترتیب که آیه ای از آیات خود 
را در آن ظاهر فرمود، کوه را ریزه ریزه کرد، موسی)ع( مدهوش افتاد، 
چــون به خود آمد گفت: منزهی تو پروردگارا! از اینکه دیده شــوی، 
به درستی که من از جهالت قوم خود توبه کردم و بازگشتم به آنچه 
می دانستم از معرفت تو که دیده نمی شوی و به درستی که من اولین 
کسی هستم که ایمان آورده ام به اینکه تو دیده نمی شوی.)1( در واقع 
حضرت موســی)ع( با بیان جمله ارنی و پاســخ لن ترانی خواست به 
مردم بفهماند که خداوند برای من قابل رویت با چشم ظاهری نیست 

تا چه رسد به شما!
____________________

1- تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 64

شاخص های حب به دنیا 
و تشخیص خطای کمال

)بدان ای سالک راه خدا!( حب به دنیا در هرکس یک معنا دارد، و 
دنیای افراد مختلف است. یکی بر اثر غلبه شهوت، پول را کمال خود 
می داند، به دنبال آن رفته و پول روی پول می گذارد، یکی هم بر اثر 
غلبه غضب، کمال خویش را در مقام و ریاست می بیند و به دنبال آن 

می رود. این منشأ دوم حب به دنیا بوده و خطایی دیگر است.
اینها هم کسانی هستند که در تشخیص خود دچار خطا شده اند 
و کمال خویش را در مادیات می دانند. با آنکه این امور مادی، نه تنها 
برای انســان کمال آور نیست، بلکه موجب از دست رفتن کمال ذاتی 

او نیز خواهد شد. )1(
______________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 81

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

 شیطان همواره در میان انسان ها به منظور فتنه انگیزی و فساد در کارهای آنان دخالت می کند. سخنان ناشایسته 
و مشاجرات نیز بستر مناسبی را برای این هدف او فراهم می کند؛ همان گونه که به کار بردن کلمات نیکو و رفتار 
شایسته، مانع نفوذ شیطان و عامل از بین بردن اختالف و دشمنی می شود. با توجه به این مطلب، خداوند در قرآن  

به مؤمنان دستور داده که با یکدیگر نیکو و مؤدبانه سخن گویند.

در بخش نخست از نوشتار حاضر ضمن تشریح 
چیستی ماهیت شیطان و وسوسه و تفاوت وسوسه 
با خواسته ها و هواهای نفسانی به یکی از راه های 
نفوذ شــیطان در جامعه یعنی ایجاد تردید در 
باورهای دینی اشاره شد. در بخش حاضر راه های 

دیگر نفوذ شیطان را بررسی می کنیم.
***

2- ایجاد نا امیدی در مؤمنان
ناامیدی از رحمت خدا، بزرگ ترین گناه است و راه 
هر گونه بازگشــت از بدی ها و قدم برداشتن به سوی 
کمال را می بندد. ناامیدی از رســیدن به هدف، بحران 
می آفریند و سرآغاز هر شکستی است. در صورت شکست 
درونی و امید نداشتن به پیروزی، داشتن هر گونه اسلحه 
و امکانات مادی هیچ ارزشــی نخواهد  داشت. شیطان 
همان گونه که تالش می کند رشته امید انسان به خدا 
را قطع کند و او را بی پناه و سرگردان کند، در تصمیمات 
و مبارزات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز که به نفع 
جامعه اسالمی است، در دل های مؤمنان ایجاد ناامیدی 
می کند. در جریان مبارزه حق و باطل، با کوچک نمایی 
طرفــداران حق و بزرگ نمایی دشــمنان آنها، پیروزی 
مؤمنان را دشوار و غیرممکن جلوه می دهد. حادثه ذیل، 
نمونه قرآنی و تاریخی در مورد این فعالیت شیطان است:
در جنگ بدر، کفار قبل از مســلمانان به چاه آب 
رســیدند و آب در محاصره مشــرکان بــود. به ناچار 
مسلمانان در جای خشک و ریگزار پیاده شدند. بعد از 
مدتی که برای رفع تشنگی و طهارت، نیاز شدید به آب 
پیدا کردند، شیطان در در دل هایشان وسوسه کرد: »آیا 
گمان کردید که شما اولیای خدا هستید و در میان شما، 
پیامبر و فرســتاده اوست؛ حال آنکه مشرکان آب را در 
اختیار دارند و شما بدون طهارت و در حال جنابت نماز 
می خوانید و پاهایتان در ریگ ها فرو می رود؟!«. پس از 
آن، باران شــدیدی بارید؛ همه سیراب شدند و غسل 
کردند و محل اقامتشان که ریگزار بود ،سفت و محکم 
شــد و محدوده مشرکان، گل آلود و لغزنده.]17[ این آیه 

ناظر بر این مسئله است: 
»به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه 
آرامش از جانب خدا بود، شما را فراگرفت و آبی از آسمان 
برایتان فرستاد تا شما را پاک کند و پلیدی شیطان را 
از شما دور سازد، و دل هایتان را محکم و گام هایتان را 

با آن استوار  دارد«.]18[
ِرجز، معنای پلیدی و نجاســت را در خود دارد. در 
اینجا به معنای وسوسه های پلید شیطانی است که به 
قلب راه می یابد.]19[  آشــکار است که شیطان، دغدغه 
نماز در حال جنابت یا تشنگی مسلمانان را نداشت؛ او 
از این راه می خواست در دل های مردان حق، ناامیدی، 
سرخوردگی و ناتوانی در برابر دشمن را ایجاد کند.]20[ 

تالش منافقان برای بزرگ نمایی دشمنان در آستانه 
حرکت لشکر اســالم به سوی تبوک، نمونه دیگری از 
فعالیت  شیطان های انسی برای ایجاد ناامیدی در میان 

مؤمنان است.]21[
3. ایجاد اختالف میان مؤمنان

بــدون تردید همان گونه که همبســتگی جامعه 
مؤمنان، آثار مثبت چشمگیری دارد و زمینه ساز پیشرفت 
جامعه و عامل رشــد خوبی ها و کماالت انسانی است، 

پی نوشت ها
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المعجم، نسخه3/1.

راه های نفوذ شیطان در فرد و جامعه

ضربه زدن به حیثیت افراد، پیوند و همبستگی اجتماعی 
را تهدید می کند. مهمترین عواملی که موجب می شوند 
انسان شخصیت  دیگران را در جامعه تحقیر کند و 
آبرویشــان را بریزد، خودخواهی و حسد است. این 
دو، ارتباط نزدیک به هم دارند و شاید بتوان گفت که  

اولی، زمینه پیدایش دومی می شود.

خداوند برای حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه  اســالمی، از 
غیبت به شــدت نهی کرده و آن را همانند خوردن گوشت برادر 
مؤمن دانســته است؛ ولی شــیطان همواره در تالش است که 
مؤمنان را به آن آلوده ســازد و بدین صورت، دل های آنان را از 
همدیگر دور ســازد. از امام صادق)ع( نقل شده است:  کسی که 
غیبت برادر مؤمنش را می کند، بدون آنکه بینشان دشمنی باشد،  

او شریک شیطان است.

گناهان متعددی وجود دارد که اثر مهم آنها سلب امنیت اجتماعی، 
نابودی اعتماد میان افراد جامعه و دوری دل ها از همدیگر است؛ 
همانند: غیبت، حسد، بدگمانی، سخن چینی و.... خداوند از این 
گناهان به شــدت نهی کرده است و شــیطان  هم برای ایجاد 

بی اعتمادی و تفرقه در میان مؤمنان، پیگیرانه تالش می کند.

تفرقه و عدم انســجام میان آنان نیز پیامدهای منفی 
فراوانی دارد و مانع هر گونه پیشرفت و ترقی می  شود؛ 
بنابراین اتحاد مسلمانان، مورد رضایت پروردگار است 
و خداوند دســتور داده است که مؤمنان »همبستگی« 
خود را در مسیر حق حفظ کنند؛ همچنین برنامه های 
دینی را تا آنجا که امکان داشته است، به گونه ای تنظیم 
کرده که زمینه ساز اتحاد بیشتر مؤمنان باشد. حداقل 
یکی از حکمت های نماز جمعه، جماعت، اعیاد و صله 
 ارحام که از دستورهای مؤکد اسالم  است، ایجاد زمینه 
انســجام میان مؤمنان است. در مقابل، شیطان که به 
اهمیت این مسئله آگاه است، پیکار بی امانی را برای از 
هم گسیختگی جامعه  مؤمنان و ایجاد شکاف در صف 

آنان به کار بسته است: 
 »شیطان می خواهد به وســیله شراب و قمار، در 
میان شــما عداوت و  کینه ایجاد کند و شــما را از یاد 

خدا باز دارد«. ]22[
در این آیه به صراحت بیان شــده که شــیطان در 
صدد ایجاد دشمنی و کینه توزی میان اهل ایمان است 
و شــراب و قمار، از جمله ابزارهای او برای رسیدن به 
این هدف اســت. البته شراب و قمار برخی از ابزار آنها 

هستند، نه تمام آنها.]23[ 
در آیه دیگر، خداوند می فرماید: 

»به بندگانم بگو! سخنی گویند که بهتر باشد؛ چرا 
که شیطان )به وسیله سخنان ناموزون(، میان آنها فتنه 
و فســاد می کند. شیطان همیشه دشمن آشکار انسان 

بوده است«. ]24[
در اینجا مراد از نزغ این است که شیطان همواره در 
میان انسان ها به منظور فتنه انگیزی و فساد در کارهای 
آنان دخالت می کند. ســخنان ناشایسته و مشاجرات 
نیز بســتر مناسبی را برای این هدف او فراهم می کند؛ 
همان گونه که به کار بردن کلمات نیکو و رفتار شایسته، 
مانع نفوذ شیطان و عامل از بین بردن اختالف و دشمنی 
می شــود. با توجه به این مطلب، خداوند در این آیه به 
مؤمنان دستور داده که با یکدیگر نیکو و مؤدبانه سخن 

گویند.]25[
بنابراین می توان گفت یکی از عوامل اساسی اختالف 
و جدایی هــا در جوامع اســالمی و اتحاد در میان اهل 
باطل، نفوذ و فعالیت شــیطان است؛ زیرا آنچه به نفع 
شیطان است و با اهداف او سازگاری دارد، این است ک 
با ایجاد تفرقه، جوامع اسالمی را تضعیف کند و جوامع 
غیرمسلمان را که همسو با سیاست های او و زیر والیت 
او هستند، با ایجاد انسجام بیشتر در میانشان تقویت کند.

ایجاد  اختالف در خانواده و جامعه
تفرقه و جدایی را در یک دسته بندی، در دو سطح 
می توان مطرح کرد: سطح خرد و کالن؛ یعنی در سطح 
خانواده و جامعه. اتحاد و اختالف در هر دو سطح اهمیت 
زیاد دارد و هر دو، مورد توجه و هدف شــیطان است. 

بیشتر آیات و روایات در این زمینه مطلق است و ظاهراً 
بــه  اختالف میان افراد جامعه توجه دارد که برخی از 
آنها ذکر شد. برخی از آیات و روایات به تالش شیطان 
در ایجاد اختالف و جدایی در میان خانواده اشاره دارد. 
یوسف)ع( پس از آنکه از نقشه برادران نجات یافت و در 
نهایت، عزیز مصر شد و همه برادران در مقابلش خضوع 

کردند، به پدرش گفت: 
»این، تعبیر خواب من است... بعد از آنکه شیطان 

میان من و برادرانم ایجاد فتنه کرد«.]26[ 
در این آیه اشاره شده است که شیطان با وسوسه ها و 
دسیسه های خود، میان یوسف و برادرانش فساد انگیزی 
کرد و در ضمن، داللت بر این نکته دارد که ایجاد فساد 
میان خویشــاوندان و واداشتن  آدمیان به قطع رحم، 

کاری شیطانی است.]27[ 
روش های شیطان برای ایجاد اختالف

گناهان متعددی وجود دارد که اثر مهم آنها سلب 
امنیت اجتماعی، نابودی اعتمــاد میان افراد جامعه و 
دوری دل ها از همدیگر اســت؛ همانند: غیبت، حسد، 
بدگمانی، ســخن چینی و.... خداوند از این گناهان به 
شدت نهی کرده است و شیطان برای ایجاد بی اعتمادی و 
تفرقه در میان مؤمنان، پیگیرانه تالش می کند. به عنوان 
نمونه، برخی از این گناهان که ابزار شیطان برای تفرقه 

است، بیان می شود.
حسد

ضربــه زدن به حیثیت افراد، پیوند و همبســتگی 
اجتماعی را تهدید می کند. مهمترین عواملی که موجب 
می شوند انسان شخصیت  دیگران را در جامعه تحقیر 

کند و آبرویشان را بریزد، خودخواهی و حسد است. این 
دو، ارتباط نزدیک به هم دارند و شاید بتوان گفت که  
اولی، زمینه پیدایش دومی می شود.]28[ حسد و رشک 
بردن به دیگران، گر چه ریشــه روانی دارد و ناشــی از 
خودخواهی انسان است، در عین حال، زمینه مناسبی 
برای وسوسه های شیطان است. شیطان که از این نقطه 
ضعف انسان ها به خوبی آگاه است، با پاشیدن تخم نفاق 
و کینه میانشان، از آن بهره می جوید. از امام صادق)ع( 

نقل شده است:
»یقول ابلیس لجنوده: القوا بینهم الحســد و البغی 
فانهما یعدالن عنداهلل الشرک؛]29[ ابلیس به لشکر خود 
فرمان می دهد: در میان آنان حسد و سرکشی را ایجاد 

کنید که این دو نزد خدا با شرک هم ترازند«.
قرآن کریم نمونه ای از این دام  را در مورد برادران 
یوسف)ع( چنین گزارش می دهد: شیطان شعله حسادت 
را در سینه های آنها برافروخت تا بدانجا که حاضر شدند 

به برادرکشــی دست زنند یا او را در زمینی دور دست 
بیفکنند،]30[ ولی یعقوب)ع( از قبل، توطئه شــیطان را 
شناخت و هشدار داد و گفت: )إِّن الّشْیطاَن لإِْلِنْساِن َعُدّو 
ُمبیٌن(؛]31[  »شیطان برای آدمی، دشمنی آشکار است«.

بدگمانی 
بدگمانــی، آثــار اجتماعی زیان آور زیــادی دارد. 
بدگمانــی، نظام اجتماعــی، گروهــی و خانوادگی را 
مختل می کند و موجب از بین رفتن امنیت و همکاری 
اجتماعی می شود. اختالف ها، خیانت ها و نزاع ها در پی  
آن گسترش می یابد، فضیلت ها جای خود را به رذیلت 
می دهند و زمینه هر گونه رشد و تربیت نابود می شود.]32[

شیطان تالش می کند از ابزار بدگمانی، بهره کافی 
را ببرد و آن را میان مؤمنان گســترش  و عمق بیشتر 
بدهد. در واقعه حدیبیه، افرادی به پیامبر)ص( و مؤمنان 
بدگمان شــدند. قرآن کریم در ضمن بیان اصل ماجرا، 
به نقش شــیطان در ایجاد بدگمانی و زیبا جلوه دادن 

آن اشاره می کند:
)َو ُزیِّــَن ذلَِک فی ُقُلوبُِکــْم(؛]33[  »این بدگمانی و 
پندار اشــتباه )درباره پیامبر و مؤمنان( در دل های آنان 

تزیین شده بود«.
امام ســجاد)ع( از این ترفند شــیطان به خدا پناه 
می برد و می گوید: »اللهم اجعل ما یلقی الشــیطان فی 
روعی من التمنی و التظنی و الحســد ذکرا لعظمتک، 

و تفکــرا فی قدرتک، و تدبیرا علــی عدوک؛]34[ خدایا! 
آرزوهای دراز و رشــک را که شیطان در دلم می افکند، 
با یاد عظمتت، اندیشیدن در قدرتت و تدبیر در مقابل 

دشمنت، جایگزین نما«.
غیبت

اعضای جامعه از گناه معصوم نیســتند و خواسته 
یا ناخواســته در کردارها و زندگی افراد، اشــتباهات و 
عیب هایی وجود دارد که اگر فاش و برای دیگران بازگو 
شود، آبرویشان می ریزد، از محبت ها و عاطفه ها کاسته 
می شــود، دل ها از یکدیگر دور می گردند و در نتیجه، 
بی اعتمــادی و از هم گســیختگی اجتماعی به وجود 
می آید. از  امام علی)ع( نقل شــده است: »لو تکاشفتم 
ما تدافنتم؛]35[ اگر از اســرار هم آگاه شوید، یکدیگر را 

دفن نمی کنید«.
خداوند برای حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه  
اســالمی، از غیبت به شدت نهی کرده و آن را همانند 
خوردن گوشت برادر مؤمن دانسته است؛ ولی شیطان 
همواره در تالش است که مؤمنان را به آن آلوده سازد 
و بدین صورت، دل های آنان را از همدیگر دور ســازد. 

از امام صادق)ع( نقل شده است: »... و من اغتاب أخاه 
المؤمن من غیرتره بها فهو شــرک الشیطان؛ کسی که 
غیبــت برادر مؤمنش را می کند، بدون آنکه بینشــان 

دشمنی باشد، پس او شریک شیطان است.]36[
4. جلوگیری از نیکی به دیگران

نیکی و احســان بــه دیگران، بویژه بــه مؤمنان و 
برادران دینی، یکی از ارکان اصلی اخالق اســالمی در 

روابط اجتماعی است. 
احسان به معنای رفع کمبودها و نیازهای دیگران 
با انگیزه الهی است، بدون اینکه چشمداشت و انتظاری 
از افراد داشته باشد. اموری همانند: زکات، صدقه، انفاق، 
قرض دادن و اطعام فقرا از زیر مجموعه های احســان 
اســت.]37[ بنابراین، احســان و نیکی به دیگران، نقش 
مهمی در مســائل و روابط اجتماعــی دارد و می تواند 
بسیاری از مشکالت و ناســازگاری های جامعه را حل 
کند. روایت ذیل که در چند موضع از کتاب کافی آمده 
است، نمایانگر تالش شیطان برای بازداشتن مؤمنان از 
احســان به یکدیگر است: »إذاهّم أحدکم بخیر او صلة 
فان عن یمینه و شماله شیطانین، فلیبادر ال یکفاه عن 
ذالک؛]38[ هر گاه یکی از شــما به کار خوب یا کمک و 
اعطا به فرد دیگر تصمیم بگیرد، در جانب چپ و راست 
او دو شیطان قرار دارند. پس باید نیکوکار بر آن کار خوب 

پیشی بگیرد تا شیاطین وی را از کارش باز ندارند«.
5. سرگرم کردن به امور باطل

بدون تردید، ســرگرم شــدن فرد و جامعه به امور 
بی اهمیت و باطل و بی توجهی به امور اساسی مادی و 
معنوی، آسیب ها و خسارت های جدی و جبران ناپذیری 
را به دنبال دارد؛ فرد را  از رشد و بالندگی در امور مادی 
و معنــوی باز می دارد و جامعه را در زمینه های مختلف 

سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، دچــار عقب ماندگی و 
شکســت می کند. این در حالی است که در این عصر، 
تولید انواع برنامه های ســرگرم کننده و غفلت زا، نوعی 
شغل و هنر به شــمار می آید و این گونه سرگرمی ها، 
زندگی بشــر را فراگرفته و وقت افراد زیادی را به خود 
اختصاص داده و موجب شده که نیروها و توانایی ها یشان 
بیهوده صرف شود. با این وضعیت است که برای توجه 

کردن به رشد ارزش های معنوی و پرداختن به عبادت 
پروردگار، که هدف خلقت و کمال انسانیت است، فرصتی 

باقی نمی ماند.
عنوان کلی برای بیشــتر سرگرمی ها،  واژه »لهو« 
اســت. شــاید این تعریف برای لهو، جامع باشد: »هر 
چیزی که  انسان را از یاد خدا غافل سازد، وقت انسان 
را تلف کند و نتیجه مفیدی در برنداشــته باشــد، لهو 

شمرده می شود«. 
غنا و موســیقی، از مصادیق آشــکار لهو و یکی از 
ابزارهای مهم شــیطان اســت که امروزه این صداها و 
نغمه های شیطانی همه جوامع را با تسلط و پیچیدگی 
بیشــتر زیر نفوذ قرار داده و شیطان با استفاده از آن، 
همواره انسان ها را به سوی زشتی ها و بدی ها تحریک 
کرده و از خوبی ها باز داشته و ارزش ها را کم رنگ کرده 
اســت. در این آیه، به این ابزار به عنوان یکی از راه های 

نفوذ شیطان در انسان اشاره شده است: 
»هر کدام از آنها را که می توانی، با صدایت تحریک 
کن و لشــکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در 
اموال و فرزندانشان شرکت جوی و به آنان وعده بده. و 

شیطان آنها را جز به فریب و دروغ وعده نمی دهد«. ]39[
آیه یاد شده، در ضمن اینکه به تأثیر پذیری عمیق 
روح و روان آدمــی در برابر صداها و آوازها و بهره گیری 
شــیطان از این نقطه ضعف انسان اشــاره دارد، پیروان 
شــیطان را فاقد کرامت و امتیاز انسانی دانسته و آنان 
را در جرگه حیوانات قرار داده است؛ زیرا واژه »صوت« 
به معنای صدا و نغمه بی معناست و معموالً آن را برای 
تحریــک حیوانات به کار می برنــد. بنابراین، تحریک 
شــیطان با صوت، در واقع به منزله حیوان تلقی کردن 

این عده از آدمیان است.]40[
 از رســول خدا)ص( روایت شده که فرمود: »ما 
رفع أحد صوته بغناء إال بعث اهلل شیطانین علی منکبه 
یضربون بأعقابهما  علی صدره حتی یمسک؛]41[ هیچ 
کسی صدای خود را به غنا بلند نمی کند، مگر اینکه 
خدا، دو شــیطان را می فرستد که بر دو شانه او قرار 
می گیرند و با دم خودشــان بر ســینه او می زنند )و 
بدین وســیله، او را تحریک می کنند( تا زمانی که از 

غنا دست بردارد«.
نتیجه

گر چه در گناهــان و انحرافات فردی و اجتماعی، 
نفس انســان و خواســته های او نقش اساسی دارد و 
نمی توان همه گناهان را به شیطان نسبت داد، ولی از 
آیات و روایات به خوبی روشــن می شود که »شیطان« 
یکی از دو عامل مهم در انحرافات انسان هاســت. بنابر 
آنچه گذشــت، می توان با نگاه قرآنی و دینی گفت که 
شیطان در مسائل و پدیده های اجتماعی نیز نقش مهم 
و برجسته ای دارد و می توان برای شیطان در بسیاری از 
تردید ها، ناامیدی ها، اختالف ها، شایعه سازی ها، تهمت ها 
و... در جامعه مؤمنان، نقش مؤثر قائل شــد. نیز نکته 

محمدقدیر دانش
بخش دوم و پایانی

مهمی که برخی آیات و روایات بدان  اشاره داشت، این 
بود که شــیطان فقط با اهل ایمان دشمنی دارد و در 
حال پیکار است. لذا افراد و جوامعی که گوهر ایمان را 
از دست داده اند، نه تنها شیطان با آنان دشمنی ندارد، 
بلکه سرپرســتی آنان را به عهده می گیرد و از آنان به 

عنوان ابزار، بهره می جوید.]42[
ماهنامه: فرهنگ کوثر، شماره 78

استاداختالفافکنی
درمیاناهلایمان


