
 

 انسان پیشرفت در شیطان مانعیت
 قرآنی تطبیق با سجّادیّه صحیفه منظر از

 1شعاع انجم علی
 چکیده
 انشیط معرفی با کریم قرآن است.متون دینی  ، از جمله مسائل مورد اشاره در«شناسی شیطان»موضوع 
 دیاهسحّاا صححیهه کشد. می تصویر به را پیشرفت مسیر از انسان انحراف در او تکاپوی دشمن، عنوان به

 لحووم اسحت. کحرده مطحر  انسحان پیشحرفت در شحیطان موانح  موضوع در نهیسی معارف قرآن، با همگام
 هزمین ،انسان زندگی زدن برهم و ساختن منحرف در شیطان های روش فراگیری به نیاز و شناسی دشمن
 زیحن امحام ادعیحه تطبیح  و بررسحی تحلیحل، آوری، جمح  بحاپحی  رو  پحووه  .پحووه  شحد این ساز

در  هد.د می ارائه را انسان پیشرفت از جلوگیری در شیطان های دسیسه قرآنی، های گواره با العابدین
 .انحد معرفی شده معنویت و زندگی علم، فکر، حوزه در پیشرفت های عرصه کالم مقام معظم رهبری

خواهحد  مقاله های بخ تشکیل دهندۀ  و است تطبی  قابل یادشده های عرصه در انشیط های فعالیت
 زیحن امحام دعاهحای برابرسحازی موانح ، ایحن از یح  هحر تبیحین بحر افحوون پحی  رو، نوشتار ویوگی .بود

 است. مرتبط قرآنی آیات با العابدین
 رشحد، موانح  دعحا، صحیت،مع ،سحّااد امحام انسان، و شیطان تعامل ،شناسی شیطان :واژگان کلیدی

 حدیث. و قرآن معارف

                                                        
 (a.a.shoa@gmail.com) حوزه حدیث پووهشکده پووهشگر .1
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 مقدمه

 کتحا ِ ایحن در اسحت. دهشح صادر شیعیان چهارم امام از که است نابی معارف از سرشار منبعی سّاادیاه صحیهه
 دارد. وجود سیاسی و اجتماعی اخالقی، عقیدتی، گوناگون ابعاد در ژرف یمعارف زندگی،
 جحاییتا  شیطان است. کتا  این در شده مطر  موضوعاتجمله  زا ،شناسی شیطان ویوه به و شناسی دشمن
 پرستی شیطان مانند جدید ییها فرقههای وی،  از خدعه کوشد که او می انحرافو  انسان رشد از جلوگیریبرای 
 .آید پدید می
 آموزد. می را او با مقابله راه و یابد آگاهی می شیطان قدرتاز  ،موان  این شناخت با انسان
 ناگونگو دعاهای در و شده داده اهمیت آن به سّاادیاه صحیهه در که است موضوعاتیجمله  از شناسی نشیطا

 کتا  این اب آشنایی بر افوون ،موضوع این به پرداختن فواید از است. شده پرداخته آن به ههدهم دعای ویوه به و
 است. شیطان برابر در انسان ضعف و قوت نقاط فراگیری و شناسی دشمن مقدس،
 شحمند عنحوان بحه را شحیطان خداونحد .پحردازد محی شیطان معرفی و شناخت به متعدد یآیات در نیو کریم قرآن
 سحّاادیاه هصححیه دیدگاه که ستا این اصلی سؤال اما است؛ نموده من  او پیروی از آیاتی در و کرده معرفی انسان
 است؟ منطب  قرآن آیات با اندازه چه تا دیدگاه این و چیست انسان رشد در شیطان موان  درباره

  سحححححخنان در انسحححححان پیشحححححرفت در شحححححیطان مانعیحححححت دربحححححاره مسحححححتقل پووهشحححححی تحححححاکنون
  بححححا موضححححوع ایححححن در سححححّاادیاه صحححححیهه معححححارف تطبیحححح  اسححححت. نشححححده انّححححام سححححّااد امححححام
 نبحرای روشحن شحدن نسحبت بحین سحخنان امحام زیح ،بخح  هر در است. نوشتار این های ویوگی از قرآن آیات

 .اند شده تحلیل و نقل آن حضرت های گواره با مرتبط های آیهو قرآن کریم،  العابدین
  راهبحححححردی هحححححای اندیشحححححه نشسحححححت نخسحححححتین سحححححخنرانی در رهبحححححری معظحححححم مقحححححام
  بححححه را پیشححححرفت اصححححلی عرصححححه چهححححار ،1389 مححححاه دی در پیشححححرفت ایرانححححی اسححححالمی الگححححوی
  «زنحححدگی عرصحححه در پیشحححرفت» ،«علحححم عرصحححه در پیشحححرفت» ،«فکحححر عرصحححه در پیشحححرفت» ترتیححح 

  سحححعی و هحححا عرصحححه ایحححن در شحححیطان  فعالیحححت دلیحححل بحححه .معرفحححی فرمحححود «معنحححوی پیشحححرفت» و
  الگحححوی اسحححاس بحححر نیحححو رو پحححی  نوشحححتار جانبحححه، همحححه صحححورت بحححه انسحححان زنحححدگی انححححراف بحححر او

 .است پرداخته ادیاهسّا صحیهه دیدگاه از انسان پیشرفت در شیطان موان  بررسی به بخ  چهار در ایشان
 است. ای کتابخانه آن روش و برده بهره مشهوره کامله صحیهه متن از مقاله این

 فکر عرصه در پیشرفت موانع الف(
  داشححححته بسححححوا ینقشحححح ،انسححححان پیشححححرفت در کححححه اسححححت موضححححوعاتیجملححححه  از تعقححححل و تهکححححر

  در رهبححححری معظححححم مقححححام هسححححت. نیححححو هححححا عرصححححه سححححایر در پیشححححرفت باعححححث آن در رشححححد و
 فرماید: می باره این

 2دهیم. حرکت متهکر جامعۀ ی  سمت به را جامعه بایستی ما است. فکر عرصۀ در پیشرفت اول، درجۀ در

 بحی اتیموجحود بحه را هحا آن و بگیحرد را ها انسان تعقل قدرت فکر، عرصه در تراشی مان  با دارد سعی شیطان

 جتمحاعا در فکر عرصه در پیشرفت رشد توقف برای شیطان که هایی فعالیت ادامه در سازد. مبدل خرد کج یا خرد
 است: آمده دهد می انّام
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 افکار تبدیل .1

  شحححیطان کحححه اسحححت راهحححی خحححو ، اعمحححال دادن نشحححان سحححخت و بحححد اعمحححال دادن جلحححوه خحححو 
  ایححححن از پحححح  او دارد. اعمححححال واقعیححححت بححححه نسححححبت انسححححان افکححححار تبححححدیل بححححر سححححعی آن بححححا

 رماید:ف می سّااد امام کشاند. می معصیت راه به و ساخته دور رشد مسیر از را  انسان اندیشه، دگرگونیِ
 3؛نَایْإِلَ رَّهَک مَا نَایْعَلَ ثْقُلَیَ أَنْ أَوْ لَنَا، حَسَّنَ مَا عِنْدَنَا حْسُنَیَ أَنْ أَوْ
 نشحان زشحت محا نود هک وییچ دانستن گران ای داده، جلوه وکین نظرمان در را آن هک وییچ دانستن خو  ای

 4داده.

 تصحویر بحه را طاعحات سازی مشکل ،دوم بخ  در و کرده اشاره معصیت زیباسازی به فراز این نخست بخ 
 فعالیحت بحر کحه شحده تکحرار گوناگون عبارات با 5أَعْمَالَهُمْ طَانُیْالشَّ لَهُمُ نَیَّزَ  جملهکریم،  قرآن در است. کشیده
 انسحان کحه دهحد می جلوه ای گونه به را گناه شیرینی ،شیطان دارد.داللت  هاندیش تغییر زمینه در شیطان گسترده
 فرسحا طاقحت و تلخ ،انسان دل در که داده نشان مشکل را نی  کار لذت مقابل، در و نبیند آن ترک بر قادر را خود
 بحا شحیطان هکح اسحت نیح  یکحار ،انهاق است. نوع هم به انهاق در اندیشه تغییر مطل ، این نمونه رسد. نظر به

 6نمایاند. می نامطبوع را آن ،فقر دنکر برجسته
 آن انّحام از و دانحد محی خود دنیای مان  و مشکل را عبادت ،شده دگرگون باطل به ح  از افکارش هک سیک
 از ایحدن طلح  در کحه ای گونحه بحه ،دهد می جلوه صحیح او نظر در را نادرست مسیر شیطان ند.ک می خالی شانه
 است. تهکر عرصه در پیشرفت از انسان بازماندن ،اندیشه دگرگونیاین  نتیّه 7هراسد. ینم لیکم  چیه

 پراکنی شبهه .2

 قرآنبه فرمودۀ  است. 8افکنی شبهه فکر، عرصه در انسان نکردن پیشرفت برای شیطان های فعالیتجمله  از
 :کند می افکنی شبهه نیو پیامبران بین در حتای او کریم،

 9؛طَانُیْالشَّ لْقِىیُ مَا اللَّهُ نسَخُیَفَ تِهِیَّأُمْنِ فىِ طَانُیْالشَّ أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا  نَبىٍ لَا وَ رَّسُولٍ مِن کقَبْلِ مِن نَاأَرْسَلْ مَا وَ
 الوت ت در طانیش کرد، می تالوت چیوی هرگاه هک نای جو ،مینهرستاد را پیامبری و رسول چیه تو از  یپ ما

 گردانید. محو کرد می القا طانیش را چه آن خدا پ  د.نمو  می ههشب القای

 عحاملی را شحیطان نیحو سّاادیاه صحیهه 10اند. برشمرده شیطان القائات از یکی را افکنی شبهه ،مهسران برخی
 محی محذه  و دیحن خداونحد، قحدرت و وجحود دربحاره شبهات داند. می انسان ذهن و فکر صحنه در شبهه ایّاد برای

 :کند منحرف پیشرفت و هدایت مسیر از را انسان دتوان
 11؛بِالشُّبُهَاتِ لَنَا نْصِبُیَ وَ
 ند.ک می برپا ها شبهه ما برای و

                                                        
 .86ص ،17ی دعا سّاادیاه، صحیهه .3
 است. انصاریان حسین والمسلمین االسالم حّت از صحیهه هایترجمه تمامی .4
 .38، عنکبوت ؛24 نمل، ؛63 نحل، ؛48، انهال ؛43، انعام .5
 .268 بقره، .6
 .2 بند ،17ی دعا شناخت، و شهود سّاادیاه، صحیهه دعاهای بر شرحین :  .7
 .(350ص ،6ج البحرین، مّم  : )ن است مسیر شدن مشتبه و پوشیده معنای به شبهه .8
 .52: حج .9

 .216ص ،17ج التنویر، و التحریرن :  .10
 .122ص ،25ی دعا سّاادیاه، صحیهه .11



 زیحن امحام کحالم در شحیطان 12داد. محی نشحان را راه کحه شحد محی گهتحه هحایی تابلو به گذشته در «نص » واژه

برای بحه اشحتباه  یاکند  تابلوهایی نص  می باطل و ح  راهبرای مشتبه ساختن  که است کسی همانند العابدین
 فکحر و عقیحده تخریح  دنبحال بحه ححوزه، ایحن در تالش با شیطان .دهد می تغییر را مسیر یتابلوانداختن افراد، 

 خداست. به نسبت بندگان
 ههمیشح فحردی چنحین یابد. تعالی و ندک رشد درست یمسیر در تواند نمی ،است شبهات از پر ذهن  که کسی
 ندارد. اعتماد کسی به و بوده پریشان خود زندگی در

 امنیت حس تغییر .3
 محی دگرگحون را شان امنیت ح  ترقی، مسیر از ها آن ساختن منحرف و بندگان فکری انحراف برای شیطان

 بحه را لهحیا عذا  و قهر از بندگان ترسو  دهد می جلوه ایمن و کوتاه را خداوند سخت و نامحدود عذا  او سازد.
 فرماید: می باره این در مّید قرآن د.کن میتبدیل  غیرخدا از ترس

 13؛نیمُّؤْمِنِ نتُمک إِن خَافُونِ وَ افُوهُمْتَخَ فَلَا اءَهُیَأَوْلِ وِّفُخَیُ طَانُیْالشَّ مُکذَالِ إِنَّمَا
 از نهحات و د!یرسحنت ها آن از ترساند. می [اساس بی عاتیشا و سخنان با] را روان یپ هک است طانیش فقط نیا
 د.یدار مانیا اگر ،دیبترس من

 زیحن ماما پندارند. اهمیت کم را آن و ندنهراس الهی عقوبت بر بندگان که است کاذ  شّاعتی ،او تالش نتیّه

 فرماید: می العابدین
 14؛کرِیْبِغَ خَوِّفُنَایُ وَ ،کعِقَابَ ؤْمِنُنَایُ
 ترساند. یم تو ریغ از و سازد می منیا تو هریک از را ما

  و رحمحححت بحححه نسحححبت را انسحححان فکحححر کحححه اسحححت  ایحححن انسحححان ترفیححح  در شحححیطان مانعیحححت رونحححد
  گنححاه مححان  فکححر ایححن و ندیشححدبی عححذا  بححه بایححد انسححان کححه زمححانی کنححد. مححی متحححول الهححی عححذا 
  نمایحححد، توبحححه و کنحححد فکحححر رحمحححت بحححه بایحححد کحححه هنگحححامی و دهحححد محححی بشحححارت رحمحححت بحححه شحححود، او
 ازدارد.ب پیشرفت مسیر از را انسان راحتی به تواند می روند این .سازد می ناامید و کند می تهدید عذا  به

 مامحا کحه محوانعی اسحت. آن پیشحرفت در چینی مان  و تخری  دنبال به شیطان که است ای حوزه ،فکر عرصه
 سحطتو موانح  نایح اسحت. امنیحت حح  تغییحر و پراکنی شبهه افکار، تبدیل کند، می ذکر عرصه این در سّااد
 .خواهد بود عرصه این در بندگان رشد توقف او هدف و شود می ایّاد شیطان

 علم عرصه در پیشرفت موانع ب(
  بسحححیار علحححم عرصحححه اسحححت. جامعحححه و فحححرد ترقحححی مهحححم عوامحححلجملحححه  از ،علمحححی پیشحححرفت
 د:فرمای می رهبا دراین رهبری معظم مقام دارد. بسوا ینقش معنوی و مادی پیشرفت مسیر در ومهم است 

 15باشد. فناوری و علم شرفتیپ گهتمان دیبا ما شورک نونیک های گهتمان نیتر ای هیپا از یکی

 جلحوگیری در شیطان های فعالیت .کوشد می آن توقف ایبر شیطان که است هایی عرصهجمله  از علمی رشد
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 شود: می خالصه کار دو در عرصه، این پیشرفت از
 علم مسیر کردن رنگ کم .1

 رو ینااز  یابد. می دست خود هدف به ورد،آ وجود به انحراف انسان معنوی و مادی علوم در شیطان چه چنان
 بحه و اهیگمر در سعی گوناگون، های مایه دست با او است. علم عرصه در آگاهی مسیر دنکر تار دنبال به همواره
 محی دگوشحو را انحرافحی چنحین بحرای شیطان کمین خطر کریم، قرآن دارد. دان  مسیر از بندگان کشاندن بیراهه

 :کند
 16؛دًایبَعِ لَاالًضَ ضِلَّهُمْیُ أَن طَانُیْالشَّ دُیرِیُ وَ
 ند.کفیب دوردست ییها راههیب به و ندک گمراه را آنان خواهد می طانیش

 مسحیر ،امحور کحردن مشحتبه با او 17است. شده ذکر «ضل» واژه برای که است معنایی تاریکی، در راه کردن  گم
 و کند هدایت درست مسیر در پیشرفت با را ما خواهیم می خداوند از حمد، سوره در دهد. می تغییر را علم صحیح
 18بازدارد. دیگر های راه در نهادن گام از

 وجحود بحا 19اسحت. دهکحر حّحت اتمام بندگان با و شده یادآور باره را این در شیطان مشهود دشمنی کریم قرآن
 .شوند می گرفتار او انحراف دام در که هستند افرادی یات،آ این بودن روشن

لَخَ اتِنَلللللایَءَا نَلللللاهُیْءَاتَ الَّللللل ِ  نَبَللللل َ هِمْیْعَلَللللل اتْللللللُ وَ   نَاکفَ طَانُیْالشلللللَّ  فَ َتْبَعَلللللهُ مِنْهَلللللا فَانسلللللَ
 20؛نَیالْغَاوِ مِنَ
 سحاخت تهی آن از را خود [انّامسر] ولیها بخوان،  بر آن میداد او به را خود اتیآ هک را سک آن سرگذشت و
 شد. گمراهان از و افتاد او پی در طانیش و

  او شححححیطان نکنححححد، کمحححح   انسححححان بححححه خداونححححد اگححححر کححححه دارد اشححححاره نیححححو سححححّااد امححححام
 :کند می گمراه را

 21؛ضِلَّنَایُ دَهُیْک عَنَّا تَصْرِفْ إِلَّا وَ
 ند.ک می گمراه را ما نگردانی ما از را رنگ ین و لهیح تو اگر

 آیحات شحد. خواهحد پیحروز کاری فری  در او نکند، خنثی انسان از را ابلی  فری  خداوند اگر امامفرمودۀ به 
 کحه گونحه همحان 22انحد. شحمردهبر نشحدن گمحراه عامحل را الهی رحمت و فضل مطل ، این بر تأکید باکریم  قرآن
 .دهد رخ می _ است معنوی علوم مقدمه که _ مادی و معنوی علم وادی در شیطان کاری فری  گذشت،
 یمحودنپ بحر که مردم از بسیاری ولی است؛ علم مسیر در انحراف از انسان حهاظت در مهم یعامل خداوند لطف
 رد شحیطان مهحم نقح  به دیگر فرازی در امام شد. نخواهند ح  عنایات مشمول ،دارند اصرار نادرست مسیر
 ید:فرما می و کرده اشاره صحیح مسیر از انحراف
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  23؛ضَال کقِیطَرِ عَنْ ضَلَّ مَا الْحَقِّ مِثَالِ ىفِ الْبَاطِلَ لَهُمُ صَوَّرَ أَنَّهُ لَوْلَا وَ
 نشود. منحرف تو راه از گمراهی چیه ،ندهد جلوه ح  صورت به نظرشان در را باطل [طانیش] اگر

 انح د درجحه نهایحت به ندگانب همۀ نکند، رنگ کم را علم صحیح مسیر و زدنسا منحرف را بندگان شیطان اگر
 یابند. می دست
 پردازی دروغ .2
 وهحایآرز بحه پحرداختن و پحردازی دروغ تعحالی، و رشحد مسیر از انسان کردن منحرف در شیطان موان جمله  از
 بحا .ودر بحه شحمار محی شحیطان عمحل این نتایج از نیو دان  و علم مسیر از انسان بازماندن است. پوشالی و دروغ

 شود. می رنگ کم دان  و علم صحیح راه ،ها دروغ به ؤمنانم پرداختن
 از دازی،پحر دروغ و هحا آرزو بحه سحازی مشحغول تواناسحت. ابحواری نیازمنحد کحار، انّام بر افراد کردن وادار همیشه
 اقعیحتو بحا آرزوهحایِ خواهحد محی شیطان .آید به شمار می علم مسیر در انسان انحراف در شیطان قدرتمند ابوارهای

 از و ونحدر محی حاشیه دنبال به خورده فری  های انسان ،کار این با دهد. جلوه وسی  هست که چه آن از بی  را ستپ
 :است دروغ شیطان های وعده قرآن، آیات بر اساس مانند. می دور علم اصل

 24؛غُرُورًا إِلَّا طَانُیْالشَّ عِدُهُمُیَ مَا وَ هِمْیمَنِّیُ وَ عِدُهُمْیَ
 نحگ،رین و  یفر جو هک حالی در ،سازد می سرگرم آرزوها به و دهد می [نیدروغ ی]ها وعده ها نآ به طانیش
 دهد. نمی وعده ها آن به

 :نیست بی  ای پردازی دروغ های ، وعده که کند می اعتراف شیطان
 25؛مْکفَ َخْلَفْتُ  مُکوَعَدت ُ وَ الحََْقِّ وَعْدَ مْکوَعَدَ اللَّهَ إِنَّ الْ َمْرُ  قُضِىَ لَمَّا طَانُیْالشَّ قَالَ وَ
 [طحلبا] وعده شما به من و داد ح  وعده شما به خداوند د:یگو می شود، می تمام ارک هک هنگامی طان،یش و

 ردم.ک تخلاف و دادم
 از فتنگر کم  به بندگان ترغی  و صهت این افشای درصدد شیطان، های پردازی دروغ به اشاره با سّااد امام
 سب  هب انسان، خصم این و بوده خارج شیطان قدرت حیطه از ها دروغ این غال  که دارد اشاره حضرت .است خداوند
 :کرد نخواهد کمکی هیچ ،دشمنی

 26؛أَخْلَفَنَا مَنَّانَا إِنْ وَ ذَبَنَا،ک وَعَدَنَا اِنْ
 ،دیحنما رگرمسح و آرزو بحه را محا اگر و دیگو می دروغ [بخواند یکین و ریخ ارک بهو ] دهد دینو و وعده ما به اگر

 ند.ک می آن خالف

 دارند دوست چه آن کنند باور خواهند می درواق  اما ،دارند را واقعیت داری دوست داعیه انسانی جامعه در افراد
 دوزخ وعحده را انسحان کحه خداونحد خشم بینند؛ می را واقعیت دو گناه، انّام از پ  افرادی چنین 27است. واقعیت
 و پسحرفت نیحو واقعیت این نتیّه است. نداشتهای  فایده برای  و نیست واقعی که شیطان روغد وعده و دهد می

 .خواهد بود صحیح دان  از انسانی جامعه انحالل
 دادن تکیحه عحو ِ در و کحرده ایّاداطمینانی کاذ   ،خود پردازی دروغ به نسبت شیطان سّااد امامبه فرمودۀ 
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 :سازد می مطمئن خود پوچ های وعده به خداوند، قطعی های وعده به بندگان
 28؛غُرُورِهِ وَ دِهِیمَوَاعِ وَ هِیِّبِ َمَانِ الثِّقَةِ مِنَ ...کبِ نَعُوذُ إِنَّا اللَّهُمَّ
 دام بحه درافتحادن و ب یفحر و هحا وعحده و [شحیطان ی]آرزوها به ردنک هیکت از برم... می پناه تو به !خدایا

 های .

 محی علحم و توسحعه صححیح مسیر از ماندن باز و انسان پسرفت باعث ،نابکار دشمن این های پردازی دروغ تمامی

 .شود
 موجحود فرازهحای بر اساس گردید. بیان بخ  این در که بود فعالیتی دو ،پردازی دروغ و علم مسیر کردن رنگ کم
 نایح در موجحود فمعحار گرفحت. محی بهحره موانح  این از علم عرصه در پسرفت جهت در شیطان سّاادیاه، صحیهه در

 اند. یکسان و منطب  قرآن آیات با فرازها

 زندگی عرصه در پیشرفت موانع ج(
  توقحححف باشحححد. داشحححته ترقحححی نیحححو خحححود روزمحححره زنحححدگی در بایحححد انسحححان علحححم، و فکحححر بحححر افحححوون

 فرماید: می عرصه این توضیح در رهبری معظم مقام است. جامعه و فرد نابودی موج  نیو عرصه این در
 خطحوط و اساسحی مسائل عنوان به جامعه ی  زندگی در که چیوهایی همۀ ... است، زندگی عرصۀ سوم، ۀعرص
 مثحل رفحاه، مثحل عحدالت، مثحل امنیحت، مثل جنگد؛ می «زندگی عرصۀ» عنوان نیهم در است، مطر  اساسی
 29حکومت. مثل تعاون، مثل آزادی، مثل ملی، عوت مثل استقالل،

 ،شحیطان اسحت. افحراد زنحدگی در مشحکالت ایّاد انسان، پیشرفت مسیر در طانشی های سازی مان جمله  از
 رفتپیشح موانح  این است. زندگی عرصه در پیشرفت نوع هردر پی جلوگیری از  معنوی، زندگی تخری افوون بر 
 وانعیمح هبح ادامه در کند. متوقف نیو را مؤمنان مادی های پیشرفت کوشد می او و باشد مادیات در تواند می حتی
 است: شده پرداخته دهد می انّام عرصه این در پیشرفت برای شیطان که

 اراده سستی .1
 مّید آنقر است. انسان زندگی انحراف برای شیطان های تالش از یکی امور، انّام در افراد کردن انگیوه کم
 :است صحیح هرا ازآنان  داریباز دنبال به وکند  می مسدود را ها آن مسیر شیطان، که کرده اشاره هایی انسان به

 30؛نیمُّبِ عَدُوٌّ مکلَ إِنَّهُ طَانُیْالشَّ مُکصُدَّنَّیَ لَا وَ * مٌیمُّسْتَقِ صِرَاطٌ هَ َا اتَّبِعُونِ
 او رایحز ؛اندبازنگرد راه از را شما طانیش راست. راه است نیا که دینک پیروی من از :[فرماید می متعال خداوند]

 شماست. ارکآش دشمن

 دهحد محی جلوه اهمیت کم را صالح اعمال رشد، مسیر از بشر کردن منحرف با شیطان سّاد امامبه فرمودۀ 
 :گیرد می انسان از را آن انّام همات و

  31؛عَنْه ثَبَّطَنَا  صَالِحٍ بِعَمَلٍ هَمَمْنَا إِنْ وَ

 دارد. بازمی آن از را ما مینک رو صالح عمل به نچو

 بر افوون .کند می خرا  را خداوند با اش رابطه و گیرد می زندگی در نیکو عمل انّام یبرا را فرد همات ابلی 
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 نگرند. می خیر بی فردی عنوان به را او زندگی در همگان و شده تیره نیو دیگر افراد با پیوندش ،آن
 :ستا ستهدان خداوند اوامر در انسان تقصیر عامل را شیطان تشوی  و فری  قدرت فرازی در سّااد امام

 32؛طاًیتَفْرِ بِهِ أَمَرْتَ عَمَّا فَقَصَّرَ طَانُ،یْالشَّ هِیْعَلَ اسْتَحْوَذَ وَ ... مَقَام ه َا
 اوزتّح روی از ای، کحرده امحر آن بحه تحو چه آن از پ  چیره شده؛ او بر طانیش ... که است سیک جایگاه نیا

 .است ردهک وتاهیک

 :است مشتاق بسیار پیشرفت مسیر از انسان گمراهی برای یطانش که شود یادآور می العابدین زین امام
 33؛کطَاعَتِ عَنْ إِضْلَالِنَا ىفِ نَفْسَهُ طْمِعَیُ أَنْ ... مِنْ کبِ نَعُوذُ إِنَّا اللَّهُمَّ
 ت.ا یبندگ راه از ما ردنک گمراه به او بستن طم  از... برم می پناه تو به !خدایا

 در پیشحرفت زا  انسان کردن منحرف در را شیطان اشتیاق که دارد مسئلت او از متعال خداوند به بردن پناه با امام
 سحتس اراده اسحت. سحاز مشحکل انسان معنوی و مادی رشد مراحل پیمودن در ضعیف اراده بگرداند. ناموف  زندگی،
 شود. می زندگی در شیطان های پردازی آرزو و ها وسوسه پی  از بی  پذیرش باعث
 خدا به دیاعتما بی .2
 بحه متعحدد آیات است. انسان زندگی در شیطان انحرافاتدیگر  از ،اقتصادی مسائل در خدا به افراد اعتمادسازی بی
 و نیسحتند منحد بهحره خداونحد رزق از یکسحان صحورت بحه موجودات تمامی 34.ندا کرده اشاره متعال خداوند بودن رزااق
 واسطه وجود که ندا مطل  این گویای ،روایات است. متهاوت ایطشر و مکان هر در و هرک  برای خداوند های نعمت
 انسحان زنحدگی در ونحدخدا نکحرد محو دنبال به که _ شیطان 35است. الزم خداوند رزق و ها نعمت به یابی دست برای
 محی فقحر وعحده ها آن به و سازد می رنگ کم را خداوند نق  وکند  می برجسته را روزی های  واسطه تصویر _ است

 :کند میدچار انحراف  زندگی در و ترساند می تنگدستی از را افراد او دهد.
اءِ مک ْمُرُیَللل وَ الْفَقْلللرَ مُکعِلللدُیَ طَانُیْالشلللَّ  لًا وَ مِّنْلللهُ مَّغْفِلللرَ ً مکعِلللدُیَ اللَّلللهُ وَ بِالْفَحْشلللَ   اللَّلللهُ وَ فَضلللْ
 36؛مٌیعَلِ وَاسِعٌ
 ولحی ،نحدک می امر [ها یزشت و] فحشا به و دهد می دستی یته و فقر وعده ،[انهاق هنگام به] را شما طان،یش

 داناست. [ویچ هر به] و  یوسخداوند  قدرت و دهد می« فوونی»و « آمرزش»وعده  شما به خداوند

 محی رو  و جسحم ذهحن، افسحردگی باعحث ناامیحدی بحرد. می بین از زندگی در را  انسان امید نوعی به شیطان

 چنحین است. ناامیدی مضرات از هدف به رسیدن های راه در نداشتن تمرکو و آینده یویر برنامه در ناتوانی شود.
 37.خواهد بود پذیری انعطاف و خالقیت تحرک، نیروی از خالی فردی

 روی خحدا غیحر سوی به و دوش اعتماد بی وندخدا رزاقیت به او که کند می نهوذ  انسان زندگی در ای گونه به شیطان
 داده بشحارتپاداشحی چنحدبرابر  ،کننحد اعتماد او به که کسانی بهکریم،  قرآن در خداوند که است لیحا در این آورد. می
 38است.

  اعتمححححادی بححححی و بححححدگمانی و یقححححین ضححححعف عامححححل را شححححیطان نیححححو العابححححدین زیححححن امححححام
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 :داند می خدا به
 39؛نِیقِیَالْ ضَعْفِ وَ الظَّنِّ سُوءِ ىفِ ىعِنَانِ طَانُیْالشَّ کمَلَ قدْ ... کرِزْقِ إِلَى احْتَجْتُ إِذَا حَتَّى
 .است گرفته دست به نیقی ضعف و نییبدب در را مهارم طانیش شدم... تو روزی محتاج که این تا

 اسحت. یحاتمعنو بحه بحدگمانی وادی بحه ورود و خدا رازقیت به اعتماد مقام از انسان دوری شیطان، عملِ این نتیّه
 و ربحا امد در افتادن گیرد. می بهره خود معاش کس  برای راهی هر از و شده دور زندگی پیشرفت مسیر از فردی چنین
 است. زندگی عرصه در خداوند به اعتمادی بی عواق  دیگر از نیو خواری حرام
 سرزنش .3

 مسحیربازداشحتن  از  ون انسان درک گمراهبرای  ای حیله هر از وا 40است.دیرینه و عمی   ،انسان با شیطاندشمنی 
 هحای فعالیحت از دیگحر یکحی نیحو گناه از پ  بندگان سرزن  41برنّاند. را بندگان کوشد می او .کند استهاده می رشد

 مورد و شد شیطان فری  این دچار شخصی هنگامی که است. انسان زندگی زدن برهمآزار دادن و  راستای در شیطانی
 خارج شده انسانِ او د.شو می نابود و دهد می دست از را زندگی در مّدد تالش و بازسازی روحیه گرفت، قرار مالمت
 کند. می معرفی خداترس را خود و ویدج می بیواری عمل  از ،نماید می سرزن را  هدایت و پیشرفت مسیر از

ی هحا نیرنحگ از پیحروی بحا حتحی بشحر کنحد داند و تأکید می می شیطان صهت را گری سرزن  چهارم امام
 :گیرد می قرار او مالمت مورد شیطان،

 42؛کتِیَمَعْصِ عَلَى عْنَاهُیَشَا إِذْ بِنَا  شَمِتَ قَدْ طَانَیْالشَّ إِنَّ اللَّهُمَّ
 ند.ک می سرزن  را ما طانیش م،یردک همراهی را او تا ینافرمان در چون خدایا!

 ارکح ایحن .کنحد محی شماتتاو را  و آید می سراغ  به انسان گناه از پ  یو است. مراحلی دارای شیطان سرزن 
 برائحت انسان معصیت از خود که نمایاند می بورگچنان  را گناه گاه د.شو می زندگی از  انسان ناامیدی و رنّیدن باعث
 رد.بح محی بحین از را پیشحرفت بحه انسحان میحل و شحود می ناامیدی و شدن افسرده باعث هایی رفتار چنین جوید. می

 .است آمده ادامه در مرحله دو این تهصیل
 گناه از پس مالمت یکم.
 بحا دیحدج یفریب ،واق  در ها سرزن  این کند. می مالمت گناه انّام سب  به را انسان شیطان مرحله، نخستین در
 است. زندگی در انسان روحی آزار و اذیت هدف

 43؛مکأَنفُسَ لُومُواْ وَ ونىِتَلُومُ فَلَا لِى فَاسْتَجَبْتُمْ مْکدَعَوْتُ أَن إِلَّا سُلْطَانٍ مِّن مکىْعَلَ لىَ اَنَک مَا وَ
 را نم دعوت وین شما .ردمک تان دعوت هک نآ جو ،اوردمین برهانی و لیدل چیه تان یبرا :[دیگو می طانیش]

 د.ینک مالمت را خود د،ینکم مالمت مرا پ  .دیردک اجابت
 و عیحو  رف  باعث )تنبه( دوستانه سرزن  ولیشود؛  می آزار و اذیت باعث دشمن سرزن  است؛ نوع دو سرزن 
 شحانن دنبحال بحه و دارد آزارگونحه کحردی روی بشر دشمن ترین بورگ عنوان به نیو شیطان است. زندگی اصال  برای
 ردببح گمحان انسحان وقتحی اسحت. نتوانستن روحیه یالقا ضعف، نقطه دادن نشان از او هدف است. انسان ضعف دادن
 فت.ر نخواهد عی  رف  دنبال به ندارد، اصال  قدرت
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 :شود می یادآوررا  معصیت از بعد شیطان مالمت ،مطل  این بهبا اشاره  سّااد امام
 44؛فْرِهِک لِمَةِکبِ ىتَلَقَّانِ وَ غَدْرِهِ عِ َارَ ىعَنِّ فَتَلَ
 شد. رو هروب من با فرک ۀلمک با و دیبازگردان من از را ریتوو و لهیح عنان

 از ندهشحرم و باشد الهی خشم مشمول بنده که کند می سرزن  را او و کرده خطا   انسان به حالی در شیطان،
 از هک پردازد می او مالمت به انسان زندگی ساختن راکد و فرد کردن متوقف هدف با شیطان است.  خوی  خدای
 شوند.غافل یا ناامید  توبه و الهی غهران

 گناه از برائت .دوم
 خحود که یجای تا است، کرده برائت اظهار او معصیت و انسان از گناه، سرزن  بر عالوه شیطان ،دوم مرحله در
 :کند می معرفی خدا خشم بهنسبت  بیمناکو  خداترس را

انِ قَللالَ إِذْ طَانِیْالشللَّ  مَثَلللِک    اللَّللهَ أَخَللافُ  إِنِّللى کمِّللن ءٌ بَللرِ   إِنللى  قَللالَ فَللرَک فَلَمَّللا فُللرْکا لِلْانسللَ
 45؛نیالْعَلَمِ رَبَّ
 هک هنگامی اماا [،نم!ک حل را التتکم  تا] شو افرک گهت: انسان به هک ستا طانیش نمچوه ها آن ارک
 دارم! میب است انیعالم پروردگار هک خداوندی از من ؛وارمیب تو از من گهت: شد افرک

  مالمححححت از از انسححححان پحححح  شححححیطانبححححا اشححححاره بححححه بیححححواری جسححححتن  نیححححو سححححّاد امححححام
 :فرماید وی می

 46؛ىمِنِّ ءَ َالْبَرَا تَوَلَّى
 جست. وارییب من از

 بحه انزبح هحدف ، بحه رسحیدن با بوده او فری  و گناه سوی به فرد جذ  دنبال به تاکنون که انسان دشمن این
 مقصحر را انسحان خحودِ و دانحد محی تقصحیر بحی را خود او جوید. می بیواری خطاکار انسان از و گشاید می سرزن 
 در یطانش جان  از اثری واست  شده سرشته گناه با خلقت  که کند می تلقین انسان به او .دهد جلوه می اعمال 
 ندارد. وجود بد عمل این

 محی امیحدینا اسحت. زنحدگی و خداوند از ناامیدی و گناه به جدید ترغیبی انسان، از برائت و سرزن  این نتیّه

 زنحدگی الدنبح بحه ناامیحد فحرد .شود یناموفق و رکود باعث و بگیرد را انسان پیشرفت جلوی زندگی عرصه در تواند
 دهد. نمی را صحیح مسیر به دوباره بازگشت جرئت خود به گاه هیچ و رود می خود بار فالکت
 را نانسحا خورده، فری  انسانِ از لهظی برائت و سرزن  از پ  او است. عملی صورت به گاهی شیطان برائت
 گذارد. می تنها الهی غض  و خود گناه در

 47؛ىعَنِّ اًیمُوَلِّ أَدْبَرَ و
 افتاد. راه به و ردک پشت من به و

 توقحفم بحرای شیطان سعی و زندگی در خداوند به شدن نودی  برای بنده تالش به را فرازهایی سّااد امام
 :است کشیده تصویر به مؤمنان ساختن

                                                        
 .148ص ،32ی دعا سّاادیاه، صحیهه .44
 .22، ابراهیم ؛48، انهال ؛42 ابراهیم،؛ همچنین ن : 16 حشر، .45
 .148ص ،32ی دعا سّاادیاه، صحیهه .46
 .148ص ،32ی دعا همان، .47



 اسْتَوْجَبْتُ وَ ،کتَیَمَعْصِ قَارَفْتُ إِذَا حَتَّى ةٍیَمُرْدِ أَعْمَالٍ بَائِرِک وَ مُوبِقَةٍ، ذُنُوبٍ صَغَائِرِ مِنْ کىْإِلَ  هَرَبْتُ قَدْ وَ ىفَ َوْقَعَنِ
 48؛دایطَرِ کنَقِمَتِ فِنَاءِ إِلَى ىأَخْرَجَنِ وَ داً،یفَرِ کلِغَضَبِ ىفَ َصْحَرَنِ ...کسَخْطَتَ ىیِسَعْ بِسُوءِ
 تم،خیگحر محی تحو سوی به بود، سازنده اهتب بورگ ارهایک از و نندهک کهال ،خرد گناهان از که حالی در پ 
 ابحانیب رد محرا پح  گشتم... سواوار را تو خشم ردارمک بدی به و شدم  ینود تو نافرمانی به تا زد نیزم به مرا

 ساخت. وارد شده رانده تو هریک انتقام درگاه به و گذاشت تنها خشمت برای گمراهی

 ازنسحان ا ناامیحدی بحرای و نیسحت دوستانه ،شیطان تالش این ند.ک می ناامید را انسان ،کاری فری  با ابلی 
 .کند سازی می زمینه زندگی و خداوند

 معنویت عرصه در پیشرفت موانع د(
 ممقحا اسحت. رو  بی و پوچ معنویت بدون زندگی و تهکر علم، است. معنویت عرصه ،پیشرفت جوء ترین مهم
 فرماید: می باره دراین رهبری معظم

 محا اسحت. معنویحت عرصحۀ در پیشرفت _ هاست این همۀ رو  و است تر مهم ها این همۀ از که _ چهارم عرصۀ
 پحی  شحتربی معنویحت سحمت به ما ایرانی جامعۀ که باشد این آن نتیّۀ که کنیم تنظیم جوری را الگو این بایستی
 بحا نحه لم،ع با نه معنویت که شود روشن همه برای باید اما ... است روشن ما برای خود جای در این البته برود.
 توان یم هاست. این همۀ رو  معنویت، بلکه ندارد؛ منافاتی هیچ دیگر، های عرصه با نه آزادی، با نه سیاست
 شحتهدا وجحود هحم علم باشد، داشته وجود هم معنویت یعنی کرد؛ فتح و شد صاح  را علم های قله معنویت، با

 یحایدن اسحت. انسحان زنحدگی شایستۀ که شد خواهد دنیایی شد؛ هدخوا انسانی دنیای صورت، آن در دنیا باشد.
 ثحروت ،معنویحت بحا باشد همراه تمدن معنویت، با باشد همراه علم آن در که دنیایی است. جنگلی دنیای امروز،
 بود. خواهد انسانی دنیای دنیا این معنویت، با باشد همراه

 خحود ماته تمام شیطان است. نههته آن در نیو شیطان ان مو و ها  فعالیت ترین مهم عرصه، این اهمیتِ بنابر
 معنویحت رصحهع در انسحان پیشحرفت موان  ،ادامه در سازد. متوقف تعالی و معنویت از را بندگان که گرفته کار به را
 .شود می بیان
 وسوسه .1

 تمحححام سحححعی خحححود را بحححه کحححار  ،آن تخریححح  بحححرای شحححیطان کحححه اسحححت ای  عرصحححه معنویحححت،
 نیحححو  وسوسحححه اسحححت. قیمحححت و فعالیحححت هحححر بحححا انسحححان کحححردن گمحححراه ،شحححیطان فهحححد .بنحححدد محححی
 هاست. تالش این از یکی

 بحه که شود می اطالق نهسی حدیث به وسوسه اصطال  49است. مخهی و درونی زمومه وسوسه، لغوی معنای
 معنحا نیو شیطان هب لغت در و به کار نرفته شیطان همراه به وسوسه کلمه ،موارد بیشتر در 50رسد. می عمل مرحله
 51است. دهش

 هحدف شحود. معاصحی انّحام و اعمحال کوتاهی باعث ،آن وسیله به کوشد می شیطان که است عملی وسوسه،
 محی ریحوی پحی مرحلحه دو در شحیطان وسوسحه است. لذاات و شهوات راه به بندگی راه از انسان کشاندن شیطان،

 سوی به را او انسان، تشوی  بر افوون ،دوم مرحله و گذرد می گناه انّام بر انسان تشوی  به نخست مرحله ؛شود
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 از یاد ببرد. را خداوند کلی به کشاند که می شهوات
 گناه انجام برای وسوسه یکم.
 بحی ادند تکیحه ،هحا راه ایحنجملحه  از پذیرد. می امکان گوناگونی های راه از گناه به شیطان وسوسه و تشوی 

 الهحی رحمحت وعده و شیطان دروغین های امید به  انسان تکیه از کریم رآنق است. الهی رحمت به بندگان مورد
 است: کرده نهی معصیت، انّام برای

 فَاتخَّل ُوهُ وٌّعَلدُ مْکلَ طَانَیْالشَّ إِنَّ الْغَرُورُ بِاللَّهِ مکغُرَّنَّیَ لَا وَ ایَالدُّنْ و ُیَالحْ مُکتَغُرَّنَّ فَلَا حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ هُّای َیَ
 52؛ریالسَّعِ أَصحْابِ مِنْ ونُواْکىَلِ حِزْبَهُ دْعُواْیَ إِنَّمَا عَدُوًّا
  طانیشحححح مبححححادا و بححححدیبهر را شححححما ایححححدن زنححححدگی مبححححادا .اسححححت ححححح ا خداونححححد وعححححده مححححردم! ای

  .شماسححححت دشححححمن طانیشحححح هالبتحححح [سححححازد! مغححححرور خححححدا رمک بححححه و] دهححححد  یححححفر را شححححما
 باشند! [جهنام] سوزان آت  اهل هک ندک می دعوت نیا به را حوب  فقط او دیبدان دشمن را او پ 

 صحالحیت احسحاس تنبلحی، اصحلی نتحایج از اسحت. پوچی و تنبلی احساس الهی، رحمت به اشتباه تکیه نتیّه
 53است. ناتوانی و خود به اعتمادی بی نداشتن،
  پححححا الهححححی رحمححححت بححححه نادرسححححت تکیححححه و تنبلححححی بححححا و نححححدارد بیمححححی معصححححیت از کححححه فححححردی

  تشحححوی  معصحححیت انّحححام بحححر را او شحححیطان و شحححود محححی دشحححمن دام اسحححیر گحححذارد، محححی گنحححاه در
  ایحححن نتیّحححه را خداونحححد منحححاهی ارتکحححا  و الهحححی اوامحححرتحححرک کحححردن  سحححّااد امحححام سحححازد. محححی
 :داند می شیطان فعالیت

 54؛راًیتَغْرِ عَنْهُ تَیْنَهَ مَا تَعَاطَى وَ طَانُ...یْالشَّ هِیْعَلَ اسْتَحْوَذَ وَ ... مَقَام ه َا
 شدن تههیفر و غرور روی از ای ردهک نهی را چه آن و برتری یافته او بر طانیش ... که است سیک جایگاه نیا

 .است  داده انّام

 یتمعصح بحه دسحت خورده فری  حالتی در و شوند می گناه وادی وارد شیطان، های تشوی  از کنندگان پیروی
 :زنند می

 55؛کتِیَبِمَعْصِ امْتِهَانِنَا مِنْ... کبِ نَعُوذُ إِنَّا مَّاللَّهُ
 .بریم به تو پناه می تا ینافرمان و انیعص به ما ساختن خوار از !خدایا

 صید شیطان دام در که کسی د.شو می الهی درگاه ذلیل و خواری دچار گناه، با انسان که کند می بیان فوق فراز
 محی خحدا زا دورتحر را خحود معنویحت سحیر روز هر و ردندا برداری فرمان جو ای ارهچ ،گردد او گمراهی اسیر و شود

 بیند.
 شهوات به دادن سوق دوم.
 فعالیاحت بکشحاند. گنحاه سحوی بحه و نحدک دور معنوی پیشرفت مسیر از را بندگان راهی هر از خواهد می شیطان
 بحودن مخلوط هاست. لذات و شهوات سوی به ها آن دادن سوق بندگان، دنکر گناهکار راستای در شیطان دیگر
 افحرادیکریم،  قرآن در خداوند شود. می او نقشه شدن بخ  نتیّه باعث آن انّام به رغبت و شهوت با معاصی
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 :اند بازمانده بورگ مقامی از و رفته شهوات و لذاات در پی اند و کرده پیروی شیطان از که زند می مثال را
 وَ بهِلا لَرَفَعْنَلاهُ شِلْْنَا لَلوْ وَ * نَیالْغَلاوِ مِلنَ اَنَکفَ طَانُیْالشَّ فَ َتْبَعَهُ مِنْهَا فَانسَلَخَ اتِنَایَءَا نَاهُیْءَاتَ الَّ ِ  نَبَ َ هِمْیْعَلَ اتْلُ وَ
 56؛هَوَاهُ اتَّبَعَ وَ الْ َرْضِ إِلَى أَخْلَدَ نَّهُکلَ
 پحی از و بمانحد نیزمح در او ولحی م،یدیبخش می  رفعت میبود داده او به هک علم آن سب  به میبود خواسته اگر
 رفت.  یخو هوای

 :داند می شهوات سوی به انسان تحری  برای عاملی را شیطان نیو العابدین زین امام
 57؛بِالشَّهَوَاتِ لَنَا تَعَرَّضُیَ
 طلبد. می شهوات و ها خواه  به را ما

  هحححای لحححذات سحححوی بحححه نسحححانا دادن سحححوق بحححرای شحححیطان هحححای تحححالش از یکحححی دام کحححردن برپحححا
  بحححه و کحححرده اسحححیر را بنحححده شحححهوت، ماننحححد هحححایی دام کحححردن درسحححت بحححا ابلحححی  اسحححت. ححححرام
 :کشاند می معاصی بدترین

 58؛دِهِیِمَصَا مِن... کبِ نَعُوذُ إِنَّا اللَّهُمَّ
 های . دام به درافتادن از میبر می پناه تو به !ایخدا

 حهح  یطانیشح هحای صیدگاه در شدن گرفتار از را  انسان خواهد می او از خداوند به بردن پناه با سّااد امام
 _ اسحت یمعنو تعالی و رشد که _ خود اصلی مسیر از و شده فرد بندوباری بی باعث شهوات وادی در افتادن .کند
 ماند. بازمی

 نفس هوای یاری .2
 درتقح شحدن کحم و خدا از دوری لیِاص علت گیرد. نمی انّام خدا با ورزی دشمنی قصد هب گناهان از بسیاری
 یسحع و آمحده شهوت و وهم کم  به نیو شیطان ،روند این در هاست. آن فطرت بر شهوت و وهم غلبه بندگان،
 نشحین هم موارهه شیطان ،گرداند روی خدا یاد از که فردی کند می تأکید خداوند نماید. اغوا کلی به را انسان دارد
 شد. خواهد معنویات در پیشرفت مسیر از انسان دوری اعثب نشینی هم این بود. خواهد او

 59؛نٌیقَرِ لَهُ فَهُوَ طَانًایْشَ لَهُ ضْیِّنُقَ الرَّحْمَنِ رِکذِ عَن عْشُیَ مَن وَ
 اوست! نیقر همواره پ  .میفرست یم او سراغ به را طانیش ،شود گردان روی خدا ادی از سک هر و

 است: دهفرمو توصیف خداوند دشمن و نه  هوای  کننده ییار را ابلی  نیو العابدین زین امام
  60؛عَدُوُّه وَ ک عَدُوُّ کذَلِ عَلَى أَعَانَهُ وَ

 داد.  مک )گناه( نهیزم نیا در را وی [نه  هوای] و طان(ی)ش او دشمن و تو دشمن

 تنهحا رو از ایحن .اوسحت منهیحات انّام و خداوند دستورات با مخالهت علات ،نه  هوای از پیروی امام کالم در
 را او شحیطان ،بعحد مرحله در و شود می ایّاد بنده جان  از آن به میل ابتدا و نیست معاصی انّام علات شیطان دعوت
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 محی افحوون ،پیشحرفت و رشد مسیر از او غهلت و شود می تردور وندخدا از انسان شیطان، فری  با 61کند. می وسوسه

 گردد.
 صححیهه شحارحان و بورگحان کالم از اما است؛ تصریح نشده ،شیطان به و ار رفتهبه ک «عدو» کلمه ،فراز این در
 62است. شیطان ،منظور که آید برمی چنین سّاادیاه
 انسان  فری با شیطان است. گناه انّام بر فرد دنکر باک بی معصیت، انّام بر نه  هوای یاری مصادی جمله  از
 .کند پروا می بی معصیت، انّام بر را ها آن گناه، سوی به

 63؛هَایْعَلَ شَجَّعَنَا بِفَاحِشَةٍ هَمَمْنَا إِنْ
 د.کن می ریدل آن به را ما ،مینک همت زشت ارک به چو

 فریح  غلو م انسان، ابتدا در داند. می گناه سوی به فرد میل از پ  را شیطان تشّی  ،فراز این در سّااد امام
 ای هجرقح انحدک گحاه د.ساز می باک بی را او نیو شیطان و کند یم معصیت قصد و شود می نهسانی شهوات یا شیطان
 رودو باعحث شحیطان جان  از کاذ  شّاعت تولید شود. معصیت و مرتک  یابد میل گناه طرف به انسان که است الزم
 است. معنویت و طاعت مسیر در پسرفت و معصیت به انسان
 کاری فریب .3

 ریح ف با کوشد می او .رود به شمار می معنویت عرصه در شیطان الاعم از یکی ،معصیت ارتکا  جهت در نیرنگ

 معرفحی هحا بحدی به کننده امر را شیطان خداوند بازدارد. وندخدا سوی به روی پی  مسیر از را بندگان خدعه، و کاری
 است: دهفرمو

 64؛تَعْلَمُون لَا امَ اللَّهِ عَلىَ تَقُولُواْ أَن وَ الْفَحْشَاءِ وَ بِالسُّوءِ مک ْمُرُیَ إِنَّمَا
  خحححدا بحححه د،یحححدان نمحححی را چحححه آن و دهحححد محححی فرمحححان زشحححت ارک و هحححا یبحححد بحححه فقحححط را شحححما او

 د.یده نسبت

 را رنگ نیح واست  دانسته شیطان خدعه را معصیت علات و کرده اشاره مطل  این به قرآن همانند سّاادیاه صحیهه
 شمرد: برمی نواهی انّام و اوامر ترک باعث

 65؛عَاصٍ ک عَصَا مَا کطَاعَتِ عَنْ خْتَدِعُهُمْیَ طَانَیْالشَّ أَنَّ لَا فَلَوْ
 ند.کن تیمعص را تو انگرییعص چیه ،بدینهر طاعتت از را شانیا طانیش اگر

 این د.مان می مصون ها بدی از و شود وارد نمی نیو معصیت عرصه به نگردد، شیطان فری  صید که کسیبنابراین 
 یحاری معنویحت، عرصحه در شحیطان موانح  از یکحی کحه گذشت تر پی  ندارد. نه  هوای به ای اشاره امام سخن
 یانعصح دچار شیطان کاری فری  با و کند می پیدا سوق گناه سوی به نه ، هوای قدرت با انسان است. نه  هوای
 .خواهد شد معنویت عرصه در پیشرفت مسیر از انسان دوری باعث عصیان، این گردد. می تّری و

 شحیطان هحای تالش سّاادیاه صحیهه در سّااد امام است. شیطان فعالیت های حوزهدیگر  از ،پیشرفت عرصه
 یمحواردجملحه  از ،کحاری فریح  و نهح  هحوای یحاری وسوسه، است. کرده ذکر را عرصه این در انسان انحراف برای
 .ندا در صحیهه سّاادیاه ذکر شده ،مّید قرآن با منطب  که هستند
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 نتیجه
 ایحن در سحّااد امحام انحد. داده اهمیحت آن بحهو صحیهه سّاادیاه  کریم قرآن که است موضوعی شناسی یطانش
 رهبحری معظحم مقحام فرمحای  بر اساس .پردازد می انسان پیشرفت از جلوگیری در شیطان های تالش به ادعیه
کوشحد  محی ،انسحان دشحمن وانعنح به شیطان شود. می محق  معنویت و زندگی علم، فکر، عرصه چهار در پیشرفت
 از اسحتهاده بحا شحیطان اسحت. فکحر عرصه پیشرفت، در محور نخستین .شود ها عرصه این در انسان پیشرفتاز مان  
 سحازد. متوقحف مسیر این در را انسان رشد دارد سعی ،امنیت ح  تغییر و پراکنی شبهه افکار، تبدیل همچون موانعی
 پحردازی دروغ و علحم مسحیر کحردن رنگ کم عرصه، این در شیطان موان  که است علم عرصه ،پیشرفت محور دومین
 سحرزن  و خحدا بحه اعتمحادی بی اراده، کردن سست با عرصه این در ابلی  است. زندگی عرصه ،سوم محور هستند.
 ارییح وسوسحه، که است معنویت عرصه نیو پیشرفت پایانی محور است. انسان زندگی در تراشی مان  دنبال به بندگان
بحه شحمار  عرصهاین  در انسان تعالی مسیر کردن متوقف برای شیطان های فعالیتجمله  از کاری فری  و نه  هوای
از  پیشحرفت، گونحاگون هحای عرصحه در صححیهه فرازهحای دهد می نشان کریم قرآن با ها گواره این تطبی  .روند می

 .سخن خداوند جدا نیست
 پیروی آثار»، «سّااد امام دیدگاه از انسان پیشرفت موان »وعاتی همچون شود دربارۀ موض در پایان پیشنهاد می

هحایی  پحووه « معصومان ادعیه در انسان پیشرفت موان  تحلیل»و « قرآن و ادعیه در انسان پیشرفت در شیطان
 صورت گیرد.
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