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  مسئله طرح .1

ـ انسان  است که گوش به زنگدر  شهیهمد یپل یموجود همچونطان یش  غفلـت  یآن
ـ ؛ گمراه کندکند تا او بتواند از هر طرف ممکن انسان را  ـ طان در اینقـش شـ   یول ن ی

 انسـان  طان فقطیش«ن معنا که یاست بد یفراخوان، تنها نقش دادن بیفرو  یشیبداند
د تعقـل  یها است که با )، پس انسان169(بقره/...»  دهد یم فرمان یزشت و یبد به را

  ).62-60س/یرند (ین نشسته قرار نگیدشمن به کم نیکنند تا گمراه ا
راهـه و  ینکـه مـرا بـه ب   یاز درگاه خدا رانده شد گفت به سبب ا که یهنگامطان یش
آنـان خـواهم نشسـت و     بزنگـاه بر سر راه راست تـو در   گمان یب، یانداخت یگمراه

و  تازم یمش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان یسپس از پ
  ).16-17افت (اعراف/ی ینخواه گزار سپاسشترشان را یب

 کند؛ یبررس را طانیش به نسبت انسان دگاهیابتدا د کهن پژوهش آن است یهدف ا
ـ در پ یعامل خود، درست یابیارز صورت در چرا که از طـرف   ؛ واسـت  انسـان  یروزی

دشمن،  ظراتن دانستن رایز؛ کند یبررس را انسان به طان نسبتیش دگاهیده، دیگر کوشید
ن خاطر و به جهـت ضـرورت   یاست. به هم با دشمن و مقابله دفاع در یمهم عامل خود

ـ د«که  سؤالن یبه ا اند دهیکوشن مجال ین موضوع، نگارندگان مقاله در ایا انسـان   دگاهی
  پاسخ دهند.» ست؟یطان نسبت به انسان چیدگاه شیطان و دینسبت به ش
طان ینقش ش«نگاشته شده است؛ ازجمله:  یتن موضوع مقاالیا ی نهیشیپ ی درباره

 یشناس طانیش«؛ »45، شماره 1361)، یشناس انسانبر  یا مقدمهدر سرنوشت انسان (
طان و یشــ ی وسوســه«؛ »62، شــماره 1381؛ یقاســم محمــد یعلــدر قــرآن، اثــر 

ـ مانع«؛ »1393؛ یمقابله با آن در قرآن، اثر شکر عبدالعل یراهکارها طان در یت شـ ی
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ـ یه با تطبیسجاد ی فهیصحنسان از منظر شرفت ایپ ـ  یق قرآن انجـم شـعاع؛    ی، اثـر عل
، اثـر سوسـن   البالغه نهجطان از منظر قرآن و ینفوذ ش یها راه«؛ »8 ی ، شماره1395

طان، تنهـا  یضرورت شناخت شـ «؛ »39  شماره، 1390؛ یآل رسول و نرجس افتخار
طان بر انسان یش ریتأث«؛ »5 مارهش، 1385؛ زادگاننجار  اهللا فتحانسان، اثر  یقیدشمن حق
؛ »9، شـماره  1393ه و قـرآن، اثـر انجـم شـعاع؛     یسـجاد   فهیصح یها گزارهق یدر تطب

، شماره 1394ان؛ یمانیسل ین زارع و مصطفی، اثر حسطانیش یوجود ی فلسفه یبررس«
ـ عقوبی نیمحمدحسـ ، اثر یان الهیطان در ادیر شیتصو یقیتطب یبررس«؛ »11 ، 1394ان؛ ی

ـ ا تفاوت لذا اند؛ کرده ین موضوع را بررسیاز ا ین آثار بخشی؛ اما ا»22 شماره ، قلـم  نی
 گر است.یکدیطان را نسبت به یدگاه انسان و شید یقیتطب یبررس و ینسب یریفراگ

  طان از نگاه انسانی. ش2

ش ساخته کرده که دانستن همراه با عمل او را یطان در ذهن خویاز ش یریانسان تصو
شود که  یده مین خاطر در ادامه کوشیکند. به هم یم یبانیها پشت ن دامیااز  ییدر رها

  طان به گفتمان گزارده شود.یبرابر ش دگاه انسان درید

  اغواگر یطان؛ عاملی. ش1- 2
را درصـدد گمـراه کـردن     یاغواگر دانسته که با هر روشـ  یطان را موجودیانسان، ش

طان یشـ  یاغـواگر  ی هـا دربـاره   نن رو، خداوند متعال خطاب به انسایاوست؛ از هم
ـ فرما یم ُهما يريِْنزُِع َعْنُهما ِلباَسُهما ِليكُْم ِمَن اَلَْجنَِّة يطانُ كَما أَْخَرَج أََبَويفِْتَننَّكُُم اَلشَّيآَدَم ال  يا َبنِي«د: ی

ـ  أَْوِلَنياِطياَلشَّثُ ال َتَرْوَنُهْم إِّنا َجَعلَْنا يلُُه ِمْن َحيراكُْم ُهَو َو قَبِيَسْوآِتهِما إِنَُّه   اى؛ ْؤِمُنـونَ يَن ال ياَء ِللَّـذِ ي
 از را شـما  مادر و پدر که چنان؛ ندازدین فتنه به را شما طانیش تا زنهار، آدم فرزندان
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ـ نما آنان بر را شانیها عورت تا، برکَند شانیا از را لباسشان و، راند رونیب بهشت  انی
ـ نیب نمـى  را آنهـا  که نجاآ از را شما، اش لهیقب و او، قتیحق در. کند  مـا . ننـد یب مـى ، دی
  .)27(اعراف/ »آورند نمى مانیا که میداد قرار کسانى دوستان را نیاطیش

 و نکند گمراه نید راه از را شما طانیش«د: یفرما یز میه نین آیخداوند متعال در ا
 در نجـا یا در. نکنـد  گرفتـار  را شـما  ت،یمعص به دعوت لهیبوس و نسازد دور حق از
ـ گو مـى  کـرده  نهـى  ها انسان کردن گمراه از را طانیش قتیحق ـ با آدم، اوالد اى: دی  دی
 نیچن که است هىیبد. است نکرده نهى را آدم فرزندان اما نکند؛ گمراه را شما طانیش
 خطـر  اعـالم  حـال  نیعـ  در رایز است، رساتر و دتریمف مردم، دنیترسان براى انىیب

ـ با و آنهاسـت  نیکم در و آنها دشمن طانیش که کند مى ، ی(طبرسـ » بترسـند  او از دی
 براى لباس کندن( کرده حوا و آدم با بهشت در سیابل که کارى آن .)4/632: 1372

ـ آدم همـه  تـن  از را تقوا لباس کندن که است لىیتمث) شانیها عورت اندنینما  بـه  انی
 تبهشـ  در نخورده را طانیش بیفر تا انسانى هر و دهد مى نشان شانیا فتنیفر سبب

، ییکند (طباطبـا  مى رونیب آن از را او خداوند شد او فتهیفر که نیهم و است سعادت
1390 :8/70(.  

هـا   طان دشـمن آن ین موضوع دارند که شیها با آنکه علم به ا از انسان یاما گروه
 رفـاه  به شدگان مغرور نیا[ ن موجود به خدا پناه ببرند؛ اماید از وسوسه ایاست و با

 و یدور مـا،  یسـفرها  انیم! پروردگارا: گفتند] نعمت برابر در سانناسپا و یخوش و
 آنـان  کنـار  در نتوانند پابرهنگان و دستانیته تا کردند درخواست را نیا. [انداز فاصله
 ییهـا  داسـتان  را آنـان  مـا  پس کردند، ستم خودشان بر] آنان گونه نیا[ و] کنند سفر

 م،یکـرد  مار و تار و یمتالش شدت به را جمعشان و میقرارداد] ندگانیآ عبرت یبرا[
 همانـا  هاسـت و  عبرت یگزار سپاس کننده صبر هر یبرا] ها سرگذشت[ نیا در همانا
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 افـت ی تحقق آنان درباره] کنم یم گمراه را آدم نسل: بود گفته که[ را پندارش س،یابل
  .)19-20کردند (سبأ/ یرویپ او از مؤمنان از یگروه جز همه که

م در یاست که آنان چگونه بـر اثـر تسـل   » قوم سبأ«قت داستان یات در حقین آیا
شدند (مکارم  یو ناکام یهمه بدبخت طان گرفتار آنیش یها نفس و وسوسه یبرابر هوا

 یجا انهیآش ساختن یبرا که یا پرنده همانند طانیرا شی)؛ ز18/72: 1371، یرازیش
 یسـاختمان  مصـالح ، فتاین حسّاس اش وسوسه برابر در را یآدم اگر، خواهد یم امن
از  پس و کند یم منتقل آنجا به است آن مانند و لهیح و مکر همان که را خود انهیآش
ـ  ی(جـواد  پـردازد  یم خود یها جوجه پرورش به یگذار تخم و یساز انهیآش ، یآمل

رد؛ چـرا کـه خداونـد،    ید از گذشتگان اندرز گیبا  ن رو، انسانیاز ا ).2/294: 1388
داده و اگر انسان هم همـان   فریطان گناه کردند، کیش یآنکه با اغوا یبرا گذشتگان را

 فر خواهد شد.ین کیقی شود، به رد و مرتکب گناه یش گیگذشتگان را پ راه

  غفلت ساز یطان؛ عاملی. ش2- 2
خـود   یهـا  کنـد کـه بـا وسوسـه     یم یساز معرف غفلت یا طان را گماشتهیخداوند، ش

ـ ا طانیشـ  تـالش  هدفِ همه«توان گفت که:  یم ندازد.یغفلت ب ده انسان را بهیکوش  نی
 آنگاه رایز افکند؛ دور به ارزش یب یا تفاله چون را او و برده را انسان یآبرو که است
 شـود  یم وارد یراه از کار نیا یبرا طانیش. ستین ساخته او از یکار شد آبرو یب که
ـ ا) 27/اعراف( »التَرَونَهُم ثُیحَ مِن لُهُیوقَب هُوَ راکُمی إنَّهُ: «ندیب ینم را او شخص که ، راه نی

 شناس دشمن، زدوده خود از را غفلت که آگاه و متذکر انسان رایز؛ است غفلت همان
 آن و شـده  متـذکر  فوراً، شیخو قلب در یطانیش یالیخ خطور با که یا گونه به، است
ـ ال مِنَ طائِفٌ مَسهُم إذا اتَّقَوا نَیالَّذ إنَّ: «کند یم جبران را  »مُبصِـرون  هُـم  فَـإذا  تَـذَکَّروا  طانِیشَّ
  ).8/533: 1388، یآمل یجواد( ؛)201/اعراف(
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ن یکند و ا یابد او را اغوا می یت میرا بدون حساس یطان انسانیش یحال آنکه وقت
شـود   یم میطان تسلیش یها نفس و وسوسه یز در برابر هوایت نیانسان بدون حساس

ـ طان را بـه د ین گروه، شـ یکشاند. ا یم یختبدب ی م او را به ورطهین تسلیو ا ـ د ی ک ی
ن موضوع، یهم یکنند. از برا یم یرویمان از او پیل عدم ایانگارند که به دل یدشمن م

 کـس  آن  ؛ هـر َمْن َحاَسَب َنفَْسُه َربَِح َو َمْن غَفَلَ َعْنَهـا َخِسـرَ  «د: یفرما یم (ع) یحضرت عل
د، یالحد ی(ابن أب »دید انیز ماند، لغاف آنکه هر و برد سود د،یرس را شیخو حساب
ن یت اشـاره بـد  ین روای)، ا 21079، ح 16/97: 1409، ی؛ حر عامل19/28: 1404

 دیبا انسان پس. ستین غافل او از طانیش، شود غافل خود از که یموضوع دارد، کس
ـ  یرد (جـواد یگ بهره یخوب به خود هیسرما از و باشد شیخو حسابگر : 1388، یآمل

2/313.(  
 یها، کشاندن آنان به آرزوها انسان یساز طان در غافلیش یها گر از راهید یکی

آرزوها، چشمان ؛ ونَ الَْبَصاِئريُع يُتْعِم يالْأََمانِ«دور و دراز است؛ به خاطر آنکه اوالً، 
الْأََملُ ُسلْطَانُ « اً،ی) و ثان1417، ح 73: 1410، یآمد یمی(تم »کنند یرت را کور میبص

(همان: » شود یطان بر قلب انسانِ غافل میش یرگیچ ی هیما؛ نيَعلَى قُلُوبِ الَْغاِفِل نيِاِطيالشَّ
  .)1853، ح 98

ـ فرما یم (ع)سجاد  ، امامین رویاز هم اللُّهمَّ و ما َسوَّلَ لَنا ِمن باِطلٍ فََعرِّفنـاُه، و إذا  «د: ی
ِه، و أحِسن يِقظنا َعن ِسَنِة الَغفلَِة بِالرُّكوِن إلَيما ُنِعدُُّه لَُه، و أ ُدُه بِِه، و أِهلمنايَعرَّفَتناُه فَِقناُه، و َبصِّرنا ما ُنكا

 و بشناسـان  ما به، آراسته ما براى باطل از طان]یرا [ش آنچه! ایخدا؛  هيِقَك َعوَننا َعلَيبَِتوف
 گردان نایب، رنگشین برابر در رنگین به و کن حفظ آن از را ما، شناساندى که یهنگام

 غفلـت  خواب از را ما و کن الهام ما به، است الزم وى برابر در آمادگى براى آنچه و
ـ  او بـر  ما از، وجه نیبهتر به قتیتوف با و فرما داریب، او به لیم اثر بر  »برسـان  ارىی

   .)3/171: 1409، یرازیش یر مدنی؛ کب230: 1405، ی(کفعم
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  زیانگ فتنه یطان؛ عاملی. ش3- 2
دن بـه اهـداف   یرسـ  یر کرده اسـت کـه بـرا   یز تصویانگ هفتن یطان را عاملیانسان، ش

ـ انگ جـاد تفرقـه و فتنـه   یکند. او بـا ا  ینم یفروگذار یچ کاریش از هیخو ـ م یزی ان ی
ـ  یها برادران را به جان هم م انسان گر را یکـد یآنـان آهنـگ کشـتن     یاندازد که حت

ِمْن قَْبلُ قَْد َجَعلَها  يايلُ ُرْءيا أََبِت هذا َتأْوِيداً َو قالَ ِه َعلَى اَلَْعْرشِ َو َخرُّوا لَُه ُسجَّيَو َرفََع أََبَو«کنند:  یم
ـ يطانُ َبيِمَن اَلسِّْجنِ َو جاَء بِكُْم ِمَن اَلَْبْدوِ ِمْن َبْعِد أَنْ َنَزغَ اَلشَّ يإِذْ أَْخَرَجنِ يَحقًّا َو قَْد أَْحَسَن بِ يَربِّ َو  ينِ
، دیبرنشان تخت به را مادرش و پدر و ُم؛يُم اَلَْحِكيشاُء إِنَُّه ُهَو اَلَْعِليما ٌف ِليلَِط يإِنَّ َربِّ ي إِْخَوِتَنيَب
ـ تعب اسـت  نیا، پدر اى: گفت]  وسفی[ و، درافتادند سجده به او شیپ]  آنان همه[ و  ری

 کـرد  احسـان  مـن  بـه  و دیگردان راست را آن پروردگارم، نیقی به، من نیشیپ خواب
 -آورد بـاز ] مصـر  به کنعان[ ابانیب از را شما و ساخت خارج زندان از مرا کهگاه  آن
 نسـبت  من پروردگار، گمان بى -زد هم به را برادرانم و من انیم طانیش آنکه از پس
  .)100 وسف/ی( » است میحک داناى او که رایز، است لطف صاحب بخواهد آنچه به

 فاسد و زدن مه بر منظور به کارى در شدن وارد معناى به »نزغ«ه کلمه ین آیدر ا
 (ع)وسـف  ی)، بعد از آنکه حضـرت  11/248: 1390، ییاست (طباطبا  آن کار کردن

از چاه  یپدرشان سخن گفت و سخن یزندان برا یپدرش را مالقات کرد تنها از سخت
ابان کنعان به یاز ب کنعان نگفت و تنها گفت: خداوند چقدر به من لطف کرد که شما را

ـ ان من و برادرانم فسـاد انگ یطان در مینجا آورد بعد از آنکه شیا نمـود (مکـارم    یزی
؛ 5/181: 1336، ی؛ کاشـــان2/211: 1412، ی؛ طبرســـ10/80: 1371، یرازیشـــ
 بـه  را بـرادرانش  کار و )7/2395: 1421؛ شحاته، 9/135: 1404، یهمدان ینیحس
  ).2/373: 1408شاه،  یعل (سلطان داد نسبت طانیش
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اهللا  یشد که خداوند خطاب به حضرت محمد (صل طان سبب آنیش یزیانگ ن فتنهیهم
 ؛ وُضُروِنْحي َو أَُعوذُ بَِك َربِّ أَنْ نيِاِطيَو قُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزاِت اَلشَّ«د: یآله و سلم) بفرما هیعل
 به] آنها[ نکهیا از، پروردگارا و ؛ برم مى پناه تو به طانهایش هاى وسوسه از، پروردگارا: بگو
  .)97-98(مؤمنون/»  برم مى پناه تو به شوند حاضر من شیپ

: 1407، ی(زمخشـر   ک با شـدّت اسـت  یبه معناى دفع و تحر» همز«ه ین آیدر ا
ل است: مهمـاز الـرّائض،   ین قبی)؛ و از هم14/307: 1371، یرازی؛ مکارم ش3/202
ـ که سوارکاران چهـار پا  کنند چنان ک مىین مردم را به گناه تحریاطیش بـر راه  ان را ی

ـ یکه خداوند متعال چن  ل استین قبیکنند و از هم ک مىیرفتن تحر شـود:   ین متذکر م
 کـافران  بـر  را ها طانیش ما که ندانستى ایآ َن َتُؤزُُّهْم أَزا؛ي َعلَى الْكاِفرَِنياِطيتر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشَّ أَ لَْم«

: 1407، ی(زمخشـر  ؛)83م/ی(مـر  »؟کنند کیتحر]  گناهان به[ را آنان تا، میا گماشته
ـ جز اسـتعاذه بـه خداونـد نـدارد. ا     یا چ چارهی)، پس انسان ه3/202 ـ تعب نی کـه   ری

 ببرد] نشـان  پناه پروردگار به طانیش یاغوا از که دهد یم [خداوند به رسولش دستور
 هـا  آن حضـور  احاطه و ها طانیش همزات از هم نیمشرک بیتکذ و شرک که دهد یم

  ).15/65: 1390، ییطباطبا( است
دانـد   یز میانگ فتنه یطان را عاملیتوان گفت که انسان، ش یه آنچه گذشت، میبر پا
کـه آهنـگ کشـتن     ییخدا هم به همزات او گمراه شدند تا جـا  یفرزندان نب یکه حت

 پـدرش  که یزمان (ع) وسفی ، حضرتین رویاند؛ از هم کرده (ع)وسف یش یبرادر خو
 کنعـان  چاه از یسخن و گفت سخن پدرش یبرا ندانز یسخت از تنها کرد، مالقات را

ن امر، اشاره یان کرد که ایان خود و برادرانش بیطان میش یزیانگ به فتنه تنها و نگفت
به انجام  (ع)وسف یک برادران حضرت ین در تحرین موضوع دارد که عامل راستیبد
  طان بوده است.ین عمل، شیا
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  شکنجه انسان و رنجش عامل طان؛ی. ش4- 2
سـخن آن   یشمارد. مدعا یامبران برمیطان را عامل رنجش و شکنجه پینسان، شا

آن  ی رنجش و شـکنجه  یطان برایآمده که ش (ع)وب یاست که در داستان حضرت ا
 يَمسَّـنِ  يوَب إِذْ نادى َربَُّه أَنِّيَو اُذْكُْر َعْبَدنا أَ«کند:  ین سرزنش میشان را چنی، ا(ع)حضرت 

 داد نـدا  را پروردگارش کهگاه  ، آنآور ادی به را وبیا ما بنده ؛ وَو َعذابٍ طانُ بُِنْصبٍياَلشَّ
  ).41(ص/ » کرد مبتال عذاب و رنج به مرا طانیکه ش
 جلوه بزرگ نظرش در را بالها و کرد مى وسوسه را (ع)وب یحضرت ا طانیش
 بالها نیکند؛ ا صبرى بى اظهار و ناله و آه که کرد مى وادار و کیتحر را او و داد مى
 طانیش هاى وسوسه شر از را او، بالها رفع با تا خواست خدا از و داد نسبت او به را

  .)3/438: 1412، یکند (طبرس حفظ
 َو َشراٌب َو بارٌِد ُمْغَتَسلٌ هذا بِرِْجِلَك اُْركُْض«فرمود:  (ع)و خداوند در جواب آن حضرت 

 بـه [ خـود  پـاى  بـا ]: میگفت او به[؛ اَلْأَلْبابِ يِلأُوِل ِذكْرى َو ِمّنا ْحَمةًَر َمَعُهْم ِمثْلَُهْم َو أَْهلَُه لَُه َوَهْبنا
 و را کسانش] مجدّداً[ و ؛ دنىیآشام و سرد است سارى چشمه نیا نکیا، بکوب]  نیزم
 بـراى  عبرتـى  و مـا  جانـب  از رحمتـى  تـا ، میدیبخشـ  او به آنها همراه را آنها رِینظا

  .)42-43(ص/ »باشد خردمندان
ـ ا حضـرت  مانند به[ خود عیمط را یانسان متعال خداوند اگر ،یآر ، نـد یبب] (ع) وبی

ـ آ برد. سپس یم نیب از را طانیش القائات خداوند خود  محکـم  و ثابـت  را خـود  اتی
  ).3/165: 1407، یزمخشر( کند مى

د از ین رو، بایکند؛ از ا یم اغوا را آنان و است یاله ایو انب ها انسان دشمن طان،یش
 وَضَـعَتْ  أَعْلَمُ بِما اَللّهُ وَ أُنْثى وَضَعْتُها یإِنِّ رَب قالَتْ وَضَعَتْها فَلَمّا«، به خداوند پناه برد: شر او
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 پـس مِ؛ یاَلـرَّجِ  طانِیاَلشَّ تَها مِنَیذُر وَ بِکَ ذُهایأُعِ یإِنِّ وَ مَیمَرْ تُهایسَم یإِنِّ وَ کَالْأُنْثى اَلذَّکَرُ سَیلَ وَ
ـ زا او آنچـه  به خدا و -ام زاده دختر من، پروردگارا: گفت، بزاد را شفرزند چون  دیی
 را فرزندانش و او و، نهادم میمر را نامش من و؛ ستین دختر چون پسر و -بود داناتر

  .)36عمران/ (آل »  دهم مى پناه تو به، شده رانده طانیش از
ـ کث ، ابنیان اندلسیح ی، ابیهمچون طبر یدر اهل سنت برخ ـ ر آیتفسـ  ر دری  36 ی هی

ها السالم) ی(عل میم، مریمادر مر یبه سبب دعا خداوند«اند:  عمران نقل کرده آل ی سوره
 اهللا یصـل ( اکـرم  غمبریپ از رهیابوهر. کرد حفظ طانیش شر از را (ع)سى یحضرت ع و
 هنگـام  طانیش نکهیا جز ستین مولودى چیه«: که کند یم تیروا) سلم و [آله] و هیعل

ـ  بلند هیگر به صدا که است آن از کودک و کند مى مس را او والدت، ـ نما یم  مگـر  دی
، ی(طبـر »» سـپرد  خـدا  بـه  طانیشـ  اغواء شر از را میمر اند گفته و پسرش؛ و میمر

ـ ؛ ابـن کث 2/458: 1422، یان اندلسـ یح ی؛ اب3/160: 1412 ). در 2/29: 1419ر، ی
ه و آله و سلم) را نقـل  ی علاهللا یامبر (صلیره از پیت ابوهریتنها روا یعه برخیان شیم
ـ گـر بعـد از نقـل روا   ید ی) و برخـ 2/738: 1372، یکنند (طبرسـ  یم ره یت ابـوهر ی
م و یها طمع کرد جزء مر تمام فرزندان انسان یطان در اغوایشده ش گفته«سند: ینو یم

  .)1/331: 1415، یض کاشانی(ف» پسرش که خداوند آنان از پناه داد
 طانیش یا تماس وسوسه«سد: ینو یت مذکور، میون روارامیپ یآمل یاهللا جواد تیآ

ـ ب اهل و اولواالعزم یایانب و رسد ینم) فتح به( نیمخلَص قلمرو به و است محدود ...  تی
، یآمل ی(جواد» قلمروند آن عناصر نیتر برجسته از) السالم همیعل( طهارت و عصمت
1388 :14/148.(  
َس لَُه ُسلْطانٌ َعلَى يقُلُْت...إِنَُّه لَ«فرمود:  شانیشده که ا نقل (ع)از امام صادق  یتیروا

 را او همانا؛  َسلَّطُ َو اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِ َعلَى َبَدنِهيا أََبا ُمَحمٍَّد يفَقَالَ » َتَوكَّلُونَيَربِّهِْم   َن آَمُنوا َو َعلىيالَِّذ
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 جسم بر طانیش قسم خدا به: فرمود، »ستین یرگیچ اند آورده مانیا که یکسان بر
  ).433، ح 8/288: 1407، ینی(کل »نشود رهیچ او نید بر اما شود؛ یم رهیچ مؤمن

امبران در واداشـتن  یبر پ یا یرگیگونه چ چیطان هیتوان گفت که ش ین رو میاز هم
ن خـاطر،  یتواند با سرزنش کردن آنان را شکنجه کند؛ به همـ  یبه گناه ندارد و تنها م

امبران دانسته کـه بـا بـزرگ جلـوه دادن     ینجش و شکنجه پطان را عامل ریانسان، ش
ـ گمـان بـا روا   یکند؛ ب ی، آنان را سرزنش و شکنجه میش الهیآزما ت منقـول امـام   ی

ن و یاگر د یره شود؛ ولیطان چید شیشود که بر جسم مؤمن شا یروشن م (ع)صادق 
ن یصورت هم نیره شود، در ایها چ تواند بر آن یطان نمیداشته باشد، ش یمان درستیا

  ابد.ی یم ییطان رهایاش از شرّ ش یفردِ مؤمن، با باورمند

  یدیناام طان؛ عاملیش .5- 2
حضـرت   یاست، مانند آنچه برا د کردنیها، ناام طان در تقابل با انسانیگر شیروش د

داده  ش رخیکـه بـرا   یمصائب یبرا را از (ع)طان آن حضرت یداد که ش رخ (ع)وب یا
کند و خدا  یبانیاز خدا خواست او را پشت (ع)وب یحضرت اکرد و  یاست سرزنش م

طان مثـل و ماننـد آنچـه    یشـ  یها از وسوسه (ع)وب یحضرت ا یرویعدم پ یهم برا
  از دست داد را به او عطا کرد. (ع)وب یحضرت ا

ِاذَْهُبوا فََتَحسَُّسوا  يا َبنِي«د: یفرما یعقوب میها از قول  خداوند متعال خطاب به انسان

 پسران اى؛ أَُس ِمْن َرْوحِ اَِهللا إِالَّ اَلْقَْوُم اَلْكاِفُرونَييأَُسوا ِمْن َرْوحِ اَللِّه إِنَُّه ال يِه َو الَتيوُسَف َو أَِخي ِمْن
 رایز، دیمباش دینوم خدا رحمت از و دیکن جستجو برادرش و وسفی از و دیبرو، من
  .)87ف/وسی( »شود نمى دینوم خدا رحمت از کسى کافران گروه جز

ْغِفُر يَن أَْسَرفُوا َعلى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اَللِّه إِنَّ اَللَّه ياَلَِّذ يا ِعباِديقُلْ «د: یفرما یو باز م

 روا روى ادهیز شتنیخو بر که -من بندگان اى: بگو؛ ُميعاً إِنَُّه ُهَو اَلَْغفُوُر اَلرَِّحياَلذُُّنوَب َجِم



 تفسیر پژوهی فصلنامه دو   54

 

، آمرزد مى را گناهان همه خدا، قتیحق در. دیمشو دینوم خدا رحمت زا -دیا داشته
  ).53(زمر/ »  است مهربان آمرزنده خود او که

وس ید از رحمت خداوند مأیانسان پس از انجام گناه نبا یات حتین آیبر اساس ا
وس یاو مأ یها از رحمت و مهربان کافران است و آن یبرا یدیاس و ناامیرا یباشد؛ ز
مطرح ن یچن (ع)از امام رضا  یتین سخنان خداونددر روایل ای. در دالهستند
 سیابل اسم؛ ُس ِلأَنَُّه أُْبِلُس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه َعزَّ َو َجليإِْبِل يَس الَْحارِثُ ... َو ُسمِّياْسَم إِْبِل«شده:

 اسم به شد دیناام و وسیمأ یاله رحمت از و] کرد ی[سرکش که یزمان، بود »حارث«
؛ 1، ح 138: 1403ه، ی(ابن بابو»   »شد دهینام خدا] رحمت از وسی[مأ »سیابل«

  .)8، ح 60/242: 1403، ی؛ مجلس393 ، ح1/176: 1374، یبحران
 نیتر بزرگ؛ أعظم البالء إنقطاع الّرجاء«آمده:  (ع) یگر از حضرت علیت دیدر روا

 ؛طُيالقُُنوِط اَلتَّفرِ يف«ه آمده: )؛ چرا ک31، ح 186: 1410، یآمد یمی(تم »است یدیناام بال،
  ).83: 1404، ی(حران »شود یم ریتقص و طیتفر موجب یدیناام

، یدیناام؛ قََتلَ القُُنوطُ َصاِحَبُه«واردشده:  (ع)گر از آن حضرت یت دین در روایهمچن
  ).19، ح 498: 1410، یآمد یمی(تم »کشد یم را خود صاحب
طان یشـ  یهـا  کند، ازجمله راه یم یان دشمنبا انس یگوناگون یها طان با روشیش
ـ که بـا حضـرت ا   یها است، همان کار د کردن آنیها، ناام با انسان یدشمن یبرا وب ی

که خداوند او را بدان دچـار سـاخته، از    یشیآزما یشان را برایکرد و خواست ا (ع)
 اش بـه  یمان و باورمنـد یبه سبب ا (ع)د کند؛ اما آن حضرت یش خداوند ناامیبخشا

ـ ناام یبـرا  طان چون خود، ازیگر، شیخداوند پناه برد؛ از طرف د نتوانسـت بـه    یدی
ـ   یدین ناامیکند که ا یدرگاه خداوند بازگردد، تالش م  یرا به انسان منتقل سـازد؛ ول
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ـ وسف، انسان بـه ام یزمر و  یها سوره 87و  53ات یخداوند با توجه به آ در  یدواری
  خواند. یش فرامیش خویبخشا

  یران شهوتان؛ عامل طی. ش6- 2
 یها از دام یکیرا شهوت یداند؛ ز یختن قوه شهوت میطان را عامل برانگیانسان، ش

َن آَمُنوا ال َتتَّبُِعوا يَها اَلَِّذيا أَي«د: یفرما ین خاطر خداوند متعال میطان است. به همیش
كُْم َو يأُْمُر بِالْفَْحشاِء َو اَلُْمْنكَرِ َو لَْو ال فَْضلُ اَللِّه َعلَي طاِن فَإِنَُّهيتَّبِْع ُخطُواِت اَلشَّيطاِن َو َمْن يُخطُواِت اَلشَّ

 که کسانى اى؛ ٌميٌع َعِليشاُء َو اَللُّه َسِميَمْن  يَزكِّيَرْحَمُتُه ما َزكى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً َو لِكنَّ اَللَّه 
 گامهاى جاى بر پاى سک هر و، دیمنه طانیش گامهاى پى از پاى، دیا آورده مانیا
 و خدا فضل اگر و، دارد وامى ناپسند و زشتکارى به او]  که بداند[ نهد طانیش

 هر که خداست]  نیا[ ولى، شد نمى پاک شما از کس چیه هرگز، نبود شما بر رحمتش
  ).21(نور/ »  داناست شنواىِ]  که ست[ خدا و گرداند مى پاک بخواهد را کس

: 1383، یرازیش مکارم( است  شهوت کننده کیتحر ملعوا از طانیش هاى وسوسه
از  یکـ یدارد کـه   یگونـاگون  یها ها، راه ن شهوتیختن ایبرانگ یطان برایش و )107
ـ یراه زنان است. در روا ها از ختن شهوتیها، برانگ ن آنیتر مهم ـ   یت  یاز حضـرت عل
ـ  «... واردشـده:   (ع) ـ يُحبُّ النِّساِء و ُهـو َس  یدوسـتى [بـه معنـا    زن...؛ طاِنيُف الشَّ

   .)9، ح 1/113: 1362ه، یبابو (ابن »است... طانیش ریشمش که، ]یران شهوت
 کـه  آمـده  نیا در) سلم و آله و هیعل اهللا یصل( خدا رسول از یتیروا در نیهمچن
وُِّجونَ، أُولَِئـَك الُْمطَهَّـُرونَ    ِمَن النَِّساِء إِلَّا الُْمَتَزَنيالصَّاِلِح يطَاِن ِمْن ِسلَاحٍ أَْبلَغُ ِفيَما ِللشَّ: «... فرمود

 تبـاه [ بـراى  طانیش...؛ وُسَف َو كُْرُسَفيوَب َو َداُوَد، َو يالُْمَبرَُّؤونَ ِمَن الَْخَنا، ...، إِنَُّهنَّ َصَواِحُب أَ
 آنـان . باشـند  کـرده  ازدواج که آنان مگر، ندارد زنان از تر بُرنده سالحى، کانین]  کردن
 داوود و وبیا]  کردن وسوسه[ از حتّى] طانیش. ...، [اند درامان فساد از و هستند پاک
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 در). 16372 ح، 14/159: 1408، ینـور ( »نبودنـد  بـردار  دست، کُرسُف و وسفی و
 دل بـه  را طانیشـ ْصرِْف َبَصَرُه َعْنَها؛ يلًا َو لْيطَاِن إِلَى قَلْبِِه َسبِيَعلَنَّ ِللشَّْجيلَا : «آمده گرید یتیروا
ـ بگردان گانهیب زنان از را دهید و دیدهن راه خود ـ بابو ابـن ( »دی  ح، 2/433: 1362، هی
ـ  َس ُجْنٌد أََشدَّ ِمـَن النَِّسـاِء َو الَْغَضـب؛   يَس ِلإِْبِليلَ: «شده نقل رایز)؛ 385  یسـپاه  را سیابل

ـ  شعبه ابن( »ستین غضب و خشم و زنان از قدرتمندتر ، یقمـ ؛ 363: 1404، یحران
ـ  حضرت، یرو نیهم از)؛ 6/653: 1414 ـ  (ع) یعل ـ فرما یم الشَّـَهواُت َمصـاِئُد   : «دی

، یآمـد  یمـ یتم؛ 11/343: 1408، ینـور ( »انـد  طانیشـ  یها دام، ها شهوت؛  طانيالشَّ
 خشـم  و خوکى شهوت شهیهم طانیش). 2143 ح، 121: همان؛ 635 ح، 38: 1410

ـ انگ برمـى  آدمى در را درنده وانیح ـ هر و زدی ـ ا از کی  لطمسـ  گـرى ید بـر  را دو نی
  ).105: 1387، یکاشان ضیف( سازد مى ندیآ خوش کیهر نظر در و گرداند مى

ـ او در ا یهـا  از راه یکـ یاست که  یطان از نگاه انسان، عامل فساد و تباهیش ن ی
ماننـد   رساند. به یاست و آن را با ابزار زنان انجام م یختن شهوت انسانیگذرگاه برانگ

شه کرد و خود را یا پیح (ع)آن حضرت  انجام داد که (ع)وسف یحضرت  یآنچه برا
فََخلََف ِمْن َبْعـِدِهْم  «د: یفرما یرانان م طان رهاند؛ خداوند متعال خطاب به شهوتیدام ش

 بـه  نانىیجانشـ  آنان از پس، گاه آن؛ ايلْقَْونَ غَيَخلٌْف أَضاُعوا اَلصَّالةَ َو ِاتََّبُعوا اَلشََّهواِت فََسْوَف 
]  سـزاى [ زودى بـه  و، کردند روىیپ ها هوس از و ساخته باهت را نماز که ماندند جاى

ـ هـا پ  آنـان کـه از شـهوت    ی). آر59م/ی(مـر  »دید خواهند را] خود[ گمراهىِ  یروی
  شوند. یفر فسادشان مجازات میو به ک شوند یکنند مورد غضب خداوند واقع م یم

  طانیدگاه شی. انسان از د3
انسـان   یرگیچ در آن دانستن اخته کهش سیخو شهیاند در انسان از یریتصو طانیش
 کـه  شـود  یم دهیکوش ادامه در خاطر نیهم به. است کارساز، سرسخت دشمن نیا بر
  .شود گزارده گفتمان به انسان برابر در طانیش دگاهید
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  نییپا یا رتبهبا  ی. انسان؛ موجود1- 3
که او انسان نِگاره بسته آن است  در برابرطان یش ی شهیاندکه در  یگریموضوع د

انسان را بر او  جهت یبارزش است و خداوند متعال  کم یپندارد انسان موجود یم
َتُه إِالّ ياَمِة لَأَْحَتنِكَنَّ ذُرِّيْومِ اَلِْقيلَِئْن أَخَّْرَتنِ إِىل  يكَرَّْمَت َعلَ يَتَك هذَا اَلَِّذيقالَ أَ َرأَ«داده است:  یبرتر

 چه سببش[ یداد یبرتر من بر را او که یکس نیاخبرده  مرا: گفت] سپس[؛ الًيقَِل
 به و[ زنم یم لجام یاندک جز را فرزندانش دیترد یب ،یبخش مهلتم امتیق تا اگر] بود؟
  .)62(اسراء/ »]کشم یم ینابود و هالکت عرصه به خود دنبال
ـ به شمار  انسان با یدشمن یبرا طانیش گرید ی زهیانگ خود امر نیهم ـ آ یم د. در ی
 مـن  بـر  را او که موجودى نیا د: ازیگو یم ییپروا یبطان با یش«آمده، ه ین آیر ایتفس

آنکـه   حـال  و اى داده اعتبارى نیچن او به زهیانگ چه به که کن آگاه مرا اى داده برترى
ـ ا، کرد آدمفرزندان  گمراهى در طمع سیابل نکهیا یی. چرابهترم او از من  کـه  بـود  نی

 قـرار  را کسى نیزم روى در که، بود داده خبر فرشتگان به) گفتگو ضمن در( خداوند
 »کـرد  خواهـد  زىیخـونر  و آورد خواهـد  وجـود  بـه  تبـاهى  و فساد که داد خواهد

 او بر جهت یب را انسان د، خداوندیگو یطان میرو ش نیازا)؛ 2/336: 1412، یطبرس(
 از انسان و آتشم از من چون که دهیکش شیپ نیچن را خود زهیانگ و است داده یبرتر
 و یدرسـت  رایز؛ است اشتباه یا نگاره نیا که یحال در. برترم انسان از من پس، کخا
، سخن یمدعا. است باالتر امور ی همه از خداوند فرمان که است آن موضوع یراست
َس إِذْ يفَاْعَتبُِروا بَِما كَانَ ِمْن ِفْعلِ اللَِّه بِـإِْبلِ : «آمده نیچن که است (ع) یعل حضرت از یتیروا
ا أَْم ِمـْن  يالدُّْن يْدَرى أَ ِمْن ِسنِيَد َو كَانَ قَْد َعَبَد اللََّه ِستَّةَ آلَاِف َسَنٍة لَا يلَ َو َجْهَدُه الَْجهِيطَ َعَملَُه الطَّوِأَْحَب
ـ ریگ پند کرد طانیش به خدا آنچه از پساْآلِخَرِة َعْن ِكْبرِ َساَعٍة َواِحَدة؛  يِسنِ  کـردار  کـه ، دی

 بـا  سـال  هزار شش او. ماند ثمر بى او فراوان کوشش و گرداند طلبا را او مدّت دراز
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 تکبّـر  که ساعتى با امّا -ستین دانسته -آخرت ای ایدن انیسال از ستیز خدا پرستش
 یأب ابن؛ 192 خطبه، (ع) یعل المام البالغه نهج( »آورد رونیب بهشت از شیخدا کرد
  ).13/131: 1404، دیالحد

؛ چرا ددان یمنسبت به خود  ارزش کم یسان را موجودطان انیز شیگر نید یسواز 
 ی؛ جـواد 14/207: 1420، یبرتر از انسان دانسته (فخر راز نشیآفرکه خود را در 

ِمْن  ي ِمْنُه َخلَقَْتنٌِريالَ ما َمَنَعَك أَالّ َتْسُجَد إِذْ أََمْرُتَك قالَ أََنا َخق«د: ی) و گو10/294: 1388، یآمل

 کـه  شـد  مانع را تو زیچ چه کردم، امر را تو که ی: هنگامفرمود خدا؛ نيٍِمْن ِطنارٍ َو َخلَقَْتُه 
ـ پد آتـش  از مـرا  بهتـرم،  او از من: گفت ؟ینکرد سجده  گِـل  از را او و یا آورده دی
ش، بـاز خـود را برتـر از    یرش اشـتباه خـو  یپـذ  ی)؛ و به جـا 12(اعراف/ »یدیآفر

ْوَم ِمَن اَلّنـاسِ َو  يطانُ أَْعمالَُهْم َو قالَ ال غاِلَب لَكُُم اَلْيُم اَلشََّن لَُهيَو إِذْ َز«د: یدانسته و گو ها انسان
أَخاُف  يأَرى ما ال َتَرْونَ إِنِّ يٌء ِمْنكُْم إِنِّيَبرِ يِه َو قالَ إِنِّيجاٌر لَكُْم فَلَّما َتراَءِت اَلِْفئَتاِن َنكََص َعلى َعِقَب يإِنِّ

 راه در کـه [ را اعمالشـان  طانیشـ  کـه  را یهنگـام ] دیکن ادی[ و؛ قابُِد اَلِْعياَللَّه َو اَللُّه َشِد
: گفـت  و آراسـت  نظرشـان  در] بـود  مانیا اهل ضد بر یلشکرکش و امبریپ با یدشمن
] مـان یا بـا [ مردمان از کس چی] هشما یجنگ شیآرا و اریبس تیجمع سبب به[ امروز

 مؤمن[ گروه دو که یزمان یول م،یشما به دهنده پناه من و ستین شما بر شونده روزیپ
: گفـت  و گذاشـت  فرار به پا و برگشت عقب به کردند، برخورد گریکدی با] مشرک و

ـ ب ی] مفرشتگان نزول چون[ را یزیچ من زارم،یب] روانمیپ و ارانی[ شما از من  کـه  نمی
در  ).48(انفـال/  »اسـت  فـر یک سخت خدا و ترسم یم خدا از من البته ،دینیب ینم شما
ـ ق طانیشـ «اسـت:   شده نقلابن عباس ه از یآ نیر ایتفس ـ ق در و کـرد  اسی  خـود  اسی

 اشتباه مرتکب رو آن ازو  کرد اسیق که است کسى نینخست او و دیگرد اشتباه مرتکب
 مـأمور  کـه  داشت حق خود گمان به و است تر فیشر خاک از آتش کرد گمان که شد
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 از که[ من همچون کسى ىبرا: است گفته ىیگو و نشود خود از تر پست بر کردن سجده
، ی(طبرسـ » شـود  مـأمور ، ام شـده  امـر  آن بـه  من آنچه به که است حق از دور]  آتشم

1412 :1/428(.  

  کننده اجابت ی. انسان؛ موجود2- 3
 یدهـ  پاسخرا  اش یفراخوانکرده و  یرویآنکه از او پ یبرارا  ها انسان یطان؛ برخیش
 ی چهـره طان در یتان آدم و حـوا، شـ  ؛ چون در داسشمارد یم، دوست خود برکنند یم

 به خود یفراخوان در شما براى من که« :ادکردی ظاهر شد و سوگند رخواهیخ یدوست
ـ آال یب مخلص و رخواهى،یخ درخت، نیا از خوردن : 1412، ی(طبرسـ » هسـتم  شی

 و طانیشـ  یهـا  دام گرفتـار  و، نداشت زندگى در کافى تجربه هنوز که )؛ آدم1/430
ـ ا کسـى  کند باور توانست نمى بود و نشده رنگین و دروغ و خدعه ـ  نی سـوگند   نیچن
 طانیشـ  بیفر میتسل سرانجام، بگذارد او راه سر بر ییها دام نیچن و، کند ادی دروغى
ـ ح آب آوردنبه دست  براى او خدعه و مکر دهیپوس سمانیر با شد و  ملـک  و اتی
  ).6/117: 1371، یرازی(مکارم ش  رفت فرو سیابل هاى وسوسه چاه به، دانیجاو
، زیرستاخ] در روز اند پنداشتهن یاو را چن ها انسان یبرخ[ن ین دوست دروغیا

طان] نسبت یرا به او [ش شیخوو اعمال بد   کرده یرویکه از او پ یخطاب به کسان
قِّ َو َوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َو اَلْأَْمُر إِنَّ اَللَّه َوَعَدكُْم َوْعَد اَلَْح يطانُ لَّما قُِضيَو قالَ اَلشَّ«: دیگو ، دهند یم

َو لُوُموا أَْنفَُسكُْم ما أََنا  يفَال َتلُوُمونِ يكُْم ِمْن ُسلْطاٍن إِالّ أَنْ َدَعْوُتكُْم فَاْسَتَجْبُتْم ِليَعلَ يما كانَ ِل
 چون و ؛ٌمي لَُهْم َعذاٌب أَِلَنيْبلُ إِنَّ اَلظّاِلِمكَفَْرُت بِما أَْشَركُْتُموِن ِمْن قَ يإِنِّ يبُِمْصرِِخكُْم َو ما أَْنُتْم بُِمْصرِِخ

 به خدا، قتیحق در: «دیگو مى طانیش]  گرفت صورت داورى و[ گذشت کار از کار
 بر مرا و، کردم خالف شما با و دادم وعده شما به من و، راست وعده داد وعده شما
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 مرا پس. دیودنم اجابتم و کردم دعوت را شما نکهیا جز، نبود تسلطى چیه شما
 ادرسیفر هم شما و ستمین شما ادرسیفر من. دیکن مالمت را خود و دینکن مالمت

. »کافرم دیدانست مى کیشر] خدا کار در[ مرا نیا از شیپ آنچه به من. دیستین من
  .)22م/ی(ابراه » داشت خواهند پردرد عذابى ستمکاران! آرى

 حرف نیا از مقصود و هدفش و است سیابل از »َحقِّإِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الْ« ی گزاره
 :گفت ن رو،یاز ا سازد؛ دور خود از را نیمشرک و گناهکاران، سرکوفت که است نیا

 شما به خداوند: که است نیا شیمعنا، »إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َو َوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم«
 وعده آن، امروز در نار و جنت و حساب مشاهده و نآ وقوع نکیا که داد اى وعده

 خالف چون، نکردم وفا آن به ولى دادم اى وعده شما به هم من و ساخت محقق را
: 1366، ی؛ کاشان12/47: 1390 ،ییطباطبا(شد  محقق بودم داده وعده که را آنچه

5/132(.  
را از انسان  ییتوانابر انسان ندارد چون نه در ظاهر،  یا یرگیچچ یطان هیش یآر
دارد؛ بلکـه تنهـا انسـان را     یا یرگـ یچو نه در باطن، بر عقـول انسـان    کند یمسلب 
امر  یراست. ردیپذ یماو را  یفراخوانش یار خوین انسان، با اختیو ا کند یم یفراخوان

ده، یسعادت برگز گذرگاه یگناه را به جا گذرگاهن یخود ا ین است که انسانیز چنین
ـ خداوند متعال ا که یبه راستش باشد. یگناهان خو یوپاسخگد یخود با ن نکتـه را  ی

َتَوكَّلُونَ إِنَّما ُسلْطاُنُه َعلَى يَن آَمُنوا َو َعلى َربِّهِْم يَس لَُه ُسلْطانٌ َعلَى اَلَِّذيإِنَُّه لَ: «شود یم ادآورین یچن

 بـر  و، انـد  آورده مـان یا کـه  کسـانى  بر را او که ؛ چراَن ُهْم بِِه ُمْشرِكُونَيَتَولَّْوَنُه َو اَلَِّذيَن ياَلَِّذ
 را وى کـه  است کسانى بر فقط او . تسلط ستین تسلطى، کنند مى توکل پروردگارشان

 »ورزنـد  مـى  شـرک ] خـدا [ او بـه  آنهـا  کـه  کسـانى  بـر  و، رندیگ برمى سرپرستى به
  .)99-100(نحل/
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 را طانیش ،انیوکجر«د: یفرما یالبالغه م در نهج (ع) ین راستا، حضرت علیدر هم
 تخم آنان هاى دل در و قرارداد خود دام را ها آن زین طانیش و گرفتند خود کار اریمع

 ستینگر مى آنان هاى چشم با. داد پرورش دامانشان در را خود هاى جوجه و گذارد
 و شـد  سوار گمراهى مرکب بر ها آن ارىی با پس. گفت مى سخن آنان هاى زبان با و

 در داد مـى  نشـان  که کسى رفتار مانند داد، جلوه بایز نظرشان در را زشت کردارهاى
ـ گو مى باطل سخن طان،یش زبان با و است کیشر طانیش حکومت البالغـه   (نهـج » دی
  ).7، خطبه (ع) یالمام عل
ـ  حسـاب  بـه  کننـده  اجابت یرا دوست ها انسان یطان، برخیش طان در ی. شـ آورد یم

ظاهر شد و آدم و حوا را به خـوردن   خواهریخ یدوست ی چهرهداستان آدم و حوا با 
ـ ش پنداشـته و از م یز او را دوست خـو یو آنان ن فراخواندوه از آن درخت یم وه آن ی

طان یز شـ یسـت، چـون در روز رسـتاخ   ین نیراسـت  ین دوسـت یدرخت خوردند؛ اما ا
ـ ش را بدو نسـبت  یو گناهان خو اند کرده یرویکه از او پ یخطاب به کسان  دهنـد  یم

د. یرفتیکردم و شما هم پذ تان یفراخوانرا من تنها ید؛ زیدتان را سرزنش کن، خودیگو 
ـ همو با کند یمآنکه هرکس گناه  یاز بران است؛ یز چنیامر ن یدرست شـود،   فـر یکد ی

ـ طان اختیل شده است و شـ یطان متمایش یسو بهچون آن فرد گناهکار خود  از ار را ی
او را  یکـه رهبـر   یطان تنها بر کسانیگفت که ش توان یمخاطر،  نیهمنگرفت؛ به  او

  دارد. یرگیچ، دهند یپاسخ مرا  اش یفراخوانفته و ریپذ 

  یریگ جهینت. 4

  است: افتهی دست ندهایبرآن یبه ا شده انجام یها یبررسپژوهش حاضر پس از 
ز، عامـل رنجـش و   یانگ اغواگر، فتنه یطان عاملینخست آنکه، در نگاه انسان، ش

 یطان، موجـود ی، شنکهآدوم است و  یران شهوتو  یدیامل ناامامبران، عیپ ی شکنجه
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پنداشـته   کننده اجابت یو دوست شده داده یبرتر جهت یباز خود که  تر نییپا یا رتبها ب
 ینیب بزرگ خودطان از درگاه خداوند، یرانده شدنِ ش نیآغاز، عامل نکهآسوم است. 
  او بوده است نه انسان. یبردار فرمانو عدم 
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