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نوشته استتاد اتاهرزاده   «   هدف حیات زمینی حضرت آدم» جزوه حاضر خالصه ای از کتاب  

 می باشد که ما جهت استفاده بیشتر از مباحث آن را به صورت دسته بندی بیان می نماییم. 

 

هتای ختدا   هتا بذرریتد و مقتتایماه بته یتاد نتمتت      کنتد کته از نتمتت   ای را دعوت میعده.خداوند 1

فَتاذْکُروُنی  »کند که یاد خدا باشیدای را دعوت میو عده   1«ذْکُروُا نِتْمَتِیَ الَّتی اَنْتَمْتُ عَلَیْكُماُ»باشید

. آری؛ هر دو دعوت، دعوت حاّی است ولی درجة آن دو متفاوت است. آری مقتتایماه  2«اَذْکُرْکُم

تواننتد یتاد   هتای الهتی متی   یادِ خودِ خدا بودن کار همه کس نیقت و عموماه از اریق توجه به نتمت

 خدا باشند.

توانند در این موضوع و آیات مربواه تدبّر کنند، نبایتد ختود را موتروم نماینتد. زیترا      که میکقانی

تواند حاایق باالتری را بفهمد، اگر در فهم آن حاایق همت نكند و به حاتایق اتایین یتا    که میکقی

، یكتی از  ت و استتدادات خود را به ختوبی نتداده  که جواب سؤاالمتوسط بقنده نماید، در عین این

 استت. مشكالتش در قیامت این است که چرا جای خالی استتدادات را با متارف عمیتق اتر نكترده   

زده هتای عمت   شویم. انقانای که در بینش و نظر موفق شویم در روش هم موفق میعموماه به اندازه

و دوست دارند کاری را که ظاهر دینی و یتا متردم اقتند    سپارند الناس، بیشتر به عم  دل میو عوام

و این روش بودن فكری که باید اشت این عم  باشد نیقتند.دارد، انجام دهند و خیلی نذران صویح

جتایی کته انقتان بایتد باشتد،      دادن شأن خود در آنبهترین روشی است که در اصالح خود و جای

همة افكار و رفتارشان را نقبت بته متنتی و جایذتاه ختود در      مؤثر خواهد بود. زیرا اولیاء خدا دائماه

.  تابنتد. کنند و هرگز از آن افاتی کته بایتد در آن قترار گیرنتد روی نمتی      زندگی زمینی ارزیابی می
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یتنی بدن در انجام اعمال، احقاس  1« ما ضَتُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ»فرمایند: می صادقامام

 کند وقتی که نیت و شناخت انقان به آن عم  قوی باشد.ی و ضتف نمیخقتذ

 به قول مولوی:     

 ام؟من از برای مصلوت در حبس دنیا آمتتدم         من از کجا، حبس از کجا، مال که را دزدیده

 

، بلكه هر که خلیفه الهی بودن منوصر به حضرت آدم نیقت» فرمایند:می «علیته اهللرحمة»عالمه اباابایی .2

فرمودنتد: بته   متی  «تتتالی اهللحفظته »آملتی جتوادی اهللآیت«. انقان است خلیفه است، منتهی شدت و ضتف دارد

کنم. اس شیطان بتا ماتام آدمیتت دشتمن     گوید من ذریّة آدم را منورف میهمین جهت شیطان می

نی با همته  و این دشم است. چون خالفت مربوط به آدمیت آدم است و نه شخص حضرت آدم

دهد که شیطان به آدمیت سجده نكرده است که ماام حاوقی آدم باشد و نه شخص ها نشان میآدم

  2خاص.

قتالَ  » فرمایتد:  قرآن متی  آری آن گوهری که شیطان با آن دشمنی کرد، ماام خلیفةاللهی است.     

  3«یَوْمِ الْاِیمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ اِالّ قَلِیاله  اَرَءَیْتَكَ هَرَاالَّری کَرَّمْتَ عَلَیَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَی

است که بر من برتری دادی؟ اگر به من فرصتت دهتی تتا روز قیامتت،      یشیطان گفت: آیا این آدم همان 

 ها را. نم، مذر عده کمی از آنزحتماه دهنه به فرزندان او می

کته همذتی در آدمیتت    نتدان آدم نیتز از جهتت ایتن    فرمایید شیطان بته فرز اس چنانچه مالحظه می 

، «آن استماء را بته آدم آمتوختم   »فرماید: ورزد. از ارفی تتلیم اسماء که میاند، دشمنی میمشترك

شود. اس باز هم می )س(که شام  فاامه زهراشود، همچنانهم می )س(مقلّم شام  حضرت حواء

ها است. و در مورد رفته است، حایات همه انقانباید گفت: آن آدمی که مورد تتلیم اسماء قرار گ

توان توجه خود را به آیه اول سوره ها که زن و مرد کثیری از آن به وجود آمدند، میحایات انقان

 فرماید:نقاء انداخت که می

                                                
 .044، ص  0الفایه، جلد کتاب مَن ال یوضره   -3
 در ذی  همین آیه رجوع شود.« تتالیاهللحفظه»اهلل جوادی آملیبه کتاب تقنیم از آیت - 2
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ا زَوْجَهَتا وَ بَتثَّ مِنْهُمَتا رِجَتااله     یا اَیُّهَاالنَّاسُ اتَّاُوا رَبَّكُمُ الَّرِی خَلَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِتدٍٍَ وَ خَلَتقَ مِنْهَت   »

 ؛ «کَثِیراه وَ نِقَاءً،.....

ای مردم نقبت به اروردگارتان تاوا ایشه کنید، اروردگاری که شما را از نَفْتس واحتدی خلتق کترد و از     

 آن نفس، زوجش را نیز آفرید، و از آن دو، مردان و زنان کثیری را به وجود آورد.

فرمایند: آدم، اول در زمین بوده است و به همین جهت هم می «علیهاهللرحمة»اییمرحوم عالمه ابااب .3

کته آدم بته   خواهم روی زمین خلیفه قرار بدهم. بتد قبت  از ایتن  خداوند به مالئكه فرمود: من می

بهشتت آدم، يیتر از آن    -. های خودش نظر کند، او را به بهشت بردنتد تتا او را امتوتان کننتد    عیب

اتس بهشتت آدم، بهشتت امتوتان استت و نته بهشتت         -رونتد ست که مؤمنین اس از دنیا میبهشتی ا

استراحت. برای همین هم شیطان در آن است. و بتد روی زمین هبواش دادنتد تتا بته ختود آدم     

 ثابت کنند باألخره شما زمینی هقتید و باید از زمین شروع کنید.

م به امر خدا، چنین است که مقجود در حایات ختدا استت و آدم   سجده به آد فرمایند:می «علیهاهللرحمة»عالمه

و   اند. و آدم یكی از مصادیق کام  اولیاء استت. آینه حق است، و اولیاءْ مظاهرِ فت  حق و مظاهر اسماء حق

که: ابلتیس و مالئكته همته در یتك ماتام بودنتد و آن ماتاِم        نكتة قاب  توجه این»فرمایند:در جای دیذر می

 «.یك افرادت و خطاب هم به آن ماام بود و نه به یكاس« قدس»

شد و گفته شد: ای مالئكه بته آدم ستجده کنیتد و همته ستجده      اس در واقع به آن ماام دستور داده

کرد چون در آن ماام قترار داشتت، ولتی ستجده     مذر ابلیس. یتنی باید ابلیس هم سجده می1کردند

فَاهْبِط مِنْها فَما یَكُون لَكَ اَنْ »و به همین جهت به ابلیس خطاب شد: »«:هعلیاهللرحمة»نكرد. بنا به فرمایش عالمه

  2.«تَتَكَبَّرَ فِیْها

که کفر او متلتوم گتردد و آدم وستیله شتد تتا آن      شیطان توانقته بود در کنار مالئكه باشد بدون آن

متلتوم شتد کته    کفر نمایان شود، چون با سجده نكردن بر آدمی که نمایش ک  اسماء الهی استت،  

                                                
آید که آدم اگر در آدمیت خودش موفوظ باشد و توت حادثه توسط قرآن این نكته ارزنده فتاله به دست می از ارح این    1

 دهندتأثیر شیطان قرار نذیرد، تمام مالئكه بر او سجده کرده و دائم بر قلبش نور می
 .13سوره اعراف، آیه  - 2
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؛ «کَتانَ مِتنَ الْكَتافِرِین   » فرمایتد: ستوره باتره متی    30شیطان کافر بود. به همین جهت هم در آخر آیه 

 ولی تا نزد مالئكه بود، کفرش ظاهر نبود. اس:    -که کافر شدنه این -ابلیس، کافر بود 

 باشد. توانقت انهانجا میماام مالئكه اوری بود که کفر ابلیقی آن اوالً:     

آدمیت آدم با ظهور ک  اسماء، کفرِ ابلیس را نمایانتد. چتون خطتاب ختدا جهتت ستجده        ثانياً:    

اس هر کس در آن ماام قرار   -بودن نه به صِرف مالئكه -مالئكه به آدم، خطاب به ماام مالئكه بود 

 2444ادات دارد جهت سجده به آدم، مورد خطاب است و باید تبتیت کند. شتیطان هتم در اثتر عبت    

ساله در آن ماام واقع شده بود، هر چند جنس مالئكه نبتود، ولتی در ماتام مالئكته بتود و لترا بایتد        

 کرد.سجده می
قدر وضعش خوب بوده است كه با مالئكه همنشين باشد و در آن عالم، همراه مالئكه عبادت كند؟ پس كدام عارفي اين

 مأنوس بود ولي باز شيطاني بود.)دقت كنيد(.عضي از حقايق غيبي همشود عارف منهاي امام زمان)عج( بود و با بمي

هتا بتا انقتان کامت  ارتبتاط      دهد و اگر انقانماام انقان کام  ماامی است که کفر انقان را بروز می

 1شوند تا بخواهند آن را جبران کنندنداشته باشند، متوجه کفر خود نمی

. ختدایا اشتكالی   «قالَ اَنْظِرْنِي اِليي يويوِمي يْبِعوونيون   »: گویتد سوره اعراف شیطان می 10در  آیه  .4

ندارد که من از عالم قدس خارج شده، و نیز خوار و اقتت و فرومایته شتدم،به متن تتا روز قیامتت       

مالحظه بفرمایید از درخواستش متلوم است فرصت بده تا فرزندان آدم را در حدّ توانم گمراه کنم. 

گوید: در برزخ هم به من فرصت خواهد. میها فرصت میراهی انقانکه تا روز موشر هم برای گم

گویتد: بته متن فرصتت بتده تتا روزی کته متردم را مبتتو           ها را منورف کنم چتون متی  بده تا آدم

 کنی.می

                                                

باشد، آن قلبْ ماامش ماام سجدٍ مالئكته استت. از آن اترف هتم      ای که قلب،  نزدیك به قلب امام زمان)عج(. البته به اندازه1 

خواهی خوب باش، ولی یك دشمن يیبی داری. همین اور که قوای مالئكه در اختیتار  فهمیم که ای انقان تو هر چه هم میمی

را بترای قلبتت روشتن     کننتد و حاتایق  دهند و روحت را نورانی متی زنند و جان تو را نوازش میتو هقتند و دائم با تو حرف می

 اللّهی واقع گردی. خواهد نذرارد تو در ماام خلیفةنمایند، یك دشمن يیبی هم داری که همواره میمی
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هتا هقتتی و   شدهدادهبقیار خوب؛ تو از منظَرین و فرصت «اِنَّكو مِنَ الْمْنْظَريين»خداوند فرمود:     

ای هقتند که در این دنیا فرصت بودن و فتالیت دارنتد، تتو   دهم. یتنی یك عدهفرصت میبه تو نیز 

يووِمي »دانیم. اما نه تا ای دیذر که ما نمیو یا یك عده خضرها باش. مث  حضرتهم یكی از آن

وقت تا یك روز که مشخص شده است، که همان  «اِلي يووِمٍ موعِلنوم»و روز قیامت، بلكه  «يْبِعوونون

سكرات یا حالت بینابینی بین دنیا و برزخ باشد سكرات حالت انقان در حال مرگ است، بتین ایتن   

در ایتن رابطته     کتردن دارد و حضترت صتادق   جاها هم شیطان امكان گمتراه دنیا و برزخ. تا این

کته چتون در آستتانة مترگ قترار گرفتت، ابلتیس یكتی از         کتس نیقتت مذتر ایتن    هیچ»فرمایند: می

کس کته بته   گمارد تا او را به کفر بكشاند و در ایمانش شك ایجاد کند، آناش را بر او میشیااین

که انقتان وارد عتالم بترزخ شتد،     ولی به مجرد این  1«.گیردواقع مؤمن است توت تآثیر او قرار نمی

 دیذر شیطان به او دسترسی ندارد.

 فلسفة وجودي شيطان

ستوره مبارکته اعتراف در بتارٍ فلقتفة       22تتا   11اس از بوث در آیات  «علیهاهللرحمة»ابااباییعالمه     

وجودی حیات زمینی آدم و تالش شیطان در این رابطه، موضوع فلقفه وجودی شتیطان را بته میتان    

 فرمایند:کشند. و میمی
نتی نتدارد و   لبته مت شیطان وجودش نقبت به صراط مقتایم به منزلة کناره و لبة جاده است و همچنان که جتادٍ بتی  » 

هایی که در مورد سجدٍ توااش موال است، نظام تكاملی بدون شیطان در واقع توااش موال خواهد بود. لرا بوث
آدم در قرآن مطرح است در حایات تصویری است از روابط واقتی که بین نوع انقانی و نوع مَلك و ابلیس جتاری  

ت مالئكه و استكبار شیطان و رجتم و اترد او و ستؤال و    است. چیزی که هقت این واقتیت را به صورت امر و اااع
 «.جواب بیان کرد

های کوهقتانی؛ لبة جاده مو  ساوط، ولتی وستط جتاده موت  امتن استت. از ایتن رو        در جاده     

هتای  ای کناره و مو  ستاوط دارد و موت  ستاوط جتادٍ حتق، همتان وسوسته       فرمایند: هر جادهمی

متنتی کته خداونتد بته     بتدین  2«بُّنَاالَّری اَعْطی کُ َّ شَیْئٍ خَلْاَهُ ثُتمَّ هَتدی  رَ» شیطان است.قرآن می فرماید:

                                                
 فص  اول به نا  از فروع کافی. «علیهاهللرحمة»ابااباییحیات اس از مرگ، عالمه - 1

 .54سوره اه، آیه  - 2
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شتود،  دهد، و سپس او را به آن ماصدی که برای او کمال حقاب متی هرکس یك خلات اولیه می

دادن هرچیز بته حالتت کمتالی آن استت، حتال اگتر هتدایت        کند، هدایت به متنی سوقهدایت می

ااب  آن هدایت به سوی کمال، وسوسة ماندن در وضتع موجتود در صتونه    شرط کمال است باید م

کردن به وسوسة ماندن، کمتالِ رستیدن بته وضتع مطلتوب      باشد، تا با کندن از آن حال قبلی و اشت

 مواق شود هدایتدست آید و به

واب متا کته در دیتن    خیتری در اصت  « ال خَیْرَ فیمَنْ ال یَتَفَاَّهُ مِنْ اَصْتوابِنا »فرمایند: می صادقامام 

نكتات را عمیاتاه بترای ختود حت  کنیتد، بته انتدازٍ          تتمّق و تفاّه ندارند نیقت. لرا اگر بتوانیتد ایتن  

رویتد، و در نتیجته بته همتان انتدازه از      های دینی جلتو متی  کردن مترفتتان، در تجزیه و تولی عمیق

ت و حجتاب يضتب و   حجاب شتهو شوید. حجابِ جه  آزاد و به اهداف نورانی خود نزدیك می

های بدی هقتند، البته حجاب جه  بقیار بدتر است، جه ِ به متارفِ عمیتق،  حجاب جه ، حجاب

دارد. اگر ایتن مقتائ  بترای انقتان عمیاتاه حت        سوی درجات عمیق متنوی باز میما را از سلوك به

 رود.شود، انقان در سیر و سلوکش خیلی خوب جلو می

شد، لفظ و گفته نبود، حرف و کالم در آنجا مطرح نیقت، تشریفات داستان آدم و آنچه که مطرح 

ها هم سجده سجده کنید، اس آن «اُسْجُدُوا»جور نیقت که به اریق لفظی مالئكه گفتند نیقت. این

اور نیقت که مثاله با لفظ و کلمات به آدم گفتند، ای آدم از اسماء مالئكه به آنها خبر کردند و این

إنّمتا کَالمُتهُ   »فرماینتد:  متی  با این گوش شنید و با این دهان خبر داد. امیرالمؤمنینبده. و آدم هم 

کنتد چیتزی و متمثت     قول و کالم خدا، همان فت  است که ایجاد می 1«سُبْوانَه فِتْ ٌ مِنْه اَنْشَأهُ وَ مَثَّلَهُ

که گفتاری مثت  گفتتار   دهد قول خدا است، نه ایننماید آن چیز را. در واقع آنچه خدا انجام میمی

 گوید.را در قرآن به زبان بشر برای ما می« هاشدن»انقان برای خداوند مطرح باشد. خداوند قصة 

                                                
 .182الباليه، خطبه نهج - 1
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هیچ چیز نیقتت مذتر    1«اِنْ مِنْ شَیْئٍ اِالّ یُقَبِّحُ بِوَمْدِهِ وَلكِنْ ال تَفْاَهُونَ تَقْبیوَهُم،... »فرماید: قرآن می

ها هم تقتبیح ختدا   ید ولی شما فهم آن تقبیح را ندارید، اس این سنگگوکه تقبیح خدا را میاین

گویند؟ صدایشان بم است یا زیر؟ این فرد با گویند حاال کقی بذوید با چه صدایی تقبیح میرا می

داند، صد کتاب دهد که اصاله جایذاه موضوع و ساحت آن را نمیگونه سؤاالت نشان میارح این

شناسد. فكر کرده حاال کته  فهمد، چون تفاوت تكوین و تشریع را نمیاز نمیتفقیر هم که بخواند ب

 گویند، حتماه باید لفظ در کار باشد.ابق آیه فوق همة عالَم تقبیح حق را می

ولتی   -اند هر دو خوب -کند با شترهای ستدی اشتار حافظ بیشتر قصة تكوین عالَم است و فرق می

دوش دیتدم کته   »گویتد:  یات است منتها به زبان بشری. مثاله متی جایذاه شترهای حافظ، قصة تكوین

کننتد و  یتنی حایات وجودی مالئكه آنچنان است که با عشق عبادت می«  مالئك در میخانه زدند

ها نیقت که زنند، عباداتشان مث  بقیاری از انقانعماله با عبادات خود درِ میخانة يَلبات عشق را می

گویتد و  اند. حاال شما ببینید این واقتیت وجودی را به زبتان بشتری متی   دادهاز سر تكلیف به آن تن 

شتود. قترآن در   اگر کقی موضوع تكوین و تشریع را نشناسد فهم اشتار حتافظ بترایش مشتك  متی    

فرمایتد و  اور است که قصة واقتیات را به زبان قراردادیِ بشتری مطترح متی   بقیاری از موارد همین

اص  قضیه، قراردادی و اعتباری نیقت، بلكه اص  قصة وجتودی و واقتتی و   اگر ما يفلت کنیم که 

مربوط به عالم تكوین است و با روابط خاص خود و نه با روابط دنیایی باید آن را ارزیابی کرد، در 

 افتیم.ها به اشتباه میفهم آن

ان بدهتد کته در   خواهد همتین را بته متا نشت    بودن آدم یتنی نزدیكی به شجره ممنوعه، و خداوند می

شتوید و  عینی که ما به شما گفتیم به این شجره نزدیك نشوید، ولی آنچنان هقتید که نزدیتك متی  

برای ما، بذوید که راه تغییر ختود  « دین»خداوند خواست ما را به خودمان نشان دهد. بتد با آوردن 

یتن استت کته ستالك     و واردشدن در بهشت جاودان ایروی از این دین است.لرا اولین قدم عرفتان ا 

 جایذاه تكوین و تشریع را بشناسد.

                                                
 .00، آیه سوره إسراء - 1
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اریری ریشه در ختود نفتس دارد. یتنتی ختودش آمتاده      شود شیطاندر همین جا است که متلوم می

گرا است. اس خود آدم زمینتی شتد و   کند، چون خود آدم شجرهاست که شیطان او را وسوسه می

در عین داشتن آن گرایش بنتا بتود از آن    ناش شیطان در واقع توریك آن گرایشی در آدم بود که

بذررد. یك راه آن است که انقان حرف خدا را بشنود و در همان بهشت از شجره بذررد، و یتك  

که بتد از نزدیكی به شجره و آمدن روی زمین و تبتیت از دینی که برای او نازل شد، از راه هم این

ماندن در بهشت بكنتد و ایتن متنتیِ بقتیاری از     زمین و زندگی زمینی دل برکند و خود را وارد می  

 ساله را صدساله ای نكنند.اند آنهایی که ره یكهای خداوند است و چادر کمنهی

 ذات شيطان و چگونگي عمل او

 فرمایند:می «علیهاهللرحمة»عالمه     

او از جنیان  1«نْ اَمْرِ رَبِّهکانَ مِنَ الجِنَّ فَفَقَقَ عَ»اور مختصر فرمود: خداوند در مورد ذات شیطان به» 

 2«.خَلَاْتَنی مِنْ نارٍ» بود و از اریرفتن امر اروردگارش بیرون رفت. یا از قول شیطان فرمود: که گفت:

 خدایا! تو مرا از آتش خلق کردی. 2«.نارٍ

و  ها یك جقم و یك روح داریم،فرمایند: همان اور که ما انقانمی «تتالیاهللحفظه»آملیجوادیاهللآیت

جنس بدن ما از خاك است، جنیان به اور کلی و از جمله شیطان نیز یك جقم و یك روح دارند، 

ها مجرد استت، ولتی تجتردی بتا     ها مانند روح انقانها از آتش است و روح آنکه جنس جقم آن

 32درجة وجودی متوسط، که عبارت باشد از تجرد خیالی و نه تجرد عالی و نیز با دقت در آیتات  

آوردن علتم بته استماء بته     دستت شویم ماام مالئكته و ابلتیس در حتد بته    سوره باره متوجه می 33و 

ها دستور داده شد به آدم سجده کننتد، و چتون همتین امترِ     و به این علت به آن صورت جامع نبوده

 سجده به آدم را هم به شیطان فرمود، در نتیجه باید شیطان هم که از جنس جنّ بوده، در ماام حم 

الااعده این خاصیت همة جنّیان است که ظرفیت اریرش همة اسماء را همة اسماء نبوده باشد و علی
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تر از آدم است و سجده کردن یتنی اریرفتن ماام بتاالترِ آن  ندارند. اس درجة وجودی جنّیان اایین

 کس که بر او سجده باید کرد.
 



 ...............................................................................................................................................   شيطان شناسی مقدمه سلوک
11 

 بينش شيطان

 :نفهميدن جايگاه انسان در هستي.1

 فرمایند:می« علیهاهللرحمة»عالمه

وَإِذْ قُلْنَتا لِلْمَلَائِكَتةِ   » و ابلیس با تمرّدش از اوست خود بیترون آمتد و فاستق شتد    » 

فرماید: شتیطان  می 1«إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَقَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَقَجَدُوا إِالّ

، او از جن بود، اس بته جهتت تمتردش از    بر عكس مالئكه به آدم سجده نكرد

 «.امر اروردگارش خارج شد و فقق ورزید

 «فَقَقَ»امر اروردگارش این بود که به شیطان دستور داده بود به آدم سجتده کن، و او سر باز زد.     

اش کته قداستت و تتبّتد    اوستته  آمدن، و شیطان با تمرد از امر اروردگارش ازیتنی از اوست بیرون

 ، بیرون آمد و نتوانقت آن اوسته و شخصیت را برای خود حفظ کند.بود

و قب  از خلات آدم، هر دو در یتك مرتبته بودنتد و بتتد     » فرمایند:می« علیهاهللرحمة»عالمه

 «.یكی راه ستادت، و دیذری راه شااوت را گرفت

بتا دو بنیتان در ماابت      فرمایند که انقان بفهمتد در این ققمت نكته بقیار ارزشمندی را مطرح می    

روست. یكی بنیانی که عین بندگی خدا است و یكی هم بنیانی کته عتین تمترّد در ماابت      خود روبه

خدا و عین ضدیت با انقان است، و اگر ما انقان را در این روابط ارزیابی کنیم، دستورات دیتن بته   

گیترد. مشتك ، درستت    شك  میخوبی ها در او بهکند و شوق انجام آنخوبی برایش متنی ایدا می

 تفقیرکردن انقان است و درست تفقیر کردن احواالت او. 

کننتد و  انوراف ارواا، انوراف در تفقیر انقان است. وگرنه از بتضی جهات تالش زیتادی متی       

جهت که دانشمند است بد نیقت. امتا گتاهی   هیچ علمی هم که بد نیقت. هیچ دانشمندی هم از آن

رسد، این تمدنِ يلط بقت میهت تفقیر يلطی که از انقان دارد تمام تالشش به بنیك تمدن به ج

کند. اآلن این تمدن اوری استت کته زحمتت دانشتمندان ریاضتی و      علماء را هم ضایع می زحمت

                                                
 .54سوره کهف، آیه  - 1
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 کنتد. مشتك  اساستی؛ فرهنذتی استت کته تفقتیرش از انقتان،        فیزیك و شیمی را هتم ختراب متی   

 نیقت. «عبودیت»

ها به مشتك   های آنگیری. لرا همة جهتمحور هستي، انسان است و نه خدارهنگ يربی در این ف    

 افتدمی

 . مقايسه بي منطق2

   فرماید:کند، میسوره اعراف، خداوند با دشمن انقان یتنی شیطان صوبت می 12آیه 

 ؛ «اْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَاْتَهُ مِنْ اِینٍقالَ مَا مَنَتَكَ اَالّ تَقْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قالَ اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَ»

چیز مانع تو شد که وقتی به تو امر کردم که سجده کنی، سجده نكردی؟ شتیطان  ای شیطان! چه     

 در جواب گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق کردی و او را از گِ .

شود که به زعم انقانیت مشخص می شود؛ که منطق دشمنای فهمیده میاز این آیه نكات ارزنده    

خود چون خدا او را از آتش خلق کرده اس بهتر از آدم است و نباید به آدم ستجده کنتد! هتر جتا     

هتا زبانشتان،   دانند، اینهایی برتر از بایه میدیدید گروهی ایدا شدند که خودشان را با چنین مالك

درآوری مطترح کترد، بدانیتد    های مَنزشزبان شیطانی است. هر وقت تمدنی یا قومی برای خود ار

 است.زند و راه شیطان را در زندگی خود باز کردهاین قوم دارد با زبان شیطان حرف می

گوینتد: چتون متا تكنیتك داریتم، بهتتر از شتما        امروز دنیا گرفتار همین منطق شیطانی است. می     

درآوری را در بتین  هتای متن  ان ارزشهقتیم. حاال چه شما اه  بندگی خدا باشید، چه نباشید. شتیط 

وجود آورد و جتدال بتین آنهتا ایجتاد     ها نقبت به همدیذر را بهکشد تا تكبّر انقانها ایش میانقان

گرفته اریرند. چون مردمِ فاصلهکند. . مقلّم اگر یك ارزش درويین را چندبار تكرارکرد، عوام می

چیز را ارزیابی کنند. مثاله اگتر چنتد   ا آن مالك همهشناسند تا باز دینْ مالك برتری حایای را نمی

هتای مختلتف تكترار کننتد،     انتد؛ و ایتن حترفِ شتیطانی را بته نوتوه      بار بذویند: مردها بهتر از زنتان 

هایی هم برای این باورش ایتدا کنتد. حتاال بتا     گردد تا مصداقآید و میآرام جامته باورش میآرام

انتد، بته همتان انتدازه شتیطانی      ایدا شد و گفت زنان بهتر از مردانای توجه به این آیات، اگر جامته

 آید.وجود میاند و منشأ کبر و دشمنی هم از همین افكار بهاست که گفته شود مردان بهتر از زنان
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. ابتتدا  کنتد اس به ایام این آیه زیاد دقت کنید که شیطان در مااب  خداوند دوچیز را مطترح متی      

درآوری کند که دلی  آن را ایدا کند، یك نمونتة مَتن  از آدم است و بتد دنبال می تصور کرده بهتر

گوید اگر من خلاتت آتشتی دارم، یتك چیتزی هتم او      ، نمی«که من از آتشم»کند را دست واا می

گوید، چون اگر بذوید که در انصاف قرار دارد که من ندارم و آن خلات خاکی است، این را نمی

گوید: چون من از آتش هقتم اس من بهترم.  مالحظه کردید که اول بنتا  راهی! میدارد و نه در گم

 شتتتود.منطاتتتی متتتیرا گراشتتتته کتتته ختتتود را برتتتتر از آدم بپنتتتدارد و لتتترا گرفتتتتار ایتتتن بتتتی    

 فرمایند:می «علیهاهللرحمة»ابااباییعالمه

ت استدالل شیطان يلط بود، زیرا درست است که او از آتش استت، ولتی درستت نیقت    

نَفَخْتُ فیهِ »فرماید: سوره صاد در مورد آدم می 22که او بهتر از آدم است. زیرا در آیه 

 « .مِنْ روُحی فَاَتوُا لَهُ ساجِدین

ياف  شویم و چیزی جز بندگی خدا را ماصد و مالك ارزش قرار دهیم، به  «بندگی خدا»اگر ما از 

ا ایتاده کنتد. اگتر بنتدگی ختدا اصت  نباشتد،        هتایش ر کنتد تتا ناشته   همان اندازه او میدان ایتدا متی  

آید. شیطان دشمنان شما را آمتوزش کتافی بترای نتابودی شتما      درآوری به میدان میهای مَنارزش

رستد کته   بینید که یك چیزهایی به فكر دشتمن شتما متی   دهد. برای همین بتضی اوقات شما میمی

د. آری اگتر خودشتان بودنتد و خودشتان،     قتدر فكتر داشتته باشتن    ها اینکنید آنشما اصاله باور نمی

هتا نیقتتند، دشتمن شتما شتیطان      بینی شما درست بود. ولی یادتان باشد که دشمن شما آن آدمایش

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَتْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ »است. خداوند در مورد او به ما گفت: 

ى فرزندان آدم مذتر بتا شتما عهتد نكترده بتودم کته شتیطان را مپرستتید زیترا وى دشتمن آشتكار             ا  1«ینٌمُّبِ

کشتد.  هتا را بترای نتابودی آدم متی    ریتزد و ریزتترین ناشته   و لرا شیطان است که برنامه می .شماست

ا بنابراین فراموش نكنید که یك دشمن زرنگ به نام شیطان دارید. اگتر از اریتق بنتدگی ختدا شتم     

خوریتد و شتما هتم اگتر خواستتید آن      تر از او نشوید و خدا را به کمك نیاورید، ضتربه متی  زرنگ
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کند، استفاده کنید. شیطان يیب شتما  ها را خنثی کنید باید از همان حربه که شیطان استفاده میناشه

 دانندداند، بیایید از مالئكه استفاده کنید که يیب شیطان را میرا می

 ا به گردن ديگران:.انداختن خط3

قالَ فَبيمويا اَغْيوويِتَنِي لَاَقْعْيدونَّ لَهْيمِ طِيرا َكو      »در راستای انورافی که خود سبب آن بود گفت: 

شتود،  ستوی تتو ختتم متی    چون منورفم کردی حتماه در راهی کته بته اتور مقتتایم بته      1«الْمْسِتَقِيمو

 نشینم.می

اروردگتارا! بته آن جهتت کته مترا       «فَبيموا اَغْيوويِتَنِي »گوید: فرمایید؛ میکه مالحظه میهمچنان     

أَنَاْ خَيِرٌ »گمراه کردی و با این حرف شَرّ و انوراف را به خدا و خیر را به خود نقبت داد و گفت: 

. چتون  اور عم  کند توت والیت شیطان استت هرکس این این یك بینش شیطانی است، و. «مِّنْهْ

کند. حال چه بذوییم آمریكا ما را گمتراه کترد؛  چته بذتوییم     می گمراهی را به يیر خودش مربوط

هتا همته در   ماهواره ما را گمراه کرد؛ چه بذوییم مویط یا وراثت عام  گمراهی ما شد؛ این حترف 

دهد و روش شیطانی است و در واقتع اگتر   یك فكر مشترك است که گمراهی را به يیر نقبت می

های هتدایت  ها راهو اایذاه شریتت که آمده است تا خود انقان التفات بفرمایید در این بینش، ناش

 شود.را انتخاب کنند، برچیده می

 

 هاي ورود شيطانراه

های رفتن به سوی عالم کند ولی راهدیذر قدسی فكر نمی شیطان از عالم قدس خارج شده و لرا    

ها بنشیند و رهروان عتالم قتدس را از آن منصترف    است که در آن راهداند و اراده کردهقدس را می

 کند

متن در صتراط و مقتیری کته      «لَاَقْعْدونَّ لَهْمِ طِرا َكو الْمْسِتَقِيم»فرماید: شیطان گفتت  خداوند می

رود نشقتته  نشینم. یتنی شیطان در راهی که بته ستوی ختدا متی    شود، میختم می مقتایم به سوی تو

اس حرف شیطان این استت  «. ماام وحدت مطلاه»، یتنی «توحید موض»است. از ارفی خدا یتنی 
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نشینم که بشر نتواند به ختدا  بندم. در جایی از زندگی بشر میشدن بندگان را میکه من راه توحیدی

خواهد نظر کند ولتی بته ختدا نظتر نكنتد، جهتتش توحیتد نباشتد، هرچته          س  مینظر بكند، به هرک

شود که قلب انقتان بته یذتانذی برستد، قلتب انقتان را موت  توجته بته          خواهد باشد. او مانع میمی

خواهد باشد، دیذر اَحد نیقت. حال اگر کثترت؛ تتتداد   کند، چرا که کثرت هرچه میها میکثرت

کند. برای شیطان مهم این است که توجه قلتب  هایمان باشد فرقی نمیکتابدالرها، یا فرزندان و یا 

 نباشد.« اَحد»به 

 

هتای شتیطانی مطترح    سوره اعراف نمونتة دورشتدن از ماتام توحیتدی را از اریتق حیلته       12در آیه 

مِ ووعونْ أَيِموانِهيمِ ووعون آتِيونَّهْم مِّن بويِني أَيِدِيهيمِ وومِنْ خَلْفِهيثنمَّ لَ» فرماید: شیطان گفتت:  کند و میمی

 .«شَموآئِلِهيمِ ووالَ تَجيدْ أَكْوَرَهْمِ شَاكِريينَ

کتنم کته از   ها آنچنتان بتزرگ متی   های آینده را برآدمیتنی افق: «بَیْنِ أَیْدِیهِمْ نْمِ»حمله از جلو  .1

دا يافت   توانتد از خت  خدا باز شوند. . چون اص  قضیه این بود که انقان را از هر اریای که می

کند تا تمام توجه او مشغول آینده شود و که آینده را بقیار بزرگ و ارهیبت میکند. یكی این

دهتد؛   دیذر نتواند به خدا فكر کند و یا آینده را به صورت وَهمی برای انقتان، اَمتن نشتان متی    

رستد  متی  استهای خودش حتماه به آنچه آرزو کردهریزیاوری که انقان فكر کند با برنامهبه

کنتد تتا بته ختدا فكتر کنتد و از او متدد بذیترد. در هرحتال          و هیچ خطری هم او را تهدید نمی

قتدر دراز  اوری که انقان، آینتده را آن شیطان تالش دارد به انقان آرزوهای بلند الااء کند. به

نته بتا    ستر بترد و  برود خدایی در صونه است و باید بتا ختدا بته   و اربرنامه ببیند که اصاله یادش 

ای مبهم عمتاله قیامتت و متتاد و شترایطی کته      شدن به آرزوهای دراز در آیندهآینده. با مشغول

متا زیبتا   رود. شتیطان اعمالمتان را بترای   مان را بدهیم از صونة قلب انقان متی باید جواب اعمال

و از کنیم آیندٍ ما رسیدن به همین ظواهراعمتال بایتد باشتد    دهد به اوری که فكر میجلوه می

خواهنتد و از تتو انتظتار    کند چیزی باالتر از این ظواهر دینی از تو نمتی آن ارف به ما الااء می

بینید شیطان چادر راحت زندگی ما را در دست خودش جاست که میچیز باالتری نیقت، این

 گیرد.  می
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به اَحتد، توجته بته     ها از رسیدنیتنی شیطان برای انوراف انقان:«وَ مِنْ خَلْفِهِم»حمله از پشت سر .2

ماننتد و بته اصتطالح خَلْتفِ انقتان      دهد که بتد از انقتان در دنیتا متی   فرزندان را وسیله قرار می

گیترد، یتنتی از   هتا را متی  انقتان « خَلْتف »فرمایند: از اریتق  می «علیهاهللرحمة»ابااباییهقتند.  عالمه

استت.  « خلتف »نمونتة مشتخص از   اوالد یتك  «. کندبرای انقان نذرانی ایجاد می« اوالد»اریق 

روید، از توحید و توجه گرارید و میهایی که میهرحال شیطان شما را از اریق توجه به آنبه

که به خدا باشد، به خَلْتفِ خودتتان باشتد.    تان به جای ایندارد تا شما توجه قلبیبه اَحَد باز می

انتد، آیتا   ایتم متردم متوجته   نجتام داده شویم که آیا آنچه را در گرشته امثاله مشغول این فكر می

اقندند، نكند اشتباهات گرشتة متا را بفهمنتد!  خالصته؛ دائتم متا را گرفتتار اشتت سترمان         می

هایمتان فایتر   کته بچته  شتود. متثاله بترای ایتن    اور که همة فكرمان  فرزندانمان میکند. همانمی

شویم. در حتالی کته   ز خدا باز میکنیم، درنتیجه انشوند، خود را مشغول ذخیرٍ دنیای بیشتر می

زنند که ما برای فرزندانمان کار ها نمیاید عموماه بزرگان دین از این حرفخودتان دقت کرده

کنتد، بته فكتر آتیتة     کنیم و نذران فار آنها هقتیم. این شیطان است که به قلب ما الاتاء متی  می

مان کتردیم و از تتتالی متنتوی ختود     مان را خرج آتیة فرزنتدان فرزندانتان باشید. اگر ما زندگی

 بازماندیم.

یتنتی انقتان   » فرماینتد: تفقیر می «علیهاهللرحمة»عالمه اباابایی :« وَ عَنْ اَیْمانِهِمْ»حمله از سمت راست .3

   «.کشاندداری  به گمراهی میرا  از راه دین

دهتد. اگتر   ان زینتت متی  ها را برایشت که عبادات و اعمال انقانهای شیطان ایناز دیذر حیله     

ماند، دیذر متوجه خدا نیقت، متوجه برای کقی عباداتش دلپقند شود و نه خدا، از خدا باز می

ختواهی بكتن،   گوید: هرکاری مینشیند و میعباداتش است. شیطان در صراط مقتایم خدا می

مشتغولمان   هتا گیرد، به کثرتخواهی عبادت کن، ولی توجه به توحید را از ما میهرچادر می

اور که آدم را به شجره مشغول کرد. حاال نمونته  کند. همانهایش فرق میکند. شك  حیلهمی

شدن آدم به درخت، همتین توجته بته ظتاهر عبتادات و کثترت       دهد: که یك نمونه نزدیكمی

عبادات است و از خدای اَحد باز ماندن. آخر بنا بود من در عبادات قصة دوری خود از خدا را 

 خدا در میان بذرارم.با 
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 مراد من زنماز این بود که در خلوت            حدیث درد و فتتراق تتو با تتو بذرارم

نماز  1«اَقِمِ الصالٍ لِرِکْری»بنا نبود مشغول خود نماز شوم، بنا بود مشغول خدا شوم و فرمود:     

 کند.ود عبادات میرا قیام کن تا یاد من در قلب تو بماند، ولی شیطان ما را مشغول خ

 

دینی و فوشاء او را از صراط مقتایم گمراه یتنی از راه بی: «وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ».   حمله از سمت چپ4

کند. چون انقان ابتادی دارد که اگر به شیطان اجازه بدهد آنها را توریك کند، کار انقان می

که عبارت باشتد از شتهوت، نیتاز بته     شود. آری انقان ابتاد دنیایی دارد، به متصیت کشیده می

ها، ولی باید مواظب باشد این نیازهتا دستت شتیطان نیفتتد، بلكته توتت       خانه و يرا و امثال این

 ها را برآورده کند.حكم شریتت باشد و در مودودٍ شریتت آن

با ایتن چهتار    گوید:شیطان به خداوند می «وَ ال تَجِدُ اَکْثَرَهُمْ شاکِرِین» سپس در ادامة آیه هقت که:

یابی. مشی و روش شیطان ایتن  برم که اکثر بندگانت را شاکر نمیروش اوری کار خود را جلو می

کته در نتمتت، متنتم را ببینتد.     گرارد انقان در نتمت، مُنتِم را ببیند. شاکر یتنی کقتی است که نمی

و ایتن حیلتة عجیبتی    د، انتداز ها میها را به نتمتگرارم چشمشان به خدا باشد، چشمگوید: نمیمی

انداختن به اگر گفتید عجب يرای خوبی که ما را سیر کرد، این دیذر شكر نیقت. این چشم است.

انتداختن  اور رسانید، این چشمنتمت است. اگر انقان گفت لطف خدا بود که امروز رزق ما را این

اتس در واقتع شتیطان     به خدا است، و اگر کقی تماماه در نتمت، متنتم را دیتد ایتن مخلَتص استت.     

هتا را اشتغال   کشم و چهار ارفِ شخصیت آنها میهایی که برای انقانگفت: ای خدا! با این ناشه

 یابی. نمی« مخلَص»کنم، اکثر بندگانت را می

 هايي را كه مهم نيست بر مال كندنقص. 5

خیتر،   جيواب: یم؟هایمتان بشتو  هایمتان را بفهمتیم و متوجته ناتص    آیا اشكال دارد که ما عیب سؤال:

اشكال ندارد ولی یك وقت ما آنچنان در رؤیت حق و حاایق عالم يیب مقتغرق هقتیم کته اصتال   

کته بتا چیتزی ينتی     بته جتای ایتن    متوجه این ناص های فرعی نیقتیم و به فرمایش امیرالمؤمنین

                                                
 .10سوره اه، آیه  - 1
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هتا را  بریم کته متوجته نیقتتیم ایتن    آنچنان در رؤیت حق به سر می« شویشوی، از آن چیز ينی می

هتا  گویند با ثروتمندان رفت و آمد نكنید، چون در آن شرایط که آننداریم، به همین جهت هم می

شوید و کنید، از حالت متنوی خود خارج میکشند و شما هم به آن توجه میدنیا را به رخ شما می

قتع بتا   دانقتتند، و در وا شتود کته اهت  دنیتا بترای ختود کمتال متی        الب شتما  همتان چیزهتایی متی    

کنیتد کته اشتكال نتدارد انقتان      یابید. اتس مالحظته متی   ها خودتان را عریان میشدن به ایننزدیك

، توجه دادن بته عیتوبی استت کته در     1متوجه عیب هایش شود ولی کار شیطان و نزدیكی به شجره

یم، هتا بكنت  ها ناص نبود تا متا حواستمان را متوجته آن   واقع عیب نیقت، در نور دیدار حق اصال این

 ها را مشغول خودش کرد.   هاست که ایدا شد و آنگونه عیببوث آیه در رابطه با این

رو شتود،  به اور مثال اآلن اگر یك جوان مقلمان مؤمن در خیابان با یك نتامورم الاُبتالی روبته        

شود. درست است که آن جوان این می  را بته صتورت   اگر توجهی به او نكند، میلش توریك نمی

ریزی وخدا دادی دارد، ولی اگر به شرایط توریك ایتن میت  توجته نكنتد مشتكلی بترایش اتیش        ي

کند و به میلش جتواب صتویح   آید و هر وقت هم شرایط ازدواج برایش ایش آمد، ازدواج مینمی

کند، درست بته ایتن میت  نذتاه     دهد. اما اگر به آن می ِ انورافی توجه کند، وقتی هم ازدواج میمی

بترد، ولتی هنتوز    استت و لترت هتم متی    شناسد، هرچند ازدواج کترده و جایذاه آن را نمی کندنمی

بازیچة آن توجهاتی است که به نامورمان انداخته. این انقان متنی وجود همقتر را در زنتدگی اش   

 شناسد.کند و از او جز وسیلة ارضای شهوت چیز دیذری را در زندگی کنار خود نمیگم می

هتای شتیطان   راحتی بتا وسوسته  داند، بهتِ از شهوت و لرت از يرا را زندگی میکقی که صرفاه لر

هتا کته فرمتود بتا نزدیتك      کند. ایداشتدن زشتتی  خورد و فاط با وسوسه شیطان زندگی میبازی می

بینتد  شدن به شجره برای آنها ایدا شده همین حالت است، چون فاط خود را نیازمند به آن لرت می

                                                

ختوردن از آن شتجره، کته صتورت      فرماینتد: در این رابطه متی  22الصلوٍ صدر کتاب آداب« علیهاهللرحمة»امام خمینی 1 

ها ظاهر بود، در واقع صورت مُلكیِ آن، همین ابیتت و شتئون آن ابیتتت، مثت     آن درختی است که در آن انواع میوهملكوتی 

به همین جهت     شجره یتنی یك چیزی که دارای کثرت است، شاخه شاخه است.فرمایند:بتد می    حبّ دنیا و حبّ نفس است.

 نی اگر عالم کثرت در عالم برزخ بر ما ظهور کند، به صورت شجره است.باان کثرات دنیا در آن عالم، صورت شجره است. یت
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را گترد آورد و بته    هتا و استباب  رفع آن نیازِ کاذب و عریانی يیر اصلی، برگ کند برایو ستی می

لِیُبْتدِیَ لَهُمَتا مَتا وُورِیَ    »فرماید:  هایی که قرآن در مورد آدم و حوّا میخود بذیرد. شبیه ظهور عیب

ن گتردد.  هایشتان نمایتا  ها را وسوسه کرد تا ناص و عیتب اس شیطان آن 1«عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا

 ها که برایشان اوشیده بود، آشكار شد.آنچه از ناص یتنی

در نتیجه از اریق وسوسة شیطان آن وجهی از ادیده که با نذاه الهی اصاله در منظر ما نبود، در منظر 

سوره  22ما قرار گرفت؛ چون از آن جهت چیزی نبود که ذهن و فكر ما را به خود جلب کند. آیه 

فرمایتد:  آورد. متی بتار متی  کر کارهتای شتیطان استت و نتتایج زیانبتاری کته بته       مبارکه اعراف، متتر 

 الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا فَدَالَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرٍََ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَاَفِاَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ»

اتس آن دو را بتا فریتب     «لْكُمَا الشَّجَرٍَِ وَأَقُ  لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِینٌرَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِ

هایشتان بتر آنتان    به ساوط کشانید اس چون آن دو از ]میوه[ آن درخت ]ممنوع[ چشیدند برهنذت  

رشتان بتر آن   آشكار شد و به چقبانیدن برگ]هاى درختان[ بهشت بر خود آياز کردنتد و اروردگا 

شتیطان بتراى   دو بانگ بر زد مذر شما را از این درخت منع نكردم و به شما نذفتتم کته در حایاتت   

 .شما دشمن  آشكار است

گویند فالنی اه  کشف و شهود است، فكر نكنید هنر یك عارف این است که اید میکه شنیدهاین

هود است کقی استت کته   باان یك يرای نجس را کشف کند، عارف واقتی که اه  کشف و ش

و هرکتدام را در جتای ختود ببینتد و اگتر از جتای        تواند تولی  کنتد دانه میحاالت خودش را دانه

کند. اه  کشف، اه  کشف حاالت خوداند، عمده شود و درمان میخودش بیرون رفته متوجه می

ت یا شیطانی، اگتر  هنر این است که آدم بداند هر حالی احواالتش از کجا ریشه گرفته، رحمانی اس

شیطانی استت حاصت  کتدام يفلتت بتوده و اگتر رحمتانی استت چذونته آن لطتف را بترای ختود             

 نذهدارد.
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رَبَّنَتا ظَلَمْنَتا   »فرماید: ناله سر دادند ولی آدم و گوهر آدمیت در آنها درخشان است و لرا در ادامه می

زدند. حیوان قبتایح  ودند این حرف را نمیاروردگارا ! به خودمان ظلم کردیم. اگر حیوان ب 1«أَنفُقَنَا

فهمد. ماام انقان؛ ماام حم  فطرت الهی است، یتك بیتداری در جتانش    اوشاند و اصاله نمیرا نمی

 چیز ظلم است.فهمد که چهتابد، میاند، نور حق به قلبش میگراشته

 . به بهانة جمال، محروميت از جمال6

ال »گوید: ای فرزندان آدم ، حكم دین است. مییك وقت چشم؛ چشم دین است، یك وقت حكم

شیطان شما را شیفته نكند. یتنی مواظب باشید تتا شتیطان چیتزی را کته قابلیتت شتیفتذی        2«یَفْتِنَنَّكُم

شتوید کته   ندارد و زیبا نیقت به شما زیبا مترفی نكند وگرنه در نتیجة این فریب، شتیفتة چیتزی متی   

هتای  کنیتد، دیذتر زیبتایی   شدید، لباس دین را از تن بیرون متی  نباید شیفته شوید. اگر شیفتة شهوت

انداریتد و عمتاله ختود را از جمتال واقتتی      های درويتین را جمتال متی   بینید و جمالدین را زیبا نمی

 کنید.موروم می

بردید و اصاله متوجته نبودیتد کته  ایتراهنش چته      سر میشما گاهی ممكن است چند روز با کقی به

کتار داشتتید کته متدل     دیدیتد، اصتاله چته   ختود لبتاس او را نمتی   واقع شما جنبة بتی مدلی است؟ در 

شوند که اصاله نته ربطتی بته    ایراهنش چیقت؟ گاهی افراد به چیزهایی توجه دارند و شیفتة آنها می

خوردن آنها دارد و نه ربطی به قوت آنها دارد. مثاله این ارتغال با آن ارتغال چته فرقتی دارد؟ فاتط    

تاال در بشااب زیباتر و مدل باالتر گراشته شده است و برای اُتزدادن بهتتر استت. ببینیتد کته      این ار

 کنددهد و ما را شیفتة آن میچشم تا کجا نابینا است! شیطان جنبة عریانی زندگی را به ما نشان می

 چه باید کرد ؟

 
 کران بذررد از این کران تا آن         گتتاو را آری به بغداد ناگهتتان   

 او نبینتد يیتر قشتتر خربتتزه          ها و مزه     از همه خوب و خوشی
 جوید ندیدجز همان چیزی که می     االب هر چیز ای یار رشید               
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بدن انقان ممكن است بقوزد و یا بپوسد، اما بوث، بوث حضور است. حضتورِ هترکس در هتر        

ریشه در منظر و نظرگاه او دارد، چون حایات انقتان بتدن او نیقتت،    های عالم جایذاهی از جایذاه

 جا است.نفس ناااة اوست که مجرد است. اس به هرجا نظر کرد در واقع در آن
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رو شد. نتوانقت در فرمود: به این شجره نزدیك نشو، ولی از ارف  دیذر با وسوسة شیطان هم روبه

تتوانی کمتال   است. خدا به آدم اثبات کرد که تو نمتی  جاییبهشت با اعمال خود اثبات کند که آن

خود را از بهشت شروع کنی، برگرد روی زمین و از زمین شروع کن. اس به اصتطالح روی زمتین   

چرا هبتوط کترد؟ چتون در آن     . هبوط؛ تغییر جهت جان است از بهشت به زمین.آمد و هبوط کرد

وت کار را شروع نمتود و بته شتجرٍ ممنوعته     موان از وجوه زمینی عالم، یتنی از جهت و جنبة شه

نزدیك شد. بنا نبود به شجرٍ ممنوعه که جنقش جنس دنیا و کثرت و شهوت است نظتر کنتد، امتا    

نظر کرد و لرا هبوط کرد و خود را در زمین یافت و جنگ زمینی شتروع شتد. چترا جنتگ؟ چتون      

بَتْضُكُمْ » فرمود:  ؛«اِهْبِطُوا»د: که فرموجنس زمین، جنس تزاحم است. به همین جهت هم بتد از این

کنیتد ولتی در زمتین و در    گیرید که نقبت به هم دشمنی متی یتنی در شرایطی قرار می «لِبَتْضٍ عَدُوٌّ

روی  «وَلَكُمْ فِی األَرْضِ مُقْتتَاَر  وَمَتَتاعإ إِلَت  حِتینٍ    » این شرایطِ ار از دشمنی، ابدی نیقتید. لرا فرمود:

 ای را که باید ببرید، ببرید.  موقت هقتید تا بهرهزمین در یك زندگی 

در این زمین شرایط رفع و جبران آن عریانی را برای شما فراهم آوردیم و این شما و این دینتی کته   

به کمك آن بتوانید آن عریانی به جهتت نزدیكتی بته شتجره را جبتران کنیتد و در زنتدگی زمینتی         

 فرماید:  و از آن فاصله بذیرید. میهای شهوانی را بشناسید بتوانید آن جنبه
ذَلِيكو مِينْ    1يوا بونِي آدومو قَدِ أَنزَلْنَا عولَيِكنمِ لِبواسًا يْوواريي سووِءواتِكنمِ وورييشًا وولِبواسْ التَّقْيووَو ذَلِيكو خَيِيرٌ   »     

 22سوره اعراف، آیه « آيواتِ اللّهِ لَعولَّهْمِ يوذَّكَّرنونَ

 فرمایند:در شرح این آیه می علیه(اهللة)رحمابااباییعالمه     
های شما را بپوشاند و زینت شما باشد و لباس تاوی کته  یتنی ای فرزندان آدم! ما برای شما لباس آفریدیم تا زشتی» 

دهد، بهتر است. زیرا در باانِ انقتان متتایبی   لباس باان است و انقان را از گناه که باعث رسوایی اوست، نجات می

                                                
خواهد قدرت انتاالِ در رؤیت به ما بدهد به اوری که از لباس ظتاهر منتات  شتویم بته لبتاس      کنید قران میچنانچه مالحظه می1 

های باانی و عام  جمال باان ما است. و از ارف دیذتر همتانطور   وا را نیز یك لباس بداینم که موجب اوشش زشتیتاوا، و تا

شویم، از تاوا نیز یك نووه اوشش کشف کنیم و آن را اوششی برتر ببینیم, واز اریق ایتن  که از لباس ظاهری به تاوا منتا  می

متاول قرار دهیم و حاایق متاول را در عالم موقوس از اریق مظاهر موقوس قدرت انتاال, موقوس را وسیله توجه به حایات 

 مربوط به آن بشناسیم. 
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ها را هدایت کرده تا با لبتاس و آرایتش   آشكاری آنها رسوایی، و لباس آن، تاوی است و خدایی که انقان است که
هتای بتاانی آنهتا هتم ملتبّس و      های ظاهری خود را بپوشانند با آیات الهی از اریق ایامبر خواستته عیتب  خود، عیب

 «.اوشیده شود و آشكار نذردد

ی که سراسر اوشش بود و اصاله عیبی برایت ظاهر نبود، ولتی  فرماید: در شرایطی بودخداوند می    

هایت ظاهر شتد و گرفتتار زنتدگی زمینتی     با نزدیكی به نهی خدا از آن شرایط خارج شدی و عیب

های جقمی که در عالم جقتم بتا   شدی و حاال دو نوع عیب رو در روی تو قرار گرفت. یكی عیب

سوی اوشاندن این عیوب، به کمك لباس، این عیب را رو هقتی که با هدایت فطری تو به آن روبه

اوشاندی، و عیب دوم هم به کمك هدایت توسط ایامبران، زمینه اوشاندنش برایت فتراهم گشتت.   

های خود را بپوشتانید، چته چیتزی بهتتر از     شرایطی برایتان در جقم و روح فراهم کردیم که زشتی

 فرماید: ما لباس نازل کردیم.میاوشاند؟ چون در آیه های ما را میشریتت، عیب

فرماینتد:  بتوده استت؛ متی    «اهللحفظه»آملیجوادیاهلل تونی که استاد عرفانِ آیتفاض  اهلل مرحوم آیت   

فكر نكنید از آن  «.من دو سال ماه رمضان، سور و افطار نان و ایاز خوردم، يیر از دوشب که نان و ماست خوردم»

آمتده تتا التب و    طمئن باشید يیر از همین نان و ایاز در ذهنشان نمتی خورده است، موضع يصه می

ها قترار داده استت اوشتانده و راه    تمنّای آن را بكنند. چون اردٍ شریتت يیر آنچه را خدا برای آن

 است.تغریه از اریق نظر به جمال موبوب را برایشان باز کرده

كنمْ الشَّيِطَانن كَموا أَخْرَجو أَبووويِكنم مِّنَ الْجونَّيةي يونيزي ْ عونْهْمويا لِبواسويهْموا     يوا بونِي آدومو الَ يوفْتِنَنَّ»  فرماید:بتد می

إينَّْه يورَاكنِم هْوو ووقَبييلنْه مِيْن حويِي ن الَ تَيَرِوَنْهمِ إينَّيا جوعولْنَيا الشَّييوا ِينَ َأوِلِيوياء ِللَّيذِينَ الَ          لِيْرييوهْموا سووِءواتِهيموا

  1.«يْؤْمِننونَ
 فرمایند:  می علیه(اهلل)رحمةابااباییعالمه     
یتنی ای فرزندان آدم: بدانید برای رفع متایب، لباس تاوا را که همان فطرت است به شما اوشتاندیم، اتس مواظتب    » 

بتاس  اور که از تن ادر و مادرتتان  درآورد. کنتدن ل  باشید این جامه خدادادی را شیطان با فریب بیرون نیاورد، همان
در نیامده، در بهشت ستادت برای نمایاندن عورت بود تا هر انقانی اگر فریب شیطان را نخورده و از  لباس تاوایش به

بینیتد و لترا راه نجتات بقتیار باریتك استت. و       بینند که شما آنها را نمیاش شما را از اریای میبماند. شیطان و قبیله
روند، ایمانِ به آیاتمان، که به اای خود به دنبال شیطان میان را اولیاء افراد بیفرماید: ما شیطخداوند در ادامه آیه می

                                                
 .22سوره اعراف، آیه  - 1



 ...............................................................................................................................................   شيطان شناسی مقدمه سلوک
23 

کنتد، البتته اگتر    ، کارهایش را میقرار دادیم و قدرت و والیت شیطان در فریب دادن اوست و از اریق همین فریب
 « موفق به فریب شد.

م شما هتم همتان موقتیتت را داریتد و     فرماید: ای فرزندان آداس در واقع خداوند در این آیه می    

اور که ادر و مادر شما در متترض فریتب شتیطان    هم اکنون در مترض فریب شیطان هقتید، همان

قرار گرفتند و از بهشت بیرون آمدند و از اوشش عیوبشان موروم شدند. اس متلتوم استت شتیطان    

را که نمایش اایداری بر فطرت همواره با ما هقت و دائم در حال فریب دادن ما است تا لباس دین 

بینیتد لبتاس   انتد، متی  های يیر متتدین کته متزاحم حتال دیذتران     است از ما در آورد. مث  همین آدم

 اند. ای از کار شیطانها نمونهاند، اینشهوت به تنشان است و لباس دین را در آورده

 

 راه غلبه بر شيطان

خود و يیر ضتروری  های بیید که شما را فریفتة جنبهکه فرمود: مواظب این شیطان باشبتد از آن    

اش از جایذاهی به شما او و قبیله «إِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ الَ تَرَوْنَهُمْ» فرماید:زندگی نكند، می

هتا نیقتتید. راه نجتات ایتن نیقتت کته بذوییتد        گیرند که متوجته آن نظر دارند و شما را زیر نظر می

بینید کته بخواهیتد مواظتب او باشتید، راه     مواظب شیطان هقتم که فریبم ندهد، چون شما او را نمی

که اصاله نتواند وارد حیات شتما شتود.   نجات این است که لباس شریتت را موكم بپوشید به اوری

یتنی با چشم خدا شیطان را ببین و این یتنی موكم از شریتت خدا تبتیت کتردن، آن هتم در همتة    

 ابتاد.

متا شتیطان را سرارستت و حتاکم      «إِنَّا جَتَلْنَا الشَّیَااِینَ أَوْلِیَاء لِلَّرِینَ الَ یُؤْمِنُونَ»در آخر آیه فرمود:     

های شیطان آزاد شوی راهش این استت کته   يیر مؤمنین قرار دادیم، اگر خواستی از حاکمیت حیله

یت خداونتدخواهی رفتت و دیذتر حاکمیتت     وارد دنیای دینداران شوی که در این صورت زیر وال

گیرد. راه دیذری نیقتت.  های او قرار نمیشیطان برجان تو کارگر نیقت و روح تو توت تأثیر حیله

زای شیطان هم نجات ایدا کنی، های هالکتامكان ندارد که وارد دنیای دینداران نشوی و از فریب

ندارانه زندگی نكرد و هم گرفتار شیطان شود هم دیاین خودش حیلة شیطان است که فكر کنی می

 نبود.


