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تأملی قرآنی ـ روایی در ویژگیها و روشهای نفوذ دشمن
در دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن نظام اسالمی
شبیر فیروزیان /دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دريافت3191/9/31 :

چکیده

firuzian62@gmail.com

پذيرش3191/4/23 :

ایجاد اختالل در دستگاه ادراکی انسان اصلیترین کار ابليس و شياطين جنی است .شـياطين انسـی و دسـتگاههای
حاکم شيطانی نيز برای انحراف نظام اسالمی از ارزشهای اسالمی و انقالبی در دستگاه محاسباتی مردم ،مسئوالن
و نخبگان جامعة اسالمی نفوذ و در آن اختالل ایجاد میکنند .اصوالً در ادبيات مفهومی قرآن کریم ،کلمـة «شـيطان»
عالوه بر «ابليس» بر انسانهای شرور و یا بر دستگاه حاکم شرور نيز قابل انطباق است .اگر از این منظر بـ آیـات و
روایات مربوط ب شيطان بنگریم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسالمی تطبيق دهيم ،آنگاه ویژگیها و روشهـای
نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن قابل احصا و تحليل خواهد بود .این همان روشی است ک مكـرر
توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در تبيين رفتارهای دشمنان نظام اسالمی ب کار گرفت شـده اسـت .ایـن مقا ـ
کوشيده با روش تحليلی ـ توصيفی ویژگیها و راههای نفوذ دشمنان شيطانی نظام اسالمی در دسـتگاه محاسـباتی
مردم و مسئوالن را تحليل کند.

کلیدواژهها :نفوذ ،شیطان ،دشمن ،دستگاه محاسباتی ،نظام اسالمی.
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مقدمه
دشمنی نظام استکبار با نظام جمهوری اسالمی در ساا هاای اییا ،

آ آن ه «شیطان رجی » تنها به «ابلی »،اطالت نشاده ،با ساای

وارد م حلة تازه و پیچیدهت ی شده است؛ م حلهای کاه رهبا ممظا

ش ی ها ه اطالت شده است .دربارة «ابلی »،ماىف مایاد« :فَاایْ ُْْ

انقالب از آن با کلیدواژة «نفوذ» یاد میکنند و مه ت ین حاوزة آن را

مِنْهااا فَإِنَّ ارَ رَجِاای ٌ»(ص .)77:دربااارة سااای شاایطانهااا و ش ا ی ها

دستگاه محاسباتی م دم ،نخبگان و مسئوالن مایدانناد .یار رو

مااىف مایااد« :وَ حَفِظْناهااا مِ انْ کُ الِّ َش ایْطانٍ رَجِاای ٍ» (حج ا )97 :

ب ای تحلیل چگونگی نفوذ دشامن در آیااق آا آن کا ی و روایااق

(طباطبائی9197 ،ت ،12ْ ،ص.)191

ممصومان ،تحلیل آیاق م بوط به منافقان و بیمااردالن اسات .اماا

امی مؤمنان علی نیق در نهجا بالغـ  ،انساانهاا و دولاتهاای

 ،که اماام یمینای

شیطان صفت ا و به طاور مشاخد در عبااراق ذیال ب پاکننادران

و رهب ممظ انقالب مک ر آن را به کاار ر فتهاناد ،تأمال در آیااق و

جنگ جمل ا را اطاعتکنندران از راه و رو

ابلی ،ا کاه شایطان

روایاق م بوط به «شیطان» است؛ زی ا منظور از «شیطان» در ادبیاق

جنی است ا میدانند« :اتَّخَذُوا الشَّیْطَانَ لِأَمْ ِهِ ْ مِلَاکاً ،وَ اتَّخَاذَهُ ْ لَاهُ

مفهومی آ آن ک ی  ،ه نوع موجود ش ور است که عالوه ب ابلای،،

أَشْ َاکاً ،فَبَاضَ وَ فَ َّخَ فِی صُدُورِهِ ْ ،وَ دَبَّ وَ دَرََْ فِی حُجُورِهِ ْ ،فَنَظَا َ

ب اف اد انسانی و یا دساتگاه حااک شا ور نیاق آابال انطباات اسات،

بِأَعْیُنِهِ ْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِ ْ فَ َکِبَ بِهِ ُ القَّلَلَ وَ زَیَّنَ لَهُا ُ الْخَطَالَ فِمْالَ

بهرونهایکه در آ آن ک ی  ،حتی از منافقانی که نفوذیهاای دشامن

مَنْ آَدْ شَ ِکَهُ الشَّیْطَانُ فِای ُسالْطَانِهِ ،وَ نَطَاقَ بِالْبَاطِالِ عَلَاى ل َِساانِهِ»

هستند نیق با تمبی «حقب الشیطان» یاد شده است (مجادله.)91 :

(نهجالبالغه ،بیتا ،خ )7؛ زشتسی تان شیطان را مالك کارشان آا ار

به نظ میرسد عمیقت ین و راهب دیت ین رو

بناب این ،اطالت تمبی «شیطان» ب انسانهاای شا ور و دساتگاه
حاک ش ور ،ریشه در آیاق آ آن ک ی و روایاق اهلبیت دارد.
در یر آیه ،به ص احت لفظ «شَیاطِینَ الْإِنْ »ِ،به کار رفته اسات

دادهاند .او ه آنان را دام یویش ب رقیده و سپ ،تخ ها ،پساتى و
رذالت را در ساینههاشاان راذارده ،و جوجاههاا ،آن را در دامنشاان
پ ور

داده است .با چش آناان ماىنگا د و باا زباان آناان ساخن

که نشان میدهد لفظ «شیطان» ب افا اد انساانی نیاق آابال اطاالت

مىروید و با دستیاریشان ب م کب رم اهکنندة یویش سوار شاده و

است« :وَ کَذلِرَ جَمَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوّاً شَیاطِینَ الْإِنْ ِ،وَ الْجِانِّ یُاوحِی

ک دار ناپسند را به نظ شان جلوه داده است (اینان به کسى مانند کاه)

بَمْضُهُ ْ إِلى بَمْضٍ زُیْ ُفَ الْقَوْ ِ غُ ُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّرَ ما فَمَلُاوهُ فَاذَرْهُ ْ

اعما آنها رواهى مىدهد که باا همکاار ،شایطان انجاام شاده ،و

وَ ما یَفْتَا ُونَ» (انماام)991-991 :؛ اینچناین در ب ابا ها پیاامب ،،

سخنان باطل را او به زبانشان نهاده است.

دشمنى از شیاطین ان ،و جن آ ار دادیا  .آنهاا سا ( ،و درروشاى)

در عباراتی دیگ  ،اصاحاب جمال را حاقب و ساپاهیان شایطان

سخنان ف یبنده و بىاساس (ب ا ،اغفا م دم) به یکدیگ مىرفتناد،

اساتَجْلَبَ یَیْلَاهُ وَ
نامیده است« :أَلَا وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ آَادْ جَمَا َ حِقْبَاهُ وَ ْ

و ار پ وردرارق مىیواست چنین نمىک دند (و مىتوانسات جلاوی

رَجِلَهُ» (همان ،خ )11؛ آراه باشید که شیطان حاقب یاویش را را د

آنها را بگی د ،ولى اجبار سود ،ندارد).

آورده ،و سواره و پیادران لشک یود را ف ا یوانده است.

در آیة دیگ  ،در ش ححا منافقانی که باا دشامنان اساالم یلاوق

در عباراتی مشابه ،دربارة اصحاب جمل مایف مایاد« :أَلَاا وَ إِنَّ

میکنند ،میف ماید« :وَ إِذا یَلَوْا إِلى شَیاطِینِهِ ْ آالُوا إِنَّا مَمَکُ ْ إِنَّماا نَحْانُ

الشَّیْطَانَ آَدْ ذَمَّ َ حِقْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ لِیَمُاودَ الْجَاوْرُ إِلَاى أَوْطَانِاهِ وَ

مُسْتَهْقِؤُنَ» (بق ه)91 :؛ و هنگاامى کاه باا شایطانهاا ،یاود یلاوق

یَ ْجِ َ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ» (همان ،خ )11؛ آرااه باشاید کاه شایطان

مىکنند ،مىرویند :ما با شمایی ! ما فقط (آنها را) مسخ ه مىکنی !

حقب و ط فداران یویش را بسیج ک ده و سپاه یود را را د آورده

عالمه طباطبائی ممتقدند :لفظ «شیطان» در آ آن کا ی  ،لقومااً
به ممنای «ابلی »،نیست ،بلکه به ممنای ه موجود شا اسات ،کاه

است تا بار دیگ ست را به جایش ب ر داناد و باطال را باه جایگااه
نخستینش باز ف ستد.

ابلی ،ه یکی از مصادیق آن است« :کلماة «شایطان» باه ممناا،

ایشان در توصیه به اصحابشان در جنگ صفین ،لفظ «شایطان»

«ش ی » است که «ابلی »،ه یکى از آن شا ی ها اسات و ذریاة او

الساوَادِ
را به «مماویه» اطاالت کا ده ،میف مایناد« :وَ عَلَایْکُ ْ بِهَاذَا َّ

نیق مصادیقى از ش ی ند ،و اش ار جن ه مصاادیقى از آن هساتند .در

الشایْطَانَ کَاامِنٌ فِای
َاضا ِبُوا ثَبَجَاهُ فَاإِنَّ َّ
الْأَعْظَ ِوَ ال ِّوَاتِ الْمُطَنَّابِ ف ْ
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کِسْ ِهِ» (همان ،خ )66؛ به آن ر وه کثیا و سا اپ دة پا زرت و با ت

بهرونهایکه در ابتدای کار ،ممکن است اف اد سادهلوح ب یی کارهای

(مماویه) به ساختى حملاه ب یاد ،و در د آن باه نبا د بپ دازیاد کاه

دشمن را توجیه ک ده ،دیگ ان را مته به تاوه و وساواس بایش از

شیطان در کنار آن پنهان شده است.

اندازه کنند و از کنار آن به سادری بگذرند.

بناب این« ،شیطان» نامیدن اف اد و دولاتهاای شا ور ،ناه مسائلهای
«ذوآی» ،بلکه ام ی «اصیل» و دارای مبانی محک آ آنی و روایی است.
در این مقاله ،با به هری ی از ایان رو

در تفسير نمون  ،دربارة نفوذ تدریجی شیطان آمده است:
وسوس هاى شيطان معموالً ب همين صورت است؛ انسـان را

راهبا دی ،وییرایهاا و

قدم ب قدم و تدریجاً در پشت سـر خـود بـ سـوى پرتگـاه

رو های نفاوذ دشامن در دساتگاه محاساباتی ما دم و مسائوالن

مىکشاند .این موضوع منحصر ب شيطان اصلى نيست ،تمـام

تحلیل یواهد شد.

دستگاههاى شيطانى و آ وده براى پياده کردن نقش هاى شوم

در پایان مباحث مقدماتی باید رفت ه چند در ساا های اییا و

خود ،از همين روش «خطوات» (گام ب گام) استفاده مىکننـد.

پ ،از هشدارهای مقام ممظ رهب ی پی امون مسئلة نفوذ دشامن در

ذا ،ذا قرآن مىگوید :از همان گام اول ،باید ب هوش بود و بـا

دستگاه محاسباتی م دم و مسئوالن نظام اسالمی ،مقااالق متماددی

شيطان همراه نشد (مكارم شيرازی ،6336،ج ،6ص.)338

بنیاادین با ای بیاان

عالمه طباطبائی نیق تمبی «یطوه» در این آیااق را ناا باه اماوری

وییریها و رو های نفوذ دشمن استفاده نشده است .در ایان مقالاه

میداند که نسبت به ض به و ب اندازی نهایی شایطان ،جنباة مقادمی

نگاشته شده ،اما در هیچیر از آنها از این رو
تال

شده است تا با به هری ی از رو

پیشرفتاه ،باه ایان ساؤا

دارد (طباطباائی9197 ،ت ،9ْ ،ص .)197بااه عبااارق دیگا  ،ب یاای

اصلی پاسخ داده شود که وییری های ثابت و همیشگی نفوذ دشامن

کارهای دشمن مقدماق نفوذ است و تا این مقادماق صاورق نگیا د،

چیست؟ و این دشامن شایطانی ،از چاه رو هاایی با ای نفاوذ در

نفوذی ه اتفات نخواهد افتاد.

دستگاه محاسباتی م دم و مسئوالن به ه میری د؟

امی مؤمنان علی در عباراتی که در یصوص مااج ای حکمیات

ويژگیهای نفوذ دشمن

الشَّْطَاننا
بیان ف مودند ،به این وییری نفوذ شیطان اشاره ک دند« :إِنَّ َّ

نفوذ دشمن همواره با سه وییری ثابت هم اه است که در ادامه ،با استناد

يُسانِّي لاكُمط طُرُقاهُ وا يُرِيدُ أانط ياحُلَّ دِيناكُمط عُقطَّداً عُقطَّداً» (نهجالبالغاه،

به آیاق و روایاق به آنها اشاره یواهی ک د .دشمن همواره «تادریجی»،

بیتا ،خ )919؛ شیطان راههاا ،یاویش را با ا ،شاما آساان جلاوه

«آرام» و «منافقانه» به نفوذ در میان م دم و مسئوالن میپ دازد.

مىدهد و مىیواهد پیمانها ،الهى دین شما را ر ه ر ه بگشاید.
آن حض ق همچنین در عباراق دیگ ی مایف مایناد« :حَتَّاى إِذَا

 .1تدريجی بودن

اسْتَدْرََْ آَ ِینَتَهُ» (همان ،خ )11؛ شیطان به تدریج ،همنشین و دوست

یکی از اصلیت ین وییریهای نفاوذ دشامن« ،تادریجی باودن» آن

یود را ف یب میدهد.

است .آ آن ک ی در  1آیه ،مؤمنان را از پیا وی «یطاواق» شایطان

ایشان در عبارق دیگ ی میف مایند« :وا دالافا بِجُنُودِهِ ناحطواكُمط

نهی ک ده است؛ مانند این آیة ش یفه« :یا أَیُّهَا الَّاذِینَ آمَنُاوا ال تَتَّبِمُاوا

فاأاقطحامُوكُمط ،وا لاجانتِ الذُّلِّ وا أاحالَُّّوكُمط واراطاَّنتِ الطقاتطَّلِ ،وا أاوططائَُّوكُمط

یُطُواقِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِ ْ یُطُواقِ الشَّیْطانِ فَإِنَّاهُ یَاأْمُ ُ بِالْفَحْشااءِ وَ

إِثطخاننا الطجِرااحاَّ ِ طاعطنَّن فَِّي عَُُّْونِكُمط وا حاَّّاا فَِّي حُلَُّوقِكُمط وا داقاَّن

الْمُنْکَ ِ» (نور19 :؛ نیق ،ر.ك :بق ه961 :و121؛ انمام911 :؛ نور.)19 :

لِمانانخِرِكُمط وا قاصطدا لِماقانتِلِكُمط وا ساوطقن بِخاّاائِمِ الطقاهطرِ إِلاى النََّّنرِ الطمُعاَّدًَِّ

اهل لغت «یطوه» را به «فاصلة میان دو پا» یاا هماان «راام»

لاكُمط» (همان ،خ )911؛ شیطان با سپاه یویش ،به تدریج به شاما

ممنا ک دهاند (راغب اصفهانی9191 ،ت ،ص .)111باا توجاه باه ایان

حمله آورد و سپ ،شما را در پناهگاهها ،مذلت دایل ساایت و

ممنا ،باید رفت :نفوذ دشمن هماواره در ابتادای کاار ،راام باه راام و

در مهلکهها ف ود آورد .او (و سپاهیانش) شما را با ف و ک دن نیقه

تدریجی است .شیطان ب ای ب یی اف اد ،از ابتادا باه صاورق صا ی

در چش ها ،ب یدن رلوها و کوبیدن مغقها پایما ک دند .این ب ا،

نقشة نفوذ

را ب مال نمیکند ،بلکه از کارهاای شابههنااکی شا وع

ماایکنااد کااه بتااوان باا ای آن توجیهاااق بظاااه عقالناای آورد،

آن است که شما را هالك سازد و به سو ،آتشى بکشااند کاه از
پیش مهیا شده است.

  62معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،862مهر 6633

واژة «دلف» در عباراق باال ،از ماادة «دلاوف» ،باه ممناای «راه

راهنمایى کن ؟!

رفتن با رامهای نقدیر باه ها » اسات (ابانمنظاور9191 ،ت،1ْ ،

م حوم طب سی در ذیل آیة  12سورة مبارکه اعا اف مایف مایاد:

ص .)926این عباراق امی مؤمنان رویای آن است کاه دشامن با ای

«وسوسه» به ممنای دعوق به کاری با صدای آهسته است (طب سی،

نفوذ ،ابتدا به تدریج رام ب میدارد ،اما در اداماه ،ضا باق مهلکای با

 ،1ْ ،9171ص.)611
از تمبی «وحی» ،که در آ آن ک ی دربارة شیطان باه کاار رفتاه

پیک ملت مسلمان و مؤمن وارد میسازد.
پیامب اک م در یکی از آی ین یطبههایشان ،پ ،از فت مکاه،

است نیق میتوان به این نتیجه رسید که نفوذ دشمن در ابتادای کاار،

که دیگ س زمین مکه و بسیاری از جزیرة العرة از شا ك یاالی

نفوذی آرام و بیس و صداسات؛ زیا ا «وحاى» در لغات ،باه ممناای

شده بود ،یطاب به م دم ف مودند« :اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّیْطَانَ آَدْ یَائَِ،

«القای ممنای به صورق اشارة س ی  ،کنایاهآمیاق و رمقروناه» اسات

َضایَ مِانْکُ ْ بِمُحَقَّا َاقِ الْأَعْمَاا »
أَنْ یُمْبَدَ فِی بِلَادِکُ ْ آیِا َ الْأَبَادِ وَ ر ِ

الشایاطِینَ لَیُوحُاونَ إِلاى
(راغب اصفهانی9191 ،ت ،ص« .)181وَ إِنَّ َّ

(صدوت ،1 ْ ،9161 ،ص )117؛ ا ،م دم ،شیطان از اینکاه در باالد

أَوْلِیائِهِ ْ» (انمام)919 :؛ شیاطین به دوستان یود (و کسانى کاه آماادة

شما پ ستیده شود تا ابد ماأیوس شاده اسات و از شاما باه کارهاا،
(رناهان) کوچر راضى مىشود.

پذی

دستوراق آنهایند) وحى مىکنند.
پیامب اک م در روایتی نفوذ آرام شیطان در انسان را باه ج یاان

این روایت نیق نشان میدهد که نفوذ دشمن نفوذ تدریجی اسات

آرام و بیس و صدای یون در بدن انسان تشبیه مایکنناد« :شایطان

و هنگامی که از ت غیب ما دم و مسائوالن باه انجاام کارهاایی کاه

در وجود انسانها همچون یونى که در رگهاست ج یان دارد» (ابان

آبحش آشکار است مأیوس شود ،ما دم و مسائوالن را باه کارهاایی

ابیالحدید9121 ،ت ،91ْ ،ص.)112

تشویق میکند که آبحش در نظ آنان کوچر است.
همچنین امام کا  در روایتی یطاب به هشام میف مایناد« :وَ
إِنَّ صِغَارَ الاذُّنُوبِ وَ مُحَقَّ َاتِهَاا مِانْ مَکَایِادِ إِبْلِای ،َ،یُحَقِّ ُهَاا لَکُا ْ وَ

امی مؤمنان نیق در اینباره میف مایند :از دشمنى بپ هیقیاد کاه
در سینهها مخفیاناه نفاوذ ماىکناد و در راو هاا مخفیاناه ساخن
مىروید» (نهجالبالغه ،بیتا ،خ .)11

یُصَغِّ ُهَا فِی أَعْیُنِکُ ْ ،فَتَجْتَمِ ُ وَ تَکْثُ ُ فَتُحِیطُ بِکُ ْ» (ابنشامبه ح انای،

در این عبارق نهجا بالغ نیق ه دو وییرای مقباور (نفاوذ آرام و

9121ت ،ص )111؛ رناهان کوچر بىمقدار ،از ف یبهاا و دامهاا،

الشایْطَانَ
تدریجی شیطان) با تشبیهی زیبا بیان شده اسات« :اتَّخَاذُوا َّ

شیطان است .آنها را به چشمتان حقی و کوچر مینماید تا ر د آیاد

صادُورِهِ ْ ،وَ دَبَّ
لِأَمْ ِهِ ْ مِلَاکاً وَ اتَّخَذَهُ ْ لَهُ أَشْ َاکاً ،فَبَاضَ وَ فَ َّخَ فِی ُ

و انبوه شود و شما را در میان ری د.

وَ دَرََْ فِی حُجُورِهِ ْ» (همان ،خ )7؛ (این زشات سای تان) شایطان را
مالك و اساس کار یود آ ار دادهاند .او نیق آنها را به عناوان دامهاا،

 .3آرام بودن

یویش (یا ش یکان یود) ب رقید و به دنباا آن ،در ساینههاا ،آنهاا

وییری دوم نفوذ دشمن ،آرام و بیس و صدا بودن آن است .یکای

تخ رذار ،ک د .سپ ،آن را به جوجه تبدیل نماود و باه تادریج ،در

از تمابی ی که در آ آن ک ی دربارة شیطان به کار رفته و رویاای

ی دهای آنان نفوذ ک د.

الشایْطانُ
این حقیقت است ،تمبی «وسوسه» است«:فَوَسْوَسَ لَهُمَا َّ

در عبااارق مقبااور« ،دبّ» بااه ممنااای «ح کاات آرام و یفیااف»

لِیُبْدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما» (اعا اف)12 :؛ شایطان

(راغب اصفهانی9191 ،ت ،ص )126و «درْ» نیق به ممنای «ح کات

به وسوسه ک دن آنان (آدم و حوا) مشاغو شاد ،تاا لبااسهاا،

بااا دآاات ،احتیاااط و تاادریجی» اساات (مصااطفوی9112 ،ت،1ْ ،

اطاعت و بندرى یدا را از تن آنان بی ون کند ،و عورق آنها را که

ص .)199تفاوق آنها با یکدیگ این است که ح کات دومای از اولای

پنهان بود ،آشکار سازد.

آویت است (بح انی ،9ْ ،9161 ،ص.)111

«فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ آا َ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّرَ عَلى شَجَةَ ِ الْخُلْادِ
وَ مُلْرٍ ال یَبْلى» (طه)912 :؛ ولى شیطان او را وسوسه کا د و رفات:

 .3منافقانه

ا ،آدم ،آیا مىیواهى تو را به دریت زندرى جاوید ،و ملکى باىزوا

یکی دیگ از وییریهای نفوذ دشمن این است که دشمن هماواره باا
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نفات و اه ی یوشاایند و دلساوزانه باا ما دم و مسائوالن روباهرو

جور دیگری جلوه میدهند؛ حقيقت رژیـم آمریكـا اینهاسـت.

میشود تا بتواند در بقنگاه ،ض بة کاری را وارد کناد .دشامن هماواره

این در مورد ماست؛ در مورد کشورهای دیگـر هـم همينجـور

با ا هار دوستی ،یود را یی یواه و دلسوز ط ف مقابل نشان میدهاد.

است .ملت بزرگ ایران این شيطان بزرگ را از کشـور بيـرون

این همان کاری است که شایطان درباارة حضا ق آدم کا د .آا آن

کرد .نباید بگذاریم دوباره برگردد .نباید بگذاریم از در رفـت ،از

ک ی در اینباره میف ماید« :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ لِیُبْادِیَ لَهُماا ماا

پنجره برگردد نباید اجازه بدهيم نفوذ پيدا کند .دشـمنی اینهـا

الشاجَ َةِ إِالَّ
وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ آا َ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ َّ

تمام نمیشود (حسينی خامن ای 62 ،شهریور .)6335

آاسامَهُما إِنِّای لَکُماا لَمِانَ
أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِادِینَ وَ َ
النَّاصِحِینَ» (اع اف)19-12 :؛ سپ ،شیطان آنها را وسوساه کا د تاا

روشهای نفوذ دشمن در دستگاه محاسبااتی مبردم

آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد و رفت :پ وردرارتاان شاما

مسئوالن و خواص

را از این دریت نهى نک ده است ،مگا باه یااط اینکاه (ارا از آن

اصلیت ین حوزة نفوذ دشمن ،نفوذ در باورهای عامة ما دم و دساتگاه

بخورید) ف شته یواهید شد یا جاوداناه (در بهشات) یواهیاد ماناد! و

محاسباتی مسئوالن و نخبگان است .دشمن باا بها هریا ی از اباقار

ب ا ،آنها سورند یاد ک د که من یی یواه شما هست !

تأثی رذار «رسانه» ،از رو هاای متناوعی با ای ایان منظاور بها ه

عالوه ب عبارق پایانی آیة ش یفة ،که شیطان آس یاد مایکناد

میری د که در ادامه ،به آنها اشاره یواهد شد.

که من یی یواه شما هست  ،طبق دیادراه ب یای مفسا ان ،از جملاة
«وسوس له»  -با توجه به حا ف «الم» ،کاه ممماوالً با ا ،نفا و

 .1تهديد و ايجاد ترس

فایده مىآید -نیق چنین استفاده مىشود که شیطان در وسوساههاا،

یکی از مه ت ین شیوههای دشمن ب ای نفاوذ و ایاتال در دساتگاه

یود ،چه ة یی یواه و دلسوز ب ای آدم ر فت ،درحالىکه در جملاة

محاسباتی مسئوالن ،یواص و عامة م دم ،تهدیاد و ایجااد تا س در

«وسوس الیه» چنین ممنایى وجود ندارد ،بلکه تنها به ممناا« ،نفاوذ

آنهاست تا آنها را از تصمی عاآالنه بازدارد .دشمن هماواره ایانروناه

مخفیانه» در آلب کسى است (طب سی ،1ْ ،9171،ص .)616

القا میکند که ار با من رابطه نداشته باشی و آآایی من را در جهاان

امی مؤمنان نیق در نامهشان به مالر اشت  ،نسابت باه نقدیکای

نپااذی ی ،جامم اة اسااالمی دچااار مشااکالق متمااددی یواهااد شااد:

منافقانة دشمن هشدار میدهند و میف مایند« :راهى دشمن نقدیار

«الشَّیْطانُ یَمِدُکُ ُ الْفَقْ َ وَ یَأْمُ ُکُ ْ بِالْفَحْشاءِ» (بق ه)161 :؛ شیطان شما

و یاو بیناى یاود را

را (به هنگام انفات) ،وعدة فق و تهیدستى ماىدهاد ،و باه فحشاا (و

مىشود تا غافلگی کند .پ ،دوراندیش باا
مته کن» (نهجالبالغه ،ن .)81

رهب ممظ انقالب اسالمی با انتقاد شدید از کسانی که در دایل
کشور ،مشغو موجه جلوه دادن چه ة دشمن هستند ،میرویند:

زشتیها) ام مىکند.
یداوند در آیاتی از آ آن کا ی  ،مؤمناان را از اینکاه تهدیادهای
نفوذیهای شیطانصفت دشمن در آنهاا ایجااد تا س کناد ،ب حاذر

بعضیها اصرار دارند این شيطان بزرگ را با این خصوصـيات

میدارد« :إِنَّما ذلِکُ ُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ فَال تَخافُوهُ ْ وَیاافُونِ إِنْ

ـ ک از ابليس بدتر است ـ بزک کنند و ب شكل فرشت وانمود

کُنْتُ ْ مُؤْمِنِینَ» (آ عم ان)978 :؛ این سخنان شایطان اسات کاه باه

کنند .چرا؟ دین ب کنار ،انقالبیگری ب کنار؛ وفاداری ب مصـا

وسیلة آن ،دوستانش را مىت ساند .شاما مسالمانان از آن نت ساید و از

کشور چ میشود؟ عقل چ میشـود؟ کـدام عقلـی و کـدام

من بت سید ار اهل ایمان هستید.

وجدانی اجازه میدهد ک انسان قدرتی مثل قـدرت آمریكـا را

یکی از شگ دهای شیطان در جناگ بادر نیاق زیااد نشاان دادن

ب عنوان دوست ،ب عنوان مورد اعتماد ،ب عنوان فرشتة نجـات

سپاه دشمن ب ای مسلمانان بود تا از انبوه جممیات دشامن بت ساند و

انتخاب بكند؟ این[گون [ هستند؛ حقيقت امر این اسـت .بلـ ،

سست شوند .امام باآ  در روایتی به این موضوع اشاره مایف مایناد:

خودشان را میآرایند؛ با ظاهر اتوکشيده ،با کراوات ،با ادکلـن،

ابلی ،در روز بدر ،مسلمانان را در چش کفار ک  ،و کفاار را در چشا

با ظواهر بظاهر چشمگير؛ خودشان را در چشم افراد سـاده وح

مسلمانان زیاد جلوه میداد (کلینی9127 ،ت ،1ْ ،ص.)177
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 .2وعدة دروغ

نفوذ شیطان را مشغو ک دن انسان به آرزوطلبی و ییا پ دازیهاای

یکی از اصلیت ین کارهای دشمن با ای نفاوذ و ایاال در دساتگاه

الشایْطانُ إِالَّ غُا ُوراً»
موهوم میداند« :یَمِدُهُ ْ وَ یُمَنِّیهِ ْ وَ ما یَمِادُهُ ُ َّ

محاسباتی م دم و باهوییه مسائوالن ،دادن وعادههاای درو اسات:

(نساء)912 :؛ (شیطان) به آنان وعده مىدهد و آرزومندشان مىکناد و

الشایْطانُ إِالَّ غُا ُوراً» (نسااء)912 :؛
«یَمِدُهُ ْ وَ یُمَنِّیهِ ْ وَ ماا یَمِادُهُ ُ َّ

جق ف یب به ایشان وعدهای نمىدهد.

شیطان به آنها وعدهها ( ،دروغین) ماىدهاد و باه آرزوهاا سا ر م
مىسازد و جق ف یب و نی نگ به آنها وعده نمىدهد.

عالمه طباطبائی در ذیل ایان آیاة شا یفه« ،اماانیّ» را ها اما
ییالى میداند که «وه » از آن لذق بب د و آن را از نتاایج وسوساه و

امی مؤمنان نیق در نهجا بالغ  ،یکی از کارهاای شایطان را

وعاادة درو شاایطان میدانااد (طباطبااائی9197 ،ت ،8ْ ،ص .)11از

دادن وعدة درو به انسانها میداند« :نوید مىدهد و انسان را به

سوی دیگ  ،صیغة مضارع دو فمل «یَمِدُهُ » و «یُمَنِّیهِ » نیق داللات

یواهش وامىدارد .رناهان و ج ای زشت را نیکو جلوه مىدهد ،و
رناهان بقرگ را سبر مىشام د ،و باه تادریج ،پیا وان یاود را

ب اساتم ار باه کاار با دن ایان رو توساط شایطان دارد .عالماه
طباطبائی در ذیل این آیاق ش یفه ،میف مایند:

ف یب داده ،در سمادق را به رو ،ر وران یود مىبنادد .آنچاه را

در این آیة شریف  ،از شيطان حكایت شده ک گفت است :مـن

که آراسته بود انکار مىکند ،و آنچه را آسان جلوه داده بود باقرگ

انسانها را از راه سرگرم کردنشان ب پرسـت

مىشمارد ،و از آنچه آنها را ایمن ک ده باود ساخت ماىت سااند»

ارتكاب گناهان گمراه خواهم کرد و آنان را با اشتغال ب آمال و

(نهجالبالغه ،خ .)11

آرزوهایى ک از اشتغال ب واجبات زندگیشان باز بدارد فریـب

حضا ق همچنااین دربااارة وعاادة درو شاایطان بااه یااوارْ
میف مایند(« :شیطان رم اهکننده و نفسى کاه باه باد ،ف ماان
مىدهد) آنان را با آرزوها ف یب داد و راه رناه را ب ایشاان هماوار
ک د و به آناان وعادة پیا وز ،داد و سا انجام ،باه آتاش جهان
ر فتارشان ک د» (همان ،ح .)111

غيـر خـدا و

مىدهم ،تا آنچ را ک برایشان مهم و حياتى است بـ خـاطر
آنچ موهوم و خا ى از واقعيت است ،رها کنند (همان).

در واآ  ،از دیدراه عالمه ،هدف نهایی شیطان از مشغو کا دن
انسان به ییاا پا دازی ،تغییا اولویاتهاای او و دسات کشایدن از
کارهای مه است .به عبارق دیگ  ،رو

ابتدایی شیطان ب ای نفاوذ

در دستگاه محاسباتی انسان« ،وعده دادن» است که ثم ة این وعاده
 .3مشغول کردن به خیالپردازی و آرزوهای طوالنی

دادنهای پی در پی« ،مشغو شدن انساان باه ییاا پا دازیهاای

یکی از رو های نفاوذ دشامن در دساتگاه محاساباق مسائوالن و

موهوم» است ،و نتیجة ایان مشاغولیت کااذب« ،دسات کشایدن از

یواص ا که هم اه و همقمان با ساای رو هاا انجاام مایریا د ا

کارهای مه و اصلی» است .بناب این ،دشمن ابتدا به مسئوالن ا باه

ت سی ییاالتی موهوم از پیش فتهای مادی بظاه زیبایی است کاه

ش ط پی وی از دستوراق اوا وعدة ایجاد جامماة پیشا فته میدهاد و

در نتیجة تبمیت از او به دست میآید .به عبارق دیگ  ،دشمن هماواره

آنراه به طور نایودآراه ،ییا پ دازیهای موهوم در ذهن آنها شاکل

در فضای ذهنی مسئوالن و یواص اینرونه ت سی میکند کاه ارا

میری د و اینرونه با تکیه ب «آوة واهمه» به جای «آاوة عاآلاه» در

عمال شاود ،در آیناده

دستگاه محاسباتیشان ایتال ایجاد میشود .ایجااد ایاتال در آاوة

به نسخة سیاسای ،اآتصاادی و ف هنگایا

دنیایی از پیش فتهاای ماادی شاگفتآور در کشاور شاکل یواهاد

عاآله با آرزوهای طوالنی ،واآمیتی است که امی مؤمنان نیاق باه آن

ر فت .این ییا و آرزو همواره در ذهن مسئوالن و یواص غ بزده

اشاره ف مودهاند :بدانید که آرزوها ،دور و دراز ،عقل را رم اه مىکند،

وجود دارد و از هیچ کاری ا حتی عبور از یطوط آ مقا با ای تحقاق

و یاد یدا را به ف اموشى مىسپارد (نهجالبالغه ،خ .)16

آن دریغ نمیورزند .همانرونه که در مسائل ایالآی نیاق شایطان باا

حض ق همچنین در عبارتی کوتاه در نهجا بالغـ  ،ابتادا باه

مشغو ک دن انسان باه آرزوهاای طاوالنی و در نتیجاه ،ف اموشای

وعدة شیطان و سپ ،به نتیجة آن ،کاه هماان ایجااد آرزوهاای

آی ق ،کاری میکند که او از انجام هایچ رنااهی با ای رسایدن باه

موهوم است ،اشاره میف مایند« :وعده مىدهد و انسان را به آرزو

آرزوهایش ابا نداشته باشد .یداوند در آ آن ک ی  ،یکی از رو هاای

وامىدارد» (همان ،خ .)11
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بناب این ،هنگامی که مسئو تصمی ری یا نخبة تصمی ساز ،کاه

الشَّیْطانُ أَعْمالَهُ ْ وَ آا َ ال غالِبَ لَکُ ُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّی جارٌ لَکُا ْ

زمینههای فک ی و روحی مادیر ایی نیق در او وجاود دارد ،غا ت در

فَلَمَّا تَ اءَقِ الْفِئَتانِ نَکَدَ عَلى عَقِبَیْهِ وَ آا َ إِنِّی بَ ِیءٌ مِنْکُ ْ إِنِّای أَر،

رؤیاهایی شد که دشمن با دادن وعدههای پی در پی ،آنها را با ای او

ما ال تَ َوْنَ إِنِّی أَیافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ َشادِیدُ الْمِقااب» (انفاا )11 :؛ و [یااد

زیبا جلوه داده ،ب ای رسیدن به این آرزوهای ف یبنده ،حاضا اسات از

کن] هنگامى را که شیطان اعما آنان (کفار) را ب ایشاان بیاراسات و

یطوط آ مق نیق عبور کناد .ایان ساه مسائله بااه (ف یاب دادن باا

رفت :ام وز هیچک ،از م دم ب شما پی وز نخواهد شاد ،و مان پنااه

آرزوها ،ارتکاب رناه (عبور از یطوط آ مق) و وعدة درو ) در جمالتای

شما هست  .پ ،هنگامى که دو ر وه ،یکدیگ را دیدند [شیطان] باه

از امی مؤمنان دربارة یوارْ آمده اسات(« :شایطان رما اهکنناده و

عقب ب رشت و رفت :من از شما بیقارم ،من چیاق ،را ماىبیان کاه

نفسى که به بد ،ف مان مىدهد) ،آنان را باا آرزوهاا ف یاب داد و راه

شما نمىبینید ،من از یدا بیمناک  .و یدا سختکیف است.

رناه را ب ایشان هموار ک د و به آنان وعدة پشتیبانی داد و س انجام باه
آتش جهن ر فتارشان ک د» (همان ،ح .)111

امی مؤمنان نیق دربارة این شیوة نفوذ شایطان مایف مایناد:
«شیطان زشتىها ،رناهان را زیبا جلوه مىدهد» (نهاجالبالغاه،
بیتا ،خ .)11
در یطبهای دیگ میف مایند« :شیطان همواره با انساان اسات و

 .4زياا جلوه دادن گفتمان و عمل باطل

یکی دیگ از ت فندهای دشامن با ای تغییا در دساتگاه محاساباتی

رناهان را زینت و جلوه مىدهد تا ب او تسلط یابد» (همان ،خ .)61

مسئوالن ،زیبا جلوه دادن عمل و راه باطل است .این چیقی است که

بناب این ،دشمن همواره عبور از یطوط آ مق ت سای شاده توساط

آ آن ک ی از آن با عنوان «تقیین شیطان» یاد ک ده است« :فَلَاوْال إِذْ

ولیّ را ب ای یواص و مسائوالن زیباا و عاآالناه جلاوه مایدهاد تاا

الشایْطانُ ماا
جاءَهُ ْ بَأْسُنا تَضَ َّعُوا وَ لکِنْ آَسَتْ آُلُوبُهُ ْ وَ زَیَّانَ لَهُا ُ َّ

احساساق و عواطف را ب انگیقد و آنها ت غیب به این کاار شاوند و باه

کانُوا یَمْمَلُونَ» (انمام)11 :؛ چ ا هنگامى که مجازاق ما به آنان رساید،

راحتی از یطوط آ مق عبور کنند.

(یضوع نک دند و) تسلی نشدند؟! بلکه د ها ،آنها آساوق پیدا کا د

یکی از متملقاق مها تاقیین شایطان« ،راه و رفتماان باطال»

و شیطان ،ه کار ،را که مىک دند ،در نظ شان زینت داد (همچنین،

است .به عبارق دیگ  ،دشمن نهتنها «عمل» باطال را ا کاه هماان

ر.ك :انفا 11 :؛ نحل61 :؛ نمل11 :؛ عنکبوق11 :؛ محمد.)18 :

عبور از یطوط آ مق است ا زیبا جلوه می دهاد ،بلکاه هماواره «راه»

عالمه طباطبائی در تبین ف ایند روانای «تاقیین شایطان» ،آن را
هم اه با «تهییج عواطف» میداند و مینویسد:

انح افی و غلط یود ا که آن را تنها راه باه سامادق و رفااه رسایدن
جاممة اسالمی مم فی میکند ا نیق راهی سهلالوصو و بدون موانا

زینت دادن شيطان عمل آدمى را ب این است کـ بـ وسـيلة

سخت نشان میدهد .طبیمتاً کسانی که راحتطلب و رفااهزده ت بیات

تهييج عواطف درونى مربـوط بـ آن عمـل ،در دل آدمـى ا قـا

شده باشند به این راه تمایل نشاان مایدهناد و آن را ب مایرقینناد.

مىکند ک عمل بسيار خوبى است ،و در نتيج  ،انسان از عمـل

امی مؤمنان ایان مسائله را یکای از ت فنادهای شایطان مایدانناد:

خود ذت مىبرد و قلباً آن را دوست مـىدارد ،و آنقـدر قلـب

«شیطان راهها ،انح افى یویش را ب ا ،شما آساان و هماوار جلاوه

متوج آن مىشود ک دیگر فرصتى بـرای

نمـىمانـد تـا در

عواقب وخيم و آثار سوء و شـوم آن تعقلـى کنـد (طباطبـائی،
6563ق ،ج ،3ص.)33

مىدهد (تا رام در ط یق او بگذارید)» (همان ،خ .)919
آن حض ق همچنین در ادامة این جمله ،به چگونگی کارایی ایان
شیوة نفوذ فک ی دشمن و ایجاد شبهه فک ی در جاممه و در نهایات،

هم اهی «تقیین شیطان» با «تهییج عواطف» در آیاهای م باوط باه

ایجاد فتنه اشاره میکنند و میف مایند« :و او مىیواهاد پیماان دیان

جنگ بدر مشهود است؛ آنجا که شیطان باا رفاتن جملاة «ال غالِابَ

شما را ر ه ر ه بگشاید ،و به جا ،جممیت و هماهنگی ،تف آاه ،و باه

لَکُ ُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّی جارٌ لَکُ ْ» (احساساق کفار را با ای حملاه

وسیلة تف آه فتنه ب آ ار سازد» (همان ،خ .)919

به سپاه مسلمانان ب انگیخت و باه آنهاا وعادة کمار داد و البتاه در

نکتة مه این است که حضا ق ایان جماالق را درباارة جناگ

نهایت ،به جای یاری رساندن ،پا باه فا ار رذاشات« :وَ إِذْ زَیَّانَ لَهُا ُ

حکمیت بیان ف مودند؛ زی ا در ماج ا ،صفین دآیقااً

صفین و پذی
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همین ب نامهها ،شیطانى اج ا شد :نخست دشمن به آنهاا القاا کا د

مسئوالن و یواص ،القای یأس و از بین ب دن اعتماد به نف ،اسات؛

حکمیت راحتت ین راه ب ا ،رسیدن باه صال و آراماش

روحیهای که شجاعت و آدرق ریسرپذی ی را از انسان مایریا د و

که پذی

اساات .سااپ ،آنهااا را بااه ناف مااانى در ب اباا دسااتوراق محکاا

او را به انسانی تنبل ،افس ده ،مص فکننده و مطی تبدیل میکناد .از

امی مؤمنان در زمینة جهاد و مقاومت در ب اب دشمن دعوق نمود ،و

ب یی آیاق آ آن ک ی ا که پیش از این نیاق باه آنهاا اشااره شاد ا

به دنبا آن ،تف آه و نفات در آن لشک عظای افکناد کاه نتیجاة آن

میتوان به این رو

شیطانی پای با د .یداوناد در آیاهای از آا آن

فتنة حکمیت بود.

ک ی میف ماید« :الشَّیْطانُ یَمِدُکُ ُ الْفَقْا َ» (بقا ه)161 :؛ شایطان باه

امی مؤمنااان علاای همچنااین در یطبااهای کااه دربااارة

شما وعدة فق و تهیدستى مىدهد.

وییریهای منافقان بیان ف مودند ،یکی از وییریهای منافقاان را

به نظ میرسد میتوان «فق » در این آیة شا یفه را منحصا در

ا که همان نفوذیهای دشمن هستند ا آساان و هماوار جلاوه

«فق مالی» ا آن ه ب ای یر ف د ا ندانست ،بلکه «فقا » در ایان

دادن راه باطل و پ پیچ و یا جلاوه دادن راه حاق توساط آناان

آیه ،ب همة انواع فق فناوری ،فق علمی و فق ف هنگی یار جامماه

میدانند« :آنان راه رم اهی را هموار میسازند و راه تنگ حاق را

نیق آالب انطبات است.

کج و پیچیده جلوه میدهند .پ ،آنان یاوران شیطان و زبانههای
آتشاند» (همان ،خ .)911

یکی از نتایج مه این نوع وعدههای مأیوسانة شیطان ،از دسات
رفتن روحیة شجاعت و «ما میتوانی » است؛ یمنی شیطان ط حای از
آینده ب ای انسان ت سی مایکناد کاه از او آادرق ریسار و اآادام

 .5شايعهسازی و دروغپراکنی

شجاعانه را میری د.

پ کارب د دیگ دشامن با ای نفاوذ در عاماة ما دم و یاواص،

پیامب اک م در ضمن حدیثی ،یکی از کارهای شیطان را ایجااد

شایمهسازی و درو پ اکنای اسات .در آیاهای از آا آن کا ی درباارة

یأس در انسانها میدانند« :و ازجمله یاران شایطان ،تکاذیب حاق و

منافقان (یا همان نفوذیهای دشمن) مییاوانی « :وَ إِذا جااءَهُ ْ أَمْا ٌ

ناامیدسازی از کار یی و وعده دادن به شا اسات» (جممای از علماا،

مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى ال َّسُو ِ وَ إِلى أُولِای الْاأَمْ ِ

 ،9161ص.)118

رو

مِنْهُ ْ لَمَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ ْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُ ْ وَ رَحْمَتُاهُ
الشایْطانَ إِالَّ آَلِایالً» (نسااء)11 :؛ و هنگاامى کاه یبا  ،از
التَّبَمْتُ ُ َّ

 .7به غفلت انداختن

پی وز ،یاا شکسات باه آنهاا ب ساد( ،بادون تحقیاق )،آن را شاای

رو

مىسازند ،درحالىکه ار آن را باه پیاامب و پیشاوایان ا کاه آادرق

آ آن ،این کار را به شیطان نسبت داده که ص ی ت ین آنهاا ایان آیاة

تشخید کافى دارند ا بازر دانند ،از ریشهها ،مساائل آرااه یواهناد

الشایْطانُ فَأَنْسااهُ ْ ذِکْا َ اللَّاهِ أُولئِارَ
ش یفه است« :اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِ ُ َّ

شد .و ار فضل و رحمت یدا ب شما نبود ،جق عدة کماى ،همگاى از

حِقْبُ الشَّیْطانِ أَال إِنَّ حِقْبَ الشَّیْطانِ هُ ُ الْخاسِ ُونَ» (مجادلاه)91 :؛

شیطان پی و ،مىک دید (و رم اه مىشدید).

شیطان ب آنها چی ه شده و یاد یدا را از یاط آنهاا با ده اسات .آنهاا

آ آن ک ی در آیاهای دیگا نیاق بیشات ایباار شایاطین را درو

دیگ نفوذ شیطان «از یاد ب دن» است .یداوند در ب یای آیااق

حقب شیطانند .بدانید که حقب شیطان زیانکارند.

میداند« :هَلْ أُنَبِّئُکُ ْ عَلى مَنْ تَنَقَّ ُ الشَّیاطِینُ تَنَقَّ ُ عَلاى کُالِّ أَفَّااكٍ

البته متملَّق و مصادات یاارجی ایان ایجااد غفلات در زماان

أَثِی ٍ یُلْقُونَ السَّمْ َ وَ أَکْثَ ُهُ ْ کاذِبُونَ» (شم اء)111-119 :؛ آیا به شاما

حاضا  ،مسااائل رونااارونی اساات؛ مسااائلی همچااون «غفلاات از

یب ده که شیاطین ب چاه کساى نااز ماىشاوند؟! آنهاا با ها

نممتهای بیشمار الهای باه کشاور و امادادهای غیبای متمادد

دروغگو ،رنهکار ناز مىر دند .آنها (شیاطین) آنچاه را ماىشانوند

یداوند در طو سا های متمادی پا ،از انقاالب»« ،غفلات از
فیتهای بینظی کشور از ذهن مسئوالن»« ،غفلت

(به دیگ ان) القا مىکنند و بیشت ایبارشان درو است!

واآمیاق و

 .6القای يأس و از بین بردن اعتماد به نفس

از اولویتهای اصلی و باقرگنماایی مساائل ف عای» و بسایاری

یکی از مه ت ین شیوههای نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتی ما دم،

موضوعاق دیگ .
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یکاای از ایاان واآمیاااق ،کااه غفلاات از آن موجااب یطااای
محاسباتی میشود ،امدادهای غیبی مک ری است که یداوناد با

میف مایند« :وَ هَوَّنَ مُوبِقَااقِ الْمَظَاائِ » (نهجالبالغاه ،بیتاا ،خ )11؛
(شیطان) مهلکههای بقرگ را ساده و کوچر جلوه میدهد.

ملت مؤمن و انقالبی ناز میف ماید .شاید به همین علات اسات

«موبقاق» ،به ممنای «مهکاق» است و ر فتار شادن انساان در

که یداوند متما در ب یی آیاق آ آن ک ی  ،به یادآوری نممتها

مهلکههای باقرگ ،نتیجاة عباور او از «یطاوط آ ماق» ت سی شادة

و امدادهایی میپ دازد که در مقاط رونارون به جامماة اساالمی

توسااط یداونااد اساات و مقدمااة عبااور انسااان از یطااوط آ مااق،

عطا ک ده است؛ همچون آیاتی که در آنها امدادهای یداوناد باه

حساسیتزدایی از آن است و این همان چیقی اسات کاه شایطان و

بنیاس ائیل یادآوری شده است (بق ه )11-11 :و و یا آیاتی که در

دولتهای شیطانی در ذهن م دم و مسئوالن القا میکنند.

آنها امدادهای غیبی یداوند به مسلمانان در مکه ا که ک تمداد و

به عبارق دیگا  ،از نشاانههاای نفاوذ دشامن در میاان ما دم و

مستضمف بودند ا یادآوری شده است (انفا  )16 :و یا آیااتی کاه

مسئوالن ،ک شدن ض یب حساسیتشان نسابت باه یطاوط آ ماق

در آنها امدادهای غیبی یداوند در جنگ بدر یادآوری شاده اسات

ت سی شده توسط ولیّ الهی است.

(انفا .)91-1 :
یداوند در آ آن ک ی  ،آو منافقان و م یضدالنی که در جناگ

 .9تفسیر باطل سخن حق و ايجاد ترديد در باورهبای ایبیل

بدر حضور داشتند و ص فاً واآمیاق ماادی و نااب اب ی ااه ی ساپاه

اسالمی و انقالبی

اسالم و سپاه دشمن را میدیدند ،اینرونه بیاان مایکناد« :إِذْ یَقُاو ُ

یکی از شیوههای دشمن ب ای نفوذ در دستگاه محاسباتی یواص

الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی آُلُوبِهِ ْ مَ َضٌ غَ َّ هؤُالءِ دِینُهُ » (انفاا )11 :؛ و

و مسئوالن ،ایجاد شبهه با ارائة تفسی غلط از سخنان حق اسات.

هنگامى را کاه منافقاان ،و آنهاا کاه در د هایشاان بیماار ،اسات

آ آن ک ی از اف ادی با د هاای منحا ف یااد مایکناد کاه باا

مىرفتند« :این ر وه (مسلمانان) را دینشان مغ ور سایته است.

سوءاستفاده از آیاق متشاابه آا آن کا ی  ،با ای ایجااد فتناه در

در واآ  ،ح ف آنها به زباان اما وزی ایان باود کاه ایان مؤمناان

جاممه ،از آنها تفسی ی انح افی ارائه میدهند« :فَأَمَّاا الَّاذِینَ فِای

انقالبی ،که با عِدّه و عُدّة ک مییواهند در ب اب دشمن تا دندان مسال

آُلُوبِهِ ْ زَیْغٌ فَیَتَّبِمُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغااءَ الْفِتْنَاةِ وَ ابْتِغااءَ تَأْوِیلِاهِ»

بایستند ،اف ادی اف اطی و تندرو هستند که تصمیماتشان عاآالنه نیسات

(آ عم ان)7 :؛ اما آنها که در آلبهایشان انح اف است ،به دنبا

و ار عقل داشتند در ب اب چنین دشمنی ایستادری نمیک دند.

متشابهاتند تا فتنهانگیق ،کنند (و م دم را رم اه سازند) و تفسای

اما پاسخ یداوند به این ح ف منافقان و م یضدالن چیقی نیسات
جق توجه دادن آنان به واآمیاق غی مادی که اتفاآاً اآتضای عقل در نظا

(نادرستى) ب ا ،آن مىطلبند.
همچنین باید دانست هدف اصالی دشامن از ایانروناه القائااق

ر فتن این واآمیاق در محاسباق است« :وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّاهَ

شبههناك« ،ایجاد ت دید در باورهای یقینی» و در نتیجة آن« ،از باین

عَقِیقٌ حَکِی ٌ» (انفا )11 :؛ (آنها نمىدانستند که) ه ک ،ب یادا توکال

رفتن عقم راسخ» م دم و یواص است .تبدیل شدن باورهاای یقینای

کند (پی وز مىر دد ).یداوند آدرتمند و حکی است.
بناب این ،کسانی کاه از واآمیااق و عوامال غی محساوس غفلات
میکنند ،آطماً دچار یطای محاسباتی میشوند.

به شر و ت دید با القائاق شیطانی ،واآمیتی اسات کاه امی

مؤمناان

دربارة جناب آدم آن را بیان ف مودند :آدم یقین یاود را باه شار و
وسوسة شیطان ف ویت ،و عقم راسخ یود را با رفتة سست او مبادلاه
ک د» (نهجالبالغه ،بیتا ،خ .)9

 .8حساسیتزدايی و تغییر خطوط قرمز

ایجاد شر نسبت به ارز های اسالمی و انقالبی در باور ما دم

یکی از کارهای دشمن ،که با نفوذ در دساتگاه محاساباتی مسائوالن

و مسئوالن ،یکی از اصلیت ین اهداف و آرزوهاای دشامن در پا وژه

انجام میشود ،آب زدایی و تغیی یطوط آ مق است .در واآا  ،دشامن

نفوذ است .ائمه ممصاوم در روایااق متماددی ،اصاحاب یاود را از

با نفوذ در دستگاه محاسباتی مسئوالن ،حساسیت آنهاا را نسابت باه

شر در باورهای محک اسالمی نهای ک دهاناد و آن را از آرزوهاای

عبااور از یطااوط آ مااق از بااین ماایبا د .امی مؤمنااان در ایاانباااره

شیطان دانستهاناد .اماام بااآ  در روایتای یطااب باه زراره ،کاه از

  00معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،862مهر 6633

اصحاب یاص ایشان بود ،میف مایناد« :ای زراره ،شار نکان؛ زیا ا

ا ،کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیار ،رمانها اجتنااب کنیاد کاه

شیطان دوست دارد که شر کنی» (کلینی9127 ،ت ،7ْ ،ص.)18

بمضى از رمانها رناه است.

از امام کا  و امام زماان نیاق یطااب باه ب یای اصاحاب
یاصشان ،روایاتی با عباراق مشابه هماین روایات نقال شاده اسات

 .11تحريک احساسات

(همان ،9ْ ،ص 177و .)891

یکی از مه ت ین ابقارهای دشامن با ای نفاوذ ،تح یار احساسااق
است .تح یر احساساق ،دستگاه محاسباتی اف اد را مختل کا ده ،در

 .11ايجاد سوء ظن

رو

نتیجه ،ف د ش وع به بیان ا هاراق تف آهافکناناه علیاه طا ف مقابال

دیگ دشمن ب ای نفوذ« ،ایجاد بدرمانی» است؛ بدرمانی میاان

یود یواهد ک د .تح یر احساساق نیاق در سااحتهاای روناارونی

مسئوالن با یکدیگ و بدرمانی میان ما دم باا نظاام اساالمی .اماام

انجام میشود« :تح یر پی وان اآوام»« ،تح یر پیا وان ماذاهب»،

سجاد در صـحيف سـجادی  ،یکای از کارهاای شایطان را ایجااد

«تح یر ط فداران جنااحهاای سیاسای» و «تح یار مسائوالن

بدرمانی میدانند(« :یدایا) شیطان عنان را به دسات ر فتاه اسات و

دستگاهها» علیه یکدیگ .

م ا به وادی بدرمانی و ضمف یقین مایکشااند»(صاحیفه ساجادیه،
 ،9176ص ،981دعای.)12
نتیجة آه ی ایجاد بدرمانی نیق «ایجاد تف آه» میان م دم باا
یکدیگ و میان م دم با مسئوالن نظام اسالمی است که جاممه را

این مسئله یکی از ت فندهای شیطان است که در جناگ بادر آن
را به کار ب د؛ هنگامی که با رفت «ال غالِبَ لَکُ ُ الْیَاوْمَ مِانَ النَّااسِ وَ
إِنِّی جارٌ لَکُ ْ» (انفا )11 :؛ اما وز هیچیار از ما دم با شاما پیا وز
نخواهد شد ،و من پناه شما هست .

به سمت فتنههای یط ناك اجتماعی ا سیاسی ساوت مایدهاد.

با این ح ف ،احساساق کفار را ب ای حملاه باه ساپاه مسالمانان

یکی از فتنههایی که منافقان (یا همان عناص نفوذی دشامن در

ب انگیخت و به آنها وعدة کمر داد و البته در نهایت ،به جاای یااری

جاممة اسالمی) علیه حکومت پیامب اک م ایجاد ک دناد ،ایجااد

رساندن ،پا به ف ار رذاشت.

سوء ن ب ای مؤمنان نسبت به پیامب در مااج ای «افار» باود.

در داستان حض ق اب اهی  نیق هنگامی که س ان کفا باه

هنگامی که ب یی منافقان با هدف تخ یب چه ة پیامب  ،یکای

کار در شکستن بتها پای ب دناد و تواناایی پاساخ باه اساتدال

از همس ان ایشان را به رابطة نامش وع با یکای از صاحابه ماته

منطقی او را نداشتند ،به تح یر احساساق پ دایتند و یطاب باه

ک دند ،یداوند با لحنی عتابآلود ،یطاب باه م دمای کاه در دام

ْصا ُوا آلِهَاتَکُ ْ إِنْ کُنْاتُ ْ فااعِلِینَ»
سای م دم رفتند« :حَ ِّآُوهُ وَ ان ُ

این سوء ن ر فتار شدند ،مایف مایاد« :لَاوْال إِذْ َسامِمْتُمُوهُ َانَّ

(انبیاء)61 :؛ رفتند او را بسوزانید و یدایان یود را یار ،کنید ،ار

الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناقُ بِأَنْفُسِهِ ْ یَیْ اً وَ آالُوا هذا إِفْرٌ مُبِینٌ» (ناور:

م د عملید.

)91؛ چ ا هنگامى که آن [بهتان] را شنیدید ،م دان و زنان ماؤمن
رمان نیر به یود نب دند و نگفتند :این بهتانى آشکار است؟
و در عتابی دوباره میف ماید« :وَ لَوْ ال إِذْ سَمِمْتُمُوهُ آُلْتُ ْ ماا یَکُاونُ
لَنا أَنْ نَتَکَلَّ َ بِهذا سُبْحانَرَ هذا بُهْتانٌ عَظِی ٌ» (ناور)96 :؛ و چا ا وآتاى

عالمااه طباطبااائی ایاانرونااه یطاااب کا دن را با ای تح یاار
احساساق و تهییج عواطف میدانناد و مایف مایناد« :ایان تهیایج و
تح یاار از جمل اة «إِنْ کُنْاتُ ْ فاااعِلِینَ» بااه یااوبى نمایااان اساات»
(طباطبائی9197 ،ت ،91ْ ،ص.)121

آن را شنیدید ،نگفتید :ب ا ،ماا ساقاوار نیسات کاه در ایان [موضاوع]
سخن بگویی ؟ [یداوندا ]،تو منقهى ،این بهتانى بقرگ است.

نتیجهگیری

به همین علت است که یداوند متما در سورة مبارکه حج اق ا

از تطبیق آیاق و روایاق م بوط به شیطان ،باه دسات آماد کاه نفاوذ

که بسیاری از مفاهی آن در جهت ایجاد وحدق میان مؤمنان است ا

دشمن در دستگاه محاسباتی م دم و مسئوالن نظاام اساالمی ،دارای

نسبت به مسئلة «سوء ن» حساسیت نشان میدهد« :یا أَیُّهَا الَّاذِینَ

سه وییری است .دشمن هماواره باه صاورق «تادریجی»« ،آرام» و

آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِی اً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَمْضَ الظَّنِّ إِثْ ٌ» (حج اق)91 :؛ هاان

«منافقانه» در دستگاه محاسباتی اف اد نفوذ میکناد .از ساوی دیگا ،
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دشمن از رو های متنوعی نیاق با ای نفاوذ در دساتگاه محاساباتی
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