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 های نفوذ دشمنها و روشروایی در ویژگیـ  تأملی قرآنی
 در دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن نظام اسالمی 

 firuzian62@gmail.com میقرآن کردانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف  شبیر فیروزیان/

 23/4/3191 پذيرش:     31/9/3191 دريافت:

 چکیده
های ترین کار ابليس و شياطين جنی است. شـياطين انسـی و دسـتگاهایجاد اختالل در دستگاه ادراکی انسان اصلی

های اسالمی و انقالبی در دستگاه محاسباتی مردم، مسئوالن حاکم  شيطانی نيز برای انحراف نظام اسالمی از ارزش

« شـيطان»کنند. اصوالً در ادبيات مفهومی قرآن کریم، کلمـة نفوذ و در آن اختالل ایجاد می و نخبگان جامعة اسالمی

های شرور و یا بر دستگاه حاکم شرور نيز قابل انطباق است. اگر از این منظر بـ  آیـات و بر انسان« ابليس»عالوه بر 

هـای ها و روشگاه ویژگیتطبيق دهيم، آن روایات مربوط ب  شيطان بنگریم و آنها را بر دشمنان شرور نظام اسالمی

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  

های نفوذ دشمنان شيطانی نظام اسالمی در دسـتگاه محاسـباتی ها و راهتوصيفی ویژگیـ  یکوشيده با روش تحليل

 مردم و مسئوالن را تحليل کند.

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

ای کاه رهبا  ممظا  ت ی شده است؛ م حلهو پیچیدهتازه  ةوارد م حل

آن را  ةت ین حاوزکنند و مه یاد می« نفوذ» ةانقالب از آن با کلیدواژ

دانناد. یار رو  ن مایدستگاه محاسباتی م دم، نخبگان و مسئوال

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

. اماا دالن اساتبیماارن و ا، تحلیل آیاق م بوط به منافقناممصوم

 ت ین رو ، که اماام یمینایو راهب دیت ین رسد عمیقبه نظ  می

، تأمال در آیااق و انادمک ر آن را به کاار ر فتهو رهب  ممظ  انقالب 

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

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

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

هاای دشامن نی که نفوذیادر آ آن ک ی ، حتی از منافقکه ایرونهبه

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

هاای شا ور و دساتگاه ب  انسان« شیطان»اطالت تمبی   ،ناب اینب

 دارد. بیت، ریشه در آیاق آ آن ک ی  و روایاق اهلش ور حاک 

کار رفته اسات ه ب« الْإِنْ،ِ شَیاطِینَ» لفظبه ص احت در یر آیه، 

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

 ییُاوحِ الْجِانِّ وَ الْإِنْ،ِ شَیاطِینَ اًعَدُوّ نَبِیٍّ لِکُلِّ جَمَلْنا کَذلِرَ وَ»است: 

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

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

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

 ،رفتنادمى یکدیگ  به( م دم ا اغف ب ا،) اساسبى و ف یبنده سخنان

 یجلاو توانساتمى و) ک دندنمى چنین یواستمى پ وردرارق ار  و

 (.ندارد سود، اجبار ولى ،بگی د را آنها

نی که باا دشامنان اساالم یلاوق احا  منافقدر ش ح، دیگ  ةدر آی

 نَحْانُ إِنَّماا کُ ْمَمَ إِنَّا آالُوا شَیاطِینِهِ ْ إِلى یَلَوْا إِذا وَ»ف ماید: کنند، میمی

 یلاوق یاود هاا،شایطان باا کاه هنگاامى و(؛ 91)بق ه: « مُسْتَهْقِؤُنَ

 !کنی مى مسخ ه( را آنها) فقط ما! ی یشما با ما: رویندمى کنند،مى

در آ آن کا ی ، لقومااً « شیطان»لفظ  :ممتقدند یئعالمه طباطبا

کاه ت، اسا نیست، بلکه به ممنای ه  موجود شا « ابلی،»به ممنای 

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

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

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

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

فَاایْ ُْْ »ف مایاد: ماى« ابلی،» ةدربار. است ش ی ها ه  اطالت شده

هااا و شاا ی ها سااای  شاایطان ةدربااار. (77:ص«)مِنْهااا فَإِنَّاارَ رَجِاای ٌ

یْطانٍ رَجِاای ٍ»ف مایااد: مااى  (97: )حجاا  «وَ حَفِظْناهااا مِاانْ کُاالِّ شااَ

 .(191، ص12ت، 9197ْ، ئیطباطبا)

 هاایهاا و دولات، انساانا بالغـ نهجنیق در  مؤمنان علیامی 

ب پاکننادران ذیال طاور مشاخد در عبااراق ه و با  شیطان صفت

کاه شایطان ا  کنندران از راه و رو  ابلی،را اطاعتا  جنگ جمل

 لَاهُ اتَّخَاذَهُ ْ وَ ،مِلَاکاً لِأَمْ ِهِ ْ الشَّیْطَانَ اتَّخَذُوا»دانند: میا جنی است 

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

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

« لِسَاانِهِ عَلَاى بِالْبَاطِالِ نَطَاقَ وَ ،سُالْطَانِهِ فِای الشَّیْطَانُ شَ ِکَهُ آَدْ مَنْ

 آا ار کارشان مالك را شیطان سی تانزشت(؛ 7تا، خ البالغه، بی)نهج

 و پساتى ها،تخ  سپ، و ب رقیده یویش دام را آنان ه  او. اندداده

 دامنشاان در را آن هاا،جوجاه و راذارده، هاشاانساینه در را التذر

 ساخن آناان زباان باا و نگا دماى آناان چش  بااست.  داده پ ور 

 شاده و سوار یویش ةکنندرم اه م کب ب  شاندستیاری با و رویدمى

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

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

 است. نهاده زبانشان به او را باطل سخنان

در عباراتی دیگ ، اصاحاب جمال را حاقب و ساپاهیان شایطان 

 وَ یَیْلَاهُ اسْاتَجْلَبَ وَ حِقْبَاهُ جَمَا َ آَادْ الشَّیْطَانَ إِنَّ وَ أَلَا» نامیده است:

 را د را یاویش حاقب شیطانکه  باشید آراه(؛ 11)همان، خ « رَجِلَهُ

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

 إِنَّ وَ أَلَاا»ف مایاد: اصحاب جمل مای ةدربار ،در عباراتی مشابه

 وَ أَوْطَانِاهِ إِلَاى الْجَاوْرُ لِیَمُاودَ جَلَبَهُ اسْتَجْلَبَ وَ حِقْبَهُ مَّ َذَ آَدْ الشَّیْطَانَ

 شایطانکاه  باشاید آرااه(؛ 11)همان، خ « نِصَابِهِ إِلَى الْبَاطِلُ یَ ْجِ َ

 آورده را د را یود سپاه و ک ده بسیج را یویش دارانط ف و حقب

 جایگااه باه را باطال و ب ر داناد جایش به را ست  دیگ  بار تا است

 .ف ستد باز نخستینش

« شایطان»ر جنگ صفین، لفظ شان دبه اصحابیه در توصایشان 

وَادِ بِهَاذَا عَلَایْکُ ْ وَ»ف مایناد: ، میاطاالت کا ده« مماویه»را به   الساَّ

یْطَانَ فَاإِنَّ ثَبَجَاهُ فَاضْا ِبُوا الْمُطَنَّابِ ال ِّوَاتِ وَالْأَعْظَ ِ  فِای کَاامِنٌ الشاَّ
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 با ت و پا زرت ةسا اپ د و کثیا  ر وه آن به(؛ 66)همان، خ « هِکِسْ ِ

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

 است. شده پنهان آن کنار در شیطان

ای هاای شا ور، ناه مسائلهنامیدن اف اد و دولات« شیطان»، بناب این

 و روایی است. و دارای مبانی محک  آ آنی« اصیل»، بلکه ام ی «ذوآی»

هاا و ری ی از ایان رو  راهبا دی، وییرایبا به ه ،در این مقاله

ن های نفاوذ دشامن در دساتگاه محاساباتی ما دم و مسائوالرو 

 تحلیل یواهد شد.

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

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

تگاه محاسباتی م دم و مسئوالن نظام اسالمی، مقااالق متماددی دس

یر از آنها از این رو  بنیاادین با ای بیاان نگاشته شده، اما در هیچ

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

رفتاه، باه ایان ساؤا  ری ی از رو  پیشتال  شده است تا با به ه

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

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

 ری د؟ دستگاه محاسباتی م دم و مسئوالن به ه می

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

، «تادریجی»شمن همواره اهی  ک د. دبه آنها اشاره یوبه آیاق و روایاق 

 پ دازد.ن میبه نفوذ در میان م دم و مسئوال« منافقانه»و « آرام»

 

 تدريجی بودن. 1

آن  «تادریجی باودن»های نفاوذ دشامن، ت ین وییرییکی از اصلی

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

 تَتَّبِمُاوا ال آمَنُاوا الَّاذِینَ أَیُّهَا یا» :ش یفه ةنهی ک ده است؛ مانند این آی

 وَ بِالْفَحْشااءِ یَاأْمُ ُ فَإِنَّاهُ الشَّیْطانِ یُطُواقِ یَتَّبِ ْ مَنْ وَ الشَّیْطانِ یُطُواقِ

 .(19: نور؛ 911: انمام؛ 121و961: بق ه؛ نیق، ر.ك: 19)نور: « الْمُنْکَ ِ

« راام»هماان  یاا« میان دو پاة فاصل»را به « یطوه»اهل لغت 

(. باا توجاه باه ایان 111ت، ص9191راغب اصفهانی، ) اندممنا ک ده

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

صاورق صا ی  ه شیطان ب ای ب یی اف اد، از ابتادا بااست. تدریجی 

نااکی شا وع کند، بلکه از کارهاای شابههنفوذ  را ب مال نمی ةنقش

، بتااوان باا ای آن توجیهاااق بظاااه  عقالناای آورد کنااد کااهماای

ب یی کارهای  لوحممکن است اف اد ساده ،در ابتدای کارکه ایرونهبه

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

 اندازه کنند و از کنار آن به سادری بگذرند.

 :نفوذ تدریجی شیطان آمده است، دربارة تفسير نمون در 

 را انسـان است؛ صورت همين ب  معموالً شيطان هاىوسوس 

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

 تمـام نيست، اصلى شيطان ب  منحصر موضوع این کشاند.مى

 شوم هاىنقش  کردن پياده براى آ وده و شيطانى هاىدستگاه

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

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

 .(338ص ،6، ج6336)مكارم شيرازی، نشد همراه شيطان

در این آیااق را ناا   باه اماوری « یطوه»نیق تمبی   یئعالمه طباطبا

مقادمی  ةداند که نسبت به ض به و ب اندازی نهایی شایطان، جنبامی

بااه عبااارق دیگاا ، ب یاای  .(197، ص9،  ْت9197ی، ئطباطبااد )دار

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

 نفوذی ه  اتفات نخواهد افتاد.

مااج ای حکمیات در یصوص در عباراتی که  امی مؤمنان علی

اننا »بیان ف مودند، به این وییری نفوذ شیطان اشاره ک دند:  َْط إِنَّ الشََّّ

البالغاه، )نهج« وا يُرِيدُ أانط ياحُلَّ دِيناكُمط عُقطَّدًا  عُقطَّدًا  طُرُقاهُ لاكُمط يُسانِّي

هاا، یاویش را با ا، شاما آساان جلاوه یطان راه(؛ ش919تا، خ بی

 ها، الهى دین شما را ر ه ر ه بگشاید.یواهد پیماندهد و مىمى

 إِذَا حَتَّاى»ف مایناد: حض ق همچنین در عباراق دیگ ی مایآن 

همنشین و دوست  ،شیطان به تدریج(؛ 11)همان، خ « آَ ِینَتَهُ تَدْرََْاسْ

 دهد.یود را ف یب می

 ناحطواكُمط بِجُنُودِهِ دالافا وا»ف مایند: در عبارق دیگ ی میایشان 

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

 داقاَّن  وا حُلَُّوقِكُمط فَِّي حاَّّاا  وا عَُُّْونِكُمط فَِّي طاعطنَّن  جِرااحاَّ ِالط إِثطخاننا

اائِمِ ساوطقن  وا لِماقانتِلِكُمط قاصطدا  وا لِمانانخِرِكُمط  الطمُعاَّدًَِّ النََّّنرِ إِلاى الطقاهطرِ بِخّا

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

و  ساایت دایل مذلت ها،پناهگاه در را شما سپ، و آورد حمله

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

 ب ا، یند. اک دن پایما  مغقها کوبیدن و رلوها ب یدن ها،چش  در

 از کاه بکشااند آتشى سو، به و سازد هالك را شما که است آن

 است. شده مهیا پیش
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راه »، باه ممناای «دلاوف» ةاز مااد ،در عباراق باال« دلف» ةواژ

، 1ت، 9191ْمنظاور، ابان) اسات« های نقدیر باه ها رفتن با رام

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

ضا باق مهلکای با  ه، اما در اداما ،داردنفوذ، ابتدا به تدریج رام ب می

 سازد.پیک  ملت مسلمان و مؤمن وارد می

 ،از فت  مکاهپ، هایشان، در یکی از آی ین یطبه پیامب  اک م

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

 اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّیْطَانَ آَدْ یَائِ،َ»شده بود، یطاب به م دم ف مودند: 

«  َاقِ الْأَعْمَاا بِلَادِکُ ْ آیِا َ الْأَبَادِ وَ رَضِایَ مِانْکُ ْ بِمُحَقَّا یُمْبَدَ فِی أَنْ

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

شما پ ستیده شود تا ابد ماأیوس شاده اسات و از شاما باه کارهاا، 

 شود.)رناهان( کوچر راضى مى

نفوذ تدریجی اسات  دهد که نفوذ دشمناین روایت نیق نشان می

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

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

 کند که آبحش در نظ  آنان کوچر است.تشویق می

وَ »ف مایناد: در روایتی یطاب به هشام می همچنین امام کا  

لَکُا ْ وَ  یُحَقِّ ُهَاا ،مَکَایِادِ إِبْلِای،َ إِنَّ صِغَارَ الاذُّنُوبِ وَ مُحَقَّ َاتِهَاا مِانْ

شامبه ح انای، )ابن« فَتَجْتَمِ ُ وَ تَکْثُ ُ فَتُحِیطُ بِکُ ْ ،یُصَغِّ ُهَا فِی أَعْیُنِکُ ْ

هاا، هاا و داممقدار، از ف یب؛ رناهان کوچر بى(111ت، ص 9121

نماید تا ر د آیاد میآنها را به چشمتان حقی  و کوچر . شیطان است

 و انبوه شود و شما را در میان ری د.

 

 آرام بودن. 3

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

کار رفته و رویاای ه شیطان ب ةاز تمابی ی که در آ آن ک ی  دربار

یْطانُ لَهُمَا فَوَسْوَسَ»است:« وسوسه»این حقیقت است، تمبی    الشاَّ

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

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

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

 سازد. آشکار ،بود پنهان

 الْخُلْادِ شَجَةَ ِ عَلى أَدُلُّرَ هَلْ آدَمُ یا آا َ الشَّیْطانُ إِلَیْهِ فَوَسْوَسَ»

: رفات و کا د وسوسه را او شیطان ولى(؛ 912)طه: « لىیَبْ ال مُلْرٍ وَ

 زوا باى ملکى و جاوید، زندرى دریت به را تو یواهىمى آیا، آدم ا،

 !کن ؟ راهنمایى

ف مایاد: مبارکه اعا اف مای ةسور 12 ةدر ذیل آی م حوم طب سی

طب سی، ) ی دعوق به کاری با صدای آهسته استابه ممن« وسوسه»

 .(611ص ،1، 9171ْ

کاار رفتاه ه شیطان بابارة که در آ آن ک ی  در ،«وحی»ز تمبی  ا

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

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

 اسات« آمیاق و رمقروناهس ی ، کنایاه ةصورق اشاره ی باممنی القا»

یاطِینَ لَیُوحُاونَ إِلاى. »(181ت، ص9191)راغب اصفهانی،   وَ إِنَّ الشاَّ

 ةشیاطین به دوستان یود )و کسانى کاه آمااد(؛ 919)انمام: « أَوْلِیائِهِ ْ

 .کنندوحى مىیند( پذی   دستوراق آنها

در روایتی نفوذ آرام شیطان در انسان را باه ج یاان  پیامب  اک م

 شایطان»کنناد: س و صدای یون در بدن انسان تشبیه مایآرام و بی

ابان « )هاست ج یان داردها همچون یونى که در رگدر وجود انسان

 .(112، ص91ت، 9121ْالحدید، ابی

ف مایند: از دشمنى بپ هیقیاد کاه باره مینیق در این مؤمنانامی 

هاا مخفیاناه ساخن کناد و در راو ها مخفیاناه نفاوذ ماىدر سینه

 (.11تا، خ البالغه، بی)نهج« رویدمى

)نفاوذ آرام و مقباور نیق ه  دو وییرای ا بالغ  نهجدر این عبارق 

یْطَانَ اتَّخَاذُوا»تدریجی شیطان( با تشبیهی زیبا بیان شده اسات:   الشاَّ

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

این زشات سای تان( شایطان را (؛ )7)همان، خ « حُجُورِهِ ْ فِی دَرََْ وَ

هاا، او نیق آنها را به عناوان دام. اندمالك و اساس کار یود آ ار داده

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

در  ،و باه تادریج نماودتبدیل سپ، آن را به جوجه . رذار، ک دتخ 

 .ی دهای آنان نفوذ ک د

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

ح کات »نیق به ممنای « درْ»( و 126ت، ص9191)راغب اصفهانی، 

، 1ت، 9112ْ)مصااطفوی،  اساات« بااا دآاات، احتیاااط و تاادریجی

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

 .(111ص ،9، 9161ْبح انی، ) ت  استآوی

 

 . منافقانه3

این است که دشمن هماواره باا  های نفوذ دشمندیگ  از وییری یکی
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رو هنفات و  اه ی یوشاایند و دلساوزانه باا ما دم و مسائوالن روبا

کاری را وارد کناد. دشامن هماواره  ةشود تا بتواند در بقنگاه، ض بمی

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

کا د. آا آن  حضا ق آدم ةکه شایطان دربااراین همان کاری است 

 ماا لَهُماا لِیُبْادِیَ الشَّیْطانُ لَهُمَا فَوَسْوَسَ»ف ماید: باره میک ی  در این

جَ َةِ هذِهِ عَنْ رَبُّکُما نَهاکُما ما آا َ وَ سَوْآتِهِما مِنْ عَنْهُما وُورِیَ  إاِلَّ الشاَّ

 لَمِانَ لَکُماا إِنِّای آاسَامَهُما الِادِینَ وَالْخ مِنَ تَکُونا أَوْ مَلَکَیْنِ تَکُونا أَنْ

 تاا کا د وسوساه را آنها شیطان پ،(؛ س19-12)اع اف: « النَّاصِحِینَ

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

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

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

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

کناد که شیطان آس  یاد مای ة،ش یفیة عالوه ب  عبارق پایانی آ

 ةجملا ن، ازاکه من یی یواه شما هست ، طبق دیادراه ب یای مفسا 

 و نفا  با ا، ممماوالً کاه ،«الم» حا ف به توجه با - «له وسوس»

 هاا،وسوساه در شیطان که شودمى استفاده نیق چنین -آیدمى دهیفا

ة جملا در کهدرحالى ر فت، آدم ب ای دلسوز و یی یواه ةچه  یود،

 نفاوذ» ،اممنا به تنها بلکه ندارد، ى وجودایممن چنین «الیه وسوس»

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

، نسابت باه نقدیکای مالر اشت شان به نیق در نامه مؤمنانامی 

 نقدیار دشمن راهى»ف مایند: دهند و میدشمن هشدار می ةمنافقان

 را یاود بیناىیاو  و باا  دوراندیش پ،د. کن غافلگی  تا شودمى

 .(81 البالغه، ننهج« )کن ه تم

رهب  ممظ  انقالب اسالمی با انتقاد شدید از کسانی که در دایل 

 رویند:دشمن هستند، می ةن چه مشغو  موجه جلوه داد ،کشور

 تاخصوصـي این با را بزرگ شيطان این دارند اصرار هابعضی

 وانمود فرشت  شكل ب  و کنند زکـ ب است بدتر ابليس ازـ ک  

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

 کـدام و عقلـی کـدام شـود؟می چ  عقل شود؟می چ  کشور

 را آمریكـا قـدرت مثل قدرتی انسان ک  دهدمی جازها وجدانی

 نجـاتة فرشت عنوانب  اعتماد، مورد عنوانب  دوست، عنوانب 

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

 ادکلـن، با کراوات، با اتوکشيده، ظاهر با آرایند؛می را خودشان

  وحسـاده افراد مچش در را خودشان؛ چشمگير بظاهر ظواهر با

. اینهاسـت آمریكـا رژیـم حقيقت دهند؛می جلوه دیگری جور

 جـورهمين هـم دیگـر کشورهای مورد در ماست؛ مورد در این

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

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

 اینهـا دشـمنی. کند پيدا نفوذ بدهيم هاجاز نباید برگردد پنجره

 (.6335شهریور  62ای، شود )حسينی خامن نمی تمام

 

های نفوذ دشمن در دستگاه محاسبااتی مبردم  روش
 مسئوالن و خواص

ما دم و دساتگاه  ةنفوذ دشمن، نفوذ در باورهای عام ةت ین حوزاصلی

قار ریا ی از ابان و نخبگان است. دشمن باا بها همحاسباتی مسئوال

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

 ، به آنها اشاره یواهد شد.ری د که در ادامهمی

 

 تهديد و ايجاد ترس. 1

های دشمن ب ای نفاوذ و ایاتال  در دساتگاه ت ین شیوهیکی از مه 

م دم، تهدیاد و ایجااد تا س در مة ن، یواص و عامحاسباتی مسئوال

روناه ها را از تصمی  عاآالنه بازدارد. دشمن هماواره ایانآنهاست تا آن

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

یواهااد شااد: متمااددی اسااالمی دچااار مشااکالق  ةنپااذی ی، جامماا

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

 و) فحشاا باه و دهاد،ماى تهیدستى و فق  ةوعد ،(انفات هنگام به) را

 کند.مى ام ( هازشتی

های را از اینکاه تهدیاد، مؤمناان یداوند در آیاتی از آ آن کا ی 

صفت دشمن در آنهاا ایجااد تا س کناد، ب حاذر های شیطاننفوذی

 إِنْ وَیاافُونِ تَخافُوهُ ْ الفَ أَوْلِیاءَهُ یُخَوِّفُ الشَّیْطانُ ذلِکُ ُ إِنَّما»دارد: می

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

 از و نت ساید آن از مسالمانان شاما. ت ساندمى را دوستانش ،آن ةوسیل

 هستید. ایمان اهل ار  بت سید من

زیااد نشاان دادن  های شیطان در جناگ بادر نیاقدیکی از شگ 

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

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

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

 .(177، ص1ت، 9127ْکلینی، ) دادمسلمانان زیاد جلوه می



04  6633، مهر 862، شماره معرفت، سال بيست و ششم 

 

 

 دروغ ةوعد. 2

های دشمن با ای نفاوذ و ایاال  در دساتگاه ت ین کاریکی از اصلی

هاای درو  اسات: ، دادن وعادهوییه مسائوالنهمحاسباتی م دم و با

یْطانُ یَمِادُهُ ُ ماا وَ یُمَنِّیهِ ْ وَ یَمِدُهُ ْ»  ؛(912)نسااء: « غُا ُوراً إاِلَّ الشاَّ

 سا ر م آرزوهاا باه و دهادماى( دروغین ،) هاوعده آنها به شیطان

 دهد.نمى وعده آنها به نی نگ و ف یب جق و سازدمى

یکی از کارهاای شایطان را ، ا بالغ نهجنیق در  مؤمنانامی 

 به را انسان و دهدمى نوید»داند: ها میدرو  به انسان ةدادن وعد

 و دهد،مى جلوه نیکو را زشت  یج ا و رناهان. داردوامى یواهش

 را ودیا پیا وان ،تادریج باه و ،شام دمى سبر را بقرگ رناهان

 را آنچاه. بناددمى یود ر وران رو،ه ب را سمادق در داده، ف یب

 باقرگبود  داده جلوه آسانرا  آنچه کند، ومى انکاربود  آراسته که

« ت سااندماى ساختباود  ک ده ایمن را آنها آنچه از و شمارد،مى

 .(11 البالغه، خ)نهج

درو  شاایطان بااه یااوارْ  ةوعااد ةحضاا ق همچنااین دربااار

 ف ماان باد، باه کاه نفسى و کنندهرم اه شیطان»)ند: ف مایمی

 هماوار ب ایشاان را رناه راه ف یب داد و آرزوها با را آنان دهد(مى

 جهان  آتاش باه ،سا انجام و داد پیا وز، ةوعاد آناان به و ک د

 .(111)همان، ح  «ک د ر فتارشان

 

 پردازی و آرزوهای طوالنیمشغول کردن به خیال. 3

ن و فاوذ دشامن در دساتگاه محاساباق مسائوالهای نیکی از رو 

ا ریا د هاا انجاام مایکه هم اه و همقمان با ساای  رو ا  یواص

های مادی بظاه  زیبایی است کاه ت سی  ییاالتی موهوم از پیش فت

آید. به عبارق دیگ ، دشمن هماواره تبمیت از او به دست می ةدر نتیج

کند کاه ارا    میرونه ت سیدر فضای ذهنی مسئوالن و یواص این

ا  عمال شاود، در آیناده سیاسای، اآتصاادی و ف هنگای ةبه نسخ

آور در کشاور شاکل یواهاد هاای ماادی شاگفتدنیایی از پیش فت

زده ن و یواص غ بر فت. این ییا  و آرزو همواره در ذهن مسئوال

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

رونه که در مسائل ایالآی نیاق شایطان باا د. همانورزنآن دریغ نمی

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

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

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

هاای پ دازیوطلبی و ییا نفوذ شیطان را مشغو  ک دن انسان به آرز

یْطانُ یَمِادُهُ ُ ما وَ یُمَنِّیهِ ْ وَ یَمِدُهُ ْ»داند: موهوم می « غُا ُوراً إاِلَّ الشاَّ

 و کنادمى آرزومندشان و دهد؛ )شیطان( به آنان وعده مى(912)نساء: 

 دهد.نمىای وعده ایشان به ف یب جق

 اما  را ها « اماانیّ»شا یفه،  ةدر ذیل ایان آیا یئعالمه طباطبا

ج وسوساه و یبب د و آن را از نتاا لذق آن از «وه » کهد دانمی ییالى

از (. 11ص، 8ت، 9197ْ، ئیطباطبااادانااد )درو  شاایطان می ةوعااد

نیق داللات « یُمَنِّیهِ »و « یَمِدُهُ »مضارع دو فمل  ةسوی دیگ ، صیغ

عالماه کاار با دن ایان رو  توساط شایطان دارد. ه ب  اساتم ار با

 ف مایند:می ،در ذیل این آیاق ش یفه یئطباطبا

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

 و خـدا غيـر پرسـت  ب  کردنشان سرگرم راه از را هاانسان

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

 بفریـ بدارد باز شانزندگی واجبات ب  اشتغال از ک  آرزوهایى

 خـاطر بـ  است حياتى و مهم برایشان ک  را آنچ  تا دهم،مى

 .)همان( کنند رها است، واقعيت از خا ى و موهوم آنچ 

از دیدراه عالمه، هدف نهایی شیطان از مشغو  کا دن  ،در واآ 

دسات کشایدن از و هاای او پا دازی، تغییا  اولویاتانسان به ییاا 

تدایی شیطان ب ای نفاوذ رو  اب ،کارهای مه  است. به عبارق دیگ 

این وعاده  ةاست که ثم « وعده دادن»در دستگاه محاسباتی انسان، 

هاای پا دازیمشغو  شدن انساان باه ییاا »های پی در پی، دادن

دسات کشایدن از »ایان مشاغولیت کااذب،  ةو نتیج ،است« موهوم

باه ا  ندشمن ابتدا به مسئوال ،است. بناب این« کارهای مه  و اصلی

هاد و دپیشا فته می ةایجاد جامما ةوعدا وی از دستوراق اوش ط پی 

های موهوم در ذهن آنها شاکل پ دازییا ، یطور نایودآراهه راه بآن

در « عاآلاه ةآاو»جای ه ب« واهمه ةآو»رونه با تکیه ب  ری د و اینمی

 ةشود. ایجااد ایاتال  در آاوایتال  ایجاد میشان دستگاه محاسباتی

نیاق باه آن  مؤمنانطوالنی، واآمیتی است که امی  عاآله با آرزوهای

 کند،مى رم اه را عقل دراز، و دور آرزوها،که  اند: بدانیداشاره ف موده

 .(16 البالغه، خنهج) سپاردمى  اموشىه فب را یدا یاد و

، ابتادا باه ا بالغـ نهجحض ق همچنین در عبارتی کوتاه در 

ماان ایجااد آرزوهاای آن، کاه ه ةشیطان و سپ، به نتیج ةوعد

 آرزو به را انسان و دهدمى وعده»ف مایند: موهوم است، اشاره می

 (.11همان، خ « )داردوامى
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، کاه سازتصمی  ةری  یا نخبکه مسئو  تصمی  هنگامی ،بناب این

ر ایی نیق در او وجاود دارد، غا ت در های فک ی و روحی مادیزمینه

آنها را با ای او  ،های پی در پیرؤیاهایی شد که دشمن با دادن وعده

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

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

درو ( در جمالتای  ةو وعد( بور از یطوط آ مق)عآرزوها، ارتکاب رناه 

 و کننادهرما اه انشایط»)یوارْ آمده اسات:  ةدربار  مؤمناناز امی 

 راه ف یاب داد و آرزوهاا باا را آنان دهد(،مى ف مان بد، به که نفسى

 باه س انجام و داد پشتیبانی ةوعد آنان به و ک د هموار ب ایشان را رناه

 .(111همان، ح « )ک د ر فتارشان  جهن آتش
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ییا  در دساتگاه محاساباتی یکی دیگ  از ت فندهای دشامن با ای تغ

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

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

یْطانُ لَهُا ُ زَیَّانَ وَ آُلُوبُهُ ْ آَسَتْ لکِنْ وَ تَضَ َّعُوا بَأْسُنا جاءَهُ ْ  ماا الشاَّ

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

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

)همچنین،  داد زینت نظ شان در ک دند،مى که را کار، ه  شیطان، و

 (.18: محمد ؛11: عنکبوق ؛11: نمل ؛61: نحل ؛11: انفا ر.ك: 

، آن را «تاقیین شایطان»یند روانای اتبین ف در  یئعالمه طباطبا

 نویسد:داند و میمی« تهییج عواطف»هم اه با 

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

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

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

 قلـب قـدرآن و دارد،مـى دوست را آن قلباً و بردمى  ذت خود

 در تـا مانـدنمـى بـرای  فرصتى دیگر ک  شودمى آن متوج 

ی، ئطباطبـا) کنـد تعقلـى آن شـوم و سوء آثار و وخيم عواقب

 .(33، ص3ق، ج6563

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

 غالِابَ ال» ةجملا جنگ بدر مشهود است؛ آنجا که شیطان باا رفاتن

کفار را با ای حملاه  احساساق) «لَکُ ْ جارٌ إِنِّی وَ النَّاسِ مِنَ الْیَوْمَ لَکُ ُ

کمار داد و البتاه در  ةب انگیخت و باه آنهاا وعادبه سپاه مسلمانان 

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

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

 أَر، إِنِّای مِنْکُ ْ ءٌبَ ِی إِنِّی آا َ وَ عَقِبَیْهِ عَلى نَکَدَ الْفِئَتانِ تَ اءَقِ فَلَمَّا

 یااد] ؛ و(11)انفاا : « الْمِقااب شَادِیدُ اللَّهُ وَ اللَّهَ أَیافُ إِنِّی تَ َوْنَ ال ما

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

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

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

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

 .است کیف سخت یدا و .بیمناک  یدا زا من بینید،نمى شما

ف مایناد:  نفوذ شایطان مای ةاین شیو ةنیق دربار امی مؤمنان

 البالغاه،)نهاج« دهدزیبا جلوه مى را رناهان ها،شیطان زشتى»

 (.11تا، خ بی

 و انساان اسات با همواره شیطان»ف مایند: ای دیگ  میدر یطبه

 .(61 خهمان، « )یابد تسلط او ب  تا دهدمى جلوه و زینت را رناهان

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

دهاد تاا ن زیباا و عاآالناه جلاوه مایولیّ را ب ای یواص و مسائوال

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

 راحتی از یطوط آ مق عبور کنند.

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

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

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

که آن را تنها راه باه سامادق و رفااه رسایدن ا  انح افی و غلط یود

بدون موانا  الوصو  و نیق راهی سهلکند ا اسالمی مم فی می ةجامم

زده ت بیات طلب و رفااهدهد. طبیمتاً کسانی که راحتسخت نشان می

رقینناد. دهناد و آن را ب مایبه این راه تمایل نشاان مای شده باشند

دانناد: ایان مسائله را یکای از ت فنادهای شایطان مای مؤمنانامی 

 ها، انح افى یویش را ب ا، شما آساان و هماوار جلاوهشیطان راه»

 (.919همان، خ « )تا رام در ط یق او بگذارید() دهدمى

به چگونگی کارایی ایان  ،این جمله ةحض ق همچنین در ادامآن 

در نهایات، نفوذ فک ی دشمن و ایجاد شبهه فک ی در جاممه و  ةشیو

 دیان پیماان یواهاداو مى و»ف مایند: کنند و میایجاد فتنه اشاره می

ه با تف آاه، وماهنگی، ه و یتجمم جا،ه ب و بگشاید، ر ه ر ه را شما

 (.919همان، خ « )سازد ب آ ار فتنه تف آه ةوسیل

جناگ  ةمه  این است که حضا ق ایان جماالق را درباار ةنکت

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



08  6633، مهر 862، شماره معرفت، سال بيست و ششم 

 

 

نخست دشمن به آنهاا القاا کا د : ها، شیطانى اج ا شدهمین ب نامه

ت ین راه ب ا، رسیدن باه صال  و آراماش حتکه پذی   حکمیت را

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

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

آن ة تف آه و نفات در آن لشک  عظای  افکناد کاه نتیجابه دنبا  آن، 

 ت بود.یحکم ةفتن

دربااارة ای کااه ههمچنااین در یطباا مؤمنااان علاایامی 

را  ناهای منافقان بیان ف مودند، یکی از وییریاهای منافقوییری

آساان و هماوار جلاوه ا  های دشمن هستندکه همان نفوذی ا 

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

سازند و راه تنگ حاق را آنان راه رم اهی را هموار می»دانند: می

های دهند. پ، آنان یاوران شیطان و زبانهوه میکج و پیچیده جل

 (.911همان، خ « )اندآتش
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ما دم و یاواص،  ةرو  پ کارب د دیگ  دشامن با ای نفاوذ در عاما

باارة ای از آا آن کا ی  درپ اکنای اسات. در آیاهسازی و درو شایمه

 أَمْا ٌ جااءَهُ ْ إِذا وَ» یاوانی :های دشمن( مین )یا همان نفوذیامنافق

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

 رَحْمَتُاهُ وَ عَلَیْکُ ْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ وَ مِنْهُ ْ یَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِینَ لَمَلِمَهُ مِنْهُ ْ

 از یبا ، کاه هنگاامى و(؛ 11)نسااء: « آَلِایالً إاِلَّ یْطانَالشاَّ  التَّبَمْتُ ُ

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

 آادرق کاها  پیشاوایان و پیاامب  باه را آن ار  کهدرحالى ،سازندمى

 یواهناد آرااه مساائل ها،ریشه از بازر دانند،ا  دارند کافى تشخید

 از همگاى کماى، ةعد جق نبود، شما ب  اید رحمت و فضل ار  و. شد

 (.شدیدمى رم اه و) ک دیدمى پی و، شیطان

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

 أَفَّااكٍ کُالِّ عَلاى الشَّیاطِینُ تَنَقَّ ُ تَنَقَّ ُ مَنْ عَلى أُنَبِّئُکُ ْ هَلْ»داند: می

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

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

 شانوندماى را ر دند. آنها )شیاطین( آنچاهمى ناز  رنهکار دروغگو،

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

 نفس يأس و از بین بردن اعتماد به یالقا. 6

نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتی ما دم، های وهت ین شییکی از مه 

؛ یأس و از بین ب دن اعتماد به نف، اسات ین و یواص، القامسئوال

ریا د و پذی ی را از انسان مایای که شجاعت و آدرق ریسرروحیه

از کناد. تبدیل می کننده و مطی او را به انسانی تنبل، افس ده، مص ف

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

ای از آا آن توان به این رو  شیطانی پای با د. یداوناد در آیاهمی

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

 دهد.مى تهیدستى و فق  ةوعد شما

فه را منحصا  در شا ی ةدر این آی« فق »توان رسد میبه نظ  می

در ایان « فقا »بلکه ، ندانستا  آن ه  ب ای یر ف دا  «فق  مالی»

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

 نیق آالب انطبات است.

شیطان، از دسات  ةهای مأیوسانیکی از نتایج مه  این نوع وعده

شیطان ط حای از  یمنی؛ است« توانی ما می»شجاعت و  ةرفتن روحی

کناد کاه از او آادرق ریسار و اآادام آینده ب ای انسان ت سی  مای

 ری د.شجاعانه را می

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

تکاذیب حاق و  ،یاران شایطانجمله و از»دانند: ها مییأس در انسان

مای از علماا، جم) «ناامیدسازی از کار یی  و وعده دادن به شا  اسات

 .(118، ص9161
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است. یداوند در ب یای آیااق « از یاد ب دن» رو  دیگ  نفوذ شیطان

 ةت ین آنهاا ایان آیااین کار را به شیطان نسبت داده که ص ی  ،آ آن

یْطانُ عَلَیْهِ ُ اسْتَحْوَذَ»ش یفه است:   أُولئِارَ اللَّاهِ ذِکْا َ فَأَنْسااهُ ْ الشاَّ

 ؛(91)مجادلاه: « الْخاسِ ُونَ هُ ُ الشَّیْطانِ حِقْبَ إِنَّ أاَل الشَّیْطانِ حِقْبُ

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

 کارند.زیان شیطان حقبکه  بدانید. شیطانند حقب

البته متملَّق و مصادات یاارجی ایان ایجااد غفلات در زماان 

غفلاات از »مسااائلی همچااون اساات؛  رونااارونیحاضاا ، مسااائل 

شمار الهای باه کشاور و امادادهای غیبای متمادد های بینممت

غفلات از »، «های متمادی پا، از انقاالبسا  یداوند در طو 

غفلت »، «ننظی  کشور از ذهن مسئوالهای بیواآمیاق و   فیت

و بسایاری « نماایی مساائل ف عایهای اصلی و باقرگاز اولویت

 موضوعاق دیگ .
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کااه غفلاات از آن موجااب یطااای  ،یکاای از ایاان واآمیاااق

شود، امدادهای غیبی مک ری است که یداوناد با  محاسباتی می

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

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

اساالمی  ةبه جاممارونارون پ دازد که در مقاط  و امدادهایی می

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

و یا آیاتی که در ( و 11-11)بق ه:  اس ائیل یادآوری شده استبنی

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

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

 ها امدادهای غیبی یداوند در جنگ بدر یادآوری شاده اساتدر آن

 (.91-1: انفا )

دالنی که در جناگ ن و م یضاآو  منافق ،یداوند در آ آن ک ی 

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

إِذْ یَقُاو ُ »کناد: رونه بیاان مایاین، دیدنداسالم و سپاه دشمن را می

؛ و (11)انفاا : « قُونَ وَ الَّذِینَ فِی آُلُوبِهِ ْ مَ َضٌ غَ َّ هؤاُلءِ دِینُهُ الْمُنافِ

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

 این ر وه )مسلمانان( را دینشان مغ ور سایته است.»رفتند: مى

ن اح ف آنها به زباان اما وزی ایان باود کاه ایان مؤمنا ،در واآ 

یواهند در ب اب  دشمن تا دندان مسال  ک  می ةکه با عِدّه و عُدّ ،بیانقال

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

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

دالن چیقی نیسات اما پاسخ یداوند به این ح ف منافقان و م یض

عقل در نظا   یآنان به واآمیاق غی مادی که اتفاآاً اآتضا جق توجه دادن

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

دانستند که( ه  ک، ب  یادا توکال ؛ )آنها نمى(11انفا : « )عَقِیقٌ حَکِی ٌ

 .( یداوند آدرتمند و حکی  است.ر دد)پی وز مى کند

کسانی کاه از واآمیااق و عوامال غی محساوس غفلات  ،بناب این

 شوند.کنند، آطماً دچار یطای محاسباتی میمی

 

 زدايی و تغییر خطوط قرمزحساسیت. 8

ن که با نفوذ در دساتگاه محاساباتی مسائوال ،یکی از کارهای دشمن

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

ن، حساسیت آنهاا را نسابت باه وذ در دستگاه محاسباتی مسئوالبا نف

باااره ر ایااند مؤمنااانباا د. امی عبااور از یطااوط آ مااق از بااین ماای

(؛ 11تاا، خ البالغاه، بی)نهج« الْمَظَاائِ  مُوبِقَااقِ هَوَّنَ وَ»ف مایند: می

 دهد.های بقرگ را ساده و کوچر جلوه می)شیطان( مهلکه

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

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

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

زدایی از آن است و این همان چیقی اسات کاه شایطان و حساسیت

 کنند.های شیطانی در ذهن م دم و مسئوالن القا میدولت

هاای نفاوذ دشامن در میاان ما دم و از نشاانه ،گا به عبارق دی

شان نسابت باه یطاوط آ ماق ن، ک  شدن ض یب حساسیتمسئوال

 ت سی  شده توسط ولیّ الهی است.
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 اسالمی و انقالبی

های دشمن ب ای نفوذ در دستگاه محاسباتی یواص یکی از شیوه

تفسی  غلط از سخنان حق اسات.  ةایجاد شبهه با ارائ ،نو مسئوال

کناد کاه باا هاای منحا ف یااد مایآ آن ک ی  از اف ادی با د 

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

 فِای الَّاذِینَ فَأَمَّاا»دهند: از آنها تفسی ی انح افی ارائه می ،جاممه

« تَأْوِیلِاهِ ابْتِغااءَ وَ الْفِتْنَاةِ ابْتِغااءَ مِنْهُ تَشابَهَ ما ونَفَیَتَّبِمُ زَیْغٌ آُلُوبِهِ ْ

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

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

 طلبند.مى آن ب ا،( نادرستى)

روناه القائااق از ایان همچنین باید دانست هدف اصالی دشامن

از باین »آن،  ةو در نتیج« ایجاد ت دید در باورهای یقینی»ناك، شبهه

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

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

 و شار باه را یاود یقین جناب آدم آن را بیان ف مودند: آدم ةدربار

 مبادلاه او سست ةرفت با را راسخ یود عقم و ف ویت، شیطان ةوسوس

 (.9تا، خ بیالبالغه، )نهج« ک د

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

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

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

آن را از آرزوهاای اناد و ک دهشر در باورهای محک  اسالمی نهای 

کاه از  ،زرارهدر روایتای یطااب باه  اناد. اماام بااآ شیطان دانسته



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

 

 

شار نکان؛ زیا ا  ،ای زراره»ف مایناد: می ،اصحاب یاص ایشان بود

 .(18، ص7ت، 9127ْ)کلینی،  «شیطان دوست دارد که شر کنی

نیاق یطااب باه ب یای اصاحاب  مام زماانو ا از امام کا  

 روایاتی با عباراق مشابه هماین روایات نقال شاده اسات ،یاصشان

 .(891و  177، ص9)همان، ْ
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بدرمانی میاان ؛ است« ایجاد بدرمانی»رو  دیگ  دشمن ب ای نفوذ، 

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

یکای از کارهاای شایطان را ایجااد  ،صـحيف  سـجادی ر د سجاد

و اسات یدایا( شیطان عنان  را به دسات ر فتاه »)دانند: بدرمانی می

ه، ساجادی)صاحیفه «کشااندم ا به وادی بدرمانی و ضمف یقین مای

 .(12ی، دعا981ص، 9176

میان م دم باا « ایجاد تف آه»آه ی ایجاد بدرمانی نیق  ةنتیج

ن نظام اسالمی است که جاممه را م با مسئوالیکدیگ  و میان م د

 دهاد.سیاسی ساوت مایا  های یط ناك اجتماعیبه سمت فتنه

ن )یا همان عناص  نفوذی دشامن در اهایی که منافقیکی از فتنه

ایجاد ک دناد، ایجااد  ک ماسالمی( علیه حکومت پیامب  ا ةجامم

ود. با« افار»در مااج ای  ن نسبت به پیامب اسوء ن ب ای مؤمن

یکای ، پیامب  ةن با هدف تخ یب چه اهنگامی که ب یی منافق

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

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

لَاواْل إِذْ سَامِمْتُمُوهُ  َانَّ »ف مایاد: این سوء ن ر فتار شدند، مای

)ناور: « الْمُؤْمِناقُ بِأَنْفُسِهِ ْ یَیْ اً وَ آالُوا هذا إِفْرٌ مُبِینٌ الْمُؤْمِنُونَ وَ

[ را شنیدید، م دان و زنان ماؤمن ؛ چ ا هنگامى که آن ]بهتان(91

 رمان نیر به یود نب دند و نگفتند: این بهتانى آشکار است؟

 ْ ماا یَکُاونُ وَ لَوْ ال إِذْ سَمِمْتُمُوهُ آُلْتُ»ف ماید: و در عتابی دوباره می 

؛ و چا ا وآتاى (96)ناور: « لَنا أَنْ نَتَکَلَّ َ بِهذا سُبْحانَرَ هذا بُهْتانٌ عَظِی ٌ

[ آن را شنیدید، نگفتید: ب ا، ماا ساقاوار نیسات کاه در ایان ]موضاوع

 ]یداوندا،[ تو منقهى، این بهتانى بقرگ است.؟ گویی بسخن 

ا  که حج اقمبار ةاست که یداوند متما  در سورعلت به همین 

ا  ن استاایجاد وحدق میان مؤمنجهت که بسیاری از مفاهی  آن در 

یا أَیُّهَا الَّاذِینَ »دهد: حساسیت نشان می« سوء  ن» ةنسبت به مسئل

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

ها اجتنااب کنیاد کاه بسیار، رماناز اید! ا، کسانى که ایمان آورده

 ها رناه است.بمضى از رمان
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ت ین ابقارهای دشامن با ای نفاوذ، تح یار احساسااق یکی از مه 

در ، است. تح یر احساساق، دستگاه محاسباتی اف اد را مختل کا ده

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

روناارونی هاای یواهد ک د. تح یر احساساق نیاق در سااحت یود

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

تح یار مسائوالن »و « هاای سیاسایداران جنااحتح یر ط ف»

 علیه یکدیگ .« هادستگاه

این مسئله یکی از ت فندهای شیطان است که در جناگ بادر آن 

 وَ النَّااسِ مِانَ الْیَاوْمَ لَکُ ُ غالِبَ ال» ی که با رفتکار ب د؛ هنگامه را ب

 پیا وز شاما با  ما دم ازیار هیچ اما وز(؛ 11)انفا : « لَکُ ْ جارٌ إِنِّی

 .هست  شما پناه من و شد، نخواهد

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

جاای یااری به  ،یتکمر داد و البته در نها ةب انگیخت و به آنها وعد

 رساندن، پا به ف ار رذاشت.

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

ها پای ب دناد و تواناایی پاساخ باه اساتدال  ر شکستن بتدکار 

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

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

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

 م د عملید.

رونااه یطاااب کاا دن را باا ای تح یاار ایاان ئیعالمااه طباطبااا

ایان تهیایج و » ف مایناد:دانناد و مایاحساساق و تهییج عواطف می

 «بى نمایااان اسااتبااه یااو« إِنْ کُنْااتُ ْ فاااعِلِینَ»ة تح یاار از جملاا

 .(121، ص91ت، 9197ْی، ئ)طباطبا

  

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

دارای  ،نظاام اساالمین دشمن در دستگاه محاسباتی م دم و مسئوال

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

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

هاایی همچاون:  تهدیاد و رو کناد؛ ن اساتفاده میم دم و مسئوال

پا دازی و درو ، مشاغو  کا دن باه ییاا  ةایجاد ت س، دادن وعاد

ی و ساازآرزوهای طوالنی، زیبا جلوه دادن راه و عمال باطال، شاایمه

یأس و از بین ب دن اعتماد باه نفا،، باه غفلات  یپ اکنی، القادرو 

زدایی و تغیی  یطوط آ ماق، تفسای  باطال ساخن اندایتن، حساسیت

حق و ایجااد ت دیاد در باورهاای اصایل اساالمی و انقالبای، ایجااد 

  ن، تح یر احساساق.سوء

ماا را باه ایان نتیجاه  نفوذ دشمن یهاها و رو تحلیل وییری

نیااز باه حاض ، رساند که شنایت دشمن و مواجهه با او در ش ایط می

ن انقالبای در امؤمنا ةو یفاتا ین ، مه بصی ق باالیی دارد. بناب این

، افقایش مبانی مم فتای و سیاسای یاود و روشانگ ی کنونیش ایط 

 ب ای دیگ ان است.
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