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ــُر ــٌةبَِأنَّــَكَغیْ ــةُِمْعتَرَِف الْبَرِیَّ ــُکلُّ »َف
َظالِــٍملَِمــْنَعاَقبْــَتَوَشــاهَِدٌة
ــٌلَعَلــىَمــْنَعاَفیْــَت بَِأنَّــَكُمتََفضَّ
ــرِ ــهِبِالتَّْقِصی ــىنَْفِس َعَل ــرٌّ ُمقِ َوُكلٌّ
ــیَْطاَن الشَّ ــااْســتَْوَجبَْتَفَلْوَلأَنَّ َعمَّ
َمــا َطاَعتِــَك َعــْن یَْختَِدُعُهــْم
َر َّــُهَصــوَّ َعَصــاَكَعــاٍصَولـَـْوَلأَن
 ــقِّ ــاِلالَْح ــيمِثَ ِ ــَلف ــُمالْبَاِط لَُه
 ــالٌّ ــَكَض ــْنَطرِیقِ َع ــلَّ ــاَض َم
ِــي ــَكف ــَنَكَرَم ــاأَبْیَ ــبَْحانََكَم َفُس
ُمَعاَمَلــةَِمــْنأََطاَعــَكأَْوَعَصــاَك«.

گــزارش  ســخن،  موضــوع 
ــی وهفتم  ــای س ــی دع ــن عال مضامی
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
اســت کــه در مــورد اعتــراف در 
تقصیــر از تأدیــه ی شــکر اســت.

 

ویژگی استدالل به فطرت و 
رجوع به آن

در جلســه ی گذشــته مالحظــه کردید 
زیبایــی،  بــه  )علیه الســالم(  امــام  کــه 
کل مبحــث را بــه فطــرت ارجــاع 
دادنــد و در نوبــت گذشــته، ایــن 
موضــوع مقــداری توضیــح داده شــد.

ــواع و اقســام اســتدالل ها،  ــن ان در بی
عالی تریــن ســطح اســتدالل، اســتدالل 
ــاظ  ــم از لح ــت؛ ه ــرت اس ــه فط ب
ثبــات و دوام، هــم از لحــاظ شــهودی 
بــودن ـ چــون بــرای هــر کســی 
از جنــس علــم حضــوری اســت 
ـ و هــم از لحــاظ فراگیــر بــودن 
بیــن همــه ی انســان ها در همــه ی 
ــتدالل  ــن اس ــل ها. ای ــا و نس عصر ه
اســت. عالــی  و  قویــم  خیلــی 

رهبــر حکیــم و عالی قدرمــان نیــز 
در بیانیــه ی گام دوم ـ کــه خیلــی 
کار دارد تــا معلــوم شــود در ایــن 
ــور چــه رخ داده و اهــل  بیانیــه ی پرن
ــد  ــن می دانن ــت و مطلعی ــر و دق نظ
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کــه ایشــان چــه کــرده اســت ـ، 
دوام  مــورد  در  اســتدالل  بــرای 
انقــالب اســالمی، از فطــرت اســتفاده 
ــعار های  ــام ش ــد تم ــرده  و فرمودن ک
ــت و  ــری اس ــالمی، فط ــالب اس انق
ــم در  ــه بگویی ــت ک ــردار نیس زمان ب
ــد و در  ــواب می ده ــر ج ــک عص ی
عصــر دیگــری پاســخگو نیســت. 
چــون شــعار های انقــالب فطــری 
اســت، همیشــه زنــده، باطــراوت، 
ــت. ــده اس ــول و پیش برن ــر، مقب مؤث

اگر شیطان نبود، هیچ کس 
معصیت نمی کرد

ــت  ــده اس ــدی تکان دهن ــه ی بع جمل
دقــت  آن  بــه  بایــد  دوســتان  و 
کننــد. حضــرت فرمودنــد: »َفَلــْو
ــْیَطاَنیَْختَِدُعُهــْمَعــْن الشَّ َلأَنَّ
َطاَعتِــَكَمــاَعَصــاَكَعــاٍص«. 
را  خــدا  بنــدگان  شــیطان  اگــر 
در جریــان طاعــت الهــی فریــب 
معصیت کننــده ای  هیــچ  نمــی داد، 
ــن  ــت. ای ــود نمی داش ــم وج در عال
ســخن بیانگــر اســتحکام فطــرت 

اســت. اگــر فقــط انســان بــود و 
فطرتــش، و مداخله گــری شــیطان 
در  هیچ کســی  نداشــت،  وجــود 
نمی کــرد. خــدا  معصیــت  عالــم 

حضــرت  بحــث  تکمیــل  در 
َر ــوَّ ــُهَص َّ ــْوَلأَن ــد:»َولَ می فرمای
 ــقِّ ــاِلالَْح ــيمِثَ ِ ــَلف ــُمالْبَاِط لَُه
 .» ــالٌّ ــَكَض ــْنَطرِیقِ َع ــلَّ ــاَض َم
اگــر شــیطان باطــل را در مثــال حــق 
بــرای فرزنــدان آدم تصویرســازی 
نمی کــرد و ایــن اتفــاق نمی افتــاد، 
مســتقیم  صــراط  از  هیچ کــس 
نمی شــد. منحــرف  خــدا  راه  و 

رابطه ی فطرت و عصمت

اگــر فطــرت کــه جهــت الهــی و 
آســمانی وجود انسان اســت، در جای 
ــرز  ــه م ــان را ب ــد، انس ــودش باش خ
ــی  ــه از کس ــرد؛ چراک ــت می ب عصم
ــده اســت،  ــته ش ــه سرش ــه این گون ک
جــز طاعــت برنمی آیــد و بندگــی 
بــرای او چیــز وارداتــی نیســت، بلکه 
ــت.  ــی اس ــوش و ذات ــاًل درون ج کام
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چنانچــه کســی بــر فطــرت خــودش 
باشــد و طبــق سرشــتش عمــل کنــد، 
ــن  ــال، از مت ــدای متع ــا خ ــاط ب ارتب
اساســًا  و  می جوشــد  وجــودش 
بایــد  اینجــا  نمی کنــد.  معصیــت 
ــد و  ــرون بیای ــر از بی ــک مداخله گ ی
ــد  ــاوت کن ــه ای متف ــه گون ــا را ب فض
کــه نوعــی خدعــه اتفــاق بیفتــد.

اگــر فقــط انســان و فطرتــش باشــد، 
ــود و در  ــل می ش ــدق حاص ــام ص مق
ــود  ــت وج ــز طاع ــدق، ج ــام ص مق
ــود  ــی وج ــائبه و حجاب ــدارد و ش ن
و  تمایــل و کشــش  ایــن  نــدارد. 
جاذبــه در بیشــترین ســطح، درون 
انســان هســت و انســان خــود را در 
محضــر حــق می بینیــد و حقیقــت 
می کنــد  جــذب  را  انســان  حــق، 
و  می بــرد  خــودش  بــا  را  او  و 
ــی  ــری باق ــس دیگ ــرای ک ــی ب جای
مداخله گــر  یــک  امــا  نمی مانــد. 
بیرونــی می آیــد و بــا اســتفاده از 
ضعــف انســان، نظــام محاســباتی 
می ریــزد. هــم  بــه  را  او  فطــری 

علت ارتکاب گناه با وجود 
فطرت

ــه  ــا خدع ــالم( اینج ــجاد )علیه الس ــام س ام
را بــه بــاب افتعــال بــرده و از واژه ی 
اختــداع اســتفاده می کننــد. قــرآن 
ــن  ــرای تبیی ــرور ب ــم از واژه ی غ کری
ایــن مســئله اســتفاده کــرده کــه 
بیانگــر آن اســت کــه ایــن عملیــات، 
ــرای  ــب اســت. ب ــاِت فری ــک عملی ی
فریــب،  عملیــات  ایــن  دادن  رخ 
ــیده  ــرت کش ــرده ای روی فط ــد پ بای
ــرت  ــم فط ــا چش ــما ب ــا ش ــود ت ش
نبینــی و بــا گــوش فطــرت نشــنوی. 
ــیطان اســت.  ــن پرده پوشــی کار ش ای
ــب  ــگ و فری ــه و نیرن ــیطان خدع ش
بــه کار می بَــَرد و جــای فانــی و 
باقــی، دائــم و زائــل، حــق و باطــل را 
عــوض می کنــد و بــه ایــن ترتیــب در 
ــد. ــالل رخ می ده ــان، اخت ــد انس دی

هــم  خودمــان  نیرنگ هــای  در 
کاری  و  می کنیــم  تصویرســازی 
و  حــق  دیگــری  کــه  می کنیــم 
هســت،  کــه  آن گونــه  را  باطــل 
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شــوند. جابه جــا  اینهــا  و  نبینــد 

ــرا  ــب اج ــات فری ــن عملی ــی ای وقت
شــد، فطــرت از کارآیــی و حق نمایــی 
فطــرت  می افتــد.  حق بینــی  و 
هســت، امــا کارآمــدی نــدارد و مؤثــر 
ــی افســرده  و فعــال نیســت و وضعیت
ــد. ــدا می کن ــر پی ــل و غیرمؤث و منفع

ــان  ــد، هم ــا می افت ــه اینج ــی ک اتفاق
اشــاره  آن  بــه  امــام  کــه  اســت 
دچــار  چــون  شــخص  می کننــد. 
و  می شــود  محاســباتی  اشــتباه 
ــتباه اســت، از مســیر  تشــخیصش اش
ــار  ــود و گرفت ــارج می ش ــتقیم خ مس
می شــود  ضاللــت  و  معصیــت 
و  فطــرت  خــالف  بــر  کامــاًل  و 
می کنــد. رفتــار  خــود  سرشــت 

اگــر اصالــت فطــرت را بپذیریــم، 
ــکار،  ــار ، اف ــح رفت ــف و توضی توصی
ــر  ــای مغای ــش و کنش ه ــش، گرای بین
ــه  ــود ک ــه می ش ــرت، این گون ــا فط ب
ــگ،  ــه و نیرن ــار خدع ــخِص گرفت ش
می افتــد. کارآیــی  از  فطرتــش 

فطرت زائل شدنی نیست

ــده ی  ــروج از قاع ــان در خ ــر انس اگ
ــی برســد  ــت فرعون ــا مرتب فطــرت ت
کــه طاغــوت محــض اســت و علیــه 
کــرده  طغیــان  حقیقــت  و  حــق 
ــود  ــرت در وج ــم فط ــاز ه ــت، ب اس
ــه ی  ــک نمون ــون، ی ــت. فرع او هس
وگرنــه  اســت؛  تاریخــی  واقعــی 
روی  کــه  هســت  مــوارد  برخــی 
ــرده اســت.  فرعــون را هــم ســفید ک
بــرای اینکــه خــدای متعــال در قــرآن 
کریــم، اوج طغیــان فرعــون را نشــان 
دهــد، ایــن جملــه را از قــول او نقــل 
می کنــد کــه گفــت:»أَنَــاَربُُّکــُم
بزرگ تــر  پــروردگار  الْْعَلــى؛]۱[ 
انســان ها  زمــان  آن  منــم«.  شــما 
ــتند  ــا را رب می دانس ــی پدیده ه برخ
ــتند و در  ــاب داش ــه ارب ــاد ب و اعتق
بیــن ایــن اربــاب، یکــی رب االربــاب 
ــون  ــوده اســت. فرع ــی ب ــا رب اعل ی
ــاب هســتم. ــن رب االرب ــت م می گف
بــه  تعالــی  و  تبــارک  خــدای 
حضــرت موســی و بــرادرش هــارون 
مأموریــت  )علی نبیّنا وآله وعلیهماالســالم( 
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و  کننــد  قیــام  کــه  می دهــد 
ــْوَن ــىفِْرَع َ ــاإِل ــد: »اْذَهبَ می فرمای
ــون  ــوی فرع ــه س ــى؛]۲[ ب ــُهَطَغ َّ إِن
ــته  ــی برخاس ــه سرکش ــه او ب ــرو ک ب
اســت«. خــدا گفــت: بــرو و او گفت: 
مــن چنــد مشــکل دارم؛ یکــی آنکــه 
ــرادرم  ــت دارم و ب ــان، لکن از نظــر بی
ــت.  ــخن اس ــن در س ــر از م فصیح ت
ــتگاه  ــا دس ــری ب ــه درگی ــن آنک ضم
فرعونــی ســابقه نــدارد. جالــب اســت 
ــم  ــی کلی ــتگاه اله ــه در دس ــی ک کس
اســت، در مواجهــه بــا خلــق، مشــکل 
ــا  ــود ب ــم فرم ــال ه دارد. خــدای متع
ــل  ــال فص ــن ح ــا ای ــد. ب ــم بروی ه
ــی  ــات بن ــما، نج ــت ش اول مأموری
ــت؛  ــون نیس ــت فرع ــرائیل از دس اس
دســت  از  فرعــون  نجــات  بلکــه 
ــی  ــه؟! یعن ــی چ ــت. یعن ــون اس فرع
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــی را ک آن فرعون
ــه فطــرت  ــور ب ــانی، مفط واحــد انس
الهــی اســت، از دســِت آن فرعــون که 
اســیر دســت شــیطان اســت، نجــات 
ــی دارد:  ــان م ــه بی ــه ی آی ــد. ادام دهی
ــُر »َفُقــوَللـَـُهَقــْوًللَیِّنـًـالََعلَّــُهیَتََذكَّ
أَْویَْخَشــى؛]۳[ و بــا او ســخنی نــرم 

ــا  ــرد ی ــد پذی ــه پن ــاید ک ــد، ش گویی
تکان دهنــده  خیلــی  کــه  بترســد« 
اســت. جــاِن کالم در کلمــه ی »لََعلَّــُه« 
ــد  اســت. شــما ســمت فرعــون بروی
و خیلــی متواضعانــه و نــرم بــا او 
ــا او  صحبــت  کنیــد. بــه چــه دلیــل ب
نــرم صحبــت کنیــم؟! خــدای متعــال 
توقــع  مــن  بگویــد  می خواهــد 
ــی  ــس حت ــردد. پ ــون برگ دارم فرع
ــی  ــه ی فرعون ــه مرتب ــی ب ــر کس اگ
ــود را از  ــرت خ ــد، فط ــیده باش رس
ــرت  ــر فط ــت. اگ ــداده اس ــت ن دس
از دســت می رفــت، او بــه طــور 
کلــی از حقیقــت انســانی خــارج 
ــرد  ــر می ک ــش تغیی ــد و ماهیت می ش
و دیگــر توقــع بازگشــت نبــود. البتــه 
موســی و  هــارون )علی نبیّنا وآله وعلیهماالســالم( 
ــدند  ــاب نش ــت کامی ــن مأموری در ای
شــدند. دوم  مرحلــه ی  وارد  و 

یادتــان باشــد کــه ایــن دلیــل خیلــی 
عالــی اســت. مثــال تبدیل نشــدنی 
ــه  ــت ک ــن اس ــرت، همی ــودن فط ب
اگــر کســی بــه مرتبــه ی فرعــون 
برســد، بــاز در او قلــب ماهیــت 
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ثابــت  نشــده و حقیقــت فطــرت 
اســت و فقــط گرفتــار خدعــه و 
اســت. شــده  ســنگین  حجــاب 

شیطان، بر اساس فطرت 
تصویرسازی می کند

ــول« دوم،  ــا »ل ــد و ب ــه ی بع در جمل
حضــرت جملــه ی قبلــی را تفصیــل و 
ــب  ــات فری ــد. عملی ــح می دهن توضی
ــق  ــه ح ــت ک ــه اس ــیطان این گون ش
را بــا باطــل جایگزیــن می ســازد. 
بــه  فطــری  بــه صــورت  انســان 
دنبــال حــق اســت و اگــر کســی 
بخواهــد او را فریــب دهــد، بایــد 
ایــن هنــر را داشــته باشــد کــه باطــل 
دهــد. نشــان  حــق  لبــاس  در  را 

جمله ی دوم، تفســیر عملیات شــیطان 
ــداع او اســت.  ــت اخت و بیانگــر کیفی
شــیطان ایــن خدعــه ی جــدی و مؤکد 
ــه انجــام می دهــد؟!  ــر را چگون و مؤث
کــه  می دهنــد  توضیــح  حضــرت 
َرلَُهــُم بــه ایــن صــورت: »َصــوَّ
.» الَْحــقِّ مِثَــاِل فِــي الْبَاِطــَل

ــی را  ــاًل فان ــد مث ــر بتوان ــیطان اگ ش
ــاره  ــا را بیچ ــد، م ــان ده ــی نش باق
می کنــد و مــا ضربــه می خوریــم. 
عملیــات اختــداع و نیرنــگ شــیطان، 
کامــاًل مبتنــی بــر بنیــان و مبنــای 
ــه  ــرد؛ وگرن ــا شــکل می گی فطــری م
عملیــات فریــب صــورت نمی گیــرد. 
ایــن عملیــات کامــاًل مبتنــی بــر 
چیــزی اســت کــه فطــرت شــما 
ــق و  ــما، ح ــرت ش ــد. فط می خواه
دوام و خلــود )جاودانگــی( و جمــال 
عدالــت  و  باطنــی(  و  )ظاهــری 
عملیــات  در  شــیطان  می خواهــد. 
فریــب خــود، جمــال را بــه تــو 
جمالــی  آن  امــا  می دهــد؛  نشــان 
کــه او نشــان می دهــد، تصویــری 
ــال  ــت جم ــت و حقیق ــال اس از جم
نیســت. او دل تــو را بــرده و تــو را به 
دنبــال خــودش کشــیده؛ امــا ســراب 
اســت و وقتــی شــما بــه آن می رســی، 
ــتبه  ــما مش ــر ش ــر ب ــه ام ــی ک می بین
شــده اســت. او دقیقــًا روی تمایــالت 
ــد. فطــری شــما تصویرســازی می کن
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شــما  بــه  اول  از  شــیطان  اگــر 
ــل و  ــی و زائ ــا فان ــن دنی ــد ای بگوی
نمی تــوان  و  اســت  ازدســت رفتنی 
ــی  ــر کس ــرد، دیگ ــاد ک ــه آن اعتم ب
ســراغ دنیــا نمــی رود. شــیطان در 
و  دنیــا  جــای  تصویرســازی،  آن 
ــا  ــد و دنی ــوض می کن ــرت را ع آخ
و  می کنــد  معرفــی  دائــم  امــر  را 
می شــود. دنیــا  اســیر  شــما  دل 

سینما، نمونه ای از تصویرسازِی 
واقع نما

تصویرســازی  بیانگــر  »صــّور« 
تصویــر  بلکــه  نیســت،  معمولــی 
باشــد.  واقع نمــا  خیلــی  بایــد 
خوبــی  مثــال  و  مصــداق  ســینما 
ــه  ــه را ک ــک قص ــت. ی ــرای آن اس ب
ــت،  ــرد اس ــک ف ــن ی ــاخته ی ذه س
کــه  می کنــد  واقع نمایــی  چنــان 
احساســات و عواطــف و فهــم شــما 
ــه رخ  ــی آنچ ــود. گوی ــخیر می ش تس
می دهــد، واقعیــت اســت. بعضــی 
قــوی  ســاخت  به قــدری  فیلم هــا 
عاقــل  انســان  کــه حتــی  دارنــد 

می انــدازد  گریــه  بــه  را  بالــغ  و 
می کنــد. خوشــحال  کامــاًل  یــا 

را  پشــت صحنه ها  کــه  اخیــراً 
انســان  می دهنــد،  نشــان  هــم 
مــوارد،  خیلــی  در  کــه  می بینــد 
و  انیمیشــنی  تصویرســازی ها، 
ــذا اگــر خواســتید  ــه ای اســت. ل رایان
ــد، ســینما را  کار شــیطان را درک کنی
ببینیــد. ســینما چنــان افــراد را تخدیــر 
ــای  ــا و قصه ه ــه تصویر ه ــد ک می کن
ــد؛  ــاور می کنن ــاًل ب ــاختگی را کام س
بــا  و  ســه بعدی  اگــر  مخصوصــًا 
اســتفاده از روش هــای جدیــد باشــد. 
واقعــی  تصویر هــا  چنــان  گاهــی 
اســت کــه شــما فــرار می کنــی و 
ــون  ــه تلویزی ــل ک ــی. آن اوای می ترس
ــی  ــود، برخ ــده ب ــر نش ــی فراگی خیل
خانم هــای متدیــن، بــا دیــدن مجــرِی 
مــرد، چــادر سرشــان می کردنــد!

اگــر ســینما، ســینمای فطــرت باشــد، 
ــود  ــر می ش ــینما و هن ــن س ــا همی ب
حــق را به خوبــی و بــا شــفافیت 
ارائــه کــرد. فیلــم محمــد رســول اهلل 
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ــاخته  ــدی س ــای مجی ــط آق ــه توس ک
شــده بــود، اول بــار بــا حضــور 
ایشــان ارائــه شــد. مــن و عــده ای از 
ــه  ــر از جمل ــد نف ــم. چن ــان بودی آقای
ــم: آنچــه  مــن صحبــت کــردم و گفت
مــن دیــدم، در یــک کلمــه، ســینمای 
فطــرت بــود. مثــال ویــژه ی آن فیلــم 
ــم  ــم مری ــت. فیل ــدس اس ــم مق مری
مقــدس، اوج ســینمای فطــرت اســت 
ــاس  ــد، احس ــان می بین ــی انس و وقت
می کنــد کــه ایمانــش برافروختــه 
ــوادی  ــت اهلل ج ــذا آی ــت. ل ــده اس ش
پیامبر هــا  اگــر  فرمودنــد  آملــی 
در زمــان مــا مبعــوث می شــدند، 
می شــدند.  مبعــوث  دوربیــن  بــا 
را  مســئله  اهمیــت  جملــه  ایــن 
بــه مــن و شــما نشــان می دهــد.

فطرت، آجل را بر عاجل ترجیح 
می دهد

ایــن  اگــر  فرمــود  )علیه الســالم(  امــام 
نبــود،  شــیطان  تصویرســازی 
مســیر  از  بنــدگان،  از  هیچ کــس 
خــارج  توحیــد  و  عبودیــت 

نمی شــدند. اگــر قــرار بــود این طــور 
باشــد، فرشــته ها کافــی بودنــد و الزم 
ــه  ــود؛ چنان ک ــق ش ــان خل ــود انس نب
ــان،  ــش انس ــگام آفرین ــته ها هن فرش
ــه ایــن  ــد. امــا خــدا ب همیــن را گفتن
موجــود کــه مفطــور بــه فطــرت 
الهیــه اســت، اختیــار  داد و شــیطان را 
بــه جــاِن او  انداخــت و ضعفــی را در 
ــد از آن  ــا شــیطان بتوان ــرار داد ت او ق
اســتفاده کنــد. آن ضعــف ایــن اســت 
کــه زیســت او را در غرورکــده ای بــه 
نــام دنیــا قــرار داد؛ بنابراین بخشــی از 
ــن زیســت کده  ــا ای ــد ب وجــود او بای
ــیطان از  ــد. ش ــته باش ــی داش هماهنگ
ــد و  ــتفاده می کن ــف اس ــن ضع همی
انســان را کــه قلبــش متعلــق بــه 
ــه  ــره خــورده ب ــی و جســم او گ اعل
می دهــد.  فریــب  اســت،  اســفل 
انســان نیــز بــه خاطــر تعلــق دنیایــی 
زیــرا می خــورد؛  فریــب  خــود، 
ــٍل؛]۴[  ــْنَعَج ــاُنمِ ــَقاْلِنَْس ِ »ُخل
شــده  آفریــده  شــتاب  از  انســان 
ــن  ــه همی ــیطان ب اســت«. حــواس ش
عاجــل و زیســت فــوری انســان 
کــه دنیــا اســت، متوجــه اســت. 
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محیــط پیرامــون انســان نیــز محیطــی 
عاجــل اســت. در نتیجــه فطــرت 
از افــق آجــل بــاز می مانــد و بــه 
عاجــل مشــغول می شــود. در نتیجــه: 
ــَرُة ــاَواْلِخ نْیَ ــاَةالدُّ ــُروَنالَْحیَ ِ »تُْؤث
َخیْــٌرَوأَبَْقــى؛]۵[ شــما زندگــی 
ــال  ــد، ح ــان را برمی گزینی ــن جه ای
پاینده تــر  و  بهتــر  آخــرت  آنکــه 
ــرِت  ــر در آخ ــه خی ــا آنک ــت«. ب اس
جاودانــه اســت، انســان گرفتــار و 
در  می شــود.  دنیــا  محیــط  اســیر 
تصویرســازی، شــیطان آن قــدر قــوی 
عمــل می کنــد کــه انســان، زیســتگاه 
زیســتگاه  بــا  را  خــود  موقــت 
دائمــی خویــش اشــتباه می گیــرد.

آدم و حّوا، فریب تصویرسازی 
شیطان را خوردند

ــه،  ــن قضی ــدن ای ــرای روشــن تر ش ب
ــم.  ــان می روی ــرای پدرم ــراغ ماج س
ــا  ــرای م ــه را ب ــم صحن ــرآن کری ق
ــد:  ــت و می گوی ــرده اس ــزارش ک گ
ــس آن دو  ــُرورٍ؛]۶[ پ ــابُِغ ُهَم »َفَدلَّ
ــانید«.  ــقوط کش ــه س ــب ب ــا فری را ب

ــا را از  ــی، خانم ه ــارت قرآن ــن عب ای
ــق  ــد. طب ــات می ده ــام نج ــک اته ی
ــتر  ــه بیش ــی ک ــزارش تاریخ ــک گ ی
ریشــه ی مســیحی و یهــودی دارد، 
همــه ی ایــن خرابکاری هــا زیــر ســر 
حــّوا بــود. می گوینــد کســی کــه 
شــیطان را بــر آدم مســلط کــرد، حــّوا 
ــال،  ــدای متع ــه، خ ــن آی ــود. در ای ب
جنــاب حــّوا را بــا آدم یکســان قــرار 
عملیــات  می گویــد  و  می دهــد 
فریــب روی هــر دو انجــام شــد.

از  اینهــا  شــد،  قــرار  کــه  آنجــا 
ــک  ــیطان ی ــد، ش ــاع کنن ــجره امتن ش
تصویرســازی مبتنــی بــر فطــرت ارائه 
ــد  ــرت می خواه ــه فط ــد ک داد. او دی
باشــند،  فرشــته ها  مثــل  انســان ها 
ــر  ــال نظ ــند، اعم ــد باش ــوط الی مبس
تمنــای  همچنیــن  باشــند.  داشــته 
دارنــد.  جاودانگــی  و  خلــود 
ــه  ــود ک ــیطان آن ب ــازی ش تصویرس
ــه  ــما را ب ــم ش ــه، ه ــوه ی ممنوع می
ــود و  ــه خل ــم ب ــتگی و ه ــام فرش مق
جاودانگــی می رســاند. تصویرســازی 
ــل و  ــر تمای ــی ب ــاًل مبتن ــیطان کام ش
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ــود و جــای  کشــش فطــری انســان ب
حــق و باطــل، زائــل و دائــم و فانــی 
و باقــی را عــوض کــرد و در ذهنیــت 
آدم مداخله گــری کــرد. البتــه بهشــتی 
کــه آدم و حــّوا )صلوات اهلل وســالمه علیهما( در 
آن بودنــد، یــک بوســتان عالــی و 
بــوده  دنیــا  در همیــن  درجه یــک 
و حتــی تنــزل از آنجــا، تنــزل از 
بهشــت موعــود نبــوده اســت. در 
ــاق رخ داد و  ــن اتف ــورت، ای ــر ص ه
شــیطان موفــق شــد نظــام محاســباتی 
ــدای  ــزد. خ ــم بری ــه ه ــن دو را ب ای
متعــال بــه مــن و شــما هشــدار 
ِــيآَدَم ــابَن ــد: »یَ ــد و می گوی می ده
ــَرَج ــاأَْخ ــیَْطاُنَكَم الشَّ ــمُ َلیَْفتِنَنَُّک
أَبََویُْکــْممـِـَنالَْجنَّــةِ؛]۷[ ای فرزندان 
ــه  ــما را ب ــیطان ش ــا ش ــار ت آدم، زنه
فتنــه نینــدازد، چنان کــه پــدر و مــادر 
شــما را از بهشــت بیــرون رانــد«.

الْبَرِیَّــةُِمْعتَرَِفٌة پــس با وجــود »َفــُکلُّ
ــُرَظالـِـٍملَِمــْنَعاَقبْــَتَو بَِأنَّــَكَغیْ
ــٌلَعَلــىَمــْن َشــاهَِدٌةبَِأنَّــَكُمتََفضَّ
ــهِ ــىنَْفِس َعَل ــرٌّ ُمقِ ــَتَوُكلٌّ َعاَفیْ
ــرا  ــتَْوَجبَْت« چ ــااْس ــرَِعمَّ بِالتَّْقِصی

وضعیــت مــا ایــن طــور اســت؟! بــه 
دلیــل وجود و تصویرســازی شــیطان.

زیبــای  بســیار  روایــت  یــک 
می فرمایــد: کــه  هســت  نبــوی 
یَُحومــوَن ــیاطیَن الشَّ  أنَّ »لــول
علــىُقلــوِببَنــيآدَملَنََظــروا
ــر  ــماءِ؛]۸[ اگ ــوِتالسَّ ــىَمَلک إل
آدمیــان  دل هــای  گــرد  شــیاطین 
آنــان  آینــه  هــر  نمی چرخیدنــد، 
ملکــوت آســمان ها را می دیدنــد«.

ــی  ــر راهنمای ــه ب ــا تکی اگــر انســان ب
انبیــا و مــدد گرفتــن از حضــرت 
ــا  ــن اولی ــه باط ــا اتصــال ب حــق، و ب
و بــا تکیــه بــر الهامــات قدســی، 
ــد و  ــه کن ــیطان غلب ــات ش ــر عملی ب
حضــرت عقــل را در میــدان ایــن 
ــدان  ــر می ــد و ب ــاری ده ــه ی منازع
را  مراتــب  تمــام  ســازد،  مســلط 
ــه ای  ــه گون ــذارد؛ ب پشــت ســر می گ
ــان  ــه ده ــت ب ــته ها انگش ــه فرش ک
می ماننــد و بــه شــگفتی می آینــد.
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برخورد کریمانه ی خداوند با 
انسان گنهکار

وســط ایــن منازعــه و بــا وجــود 
ــش  ــان دل ــیطان، انس ــف و ش آن ضع
ســجاد  امــام  می شــود.  خالــی 
)علیه الســالم( در جمــالت بعــدی، شــرحی 

از اســم کریــم پــروردگار متعــال 
ــه دل انســان گــرم  ــد ک ــه می دهن ارائ
ــوه  ــوال در وج ــود. م ــرص می ش و ق
طاعــت و معصیــت، بــا اهــل طاعت و 
معصیــت، کریمانــه مواجــه می شــود. 
بنابرایــن هــر دو در افــق نجــات 
ــد  ــرار می گیرن ــرت ق ــر فط ــی ب مبتن
و فقــط کافــی اســت خودشــان را 
ــد. ــرار دهن ــَرم ق ــه ی َک ــن جذب در ای

تالش دسته جمعی شیاطین 
برای انحراف انسان

و  گروهــی  بــه صــورت  شــیطان 
ــد.  ــه می کن ــما حمل ــه ش ــی ب جمع
آنهــا شــما را می بیننــد، امــا شــما آنهــا 
را نمی بینیــد. آنهــا در اوج پنهــان کاری 
عمــل می کننــد، بــه همیــن دلیــل 

می تواننــد شــما را فریــب دهنــد. 
اگــر کار شــما بــه جایــی برســد 
کــه بتوانیــد آنهــا را ببینیــد، ملکــوت 
آســمان ها و زمیــن را می بینیــد. پــس 
حضــور یــک عنصــر مداخله گــر 
بگیریــم. جــدی  را  خطرنــاک 
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