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 ضرورت شیطان شناسی همیت وا

 1زهرا زارع قشالقی                                                                                                         

 :چکیده

ه شیطان این ک بخاطر دهد.دشمن دیرینه شیطان با آدم خبر میخدای متعال در قرآن کریم از 

آدم را  ه که نسلردکشیطان قسم یاد  .داندمی )علیه السالم(آدم  ،اه الهید را از درگعامل رانده شدن خو

به  نکند تا نها غفلتها هر لحظه از آها و انواع راهشان کند و با وسوسهگمراه سازد و بدبخت و جهنمی

 وطان ارد که در حد توان شیاهداف شوم خود برسد. به همین دلیل است که بر انسان ضرورت د

یطان شز شر کند و ا هایش و نقاط قوت و ضعف او را شناسایی کند تا بتواند از خود مراقبتوسوسه

 ان مخصوصشیطهایش به خدای متعال پناه ببرد. و از آنجایی که توزیهایش، کینهرجیم و وسوسه

 مئن طگش مافراد خاص نیست بلکه دشمن همه افراد است باید همه او را دشمن بدانند و تا از مر

 اند از او غافل نشوند.نشده

 ، انسان.ضرورت، وسوسه ،شیطان :هاکلید واژه
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 :مقدمه

دشمن از  شناخت .سبت به آن باید خود را  ایمن کردشیطان به عنوان یک دشمن باید شناخته و ن

 اط قوت ونق کار برد.ه شناخت را باید فرا گرفت و آنها را ب یهاراه .شودضروریات زندگی محسوب می

های ورود او را باید یاد گرفت و از آنها جلوگیری کرد و خود را برای مقابله با آن ضعف شیطان و راه

تا به مرتبه اعلی رسید همانطور که مخلصان و  آماده کرد تا بتوان در این جنگ تمام عیار پیروز شد.

د از این افراد تجربه گرفت و راه آنها را در بای اند.ناسایی کرده و با او مقابله کردهافراد با تقوا او را ش

 .حمله و جنگ جان سالم به در بُرد پیش گرفت تا از این

افتد و نباید این میکروب میهمانطور که گفته شد شیطان همانند میکروبی است که به جان آدمی 

برابر چنین  باعث تضعیف بدن آدمی شود بلکه باید با آن مبارزه کرد و خود را قوی و نیرومند در

بدون  ی کارهان نیست مگر افراد مخلص که در همههیچ کس از شر شیطان در اما میکروبی کرد. و

توجه  )شیطان(های دشمن آشکار نیرنگ ها وباید به خصلت کنند. وهیچ تردیدی به خدا توکل می

 کرد.
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 مفهوم شناسی -1

 معنای شیطان :الف

نون در واژه شیطان اصلی است و شیطان از » ؛َ«َمِن شَطَنَ أَي تَباعَد َهُو ه أَصلیَّه والنُُّونُ فـِی الشَیطِانُ،»

 .(١٤٩ص ،١٣٨٢)محمدی، «ماده شَطَنَ به معنای دور شده گرفته شده است.

 «ورید»شیطان از شطن به معنای »؛ «عَنِ الخَیِر فَکَأَنَّهُم تَبَاعَدُوائ البُعد الشَّیطانُ مِنَ الشَّطَن وَ هُوَ»

 .(٤٧٨ص ،١٤٢٨ ،)الطریحیاند. اند به این نام خوانده شدهه گرفتهچون آنها از کار خیر فاصل گرفته شده و

« .پس او را دشمن بدانید ،است همانا شیطان دشمن شما»؛ «عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً لشَّیطانَ لَکُم إِنَا»

 .(٦آیه  )فاطر،

ألنُّه بعیدٌ ما ردٌ صحیحٌ یدلُّ عَلَی البُعدِ و الشَّطَنُ الحبلُ وَ هُوَ القیاس الشین و الطاء و النون، أصلٌ مطُّ»

 «بَینَ الطُّرَفَین

کلمه شَطَنَ به معنای ریسمان است و این بر  کند وداللت می« بُعد»به  این واژه تک معنایی است و

 .(١٨٣ص م،١٩٧٩ ،)القزوینی الرازی بین دو طرف است.حد قیاس برای اینکه فاصله 

انسان را از راه  گویند کهبنابراین شیطان به هر موجود موذی، منحرف کننده، طاغی و سرکشی می

دستگی نماید و اختالف و  موجودی که ایجاد دو صدد آزار دیگران است؛ کند و درراست برکنار می

که است  )علم( ولی ابلیس اسم خاص است؛ اسم عام )اسم جنس( ،پس شیطان فساد به راه اندازد؛

 .(١۵٠ص ،١٣٨٢محمدی،) را فریب داد. (علیه السالم)حضرت آدم 

 ریشه شیطان :ب

 «فَیعال»دور شد؛ در این صورت وزن شیطان  چرا که شیطان از حق به معنای دور شد؛« شَطَنَ»

 .(١۵٠ص ،١٣٨٢)محمدی، باشد.می
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موجودی داللت بر  است و« فَعالن»شد که در این صورت شیطان بر وزن به معنای نابود « شاط»

 .(١۵٠ص ،١٣٨٢محمدی،) کند.باطل گرا و نابود شدنی می

کنیم همان ابلیس ملعون که شنویم و یا در نوشتار مشاهده میمعموالً وقتی ما کلمه شیطان را می

اما شیطان همیشه  ،کنددر اثر نافرمانی از حضرت حق از درگاه الهی رانده شده در ذهن تداعی پیدا می

 تواند داشته باشد.ی ابلیس ملعون و نسل خبیث او نیست بلکه این کلمه معنای مختلفی میبه معنا

(.net tebyanwww.) 

 صفات شیطان  نام ها و -2

زمانی  نام او عزازیل و از جنس آتش بود. .کردشیطان در میان امت خود بر روی زمین زندگی می

ه خاطر عصیان و تمرد از امر پروردگار نابود شدند و او در زمین تنها ماند از تنهایی به تمامی مردمش ب

خدا شکایت کرد و خدا او را نزد مالئکه برد تا در میان آنان خدا را عبادت کند. نام اصلی شیطان حارث 

  شود.ن گفته میاست. او پس از رانده شدن از درگاه الهی ابلیس نامیده شد و به این دلیل به او شیطا

(.net rasekhoon www. ) 

 :اند ازاری هستند که برخی از آنها عبارتشیطان داری نام ها و صفات بسی

« شیطانا مّریدا إن یدعون إالُّ...» .شرور و فاقد خیر بودن او است ،اولین صفت شیطان شرارت؛ -١

)به معنی « مّرد»ی باشد که اگر از مادهمتمرّد و شریر می ،به معنی خبیث« دمّری»کلمه  .(١١٧ :)نساء

شیطان مرید یعنی شیطانی که تمام صفات فضیلت از شاخسار  اشد،ب ریختن شاخ و برگ درخت(

گر و به معنی طغیان باشد،« مُرور»اگر از ماده  وجودش فرو ریخته و نقطه قوتی در او باقی نمانده است.

 .(۵٢ص ،١٣٨٤،)کشمیری ست.ویرانگر ا

چون هنگامی که  عقب گرد کردن و پنهان شدن است، ،خناس به معنای کنار رفتن خَنّاس؛ ۔٢

مثالً رجوع  .شودمخفی می پنهان و ،کندیشیطان عقب گرد م ،یاد خدا بیفتد و نام او را ببرد انسان به

ن برای و او را فراموش کرد شیطا ، به این اعتبار که انسان وقتی از خدا غافل شدکردن و برگشتن

 گردد.وسوسه و اغوا نمودن او برمی

http://tebyan·net/
http://tebyan·net/
http://rasekhoon٠net/
http://rasekhoon٠net/
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و همه جا است. با کند و اوجود وسوسه شیطان را کمتر حس می از این رو که انسان ،پنهان کاری

اس عبادت و گمراهی در ای از راست در لبخود را در لعابی از حق در پوسته آید وظاهر آراسته می

 .(٢٩ص ،١٣٨٨ ،)صالحی حاجی آبادی کند.گری میجلوه ،پوشش هدایت

ذلیل بودن به واسطه رفتن  یکی از صفات شیطان صاغر است که به معنای پست و ذلیل، صاغر؛ ۔٣

 زبون بودن آمده است. از بین رفتن حیثیّت و مقام و حقیر و ؛تقاللعزت و حکومت و اس

خداوند خطاب به او کرد و  ،تکبر نمود ه نکرد و در مقابل خدابعد از آنکه شیطان انسان را سجد

د ذلیل و زبون و درمانده و زیرا تو از افرا ؛ارج شواز بهش خ»؛ «اخرُج اِنَّکَ ِمنَ الصّاغِرینَفَ» :فرمود

نه  خاطر سجده نکردن از مقام عزت و بلندی به زیر افتادی و سرنگون شدی،ه ب .(١٢ )اعراف:« پستی.

 (.٣٢ص ،١٣٨٨ )صالحی حاجی آبادی، زیان هم کردی.بلکه ضرر و ، این که سود نبردی

 حقیقت شیطان  -3

 :اند ازارتهای است که عبشیطان دارای حقیقت

 .(١٢)اعراف: اند.از آتش خلق شده -

 .(٢٧)اعراف: شوند.بینند ولی دیده نمیها را میدر حالت عادی آنها انسان -

 .(۵٠٢ص ،١٣٧٤)عاملی، خواب و بیداری دارند. -

 .(١١ص ،١٣٧٤)عاملی،  سکن مخصوص دارند.م -

 (.۵٢، ص١٣٩٤سلیمانیان،) اند.اختیار و اراده دارند و مکلف -

 (.۵١ص ،١٣٩٤سلیمانیان،) آشامند.ورند و میخمی -

اینکه و علت برتری آدم بر فرشتگان و  ،و دلیل سجده کردن فرشتگان بر آدمآفرینش شیطان 

دت از طریق بندگی خدا نائل شدن به سعا گر انسان برای تکامل وا .یابدشیطان بر چه کسانی تسلط می

داشته باشد؟ آن تواند د تکاملی است چه دلیلی می، وجود شیطان که یک موجود ویرانگر ضآفریده شده

 مکار، پرفریب و مصمم! ، کینه توز،هم موجودی هوشیار
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 است به پیشرفت تکامل  ، خواهیم دانست وجود این دشمن نیز کمکیاما اگر اندکی بیندیشیم

سیر  و ،گیرنددر برابر دشمنان سر سخت جان می همیشه نیروهای مقاوم، راه دور نرویم، ها.انسان

های دهان و سربازان ورزیده و نیرومند، کسانی هستند که درجنگفرمان پیمایند.تکاملی خود را می

 اند.زرگ با دشمنان سر سخت درگیر بودهب

، با های سیاسیهای سخت بحرانبه و پر قدرت، آنها هستند که در کورهسیاستمداران با تجر

 های آنها هستند که با حریف ،قهرمانان بزرگ کشتی اند.ان نیرومندی دست و پنجه نرم کردهدشمن

مبارزه ، با چه جای تعجب که بندگان بزرگ خدا ،بنابراین اند.پر قدرت و سر سخت زور آزمائی کرده

 تر شوند!تر و نیرومندروز به روز قوی« شیطان»در برابر  مستمر و پی گیر

های سلول اگر آنها نبودند، :گویندمی ،احمی مزهادر مورد فلسفه وجود میکروب دانشمندان امروز،

سانتی متر  ٨٠ها ازنمو بدن انسان ، و احتماالًرفتندن در یک حالت سستی و کرخی فرو میبدن انسا

نونی با مبارزه های کهای کوتوله بودند، و به این ترتیب انسانه صورت آدمکرد، همگی بتجاوز نمی

 اند.و بیشتری کسب کردهنم نیرو و ،های مزاحمجسمانی با میکروب

 و هوای نفس.« شیطان»در مبارزه با  ،و چنین است روح انسان

یطان از روز اول ش ، بندگان خدا را اغوا کنند،شیطان وظیفه دارد ،اما این بدان معنا نیست که

راده و ابا  انحطاط و بدبختی و شیطنت، انحراف و ، مانند همه موجودات دیگر،خلقتی پاک داشت

او خودش  ،نیافرید« شیطان»را از روز اول « ابلیس»به سراغش آمد، بنابراین خداوند  ،ودشخواست خ

بلکه  رساندحق طلب نمی، نه تنها زیانی به بندگان ان باشد ولی در عین حال شیطنت اوخواست شیط

 نردبان ترقی آنها است.

درخواست او را درباره ادامه حیاتش پذیرفت، و چرا فوراً چرا  :ماند کهمنتها این سوال باقی می

عالم دنیا میدان  :ست که در باال گفته شد و به تعبیری دیگرا پاسخ این سوال همان نابودش نکرد؟!

، جز دانیم آزمایشو می ها است.(تکامل انسان وسیله پرورش و)آزمایشی که . آزمایش و امتحان است

هوای  ،البته اگر شیطان هم نبود ها امکان پذیر نیست.ها و بحراندشمنان سرسخت و طوفان در برابر
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شیطان این تنور آزمایش  اما با وجود داد،انسان را در بوته آزمایش قرار می، های نفسانینفس و وسوسه

 (.٦٤ص ،١٣٩٤سلیمانیان،) که شیطان عاملی است از درون! ، چراداغتر شد

 انحرافات تدریجی :الف

و آن این که  گویا اشاره به یک مسأله دقیق تربیتی دارد،« گام های شیطان»جمله خُطُواتِ الشَّیطَان

مثالً  ،نه به صورت دفعی و فوری کند،به طور تدریجی در انسان نفوذ می ها غالباًها و تبهکاریانحراف

 :شراب  معموالً مراحلی وجود دارد قمار و ،آلوده شدن یک جوان به مواد مخدر برای

 کند و انجام این کار را ساده به صورت تماشاچی در یکی از این جلسات شرکت می نخست،

 شمرد.می

فع یا استفاده از مواد مخدر به عنوان ر و (یا باخت )بدون برد و شرکت تفریحی در قمار ،گام دوم

 خستگی و یا درمان بیماری و مانند آن است.

به صورت کم و به قصد این که در مدت کوتاهی از آن صرف نظر  ،استفاده از این مواد گام سوم،

ای به صورت یک قمار باز حرفه و شخص، شود.ها یکی پس از دیگری برداشته میسرانجام گام کند.

، انسان ین صورت استبه هم وسوسه شیطان معموالً د.آیبا یک معتاد سخت و بینوا در میخطرناک و 

موضوع منحصر به شیطان  این کشاند،در پشت سر خود به سوی پرتگاه می را قدم به قدم و تدریجاً

های شوم خود از همین روش نی و آلوده برای پیاده کردن نقشههای شیطاتمام دستگاه ،اصلی نیست

باید به هوش بود و با  رداز همان گام اول ف :گویدلذا قرآن می .کننداستفاده می« گام به گام»خطوات 

منطق به احادیث اسالمی کارهای خرافی و بیدر  :نیز قابل توجه است که ،این نکته شیطان همراه نشد.

مردی قسم یاد کرده بود » :خوانیمدر حدیثی می مثالً معرفی شده است.« خطوات شیطان»عنوان 

 .(٦٤٧۔٦٤٨صص ،١٣٨۵ )مکارم شیرازی، «.خدا ذبح کند که فرزند خود را برای

« این از گام شیطان است.» ؛«ذالِکَ مِن خُطُواتِ الشَّیطانِ» :فرمود )علیه السالم( امام صادق

 .(٢٢٢ص ،١٣٧٤)عاملی،
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طُواتِ مِن خُ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیرِاللَّهِ فَهِو» :خوانیممی )علیه السالم( در حدیث دیگری از امام محمد باقر

باز در  .(٤٦ص ،١٣٧٤)عاملی،« های شیطان است.امهر سوگندی به غیر نام خدا باشد از گ»؛ «الشَّیطِانِ

به ترک چیزی خورد  هر کس سوگند» :خوانیمچنین می حدیثی دیگر از امام صادق )علیه السالم(

، کفاره هم دنکند و آن کار خیر را به جا آوراعتنا به این سوگند  که انجام آن بهتر است،

 .(٦٤٨ص ،١٣٨۵ )مکارم شیرازی، «ندارد و این از خطوات شیطان است.

 ضرورت شیطان شناسی اهمیت و -4

 وجود ابلیس :الف

میشه در دنیا دو چون انسان موجودی مختار است و ه وجود ابلیس برای انسان ضروری است.

لهَمَها فُجُورَها و َ فَأَ» .(١٠)بلد: ر را بدو نمودیم.ش هر دو راه خیر و« هَدَیناهُ النَّجدَینِ وَ»دعوت وجود دارد.

از یک سو دعوت به خیر  .(٨)شمس:« ها الهام کرد.اش را به آنکاری و پرهیزکاریسپس پلید»؛ «تَقوَاها

ند و در در یک سو شیاطین و نفس اماره آدمی قرار دار ؛و از طرف دیگر دعوت به شر و فسادو صالح 

انسان را  اند و هر دو جبهه،فطرت آدمی صف بسته ،کتب آسمانی و عقل وبرانسوی دیگر تمامی پیام

انسان  .(٣)انسان: آدمی این توان را دارد که به هر یک از دو طرف گرایش یابد. خوانند.خود می به سوی

 باید کمال خویش را توسط قوه اختیارش کسب کند. .گزیندشیکی از دو راه را برمی مختار با اختیار

 .(٢٩ص ،١٣٩۵ اه محمدی،)ش

میل به تقوا در  باشد؛« الهَمًها تقویهافَ»اگر به تعبیرقرآن  اگر راه بدی در وجود انسان بسته باشد،

ست که فرد در حالی ا ، تقوا نیست. تقوا وقتی تقواآن تقوا انسان باشد ولی میل به فجور در او نباشد،

 بد نباشد، تا .(٣٣٩،ص١٣٨١)مطهری، را انتخاب کند. ، تقوااست که میل به فجور و دعوت به فجور در او

رتان نباشند نیک گردد، و تا بد سیسالمتی مشخص نمیبیماری نباشد قدر  تا شود.خوب شناخته نمی

شیطان  .شودها نباشند، راه مستقیم و راست، باز شناخته نمیتا کج راهه شوند وسیرتان مشخص نمی

جاده  لبه جاده است و معلوم است که تا دو طرفی برای ناره ونسبت به صراط مستقیم به منزله ک

. آدم آمدد آدم از بهشت به دنیای خاکی نمیاگر شیطان نبو شود.نباشد متن جاده هم فرض نمی



9 

 

پس شیطان را آزاد  اما خدا خواست که انسان راه کمال بپیماید. .نخست در بهشت جایگاه داشت

در زمین مسکن گزید تا با اعمال اختیاری خود به  هشت رانده شود.گذاشت تا او را وسوسه کند و از ب

ها همه در اثر خلقت شیطان این انسان در رسیدن به کمال از مالئکه اشرف شد. سعادت برسد. کمال و

)صالحی حاجی  همه از روی مصلحت بوده است. ،مهلت دادن به او آفرینش او، ست.ا و فواید آفرینش او

ابلیس برای امتحان بندگان ضرورت دارد تا افراد خود را بشناسند که اگر بین  (.٣٢۔٣٣صص ،١٣٨٢آبادی،

)پاک  شر؟ راه مستقیم و خیر یا راه شیطانی و کنند؛د، کدام راه را انتخاب میشر قرار گیرن دو راه خیر و

ؤمِنُ بِاالخِرَةِ مِمَّن هُوَ مِنها فِی شَک وَ َما کانَ لَهُ عَلَیهِم مِّن سُلطانٍ إِلَّا لِنَعلَمَ مَن ی و» .(٢٣٦ص بی تا، نژاد،

جز آنکه  کسی را که به آخرت  و شیطان را بر آنان تسلطی نبود، .(٢١)سبا:« بُّک عَلَی کُلِّ شَی ءٍ حَفِیظٌرَ

 و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است. ایمان دارد از کسی که درباره آن در تردید است باز شناسیم.

. ابلیس، دهدکند و در بوته آزمایش قرار میاز هوای نفس، انسان را وسوسه می گیریهابلیس با بهر

 ها در این دنیا آزمایش به حقیقت، انسان .است هامایش و این دنیا آزمایشگاه انسانوسیله برای آز

 داشتعمل صالح و کمال معنی ن ،اختیار ، اصالًای وجود نداشتپس اگر شیطان و نفس اماره .شوندمی

بلکه شر  ،با خیر است و وجودش شر محض نیست آفرینش ابلیس تؤأم .(٣١ص ،١٣٩۵ )شاه محمدی،

 (.٣٧ص ،١٣٦٣)طباطبایی، آمیخته به خیر است.

 ، ظاهر سازد؛مؤمنان ، کرامتش را برخواهدخدا می» :نقل شده که فرمود )علیه السالم(از امام علی 

 تابید و عطر محبت از آن پیدا دل مؤمن نمیمعرفت بر  هایش نبود، نوروسوسه وزیرا اگر ابلیس 

های تَر را مَثَل شیطان، مَثَل باغبان است که شاخه .(٧٠١ص ،١٣٨٢)مرکز فرهنگ و معارف قرآن،شد نمی

ا هر چه ، فرد مؤمن رشیطان با ایجاد موانع و انحرافات زند.های خشک را میشاخه دهد وپرورش می

)شاه  شود.ن باعث بدبختی مطیعان هوی نفس میاما همین شیطا کند؛میبیشتر مقاوم و آبدیده 

 .(٢٩ص ،١٣٩۵محمدی،

 بی اثرترین نیرنگ شیطان :ب

اثر است، نج چیز است که نیرنگ من در آن بیپ» :ابلیس گفت :فرمود )علیه السالم( امام صادق

 «ها در چنگال من هستند.انسان ولی در غیر این پنج مورد،
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 از روی نیت پاک به خدا تکیه کند و در همه امور به او توکل نماید.کسی که  ۔١

 ، ذکر تسبیح بسیار کند.کسی که شبانه روز ۔٢

 دیگر بپسندد. پسندد برای مؤمنکسی که آنچه را که برای خود می ۔٣

 تابی نکند.کسی که در گرفتاری بی ۔٤

 و برای رزق وروزی غصه نخورد.چه خداوند برای او مقدر نموده راضی باشد کسی که به آن ۔۵

 (.١٦١ص ،١٣٩٠)گایینی،

 شیطانرضایت  :ج

اگر چه اعمال دیگر را  هرگاه بنی آدم این خصلت را دنبال کنند برای من کافی است. :شیطان رجیم

 :اند ازها عبارتخواهم و آن خصلتها را از آنها نمیبیشتر از آن خصلت و انجام ندهند،

مردم را حقیر و کوچک  ا بزرگ شمارند و غرور و تکبر را به خود راه دهند،خود را در میان خلق خد

چنین افرادی از یاران  اعمال خود را خوب و با ارزش و اعمال مردم را بد و ناپسند بدانند، ،حساب کنند

 ام.ن هستند و من شیطان از آنها راضیو هواداران م

ل انگار ارزش جلوه دهند و در عبادات سهو بیانجام داده و آنها را کوچک  اعمال زشت و ناپسند

 نها ای گناه خود را فراموش نمایند و در صدد توبه نباشند؛ باکی از انجام دادن گناه نداشته باشند، باشند،

دهند از روی کاری که انجام می ام.من از آنها راضی باشند واران و مریدان و اراتمندان من میاز ی

امام  بزرگترین گناه است. ،ه اینمردم را با زبان خود آزار دهند ک ی باشد،ریا و بدبین ،خودپسندی

ترین مردم نزد ظت از زبان شرط ایمان است و دشمنای مردم محاف» :فرمایندمی )علیه السالم( صادق

 .(٤١٢ص ،١٣٨٨ )صالحی حاجی آبادی،« خدا کسانی هستند که مردم از زبان آنها بترسند.

 تسلط شیطان :د

زیبا جلوه دادن  ،وسوسه قلبی نمودن فرزندان وی و جن بر انسان تنها یاران، ،تسلط شیطان و حدود

برند و طان و طرفدارانش را داخل جهنم میروز قیامت وقتی شی ست.ا ها و بد نشان دادن خوبی هابدی

باعث گمراهی خود  اندازند و او راران شیطان گناه را به گردن او میشود و طرفدانزاع بین آنان واقع می
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من که بر شما  ،دانیدچرا مرا باعث گمراهی خود می» :دگویدانند، شیطان در جواب ایشان میمی

خداوند  .(٢٢)ابراهیم:« .وت کردم و شما هم از من پذیرفتیدتسلطی  نداشتم جز آنکه شما را به گناه دع

تو هیچ گونه تسلط و قدرتی بر  !انای شیط» :شیطان از بهشت به او چنین فرمود بعد از بیرون راندن

 «بخواهند از تو پیروی کنند. که شخصاًبندگان من را نداری مگر آن گمراهانی 

 بلکه خود  توانند کسی را به اجبار به راه فساد بکشانند،آری شیطان و لشکریان او هرگز نمی

گشایند، به او وی او میهای قلب خویش را به رکه دعوت او را لبیک گفته و دریچهها هستند انسان

رابطه شیطان با انسان گمراه رابطه پیشرو و پیرو است نه رابطه اجبار کننده و  دهند واذن دخول می

  .است اجبار شونده
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 :نتیجه گیری

توان اینگونه نتیجه گرفت که شیطان مخلوقی از مخلوقات خداوند است،که از مطالب ذکر شده می

فریب داد و به  را )علیه السالم( کند شیطان آدمو بشر را به فساد و گناه دعوت می دارد. اراده و اختیار

و سعادت برود نه راه ضاللت و گیرد. تا به راه خیر شیطان آدمی مورد آزمایش قرار می یواسطه

 شر. گمراهی و

باید مقاوم کند تا دهد که انسان بدن خود را شیطان مثل میکروب بدن انسان را مورد حمله قرار می

د. شیطان باعث تزکیه نفس شو باعث رشد و ترقی مؤمن شود و مؤمن با مبارزه با نفس خود )شیطان(

فریب، نگاه به نامحرم و  درگیری، نزاع، های مختلفی همچون وسوسه،ها از راهبرای انحراف کردن انسان

 یابد..به اهداف شوم خود دست میان و ..زیبا جلوه دادن گناه و جلوگیری از نیکی کردن به مؤمن

مخلص که عقل خود را افراد  پذیر است را شکست دهد.تواند شیطان را که شکستمیولی انسان 

ترین مردم کسانی هستند که عاقل .راحتی شیطان را از خود دور کنند توانند بهدهند میحاکم قرار می

و برای مقابله با آن آماده هستند. و صالح مبارزه  دهندناخته و اجازه ورود را به او نمیدشمن خود را ش

ذکر هستند و از تکبر و  کنند و دائم در حالل هست را فراموش نمیتسیبح خداوند متعا که ذکر و

تواند تسلطی بر آنها داشته باشد و از شر در این صورت شیطان نمی کنند.بینی دوری میغرور خود

 شیطان در امان هستند.
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