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  چكيده

ارتباط انسان و شيطان، از آغاز خلقت هر فرد تا پايان عمر وي برقرار 
سـاز بسـيار   است و درك درست ايـن ارتبـاط، آثـار تربيتـي و انسـان     

با خـود، بـا خـدا و جهـان     فردي (ارتباط انسان مهمي بر ارتباط درون
ــان  ــر ارتباطــات مي ــز ب ــردي و در ســاحتغيــب) و ني ــردي، ف هــاي ف

گـذارد. قـرآن كـريم نيـز در همـين      جا مـي خانوادگي و اجتماعي بر
ان و راستا همواره سعي كرده است شناخت انسـان را نسـبت بـه شـيط    

فرارو، با هـدف تبيـين فراگـرد ارتبـاطي      ارتباط با او بيفزايد. پژوهش
تحليلـي اسـتفاده نمـوده و آيـات      ـ  و شيطان از روش توصـيفي  انسان

قرآني مرتبط با ارتباط دوسوية انسان و شـيطان را بـر اسـاس فراگـرد     
ارتباط و عناصر آن تحليل كرده است. تبيـين عناصـر ارتبـاط تقـابلي     
انسان و شيطان، تبيين ابعاد و اجزا و مراحل فراگـرد ارتبـاط انسـان و    
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تحواذ و استخالص، عناصر موجود در فراگرد شيطان در دو قطب اس
ارتباطي انسان و شيطان از جمله ماهيت وسوسه و ابعاد آن بـه عنـوان   
پيام گمراهي، تبيين عوامـل مـوثر در رمزگشـايي از پيـام شـيطاني در      
درون انسان و ارائة مـدلي از ارتبـاط انسـان و شـيطان از منظـر قـرآن       

 .قاله استترين دستاوردهاي اين مكريم، از مهم

 
شيطان، وسوسه، پيام گمراهي، مـدل ارتبـاطي،   هاي كليدي:  واژه

  . فردي، فراگرد ارتباط انسان و شيطانارتباط درون
  
 

  مقدمه
هاي ارتبـاطي انسـان، ارتبـاط دوسـوية او بـا      به گواهي قرآن كريم، از نخستين ساحت

شيطان به سجده بـر حضـرت   شيطان است. اين ارتباط در جريان فرمان االهي به فرشتگان و 
) و پيامدهاي نافرماني شيطان از اين سجده شـكل گرفتـه اسـت. در پـي ايـن واقعـه،       عآدم (

) و همسـر او و شـيطان   عشيطان در وسوسة بشر مهلت يافت و از طرف ديگر حضرت آدم (
همگي از قرب االهي به سوي زمين رانده شدند. پس از اين رانش، خـداي متعـال حضـرت    

، 34: البقرة: شت. (نكو همسر و بلكة ذرية او را موكداً از تبعيت شيطان برحذر دا) عآدم (
 ) 60؛ يس: 36 – 38؛ الحجر: 38

) و جنيان هم ديدني نيستند. روشن اسـت  74؛ ص: 50شيطان از جنيان است (الكهف: 
آنجا  كه ارتباط انسان با موجودي ناديدني بسيار پيچيده خواهد بود. پيچيدگي اين ارتباط از

هـاي  اي زير نظـر دارد كـه انسـان   ها را به گونهشود كه قرآن فرموده است او انسانبيشتر مي
اي فراگيـر اسـت و   ). اين ارتباط، داراي گستره27معمولي متوجه نظارت او نيستند (اعراف: 

هاي اندرون انسان را دربرگرفته و ترين گوشههمة زواياي جهان انساني و ذهن، فكر و نهاني
دارد بدون اينكه ها باز نميتك انسانهيچ چيز، شيطان را از حضور مداوم و هرجايي با تك
  ). 36 - 35، صص8، ج1417اشتغال به يكي سبب غفلت از ديگري شود (طباطبايي، 
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 ـسازي اين ارتباط گفته شد، تبيين قرآني بنا بر آنچه در اهميت، پيچيدگي و سرنوشت
تواند در مباحث بنيادي اخالق و تربيت فـردي و اجتمـاعي و   يشناختي اين موضوع مارتباط

هــاي خــانوادگي و فرهنگــي و فــردي و اجتمــاعي در حــوزهفــردي و ميــانارتباطــات درون
هاي خُـرد و كـالن جامعـه اثرگـذار باشـد؛ امـا متاسـفانه        اقتصادي و به طور كلي در ساحت

انـد حتـي تحليـل    المـة طباطبـايي فرمـوده   عرغم اهميت اين مسئلة بنيادي، همانطور كـه   علي
مهري قرار گرفته و اين موضوع به عنوان حديثي ارتباط شيطان با انسان نيز مورد بي ـ  قرآني
) چه رسد بـه  36، ص8، ج1417اي پيش پا افتاده تلقي شده است (نك به: طباطبايي، پديده
  شناختي. هاي ارتباطتحليل

تحليلي بـه تبيـين    –با توجه به آن اهميت و اين كمبود، پژوهة فرارو با روش توصيفي 
شناختي پرداخته است. اين تحقيق سعي كرده اسـت  ارتباط انسان و شيطان با رويكرد ارتباط

هاي اسالمي با محوريت قرآن كريم و سـپس روايـات و در درجـه سـوم شـارحان را      آموزه
فراگـرد  «يعني تبيين ارتبـاط انسـان و شـيطان بـه عنـوان يـك        يابي به هدف خودبراي دست

مورد استقصا و تحليل قرار دهـد. بـدين منظـور اجـزاي ايـن فراگـرد از فرسـتنده،        » ارتباطي
شناسي پيام اضالل، عوامل اضالل، مجراي ارتباطي انسـان و شـيطان و اسـباب    گيرنده، گونه

اند و در مرحلـة بعـد بـر اسـاس ايـن      شده توفيق در رمزگشائي درست از پيام شيطاني، تبيين
هـاي  عناصر و اجزا مدلي از ارتباط انسان و شيطان ارائه شده و در پايان نيز با توجه بـه يافتـه  

قبـل، گونــة ارتبـاط انســان و شـيطان از ميــان انـواع ارتبــاط مشـخص شــده اسـت. بنــابراين،       
  هاي تحقيق به اين شرح است: پرسش
  شود؟رتباط انسان و شيطان چگونه تبيين مياجزاي فراگرد ارتباطي در ا .1
 شود؟مدل فراگرد ارتباطي در ارتباط انسان و شيطان چگونه تبيين مي .2

با توجه به فراگرد مذكور و عناصر و مراحل آن، گونة ارتبـاط انسـان و شـيطان از     .3
 كدام نوع از انواع ارتباطات است؟

هاي ان و وسوسة شيطان و راهچندان زيادي دربارة موجوديت شيطتاكنون تحقيقات نه
در كتـاب   آيـت اهللا دسـتغيب  مقابله با آن نوشته شده است؛ به عنوان نمونه، شـهيد بزرگـوار   

با اتخاذ رويكردي تربيتي در مواجهة با شـيطان، بـه تفصـيل در ايـن زمينـه      » استعاذه«شريف 
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؛ 1393شـكر،  ها نگاشته شده اسـت (نـك بـه:    بحث كرده و برخي مقاالت نيز در اين حوزه
شـناختي بـه   )؛ اما طبق تتبع نگارنده تحقيقي كه بـا رويكـرد ارتبـاط   1394زارع و سليمانيان، 

يابي كرده باشد، هاي اين پژوهه را پاسخمسئلة ارتباط انسان و شيطان پرداخته باشد و پرسش
  يافت نشده است.

محـوري از   هاي قرآني نگاشـته شـده و علـت اسـتفادة    پژوهة فرارو با محوريت آموزه
» شـيطان «شناختي بـه  قرآن كريم اين است كه از طرفي موضوع اين نوشتار يعني نگاه هستي

هاي نقلي تنهـا زمـاني كـاربرد دارنـد     از مباحث كالمي است و در مباحث كالمي نيز آموزه
، 1417گونه اشـكال در سـند آنهـا نباشـد  (طباطبـايي،      كه صدور آنها قطعي باشد يعني هيچ

گونـه  الصـدور اسـت و هـيچ   )؛ و از طرف ديگر، قرآن كريم، قطعي212و  211، صص12ج
ــديل [تحريــف  ــا تب ــاده، نقيصــه ي ــايي،   ]زي ــه اســت (طباطب ــز در آن راه نيافت ، 9، ج1417ني

  )3، ص1، ج1407؛ طوسي، 133 - 104صص
  
  مباني نظري و مفهومي. 1

 مباني نظري و مفهومي تحقيق در پنج محور به اين شرح است: 

  تعريف ارتباط به عنوان يك فراگرد .1-1
است. فراگـرد عبـارت    1اكثر دانشمندان ارتباطات متفق هستند كه ارتباط يك فراگرد

كه داراي امتداد است و اجزا و عناصـر آن داراي تـاثير و    1است از يك كنش متقابل و پويا
  ).  75، ص1385راد، تاثر هستند (رك: محسنيان

                                                 
1   . Process 

هاي پيشرفتة اند؛ اما از آنجا كه ارتباط در مدلبه جاي فراگرد استفاده كرده» فرآيند«برخي از تعبير 
استفاده شده يك جريان تعاملي (رفت و ها آن كه در مدل نظري اين مقاله نيز از يكي از همين مدل

بـه   راددكتر محسنيانكه توسط آقاي » فراگرد«رسد تعبير برگشتي) است، به همين جهت به نظر مي
كار رفته رساتر از فرآيند است؛ زيرا فرآيند به تعامل نظر ندارد بلكه به جريان توليد يـك محصـول   

فراگـرد بـه بـازخورد يعنـي وارد كـردن      در يك روند شامل ورودي و خروجي مشخص است؛ امـا  
   ها به چرخة ارتباطي ناظر است.فرستها و پسخروجي
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از ارتبـاط   كـارل هاولنـد  مختلفـي اسـت امـا تعريـف      همچنين ارتباط داراي تعـاريف 
تواند زمينة مناسبي براي اين تحقيق باشد: ارتبـاط عبـارت اسـت از فراگـرد انتقـال يـك        مي

گير) به منظور تغييـر  گر) به ديگري (پياممحرك (معموالً عالمت بياني) از يك فرد (ارتباط
  ).44، ص1385راد، رفتار او (محسنيان

   
  هاي ارتباطگونه .2-1

هاي مختلفي است و دو نوع از آن كه براي پاسخ دادن به پرسش ارتباط داراي ساحت
  شود: سوم از سواالت پژوهة فرارو در اين تحقيق داراي كاربرد است به اجمال معرفي مي

كـه عبـارت اسـت از جريـان تفهـيم و تفـاهم در درون خـود         2ارتبـاط بـا خـود    الف)
  ). 12، ص1374(فرهنگي، 
كننـدگان در  كه عبارت است از ارتباطي رودررو كـه شـركت   3فرديارتباط ميان )ب

، 1390آن اندك (معموالً دو نفر) هستند نه گروهي بزرگ (هارجي، سـاندرز و ديكسـون،   
  ).20ص

  
  شناختي تحقيقمدل ارتباط .3-1

نام دارند تبيين  4»مدل«اند فراگرد ارتباط را در الگوهايي كه شناسان سعي كردهارتباط
سازي در پژوهة فرارو عبـارت اسـت از بـه تصـوير     كنند. يك تعريف داراي كاربرد از مدل

ساختار يا فرايندي از گذشته، حال يا آينده به عنوان بازنمايي نظري و سـاده شـده از جهـان    
، 1381دهندة روابط است. (سورين و تانكـارد،   واقعي. مدل در ذات و طبيعتي كه دارد نشان

هاي ارتباطي اوليه، الگوي شانون و ويور به عناصـر ارتبـاط از   )  در ميان مدل65و  47صص
آور به خوبي توجه كرده است اما اين مدل خطي است. نقيصة يادشده جمله عناصر اغتشاش

                                                                                                                   
. متقابل و پويا بودن اين كنش، به معناي تعاملي بودن ارتبـاط اسـت كـه در پـاورقي قبـل دربـارة        1

  فرآيند و فراگرد توضيح داده شد.
2   . Communication Intrapersonal 
3   . Interpersonal Communication 
4    . Model 
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مبتني هستند يعني دو طرف ارتبـاط   1فرستدر نظريات جديد كه بر الگوهاي تعاملي و پس
). تعـاملي بـودن در   39 - 34، صـص 1383جبـران شـده اسـت. (مـايرز،      در آن فعال هستند،

مقابل خطي بودن است؛ به اين معنا كه ارتباط يكسويه نيست بلكـه داراي رفـت و برگشـت    
  است و گيرنده و فرستنده داراي تاثير و تاثر هستند.

شـد؛  هاي تعاملي ارتباط است كه كه در بند قبل معرفـي  مبناي نظري اين تحقيق، مدل
ها انتخاب شده است. از آنجا كه اين بر اساس اين مدل 1و مدل ارائه شده در نمودار شمارة 

مدل بايد ابزاري در خدمت تبيين نظرية قرآن كريم دربارة ارتباط شيطان و انسـان باشـد نـه    
قالبي براي گزينش و معنادهي به آيات، در ادامه تنها دو مفهوم از اين مدل كه آيات قرآني 

  شود:اند، تبيين ميهام نيز بودهاند و داراي ابپژوهة فرارو به وجود اين اجزاء شهادت داده در
، 1383بـه ارتبـاط (مـايرز،     فرست كه عبارت است از پاسخ ديگـران مفهوم پس ؛اول

  ).386ص
سـاز در فراگـرد ارتبـاط هسـتند.     عناصر اغتشاش يا پارازيت كه عناصـر اخـتالل   ؛دوم
اصر اغتشاش، الگوهاي ارتباطي را به اوج تكامـل كـه همـان تعـاملي     فرست و عنوجود پس

تواند ارتباط انسان و شيطان را به طور كامـل تبيـين   اند. البته اين الگو نميبودن است رسانده
كنند و به همين جهت فراگرد ارتباطي انسـان و شـيطان بـر اسـاس آيـات قرآنـي، در پايـان        

شـيطان) ارائـه شـده     -مدل فراگرد ارتباط انسـان   -2-3-5هاي تحقيق (بخش چهار از يافته
  است.

 
 
 

                                                 
فرسـت عبـارت اسـت از پاسـخ و واكـنش      خوراند فرق دارد. پسفرست، با بازخورد يا پس. پس 1

ح كند و مجدداً پيام بازآفريـده را  گيرنده به پيام كه اگر فرستنده پيام خود را طبق اين واكنش اصال
نامند؛ زيرا پيام را مجدداً به سيستم ارتباطي تزريـق  خوراند يا بازخورد ميارسال كند، پيام نو را پس

  ).352، ص1385راد، (محسنيانكرده است 
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  از منظر قرآن كريم نگاهي كلي به موجوديت انسان .4-1
انسان در آغاز خلقت خود داراي نفسي آگاه از خير و شر است كه نگارنده با الهام از 

نفـس،   1هاي). اين مرحله از گرايش8و  7نامد (الشمس: مي» سويهنفس «قرآن كريم آن را 
همان مرتبة آفرينش مادي نفس و تنزل آن به جهان ماده است كه سرماية رشد و ماية تباهي 

يعنـي عبوديـت تامـه اسـت (الفجـر:      » نفس مطمئنه«را با هم دارد. مقصد انسان نيز رسيدن به 
. در اين ميان دو گـرايش در نفـس انسـان وجـود     )286، ص20، ج1417؛ طباطبايي، 27-30

كنـد و قـرآن   دارد: گرايش اول انسان را به خاطر گناه و كوتـاهي در عبـادت نكـوهش مـي    
) و گرايش دوم انسان را به زشتي 2ناميده است (القيامة: » لوامه«كريم، نفس را به اين اعتبار 

نـام گذاشـته اسـت    » امـاره «، نفس را خواند و قرآن كريم به اعتبار اين گرايشو گناه فرا مي
  شود.). در ادامه انواع نفس (خود) از ديدگاه قرآن كريم تبيين مي53(يوسف: 

) و 29؛ الـروم:  87تبعيت كند (البقـرة:  » خود«از منظر قرآن كريم، نبايد انسان از هواي 
از طـرف ديگـر   ). امـا  50ترين فرد است (القصـص:  است گمراه» خود«فردي كه تابع هواي 

). بلكـه همـواره   19را فراموش كند (الحشر: » خود«قرآن كريم دستور داده است نسان نبايد 
) و پست نكـردن  105)، هدايت يافتن خود (المائدة: 6بايد در پي مواظبت از خود (التحريم: 

  ) باشد. 130خود (البقرة: 
-ن شيطان است (نهجنشينخستين، همان هواهاي نفساني است كه همتا و هم» خود«آن 

) و عبـارت اسـت از گـرايش نفـس بـه      201، ص1، ج1412؛ ديلمي، 41، ص1414البالغة، 
دوم، همان گرايش نفس به سوي معنويت است. بر اساس آيات » خود«ست پليدي؛  اما اين 

به معناي اخير را فراموش كنـد، خـدا را هـم فرامـوش كـرده و      » خود«قرآن كريم كسي كه 
  ). 19؛ الحشر: 19يابد (المجادلة: تسلط كامل) مي» (= تحواذاس«شيطان بر او 

  
  

                                                 
هاي مختلف نفس در قرآن به ار رفته؛ زيرا ايـن تعـدد   در اين نوشتار به جهت نام» گرايش«. تعبير  1
كـه واقعـاً انسـان داراي چنـد نـوع      هاي نفس و نوع ميل او است نه ايـن ها، به جهت تعدد گرايشنام

  ).181، ص1(الف)، ج1388جدا از هم باشد (مصباح، » خود«
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 نگاهي كلي به موجوديت شيطان از منظر قرآن كريم  .5-1

). و فـرو رفتـه در شـرِ    867، 2، ج1998دريـد،  شيطان در لغت يعنـي دور از خيـر (ابـن   
عنـوان   ). شيطان در قرآن كريم در مـورد ابلـيس (بـه   239، 13، ج1414پيوسته (ابن منظور، 

هايي كه شر در آنان پابرجا شده بـه  فرد ممتازي در ميان شياطين جن)، جنيان شرور و انسان
  ). 297(ب)، ص1388كار رفته است (مصباح، 

) و در زمرة 76؛ ص: 12(األعراف:  ابليس به عنوان اصل شياطين از آتش آفريده شده
وااليـي در عبـادت بـوده اسـت     ). او در آغاز داراي مقام 74؛ ص: 50جنيان است (الكهف: 

)  از درگـاه  عكه به خاطر سرپيچي متكبرانه از امتثال امر االهي  در سجده بر حضـرت آدم ( 
؛ 12؛ األعراف: 35 - 33االهي رانده شده و مستحق جاودانگي در جهنم شده است (الحجر: 

  ). 267، ص1414البالغة، ؛ نهج17الحشر: 
) و بـه  384، ص6، ج1981(صـدرالمتألهين،   همة شياطين جني، مخلوق از اسـم مضـلّ  
) و قهر و غضب االهـي هسـتند   144، ص1360تعبير ديگر، مظهر اسم مضل (صدرالمتألهين،

).  آنـان آفريـدگاني سراسـر تيرگـي و فرورفتگـان در شـر       166، ص1363(صـدرالمتألهين،  
و  151، صـص 1363شـود (صـدرالمتألهين،   هستند كه هيچ خيري در وجودشـان يافتـه نمـي   

155 (  
)، مهلـت گرفتـه اسـت تـا     21ابليس بر اساس مشيت خداي متعال در امتحان بشر (سبا: 

هـا بپـردازد   پايان حيات مادي بشر بر روي زمـين فرصـت داشـته باشـد و بـه وسوسـة انسـان       
). او با سوگند خود تصميمي محكم بـر فريـب دادن فرزنـدان آدم گرفتـه     38 – 36(الحجر: 

البته خداي متعال نيز همواره انسـان را از پيـروي او بـر حـذر داشـته      ) و 82؛ ص62(اإلسراء: 
) و دشمني آشـكار او بـا بشـر را بـه انسـان گوشـزد فرمـوده اسـت         21؛ النور: 22(األعراف: 

هاي نادرست و وسوسه و مكـر و فريـب و جلـوه    ). او مبدا انديشه162؛ االنعام: 168(البقرة: 
بـار اسـت   اس حق و انـواع گناهـان رفتـاري و شـرارت    دادن حق در لباس باطل و باطل در لب

) و هر جا جريان حق حضور دارد، شيطان نيـز در كنـار آن   193، ص1363(صدرالمتألهين، 
، 1416؛ غزالـي،  16كنـد در آن اخـالل ايجـاد كنـد (األعـراف:      يابد و سـعي مـي  حضور مي

  ). 196ص
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دهـد  لي را حق نشان مـي روش فريبكاري شيطان نيز چنين است كه زشتي را زيبا و باط
  ).41، ص8، ج1417؛ طباطبايي، 82؛ ص: 39(الحجر: 

  
  هاي تحقيقيافته. 2

شوند. مبحـث اول، زمينـه بـراي تبيـين     هاي تحقيق در چهار مبحث اصلي ارائه مييافته
  تحقيق هستند. ساير مباحث است و  مباحث دوم تا چهارم، متكفل پاسخ به سه پرسش

  
  اختي شيطان و ياران او با حزب اهللاشنعناصر تقابل .2-1

هـا و  اي معنا ندارد جز در يك بافت كلـي و بـا در نظـر گـرفتن تفـاوت     نشانههيچ تك
)؛ به اين 103، ص1392زاده، ؛ مهدي163، ص1387ها (اسميت، تمايزهاي آن با ديگر نشانه
تعريف مي شوند. از ايـن  شناختي، اجزاي نظام از راه تقابل با  هم معنا كه در يك نظام نشانه

ها اسـت و معنـا جـز    ترين عمليات مغز انسان در توليد و درك معنا همان تقابلمنظر، اساسي
  ). 40-41، صص1387 ،با تقابل درك نمي شود (آسابرگر

ها در نظام ادراكي و جهان بيروني هر دو وجود دارند. طبق رهيافت يادشده، اين تقابل
هاي او در قـرآن كـريم،  عـالوه بـر     از موجوديت شيطان و تقابلشناسانه تبيين نگرش تقابل
كنـد. ايـن   هاي تحقيق فـراهم مـي  تر نسبت به شيطان، زمينه را براي تبيينايجاد شناخت دقيق

رمزگشـايي از   -2-2-4-3سازي، در مقالة فرارو در مبحث رمزگشايي از پيام شيطان (زمينه
شناسي فراگـرد ارتبـاط   گونه -2-4ط انسان و شيطان (پيام شيطان) و نيز در تعيين گونة ارتبا

  انسان با شيطان) كاربرد دارد. 
ترين صحنة تقابل شيطان، تقابل با خداي متعال به عنوان تقابل آغـازين در جـدا   اصلي

). ايـن تقابـل بـين دو جنـاح يعنـي      30- 31اسـت (الحجـر:   » كننـدگان سجده«شدن از صف 
داده است. تعبير جنـاح خـدا و شـيطان، برگرفتـه از قـرآن      رخ » جناح شيطان«و » جناح خدا«

) و آنـان  56ناميـده (المائـدة:   » حزب اهللا«كريم است كه خداي متعال، رسول او و مومنان را 
نقش توفيق و  -2-2-2-3كه در مباحث بعد تبيين خواهد شد (نك به: » استحواذ«كه به درة 
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معرفـي  » حـزب الشـيطان  «انـد را  كـرده خذالن در ارسال و دريافت پيـام گمراهـي)  سـقوط    
   ).19فرموده است (المجادلة: 

شناسي شيطان با محوريت دو جناح يادشده در بند قبل در چهار محور  به شـرح  تقابل
  شود:زير تبيين مي

  
  تقابل فرشتگان و مومنان متحد با فرستادگان جني شيطان .2-1-1

)؛ همـانطور كـه در تعبيـر    74ص:  ؛50شيطان فرزنداني نيز از سنخ خود دارد (كهـف:  
؛ 27كنند (األعـراف:  قرآني ديگر، لشگريان و نيروهايي دارد كه به امر وي به او خدمت مي

) و برخي از آنان قدرت بيشتر دارند و برخي كمتـر (اإلسـراء:   42، ص8، ج1417طباطبايي، 
نيز شيطاني را بـه  ). طبق روايات، با تولد هر انسان، ابليس 43، ص8، ج1417؛ طباطبايي، 64

ــي ــنگمراهــي او م ــارد (اب ــاكر، گم ــاني، 439، ص7، ج1415عس ــيض كاش ، 5، ج1417؛ ف
  ). 71ص

در برابر اين كثرت شياطين، عنايت االهي قرار داردكـه بـا فضـل و رحمـتش همـواره      
) و در تقابـل بـا آن برگمـارش شـيطاني،     83دهد (نساء: مومنان را در مقابل شيطان ياري مي

؛ ابن حنبـل،  71، ص5، ج1417گمارد (فيض كاشاني، ا به حفظ و تاييد انسان مياي رفرشته
كننـد و اگـر مـومن    را حفـظ مـي   )؛ بلكه به امـر او صـدها فرشـته مـومن    40، ص4، ج1416
؛ 209، ص7، ج1414آورنـد (هيثمـي،   اي رها شود شياطين او را به تسخير خود درمـي  لحظه

  ). 314، ص61، ج1404مجلسي، 
  
  ) و مومنان متحد با فرستادگان شيطانعتقابل انبيا و اوصيا ( .2-1-2

) و نيز مومنين متحد، لشگريان االهي در مقابل شيطان و لشگريان او عانبياء و اوصياء (
-2-4-3يعني شياطين جني و انسي هستند. اين تقابل در مبحث رمزگشايي از پيـام شـيطان (  

  شد.رمزگشايي از پيام شيطان) تبيين خواهد  -2
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  تقابل پيروي شرع با پيروي نفس .2-1-3
قرآن كريم، هواي نفس را از عوامل گمراهي انسـان معرفـي فرمـوده اسـت (مصـباح،      

). در برخي روايات، هواي نفس در مقابل هـواي خـدا (تعبيـر از    175، ص1(الف)، ج1388
؛ 204ص ،1، ج1412روايت است) كه همان ميل و اراده االهـي اسـت قـرار دارد (ديلمـي،     

). شرع نيز تجلي ميـل و ارادة االهـي در امـور غيرتكـويني يعنـي      387، ص1380حرعاملي، 
  همان افعال اختياري انسان است.

  
  تقابل الهام با وسوسه .2-1-4

هاي  شيطان در ارتباط با انسـان،  وسوسـه و گمراهـي اسـت كـه در      ترين كنشاز مهم
حث مهم است اين است كـه سـبب وسوسـه،    مباحث بعد تبيين خواهند شد. آنچه در اين مب

، 1363؛ صـدرالمتألهين،  221، ص9، ج1382شيطان و سبب الهام، فرشته است (مازنـدراني،  
). توضيح اين دو گونه سببيت چنين است: هرگاه انسان ميل به گنـاه كنـد، شـيطاني    152ص

، 1407ليني، كند (كاي همراه اوست كه نهيش ميكند و فرشتهنيز با اوست كه  ترغيبش مي
، 1403). اين فرشته و شيطان از هنگام تولد بـا انسـان همـراه هسـتند (مجلسـي،      267، ص2ج
  ). 40، ص4، ج1416؛ ابن حنبل، 298، ص60ج

وجود دارد. » روح االيمان«در برخي روايات، به جاي فرشتة نهي كننده از بدي، تعبير 
كنـد و شـيطانِ   يمـاني او نهـيش مـي   طبق اين روايات، هرگاه انسان ميل به گناه كنـد، روح ا 

كند؛ و اگر مرتكب گناه شود روح ايمان از او جدا شده و اگر توبه كند همراه، ترغيبش مي
). تركيب داللي ايـن دو روايـت، ايـن اسـت كـه      267، ص2، ج1407گردد (كليني، باز مي
ر خون انسان ). همچنين شيطان د143تا، صااليمان با فرشته همراه است (طباطبايي، بيروح

جاري است و بر وسوسه كردن او مسلط است. در مقابل، خـداي متعـال نيـز نيكـي را تـا ده      
عسـاكر،  كنـد (ابـن  دهد و تا زمان مرگ نيز توبة انسان را همـواره قبـول مـي   برابر فزوني مي

  ). 71، ص5، ج1417؛ فيض كاشاني، 439، ص7، ج1415
گيري ارتباط تقابلي خـدا و  ، بستر شكلها نشان دادندتك اين گزارههمانطور كه تك

شيطان همان جهان دروني انسان و اميـال او اسـت. ايـن جهـان درونـي، در مبحـث پـنجم از        
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انسان) بيشـتر توضـيح داده    –مجراي ارتباطي شيطان   -2-2-3هاي تحقيق (بخش دوم يافته
  خواهد شد. 

در دو جنـاح   2شـمارة  اين عناصر تقابلي كه تـاكنون توضـيح داده شـدند، در نمـودار     
اسـت. ايـن دو    و عناصر فرعي هريك ارائـه شـده  » جناح شيطان«و » جناح خدا«اصلي يعني 

انـد.  ناميـده شـده  » خـط خـذالن و اضـالل   «و » خط هـدايت و توفيـق  «جناح در اين نمودار، 
خذالن و توفيق از مفاهيم بسيار مهم در فراگرد ارتباطي شيطان و انسان است كـه در همـين   

نقش توفيق و خذالن در ارسال و دريافت پيام گمراهي) تبيين خواهنـد   -2-2-2-3تار (نوش
  شد.

  

  
  
 

  
  
  

جناح شيطان
خط ايجاد (

استحقاق اضالل و 
)خذالن

فرستادگان جني فرشتگان و 
مومنان متحد

فرستادگان انسي انبياء و اوصياء و 
عالمان متقي

تبعيت از هواي 
نفس

پيروي از 
دستورات شرعي

وسوسه الهام

جناح خدا
خط هدايت و (

)توفيق

 2نمودار شمارة

 شناختي شيطان و ياران او (منبع: نگارنده)عناصر تقابل

درونيجهان
 و انسان
 او اميال
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  انسان ـتبيين اجزاي فراگرد ارتباط شيطان  .2-2
شناسـي آن  قسمت ارائه خواهد شد: تبيين وسوسه و محتوا و گونهاين مبحث در چهار 

به عنوان پيام گمراهي در اين فراگرد، فرستنده و گيرنـده پيـام گمراهـي، مجـراي ارتبـاطي      
  شيطان. -انسان، نظام رمزگان ارتباط انسان  -شيطان 
  

  به عنوان پيام گمراهي  وسوسه .2-2-1
منظـور،  ني آميختـه بـا اصـوات ديگـر (ابـن     وسوسه در لغت عبارت است از سخن پنها

كننده به ) و در اصطالح عبارت است از خطورات ذهني و قلبي دعوت255، ص6، ج1414
) و علـت اينكـه وسوسـه    221، ص9، ج1382؛ مازنـدراني،  178، ص1تا، جبدي (نراقي، بي

ه كه در اصل لغت به معناي سخن پنهاني است بر خطورات ذهني اطالق شده ايـن اسـت كـ   
ها و افكار انسان در واقع سخن گفتن دروني اوست و به همين جهت علم منطـق كـه   انديشه

  اند كه از نطق (سخن گفتن) ساخته شده است. قانون تفكر است را منطق ناميده
انسان در اصل فطرت، استعداد قبول آثار الهامي فرشتگان و وساوس شياطين هر دو را 

است كه با تبعيت از هـواي نفـس ممكـن اسـت وسـاوس را      به شكل مساوي دارد و خود او 
، 1375؛ فيض كاشـاني،  3؛ انسان: 10؛ البلد: 8و  7پذيرا شود و رو به سقوط آورد (الشمس: 

  ). تبيين ابعاد پيام گمراهي در دو محور به شرح زير است:162ص
  

  شناختي محتواي پيام گمراهي (وسوسه)تبيين تقابل .2-1-2-1
عناصـري از   طان (وسوسه) محتواهاي متنوعي دارد كه در تقابل با پيامپيام گمراهي شي

شاسـانة محتـواي پيـام شـيطان از مباحـث مهـم در       جناح خداي متعال قرار دارند. تبيين تقابل
-1هـا ( فراگرد ارتباط انسان و شيطان است؛ زيرا همانطور كه در ابتداي مبحث اول از يافتـه 

هـا در درك خـود   گفته شد، درك عناصر متقابـل بـا ايـن پيـام    شناختي ...) عناصر تقابل -2
ها) موثر است و از طرف ديگر، درك اين تقابـل در درك روش مبـارزه بـا    ها (وسوسهپيام

ها و رمزگشايي از پيام شيطاني نيز كاربرد مهمي دارد. اين عناصر متقابـل در جـدول   وسوسه
  اند.ارائه شده 1شمارة 
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 هاي حاصل از آنراهي (وسوسه) و تقابل. پيام گم1جدول شمارة 

 عناصر متقابل با پيام شيطان محتواي پيام شيطانيرديف

1 
ترساندن مومنان از فقير شدن در 

 )268اثر انفاق (البقرة: 

  
⟷ 

وعدة االهي در بازگشت مال و بلكه 
و  245افزوني آن در دنيا و آخرت (بقره: 

 )42، ص4، ج1407). (كليني، 268

2 
بخش پيروان  كننده و خذالنرها 

 )16خود (الحشر: 
⟷ 

خداي متعال: خارج كننده مومنان از 
گر ). و ياري256ظلمات به نور (البقرة: 

  )47مومنان (الروم: 
فرشته: مويد و مسدد مومنان (كليني، 

) و ياريگر آنان 267، ص2، ج1407
) و  نابود 274، ص1، ج1374(بحراني، 

نان (آل عمران: كنندة دشمنان ايماني آ
125( 

3 

ايجاد دشمني خانوادگي و 
؛ 91اجتماعي بين مردم (المائدة: 

). و 53؛ اإلسراء: 100يوسف: 
همراه شدن با فرد دور از اجتماع 

، 1414البالغة، مومنين (نهج
 )31ص

⟷ 

خداي متعال: همراهي با جماعت مومنان 
  )31، ص1414البالغة، متحد (نهج

هزاران فرشته با فرشته: همراهي نمودن 
مومني كه به ديدار مومن ديگر برود 

  )86، ص1، ج1395(صدوق، 
مومنان متحد: كه شيطان از آنان دور 

 14؛ الحشر: 46شود (نك به: االنفال: مي
؛ 31، ص1414البالغة،  ؛ نهج16 –

، 1430؛ طبراني، 488، ص1431بخاري، 
 )145، ص1ج

4 
وعدة فريبنده و دروغ (النساء:

 )22ابراهيم: ؛ 120
⟷ 

وعده حق االهي در ياري مومنان و 
سرانجام نيك براي اعمال صالح 
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 )22(ابراهيم: 

5 

). 168دشمن انسان (البقرة: 
، 1374خصوصاً مومنان (بحراني، 

 )274، ص1ج

⟷ 

خداي متعال: رافت فراوان به همة مردم 
) خصوصاً مومنين (توبه: 143(البقرة: 

117.(  
به همة مردم رسول خدا: رحمت فراوان 

) و رافت خاص نسبت به 107(االنبياء: 
  )128مومنين (التوبه: 

 )5فرشته: رئوف بر مومنان (الشوري: 

6 
نزول بر قلب گناهكاران بسيار

 )221 – 220آلوده (الشعراء: 
⟷ 

شوند فرشته: بر مومنان راستين نازل مي
 )30(فصلت: 

7 

گمراه كردن و دعوت به بدي و 
؛ 21قلب (النور: گناه با وسوسه در 

؛ 155؛ آل عمران: 121االنعام: 
؛ كليني، 145تا: صطباطبايي، بي

؛ عياشي، 166، ص1، ج1407
 )321، ص1، ج1380

⟷ 

گر به راه راست (المائدة: خدا: هدايت
) و دعوت كننده  به نيكي و زيبايي و 16

  ).90نهي كننده از زشتي و بدي (النحل: 
تقيم رسول خدا: هدايت مردم به راه مس

). و پاك كننده مردم از 52(الشوري: 
  )164گناه (آل عمران: 

بخش رفتارهاي گر و الهامفرشته: هدايت
، 2، ج1407نيك در قلب (كليني، 

؛ 166، ص1، ج1407؛ كليني، 267ص
  )321، ص1، ج1380عياشي، 

عالم متقي كه ارشاد خود و ديگر مومنان 
را بر عهده گيرد و وجودش بر شيطان 

، 1414گران است (طوسي، بسيار 
 )366ص

خداي متعال: تثبيت مومن هنگام مرگ  ⟷تالش براي گمراه كردن مومن به 8
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،1، ج1413هنگام مرگ (صدوق،
، 2، ج1380؛ عياشي، 134ص

 )225ص

، 1، ج1413). (صدوق، 27(ابراهيم: 
  )135ص

رسول خدا: رفتن به بالين محتضر و شاد 
كردن او براي جان دادن آسوده  

  )133، ص3، ج1407(كليني، 
رافت بر مومن هنگام مرگ (مفيد، 

). كه اين فرشتگان 346، ص1413
 رئوف، غير از قابض روح هستند.

  
  شناسي پيام گمراهي (وسوسه)گونه .2-1-2-2

طبق ظاهر قرآن كريم، وساوس شيطاني منحصر در دو چيز است: اول، گناه كه زشتي 
معناي گفتن همراه با اعتقاد يافتن) سخني كه انسـان بـه آن   و فحشاء است  و دوم، گفتن (به 

). اما آيات مختلفي وجود دارد كـه  419، ص1، ج1417؛ طباطبايي، 169علم ندارد (البقرة: 
تر از اين دو محور را به مومنان معرفي كـرده اسـت. جزئيـات ايـن دو محـور در      ابعاد جزئي

  ذكر شده است. 2جدول شمارة 
  

 محورهاي تفصيلي وسوسه شيطان از منظر قرآن كريم. 2جدول شمارة 

 نوع دعوت و وسوسه رديف

 ).39چه بر روي زمين است (الحجر:تزين آن1

 )48؛ األنفال:43زيبا نشان دادن رفتار زشت (األنعام:2

 )169امر به گناه (البقرة:3

 )169امر به رفتار زشت (البقرة:4

 )169نادانسته به خدا (البقرة:امر به نسبت دادن سخن5

 )27دعوت به تبذير (اإلسراء :6

 )53دعوت به سخن بد گفتن (اإلسراء:7
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 )29به غفلت و فراموشي كشاندن انسان نسبت به عبادات و ياد خدا (الفرقان: 8

 )163؛ آمدي، ص34دعوت به تكبر و تعصب (البقرة:9

 )268ترساندن از فقر و منع انفاق (البقرة:10

 )68باز داشتن از ياد خدا (األنعام:11

 )3فراخواندن به جدال در مورد امور ندانسته در برابر حق (الحج: 12

 )208دعوت به عدم تسليم در برابر خدا (البقرة:13

  
 فرستنده و گيرندة پيام گمراهي (وسوسه)  .2-2-2

تعيين فرسـتند و گيرنـدة   از مباحث بسيار مهم در تبيين فراگرد ارتباط انسان و شيطان، 
هاي ديني در تعيين فرستنده، پيام گمراهي است. اين مبحث به جهت تعارض ظاهري آموزه
  شود:داراي پيچيدگي خاصي است كه در سه محور زير تبيين مي

  
  انتساب ارسال وسوسه به نفس و شيطان هردو  .2-2-2-2

دانسـته اسـت   » شـيطان «و » هـواي نفـس  «، »دنيـا «قرآن كريم، عوامل گمراهي انسان را 
ــه: 18(يوســف:  ــراهيم: 96؛ ط ــاس: 16؛ ق: 22؛ اب ــف)، ج1388؛ مصــباح، 4 – 5؛ الن ، 1(ال

(آرايش باطل در لبـاس حـق) باشـد    » تسويل«) و گاهي يك نوع گمراهي كه همان 175ص
). امـا بايـد توجـه    25؛ محمـد:  100و  18(يوسف:   را هم به نفس نسبت داده و هم به شيطان

املي مسـتقل از هـواي   ها داراي تعارض نيستند؛ زيرا شيطان نيز گرچـه عـ  كرد كه اين آموزه
  نفس است، اما

، او تنها در حد فراخواندن و نه اجبار بر انسـان واليـت دارد مگـر ايـن كـه كسـي       اوالً
، 8، ج1417؛ طباطبايي، 27؛ ق: 100؛ النحل: 42؛ الحجر: 22خود از او تبعيت كند (ابراهيم: 

  )؛ 302(ب)، ج1388؛ مصباح، 41ص
تواند مستقل از هواي نفس كاري كند بلكه همان هواهاي نفـس را تاييـد   ، او نميثانياً

  ). 209، ص1(الف)، ج1388كند (مصباح، مي
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س اسـت  هواي نفس و دنيا نيز دو امر مستقل از هم نيستند بلكه دنيا موضوع هـواي نفـ  
)؛ 204، ص1(الـف)، ج 1388هاي ناشايسته و مانع آخرت (مصباح، كه عبارت است از تعلق

زيرا مقتضاي جهان خاكي و طبيعت مادي بشر، وجود غرائز سركش و شهوات و درگيـري  
، 1، ج1417نــوع و در نتيجــه اســتعداد فســاد و گنــاه اســت (طباطبــايي، اجتمــاعي او بــا هــم

هاي نادرست را دارد. از خود توانمندي توليد افكار و تصميم)؛ پس انسان در درون 115ص
طرف ديگر، انسان آلوده به هواي نفس كه اميال خود را كنترل نكرده است، مورد وسوسـه  

  ). 159، ص1363شيطان نيز قرار دارد (صدرالمتألهين، 
ث نشين شيطان است؛ همانطور كـه در حـدي  شناختي نيز نفس، همتا و هماز منظر انسان

  ). 201، ص1، ج1412شريف  معراج به اين مسئله تصريح شده است (ديلمي، 
  
  عناصر محوري و پيراموني ارسال پيام گمراهي .2-2-2-2

ديدگاه قرآني دربارة عوامل فرآيند اضالل، تا كنون نفـس امـاره را بـه عنـوان محـور      
راهي معرفي نمـود.  كننده به سوي مسير گمفرآيند اضالل و شيطان را به عنوان عامل دعوت

انـد از: همراهـي بـا انسـان از     نفس اماره در سه ساحت با شيطان در تعامل است كـه عبـارت  
هايي وجـود دارد كـه قابليـت    هنگام تولد؛ به اين معنا كه كه در وجود مادي انسان، گرايش

؛ 30هاي نادرسـت نيـز دارنـد كـه همـان مقتضـاي شـهوت و غضـب اسـت (البقـرة:           استفاده
ــاي ــا انســان (ورام،  116، ص1، ج1417ي، طباطب ــن59، ص1، ج1410)، دشــمني ب ــد، ؛ اب فه

ــف:    314، ص1407 ــدي (يوس ــاه و ب ــه گن ــوت ب ــي، 53)، دع ؛ 201، ص1، ج1412؛ ديلم
  ). 143، ص91، ج1404مجلسي، 

همانطور كه شياطين انسي هم در وسوسه و دعوت به بدي و گمراه نمودن انسان نقش 
). از طرف ديگر، اضـالل شـيطان، فـرع مشـيت     450، ص2، ج1404؛ قمي، 6دارند (الناس: 

-). خداي متعال، شياطين را سرپرسـت افـراد بـي   21خداي متعال در امتحان بشر است (سبا: 

دهـد؛  ) قـرار مـي  36) و همنشين افراد روگردان از ياد خـدا (الزخـرف:   27ايمان (األعراف: 
بـرد  هـا بـه سـوي نـور مـي     ظلمـت  همانطور كه خود سرپرست افراد مومن است و آنان را از

  ).257(البقرة: 
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محوريت نفس در فرآيند اضالل و نيز عوامل جانبي و زمينة مشيت االهي در كل ايـن  
  ارائه شده است. 3فرآيند كه تا كنون توضيح داده شدند، در نمودار شمارة 

  

  
  
 

  
  نقش توفيق و خذالن در ارسال و دريافت پيام گمراهي .2-2-2-3

كند كـه  در تنازع ميان شيطان و انسان، لطفي االهي انسان را براي قبول الهام آماده مي
ــاده مــي   ــراي وسوســه آم ــام دارد و چيــزي كــه انســان را ب ــام دارد توفيــق ن كنــد خــذالن ن

اين دو عنصر در مدل ارتباطي تحقيق كه در مباني نظـري  ). 154، ص1363(صدرالمتألهين، 
ايمـان بـه دسـت    ارائه شد، جايي نداشتند. خذالن، همان مشيت االهـي در سـپردن افـراد بـي    

) و هرچـه انسـان در گنـاه و تبعيـت شـيطان و      83؛ مريم: 27وسوسة شيطان است (األعراف: 
اي برسد كه ياد خدا را بـه  ر به مرتبهشود و اگنفس بيشتر فرو رود، بيشتر به خذالن مبتال مي

يابـد  كلي فراموش كند و همواره در گناه باشد، در اينجا قلب او ربط محكمي با شياطين مي
شود يعني شيطان به طور كامل بر او مسلط شود و مي» استحواذ«و به تعبير قرآن كريم دچار 

هواي نفس
)محور ضاللت(

تعلق به
دنيا 

ابليس شياطين 
جني

شياطين 
انسي

 محوريت نفس . عوامل اضالل با3نمودار شمارة 

 فضاي

 مشيت االهي
 در 

فرآيند اضالل
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؛ 221و  222كنند (الشعراء:  گردد و شياطين به او القاي معاني ميداخل در حزب شيطان مي
  ). 19؛ المجادلة: 121االنعام: 

بايد توجه داشت كه اسـتحواذ در طـول زمـان و در پـي انجـام گناهـان متعـدد و توبـه         
دهد. توضيح اينكه انسان در پي فراخوانده شدن توسط شيطان به گناه، اميـال  نكردن رخ مي

كند و در گناه ها ميل ميسمت آلودگيشوند و به آلودي كه در درون دارد تقويت ميگناه
). گناهـان نيـز بـه نوبـة خـود قلـب را بـه تيرگـي و         156، ص1363افتد (صـدرالمتألهين،  مي

آلودگي مبتال كرده و در نتيجه براي پذيرش وسوسة بيشتر شيطان در مراحل بعد، آمـادگي  
در دام شيطان  ). به همين جهت قرآن كريم، لغزيدن152، ص1363يابد (صدرالمتألهين، مي

) 36انــدن از يــاد خــدا (الزخــرف: ) و روگرد155عمــران: را محصــول گناهــان پيشــين (آل
داند. اين گناهان، همان تبعيت از هواي نفس است كه فرد را به گناهان بعد كه مترتب بر  مي

  ). 50، ص4، ج1417كشاند (طباطبايي، اين تبعيت است مي
اي گونـه قيقي استقامت ورزد، توفيق االهي بـه در صورتي كه انسان در مسير بندگي ح

درآيد كه خداي متعـال آنـان را مصـون از شـيطان     » مخلَصين«شود كه در زمرة شامل او مي
معرفي فرموده و شيطان نيز آنان را مبرا از تأثر از وسوسه و اضالل خـود دانسـته اسـت (ص:    

)؛ زيـرا  119، ص1414الغة، الب؛ نهج166، ص12، ج1417؛ طباطبايي، 42؛ الحجر: 83و  82
ريشة وسوسه در انانيت و غفلت است و كساني كه به يكي از مراتب مخلصيت (به فتح الم) 

كنند و به همين جهت خـودبيني در  رسيده باشند، تنها ذات يا اسم يا فعل خدا را مشاهده مي
ز فـارغ از  ) و كسـي كـه داراي خـودبيني نباشـد نيـ     150تـا: ص ماند (طباطبايي، بيها نميآن

  وسوسة شيطان خواهد شد.
  
  انسان -مجراي ارتباطي شيطان  .2-2-3

شيطان، از پيش و پس و چپ و راست يعني به صورت همه جانبه براي اغـواي انسـان   
هاي انسان جاري اسـت،  خون كه در رگ 1). او مانند17ور شده است (األعراف: به او حمله

                                                 
مِ   َمْجـَرى  ِمـّينِ   أَْجَریَْتـهُ «. تفسير تشبيهي (مانند خون) از اين روايات طبق اين مبنا اسـت كـه  در   1 َّ تعبيـر  »  ا
، مفعول مطلق باشد؛ اما ممكن است آن را ظرف بدانيم همـانطور كـه برخـي بزرگـان     »ري الدممج«
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، 1415عسـاكر،  ؛ ابـن 267، ص2، ج1407(كلينـي،  هاي وجود انسان نفوذ دارد در همة اليه
). 168كنـد (بقـره:   )؛ اما در عين حال، آرام و قدم به قدم انسان را وسوسـه مـي  439، ص7ج

) 4 - 5گيرد (النـاس:  ارتباط شيطان با انسان، در درون وجود انسان و در قلب او صورت مي
ي بودن ايـن ارتبـاط هسـتند،    كه قرآن كريم در برخي تعبيرات خود كه همگي ناظر به درون

) و 52(الحـج:  » القاي شيطان«)، 121(األنعام: » وحي شيطان«ارتباط شيطان با درون انسان را 
  ) نام نهاده است. 5؛ الناس: 120؛ طه: 20(األعراف: » وسوسة شيطان«

گـوش  «در چگونگي اين ارتباط قلبي رواياتي وارد است كه آن را دمـش شـيطان در   
انـد كـه   اند. اين روايات، قلب انسان را داراي دو گوش معرفي فرمودهعنا كردهانسان م» قلب

، 1407شود (كليني، الهام فرشته در يك گوش و وسوسة شيطان در گوش ديگر او وارد مي
دارد كه  ]يعني داراي حجم اما فاقد جرم[). اين شيطان اغواگر، وجودي مثالي 267، ص2ج

و اين فقط يك نوع سخن گفـتن درونـي اسـت كـه در      گويدبا گوش قلب انسان سخن مي
  ).   143تا، صكند (طباطبايي، بيحال وسوسه انسان آن را درك مي

  
 شيطان -نظام رمزگان ارتباط انسان  .2-2-4

شود و پـس از آن ايـن نظـام    در اين بخش از مقاله، ابتدا نظام رمزگان توضيح داده مي
د شد و در نهايت، روش رمزگشايي از ايـن نظـام ارائـه    انسان تبيين خواه ـدر ارتباط شيطان 

  شود.مي
  

  نظام رمزگان .2-2-4-1
در مبـاني نظـري گفتـه شـد، هـر ارتبـاط محصـول         1همانطور كـه در نمـودار شـمارة    

اي از معنـا و قـالبي   فرستادن يك پيام و گرفتن آن است و پيام نيز اجزائي دارد كه مجموعـه 
كه معنا در آن قرار داده شده است، از اجزاي يقيني پيام اسـت. قـالبي كـه معنـا در آن قـرار      

                                                                                                                   
هاي انسـان  صورت، حقيقتاً شيطان در رگ ) كه در اين258، ص2، ج1385پرور، معتقدند (سعادت

صورت معاني لطيف ديگـري از آن قابـل اسـتنباط اسـت كـه مبتنـي بـر         نفوذ خواهد داشت. در اين
 تباط وحداني جسم و نفس خصوصاً در مشرب حكمت متعاليه و عرفان نظري است.تحقيق در ار
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نامند كه در زبان فارسي به رمز ترجمه شده گرچه رمز نيز عربـي  مي 1داده شده است را كد
  ). 189 – 192، صص1385است نه فارسي (رك: محسنان راد، 

از رمز، رمزگذاري و رمزگشايي. رمزگذاري و رمزگشايي نظام رمزگان عبارت است 
هاي ارتباطي از جمله الگوي ارائه شـده در چـارچوب نظـري ايـن     از پيام كه از اجزاي مدل

تحقيق هستند، عبارت است از تبديل معنـا در قالـب رمـز يـا تفسـير رمـز و برگـردان آن بـه         
كيفيتي در سركه و مانند آن كه «انند صورت معنا. به عنوان مثال در ارتباط كالمي، معنايي م

شود و اين لفظ، رمز و كد براي آن معنا است. ياد مي» ترشي«با لفظ » كنددهان را قبض مي
  تواند لفظ يا عبارت مكتوب يا نمادهاي تصويري يا اشارات بدني و ... باشد. رمز مي

  
  شيطان -اجزاي نظام رمزگان در ارتباط انسان  -2-4-2-2

شود كه هر كـس شـيطاني دارد و در ذيـل    روايات و ادلة عقلي استفاده مي از مجموع
ــد كــه ســربازان آن شــيطان هســتند     ــه تعــداد گناهــان و معاصــي شــياطين وجــود دارن او، ب

) و 162 – 163، صــص1375؛ فــيض كاشــاني، 210 – 211، صــص1363(صــدرالمتألهين، 
ــه   ــه گون ــر كــس را ب ــيطان ه ــي ش ــه م ــه مناســب  اي خــاص وسوس ــد ك حــال او اســت كن

  ). 117 - 118، صص1381(صدرالمتالهين، 
هـاي رمزگـذاري   دربارة نگرش قرآني و روايي به حقيقت رمزهاي پيام شيطان و گونه

پيام توسط او بيش از اين چيـزي بـه دسـت نيامـد. گويـا درك ايـن مقولـه فراتـر از ادراك         
بـاطني انسـاني دارد و    معمولي بشر و الفاظ متعارف است و فهم آن نياز به شكوفايي حواس

  به همين جهت در نصوص ديني كمتر مورد تبيين قرار گرفته است.
  
  رمزگشايي از پيام شيطان -3-4-2-2

موفقيت انسان در رمزگشايي از پيام شيطاني و درك آن، رهين عـواملي خـاص اسـت     
  شود: مي ها به آنان اشارهكه بدون غور در تقدم و تاخر يا روابط پيچيدة درون اين مولفه

                                                 
1. Code 
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دي عملي كـه بـا نفـس و شـيطان     يا[ياد خدا در لحظات ابتال به وسوسه شيطان  الف)
). 107بيني نصيب انسان خواهد شـد (األعـراف:   كه در پي آن بصيرت و روشن ]مبارزه كند

 در مقارنة اين بند با بند بعد، معناي تفسيري ياد خدا از منظر قرآن روشن خواهد شد.

دهــد كــه در لحظــات مواجهــه بــا شــيطان بــه مــومن بصــيرت مــيتقــواي پيوســته  ب)
). اين بصيرت، در برخي روايات قدسي، بـا عنـوان علـومي ظريـف و دقيـق      201(األعراف: 

، 1، ج1412دهـد (ديلمـي،   هـاي نفـوذ شـيطان را بـه انسـان يـاد مـي       تعبير شده است كـه راه 
  )150، ص26، ج1406؛ فيض كاشاني، 205ص

). اين پناه 56، ص1412؛ طبرسي، 97؛ المومنون: 201(األعراف: پناه بردن به خدا  ج)
رسد داراي دو ركن اسـت: اول، متوجـه خـدا بـودن و     بردن، تنها لفظ نيست بلكه به نظر مي

، 91، ج1404اهللا و فقــط از او يــاري جســتن و طلــب حفــظ نمــودن (مجلســي،  انقطــاع الــي
ي و الزم بـراي غلبـه بـر باطـل و     ). دوم، صبر و مجاهده با نفس كه از امـور ضـرور  141ص

  ). 10، ص1414رسيدن به حق است (طوسي، 
بر اساس آيات و روايات فريقين، اتحاد بـا مومنـان و الفـت و انـس بـا آنـان زمينـة         د)

بسياري از وساوس را (نه فقط در امور اجتماعي بلكه در اعتقادات و اخالق و رفتار فـردي)  
ي و فكري و معنوي آنان در اين راستا نصـيب مـومن   برد و كمك فردي و اجتماعاز بين مي

نمايد؛ همانطور كه جدا شدن از مـومنين، فـرد   شود و او را از انحرافات فراواني حفظ ميمي
، 1414البالغة، ؛ نهج14 – 16؛ الحشر: 46را مورد طمع شيطان خواهد كرد (نك به: األنفال: 

 ). 145، ص1، ج1430؛ طبراني، 488، ص1431؛ بخاري، 31ص

هـاي  عنايت و تاييـد االهـي كـه در مبـاني نظـري از آن سـخن گفتـه شـد و نيـز الهـام          
، 1395) و شيعيان واقعي آنـان هسـتند (صـدوق،    عفرشتگان كه خادمان پيامبر و ائمة هدي (

ها با توسل به ائمـة هـدي فرشـتگان بـه يـاري مومنـان آمـده و        ) و در گرفتاري254، ص1ج
) نيز از جمله عوامـل مهـم در   274، ص1، ج1374كنند (بحراني، شياطين را از آنان دور مي
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. بـه طـور كلـي مبـاحثي كـه در تقابـل       است 1هاي شيطانيتوفيق انسان در رمزگشايي از پيام
 شناسي ارائه شد، در اين زمينه بسيار كاربرد دارند.

  
  انسان ـمدلسازي فراگرد ارتباط شيطان  .2-3

شود. پـيش از  ارتباطي انسان و شيطان تبيين و تصوير ميدر اين قسمت از مقاله، مدل  
تبيين اين مدل، الزم است ماهيت رفت و برگشتي ارتباط انسان و شيطان كه نقش مهمي در 
تبيين مدل دارد مشخص شود و پس از آن، مدل يادشده در سه محور بر اساس دريافت پيام 

  شود.فراگردي ارائه ميفرست، تبيين شده و در نهايت در يك مدل و ارسال پس
 
  تجاذب انسان در ميان جناح شيطان و خدا .2-3-1

شروع حركت انسان در داستان زندگي معنوي او، بـا نهـي االهـي از تبعيـت شـيطان و      
ها كه معصـوم  ). اين نهي توسط بسياري از انسان62؛ الزخرف: 6خورد (فاطر: نفس رقم مي

) و خـط سـير ارتبـاط انسـان و     60؛ يـس:  82-84؛ ص: 171شود (األعراف: نيستند نقض مي
(كه در مباني نظري توضـيح داده شـد) آغـاز    » سويه«از نفس » متناوب«هاي شيطان، با تقابل

شود. خداي متعال در گفتگوي خود با شيطان، الگويي را براي مقابله بـا شـيطان بـه بشـر     مي
ايـن مسـير را صـراط مسـتقيم      ارائه كرده است كه آن را عبوديت خالصـانه نـام نهـاده و نـام    

) و شيطان هم كوشيده است بر ايـن صـراط مسـتقيم بنشـيند و در     41گذاشته است (الحجر: 
). مقصد انسـان نيـز رسـيدن بـه نفـس مطمئنـه       16گمراهي بندگان، به جان بكوشد (اعراف: 

) كـه در مبـاني   286، ص20، ج1417؛ طباطبـايي،  27-30يعني عبوديت تامه است (الفجـر:  
  ، با عنوان مقام مخلَصين و نفس مطمئنه شرح شد. نظري

انساني كه هنوز به نفس مطمئنه نرسيده است، در تجاذب ميان نفـس امـاره كـه همـان     
؛ مجلسـي،  201، ص1، ج1412؛ ديلمـي،  53دستور دهنده به بدي و زشتي اسـت (يوسـف:   

دارد بـاز مـي   ) و نفس لوامه كه نفس انسان مومن است و او را از گناه143، ص91، ج1404

                                                 
. مقصود از رمزگشايي از پيام شيطاني اين است كه مومن، شيطاني بودن يك پيام به معناي صدور 1

  آن از ناحية شيطان را درك كند؛ هرچند آن پيام ظاهرالصالح باشد.
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) قرار دارد؛ تا حدي كه در مـورد مـومن تعبيـر    103، ص20، ج1417؛ طباطبايي، 2(القيامة: 
ٌ «شده اسـت كـه    ؛ يعنـي مـومن داراي اُفـت و خيزهـايي بـين طاعـت و       » تـَـوَّاب  ِإنَّ اْلُمـْؤِمَن ُمَفـنتَّ

هـام  ) و همواره در پـذيرش وسوسـة شـيطان يـا ال    424، ص2، ج1407عصيان است (كليني، 
كه باالخره يا در زمرة فرشتگان درآيد و يا از شياطين شود فرشتگان در حركت است تا اين

  ).194، ص1تا، ج؛ نراقي، بي152، ص1363(صدرالمتألهين، 
هـا  كشمكش و درگيري يادشده در بند قبل، بين عناصر متقـابلي كـه در ابتـداي يافتـه    

مشخص شد واقـع اسـت. بنـابراين، مسـير      1و جدول شمارة  2تبيين شد و در نمودار شمارة 
حركت انسان به سوي كمال يا انحطاط، هرگز يك مسير سرراست و مسـتقيم نيسـت؛ بلكـه    

اي ترسيم شده است. اين نمودار، زمينـه  4مسيري پرفراز و نشيب است كه در نمودار شمارة 
ارائـه شـده    5 براي تبيين ابعاد فراگردي ارتباط انسان و شيطان اسـت كـه در نمـودار شـمارة    

قابل توجه است، تاكيد بر دو عنصـر كـانوني اسـت: فـراز و      4است. آنچه در نمودار شمارة 
هاي چهارگانة نفس (نفس سويه، نفس اماره، نفـس  نشيب داشتن اين مسير، جايگاه گرايش

 لوامه، نفس مطمئنه) در فراگرد ارتباط شيطان و انسان.
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. ارتباط غير خطي انسان و شيطان با محوريت: انسان در 4نمودار شمارة 
 تجاذب فرشته و شيطان / نفس لوامه و اماره (منبع: نگارنده)

 انحراف از صراط مستقيم
 (پيروي از نفس اماره)

 توبه به سوي صراط مستقيم
 (پيروي از نفس لوامه)
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 دريافت پيام شيطان و ورود در چرخة انتخاب .2-3-2

گيـرد، نقطـة آغـاز    كرده در دنيا وقتي در معرض وسوسة شيطان قـرار مـي  انسان هبوط
). 5؛ النـاس:  60؛ يـس:  36 – 38؛ الحجـر:  38، 34گيرد (البقرة: ارتباط او با شيطان شكل مي

شود و البته فطـرت و فرشـتگان االهـي    در پي اين وسوسه، تمايالت نفساني او برانگيخته مي
؛ كلينـي،  155؛ آل عمـران:  121؛ االنعـام:  21خواننـد (النـور:   نيز او را بـه راه درسـت فرامـي   

كند و يـا  ي). انسان بر اين دوراهي يا اطاعت فطرت و فرشتگان االهي م267، ص2، ج1407
). 162، ص1375؛ فيض كاشاني، 3؛ انسان: 10؛ البلد: 8و  7اطاعت تفس و شيطان (الشمس: 

  دهد.شود، رخ ميبنابراين، دو صورت به شرحي كه در دو بخش بعد بيان مي
  
  فرست انسان: اطاعت فطرت و فرشتهگونة اول از پس .2-3-3

فرشـته اطاعـت كنـد و شـيطان و     در صورتي كه انسان وسوسه شده از نداي فطـرت و  
كند كـه  نفس را نافرماني كند، شيطان را به خشم آورده و عنايت االهي را به خود جلب مي

اين جلب عنايت، توفيق بيشتر االهي است.  در همـين صـورت اول، اگـر فـرد داراي چنـان      
س او رهـا  قابليتي باشد كه به مقام مخلَصين رسيده باشد، براي هميشه از شر شـيطان و وسـاو  

شود. اين نقطه يعني استخصالص، يكي از نقاط پايـاني فراگـرد ارتبـاط انسـان و شـيطان      مي
است. اگر انسان به اين رتبة معنوي بارنيابد، باز در معرض وسوسة شيطان و انتخـاب مجـدد   

 -2-2-2-3تـر ( مسير هدايت يا ضاللت است. توفيق االهي و معرفـي مقـام مخلَصـين پـيش    
خذالن در ارسال و دريافت پيام گمراهي) توضيح داده شد. البتـه در صـورت   نقش توفيق و 

عدم وصول به مقام مخلَصين نيز از آنجا كه چنين فردي از گناه يا گناهان قبـل توبـه نكـرده    
  پذيري بيشتر در برابر وسوسة شيطان دارد.است، آسيب

  
  فرست انسان: اطاعت نفس و شيطانگونة دوم از پس .2-3-4

شده به نداي فطـرت و فرشـته اعتنـا نكنـد و از شـيطان و      صورتي كه انسان وسوسهدر 
شود اما چنين انساني تا زماني كـه بـه اسـتحواذ    نفس پيروي كند، در فرآيند خذالن وارد مي

(تسلط كامل شيطان) سقوط نكرده است، همين كه گناه را مرتكب شود و طوفان خشـم يـا   



 فراگرد ارتباط شيطان و انسان از منظر قرآن كريم   194

 

ر شـده و او را بـر گنـاهش نكـوهش     ه در وجـود او بيـدا  شهوت در او فرونشيند، نفس لوامـ 
) در اينجا اگـر انسـان پشـيمان بـه نـداي درون خـود گـوش        2؛ القيامة: 31كند. (المائدة:  مي

فرادهد و توبة كامل (تقويت پشيماني و تصميم به عدم ارتكاب) كند، از گناه پاك شـده و  
عرض وسوسة ديگر قرار خواهد گرفـت  در فرآيند توفيق االهي وارد خواهد و البته باز در م
  .تر گفته شد وارد خواهد شدو در چرخة انتخاب مسير هدايت يا ضاللت كه پيش

اما اگر به نداي درون گوش ندهد و توبه نكند، در صورتي كه آلودگي تمام قلـب او  
كنـد و وارد در  اسـت سـقوط مـي    1را فراگرفته باشد، به درة استحواذ كه مقابـل اسـتخالص  

 -2-2-2-3تـر ( شيطان شده و خود شيطاني انسي خواهد شد. توفيق و استحواذ، پيشحزب 
  نقش توفيق و خذالن در ارسال و دريافت پيام گمراهي) توضيح داده شدند. 

در صورتي كه گناه همة قلب انساني كه از وسوسة شيطان تبعيت كرده و گناه كنـد را  
رض وسوسة شيطان قرار خواهد گرفـت؛ زيـرا   فرانگرفته باشد، مجدداً در موارد ديگر در مع

هنوز در لشكر شيطان وارد نشده و امكان انتخاب در او وجود دارد تا باالخره به يكـي از دو  
قطب استخالص يا استحواذ برسد. البته در صورت عدم استحواذ نيز از آنجا كه چنين فردي 

اسـت، شـناخت و آگـاهي    در دام وسوسة شيطان نلغزيده و يا در صورت لغزش توبه كـرده  
هاي نفوذ او دارد. اين شـناخت و آگـاهي بـاطني،    باطني بيشتر نسبت به وسوسة شيطان و راه

، 1406؛ فـيض كاشـاني،   205، ص1، ج1412عطاي االهي به مومنان مجاهد است. (ديلمي، 
  )150، ص26ج
  
  شيطان -مدل فراگرد ارتباط انسان  .2-3-5

نمايش داده شـده   5دار شمارة ن ارائه شد، در نموآنچه از آغاز بحث مدلسازي تا كنو
  است:

                                                 
لصـهالبالغه در وصف مخلَصـين برگرفتـه شـده اسـت:     . تعبير استخالص، از نهج 1 لـص  فاست . قـد ا

  )119، ص1414البالغة، (نهج
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 شناسي فراگرد ارتباط انسان با شيطانگونه .2-4

مباني و مدل ارتبـاطي ارائـه شـده در چـارچوب نظـري، شـيطان در فراگـرد        بر اساس 
در فراگـرد ارتبـاط، ايجـاد     1ارتباط انسان با وي داراي نقش پارازيت (كه در مـدل شـمارة   

هاي تحقيق روشن شد كه صحنة اصلي تنازع نمود) است؛ زيرا در بخش اول يافتهاخالل مي
اي كـه در فرآينـد   ي دروني اوست و اصل ارتبـاطي هاانسان و شيطان، قلب انسان و گرايش

هاي دروني انسان اسـت كـه در مبـاني    هدايت و ضاللت وجود دارد، تبادل پيام بين گرايش
هـاي  نظري، تنوع تعابير از نفس در قرآن و روايات نيـز بـا ارجـاع بـه همـين تعـدد گـرايش       

  دروني تبيين شد.
است كه در ارتباط انسـان بـا خـدا و بـا      گري شيطان به اين گونهبنابراين، نقش اخالل

كند. تعبير قرآني خود متعالي (كه همان حقيقت ارتباط با خدا است) وي ايجاد اغتشاش مي
َتقميَ « گري دارد؛ اما اين ) نيز به خوبي داللت بر اين اخالل16(األعراف: » اَلَْٔقُعَدنَّ لَُهْم ِرصاَطَك الُْمسـْ

اي اسـت كـه   شـوند، بـه گونـه   فراد به تبعيت از او كشيده مياخالل در بسياري از موارد كه ا
كنـد و در نتيجـه، فرآينـد    گـر تبـديل مـي   وجود شيطان در فرآيند ارتباط را به يـك ارتبـاط  

كند كه البته باز هم با توجـه بـه مطالـب مـذكور در     فردي تبديل ميارتباط را به ارتباط ميان
رسـد ايـن   گيرد؛ بنابراين، به نظر ميصورت مي مجراي ارتباطي، اين ارتباط در درون انسان

  فردي باشد.ارتباط در هر حال از نوع درون
  

  گيرينتيجه
  اند از:نتايج مقاله در پاسخ به سه سوال تحقيق عبارت

پاسخ به پرسش اول: پيام شيطاني در عرف قـرآن كـريم وسوسـه نـام دارد كـه در       .1
شيطان؛ امـا ايـن اخـتالف، ظـاهري اسـت؛ زيـرا       آيات قرآني هم به نفس انتساب يافته و هم 

كننـده بـه بـدي اسـت. قـرآن      محور اصلي گمراهي، نفس انسان است و شيطان تنها دعـوت 
كريم، ابعاد پيام گمراهي را در ده محور تفصيلي ارائه فرموده است كه اين جزئيات با تبيين 

گنـاه و زشـتي، واداشـتن    شوند: واداشتن انسان به قرآني ديگر، در دو دستة كلي خالصه مي
هاي اين پژوهه كه فضاي ارتبـاط  ها ندارد. طبق يافتهانسان به گفتن سخناني كه علمي به آن
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اشت، مجراي ارتبـاطي شـيطان و انسـان، عبـارت از قلـب      گانسان و شيطان را درون انسان ان
د؛ امـا  گـر) حضـور دار  انسان است ؛ و شيطان در اين ارتباط در نقش پارازيت (عامل اخالل

عناصر توفيق و خـذالن در فراگـرد ارتبـاطي انسـان و شـيطان، قابـل تطبيـق بـر عناصـر ايـن           
هاي ارتباطي رايج نيست. باالخره اينكه رمزگشايي از پيام شيطان تنها با تقـوا و بنـدگي    مدل

االهي ممكن است و توجه به عناصر متقابل بـا موجوديـت شـيطان نيـز كـاركرد زيـادي در       
  هة درست با پيام شيطاني دارد.شناخت و مواج

پاسخ به پرسش دوم: فراگرد ارتباط انسان و شيطان، مسيري سرراست نيست بلكـه   .2
داراي فراز و نشيب و اُفت  و خيز است. اين فراگرد در مرحلة پيش از هبـوط آغـاز شـده و    

وسـط  قدر تعامل انسان و ارسـال پيـام اضـالل (وسوسـه) ت    يابد و آنبا هبوط انسان توسعه مي
يابـد تـا انسـان بـه يكـي از دو قطـب       فرست انسـان در تعامـل بـا آن ادامـه مـي     شيطان و پس

استخالص و استحواذ برسد يا در اين ميان از دنيا رود. توفيق و خذالن االهي نيـز از عوامـل   
 ياريگر انسان در اين انتخاب دوگانه است.

فـردي اسـت   نوع درونپاسخ به پرسش سوم: ارتباط انسان و شيطان در هر حال از  .3
فردي. در درون انسان نيز اگر شيطان را به عنوان گمراه كنندة انسان از راه راست در نه ميان

فردي است؛ اما اگر اين ارتبـاط را بـه عنـوان ارتبـاط     نظر بگيريم، ارتباط از نوع كامالً درون
ارتباط مـذكور  شيطان و فردي كه زير سلطة شيطان قرار گرفته لحاظ كنيم، در اين صورت 

گيـرد. اينجـا اسـت كـه     فردي است كه البته در فضاي درون فرد صورت ميبه صورت ميان
داننـد و موجوديـت   فـردي را مجـزا مـي   فردي و مياننظريات رايج ارتباطي كه ارتباط درون

توانند اين نـوع ارتبـاط   اند، نميهاي سطحي رواني فروكاستهباطني انسان را در همين پديده
  .فردي كه در درون فرد باشد! را تفسير كنندارتباط ميانيعني 

  
  منابع

 .قرآن كريم -

 ق). قم: هجرت.1414( البالغةنهج -
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، (مترجم: پرويز اجاللي)، تهران: ها هاي تحليل رسانه روشش). 1387آسابرگر، آرتور ( -
 ها. دفتر مطالعات وتوسعه رسانه

 العلمية.بيروت: دارالكتب، جمهرةاللغةم). 1998حسن (دريد، محمد بنابن -

 ، بيروت: دارالفكر.العربلسانق). 1414مكرم (منظور، محمد بنابن -

  ، قاهره: دارالحديث.المسندق). 1416حنبل، احمد (ابن -
  اإلسالمي.جا: دارالكتب، بيالداعيعدةق). 1407فهد حلى، احمد (ابن -
(متـرجم: حسـن پويـان)، تهـران:      درآمدي بر نظرية فرهنگيش). 1387اسميت، فليـپ (  -

 هاي فرهنگي.  دفتر پژوهش

 ، قم: مؤسسه بعثت.البرهانش). 1374بحرانى، سيد هاشم ( -

 العربي.، بيروت: دارالكتاب الصحيحق). 1431اسماعيل (بخارى، محمد بن -

 ، تهران: دهقان.السنيةالجواهرش). 1380حر عاملى، محمد بن حسن ( -

 الرضي.، قم: الشريفالقلوبإرشاد.  ق)1412محمد (ديلمى، حسن بن -

، فصـلنامة  بررسي فلسفة وجودي شيطانش). 1394زارع، حسين و مصطفي سليمانيان، ( -
 .103 – 122تحقيقات كالمي، سال سوم، شمارة يازدهم، صص 

  ، تهران: احياء كتاب.سراالسراءش). 1385پرور، على (سعادت -
، (مترجم: عليرضـا دهقـان)،   ارتباطات هاي نظريهش).  1381تانكارد جيمز ( -سورين ورنر -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، هـاي مقابلـه بـا آن در قـرآن    وسوسة شـيطان و راه ش).  1393شكر، عبدالعلي، ( -
 .89 – 63، صص 18پژوهشنامة معارف قرآني، سال پنجم، شمارة 

  ركز نشر دانشگاهي.، مشهد: مالربوبيةالشواهدش). 1360ابراهيم (صدرالمتألهين، محمد بن -
 ، تهران: موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى.الغيبمفاتيح). 1363(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: بنياد حكمت صدرا.الجاهليةاالصنامكسرش). 1381(،  ــــــــــــــــــــــ -

 داراحياءالتراث.، بيروت: الحكمة المتعاليةم). 1981(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات اسالمي.الفقيهمن ال يحضرهق). 1413بابويه (صدوق، محمد بن -

 ، تهران: اسالميه.الدينكمالق). 1395(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، بيروت: موسسه النعمان.التوحيديةالرسائلتا). طباطبايى، سيد محمدحسين (بي -

 ، قم: انتشارات اسالمى.الميزان ق). 1417(،  ــــــــــــــــــــــ -
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 العربي.، بيروت: داراحياءالتراثالكبيرالمعجمق). 1430احمد (طبراني، سليمان بن -

  الرضى.، قم: الشريفاألخالقمكارمق). 1412فضل (طبرسى، حسن بن -
 ، قم: دارالثقافة.األماليق). 1414حسن (طوسى، محمد بن -

 العربى.التراث، بيروت: داراحياءالتبيان). 1407(،  ــــــــــــــــــــــ -

 العلمية.، تهران: المطبعةالعياشيتفسيرق). 1380عياشى، محمد بن مسعود ( -

 ، بيروت: دارالفكر.مجموعة رسائل االمام الغزالىق). 1416غزالي، ابوحامد ( -

  ، تهران: خدمات فرهنگي رسا.ارتباطات انساني). 1374اكبر ( فرهنگي، علي -
  ، قم: دفتر تبليغات اسالمى.اصول المعارفش). 1375فيض كاشانى، مالمحسن ( -
 السالم.، اصفهان: كتابخانه امام على عليهالوافيق). 1406(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات اسالمى.البيضاءالمحجةق). 1417(،  ــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: دارالكتاب.لقمياتفسيرق). 1404ابراهيم (قمى، على بن -

 اإلسالمية.الكتب، تهران: دارالكافيق). 1365يعقوب (كليني، محمد بن -

 ، تهران: المكتبة اإلسالمية.الكافيشرحق). 1382مازندرانى، محمدصالح ( -

، (متـرجم: حـوا صـابر    پويـايي ارتباطـات انسـاني   ش). 1383گيل و ميشله مايرز (مايرز،  -
 سيما. آملي)، تهران: دانشكدة صدا و

  ، بيروت: مؤسسة الوفاء.األنواربحارق). 1404مجلسي، محمدباقر ( -
 (مقدمة چاپ دوم)، تهران: سروش. شناسي ارتباط). 1385راد مهدي (محسنيان -

 ، قم: موسسه امام خميني.اخالق در قرآن). الف -ش1388مصباح، محمدتقي، ( -

شناسـي در  شناسـي، خـدا  شناسي، انسـان جهان). ب -ش1388( ، ـــــــــــــــــــــــ  -
 ، قم: موسسه امام خميني.قرآن

 ، قم: كنگرة شيخ مفيد.اإلختصاصق). 1413محمد (مفيد، محمد بن -

هـاي   هاي رايج و ديدگاه هاي رسانه: انديشه نظريه). 1392زاده، سـيدمحمد ( مهدي -
 ، تهران: همشهري.انتقادي

  األعلمى للمطبوعات. ، بيروت: مؤسسةالسعاداتجامعتا). نراقى، محمدمهدى (بي -
 ، قم: مكتبه فقيه.الخواطر ونزهةالنواظرتنبيهق). 1410عيسى (ورام، مسعود بن -
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هاي اجتمـاعي در  مهارتش). 1390هارجي، اون وكريستين ساندرز وديويد ديكسـون (  -
 ، (مترجم: مهرداد فيروزبخت و خشايار بيگي)، تهران: رشد.فرديارتباطات ميان

 .، القاهرة: مكتبة القدسيالفوائدالزوائد ومنبعمجمعق). 1414كر (بهيثمي،  علي بن أبي -




