
 

 

 

 

 

 فصل پنجم: خالصه مدیریتی

 فصل پنجم: خالصه مدیریتی -5

 

یار سی را در اختای از مبحث شیطان شنااگر بخواهیم به صورت بسیار فشرده خالصه

توان اشاره نمود. شایان ذكر است در مند قرار دهیم؛ به موارد ادامه میعزیزان عالقه

صورت نیاز به توضیحات تفصیلی درباره هر یك از خطوط این خالصه نگارش، به فصول 

 گانه قبلی مراجعه نمایید.سه

یشی بی كم و كاست؛ خداوند حكیم برای ایجاد میدان آزما ،در كارزار انسان و ابلیس

اشند! ب و تفسیر كه مسائل پیچیده و قابل توجیه ،ای در موضوعات عالم قرار دادهقاعده

ر رنگ را پ «عقل»به عبارتی تطبیق شرایط را بر عهده آدمی نهاده و در نتیجه نقش عنصر 

ای برای امتحان قلوب نموده است؛ مانند قرار دادن آیات متشابه در قرآن كه وسیله

باشد  «فتنه»را برای انسان باز گذاشته است تا  «توجیه». فلذا خداوند جای 1آدم استیبن

 های مؤمن!باشد برای انسان «آزمایش»های مریض و برای انسان

دامنه اختیار برای هدایت و یا اضالل الشأن اسالمامبر عظیمیدر این میان وقتی پ

 من ]فقط[ براى»فرمایند: مایند و مینبشر را از وجود شریفشان و نیز شیطان نفی می

ارى ندارم و یچ اختیت، هیام و در كار هداخته شدهیام خدا[ برانگیدعوت و رساندن ]پ
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 چیده شد و در كار گمراه كردن هی[ آفرز براى آراستن ]گناهان در نظر مردمیس نیابل

خیر و »شود كه عنصر اصلی و اساسی برای انتخاب مشخص می [106] «ارى ندارد.یاخت

است؛ پس در اینجا دشمنش را به او  «انشخص انس»فقط  «ایمان و كفر»و  «شر

 دانستم!شناختم و یا نمیشناسانیم تا بعداً نگوید كه نمیمی

 شناخت محیط نبرد انسان و ابلیس -5-1

ا ای بشناخت محیط نبرد و عوامل و اركان و بازیگران آن باعث ارتقاء توان مقابله

ن شرط عقل آن است كه بنابرای اش خواهد شد؛شیطان، حزبش و لشكریان سواره و پیاده

به شناخت محورهای اصلی این محیط كه مرتبط با موضوع شیطان شناسی و مقابله با 

 شیطان است اقدام نماییم.

 جهان هستی؛ محیط نبرد انسان و ابلیس -5-1-1

مجموعه جهان هستی محیط مورد بحث ما در موضوع شیطان شناسی و سپس شیطان 

 ستیزی خواهد بود.

 است «نظام احسن»جهان هستی  -5-1-1-1

 است یزیچ كندیم امضا و كسرهی او را آنچه و كو كردهیز را نیخداوند خلقت همه چ

 و یطراح را ینظام توانینم بهتر نیا از یعنی دارد؛ را جا نیبهتر نظام نیا تیكل در كه

 .نمود اجرا

 جهان هستی، جهانی یکپارچه است -5-1-1-2

اگر همه اجزاى عالم ا ریست، زیارتباط اجزاى عالم خلقت به نحو تساوى و تماثل ن

مت و لذا حك افتیك موجود تحقق مىیآمد بلكه تنها مثل هم بودند عالمى به وجود نمى

 و وجدان مراتب وجود و فقدان آن ن موجودات از نظر كمال و نقصیالهى اقتضا دارد كه ا

یعنی جهان هستی،  ت از آن مختلف باشند؛یدن به آن مراتب و محرومیت رسیو قابل
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یكپارچه است كه همه اجزایش به طور دقیق و منظم و با كاركردهای تعریف شده جهانی 

 در حال اجزای وظیفه هستند و سیر این جهان به سمت كمال ادامه دارد.

همه مخلوقات خداوند وجودشان خیر است؛ حتی اگر برای ما مضر  -5-1-1-3

 باشند!

مكن ا میگرفته و جاد قرار یى كه متعلق خلق و ایایدر این جهان یكپارچه تمامى اش

د( زى داشته باشینكه اضافه به چیشان )وجودشان بدون ارد وجود نفسىیاست قرار بگ

ه ما اى كه بم كه از نظر اضافهیدیل مار و عقرب دیبنابراین اگر موجودى از قب ر است؛یخ

شتر یطور مسلم منافعى دارد كه از ضررش بم كه بهید بدانیدارند مضر به حال ما است با

ن ین صورت وجود چنیكرد و در او گر نه حكمت الهى اقتضاى وجود آن را نمى است

 ر خواهد بود.یموجودى هم خ

 ها و بازیگران اصلی در موضوع شیطان ستیزی )ارکان و ذینفعان(نقش -5-1-2

 هستند كه هر كدام «انسان»و  «ابلیس»دو بازیگر اصلی تعریف شده در نظام احسن 

 ی به شرح ذیل هستند.هایدارای انواع و زیرمجموعه

 انسان -1

 مؤمن -1-1

 كافر -1-2

 مشرک -1-3

 منافق -1-4

 ابلیس -2

 شیطان -3

 شیطان انسی -3-1

 شیطان جنی -3-2

 طاغوت -4
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 نقش انسان در جهان هستی -5-1-3

انسان یكی از اركان اصلی در مصاف با شیطان است و یا اصالً نقش اول این بازی به 

سی شناآید! پس شناخت او ضرورت جدی دارد كه مخاطب باید خودش انسانحساب می

شناسی مرتبط با موضوع شیطان و مبارزه با او به شرح اما محورهای اصلی انسان را بداند؛

 موارد زیر است:

 ثاق بسته استیم و انسان با خداوند عهد -5-1-3-1

عهدی ازلی بین خالق و مخلوق در عالم ذر منعقد گردیده مبتنی بر پذیرش ربوبیت 

 )انسان معهود(اهلل و عبودیت خداوند توسط انسان. 

 انسان مکلف و پاسخگو شده است -5-1-3-2

ق انسان مكلف بر تبعیت از ح پس از عهد و پیمانی كه بین خالق و مخلوق بسته شد،

 )انسان مكلف(شد. 

 تکلیف؛ احسان خداوند برای سیر از نقص به کمال است -5-1-3-3

ف( و یقت ناقص انسانى )قبل از انجام تكلیقت است: حقیان دو حقیف رابط میتكل

ر یان ساین معنا ثابت است كه انسان از میز ایو نف(؛ یاز انجام تكل قت كامل آن )پسیحق

ن یز از اولیها است استثناء نشده، او نن ناموس عمومى كه در آنیانواع موجودات از ا

قت سعادت است، حال یش خود متوجه مرتبه انسان كامل و انسان واجد حقیدایمرحله پ

ه دن بید و قبل از رسینماموانعى برخورد مى ن راه بهیا در بیو  رسدا به هدف خود مىی

 رود.ن مىیآن از ب

 انسان مختار و دارای قدرت و اختیار انتخاب بین حق و باطل شده است -5-1-3-4

و تكلیفی كه بر انسان نهاده شد، خداوند حكیم و علیم  «عهد و پیمان»اما پس از این 

 «صاحب اجازه»راین انسان قرار داد و بناب «صاحب اختیار»و  «مختار»انسان را موجودی 

 )انسان مختار(شد.  «خیر و شر»و  «حق و باطل»بین  «قدرت انتخاب»و دارای 
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 د داده استیوع و خداوند به انسان وعد -5-1-3-5

كه اگر  دهد، بشارت و بیم می«مختار»و  «مكلف»و  «معهود»انسان خداوند به این 

چرخه نظام احسن خویش  به راه حق رفتی سعیدی واال شقی خواهی بود! و برای تكمیل

 پیامبران را مبعوث فرمود.

 گیردابتال و امتحان قرار می و شیانسان مورد آزما -5-1-3-6

ار یابد؛ یعنی انسانی كه مختبه دنبال عهد و اختیار و تكلیف، امتحان موضوعیت می

است در انتخاب بین حق و باطل؛ دارای تكلیف است كه حق را برگزیند؛ پس باید امتحان 

شخص گردد كه مؤمن است یا كافر، شاكر است یا كفور! و بدیهی است كه انجام تا م شود

امتحان نیاز به ابزار، شرایط و ممتحن دارد و اینجاست كه وجود موجودی چون ابلیس 

 یابد.موضوعیت می

 نهایت استهدف انسان رسیدن به بی -5-1-3-7

؛ ایت استنهدر زنجیره تكامل انسان، هدف تعریف شده برای انسان رسیدن به بی

 نهایت دارد.چون هم میل فطری و هم استعداد و ظرفیت درونی برای رسیدن به بی

 زنجیره تکامل انسان در نظام احسن -5-1-3-8

 هایبر اساس آنچه بیان شد زنجیره تكامل انسان در نظام احسن الهی به شرح گام

 ذیل است.

 سن(خداوند جهان را در بهترین شكل آن خلق نمود. )نظام اح خلقت نیكو: -1

خداوند از انسااااان عهد گرفت كه شاااایطان را نپرسااااتد و خدا را  عهد و میثاق: -2

 پرستش نماید.

 خداوند انسان را مكلف به انتخاب حق قرار داد. تكلیف: -3

: خداوند انسااااان را مختار و با اجازه انتخابِ بین حق و اختیار و اجازه انتخاب -4
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 باطل و خیر و شر قرار داد.

نسااااان وعده خیر در انتخاب درساااات و وعید شاااار در خداوند به ا وعد و وعید: -5

 انتخاب نادرست داد.

آزمایش و ابتالئات  خداوند برای امتحان انساااااان، او را دچار آزمایش و ابتالء: -6

 نمود.

 .مؤمن و كافردر انتهای این زنجیره تكامل، انسان دو وضعیت محتمل خواهد داشت؛ 

 )و در ادبیات راهبردی ابلیس شكور و كفور(

 ابلیس در جهان هستی نقش -5-1-4

طور كه بیان شد، ابلیس نیز یكی از اركان اصلی تعریف شده در نظام احسن همان

است كه نقش دوم در این سناریو تدوین شده را بر عهده دارد! حضور او در صحنه خلقت، 

 شود. پسنهایت بد مینهایت خوب و بیباعث بروز و ظهور باطن انسان در دو جهت بی

ناخت ابلیس نیز از ضروریات اصلی در مدل مقابله با شیطان خواهد بود؛ مشخص است ش

 دهیم.كه در ادامه توضیح مختصری می

 د؟باش داشته عالم در نقشی چه بوده قرار و بود؟ چه ابلیس خلقت دالیل -5-1-4-1

كه در صراط مستقیم قدم بردارد و در نظام احسن، انسان عهد بندگی با خالق بسته 

و این انسان، دارای اختیار است برای انتخاب بین حق و باطل؛ و ؛ از آن منحرف نشود

پس این انسان برای اثبات صداقتش در پایداری بر عهد  مكلف است كه حق را برگزیند؛

 گیرد.اش مورد امتحان قرار مییفهوظو پیمان و 
شود؛ اگر ابلیس نبود چگونه آزمایش انسان حال یك سؤال ساده، اما مهم مطرح می

 ن،شیطا بدون عالم»گرفت؟! و به عبارتی شد و صداقتش مورد آزمون قرار مین میممك

 «بود؟ عالمی چگونه
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 بود! ناقص نبود و احسن دیگر احسن، اگر ابلیس نبود؛ نظام -5-1-4-2

با عنایت به اینكه نظام هستی یكپارچه و احسن است و هر كدام از اجزای آن نقش 

احسن بودن نظام هستی آن است كه انسان؛  هایای دارند؛ و یكی از ویژگیتعریف شده

طانى یشود كه اگر شمعهود و مختار و مكلف و مبتال به امتحانات باشد؛ پس مشخص می

 اگر د،نبو حیات نبود مرگ اگر نبود، خیر نبود شر نبود نظام عالم انسانى هم نبود؛ اگر

د، تكلیف شنمى مى فرضینبود، اگر ابلیس نبود صراط مستق مؤمن نبود شیطان و وسوسه

داد و باالخره نظام احسن، دیگر احسن شد، تكامل و عروج رخ نمیمعنا میو اختیار بی

 نبود و ناقص بود!

ها در دو جهت سعادت و شقاوت اگر ابلیس نبود؛ استعداد انسان -5-1-4-3

 دیرسینمبه فعلیت 

 نبعم دو عنوان فرشتگان و شیاطین به[. دارد ضرورت] كلی نظام نظر از شیطان وجود

بی كنند، به قلشر ایفاء نقش می القائات و خیر القائات شر، الهامات و خیر الهامات برای

 ابی كه كندمی القاء او به همیشه ملك گوش یك از ؛(دل گوش) است گوش كه دارای دو

 همیشه انانس و بكن شر كار بیا كه كندمی القاء او به شیطان دیگر گوش از و بكن خیر كار

 د،باش نداشته وجود ایاماره نفس و شیطان واقعاً اگر پس. دارد قرار القاء دو ینا میان در

 یناش كه سعادتی باشد، نداشته وجود صالحی عمل اگر و ندارد وجود صالحی عمل اصالً

 .ندارد وجود است صالح عمل از

 شداگر ابلیس نبود؛ انسان پر مدعی امتحان نمی -5-1-4-4

 1«ظلوم و جهول»ودن اوست و این امر ریشه در های انسان پر مدعا بیكی از ویژگی

بودن او دارد! به همین سبب خداوند برای اثبات صداقت این موجود پر مدعا امتحانش 
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ث ى مبعویایكند و ابلیس ابزاری برای این امتحان است. از سوی دیگر خداوند انبمی

 اء از هر لغزش ویانبدانند كه و مى فردا مردم عذرى نداشته باشند؛»كه نموده براى این

و فاجر  ا فاسقیغمبرى كافر و یز باشد كه پیاند و اگر معصوم نباشند و جاگناهى معصوم

ر یده و تقصیت دعوت كند آنگاه پاى خود را كنار كشیا مردم را به شرک و وثنیشود و 

ن صورتى از مردم یشود، چون در چنگذارد، غرض از بعثت حاصل نمى طانیرا به گردن ش

 «چ حجتى بر مردم نخواهد داشت.یتوان داشت و خداوند هچ توقعى نمىیه

 مهلت ابلیس تا چه وقتی است؟ -5-1-4-5

چنانچه گفته شد خداوند در جواب درخواست ابلیس و مهلت خواهی او، به ابلیس 

داد؛ بنابراین اصل خواسته ابلیس را پذیرفت ولی  «روز معلوم»اذن فریب انسان را تا 

 موعدش را نه!

 آدم و ابلیس داستان -5-1-5

با توجه به مباحثی كه در باب شناخت جایگاه انسان و ابلیس در نظام احسن بیان شد، 

نماییم؛ تا شناختی اجمالی از سابقه اكنون مروری خالصه بر داستان آدم و ابلیس می

آدم را در ذهن ایجاد كنیم. این داستان در پنج فراز به موضوع ستیز ابلیس با آدم و بنی

 شود.صه و به شرح ذیل بیان میطور خال

 فراز اول: داستان آدم و ابلیس قبل از خلقت حضرت آدم -5-1-5-1

ابلیس از ابتدا و قبل از خلقت حضرت آدم، كافر بوده است ولی كفر خود را از 

 داشته است.فرشتگان پنهان می

 فراز دوم: داستان آدم و ابلیس حین خلقت حضرت آدم -5-1-5-2

شود و او بر اساس تكبرش، نافرمانی حق اده میبه ابلیس فرمان به سجده بر آدم د

آورد كه من بر كند و برای این كارش به قیاس و استدالل روی میكند و سجده نمیمی
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آدم شرافت ذاتی دارم؛ او از خاک است و من از آتش! سپس ابلیس به دلیل این سركشی 

 شود.از بهشت اخراج می

 هاست:س ایناما نكات این مقطع از داستان آدم و ابلی

 آدم نمود نه فقط حضرت آدمع بنییخداوند امر به سجده بر جم 

 به سجده شدند مأمورس و مالئكه همگی یابل 

 ابلیس ابتدا درخواست لغو فرمان سجده را نمود 

 س با استدالل برترى خود بر آدم، نافرمانى كردیابل 

 ریشه نافرمانی ابلیس، تكبر او بود 

  و مستقل پنداری خودش بودعلت تكبر ابلیس اسارت نفس 

 امر خداوند به سجده، امرى تشریعی بود نه تكوینی 

 تكبر و نافرمانی ابلیس، باعث هبوطش از بهشت شد 

 ابلیس پس از امر به هبوط، از خداوند حكیم مهلت و قدرت خواست 

 آدمسازی بنیخداوند مهلت و قدرت به ابلیس داد، برای گمراه 

 پشاات ساار، ساامت راساات و ساامت چپ( بر انسااان  ش رو،یابلیس: از چهار سااو )پ

 تازممی
 فراز سوم: داستان آدم و ابلیس در زمان اسکان حضرت آدم و حوا در بهشت -5-1-5-3

پس از هبوط ابلیس، حضرت آدم و حوا در بهشت سكنی گزیدند و اولین عملیات 

ید و سجا اجرا شد؛ و اتفاقاً این عملیات با موفقیت كامل به انجام رفریب ابلیس در همان

 ابتدا باعث عریان شده آدم و حوا و سپس هبوطشان از بهشت شد.

 هاست:اما نكات این مقطع از داستان آدم و ابلیس این

 خداوند حضرت آدم و حوا را در بهشت برزخی مستقر نمود نه بهشت خلد 

 خداوند بایدها و نبایدهای آن بهشت را به آدم و حوا اعالم كرد 
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 شناختنددیدند و میاو را می كه یحالو حوا آمد در  ابلیس به سراغ حضرت آدم 

  بود «تطمیع»و  «سوگند دروغ»تاكتیك فریب حضرت آدم 

 حضرت آدم و حوا از روی فراموشی نافرمانی نكردند 

 نتیجه نافرمانی آدم و حوا؛ عریان شدن عورتشان و اخراجشان از بهشت شد 

 پایكوبی ابلیس بر نافرمانی و هبوط آدم 
 م: داستان آدم و ابلیس بعد از هبوط حضرت آدم و حوا از بهشتفراز چهار -5-1-5-4

هبوط آدم و حوا از بهشت، داستان طوالنی سكونت بشر در زمین را رقم زد و اینك 

بریم؛ تا زمان قیامت كه فراز پنجم فرا ما در همین فراز از داستان آدم و ابلیس به سر می

 رسد.

 هاست:یس ایناما نكات این مقطع از داستان آدم و ابل

 هبوط آدم و حوا بر كوه صفا و مروه رخ داد 

 دنیای پر شقاوت؛ گرسنگی، تشنگی، عریانی و گرمازدگی 

 ها و ابلیسها و بین آندنیای پر دشمنی؛ بین انسان 

 مكر دائمی ابلیس و ضرورت هشیاری دائمی انسان 
 فراز پنجم: داستان آدم و ابلیس در روز قیامت -5-1-5-5

دهنده است. در قیامت آدمیان دم و ابلیس در قیامت عجیب و تكانآاما نهایت كار بنی

سه دسته خواهند بود؛ سابقون و پیشتازان در حق، حق مداران و ناسپاسان. دو دسته اول 

 ست.دهنده اكه سعادتمند هستند ولی داستان ابلیس با ناسپاسان )اصحاب شمال( تكان

 ًشاااودها یادآور میكند و به آنانه! میابلیس با آنان احتجاجی شاااجاعانه و عالم اوال 

من فقط دعوتتان كردم و شما بودید كه با اختیار اجابت نمودید؛ پس مرا سرزنش 

 نكنید و خودتان را سرزنش كنید!

 یاً جایگاه ابلیس و یاران و پیروانش در آتش خواهد بود و چه بد جایگاهی است.ثان 



 393     خالصه مدیریتی 

 

 

 شیطان شناسی -5-2

 شناسایی هب مختلفی زوایای نسان و ابلیس، اینك ازپس از تبیین شرائط محیط نبرد ا

 حثب به «خودش منظر از»را  و راهبردی ابلیس هویتی مشخصات و پردازیممی ملعون این

 تدوین تیمأموری بیانیه چه ابلیس راهبردی برنامه نماییم كه دربیان می یعنی !گذاریممی

 .است نموده! مصوب اشبرنامه در را اهدافی چه و شده

 تا ماییم،ن بشناسیم و تحلیل خوبی به را شیطان خواهیممی شده، تعریف منظر با بنابراین

 .یمیاب دست یارانش و او با مقابله برای مناسبی راهكارهای و راهبردها به مسیرمان ادامه در

 ابلیس هویتی مشخصات -5-2-1

 م.یدر این بخش به مشخصات هویتی ابلیس پرداختیم و موضوعات زیر را تبیین نمود

 ابلیس کیست؟ -5-2-1-1

 مختصرى شده، جز نهاده سیابل را نامش كه رىیشر موجود نیا ذات و قتیحق درباره

 كنیم.دانیم كه در ادامه بیان مینمی

 نام شیطان کدام چیست؟ -5-2-1-2

استفاده شده است. به طوری كه  «شیطان»و  «ابلیس»در قرآن كریم از عبارات 

و اراده، مكلّف و متمرّد كه از سجده بر نام خاص موجودی است زنده، با شعور  «ابلیس»

به معناى شرور  «طانیش»و  د؛امتناع ورزید و از درگاه الهی رانده ش حضرت آدم

 است، چه از جن باشد و چه از انس.

 لهیا درگاه از شده رانده متمرد آن برای است، خاص اسم ابلیس گفت باید بنابراین

اما  ت،سین سیابل یطانیششریر؛ پس هر  و موذی موجود هر برای است عام اسم شیطان و

 ابلیس شیطان است.
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 جنس ابلیس -5-2-1-3

 كه دارای نكات اصلی زیر است ابلیس از جنیان است و جنس جنیان از آتش هست

 .ابلیس از جن است 

 .جن از آتش است 
 جسم ابلیس -5-2-1-4

و  باشد جسم داراى سیابل كه است صورتى در جهنّم شدن پر رایز دارد جسم طانیش

 ئكه مجرد نیست.مانند مال

 چهره ابلیس -5-2-1-5

 دارند. انگیزنفرت و كریه بسیار ایابلیس چهره

 سخن گفتن ابلیس -5-2-1-6

و حوا و انس و جن گفتگوی  آدمابلیس دارای كالم و گفتار است و مكرراً با خداوند، 

 دو طرفه كرده است.

 تناسل ابلیس -5-2-1-7

ارند؛ اما درباره ابلیس مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر د

 دانیم.جزئیات آن چیزی نمی

 عمر ابلیس -5-2-1-8

دانیم قبل از حضرت آدم دانیم! فقط میاز ابتدا و انتهای حیات ابلیس چیزی نمی

بسیار خطرناک و بد عاقبتی دارد و در روز معلوم كه  و بركتبی طوالنیِ خلق شده و عمر

باشد  «روز قیامت»و یا  «روزى ظهور حضرت مهدی»یا  «نفخ صور روز»ممكن است 

 رود.از دنیا می
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 قبیله و ذریه ابلیس -5-2-1-9

یاطین ش: شوندتقسیم می كلی گروه ابلیس دارای قبیله، ذریه و حزب است كه به دو

 انس. و جن

 ماهیت ابلیس -5-2-1-10

، رعصیانگ و شرور سركش،، شونده محشور، مكلف، مختار، ابلیس جنی است؛ پنهان

 و خیر بی حقیر و و پَست، منكر به آمِر، ستمكار، خواه مهلت، مطرود، ملعون، شده اغوا

و  ستا نژادپرست و كافر، باور معاد، ترس خدا و باور بركت؛ كه به لحاظ اعتقاداتی خدا

، گرحیله و عهدشكن، بین برتر توز، خودكینه، حسود، مستكبر و متكبر به لحاظ اخالقی

تار لجوج هست؛ و در رف ناسپاس و ،كنندهتوجیه، كننده قیاس، منافق و گو، فریبكاردروغ

، كننده زینت، گروسوسه، اغواگر، كننده كمین، گرحیله، فاسق، دشمن، متمرد

نتقم م كش وخواركننده، نقشه، كننده عریان، كنندهگمراه، كنندهتحریك، كنندهدعوت

 است؛ كه خداوند حكیم و بصیر به او مهلت پلیدی، وسوسه، تسویل و زینت تا وقت معلوم

 داده است.

 شناسی ابلیسهستی -5-2-1-11

طور ابلیس بر اساس ادعاهایش كه در قرآن كریم بیان شده، همه ابعاد هستی را همان

كه خداوند ترسیم نموده باور دارد! او به آفرینش جهان هستی و از جمله آفرینش خودش 

ارد! شناسد و قبول دو انسان توسط خداوند حكیم باور دارد؛ او همه اركان هستی را می

شناسد؛ او وحدانیت خداوند را به رسمیت او اصول و قواعد حاكم بر هستی را می

و مبدأ و معاد را قبول دارد؛ سؤال و جواب را قبول دارد و برزخ و قیامت را  شناسدمی

 نیز!
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بینی ابلیس كه مشتمل بر نگاه به هستی بر اساس مكتب ابلیس است، ابعاد اما جهان

ابلیس دارای مكتبی مادی، منفعت طلبانه، نژادپرستانه و مشركانه زیرا  متفاوتی دارد؛

داند و معتقد است كه آدم میبینی، خودش را برتر از آدم و بنیهست و بنابراین جهان

 خداوند اغوایش نموده و برتری آدم بر خودش را قبول ندارد.

 شناسی ابلیسانسان -5-2-1-12

ک آفریده شده، موجودی پست است بر اساس نگاه ابلیس، انسان به دلیل آنكه از خا

ار داند و بسیار امیدوپذیر میداند. انسان را اغواپذیر و آسیبو خودش را برتر از انسان می

 «شكور»آدم را از دامنه اشخاص ها و فنون و ابزارهایش بسیاری از بنیاست كه با روش

 قرار دهد. «كفور»خارج و در زمره افراد 

گذاری نموده )آرزوهای بلند، حرص برای آدمی نشانهابلیس چهار نقطه ضعف در 

رانی و حب دنیا( و امیدوار است از آن بازماندگان، انحرافات دینی و عقیدتی و شهوت

 آدم در آورد!چهار جهت، دمار از روزگار بنی

 شناسی ابلیسمعرفت -5-2-1-13

های معرفت ابلیس نسبت به انسان فراخ است و در این باب به طور عمومی راه

آدم دارد! این موجود به لحاظ عقلی، شناخت عقلی رفت نسبتاً كاملی نسبت به بنیمع

 جل و اَعهای او را از كالم حضرت حقخوبی از انسان دارد، زیرا شاهد خلق او بوده و ویژگی
شنیده است و به لحاظ علمی و تجربی به دلیل آنكه خداوند اذن حضور و كسب اطالعات 

 كم و كسر اطالعاتی زیادی ندارد. از بشر را به او داده،

 ابلیس اعتقادی هاویژگی -5-2-1-14

 های اعتقادی ابلیس شامل موارد زیر هستند.ویژگی

 خدا باور و خدا ترس -1

 معاد باور -2

 كافر مخفی -3

 نژادپرست -4
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خاادا را عاااماال گاامااراهاای خااودش  -5

 داندمی

 داندانسان را اغواپذیر می -6

چگونه ممكن است ابلیس  شود كهدر باب كفر ابلیس سؤال مهمی مطرح می نكته:

ه هر ب»ضمن خداباوری و معادباوری، كافر بوده باشد؟! و پاسخ اجمالی آن چنین است كه 

لیم شود كه انسان به حقیقتی تسشود؛ ایمان در موردی گفته میایمان گفته نمی اعتقادی

ین ا گوییم ویعنی مجموعه شناخت، باور و اعتقاد و تسلیم به باور را ایمان می «.بشود

 چیزی است كه ابلیس نداشت! پس ابلیس ضمن خداباوری و معادباوری، كافر بوده است!

 ابلیس اخالقی هایویژگی -5-2-1-15

 های اخالقی ابلیس شامل موارد زیر هستند.ویژگی

 متكبر و مستكبر -1

 حسود -2

 توزكینه -3

 خود برتر بین -4

 گرعهدشكن و حیله -5

 گو و منافقدروغ -6

 قیاس كننده -7

 كنندهتوجیه -8

 ناسپاس -9

 م جزم و جدیتعز -10

 لجوج دائمی -11

 كشنقشه -12
 ابلیس رفتاری هایویژگی -5-2-1-16

 های رفتاری ابلیس شامل موارد زیر هستند.ویژگی

 متمرد دستور سجده -1

 دشمنی و عناد -2

 فاسق -3

 گریحیله -4

 كمین كننده -5

 مُضِل –كننده گمراه -6

 منتقم -7



 شیطان شناسی    398

 

 ابلیس چیست؟ وجودی فلسفه و رسالت -5-2-2

الت و فلسفه وجودی ابلیس است؛ یكی از مباحث مهم در شیطان شناسی موضوع رس

 به طور خالصه رسالت ابلیس چنین است:كه اوالً بدانیم نقش او در عالم هستی چیست؛ 

 ها و ابزارهای ممكنها، تكنیكبكارگیری همه روش

 سازی برای گمراهی و اضالل بشریتو زمینه

 هاو ایفای نقش ابزاری برای اخذ امتحان از انسان

 ای مؤمن از كافر و شكور از كفورهو جداكننده انسان

 ها؛سازی برای به كمال رساندن سعادت و شقاوت در آنو زمینه

 (شر و خیر بین) انسان انتخاب و اختیار رساندن فعلیت و نهایتاً به

 و تكمیل زنجیره آزادی، اختیار، تكلیف، مسئولیت و انتخاب بین خیر و شر

دامنه  ایم؛ اجنه نیز درن ابلیس بیان داشتهبر اساس آنچه در بحث قلمرو مخاطبا نكته:

شمول عملیات فریب ابلیس قرار دارند؛ اما به دلیل عدم اولویت موضوع جن برای ما، در 

 ایم.ای به موضوع عملیات ابلیس بر اجنه نكردهاین متن اشاره

 چیست؟ ابلیس مأموریت بیانیه -5-2-3

ه و قلمرو ه مأموریت ابلیس )دامنبا این مقدمه ابتدا به سراغ تبیین ابعاد مختلف بیانی

ی هاها، فلسفه وجودی، ویژگیها و روشزمانی، مكانی و جغرافیایی، مخاطبان، تكنیك

 رویم.ممتاز( می

 قلمرو جغرافیایی -5-2-3-1

ه طور های او را بشناسیم. بدر تبیین مأموریت ابلیس باید قلمرو جغرافیایی فعالیت

یت ابلیس همه عالم هستی است؛ منهای توان گفت قلمرو جغرافیایی مأمورخالصه می

یعنی ابلیس در همه عالم هستی قدرت و اجازه حضور و وسوسه  های یكم تا هفتم؛آسمان
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ها منع از آنهای یكم تا هفتم كه پس از بعثت رسول رحمتو پلیدی دارد؛ اال آسمان

 شد.

 قلمرو مکانی -5-2-3-2

و تالش دارد تا ادراک  آدم استهای بنیها و قلبقلمرو مكانی عملیات ابلیس دل

 آدمی از محیط را با زینت دادن و وسوسه و ... تغییر دهد.

 قلمرو زمانی -5-2-3-3

و انتهای این  ابتدای قلمرو زمانی مأموریت ابلیس زمان خلقت حضرت آدم است

 «رجعت روز»یا  و «مهدى ظهور روز»قلمرو زمانی مورد اختالف است؛ ممكن است 

 باشد. «امتیق روز»یا  و

 مخاطبان قلمرو -5-2-3-4

صه بحثمان درباره دامنه و قلمرو مخاطبان ابلیس چنین شد كه ابلیس همه   ار خال

 )اعم از خوب و بد، زن و مرد، پیامبر و غیر آن، انس و جن( اما كندمی وسااااوسااااه

ستند. دامنه اثرگذاری همه نفوذش دامنه سانی اش فقطنی ست كه بر ك  انشیط ا

شركین نیز و گیرندمی خود ولی را سانىبر م شان كه ؛ ك  نبالد به خود پاى با خود

 فتند!یب دنبالش به راه به طانیش

 جز مخلصااین،ها نفوذی ندارد كساای نیسااتند بهاما آن عده قلیل كه شاایطان بر آن 

تواند جساام ایشااان را آزار و اذیت پیامبران و مؤمنان متوكل؛ البته ابلیس فقط می

 .«ل استمحا اءیطان در نفوس انبیتصرف ش»كند؛ فلذا 

 است؟ استوار انسان با دشمنی در کجا تا و چقدر شیطان -5-2-3-5

اره سازد و هموابلیس لعین تا رساندن انسان به سر حد ناسپاسی و كفر، او را رها نمی

 به دنبال راهی برای نفوذ و فریب و اغوای بشر است.
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 خدمات و برکات! ابلیس -5-2-3-6

باثتی كه در حق خود، یارانش جدای از خ -نماید خدماتی كه ابلیس به نظام خلقت می

 به شرح موارد زیر است: -شود و پیروانش مرتكب می

 نماید.یم( را فراهم شر و ریخ نیبزمینه بروز اختیار و انتخاب انسان ) -1

 نماید.یمزمینه امتحان انسان را فراهم  -2

 رساند.یمكمال انسان و تكامل او یاری  به نقص از در مسیر سیر -3

 كند.قق نظام احسن میسازی برای تحزمینه -4

 هاها و روشتکنیک -5-2-3-7

 برداریها و فنون متنوعی بهرهاش از روششدهابلیس برای نیل به اهداف تعریف

 ایم.كه در فصل سوم به تفصیل به آن پرداخته نمایدمی

 های ممتازیژگیو -5-2-3-8

ه ك فردی از جمله موارد زیر استهای ممتاز و بعضاً منحصربهابلیس دارای ویژگی

 كند.هایش را زیاد میت و تواناییقدر

 هاعلم به درون ذهن انسان -1

 قدرت تسویل و تزیین -2

 قدرت تجسم و تصویرسازی برای انسان -3

 قدرت پنهان ماندن از دید انسان -4
 بیانیه مأموریت ابلیس -5-2-3-9

 شود.بر اساس مقدماتی كه بیان شده، بیانیه مأموریت ابلیس به شرح زیر تبیین می

 مختار، جن؛ كه مطرود و ملعون درگاه الهی است و پنهان،ابلیس موجودی است از 
 مهلت مطرود، ملعون، شده، اغوا عصیانگر، و شرور سركش، شونده، محشور مكلف،

 حاظل به كه بركت؛ و خیر بی و حقیر و پَست منكر، به آمِر پلید، ستمكار، خواه،
 لحاظ به و است نژادپرست و كافر باور، معاد ترس، خدا و باور خدا اعتقاداتی
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 گو،دروغ گر،حیله و عهدشكن بین، برتر خود حسود، مستكبر، و متكبر اخالقی

 و ست؛ه كشنقشه و لجوج ناسپاس، كننده،توجیه كننده، قیاس منافق، و فریبكار
 اغواگر، كننده، كمین كننده،حیله فاسق، دشمنی كننده، متمرد، رفتار در

 نده،كن عریان كننده،گمراه كننده،ریكتح كننده،دعوت كننده، زینت گر،وسوسه
كه با اذن خداوند حكیم و بر اساس تكبر و حسادتش به  است؛ منتقم و خواركننده

گیری از بشریت و تبدیل انسان شكور به كفور  و البته ایجاد و در جهت انتقام آدم

روز »ها و در راستای تحقق نظام احسنِ هستی؛ تا زمینه برای رشد و تعالی آن

 به انجام وظائف ذیل همت گمارده است. «معلوم

سازی ی گمراهحوزههای انسانی و جنی در ی سرمایهریكارگبهشناسایی، تربیت و  (1

 آدم و جنیانبنی

 آدم و جنیانراهبری شیاطین انس و جن برای گمراه نمودن بنی (2

 هها و اجنه شیطان صفت برای ایجاد جبهه متحد بر علییارگیری و تربیت انسان (3

 آدم و جنیانبنی

 ها و هنجارهای الهی به شیطانیتبدیل ارزش (4

 امر به منكر و نهی از معروف (5

 ترویج رفتارهای شیطانی (6

 افزایی شیاطین انسی و جنیتالش مؤثر در تحقق هم (7

 جسمت تزیین، قدرت و تسویل ها، قدرتانسان ذهن درون به علممزیت رقابتی ابلیس، 

 ها است.انسان دید از ماندن پنهان تانسان و قدر برای تصویرسازی و

 باید دانست رسالت اصلی ابلیس به شرح موارد زیر است:

 سازی برای گمراهی ها و ابزارهای ممكن و زمینهها، تكنیكبكارگیری همه روش



 شیطان شناسی    402

 

 و اضالل بشریت

 هاو ایفای نقش ابزاری برای اخذ امتحان از انسان 

 به برای ساااازیزمینه و كفور از رشاااكو و كافر از مؤمن هایانساااان جداكننده و 

 ها؛آن در شقاوت و سعادت رساندن كمال

 (شر و خیر بین) انسان انتخاب و اختیار رساندن فعلیت و نهایتاً به 

 و تكمیل زنجیره آزادی، اختیار، تكلیف، مسئولیت و انتخاب بین خیر و شر 

 ابلیس اندازچشم -5-2-4

 هآن است ك «وقت معلوم»انداز شیطان در افق چشم

 «انسان انسپاسی خدا را کند»

ها، به و از طرف راست و از طرف چپ آن ش رو و از پشت سریسپس از پ

 !افتیها را شكرگزار نخواهى شتر آنیو ب روم؛سراغشان مى

 ابلیس اهداف -5-2-5

 اهداف ابلیس مشتمل بر موارد زیر است.

 كند. 1انسان را كافر 

 كند. 2انسان را مشرک 

 كند. 3انسان را منافق 

 كند. 4نسان را مرتدا 

                                                   
نْساِن اْكُفْر ... 16الحشر:  1 يطاِن ِإْ  قاَل ِلْْلِ

 َكَمَثِل الش 
ُْ  َو ...  88: األنعام 2 ْشَرُكُا َل

َ
ْ  َلحَِبَط  أ  يْعَمُلَُن  َكُُنا ما َعْمُْهُ

ُناِفُقَُن  67: التوبة 3 ُْ ُناِفقاُت  َو  ا ُْ ُمُروَن  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُهْم  ا
ْ
ُْنَكِر ِب  يأ ُْ  َو  ا

َن  ُْ َْعُروِف  َعِن  يْنَه ُْ يِد ُْمْ  يْقِبُضَُن  َو  ا
َ
َ  نَُسُا أ ُناِفقَي  ِإن   َفَنِسهُيْ  اَّلل  ُْ  ا

 اْلفاِسُقَُن  ُِهُ 
وُُكْ  َحَّت   يقاِتُلَُنُكْم  يزاُلَُن  َل َو ...  217:  البقرة 4  ُكْم ديِن  َعْن  يُردُّ

َُ  َو  َفيُمْت  ديِنِه  َعْن  ْم ِمْنُك  يْرَتِدْد  َمْن  َو  اْسَتطاُعُا ِإِن  ولِئَك َف  َكِفرن  ُه
ُ
 أ

 كند. 5انسان را ظالم 

 .انسان را از راه راست منحرف كند 

 خدا ذكر و یاد انسان را غافل و از 

 .6باز دارد

ْم  َحِبَطْت  ُ ُُ ْعما
َ
ْنيا ِِف  أ ولِئَك  َو  اِْلِخَرِة  َو  الدُّ

ُ
ْصحاُب  أ

َ
اِر  أ  فيها ُِهْ  الن 

 خاِلُدوَن 
َُُن  ُِهُ  اْلكاِفُروَن  َو ...  254: البقرة 5 ُِ ا

 الظ 
ا 91: المائدة 6 يطاُن  يريُد  ِإُن  ْن  الش 

َ
 ِِف  َبْغضاَء الْ  َو  اْلَعداَوَة  َنُكُم ََب  ويِقَع  أ

ْمِر  َيِسِر  َو  اْلخَ ُْ ُُكْ  َو  ا ِ  ِ ِْكِ  َعْن  ُيد 
الِة  َعِن  َو  اَّلل  ْنُُتْ  َفَهْل  الص 

َ
 ُمْنَتُهَُن  أ
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 خدا برساند. از 1انسان را به نافرمانی 

  انساااان را بی هدف و سااارگردان

 نماید. 3و  2)غاوی(

 )كند. 4انسان را گمراه )ضال 

 كند. 5انسان را خوار و ذلیل 

 نماید. رسوارا  انسان 

 كند. 6انسان را عریان 

 نماید. 7انسان را شقی 

 كند. 8انسان را دوزخی 

 را او بزند و 9افسااااار انسااااان به 

 .نماید خودش  11و  10فرمانبردار

 بگیرد. 12آدم انتقاماز بنی 

 كند. 13انسان را اذیت و آزار 

 گان از معینی سااااهم ند خدا را  ب

 .14كند جذب

نسان به موجودی كافر، مشرک، منافق، مرتد، ظالم، خالصه آنكه هدف ابلیس تبدیل ا

زده  ذلیل، شقی، دوزخی و افسار و سرگردان، گمراه، خوار هدف ومنحرف، نافرمان، بی

شود. او همچنین نامیده می «ناسپاس»است و نهایتاً چنین انسانی از منظر شیطان، 

 دگانبن از معینی خالصه سهمو آزار و اذیت نماید و  بگیرد انتقام آدمبنی خواهد تا ازمی

 راه خودش كند. جذب را خدا

                                                   
ُه  آَدُم  َعصى َو ...  121: طه 1  َفَغُى َرب 
ْ  َو  2 ُ يْمُه  ُِ ْغ

 َْلُ
ال 121: طه 3 َْ ما َفَبَدْت  ِمْنها َفأَ ُ آ َُ ُْ ماَس ِفقا َو  ُِتُ ِصفاِن  ََ  ِمْن  َليِهماَع  يخْ

ِة  َوَرِق  ن  ُه  آَدُم  َعصى َو  اْلجَ  َفَغُى َرب 
ْ  َو  4 ُ ْمُه   َْلُِضل 
ْبصاُرُِهْ  خاِشَعًة  44: المعارج 5

َ
َهُقُهْم  أ ةن  ََتْ ُم   ِلَك  ِ ل  ُْ  َكُُنا ال ذي اْلي

 ويَعُدوَن 
ال 121: طه 6 َْ ما َفَبَدْت  ِمْنها َفأَ ُ آ َُ ُْ ماَس ِفقا َو  ُِتُ ِصفاِن  ََ  ِمْن  َليِهماَع  يخْ

ِة  َوَرِق  ن  ُه  آَدُم  َعصى َو  اْلجَ  َفَغُى َرب 
ُكما َفال ِلَزْوِجَك  َو  َلَك  َعُدوٌّ  هذا ِإن   آَدُم  يا َفُقْلنا 117: طه 7 ِرَجن   َن ِم  يخْ

ِة  ن   َفَتْشىق اْلجَ

وى ِهي اْلَجحَي  َفِإن   39: النازعات 8
ْ
َأ ُْ  ا

  قاَل  62: راءاإلس 9
َ
َِنَك  أ
َ
ْمَت  ال ذي هَذا َرأ   َِك 

َ
ْرَتِن  َلِئْن  ََع خ 

َ
 وْيِم  ِإل أ

ْحَتِنَكن   اْلِقياَمِة  َِنُه  َْلَ  َقلياًل  ِإَل   ُ رِّ
ف   54:  الزخرف 10 َمُه  َفاْسَتخَ ُْ َاُعُُه  َق

َ
ْ  َفأ ُ مًا  َكُُنا ِإهَّن  ُْ  فاِسقَي  َق

ا قاُلُا َو  67:  األحزاب 11 اِإ  َرَّب  ْعنا ن  ََ
َ
َضلُّ  ُكَراَءنا َو  ساَدَتنا أ

َ
بياَل  َُناَفأ  الس 

ا َتْنِقُم  ما َو  126:  األعراف 12 ْن  ِإَل   ِمن 
َ
ا أ ا ِبآياِت  آَمن  ا اجاَءْتن َُ ا َرَّبِّ ْفِرْغ  َرَّب 

َ
 أ

نا َو  َصْرًا  َعَلينا ف   ُمْسِلمَي  ََتَ
َ  يْؤُ وَن  ال ذيَن  ِإن   58و57: األحزاب 13 ُ  َرُسَُلُه  َو  اَّلل  ُ  َلَعْمَُهُ  ِِف  اَّلل 

ْنيا َعد   َو  اِْلِخَرِة  َو  الدُّ
َ
ْم  أ ُ ُْؤِمن يْؤُ وَن  ال ذيَن  َو *  ُُمينًا  َعذابًا  َُ ُْ  َو  َي ا

ُْؤِمناِت  ُْ تانًا  اْحَتَمُلُا َفَقِد  اْكَتَسُبُا َما ِبَغرِي  ا  بينًا ُم  ِإاْمًا  َو  ُِبْ
ُ  َلَعَنُه  118: النساء 14 َذن   قاَل  َو  اَّلل  خِ

 َ  وضًا َمْفُر  َنيبًا  ِعباِدَك  ِمْن  َْلَ
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 ،داندینم راه كه است یكس آن ضالّ: است نیا تیغوا و ضاللت یاساس فرق نكته:

 بكند؟ خواهدیم كار چه است؟ ییكجا برود؟ كجا ندارد، هدف كه است یكس آن یغاو

ْ  َو » كه است داده قرار جامعه یزندگ ریمس در را دام تا دو نیا سیابل ُ ِضل ْمُه   َو » ،1«َْلُ
 ُِ ْغ
ْ يَْلُ ُ َمنِّ » نیا ،2«ْمُه  ْ يَْلُ ُ َز » و 3«ْمُه  ْم  َنن  يَْلُ ُ  دو نیا یبرا است مقدمه نهایا همه ،4«اْْلَْرِض  ِِف  َُ

 انهیا كه گذارمینم اوّل نكهیا گرید برم؛یم در به راه از را نهایا من نكهیا یكی خطر.

 من بدهند صیتشخ را هدف تازه هم اگر. بروند خواهندیم كجا بدانند بشوند، هدفمند

 ار بودن مقصدیب ضاللت، ندیگویم را رفتن راههیب آن. بدهند ادامه را راه گذارمینم

 خواهندیم كار چه و شدند خلق چه یبرا كه دانندینم اصالً هایبعض. تیغوا ندیگویم

 راه دانندینم یول دارند، هدف هایبرخ. هستند هدفیب یعنی اند؛یغاو نهایا بكنند؟

 كه كرد ادی سوگند سبحان یخدا. برسند مقصد به خواهندیم یراه چه از و كجاست

 است یهدف و شناسدیم را هدف هم( الثناء و ةيالتح  آَلف آله َع و هيعل)غمبریپ مبارک وجود

 ما َو » است، بلد ار راه پس ،«صاِحُبُكْم  َضل   ما» كند،یم قیطر یط و داندیم را راه هم و
 باشد، راهنما باشد، راهرو باشد، شناسراه باشد، هدفمند یرهبر اگر. دارد هدف «يَغُ

 ما ما َضل  صاِحُبُكْم َو »: است كرده تیتثب را اصل دو نیا سوگند با. كرد یرویپ او از دیبا
 [22] .5«يَغُ

 ابلیس هایسیاست -5-2-6

 های ابلیس به شرح موارد زیر هست.سیاست

 است گام به گامیبكارگیری س 

 بكارگیری سیاست استدراج 

                                                   
 119النساء:  1
 39: الحجر 2
 119النساء:  3

 39: الحجر 4
 2النجم:  5
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 م و همت زیاد در اجرای امورعز 

  انسان با یدشمن وی گرفتنهجدیت و قاطعیت در 

 دقت باال در اجرای امور سرعت و 

 امور استمرار در مداومت و ،یریگیپ 

 بشر اضالل برای فراگیر و جانبهو هجوم همه تالش 

 هجوم فردی، دوتایی و جمعی 

 آدمپیاده بر بنی و سواره رحمانهبی تازیدن 

 هر وسیله و روشی و فردی برای دستیابی به اهداف استفاده از 

 برداری از همه توان بالقوه و بالفعل موجود در جبهه طاغوتبهره 

 تقویت و حمایت تمام عیار از جبهه طاغوت 

 اهداف به رسیدن برای عالم پلیدهای همه با اتحاد 

 بشر انحراف برای ممكن هایروش و اصول كلیه رعایت 

 انحراف بشرها در اولویت رعایت 

 بشر برای مبهم و آلود وهم ناامن، محیطی ایجاد 

 عقالنیت بدون غضب و شهوت توسعه 
 ابلیس هایارزش -5-2-7

ها و اعتقادات و خلقیاتش به شرح های حاكم بر رفتار ابلیس بر اساس ویژگیارزش

 موارد زیر است.

 خداوند به كفر -1

 نمخلَصی و حق حضرت به عناد و تكبر -2

 دمآبنی از بهجانهمه گیریانتقام -3

 افزاییهم و گروهی كار حاكمیت -4

 ناپذیریمسئولیت و تعهدی بی -5

بعین یاااران، بااه رحمیبی -6  و تااا

 مخالفین

 رذائل و منكرات اصالت -7
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 فضائل و هاخوبی انكار -8

 تفریط و افراط -9

 مراء و جدال -10

 نوآوری و خالقیت -11
 چیست؟ ابلیس هایقوت -5-2-8

مكانات، منابع، دانایی و دانش، های ابلیس شامل یاران، پیروان، ابزارها و اقوت

 شود.ها و قدرت اوست كه در ادامه بیان میها، مهارتتوانایی

 ابلیس یاران -5-2-8-1

 دارد دسته و لشكر گروه، و حزب ابلیس یار، -1
 اش حزب و گروه و دسته به شرح زیر دارد.ابلیس برای دستیابی به اهداف تعریف شده

 حزب شیطان -1-1

 قبیله شیطان -1-2

 لیاء( شیطانیاران و دوستان )او -1-3

 ذریه و خاندان شیطان -1-4

 برادر )اخوان( شیطان -1-5

 پیاده( –لشكریان شیطان )سواره  -1-6

 اند: دو دسته حزب شیطان شبكه -2

 یانسانشیاطین  -2-1

 یجنشیاطین  -2-2
سازی در میان قبیله، یاوران، فرزندان، های مهم شیطان لعین شبكهیكی از قوت

 اش هست.برادران و لشكریان انسانی و جنی

 دارد ادهیپ و سواره رلشکابلیس  -5-2-8-2

ر الظاهر دشان علیاند؛ سواره و پیاده؛ كه تفاوتلشكریان و جنود ابلیس دو دسته

 ها است.كندی و تندی عملكردشان و یا تعداد آن



 407     خالصه مدیریتی 

 

 

 اجزای شبکه شیطان -5-2-8-3

شبكه شیطان مشتمل بر قبیله، یاوران، فرزندان، برادران و لشكریان شیطان دو  -13

نی. اجزای این شاابكه شاایطان را در ادامه مالحظه اند، شاایاطین انسااانی و جدسااته

 نمایید.می

 كفار )یاوران شیطان( -1

 مشركین )یاوران شیطان( -2

 منافقان )یاوران شیطان( -3

 غاویان )یاوران شیطان( -4

 مضلین )یاوران شیطان( -5

 كاران )یاوران شیطان(اسراف -6

 یان )یاوران شیطان(گودروغ -7

 علمای كتمانگر )یاوران شیطان( -8

 وران شیطان(فُسّاق )یا -9

 طاغوت جبهه -5-2-8-4

 جنی؛ اطینشی و انسی شیاطین ابلیس، از متشكل است سیستمی و شبكه طاغوت جبهه

 شیطانی اهداف تحقق جهت در ورزسیاست و مندقاعده هدفمند، مند،نظام منسجم، كه

 این جبهه قدرت .است ظلمات سمت به نور از آدمبنی كردن خارج كند و هدفشمی عمل

 حكومت و نظام دارای شیاطین و ابلیس وقتی فلذا دارد؛ جامعه در تحاكمی اعمال

 و اهداف تعیین قدرتِ  سیاسی یا اقتصادی اجتماعی، سیستم یك در یا و شوند؛می

 هب خالصه طور است و به گرفته شكل طاغوت یابند،می را نظام آن هایروش و هاسیاست

 گویند.می طاغوت یافته، نظام شیاطین مجموعه

 شیطان امکانات و ارابز -5-2-8-5

 ایم.درباره ابزار و امكانات ابلیس و یارانش در فصل سوم به تفصیل بیان نموده
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 شیطان اطالعات و دانش دانایی، -5-2-8-6

های ابلیس دانایی، دانش و اطالعات او از جهان خلقت و نیز بخش دیگری از قوت

ر نماید كه دشر میها حداكثر تالشش را برای اضالل بكه با استفاده از آن آدمیان است

 كنیم.باره بیان میادامه مختصری دراین

 (داندمی را انسان بر هجوم و وسوسه یهاراه) داندهای انسان را میپذیریآسیب -1

 است آگاه فرشتگان قدرت از -2

 بینندنمی انیآدم كه بیندمی ییزهایچ -3

 دانش و توان سحر و جادو دارند -4

 دهستن مردمبه  جادو و سحرآموزش دهنده  -5

 داندبسیاری امور مخفی از مردم را می -6

 شیطان هایتوانایی -5-2-8-7

ه ك های او در جهان خلقت استها و قابلیتهای ابلیس تواناییبخش دیگری از قوت

نماید. در ادامه مختصری ها حداكثر تالشش را برای اضالل بشر میبا استفاده از آن

 شود.باره بیان میدراین

 .س داردابلیس توانایی حضور نامحسو -1

 .ابلیس و شیاطین توانایی وحی دارند -2

 .ابلیس توانایی القا دارد -3

 .ابلیس توانایی آزار و اذیت انبیاء را دارد -4

 .دارد «تجسم»و  «تمثل»ابلیس توانایی  -5

 .ابلیس و شیاطین توانایی سحر دارند -6

 .ابلیس توان حرف زدن با مردم دارد -7

 .را دارد نیمداخله در ابدان و اموال معصومابلیس توان  -8

 .ابلیس توانایی آزار و اذیت جسمی دارد -9
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 .ابلیس با واسطه شیاطین انسی توانایی دخل و تصرف در محیط دنیا را دارد -10
 شیطان هایمهارت -5-2-8-8

اش دارد و عالوه ابلیس و شیاطین مهارت و هنر زیادی در اجرای فنون مورد استفاده

 شود.دی این موارد بیان میدر ادامه تعدا ای دارند؛ كههای حرفهها مهارتبر آن

 مهارت در اجرای تمامی فنون ابلیس -1

 غواصی كردن -2

 بنایی كردن -3

 شیطان والیت و حیطه قدرت -5-2-8-9

های ابلیس و یارانش بیان نمودیم؛ اما باید بدانیم كه علیرغم همه آنچه درباره قوت

 خداوند قضاى و حكم و قدرت طهیح از های ابلیس در اضالل بشر خارجهمه این قوت

 یست و شیطان استقاللی در این امور ندارد!ن

طه قدرت و حكم و قضاااااى خداوند یطان، خارج از حیقدرت اغواء و اضااااالل شاااا -1

 .نیست

 .آدم استتمركز قوای ابلیس بر روی نقاط ضعف بنی -2

 والیت ابلیس و والیت مالئکه -5-2-8-10

كه! ئكند. والیت شیطان و والیت مالنمایی میبا این مقدمات، در اینجا دو والیت رخ

 «ان در اطاعت و عبادتیت مالئكه بر آدمیان در ظلم و گناه و والیطان بر آدمیت شیوال»

 چیست؟ ابلیس هایضعف -5-2-9

 بندی نمود.توان در چند محور به شرح ادامه دستههای ابلیس را میضعف

 هایی در حوزه دانشی دارد؟ضعف دانشی: ابلیس چه ضعف -5-2-9-1

 .از جمله خلقت خودش ندارد ابلیس علم به پیدایش خلقت جهان خلقت و -1

 .ابلیس علم غیب ندارد -2
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 .اطالع استابلیس از امورات عرش الهی و نظام تدبیر جهان بی -3

 .ابلیس دانش و قدرت نزول قرآن ندارد -4
 هایی امکان و قدرت حضور ندارد؟ضعف در حضور: ابلیس در چه مکان -5-2-9-2

 زمراك این پس ند؛امورمدبران  فرشتگان و هستند الهی امور ریتدب مركز هاآسمان

 شیاطین و ابلیس برای ممنوعه منطقه را آنجا خداوند فلذا. باشند حفاظت تحت دیبا ریتدب

 .است داده قرار

 ضعف در تمثل و تجسم و منع تجسد -5-2-9-3

الراحمین به او اجازه تمثل و ابلیس قدرت تمثل و تجسم دارد؛ اما اوالً خداوند ارحم

ی مؤمنین را نداده است و ثانیاً ابلیس حت و ، معصومینتجسم به شكل پیامبر

 قدرت تجسد ندارد.

 ضعف در تسلط و نفوذ: ابلیس قدرت نفوذ در چه کسانی را ندارد؟ -5-2-9-4

 ندارد مخلَصین بر تسلطی ابلیس

 آدم چقدر است؟ضعف در اجبار و الزام: توان اجبار و الزام ابلیس برای بنی -5-2-9-5

 قاادرت فقط هاااآن! ناادارنااد آدمبنی كردن مجبور برای توانی یااارانش ابلیس و -1

 !بس و دارند وسوسه

 .ی بر آدمیان ندارداسلطهابلیس  -2

 .ی بر مؤمنان ندارداسلطهابلیس  -3

 .ابلیس قدرت فریب رسوالن حق را ندارد -4

 .و رمز عبورش اجابت آدمی بود دعوتابلیس  ابزار تنها -5

 ابلیس قدرت گمراه كردن همه را ندارد؛ فقط تابعین! -6
 نان؛ مگر به اجازه خداضعف در اضرار به مؤم -5-2-9-6

 الهی اذن به مگر ندارد را مؤمنان به رسانی ضرر توان ابلیس
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 ضعف در مکر و حیله -5-2-9-7

 كید ابلیس ضعیف است. و نقشه

 دهای هفتگانه را ندارضعف در استراق سمع: ابلیس توان استراق سمع از آسمان -5-2-9-8

ط ها توسجم آنها ندارد. فلذا شیاطین به دلیل رابلیس قدرت استراق سمع از آسمان

های مأمور الهی، امكان حضور و بالتبع امكان شنود ندارند و در نتیجه نسبت به شهاب

 های هفتگانه جهل دارند.وقایع آسمان

 ضعف در تماس با پیامبران: ابلیس قدرت تماس و قرین شدن با پیامبران را ندارد -5-2-9-9

 هایبرنامه و اهداف در اما ندارد؛ را پیامبران با شدن قرین و تماس قدرت شیطان

 كند.می وسوسه هاآن

 ضعف در توان نزول قرآن: آیا ابلیس توان نزول قرآن دارد؟ -5-2-9-10

 .ابلیس توان نزول قرآن ندارد -1

 .قرآن از جانب ابلیس نازل نشده است -2

 .قرآن از جانب حق نازل شده است -3

 .قرآن نزول صالحیت عدم و توان خالصه ضعف -4
 حمایت از یاران و پیروانش را نداردضعف در حمایت یارانش: ابلیس توان  -5-2-9-11

 دارداز یارانش را ن تیحماابلیس قدرت 

 شود؟ناله ابلیس: چه زمانی ناله ابلیس شنیده می -5-2-9-12

 گر روزى كه به زمینیو روزى د كى آن روزى كه لعنت شدیس چهار بار ناله كرد، یابل 

عوث ى مبیاید، بعد از مدتى فترت كه انبیمبعوث گرد و روزى كه محمد  هبوط نمود

 دیو چهارم آن هنگامى كه سوره فاتحه نازل گرد نشده بودند
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 است؟ کدام ابلیس هایفرصت -5-2-10

 های ابلیس شامل موارد زیر است.فرصت

 مهلت الهی داده شده به ابلیس -5-2-10-1

های ابلیس، مهلتی است كه خداوند حكیم به او داده و تا روز معلوم یكی از فرصت

 ادامه دهد. تواند به پلیدی و خباثت خودمی

 گو به ابلیسی لبیکهاآدم -5-2-10-2

هایی هستند كه مرددند و یا كاهل در امر دین های ابلیس، انسانیكی دیگر از فرصت

ند! كنند و یا كسانی كه یك سطح باالتراند و او پیروی میهستند، و یا والیت او را پذیرفته

 كنند!و ابلیس را یاری می

 اطمینان کاذب انسان به خود -5-2-10-3

 نیترمطمئن از خود، به نانیفرمایند: اطمهای ابلیس میی فرصتدرباره لیامام ع

 .است طانیش براى هافرصت

 مواقفی که نام خدا در آن برده نشود -5-2-10-4

آید؛ چنانچه پیامبر روزیِ ابلیس، فرصت خطرناكی برای انسان به حساب می

ت روزى و یهادهیك از آفریس عرض كرد: پروردگارا! براى هر یابل»فرمودند: اكرم

 «ست؟ فرمود: هر چه نام من بر آن برده نشود.یاى، روزى من چشتى قرار دادهیمع

 است؟ کدام ابلیس تهدیدات -5-2-11

 تهدیدات ابلیس شامل موارد زیر است.

 عقل و عقالنیت -5-2-11-1

ترین تهدیدات برای ابلیس و شیاطین، عقل است. عقل، ابلیس را از یكی از اصلی

ذ عقلی بهترین زمینه را برای حضور و نفونماید و بیور میدستیابی به اهدافش به شدت د

 نماید.ابلیس مهیا می
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 رسوالن و هادیان الهی -5-2-11-2

های بیرونی خداوند بر همگی به عنوان حجت و امامان رسوالن و پیامبران

اند تا او را در برابر ابلیس و شیاطین راهبری و هدایت كنند. آدمی به طور پیوسته آمده

 آیند.جمله تهدیدات برای ابلیس به حساب میاینان از 

 های الهیکتاب -5-2-11-3

را آید، زیكتب الهی در همه ادوار خلقت یكی از تهدیدات برای ابلیس به حساب می

 .نمایندهای الهی را به طور منطقی و روشن تبیین و مكرهای شیاطین را ابطال میحجت

 ی محافظ از عرشهاشهاب -5-2-11-4

های دهد، شهابدر معرض خطر قرار می یكی از تهدیداتی كه ابلیس را

 كننده از عرش و جایگاه تدبیر الهی است.محافظت

 لعنت الهی تا روز جزا -5-2-11-5

 لعنت خداوند رحیم تا روز جزا محیط بر ابلیس و یارانش هست.

 چیست؟ ابلیس راهبردهای -5-2-12

 بندی نمود.توان در موارد زیر دستهعمده راهبردهای ابلیس را می

 بر وهم، شهوت و غضبتضعیف عقل در برا -5-2-12-1

ترین راهبردهای ابلیس برای غلبه بر انسان، تضعیف عقل انسان در برابر یكی از اصلی

قوای وهم، شهوت و غضب او است. توضیح آنكه بر اساس نظر انسان شناسان، خداوند در 

 انسان چهار قوه قرار داده است؛ قوای عقلیه، وهمیه، شهوانیه و غضبیه.

 مخاطبان زهممی قوه در اختالل -5-2-12-2

است، به طوری  آدمی زیتم روىینیكی دیگر از راهبردهای ابلیس ایجاد اختالل در 

تی ؛ و در چنین حالدهد زیتم گریكدی از را شر و ریخ و مضر و نافع بد، و خوب تواندكه او ن
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شوند و كار در راستای این راهبرد وارد می «زیباسازی»و  «سازیوارونه»است كه فنون 

ه گیرد و ادامكنند؛ و در چنین وضعیتی انسان جای خوبی و بدی را عوضی مییرا تمام م

 كار!

 ها در ذهن مخاطبانزیباسازی زشتی -5-2-12-3

ها در دیها و پلییكی دیگر از راهبردهای ابلیس برای غلبه بر انسان زیباسازی زشتی

 نظر انسان است. 

 سازی حقایق موضوعات در ذهن مخاطبانوارونه -5-2-12-4

و انسان دارای  كننده به باطل است و خداوند حقیقت مطلقیس دعوتاز آنجا كه ابل

سازی حقیقت سازی و وارونهیكی از راهبردهای ابلیس پنهانفطرتی الهی است؛ 

 موضوعات عالم در ذهن بشر است.

ها و قوای شیطانی برای ناشکر بکارگیری همه توانمندی -5-2-12-5

 نمودن مخاطبان

اش در نزد اهل بهشت فرصتی از خداوند ابلیس پس از عیان شدن واقعیت وجودی

طلبید و رب حكیم به او مهلت داد و ابلیس آنجا هدفش را مشخص كرد و بر اساس اصول 

قوای ابلیس برای دستیابی به اهداف امری  و هاریزی راهبردی، تمركز بر توانمندیبرنامه

یس از واجب است و ابلیس عمل كننده به این واجب عقلی و علمی است! پس ابل

 نماید.های خود برای ناشكر نمودن بنی آدم استفاده میتوانمندی

 گرانه متناسب با مخاطبانتنظیم اقدامات حیله -5-2-12-6

از آنجا كه بشر دارای انواع و سالیق و اعتقادات متفاوت و سطوح مختلف است؛ پس 

م یتر، ابلیس هم اقداماتش را متناسب با مخاطبانش تنظبرای اثربخشی بیشتر و سریع

 نماید و این یكی از راهبردهای ابلیس است.می
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انتخاب نوع تاكتیك و روش نفوذ و فنون مورد استفاده بستگی به شخصیت انسان، 

 نوع و میزان اعتقادات و باورهای او، میزان تحصیالت او و بسیاری موارد دیگر دارد.

 سازیشبکه -5-2-12-7

پیروان و جنود انسی و جنی  سازی در بین همه یاران ویكی از راهبردهای ابلیس شبكه

ا در آدم رها، بنیافزایی بین آنكه بتواند با ایجاد همطوریاش هست. بهو سواره و پیاده

 میان حمالت متعدد، متنوع و متمركزش محاصره و بیچاره نماید!

ای از شیاطین را با فرماندهی واحد و تحت لوای ابلیس در این راهبرد مهم، شبكه

ریزی انجام شده را با این گروه و شبكه منسجم كند، و برنامهی میخودش سازمانده

ه ای، ایجاد جبهنماید. باید یادآور شد كه حالت توسعه یافته چنین شبكهراهبری می

 طاغوت خواهد بود!

 طاغوت و توسعه و بکارگیری جبهه ایجاد -5-2-12-8

ت و به از جمله راهبردهای مهم و اثربخش ابلیس ایجاد و توسعه جبهه طاغوت اس

گویند؛ و طبیعی است چنین طور خالصه به مجموعه شیاطین نظام یافته طاغوت می

 آدم از عبودیت اهلل.ای بسیار قدرتمند و توانمند است برای خارج نمودن بنیپدیده

 اندازی جنگ نیابتی بر علیه انسانراه -5-2-12-9

یس است. ابلآدم های نیابتی بر علیه بنیاندازی جنگیكی از راهبردهای ابلیس راه

اندازد و البته در آخر وقتی كار از كار گذشت، حمایت خودش را انكار جنگ نیابتی راه می

ام فقط دعوتتان كردم و شما گوید: كار من نبوده است!  من كاری نكردهكند و میمی

اجابت كردید. ابلیس در این جنگ نیابتی نقش مستشاری و حمایتی از حزب شیطان را 

 دارد.
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 رذائل توسعه -5-2-12-10

از جمله راهبردهای پر كاربرد، گسترده و مؤثر ابلیس و یارانش، توسعه رذائل در 

 جامعه است.

 فضائل کاهش -5-2-12-11

نقطه مقابل رذائل، فضائل است كه راهبرد ابلیس كاهش هر چه بیشتر آن در جامعه 

 هدفش هست.

 ابلیس ها و ابزارهایتکنیک شناسی،روش -5-3

های ابلیس و یارانش برای منحرف روش در این بخش با نگاهی سیستمی به سراغ

 ی،شناسرویم و درباره سه دسته مطلب مرتبط با هم مشتمل بر روشآدم مینمودن بنی

 شیطان به بحث خواهیم پرداخت. ابزارهای و هاتكنیك

 ابزارهای ابلیس و فنون ،هارابطه مفهومی بین راهبردها، روش -5-3-1

چنین  «ابزار» و «فن» ،«روش»، «هبردرا»رابطه مفهومی بین این چهار كلید واژه 

ها( مورد استفاده ها )تاكتیكای از روششود كه برای محقق نمودن راهبرد، مجموعهمی

است و اجرای هر فنی  «هافنون و تكنیك»گیرد و هر روش مشتمل بر تعدادی از قرار می

 شود.ند محقق میهای متنوعی كه دارای تناسب با اجرای آن فن باش«ابزار»با استفاده از 

 شناسی ابلیسروش -5-3-2

های ابلیس برای حمله به آدمی چهار روش است كه مبتنی است بر حمله به اَبَر روش

آدمی از چهار طرف! حمله از جلو و عقب، راست و چپ. بر این اساس نكات ذیل قابل 

 توجه هستند.

 این جهات معنوی است نه حسی  -5-3-2-1

 ابلیس از روبروی صورتمان و مثالًیستند و باید بدانیم این چهار جهت، جهات حسی ن

 جهاتی معنوی است. هااینتازد؛ بلكه یا از پشت سرمان به لحاظ فیزیكی به ما نمی
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بنابراین مشخص است كه منظور از راست، سمت راست بدن انسان نیست، بلكه 

 تر موضوع.تشبیه و تمثیلی است برای درک دقیق

 محاصره دائمی -5-3-2-2

ایم و قلب و روح ما در و هم جانبه ابلیس و یارانش قرار گرفتهما در محاصره كامل 

تند تا آدم هسرصد دائمی او و لشكریانش هست؛ ایشان منتظر یافتن نقطه ضعفی از بنی

اش بر ما بتازد؛ و آن چیزی نیست اال یكی از های تعریف شدهبا یك و یا تركیبی از روش

اما این چهار  ؛«سمت چپ»و  «تسمت راس»و  «پشت سر»و  «پیش رو»چهار جهت 

 جهت و چهار روش اصلی كدامند؟

 (روبرو جناححمله از پیش رو ) -5-3-2-3

د؛ اعم از حوادث یآمى شیپ آدمى براى زندگى در كه است زینت و فریب در حوادثى

ی ارانگسادهاست كه باعث  آخرت امرخوشایند یا ناخوشایند؛ و در بلند مدت مربوط به 

شود. پس دامنه این عملیات ابلیس رویكردی آینده محور مىآن دادن  جلوه سبك و آخرت

 دارد؛ اعم از آینده دور و نزدیك.

 پشت( جناححمله از پشت سر ) -5-3-2-4

نده یمكر و حیله به بهانه آینده اوالد و اعقاب آدمی است، چون انسان نسبت به آ

 ، عدم ادای، تضییع اموال دیگرانبخلاوالدش آمال و آرزوها دارد؛ پس ابلیس به وسیله 

 الناس(؛ آدمی را به حرص برایاهلل و حق، عدم ادای حقوق خدا و مردم )حقهاامانت

نماید. پس ینش تحریك میوارث و اوالداز راه حالل و حرام برای خودش،  اندوزىروتث

 نزدیك. ندهیآدامنه این عملیات ابلیس رویكردی آینده محور دارد؛ برای 
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 راست( جناححمله از راست ) -5-3-2-5

دین  به اضافات سازی و بدعت در امور دینی است كه به وسیله افزودنوارونه

ات؛ شبهو توسعه  جادیانى، ید امور در (، افراطى كه خداوند از آدمى نخواستهیزهایچ)

داری یندآدمى را از راه سازد و به عبارتی یم گری در امر دینیافراطآدمی را وادار به 

گویند. این روش بیشتر برای افراد می «تباع خطوات شیطانا»! كه به آن كندن مىیدبى

گیرد. پس دامنه این عملیات ابلیس رویكردش زمان با روحیه دینی مورد استفاده قرار می

 حال است.

 چپ( جناححمله از چپ ) -5-3-2-6

، آدمی را به ارتكاب معاصى و آلودگى منكرات فحشا و و شهوات ولذات جلوه داده  با

 لذاتدهد و به عبارتی آدمی را از راه سوق می از هواى نفس و شهوات روىیبه گناهان و پ

رساند. پس دامنه این عملیات ابلیس یم دینیبیبه  منكرات فحشا و و شهوات و

 رویكردش زمان حال است.

 راه فرار و مقابله با ابلیس -5-3-3

شرایطی   ه كانسان در این میانه تنها نیست و نقطه امیدهای قابل اتكایی دارد! در 

تازد راه فرار و یا راه مقابله چیست؟ راه فرار دو سمت دیگر ابلیس از چهار سو می

ن باز اساات و هرگاه دساات به دعا بر ییاساات: باال و پایین! دو راه از باالى ساار و پا

اند كه ا صااااورت بر خاک نهد؛ و در همین حاالت اساااات كه به ما آموختهیدارد، 

ِعْذ »چنین بگوییم: 
َ
ِج يِه ِمَن الشََ  يِف  ِن اِل ُهم  أ ِه َو ِي َطاِن الر  اسََِ َُ ِه َوَوسََْ خِ ِْزِه َو َنْفِثِه َو َنْف

َُ ِزِه َو  ِِدِ َو ي َك  َو اَمْ
ِرِه َو ِح  ْْ َمانِ يَم

َ
ْخَداِنه َو يِلِه َو أ

َ
ْتَباِعِه َو أ

َ
اِنِه َو أ َُ َرِكِه َو اْع شََْ  ِه َو ُخَدِعِه َو ُغُروِرِه َو ِفْتَنِتِه َو َرْجِلِه َو شَََ

َ
اِعِه َو يأ

ْولِ 
َ
 َك ياِئِه َو ُشَرََكِئِه َو َْجِ يأ

ِ
 درگاهت رانده شیطان از ده؛ پناهم ماه این خدایا در [98]«ِدِِهْ يع

ئاتشو  هایشجوئیعیبو  هایشتلقینو  قا و كردنش  وسااااوساااااهو  دمیدنشو  ال

و  هایشدروغو  هایشفریبو هایش آرزوسااااازیو  هایشحیلهو  مكرشو  نیرنگش
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و  پیروانشو  یارانشو هایش گسااااتریدامو  اشپیادهو  سااااواره نیرویو  اشفتنه

 مكرهایش. تمامیو شریكانش  و دوستانشو اشیاعش و  مصاحبانش

 ابلیسفنون  -5-3-4

رار دارد شناسی او قهای ابلیس ذیل روشبر اساس تعاریفی كه گذشت، فنون و تكنیك

برد؛ پس هر فنی از بهره میهایش از فنون متناسب با آن و این ملعون برای اعمال روش

گیرد. فنون اصلی های چهارگانه او قرار میفنون ابلیس حداقل در خدمت یكی از روش

مورد هستند. 42ابلیس مشتمل بر 

 باطل و حق اختالط -1

 اندازیتفرقه و اختالف -2

 اصرار و تكرار -3

 اغواگری -4

 زنی افسار -5

 فتنه در انداختن -6

 كینه و دشمنی ایجاد -7

 دیترد و شك جادیا -8

 طوالنی سازی رزوآ -9

 كردن بیمار -10

 پیاده و سواره رحمانهبی تازیدن -11

 تحقیر و استهزاء -12

 نیرنگ و فریب تدلیس، -13

 بهتو در انداختن تسویف و تأخیر -14

 زیباسازی و تزیین تسویل، -15

 ورجس و ترغیب تحریك، تشجیع، -16

 گناه در نمودن

 تطمیع -17

 گری توجیه -18

 دنیا گری جلوه -19

 سازی خرافه -20

 كردن دعوت -21

 آموزی سحر -22

 سازی سرگرم -23

 سوگند و قسم دروغ -24

 سازی شایعه -25

 اوالد و اموال در شراكت -26

 ظاهرسازی -27

 گریجنجال و ساالری غوغا -28

 جلو به فرار -29
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 سازی غافل و سازی فراموش -30

 سازی فقیر -31

 گناه سازی عادی و شكنی قبح -32

 قیاس -33

 زدن كمین -34

 كاریمخفی -35

 مرعوب كردن و تهدید نمودن -36

 القا و وحی طریق از باطل مشاوره -37

 دوستانشان به

 الطهمغ -38

 سازی مغرور -39

 كردن قلب - سازیوارونه -40

 گریوسوسه -41

 دادن و عهدشكنی وعده -42

 ابزارهای ابلیس -5-3-5

اند؛ و متناسب چنانچه در كلیات بیان شد، عمده ابزارهای موجود در خلقت مشترک

یابند. پس ابزارهای الهی یا شیطانی را چنین تعریف شان هویت میكارگیریبا موضع به

 و ای است كه در عالم هستی وجود داشته و داردزار، آلت و وسیلههر اب»نماییم كه می

های متضاد قرار تواند مورد استفاده در جهتو می عمدتاً دارای كاركرد دوگانه هستند

اگر در جهت ضاللت بكار گرفته گیرد. اگر در جهت صالح بكار برده شود ابزار اهلل و 

 «شود ابزار شیطان است.

رفاً ها صابزارها كاركرد دوگانه دارند و بعضی از آن «عمده»گردید البته چنانچه بیان 

صرفاً كاربرد شیطانی دارد و فقط به  «نفس اماره»ابزاری شیطانی هستند؛ به طور مثال 

 كند.بدی امر می

 ،اندیشه و ذهن غضب، شهوت، خیال، و وهم اماره، نفس این ابزارها مشتمل بر اختیار،

 اجزای فرزند، شهرت، ثروت، و مال قدرت، رؤیا، احساسات، و عواطف دوستی، زیبایی

 آزمایی هستند. بخت قمار و شراب، بدن،
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 ی شیطانشناسروشنکات پایانی  -5-4

 سه دامنه فریب ابلیس -5-4-1

ابلیس با استفاده از فنونی كه بیان شد، در سه سطح و دامنه به عملیات فریب 

 پردازد.می

 ایجاد اختالل در شناخت 

 گیری و انتخابیمتصم ایجاد اشتباه در 

 ایجاد انحراف در اقدام و عمل 
 اسم رمز انحراف انسان -5-4-2

 است! «پذیرش دعوت شیطان از جانب انسان»اسم رمز انحراف انسان، 

 زنجیره ارزش گناهان! -5-4-3

ار زنجیرو زنجیره ارزش گناهان مجموعه عملیاتی است كه توسط شیاطین به صورت

 ا به سمت و سوی انحطاط و ضاللت سقوط دهد.بشر ر به تا گیردمی و دنبال هم انجام

 همه شرور بشری مستند به ابلیس است -5-4-4

وندد یها و باطلى كه در بنى نوع بشر به وقوع بپها، گمراهیها، شقاوتتمامى انحراف

 ك حساب مستند به ابلیس است.یهمه به 

 رابطه مکر الهی و اغوای ابلیس -5-4-5

های كافر، لجوج، اتى كه از سوی انسانیها و تعدها و ظلمها و مخالفترنگیهمه ن

ن امور وقتى یاش مكر الهى و امال و استدراج او است؛ و اهمه زندجاهل و مغرور سر مى

 شود. پس مكر الهیمى طانیت و اغواى شینسبت داده شود نامش كفر و معص طانیبه ش

 هم. و اغوای ابلیس هر دو موضوعی واحدند با دو منشأ، دو نیت؛ ولی در طول
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 خطورات شیطانی و الهی -5-4-6

 و ذهن بر شیطان سوی از كه است هاییاندیشه و الهامات مجموعه شیطانی خطورات

 و الهامات مجموعه الهی شود؛ و خطوراتگذرد و بر او القاء میمی انسان نفس و قلب

گذرد و بر می انسان نفس و قلب و ذهن بر رحمن خداوند سوی از كه است هاییاندیشه

 شود.قاء میاو ال

 شاخص شناسایی خطورات شیطانی و الهی -5-4-7

ه كداشته باشند تشخیص توان باید در معرض خطوراتی هستند و همواره همه افراد 

 اساسی این است كه ببینیمشاخص رحمانی است یا شیطانی. حادث شده بر ایشان، خاطره 

مر و نهی شریعت برخالف ا اشنهیكند؛ اگر امر و آن خاطره به چه چیز امر و نهی می

 بود، قطعاً شیطانی است.

 سازی شبکه و شیطانی هایانسان تربیت -5-4-8

هاى خود را در دامانشان كند و جوجهگذاری میهای منحرفان تخمطان در دلیش

هاى آنان نگرد و با زبانهاى آنان مىرسد كه با چشمدهد، و كار به جایی میپرورش می

 سازی ایشان توسط ابلیسهای شیطانی و شبكهنسانگوید؛ و این همان تربیت اسخن مى

 آدم!است، برای ایجاد جبهه قدرتمند طاغوت برای اضالل بنی

 آدمبنی بر جنی و انسی شیاطین شبکه یورش -5-4-9

 مآدبنی بر شیطانی، هایانسان پرورش و انسان قلب در گذاری تخم از پس شیطان

 هاوتق و هاتوانمندی همه از اششده تعریف اهداف به دستیابی منظور به و بردمی یورش

 گاهی تكی، گاهی و بردمی بهره انسان هایآسیب و هاضعف علیه بر یارانش و خودش

 شكریانل با گاهی و سبك و كوچك گروهی با گاهی. تازدمی انسان بر جمعی گاهی و دوتایی

 .تازدمی انسان بر عظیمش
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 شودابلیس خودش وارد معرکه اصلی نمی -5-4-10

بر اساس شناختش از واقعیت امور خلقت و قبول حاكمیت اهلل بر عالم هستی ابلیس 

وان كنند، پیرمی روش را فتنه و به همین دلیل است كه ابلیس آتش ترسداز خداوند می

 شود.كند ولی خودش نزدیك معركه با حق نمیمی وارد و یارانش را در معركه

 ابلیس دارای برنامه و نقشه است -5-4-11

آن چه بیان نمودیم مشخص شد كه ابلیس و یارانش برای دستیابی به بر اساس همه 

ای هستند؛ و بر اساس این موارد و اهدافشان دارای برنامه، نقشه و سناریوهای تعریف شده

بنابراین مطلب،  نمایند؛گیری و اقدام میكنند تصمیمشرایط محیطی كه دائماً رصد می

ریزی و هدفمند ما بسیار بیشتر از قبل خودنمایی شناسی ما و اقدام برنامهضرورت دشمن

 كند.می

 ی عظیم!ریگحال -5-4-12

ظیمی گیری عدهنده در این دعوای بین انسان و ابلیس، حالیكی از نكات بسیار تكان

است كه ابلیس از انسان و آن هم انسانی كه همه عمرش را در راه ابلیس قدم برداشته 

 كند! است می

ها برای كشی فراوان از آندهای بسیار به یارانش و بهرهابلیس پس از وعده و وعی

انحراف مردم، وقتی كار به قیامت رسید و كار از كار گذشت؛ پشت یارانش را خالی 

! یعنی نه فقط یارانش را كندمی برائت اعالمها ای حق به جانب از آنكند و با قیافهمی

 شان مانده ومانند و كفری كه بر ذمهمیجوید! و یارانش می تبری هاآن از كه كندرها می

 اند!هایی كه كردهخباثت

 

 


