
 

 

 

 

 

 یآدم یادراک یدر قوا طانینفوذ ش یچگونگ

 از منظر قرآن آن یهاو اقسام کنش 

 ینیخم امام دیدگاهبر  دیکأبا ت 

 بمؤد رضا سید

 سالمی حسین

 چکیده

شیطان در وجود آدمی اطالق شده است  یهاکنشبر پایه عناوینی که در قرآن و نصوص دینی بر 

پی برد؛ از این منظر، اضالل و اغوای شیطان از طریق  هاکنشبه تنوع و چگونگی این  توانیم

. دیآیموهم و خیال و حس در قالب تدلیس، تلبیس، تسویل، تأییس و تسویف برای آدمی پیش 

وهم رخ  و قوای حسی و شیطنت   هااندامقلب آدمی کانون القا و هجمه شیطان است که از طریق 

که غایت آفرینش انسان دانسته ، . نیل به معرفت توحیدی از طریق حجت درون و بروندهدیم

در خصوص راه مقابله با نفوذ شیطان است.  ،و مدیریت و اشراف عقل بر کارکرد قوای ادراکی ،شده

و نیز تقویت و امارت عقل بر  و مهار آن قوه خیال بربر لزوم نظارت ی خمین موسوین مقابله، ای
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 بیان مسئله

هدف از آفرینش انسان  ،دیآیبرم ،اعم از آیات و روایات ،از نصوص دینی اًکه صراحت گونهآن

؛ این ای لیعرفون ؛(56ات: یالذار) «عْبُدُونِیلِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا»ست: ا شناخت خدا و تقرب به او

موجودیت آدمی از طریق علم و عمل صالح  یبندشاکلهبلکه  ،معرفت از قبیل علم حصولی نیست

 مندانهو به اقتضای فطرت است. چگونگی سیر آدمی در این طریق است که فرجام حیات سعادت

این معرفت و  برای رسیدن بهالزم  امکاناتهمه  االهی. آفرینش زندیمرقم  را اشمندانهیا شقاوت

با برگزیدن و  ،ادراکی و حجت درون رستگاری را بر انسان ارزانی داشته و افزون بر دستگاه

حیاتی و بس  مسیراست. در این  کردهمحقق  اتمّوجه ربوبیتش را به  ،شناساندن حجت برون

 کار بهگمراهی آدمی قد برافراشته و همه توان خود را  برایمهم است که شیطان با تمام وجود 

منظور و بدین کردهبر اغوای آدمی را در قالب سوگند بر زبان جاری  اشاو تصمیم جدی ؛ردیگیم

در  شنفوذ هایراهشناخت ماهیت کنش شیطان و  رو،این از؛ بردیمبهره  یمتنوع یهاروشاز 

. با شناخت چیستی و چگونگی فرآیند کنش شیطان در دیابیم ی جداگانهاهمیت و ضرورت ،آدمی

آدمی را از گستره تا حد ممکن در تعلیم و تربیت فروکاست و  زمینه اضالل را توانیم ،آدمی

پیش کشید: ماهیت کنش شیطان  گونهنیارا  نوشتارپرسش این  توانیم لذاحفظ کرد.  شدام

 ؟دهدیمچیست و نفوذ شیطان در انسان از کدام منافذ و مجاری و چگونه رخ 

 اعم از حواس ظاهر و ،آن است که شیطان از طریق قوای ادراکی این نوشتار فرضشیپ 

شیطان در قرآن  یهاکنشو اطالق عناوین مختلف بر  کندیمباطن، خیال و وهم در آدمی نفوذ 

ست؛ لذا با توجه به چگونگی کارکرد قوا و از طریق تحقیق و ا تنوع این قوا با نظر بهنیز تا حدی 

 .برد یپ هاکنشبه ماهیت و چگونگی رخداد این  توانیم شیطان یهاکنشتحلیل عناوین قرآنی 

 انسان یکاادر یو قوا یطانیش یهاکنشرخداد  ندی. فرآ1

های شیطانی یند رخداد کنشآشناخت فر ،ناپذیر نفوذ شیطان در آدمیجبران یهابیآسنظر به با 

لذا  دهد.رخ میناپذیر است؛ این نفوذ از طریق ساز و کار ادراکی انسان اجتناب ودر او ضروری 

 .بیان شوداجماالً های قوای ادراکی و نفسانی انسان یند رخداد کنشآالزم است نخست فر
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 قوای ادراکی و نفسانی آدمی به مثابه بستر کنش شیطان. 1. 1

اعم از قوای ظاهر و قوای  ،و القائات شیطانی در انسان از طریق قوا و مشاعر ادراکی االهیالقائات 

تعبیه شده است  یاگونهو منسجم ادراکی در انسان به  مندنظام؛ ساختار ردیگیمصورت  ،باطن

سبب اخالل  ،و قوای ادراکی ظاهر و باطن هاانداماعم از  ،آفرین ادراکینقش در هر عامل   اخاللکه 

. این شاکله دریافتی و ادراکی طریق اتصال شودمیظاهری و باطنی  یهاافتیدردر اصل ادراک و 

 محسوسات  عالم طبیعت ،و ارتباط انسان با عوالم مختلف هستی است؛ آدمی در پرتو حواس ظاهر

معقوالت مجرد  ،و از طریق قوه عقل ،موجودات عالم مثال ،خیالقوه ، از طریق کندرا ادراک می

 ؛ستا از دستبرد و اضالل مبرا ،ارتباط با معقوالت مجرد محض از حیث. قوه عقل ابدییممحض را 

خوش خطا نفسه دستعقل فی ندیگویمظلمت و تیرگی در آن راه ندارد. لذا حکما  گونهچیهزیرا 

ی از خطاها برخ ،. همچنیندهدیمحسی رخ  یهادادهعارضی است و از طریق  شخطاهای ؛نیست

نقش  ،انسان نفسانیو  یادراک یقواگفت  توانیم ،؛ بنابرایندیآیمعات متخیله پیش رَدر مختَ

 .کنندایفا میشقاوتش  ایو سعادت یت هو زدناصلی را در رقم

ی بخشصورت و نیز یر ذهنوَصُ( انشا)و جعل  یحفظ، بازساز فهیوظ از میان این قوا، خیال

را بر عهده دارد. بر این اساس و با توجه به تبعیت رفتار از صور محسوسات  یسازمعقولو  معقوالت،

 صرف نظر از وجود قوه ؛ لذااست هاانسانافعال و رفتار  یاساس یمباد از یکی الیخ علمی ذهنی،

 ،اما این قوه ادراکی .هیچ رفتار انسانی یا شیطانی از وی سر نخواهد زدانسان،  یدر نظام ادراک الیخ

حواس ظاهر  یهاوردهافریرا تغذیه این قوه از کاری انجام دهد؛ ز تواندینمپرتو ارتباط با حس  جز در

رابط محسوسات ( و هاصورتمخزن ) حس قوه مدرکات حفظ یبرا یاخزانهرا  الیخ و باطن است. لذا

 ی؛ براکندیم بیو ترک هیتجز د،یآگرد می الیقوه آنچه را در مخزن خ نی. اانگارندیمو معقوالت 

ثبت و ضبط  د؛کنینقش م یفایبه معقوالت، ا هاصورت لیتبد در ، وکندیم یسازصورتمعقوالت 

 .(194: 1386 ؛ همو،120: 1382 ،یآملیجواد) وهم است عهده بر زین میو مفاه یمعان

 یالیصورت خ) ابتدا خاطر گفت توانیمبر پایه خیال  رفتاری وقوع چگونگ نییدر مقام تب

و پس از آن،  داردیمرا به حرکت وا  تیو سپس رغبت، عزم و ن کندیم کیرغبت را تحر (فعل

 نیاست. هم (الیخ) سلسله، خاطر نیاساس، سرحلقه ا نی. بر اآوردیمدر اعضا را به حرکت تین

 وی که در معاص هر»: ندیفرمایم ی. امام علکندیم نییانسان را تع فعل خاطر است که نوع
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تر و مهم .(186 :1410، یآمد) «دیبر او غالب آ هالذتگناهان و  ،( کندلیتخ) شهیاند بسیار هالذت

لذا در  .شودمیها سبب رسوخ آن در جان آدمی و پیدایش ملکات رفتار گونهنیااینکه التزام به 

 یملکات شودیم باعثی و به تبع آن تکرار افعال انسان (االتیخ)خواطر  تکرار» :اندگفتهاین باره 

و شقاوت  سعادت دهندهو شکل امتیحشر نفوس در ق یملکات مبنا نیشود. ا جادیدر انسان ا

 .(50-49 :1390 ان،ییو رضا ی)اکبر« است هاانسان یاخرو

فطرت  گفت توانیمچگونگی وقوع اخالل و شیطنت در کارکرد قوای ادراکی  برای دانستن

خاستگاه خیر مطلق و ضامن سعادت انسان است؛ ولی این ضمانت تا هنگامی است  ،آدمی االهی 

، با تبعیت شیهاحجابه از طبیعت و . این تنزّنشودهای ابلیس و دام که انسان گرفتار طبیعت

عقل بر  فرمانروایی ،بعیتت نیا رخ خواهد داد. نشانه اشیقیحق اتیانسان از ح یعیطب اتیح

مقدمه و شرط  عنوان به ،یدستگاه ادراک حیصح یریگجهتاست.  الیخ ژهیوبهوهم، حس و 

 :دیگویمدر اشاره به این مطلب  خمینی موسوی است. مشروط به این فرمانروایی کمال و سعادت،

و در حکومت او، قوای نفسانی، لشکر شیطان ظاهره و باطنه نفس است  یسلطان قوا ،وهم

 یایرخت از نشئه ملک و دن ،عقل شکست خوردهو لشکر رحمان و جنود خواهند بود 

گردد و اگر وهم در تحت  طانیو مملکت خاص به ش ند،ینما هجرتانسان درکشند و 

و حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل  دیو شرع در آنها تصرف نما درآید تصرف عقل

و جنودش از آن رخت بربندند و  طانیشود و ش یو عقالن یو شرع باشد، مملکت رحمان

 .(23: 1378خمینی، موسوی ) دامن درکشند

 :دیگویمدر اشاره به نمونه محسوسی از این واقعیت  همچینن،

دهد و از جنود  ییباطن را صفا خواهدیممجاهد که درصدد اصالح خود برآمده و  انسان

 خواهدیمجا  و نگذارد هر ردیرا در دست گ الیخ زمام دیکند، با یآن را خال سیابل

 الیخ لیقب از د،یآ شیاو پ یباطل برا فاسدِ یهاالیخ نکهیپرواز کند و مانع شود از ا

اگرچه در اول امر  نیو ا کند فهیخود را متوجه امور شر الیخ شهی، همطنتیو ش یمعاص

 دهندیمو جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه  طانیو ش رسدیممشکل به نظر  یقدر

 .(42: 1371 ،همو) شودیمراقبت و مواظبت امر سهل م یبا قدر ی، ول)تلبیس و تأییس(

قوای ادراکی و دریافت  عنوان بهنیز  فؤاددر قرآن، افزون بر قوای مصطلح حکما، از قلب یا 

« انَ عَنْهُ مَسْؤُوالا ک کلُّ أُولـئِ کبِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  کسَ لَیوَالَ تَقْفُ مَا لَ»نام برده شده است: 
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یکی از قوای دریافتی تلقی و در برابر رفتار مسئول  ،فؤاد در ردیف حس ،در این آیه .(36 )إسراء:

مستند عمل باشد  باید ،گونه آلودگی است که معرفت ناب و منزه از هر ،شمرده شده است؛ علم

موسوی رو، این یا قلب است. از فؤادحس و  ،و بر اساس آن رفتار شود. مجاری حصول این معرفت

قلب نیز یکی از قوای رئیسی ادراکی در وجود آدمی است و تصرف اصلی »: دگوییمخمینی 

یطانی چراکه در صورت تصرف قلب سایر قوا نیز آلوده گردند به ارجاس ش ،شیطان در قلب است

 .(92: 1378، ینیخم موسوی)« و به تصرف شیطان درآیند

 یهاصورتاست و  بیآن به عالم غ یرو کو دو رویه دارد: ی استقلب مرکز دریافت ادراکات 

در آن منعکس  دنیایی یهاصورتاست و  محسوساتعالم  آن به یرو کیشود و  منعکس در آن هیبیغ

که ) خیال و وهم قوهدنیوی از طریق حواس ظاهری و برخی مدرکات باطنی همانند  یهاصورت. شود

نام دارند و بُعد حیوانیت انسان را ظهور  «نفس اماره»و  «شیطان درون» ینیخم موسویبه تعبیر 

 .شودمیدر قلب منعکس  (دهندمی

های جسمی و دیگر در دنیا و لذت دنیایی قلب قوت گرفت و توجه آن تماماً وجههاگر  

افکند که منشأ میدر قلب  راو القائاتی  هاوسوسهشیطان، ، منحصر شد لذات دنیایی

وجودآمدن تخیالت و اوهام خبیثه و اشتیاق و با به شودمیتخیالت باطله و اوهام خبیثه 

جمیع و یکسره  شودمی، عزم و اراده نیز تابع آن )تلبیس و تسویل(نفس به آنها 

، از قبیل وسوسه و شک خواهد شدتحرکات قلب و پیکر انسان از سنخ اعمال شیطانی 

بر طبق آن  در مملکت جسم آدمی تمامی تصمیمات ؛و تردید و اوهام و خیاالت باطله

باطنی قلب صورت  هایصورتگرفته شود و تمامی رفتارهای جسمی انسان نیز مطابق با 

اند و ارادات چراکه رفتارهای ظاهری انسان عکس و مثال ارادات آدمی ؛خواهد گرفت

پس، چون وجهه قلب به عالم  ؛اوهام و آنها عکس وجهه قلوب است نیز مثال و عکسِ

و در نتیجه از باطن  شودشیطان بوده، القائات در آن از سنخ جهاالت مرکبه شیطانیه 

 رده تا ملک بدن سرایت کندو شبهات باطله طلوع ک کذات، وسوسه و شک و شر

 .(400: 1371موسوی خمینی، )

 های شیطانییند رخداد کنشتبیین فرآ .2. 1

های شیطانی یند رخداد کنشآ، حال فرشانهایکنش پس از شناخت قوای ادراکی و نفسانی آدمی و

انسان در حرکت  وجوددر شیطان مانند خون  گونه که در روایات آمده است،یم؛ آنکنمیرا تبیین 
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موسوی . (175ح ، 113 :4ج ،1403احسائی، ابن ابی جمهور ) «الدَّمِ ِمنِ ابْنِ آدَمَ یمَجْرَ یجْرِیطانَ یإنّ الشَّ»: است

 د:کنگونه بیان میمضمون این روایت را اینخمینی 

به  (جهل کل یا ابلیس االبالسه) لّکاشاره به احاطه وهم ، اکرمد فرموده رسول یشا

س یج و مظاهر ابلیه نتاک) هیا اشاره به اوهام جزئیباشد  )شیطان درون( هیاوهام جزئ

های شیطانی داشت بایستی مراقبت تمام در برابر کنش ،بنابراین باشد.( است بزرگ

 .(32: 1377خمینی، موسوی )
و  کندیوسوسه م (و وهم الیخی )با استفاده از دستگاه ادراک طانیش ،توضیح مطلب اینکه

انسان نخست با هراس به گناه تن  ،مرحله نی. در ا)تلبیس( بدیفریم انسان را عالقه، جادیبا ا

اماره به » زیو نفس مسوله ن شودیاو ملکه م یبراو  کندیعادت م گناه به جیتدرهاما ب ؛دهدیم

تا عقل به اسارت  ،اساس نیا . بر)تسویل و تدلیس( کندیم یمعرف« اماره به حسن»را « سوء

 .(530 :13ج ،1390، یآمل یجواد: .کننیز ) کندیانسان به گناه رو نم ،)اغواء و اضالل( دیایننفس در

خطا  ییند تزیین امرآ، فر«تسویل» .له، خیال استترین وسیله نفس مسوّکارساز و نیتریقو

است تا نفس به آن خطا، حریص  (نفس به دستو )نفس  یو زشت به صورتی زیبا و دلپسند برا

و  خیالی یهاصورتانشاء د، خیال و کنمی ممکنیند شیطانی را آ. آنچه این فرشودو ترغیب 

 گیرد، ابتدا نفسش با کمک قوه خیالمی یکه تصمیم به دزد یشده در نفس است. دزدیابیباز

 یهاو صحنه یدر دزدخیالی از موفقیت او  ییهاصورت (که از فرمان عقل محروم است یالیخ)

و سپس او را به  (تسویل)کند آمده برایش ترسیم میچنگبه از ثروت  یمندبودن و بهرهمندثروت

)اغواء و اضالل(.  دنیا و آخرت بوده استدر همیشه رسوایی  د که عاقبتشدارمیوا یورود در مسیر

های و وعده اشارادهن کرد، شیطان با سستکندای نیز که آدمی به خود آید و عزم توبه لحظه

و شفاعت در جهان آخرت( او را در  االهی)توبه در پایان عمر و رحمت  دهددروغینی که به او می

 .یابدبا ربودن ایمان آدمی به هدف نهایی خود دست می سرانجامبرد و می گمراهی بیشتری فرو

 در برابر انسان  یطانیش یهاکنش انواع. 2

و  کیاز هر  طانیش یریگبهرهعمق  و زانیمبا توجه به را، های شیطان در این بخش انواع کنش

 یم.کنمیبررسی  ،انسان یریو عمق اثرپذ زانیم
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 وسوسه. 1 .2

پنهانی و با صدای  یدر لغت به معنای القا «وسوسه»شیطان وسوسه است؛  یهاکنشیکی از 

ه کرا  یپنهان خطورات زشت ،رونیا از .(121: 4ج ،1375 ،یحی)طر استمقصود در قلب و دل  آهسته

 خود یآهسته به سوی انسان را با صدا ییچون گو ،مینامیم «وسوسه» گذرندیاز صفحه ذهن م

م یدیما انسان را آفر ؛وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسِْوسُ بِهِ نَفْسُه» د:یفرمایم میرکقرآن  .ندنخوایم

 کاگر به صورت پا این خطورات ذهنی .(16 ق:)« کندیمرا دلش وسوسه  ییزهایچه چ میدانیمو 

 «وسوسه»زشت باشند  و کناپا اگر ند، وانام دارند و علتشان فرشتگان« الهام»و روشن باشند، 

 انیبی ات متعددیته در رواکن نی. اهستندارانش ید و دستیطان پلیشسوی از  که شوندنامیده می

 :استآمده  قاز امام صاد یتیروادر ، از جمله شده است

مره و هذا أیطان مفتن، هذا یخر شاأل یمرشد، و عل کأحدهما مل یإال و له أذنان، عل بمن قل ما

از  یکیبر سر  ؛دو گوش دارد یقلب هر ؛زجره عنهای کوالمل یمره بالمعاصأی طانیالش زجره،ی

دهد و  فرمانش نیا ،است زیانگفتنه یطانیش یگریراهنما و بر سر د یاآن دو، فرشته

 ،1363 ،ینیلک) مان دهد و فرشته از آن بازش داردطان به گناه فریش ،آن دگر بازش دارد

 .(266: 2ج

 .شناسدیهم نم یداریاست و خواب و ب انیپایبوسوسه،  یعنی ،یزشت و پنهان یهاغامیپ نیچن

طان یش شهیهم ؛قظتهینومه و  يف سوسویالعبد، و  براقیزال یطان الیإن الش»د: یفرمایم اکرمرسول 

 .(689: 1ج ،1416 ،ی)قم «ندکیوسوسه م یدارین بنده است و او را در خواب و بیمکدر 

. شودمیو تسویف  ،توعید ،تسویل ،تأییس ،تلبیس ،وسوسه عام و فراگیر است و شامل تدلیس

 :شودمیبرداشت  ،شمردبرمیوسوسه را  هاینمونهبرخی  که ،یخمینموسوی سخنان  ازنکته این 

 «ینیخم موسوی) «گیردصورت می فاطرا همهاز  است و داردامنه شیطان یهاوسوسه ،

 .(198: 13ج ،1389

 «شیطان و به سود شیاطین  یهاوسوسهاهداف  نیتریاصلها از ایجاد اختالف بین انسان

 .(543: )همان «است

 «(258: 16ج )همان، «استآدمی  نابودکنندههای خودستایی و غفلت از خدا از وسوسه. 
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 « آدمبه هبوط کشیدن حضرت  شیطان  وسوسهبا شیطان با  برخورد اودر اولین

 .(454: 18ج )همان، «صورت گرفت

 «(531: 1371، همو) «وسوسه با شک و تزلزل و اشتباه و شبهه همراه خواهد بود. 

 « و نفس چون بالجمله توجه  گردد ثهیباطله و اوهام خب التیتخالقائات شیطانی منشأ

 عیجم کسرهیتابع آن گردد و  زیکند و عزم و اراده ن دایباطله پ التیبه آن تخ اقیدارد، اشت ایبه دن

و اوهام و  دیوسوسه و شک و ترد لیگردد، از قب یطانیاز سنخ اعمال ش هیو قالب هیاعمال قلب

بر طبق صور  زین هیبر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد و اعمال بدن اراداتو  باطله تاالیخ

که اعمال عکس و مثال ارادات و آنها مثال و عکس و اوهام و آنها عکس راقلب گردد، چ هیباطن

بوده، القائات در آن از سنخ جهاالت  طانیوجهه قلوب است، پس چون وجهه قلب به عالم ش

و شبهات باطله طلوع کرده  کاز باطن ذات وسوسه و شک و شر جهیو در نت گردد هیطانیمرکبه ش

 .(533-532: )همان «کند تیتا ملک بدن سرا

 « (541: )همان «گیردآدمی صورت می شهیاندوسوسه در دو بعد رفتار و. 

 «جنود خود  خواهدیماست که  طانیو تصورات باطله از القائات ش حهیفاسده قب االتیخ

 .(43: )همان «را در ممکلت باطن برقرار کند

 «و متناسب و اساس است  زانیم یاز رو )وسوسه و القائات( در دل طانینفس و ش دیمکا

 .(105: )همان «یابدبا عالیق هر شخصی تحقق می

 تسویل .2 .2

ایجاد  سازی ودر لغت به معنای زیبا «تسویل»است؛  «تسویل»شیطان  یهاکنشیکی دیگر از 

 .(350: 11ج ،1414 ،منظورابن) استآن کار یا راندن آن سخن  دادنعالقه به کار یا سخنی برای انجام

ذکر  «فعل ،یورزعشق ،رتصوّ» گانهسه قالبمالصدرا در روند رخداد تسویل در آدمی در سخن 

 :شده است

 ر جمالتصوّ ؛ةکاإلرادة والطلب سبب الحر یسبب الطلب أ الجمال سبب العشق والعشق رتصوّ

سبب ت( دانس یا وهمی یالیر ختوان آن را اعم از تصوّ یم است و کیعمل ادرا یکه ک)

ن شوق مفرط، به طلب و اراده و در یا ادامه هکشود یم( افراط شوق به اتحاد)عشق 

 .(184: 1354؛ همو، 377: 1363 ،یرازین شی)صدرالد شودمیبه صدور فعل منجر  تینها
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ناپسند را جلوه و  یهاتیواقعبر این اساس، شیطان برای فریب و اضالل آدمی، مفاهیم و 

 .شودمیو به دنبال آن فعل صادر  شودمیو از این طریق سبب شوق و طلب  بخشدیمزیبایی 

انسان تا عملی را  .(256: 1412، ی)راغب اصفهان نامندیم «یپردازصحنه»ا ی« لیتسو»ند را یآن فریا

 ،شیطان بسیار مهم است و به تصریح قرآن ینیآفرنقش؛ لذا دهدینمخوب و زیبا نداند به آن دل 

یند تسویل، آشیطان در فر ،مطلب دیگر اینکه .(25 )محمد: دارد ار مهارتیار بسکن یدر ا طانیش

خداوند متعال در  آورد.روی می تدلیس )پوشاندن عیب( و تلبیس )نمایاندن خالف حقیقت( به

نَنَّ لَهُمْ یلَأُزَ يتَنِیقالَ رَبِّ بِما أَغْوَ»از جمله:  ،استپرده برداشته  شیطانن مهارت یاز ا یات متعددیآ

نت ین زینه در زمیآ هر ،یردکم یه اغواکنیخاطر اه گفت: پروردگارا ب ؛نَینَّهُمْ أَجْمَعِیالْأَرْضِ وَ لَأُغْوِ يفِ

 توانیم ،به استناد این آیه .(39 حجر:) «کنمیم شان را اغواینه همگیآ در نظر آنان و هر دهمیم

فراهم آورد  یاست تا از آن دام شیطان ییآرانتیز معرض در ،وی استیو دن ینیزم آنچههر گفت 

 :شمردبرمی ها را برای تسویلبرخی ویژگیی ینموسوی خم .راهه بردیو انسان را به ب

 «ینیخم موسوی) «شیطان دقیق است و احاطه به آنها از طاقت ما خارج است تسویالت، 

1391 :87). 

 «ست، نین یبا و تجمّل و تزیس نفس اّماره فقط در لباس فاخر زیطان و تدلیل شیتسو

د، و از یاز درجه اعتبار ساقط نما ارزشیبه انسان را به واسطه لباس مندرس و که گاه شود کبل

د. یبرخالف معمول و متعارف، احتراز نما یه مطلق مشکد از لباس شهرت، بلین جهت انسان بایا

رش آن جالب توجّه و ئت و بُیمت و هیقنیه ماّده و جنس آن سنگکفاخر  یهالباسچنانچه از 

است، به مجرّد  ثباتیبف و سخت یار ضعیرا قلب ما بسیند، زکد احتراز یاست با نماانگشت

 .)همان( «شودیمو از اعتدال منحرف  لغزدیم ینیاز و تعیامت الجملهیف

 «دهد نظر زیبا جلوه می کند و کار را درای عمل میشیطان در تسویالت خود به گونه

 .(148: 14ج ،1389 ،همو) «شودکار نیز زیبا دیده می یهایزشتکه 

 چه بیشتر کنش تسویلی شیطان، ضروری است به دو سیاست تدلیس برای مفهوم شناسی هر

 .زیمپردابشناسی آنها در این کنش و تلبیس او و مفهوم
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 تدلیس در مسیر تسویل. 1 .2 .2

در  .(87: 6ج ،1414 ،منظورابن)شده است  دانسته سازی عیبنهانپ ،در کتب لغت ،«تدلیس»

به خریدار معرفی کند  نقصیبفروش کاال نیز اگر فروشنده عیب کاال را بپوشاند و آن را سالم و 

 موسوی) دادن باطلحق جلوه یمعنابه  «تدلیس» .(71: 4ج ،1375 ،یحی)طرکرده است  «تدلیس»

 )حق( را فاقد و واجد (190: 1378)صدر،  وانمودکردن )حق( را واجد )باطل( فاقد ،(31: 1378 ،ینیخم

. شیطان در مقام تدلیس، به تصویر باطل، است (70-69: 1382، ینیخم موسوی))باطل( وانمودکردن 

واهمه نیز تصویر را تصور و تصدیق  قوهکند )تسویل( و بخشد و به آن ایجاد عالقه میحقانیت می

 فعل خواهند شد. کنندهمحقق ،آورد و عضالتو فاعله را به حرکت درمی هیشوق قوهکند و فائده می

 تلبیس در مسیر تسویل .2 .2 .2

دن و یقت را پوشانیحق ،(70 :1ج ،1390، یخسروانرزای)م ساختن امرمشتبه یعنی «سیتلب»

ن کردرکردن و مکپوشاندن، پنهان ؛(120: 1393، اری)مه نکردا اظهاریگفتن یزیبرخالف واقع چ

تلبیس  .(323: 1371 ،ینیخم موسوی) اندنیقت آن به خلق نمایرا به خالف حق یزیاست و چ

متصوره  قوهای که شیطان برای داده ،تصویرسازی است؛ در تلبیسای شیطانی نیز متضمن گونه

یند صدور آاست که کل فر یاگونهخالف حقیقت و واقع و به  ،کندو شوقیه و متصرفه فراهم می

یند تلبیس و آهای شیطانی در این فر. کنشکندمنحرف می فعل را از مسیر فطرت آدمی

 :شودمیخمینی در چند مقام مطرح  سخنان موسویتصویرسازی برخالف حقیقت، با توجه به 

 به خود و خودستایی و غفلت از خداشدن سرگرم .1 .2 .2 .2

 :گویدیم موسوی خمینی

 دعوترا از طریق  آنهاباشد، شیطان چون قادر به دعوت برخی افراد به ترک عبادت نمی

 ،کندتلبیس خود می ، گرفتارعت مطهّرهیاز شر یرویده و پیبه اعمال صالحه و اخالق حم

و  هامشقّترا با همه  تمامی آنها، و شوند یه مبتال به اعجاب و خودپسندکد آنیبه ام

 .(413: 1382 ،همو)بنماید  ساقط ،اضاتیر

پوشاند و او را به خود مشغول یند تلبیسی خود، حقیقت فطرت را بر انسان میآشیطان در فر

، مغرورشدن به کماالت تیطانیت و وساوس شیانسان کمهالن یتراز بزرگیکی رو از این؛ کندیم

 .(52: ناهم)دانسته شده است خود  یاضت و علم و تقوایو ر کسلوو اعتماد به 
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 عرفانی ترک شریعت و سرگرمی به ظواهر .2 .2 .2 .2

و خطر عظیم ترک شریعت به  یابدمیشیطان در اهل سیر و سلوک نمود دیگری  یهاکنش

مکاید شیطان بسیار دقیق و خطرناک و از  گونهنیا؛ کندیما القا هبهانه اصالت طریقت را به آن

تلبیسات مهلک برای سالک است. با این نیرنگ شیطانی است که سالک تعالیم قرآنی و ظاهر 

 :گویدمیی خمین موسوی .شودیمو گمراه  کندیمشریعت را ترک 

انسان را نادرست دارد  یدرست و باطن یه ظاهرک یبا استداللشیطان نیز ممکن است 

 یارزش یتاب آسمانکبه ظاهر  کو تمس یعلوم ظاهر دیم خارج سازد و بگویاز راه مستق

و عبادات  یلفظ ین عبارات قالبی، اقت است. اصالًیره حق و حقیرفتن از دارونیندارد و ب

 ی، ولنگریسطحن و یو ظاهرب اندانیچهارپا ه مانندکاست عوام وضع شده  یبرا یظاهر

و خطورات  یقلب یرهاکان اسرار و عارفان فقط ذیاهل دل و اصحاب معرفت و دانا یبرا

 .(62: 1391 ،همو) ندیآنهاجه یو روح عبادات و نت که باطن مناسکالزم است  یدرون

 یأس )تأییس( یالقا .3 .2

میدی است؛ در این کنش سعی شیطان ویأس و ن یشیطان، القاهای نفوذی دیگر از کنشیکی 

ییس القا کند؛ تأ االهیا فائق بر رحمت ر االهیبر آن است که حقیقت را بر انسان بپوشاند و غضب 

انسان گنهکار احساس کند و بپذیرد که راه نجات بسته است. خداوند متعال  شودیمشیطان سبب 

آیه از آیات قرآن کریم،  نیتردبخشیامه همین دلیل در از این سیاست شیطان آگاه است و ب

 فرماید:و می ددهمیبندگان گناهکار خود را خطاب قرار 

عاً، إِنَُّه یغِْفرُ الذُُّنوبَ جَمِ یأَْنفُسِهِمْ، ال تَْقنَطُوا مِْن رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللََّه  یعَلنَ أَْسرَفُوا یالَّذِ یا عِبادِیقُلْ 

د، از رحمت خدا یروا داشت یروادهیه بر نفس خود زکبندگانم،  یبگو: ا ؛میالْغَفُورُ الرَّحِ هُوَ 

 .(53 زمر:) م استی، چون او آمرزگار رحآمرزدیمه خدا همه گناهان را کد، ینشو وسیمأ

َأُس ییإِنَّهُ ال » ویژگی کافران خوانده شده است: االهیمیدی از رحمت و غفران ودیگر، ن یاهیآدر 

از این   .(87 وسف:ی)« افرکمگر مردم  شوندینم وسیمأو از رحمت خدا  ؛افِرُونَ کمِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْ

واثق و کامل به الطاف و رحمت  یشناخت خدا را امید و رجا الزمه موسوی خمینیمنظر است که 

و اسما و صفات او و در نتیجه تحدید  االهیمیدی و قنوط را تحدید در رحمت وداند و ناو می واسعه

 :شودمییأس در دو مقام مطرح  یالقا .(130-129: 1377خمینی، موسوی ) کندبیان می االهیدر ذات 
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 بودن مقامات معنوی؛ نیافتنیدست ی تصورتکالیف و القا دادندادن انجامسخت جلوه

گذاشتن در مسیر یأس، ناامیدسازی سالک برای قدم یهای شیطان در سیاست القایکی از گام

 ارادهیابی به این مقصود، بر عزم و سلوک و تحصیل مقامات معنوی است؛ شیطان برای دست

 .(30 :1371 ،همو) گرددمیمانع عزم استوار انسان در طی طریق کمال و  شودانسان مسلط می

  مقام  ،انمودکردن ترک گناهمشکل و؛ سخت و االهیناامیدسازی در اجتناب از محرمات

را از انسان  االهیبخشش و رحمت  در این کنش، شیطان وقتی امید   .ییس شیطان استدیگر تأ

 گونهنیانیز  خمینی موسوی. کندیمو سلب ابر ترک گناه را نیز از  اشارادهسلب کرد، عزم و 

 د:کنسیاست شیطان را گوشزد می

اجتناب از محارم اهلل است و هرکس  ،در کمال ورع زانی، مفهیرش اتیدانست که به حسب روا دیبا

در  طانیامر را ش نی. پس، ادیشمار آه مردم ب نیدارتراز ورع ،کند هاالهیاجتناب از محرمات 

 سیأکه از عادت آن ملعون است که انسان را از راه  رایز د،یننما وسأینظرت بزرگ نکند و تو را م

صد  یکه دارا یممکن است در شهر چطور: دیگویمباب  نیدر ا مثالا . اندازدیم یبه شقاوت ابد

و  نیآن لع دیاز مکا نیورع داشته باشد! ا شتریاست انسان از تمام آنها ب شتریب ای تیهزار جمع

 .(۶3۰: همان) وساوس نفس اماره است

 توعید و تسویف. 4 .2

ست. شیطان ا های گوناگون به اوشیطان برای نفوذ در آدمی، دادن وعده یهاکنشیکی دیگر از 

د. خداوند کنهای دروغین خود میوعده فتهیفرواهمه را امیدوار و  قوهدر کنش توعید و تسویف، 

کند و از های او اشاره میکنندگی وعدهمتعال در قرآن کریم از زبان شیطان به ناصوابی و گمراه

های خود، بودن وعدههای خدا و فریبنده و دروغینبودن وعدهحق و راستین اعتراف شیطان به

خویش بدین  های گوناگون شیطان را در آثاروعدهموسوی خمینی  .(48 )انفال: گویدسخن می

 د:کنشرح بیان می

 عمر و به هنگام پیری توبه در آخر وعدهتسویف و  .1. 4. 2

در لغت به معنای  «تسویف» ؛است «تسویف»های نفوذی و توعیدی شیطان، یکی از کنش

 ،یحیطر ؛309: 7ج ،1410 ،یدی)فراه دهم(؛ بعدها این کار را انجام میسوف افعل کذاتأخیر است )

 :نویسندیم ینیخمموسوی  .(73: 5ج ،1375
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از آن، آن است که به انسان وعده اصالح در آخر عمر  ترخطرناک و نفس   طانیبزرگ ش دیمکا از

که درخت فساد  یزمان ی؛ برااندازدیم قیاهلل را به تعو یو توبه ال بیو تهذ دهدیم یریو زمان پ

 ،ینیخم موسوی) بلکه مرده است ،فیضع ،بیبه تهذ امیشده و اراده و ق یو شجره زقوم قو

 .(44۷: 1۸ج ،13۸۹

آورد تر به شمار میآسانای قوی ، امکان توبه را با داشتن ارادهدخو سخناندر  موسوی خمینی

االفق به فطرت اللّه بیوت و قرکدالعهد به ملیجد ،نفسکه  داندیمجوانی  دورهنیز  را آنوقت و 

 ،با تراکم ظلمات و معاصی در آخر عمر به همین قیاس، آسان؛ ط حصول و قبول توبهیو شرااست 

یابد و شود و الفت به طبیعت شدت میآدمی سست می ارادهچراکه  داند،میرا بسیار سخت  توبه

یابد و نور فطرت خاموش و منطفی اهر و باطن آدمی استقرار بیش از پیش میظسلطنت ابلیس در 

 .(156: 20ج و 36-35: 1378 ،همو) داندو این را جز غرور شیطانی نمی ؛شودمی

 ناوعده شفاعت معصوم .2 .4 .2

شیطان با القای معنا و وعده نادرست از شفاعت، زمینه سقوط و هالکت تدریجی انسان را 

و در نتیجه، بیشتر در گرداب گناهان  یابدمیکند؛ چراکه نفس آدمی اعتمادی دروغین می فراهم

دهد می دستبه از این کنش شیطان  یینموسوی خمرود. تصویری که می فرو االهیو عصیان 

 است: چنین

انسان را از ساحت قدس آنها دور و از شفاعت آنها مهجور شافعان وعده شفاعت شیطان با 

ند و انسان را به سوء کوس کاه و منیقلب را س کمکمه انغمار در گناهان کرا ی، زدینمایم

مان است، دخول در گناهان را یدن ایدزد ،طان از انسانید. و طمع شینما عاقبت منجر

 .(221 :1371همو،  ؛36: 1378 ،همو) جه مطلوبه برسدیتا به نت دهدیممقدّمه آن قرار 

به کسی داده نشده است تا دیگر از  ،ویژه صورت بهقطعی شفاعت  وعدهباید دانست که 

چنین تضمینی از شفاعت برخالف  ارتکاب هیچ معصیتی هراس و ابایی نداشته باشد و اصوالً

 حکمت و عدالت خداوندی است.

 االهیوعده رحمت واسعه  .3 .4 .2

نَّ وَعْدَ ا»است؛ در قرآن آمده است:  االهیرحمت  وعده ،نمونه دیگر توعید و تسویف شیطان

 :دگوییماین آیه  لیذی یطباطبا .(33 :)لقمان «الْغَرُورُم بِاللَّهِ کغُرَّنَّیا وَلَا یاةُ الدُّنْیمُ الْحَکاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّ
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سو، و به مظاهر امتحان و استدراج  یکسره به حلم و عفو خدا از یکطان نظر مردم را یش

م و یه خدا حلکند کن یشان تلقیسو به ا یکگر، متوجه سازد، از ید یدش از سوکیو 

ه چگونه از عذاب خدا کد یبنگراپرستان یبه دن دیگر بگوید یبخشنده است، و از سو

شتر از خدا غافل و در لجنزار گناه ی، و بکوشندیما یشتر در طلب دنی، هر چه باندمنیا

 ترعیرف یمقام ین مردم دارایو در ب ترراحتبهتر و  شانیزندگ شوندیممستغرق 

 .(21: 17ج ،1374 ،طباطبایی) شوندیم

 یا ؛مِیالْإِنسَانُ مَا غَرَّک بِرَبِّک الْکرِ هَایأَ ای»: میخوانیمدر جایی دیگر در این باره  ،همچنین

ذیل  طباطبایی، .(6 انفطار:) «پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است؟ دربارهتو را  زیانسان، چه چ

با  االهیبه رحمت  شدنفتهیفر سببکه خدا، انسان را به  دکنیم دینکته تأک نیا بر ،این آیه نیز

 نیز این کنش شیطان را متذکر شده است:ی خمینموسوی  است. یدهنکوه شبر مهر و کرامت هیتک

است ولی او غافل است و  االهیجمیع ابعاد زندگی انسان، سرشار از رحمت بیکران 

دادن رحمت واسعه برد و با وعدهناسپاس، شیطان نیز از این خصلت آدمی بهره می

دست انسان را از دامن رحمت نماید و ور میلت غوطهالراحمین او را در گناه و غفارحم

تب و فروفرستادن فرشتگان و کن همه بعث رسل و ارسال یه اکند، غافل از آنکوتاه ک

ن است. عالم را یالرّاحمق حق، از رحمت ارحمیطر ییغمبران و راهنمایو الهام به پ یوح

 میرسیمت کبه هال یوان از تشنگیح گرفته و ما در لب چشمه رحمت واسعه حق فرو

 .(221 :1371 همو: ؛37-36: 1378 ،ینیخم موسوی)

 اغوا .5. 2

، مفرداتانگاشته شده است؛ ولی راغب در  «اضالل»مرادف « اغواء»در بسیاری از منابع لغت، 

 کند:بیان می گونهنیارا  «اضالل» و «اغواء» نیفرق ب

رده کس هدفش را گم نکه آن ک ی، در حالینک را از راه به در یسکه کن است یاضالل عبارت از ا

ه او ک یگذاریمش یش پایپ یتو راه یدن به آن است، ولیرس یاد هدف و در پیه همچنان در کبل

ه در اثر ک یاز راه به در ببر یطور بهه او را کنیعبارت است از ا «اغواء» ی، ولرساندینمرا به هدفش 

 .(380 :1412 ،ی)راغب اصفهانند کرا فراموش  یمشغول شود، و هدف اصل یگریز دیجهل، به چ

گیرد که آدمی صورت می واهمهداری در دامنه یهاوسوسهاین کنش شیطانی، در قالب 

خواند )تأییس( و باطل و رهایی از این باطل را ناشدنی می شودمیسبب فرورفتن آدمی در باطل 

دهد )تسویل( سازد و تزیین میگر میرا چون از جانب خود آدمی صورت گرفته، در نظر آدمی جلوه
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 .کند )تدلیس و تلبیس(بیند، زشت و نازیبا میو حق و حقیقت را چون مقابل و به زیان خود می

 (199-198: 13ج ،1389) ینیخم موسویلسوء آدمی یا به تعبیر با امارهاین شیطان، همان نفس 

هایی است که او در و کنش هاتالششیطان، حاصل  یهمان شیطان بزرگ است. بنابراین، اغوا

 کند.قوای ادراکی آدمی اعمال می

 اضالل .۶. 2

و ضد آن  است« عدول و انحراف از راه مستقیم»به معنای  «لّضَ»مشتق از « ضاللت»کلمه 

« هتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضلّ علیهاإفمن »: دفرمایخداوند متعال می .استهدایت 

 واژه، 509: 1412، یاصفهان راغب) بسیارکم یا خواه عمدی یا سهوی باشد،  ،آن عدولخواه  ؛(15 اسراء:)

به معنای عامی است که شامل هر نوع و هر مقدار با هر  «اضالل» ،بر تعریف لغوی بنا. («ضلّ»

، ینیخم موسوی)اضالل است  مالئکهشیطان از  .شودیمقصدی از انحراف و عدول از راه مستقیم 

 داند:ضالل بندگان خدا میاکردن و را گمراه اشوظیفه نیتریاصلو  (245: 2ج ،1381

 ؛لَعَنَهُ اللَُّه وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ ِمنْ عِبادِکَ نَصیبًا َمفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ إِْن یَدْعُونَ إاِلَّ َشیْطاناً َمریداً 

که خدا  یطانی، شکنندیمو پرستش  خوانندیمسرکش را  طانیپرستان در واقع شبت

خواهم  ینیّگفته است از بندگان تو، سهم مع طانیدور ساخته و ش شیاو را از رحمت خو

 .(119-117نساء: )! کنمیمرا گمراه  گرفت! و آنان

راه بازگشت به صراط  ای مطرح شده است کهگونهبه اضالل شیطان  ،در قرآن ،همچنین

آنان را  خواهدیم طانیش ؛وَ یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضاَلالا بَعیداا»ممکن نباشد: آسانی بهمستقیم 

 .(60)نساء:  «راه راست بازگردنده نتوانند ب اهگچیکه ه ینحو به ،گمراه سازد کامالً 

 هجینت

شناسی ادراک و از روان یریگبهرهآنچه گذشت اهمیت بازاندیشی طرق نفوذ شیطان در انسان را با 

که ذکر شد، ساز و کار چنان .سازدیممضاعف ضروری  طور بهتجربی جدید در این باره  یهاافتهی

شامل حواس ظاهر و باطن و قوای حس، خیال، وهم  اش،ادراکینفوذ شیطان در انسان را دستگاه 

 گذاردیمپیش روی انسان  االهی. تصویری که قرآن از صراط مستقیم دهدیمتشکیل  ،و عقل

از طریق معرفت توحیدی ممکن است.  فقطبخش نیاز انسان به نوری است که وصول به آن الهام

و عزم شیطان برای اضالل  ،نیل به این معرفت برای صحیح قوای ادراکی یریکارگبههمت انسان در 
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که ). لذا شناخت دقیق ساز و کار نفوذ رندیگیمدر تقابل و معارضه قرار  ،و اغوای او در این موضع

 یهاگامسبب برداشتن  تواندیمشناختی جدید روان یهاآموزهبر اساس  (همان دستگاه ادراکی است

دینی و سنتی در این باره  یهاآموزهبسط  به سودبلندی در این مسیر شود. البته چنین اقدامی 

در معرض نقد و ابرام  ،شانسرشت به دلیلبنیادی دینی  یهاآموزهزیرا  ؛خواهد بود نه نقض آن

 .ندتجربی نیست یهاافتهی

 منابع

 قرآن. 

 .البالغهنهج

 4ج قم: سیدالشهداء، ،عوالی اللّآلی ،(1403)محمد بن علی بن ابراهیم ، احسائی ابن ابی جمهور. 

 بیروت: دار صادر، الطبعة الثالثة.لسان العرب ،(1414) محمد بن مکرم ،منظور ابن ، 

 دگاهیاز د یطانیخواطر ش و یخواطر رحمان» ،(1390) هادی دیس ان،ییرضا ؛اکبری، رضا 

 .64-47ص، 86ش، یاسالم مطالعات، در: «مالصدرا

 ( 1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد ،)دار الکتاب اإلسالمی، قم: غرر الحکم و دررالکلم ،

 چاپ دوم.

 ءقم: اسرا ،انسان در قرآن یقیحق اتیح ،(1382) عبداهلل ،یآمل یجواد. 

  1ء، ج: اسرامق ،مختوم قیرح ،(1386)ـــــــــــ. 

  13و  11 ،9ج ء،قم: اسرا ،میتسن ،(1390)ـــــــــــ. 

  داردمشق/ بیروت:  ،القرآن ی غریبالمفردات ف ،(1412) حسین بن محمد ،یاصفهانراغب 

 .یولالطبعة اال الشامیة، الدار /العلم

 ن یالدجالل دیس :حیتصح ،المبدأ والمعاد ،(1354) ، محمد بن ابراهیمیرازیش نیصدرالد

  مت و فلسفه.کتهران: انجمن ح ،یانیآشت

  تهران: مؤسسة  ،یخواجو دمحم :حیمقدمه و تصح ،بیح الغیمفات ،(1363)ـــــــــــ

 .یقات فرهنگیتحق

 ن حوزه یمدرس جامعه یدفتر انتشارات اسالمقم: ، زانیالم ،(1374) ینمحمدحس ی،یطباطبا

 ه قم.یعلم

 مرتضوی، چاپ سوم.تهران: ، مجمع البحرین ،(1375) ینفخرالد ی،حیطر 
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 هجرت، چاپ دوم.قم:  ،نیکتاب الع ،(1410) احمدبن  لیخل ،یدیفراه 

 1ج ،الوفاء ةمؤسس :روتیب ،البحار ةنیسف ،(1416)خ عباس یش ،یقم. 

 ةیتب االسالمکال دار :، تهرانیافکاصول  ،(1363) بن یعقوب محمد ،ینیلک. 

  مؤسسه تنظیم و نشر آثار  :تهران ،یثحدشرح چهل  ،(1371اهلل )سید روح ،ینیخمموسوی

 یکم.وچاپ سی ،ینیخمامام 

 ( 1377ـــــــــــ)، تهران: مرکز نشر آثار امام خمینی.شرح حدیث جنود عقل و جهل ، 

 ( 1378ـــــــــــ)، ،هفتم.چاپ  ،ینیخم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظ: تهران آداب الصالة 

 ( 1382ـــــــــــ)، امام آثار و نشر میمؤسسه تنظ، تهران: جنود عقل و جهل یثحد شرح 

 چاپ هفتم. ،ینیخم

 ( 1389ـــــــــــ)،  ینی.خم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظتهران:  ،نورصحیفه 

 ( 1391ـــــــــــ)، ینی.خم و نشر آثار امام میمؤسسه تنظ، تهران: شرح دعای سحر 

 تهران: دانشیار، چاپ سوم.فارسی -فرهنگ ابجدی عربی ،(1393) رضا ،مهیار ، 

 یعید مهدی بدیتر سکچاپ د :تهران ،ر خسروییتفس ،(1390)رضا یعل ،یخسروانرزایم. 




