ﺧﻄﺮ وﺳﺎوس ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺴﯽ در ﺑﯿﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
در ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻗــﺮآن ﮐــﻪ ﻫــﺮ روز ﺻــﺒﺢ در ﻣﺴــﺠﺪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻧﺎس ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺎس
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮ ّ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ و ﺟﻨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ
ﻫﺎ آن ﻗﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ را ذﮐﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺎس ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآﻧﯽ »اﻟﻮﺳﻮاس« و »اﻟﺨﻨﺎس«
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد :اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ در ﮐﻠﻤﻪ
»اﻟﺨﻨﺎس« آن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻨّﺎﺳﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮی ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و رواﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﯽ
رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ و ﺟﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ و ﺟﻨﯽ ﻫﺮ دو ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻄﺮ
ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺴﯽ در ﺣﯿﻄﻪ وﺟﻮد رواﺑﻂ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ او ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺴﯽ
اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اداﻣﻪ داد :اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﭘﺪر و
ﻣﺎدری ﮐﻪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ دارای ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺑﺎرز ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼط دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ/رﻓﺎﻗﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز وﺳﻮاﺳﻬﺎ و ﺧﻨّﺎﺳﻬﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼط
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ،رﻓﺎﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺗﻬﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼط زﻧﺎن و ﻣﺮدان در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و اﺑﺘﺬال ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﯿﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ از آن ﺑﺮای
رﯾﺨﺘﻦ ﻃﺮح رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و
ﺿﺪ ﺗﺸﯿﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای
ﺷﺒـﺎﻧﻪ روز ﻋﻠﯿـﻪ اﻧﻘﻼب و ﻋﻠﯿـﻪ ﺗﺸﯿـﻊ در ﺣـﺎل ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻫﺪف
آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮره ﻧﺎس
اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮره ﻧﺎس
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮره زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ
ﺻﺪا در آورده اﺳﺖ و آن زﻧﮓ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد وﺳﻮاﺳﻬﺎ و ﺧﻨّﺎﺳﻬﺎ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎً اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺪه اﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻠﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﺑﺎﻃﻞ را در ﻟﺒﺎس ﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
*رﺳﺎ

