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تـــقــدیــم بــه
       تـنــݠهــاتـــرین معــصــوم





سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  ۴. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
م<و 

ُ
ه

ُ
م

ّ
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َ
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ّ
ِك

َ
کتاب های آسمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
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پیشگفتار

که  کوچک، استعدادهایی نهاده است  گوشه گوشۀ این زمیِن به ظاهر  خداوند در 
کوچکش، هر  گسترده ای از آن ها را نشناخته ایم و انسان با مغز به ظاهر  هنوز انواع 

که: روز به رازی از رازهای آن ها پی می برد و به آنجا می رسد 
ــــای ــ ــــری از جــ ــ ــ ــــــک ذّره را برگی ــ ــر ی ــ ــ ــ گ ــــراپای1ا ــ ــــــم ســ ــ ــــــه عال ــــزد همــ ــ ــ ــــرو ری ــ ــ ف

تمام دردهای زمینی با داروهای زمینی درمان می شوند؛ اما دردهای بی اخالقی 
و بی ایمانی و بی وجدانی با به کاربستن آموزه های سفیران آسمان و زمین و به کمک 
امدادهای آســـمانی و از همه اساســـی تر، با ارادۀ بشر درمان می شـــود. هزاران هزار 
کش  کشا ســـال پیش، بشر به روح و جســـم توجه داشت و تکامل یا سقوطش در 
کریمۀ  کنون و آینـــده نیز چنین خواهد بود و این آیۀ  این دو، شـــکل می گرفت و در ا
ِه<؛2 )خلقت خداوند تغییرپذیر نیست.(

َّ
ِق الل

ْ
ل

َ
ْبِدیَل ِلخ

َ
 ت

َ
قرآن گواه بر آن است: >... لا

عکــــــــس مــــــــاه و عکــــــــس اختــــــــر برقــــــــرارآن مبــّدل شــد دریــن جــوی چنــد بــار
ماه آن ماه است و آب آن آب نیست3قرن ها بگذشت و این قرن نوی است

پوشـــش ها، پویش هـــا، ابزارها، ادبیـــات و... تغییر می کننـــد و بااینکه تن آدمی 

که بینی چشمه نور...«. گر خواهی  1 .م ح م ود ب ن  ع ب دال ک ری م  شبستری، گلشن راز، بخش ۸، با مطلع »ا
2. روم، 30.

3. ج الل ال دی ن  م ح م دب ن  م ح م د مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم، با مطلع: »چون به هوش آمد بگفت ای کردگار...«.
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چنگال هـــا را در زمین فرو برده اســـت، ولی روح او آهنگ باالرفتـــن دارد و بال ها را 
که بشر بر شتر می نشست، در رقابت  برای رفتن به سمت آسمان می گشاید. روزی 
جسم و روح، تصمیم می گرفت؛ اما امروز در انتخاب کدامین شبکۀ ماهواره و کدام 
کدامین رفیق تصمیم می گیرد. امروزه، بشر  کتاب و  کدام  کدام نرم افزار و  سایت و 
گاهی برای انتخاب هایش مدیریت های  راحت تر به آبشخورها دســـت می یابد و 
ثانیه ای می طلبد. حساسیت  های فضای مجازی می طلبد که انسان پیش از ورود 

گام بردارد. کند و با امنیتی بیشتر در این راه  به آن ها خود را آماده 
گروهی مجازی یا رجوع به ســـایتی،  که با عضویـــت در  کســـانی  چه بســـیارند 
زمینـــۀ انتخاب درســـت برایشـــان فراهم شـــد و به معـــارف الهی و آیـــات آفاقی 
کـــه بـــه ایـــن  آســـان تر دســـت یافتنـــد و چـــه انبوه انـــد انســـان های معصومـــی 
دریـــای پرتالطـــم آمدنـــد و اندیشـــه ها، باورهـــا، اخالق و فتّوتشـــان تباه شـــد و 
گرداب های  که نســـلی را بـــه  گرفـــت  چـــه ارتباط هـــای تعریف نشـــده ای شـــکل 
کشـــانید. مســـدودکردن این رســـانه های مجـــازی و محدودکردن بشـــر در  گناه 
 ممکن اســـت و نه مصلحـــت. آنچه می تواند 

ً
اســـتفاده از این رســـانه ها، نه ذاتا

تـــا حدود زیادی جلوی این ســـیل بنیان افکن را بگیرد، عبارت اســـت از: توجیه 
نســـل، ایجاد محدودیت های منطقی، رعایت اخـــالق، مدیریت بهره مندی و 
گاهان مســـیر تکامل و عالمان مهـــّذب. ازاین رو، در این  قطع نکـــردن ارتباط با آ
اثـــِر پژوهشـــِی اخالقی درنظر داریـــم، بایدهـــا و نبایدهای اخالقی ارتبـــاط با این 
کنیم. امید است خداوند آنچه موجب  رسانه ها را مطرح و از آن ها دفاع معقول 

کند. کاربران عزیز است، بر قلب و اندیشه مان الهام  ایجاد مصونیت برای 
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درآمد

در نـــگاه جامعه شناســـانه بـــه مســـائل اجتماعی، هنجارهـــا و ناهنجارها بررســـی و 
کـــه در این علم بـــرای برون رفـــت از ناهنجاری ها  تحلیـــل می شـــوند. راهکارهایی 
کمیت وجدان،  مطرح می شـــوند، جـــز قانون های محکم و در بهترین حالـــت، حا
که پشـــتوانۀ اصالحات  پشـــتوانه ا ی بـــرای اجـــرا نخواهند داشـــت؛ اما در جایـــی 
اجتماعی و اخالقی، فطرت و اعتقاد به ماورا و خدا و قیامت باشد، تطهیر جامعه و 
پاالیش فکر و دل مردم، روان تر و مطمئن تر رخ می دهد. احساس حضور در محضر 
گرایش ها به وجود می آید،  کـــه براثر اعتقاد به این باور و راهیابی آن بـــه دل و  خـــدا 
عامل بسیار نافذ و تأثیرگذاری است. این حس، همچون پلیسی درونی، در آشکار 
گماشته شده اســـت و به تعبیر امام علی؟ع؟:»هرکس از جانب  و پنهان بر انســـان 

خویشتن خویش، اندرزگویی داشته باشد، خداوند هم حافظی بر او می گمارد.«1 
دین گرایی، سرمایۀ ِقداست است و ُحرمت و حس تقدیس، تنزیه، پاسداشت 
و حرمت بانـــی را در نهاد انســـان به تکاپو وامی دارد. به بیانی روان تر، انســـان باید 

1. نهج  البالغه، حکمت ۸9.
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 برای خـــدا و مقوله های 
ً

باورهایـــش با حس تقدیس آمیخته باشـــد. انســـان فطرتا
که در راه آن ها از خواسته های خوِد  گاه حاضر است  آسمانی ُحرمت قائل است و 
کی اش بگذرد. دین آســـمانی این حس را معرفی و برمی انگیزد. بّران شدن تیغ  خا
وجدان هم یکی از رسالت های آیین آسمانی است؛ ازاین رو، توجه به ُبعد معنوی و 
تقویت آن برای پیشگیری و درمان ناهنجاری های فضای مجازی و درامان ماندن 

از آسیب ها و آفت های آن ضروری است. 
که این  کلـــی، هیچ قفلی را نمی گشـــایند و فقـــط می گویند  امـــروزه، راهکارهـــای 
که مخاطبانش خانواده ها  کتـــاب  گرفته اند؛ ازاین رو، در این  کجا قـــرار  قفل هـــا در 
و جوانان آشـــنا با فضای مجازی هســـتند، در صددیم برخی آســـیب های فضای 
کاربردی بـــرای آن ها بیان  مجـــازی را واقع بینانه بررســـی و تحلیـــل و راه حلی هایی 
گشـــودن قفل های ورود به دنیای  کلیدهایی برای  کنیم. درحقیقت، می خواهیم 
کنونی هنگام ورود به فضای مجازی با  بی آســـیب مجازی فراهم ســـازیم تا نســـل 

بحران فکری و اخالقی روبه رو نشوند و از آثار مثبت این فضا نیز محروم نمانند. 
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بــیــــممـــــوج

دریچه ای به مباحث این فصل:

1. ارتباط فضای مجازی با احساس امنیت و آرامش؛
2. آثار مثبت فضای مجازی در زندگی انسان ها؛

گوهر زمان،  3. آســـیب های بافتی )ذاتی( فضای مجازی: حـــراج 
بی نظمی و خودفراموشی، امکان غفلت زدگی و لهوگرایی،  غرق شدن 
گاهی به عمل، احســـاس  در اقیانـــوس داده ها، اختـــالل در تبدیل آ
سیری دروغین، نداشـــتن دانسته های تثبیت  شده، سطحی نگری و 
قشری گرایی، به حاشیه رفتن رسالت های انسانی، بی میلی به برقراری 
ارتباط های حضوری، بی مهری به مطالعه، توّهم پایان یافتن تکلیف، 

کم شدن روابط مکانیکی بین افراد، ناامنی در محتوا و بی تحرکی. حا
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فصل اول: آسیب های بافتی فضای مجازی

1. ارتباط فضای مجازی با احساس امنیت و آرامش

استحکام بسیاری از دستاوردهای آدمی به شرط ها و زمینه ها و به قول فیلسوفان به 
»معّدات« وابسته است. تبدیل شیر به ماست و نهالی نوپا به درختی تنومند و...  
مقوله های طبیعی هستند که با مقوله های ماورائی، مانند شکل گیری تکامل انسان 
متفاوت اســـت. تکامل انســـان بدون وجود امنیت و آرامش محقق نمی شود. در 
کید شده است؛ به نحوی که خداوند در  اسالم نیز بر ضرورت وجود امنیت بسیار تأ

که دربارۀ عصر ظهور است، می فرماید:  آیۀ 55 سورۀ نور 
...<؛ 
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که  خداونـــد بعـــد از ترس و ناامنی، آنـــان را به امنیت و آرامش می رســـاند 

. بپرستند...  مرا 

براســـاس این آیه، پرســـتش، عـــالوه بر اینکه راه تکامل انســـان، هـــدف خلقت و 

فرستادن رسوالن1 است ، به عنوان هدف از ظهور منجی نیز برشمرده شده است. 

امنیت از لوازم جدی پرســـتش است و اسالم در طرح حکومت، مبارزه با قاطعان 

گرفته است.  گردنه(، مفســـدان فی االرض، ســـارقان و... را جّدی  طریق )دزدان 
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1. ذاریات، 56: > َو م
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بــیــــممـــــوج

باتوجه به اصل امنیت و آرامش برای دستیابی به رشد و تکامل معنوی، نیکوست 

کنیم. که دربارۀ فضای مجازی بیندیشیم و ثمره های مثبت و منفی آن را بررسی 

گروی امنیت و آرامش است و بدون آن، هدف از • کمال انســـانی در 
خلقت که همانا پرستش پروردگار است، محقق نمی شود. 

2. آثار مثبت فضای مجازی در زندگی انسان ها 

گاهی های  گر آسیب های فضای مجازی را درنظر نگیریم و فقط از یک زاویه، یعنی آ ا
حاصل از فضای مجازی، به آن بنگریم، خواهیم گفت که فضای مجازی آثار مثبت 
و دستاوردهایی نیز دارد که بر شما خوانندگان مخفی نیست. این آثار مثبت شامل 
گستردۀ علمی، برقراری  گردآوری داده های  کشف ها،  تبادل خبرها، دستیابی به 
ارتباط  هـــا، میان ُبرزدن در نوشـــتن مقاله هـــا، جلوگیری از فعالیت های هم راســـتا و 
کنون، بااینکه ممکن است  تکراری، آسان ســـازی تجارت و خرید و... است. هم ا
صاحبـــان برخـــی نرم افزارها هدف های شـــوم و تخریبی داشـــته باشـــند، راهی جز 

موج سواری و بهره گیری از امکانات آن ها نیست. 
که اســـتفادۀ مذهبی هـــا از رســـانه های مجـــازی موجب رونق  برخـــی معتقدند 
اندیشـــۀ مؤسســـان و تحقق هدف های آن ها خواهد شـــد ؛ ازاین رو، هرگز نباید به 
گـــر دردمندان جامعۀ دینی برای دفاع  این فضاها وارد شـــد. برخی نیز معتقدند، ا
گرام،  از باورها و ارزش ها اســـالمی از فضای مجازی و نرم افزارهایی، مانند اینســـتا
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واتس آپ، تلگرام و... اســـتفاده نکنند، میدان برای دشمنان خالی خواهد شد و 
آنان بدون هیچ مانعی با اســـتفاده از این ابزارها، اخالق و عزت و اســـتقالل امت 
اسالمی را تخریب خواهند کرد. ای کاش با حمایت گسترده از مهندسان و فّناوران، 
که دیگر هیچ گونه شـــبهه ای  نرم افزارهایی با ِســـرورهای مســـتقر در ایران داشـــتیم 
گون دربارۀ  کنون درصدد قضاوت نیستیم و فقط دیدگاه های گونا نداشتند؛ البته، ا

این فضاها را مطرح می کنیم. 

3. آسیب های بافتی )ذاتی( فضای مجازی

عالم ناسوت دنیای تضادها، برخوردها، آفت ها و اختالف هاست و براین اساس، 
گفتند چرا در زمین  که  شـــاید بتوان ســـّر این پرســـش فرشـــتگان از خدای متعال را 
کرد. انسان  که فســـاد می کند و خون می ریزد، به خوبی درک  موجودی می آفرینی 
ة<؛1 )من بی شک، 
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روی زمین خلیفه ای قرار می دهم(؛ بنابراین، انسان ُبعد ماورائی دارد و چون این 
خلیفه، روی زمین اســـت، ُبعد زمینی هم دارد. داشـــتن اختیار و ُبعد جســـمانی و 
مـــادی، زمینـــۀ رویارویـــی انســـان ها را بـــا یگدیگر فراهـــم می کند و بـــه همین دلیل 

که این موجود در زمین خون می ریزد و فساد می کند. گفتند  فرشتگان 
کی، استعدادهای نهفتۀ روح شکوفا  کشمکش میان روح و خواسته های خا در 
می شوند؛ هرچند رهاشدن روح آدمی، امکان مغلوب شدن در برابر خواسته های 
کی را به شـــدت افزایش می دهد. انبیا، ائمه، اندرزگویـــان، عقل و وجدان روح  خا

1. بقره، 20.
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