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چکیده
عالمان اخالق ،عرفان ،کالم ،فلسفه ،تفسیر و ...هر کدام از حیثیات ویژه ای دربارهی چیستی ،هستی و
کارکردهای وجودی شییینان به مدا ه پرداختهاند .هدف این پژوهش تبیین وجودی شییینان از دیدهاه
فخر رازی ا ست .فخر بر این باور ا ست که شینان از ماده شنن به معنای دور ا ست و در ا صنالح به
اجنه کافر اطالق می شود .او در آثار مختلفش سه دلیل عقل برای وجود شینان بیان کرده ا ست .عالوه
بر آن از طریق مراتب صییدور افعاا از حیوانات از جمله انسییان دلیل من ران وجود شییینان را تبیین
میکند و سپس از طرف مختلف نفوذ شینان در انسان این دلیل را مورد نقادی رار میدهد .او در تبیین
جایگاه شینان در عالم هستی ،شینان را مم ن الوجودی معرفی میکند که نه متحیز است و نه صفت
برای یک شی متحیز است ،بل ه آن را جزء ارواح سفلیه شریر و خبیث معرفی میکند.
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اندیشمممندانی ه خود را از ور ه مهلش شممتا یت رهاندهاند ،این واقعیت را میپذیرند ه عالوه بر اذهان
ما ،موجوداتی در عالم خارج وجود دارند .تقریباً همه این اندیشمممندان درباره موجودات محسمموم اعم از
جمادات ،گیاهان ،حیوانات و ان سان اتفاق نظر دارند ،اما میان آنها درباره این م سأله ه آیا دایرة وجود به
موجودات مح سوم منح صر ا ست یا نه ،اختالف نظر وجود دارد .اندی شمندان مادی موجودات را به عالم
ماده منحصر میدانند و متفتران الهی این انحصار را غیر قابل قبول میدانند و بر این باور هستند ه غیر
از وجود موجودات محسوم ،خداوند نیز وجود دارد ه همة موجودات هستی خویش را وامدار او هستند.
دربارة این مسممأله ه آیا غیر از وجود حتممرت حو ،موجودات نامحسمموم دیگری در عالم هسممتی وجود
دارند یا نه میان اندیشمندان الهی اختالف نظر وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش ،این
موجودات نامحسوم واجد چه ویژگیهایی هستند ،درباره پرسش دوم نیز میان متفتران الهی وحدت نظر
وجود ندارد.
یتی از این موجودات نامح سوم در عالم ه ستی شیطان ا ست .متفتران م سلمان در شاخههای مختلف
علوم اسالمی از ابعاد و زوایای مختلف به ندو او درباره شیطان پرداختهاند.
عالمان اخالق (غزالی 0201 ،ه 0112 ،م ،فیض اشممانی 0210 ،ه  0110م ،نراقی ،0015 ،ص -001
 ،)020عرفان (عالءالدوله سمنانی ،0020 ،ص  ،090-002ص  ،909-900عین الق تات ،بیتا ،ص 092
–  ،)092الم (خواجه ن صیر 0219 ،ه  0509 ،م ،ص  ،001 – 005تفتازانی0215 ،ه 0505 ،م ،ص 20
–  ،)11تف سیر (فخر رازی  0205ه 0110م ،ج ،0ص  ،02 ،10ص  ،59 – 50ج ،0ص ،91-92مال صدرا،
 ،0002ج ،0ص )000 – 025و ...هر دام از حیثیات ویژهای به مداقه درباره چیستی ،هستی و ار ردهای
وجود شیطان پرداختهاند.
م سأله ا صلی این پژوهش ،این ا ست ه فخر رازی چه تبیین وجودی از شیطان ارائه داده ا ست .برای
برر سی این م سأله پژوه شی ندو او درباره پر سشهای ذیل ضروری ا ست .معنای لغوی و ا صطالحی
شیطان چی ست؟ دالیل عقلی وجود شیطان چی ست؟ منتران وجود شیطان برای انتار خویش چه دالیلی
ارائه دادهاند؟ فخر رازی این دالیل را چگونه نقد رده است؟ جایگاه شیطان در عالم هستی چیست؟
ضروری است ابتدا با معنای لغوی و اصطالحی (چیستی) شیطان آشنا شویم.
معنای لغوی و اصطالحی شیطان

رازی در آثار متعددش به ویژه در تفسیر بیرش در مواضع متعدد (ج ،0ص ،59 – 50 ،02 ،10ج ،0ص92
–  ،91ج ،2ص ،209 – 202 ،000 – 000ج ،9ص ،000 ،002 – 000ج ،1ص،029 – 020 ،02 – 02
 ،025 – 021ج ،0ص  ،050ج ،5ص01 ،221 ،011 – 050ج ،01ص ،250ج ،00ص )011دربارة شیطان
بحث رده است.
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او دربارة معنای لغوی شممیطان بر این باور اسممت ه وایة شممیطان مأخوذ از «شممطن» به معنای دور (بعد)
است .از همین جا است ه حتم می شود شیطان بعید است ،اما برعتس مطیع حترت حو قریب است و
بر همین مبنا اسممت ه خداوند میفرماید« :واسممجدوا اقتر » 0و به پیامبر رحمت فرمان میدهد ه اگر
بندگان من درباره من چیزی از تو میپر سند ،به آنها بگو :پروردگارتان به شما نزدیش ا ست« .اذا سألش
عبادی عنی فانی قریب»( 0فخر رازی ،0205 ،ج ،1ص .)000
او در تا نفیس المطالب العالیه درباره معنای اصطالحی شیطان چنین اظهار نظر می ند:
جمهور اربا ملل و نحل ،عقالی متلف را به چهار دسممته – مالئش ،بشممر ،جن و شممیا ین – تقسممیم
می نند.
اما دربارة این ه آیا جن و شیطان از نوع واحد ه ستند یا دو نوع متفاوت ه ستند ،با یتدیگر اختالف نظر
دارند .برخی بر این باور هسممتند ه اجنه همان ارواپ پاو و خیر و شممیا ین همان ارواپ موذی و شممریر
هستند.
مجوم دربارة این م سأله غلو ردند و ادعا ردند :جهان دارای دو خدا ست ،ه یش خدا ریم ،سخی و
رحیم است و خدای دیگر شریر ،بخیل ،قاسی و موزی است .خدای خیر دارای اعوان و لشتریانی است ه
همان مالئته هستند و در مقابل خدای شریر و موذی نیز واجد لشتریانی است ه همان شیا ین و ارواپ
خبیثه ه ستند .آ سمان از آن خدای خیر ا ست و ل شتریانش در آ سمان ح تور دارند و زمین به خدای شر
تعلو دارد و لشتریانش در زمین هستند .آنها به خدای دوم ه خدای شریر است ،ابلیس ا الق می نند.
او در ادامه میافزاید :مسلمانان در هر جای عالم شر ،فتنه یا محنتی اتفاق افتد ،به ابلیس نسبت میدهند
و از خوف آن به خدا تترع می نند و در هر اری ابتدا از عبارت «اعوذباهلل من الشیطان الرجیم» استفاده
می نند و در دنبالة آن «بسممم اهلل الرحمن الرحیم» میگویند و این نهایت درجة تقابل مسمملمین با ابلیس
است.
ثنویه هم دربارة شمممیطان اعتقاد افرا ی دارند و میگویند :جهان دارای دو خدای نور و ظلمت اسمممت ،در
عالم انوار  ،موجودی به نام نور مطلو است ه خدای خیر و رحیم است و انوار دیگری ه ستند ه اعوان و
یاران نور اعظم ه ستند و در عالم ظلمات نیز موجودی به نام ظلمت تام و امل ا ست ه خدای موذی و
شریر ا ست و ارواپ دیگری از حیث وچتی ،بزرگی ،قوه و ضعف ه ستند ه آنها شیا ین و اعوان این
ظلمت هستند( .همو ،0211 ،ج ،1ص )002 – 009
فخر در ذیل تفسیر آیه مبار ه «والجان خلقنه من قبل من نار الحموم» درباره دیدگاه مسلمانان به صورت
مفصلتر اظهار نظر می ند و میگوید« :در مورد این ه «جان یست؟ میان مفسران اختالف نظر وجود
دارد .عطاء از ابنعبام نقل می ند ه مراد از جان ،ابلیس ا ست .ح سن ،مقاتل و قتاده در روایت دیگری
از ابنعبام نقل می نند :جان پدر جن ا ست و این قول ا ثریت ا ست .وجه ت سمیة آن به جان این ا ست
ه از چ شمها پنهان ا ست .جنین به همین منا سبت ا ست ه جنین نامیده می شود ،زیرا جنین در بطن
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مادرش پ نهان ا ست و معنای جان در لغت عربی ،به معنای ساتر و پو شاننده ا ست .جن ال شی در عربی به
معنی این است ه آن را پوشاند».
او در ادامه میافزاید :جان در این آیه ممتن است ،وجه تسمیهاش آن باشد ه خودش را از چشم فرزندان
آدم میپو شاند ،و یا ممتن ا ست وایه جان ،فاعلی با شد ه معنای مفعول از آن اراده می شود ،وایههایی
مثل البن ،تامر ،ماء دافو و عیشه راضیه از قسم دوم هستند.
فخر در ادامه به اختالف دیدگاه مف سران دربارة جن و شیطان ا شاره می ند و میگوید :برخی بر این باور
هسممتند ،جن و شممیطان ،جنس آنها از یتدیگر متمایز اسممت .اما فخر این دیدگاه را مقرون به صمموا
نمیداند و در عوض یادآور می شود ،دیدگاه در ست درباره این م سأله آن ا ست ه شیا ین ق سمی از جن
هستند.
در همین را ستا او میگوید :اجنه به دو د سته – افر و مؤمن – تق سیم می شوند و به اجنهای ه مؤمن
ه ستند ،شیطان ا الق نمی شود ،در عوض به اجنهای ه افر ه ستند ،شیطان ا الق می شود .دلیل بر
صحت این ادعا آن است ه وایه جن ،مشتو از استتار است و هر چه ه جنین باشد ،از جن است .مراد از
«خلقناه من قبل» در آیه این است ه قبل از خلقت آدم خلو شده است.
او در تو ضیح «من نار ال سموم» میگوید :سموم در لغت به باد گرمی ا الق می شود ه در روز یا شب
میوزد ،یعنی باد گرمی ه در آتش و سمموزانندگی وسممیع اسممت ه در همه جای بدن نفوذ می ند ه از
عرق بدن و بخار با نش ظاهر میشود( .همو ،0205 ،ج ،1ص)000
ادلة وجود شیطان

فخر در فصمممل اول جلد هفتم تا نفیس المطالب العالیه (ص )000 – 002ابتدا دالیل منتران وجود
شیطان و جن را بیان نمود ،و سپس به نقد آنها میپردازد .او در فصل دوم مقاله چهارم به راههای اثبات
وجود جن و شیطان می پردازد .او در مقدمه این فصل به چند نتته بسیار مهم اشاره می ند:
ن تة اوا :با تأمل در ادلة نافیان وجود جن و شمیطان درمییابیم ه در حقیقت بر نفی و انتار وجود جن
و شیطان دلیلی وجود ندارد ،زیرا ادلة اقامه شده ،ناصوا هستند.
ن تة دوم :او از جهت دیگر بر این باور اسمممت ه دلیل عقلی متقنی بر وجود جن و شمممیطان هم وجود
ندارد.
ن تة سوم :بر اسام دو نتته پیش گفته ،ما باید درباره وجود جن و شیطان از جهت عقلی توقف نماییم،
اما از رف دیگر ما مشممماهده مینماییم ،انبیای عظام وجود جن و شمممیا ین را تأیید می نند و عالوه بر
آنها ا ثر زهاد ،اربا مجاهدات و متا شفات ادعا می ند ه در برخی از ایام حیات شان اجنه را دیدند و با
آنها صحبت ردند .بر اسام تأییدهای پیش گفته ،ما وجود اجنه و شیا ین را میپذیریم( .همو،0211 ،
ج ،7ص)000
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او بعد از بیان سه نتته ،سه دلیل بر وجود جن و شیطان ارائه می ند .ادله او عبارتند از:
دلیل اوا :ان سان اگر با خلوت و وحدت مألوف گردد و به ت صفیه و ریا ضت با ن ا شتغال یابد ،در درون
خودش نجوایی را می یا بد ه او را با ل مات مر تب ،منظومومعلوم به سممموی خودش دعوتمی ند و
همچنین اشخاصی را با صور و صفات مخصوص مییابد .حال ما میگوییم :این لمات و اشخاص یا عدم
محض و نفی صممرف هسممتند ،یا اموری هسممتند ه تنها در ذهن و خیال از لبام تحقو برخوردارند یا در
حقیقت در عالم خارج ،اشیایی هستند ه لبام هستی بر تن نمودهاند( .همان ،ج ،1ص)009 – 000
او دو فرض اول را با ل می ند و در نهایت نتیجه میگیرد ه جن و شممیا ین در خارج وجود دارند و در
سر ،قلب و با ن انسان او را ندا میدهند و با او نجوا می نند.
دلیل دوم :وساوسی ه در ذهن انسان خطور می ند و لماتی ه در قلب او واقع می شوند ،باید فاعلی
داشته باشد .در مورد فاعل آنها دو فرض قابل رپ است .یا فاعل آنها انسان است یا غیر انسان .فرض
اول – فاعل این افعال انسان است – با ل است .زیرا انسان گاهی از این خوا ر به شدت متنفر است و
با رق گوناگون در صدد دفع این خوا ر است ،اما در برآوردن این خواستهاش موفو نمیشود.
با ابطال این فرض نتیجه میگیرد ه باید فاعل دیگری غیر ان سان در ار با شد ه قادر با شد ،نطقش را
به با ن انسان برساند و این موجود دیگر در واقع همان جن است( .همان ،1 ،ص)009
دلیل سوم :اصحا تجار اعمالی را تجربه ردند و ود ان حتور صور مخصوص را مشاهده می نند
ه فردی به ودو دسممتور می دهد و بر اسممام آن صممور از امور مخفی و احوال متنون سممؤال می ند،
سپس آن ودو میگوید :آنها چنین و چنان گفتند( .همان ،ج ،1ص)001
همان وری ه خود فخر رازی بیان رد ،این ادله عقلی چنان ادله محتمی نیسممتند ،همه آنها را ممتن
است فردی به تواناییها قوه خیال ،وهم عقل انسان نسبت دهد.
تبیین دلیل نافیان وجود شیطان (از طریق مراتب صدور افعال از حیوانات از جمله انسان)

فخر در ابتدای تفسیر گرانقدر مفاتیح الغیب ه دربارة شیطان بحث می ند ،ابتدا دلیل نافیان وجود شیطان
را بیان و سپس به نقد آن میپردازد .او برای تبیین ادله مخالفان وجود شیطان ،مقدماتی درباره چگونگی
صدور فعل از حیوان را بیان می ند.
او یادآور میشممود افعالی ه از حیوانات و از جمله انسممان سممرمیزند ،دارای مراتبی اسممت ،ه این مراتب
دارای ترتیب ذاتی و لزوم عقلی است .این مراتب عبارتند از:
 – 0مصدر قریب این افعال قوای موجود در عتالت است.
 – 0این قوا در صورتی واجد صالحیت فعل و ترو میگردند ه ارادهها به آنها ضمیمه شود .در صورت
تحقو اراده فعل ،امتان ترو برای این قوا وجود ندارد و برعتس نیز اگر ارادة ترو ایجاد شمممود ،امتان
فعل برای این قوا وجود ندارد.
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 – 0اراده جهت انجام فعل یا ترو در صورتی در حیوان ایجاد میشود ه حیوان به لذیذ یا مؤلم بودن آن
فعل علم پیدا ند و در صورت تحقو علم به لذیذ بودن ،اراده به فعل و علم به مؤلم بودن سبب اراده به
ترو میشود.
این علوم اگر به فعل ان سان برگ شت نمایند ،دور یا ت سل سل ایجاد می شود ه امری محال ا ست .بنابراین
علوم و ادرا ات و تصورات از سوی اسبابی خارج از نفس انسان حاصل می شوند .حال این پرسش مطرپ
می شود ه این عامل یا عوامل خارج از نفس چی ست؟ اندی شمندان دربارة پا سخ بدین سؤال وحدت نظر
ندارند ،برخی اتصمماالت فلتی را سممبب پیدایش این علوم و ادرا ات معرفی می نند و برخی دیگر بر این
باورند ه ح ترت حو علت حقیقی این علوم ا ست وخداوند این علوم و اعتقادات را در قلب ان سان ایجاد
می ند( .همو ،0205 ،ج ،0ص)01
فخر بعد از بیان این مقدمات دلیل نافیان وجود شیطان را چنین تبیین می ند.
از مقدمات پیش گفته ثابت شد ه مصدر قریب افعال حیوانی قوای مذ ور در عتالت و و اوتار است و از
رفی بیان شد ه این قوا به تنهایی نمیتوانند م صدر فعل یا ترو گردند ،بلته باید میل و اراده به آنان
ضمیمه شود و همچنین روشن شد ه اراده از لوازم حصول آگاهی به لذیذ یا رنجآور بودن آن شی است و
عالوه بر آن دریافتیم ه آن آگاهی را خدا به صورت ابتدایی یا با وا سطه مراتب خلو می ند و ترتب هر
یش از این مراتب بر ماقبل آن ،ترتبی الزم و ذاتی است.
بر این اسام اگر چیزی محسوم واقع شود و این علم در حیوان ایجاد شود ه این امر با بع او سازگار
و مالیم است ،بع حیوان نسبت به آن امر تمایل پیدا می ند و در صورت تمایل بعش نسبت بدان امر،
قوه برای لب آن امر به حر ت میافتد و اگر این مراتب تحقو یابد ،فعل بالتروره تحقو خواهد یافت.
با این مبانی درمی یابیم ه اگر به فرض ما شیطانی را از خارج در نظر بگیریم و فرض نیم ه از سوی
این شیطان وسوسهای تحقو یافت ،این وسوسه به صورت عملی نمیتواند در پیدایش فعل تأثیری داشته
باشد ،زیرا با تحقو سل سله مراتب پیشگفته – اعم از این ه شیطانی وجود داشته باشد یا وجود ندا شته
با شد – فعل صورت میگیرد و برعتس اگر این سل سله مراتب تحقو نیابد – اعم از وجود یا عدم وجود
شیطان – تحقو فعل ممتنع ا ست .بله حو این ا ست ه اگر این مراتب در رفی ه نفع آفرین ا ست،
تحقو یابد ،ما اسممم آن را الهام مینامیم و برعتس اگر این مراتب در رفی ه – ضممرر آفرین اسممت –
تحقو یابد ،ما اسم آن را وسوسه مینامیم( .همان ،ج ،0ص)00 – 01
فخر همین ا ستدالل را به صورت ب سیار مخت صر در ذیل آیه بی ست و دوم سوه ح ترت ابراهیم «وقال
الشیطان لما قتی االمر» نیز ذ ر می ند( .همان ،ج ،1ص)01
نقد دلیل نافیان وجود شیطان( :تبیینهای مختلف برای نفوذ شیطان در انسان)

فخر برای نقد دلیل مدعیان وجود شممیطان از مدل خاصممی در آثارش تبعیت می ند .او برای نقد مدعای
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نافیان وجود شممیطان ،چگونگی نفوذ شممیطان در انسممان را با تقریرهای مختلف بیان می ند .این تقریرها
عبارتند از:
تقریر اول :نفوذ شیطان از طریق یادآوری:

فخر بعد از تبیین مراحل و مراتب تحقو فعل یا ترو در یش حیوان و ضمممروری بودن این مراتب – از
سوی نافیان وجود شیطان – میگوید :ل آنچه شما بیان ردید ،حو و صدق است ،و ما در این مقام با
شما اختالف نظری نداریم .اما یادآوری این نتته ضروری است ه بعید نیست انسان از چیزی غافل باشد
و با یادآوری شیطان ،ان سان بدان امر التفات پیدا ند .بعد از این یادآوری التفات ان سان بدان امر ،تمایلی
در انسان به آن چیز ایجاد شود و به تبع پیدایش این میل زمینه برای حصول فعل در انسان فراهم شود.
او در ادامه می افزاید :اندیشممممندانی ه به وجود خارجی شمممیطان باور دارند ،مدعای آن ها دربارة نقش
شیطان در ان سان در حد یادآوری ا ست .خداوند این مدعا را در آیه  00سوره ح ترت ابراهیم «وما انلی
علیتم منسلطان اال ان دعوتتمفاستجبتم لی» تأییدمی ند( .همو ،0205 ،ج ،0ص )00
فخر همینتقریر را به صورت مخت صرتر در ذیل آیه 00سورهابراهیم نیز بیان رده ا ست( .همان ،ج ،1ص
)02
تقریر دوم :نفوذ شیطان به جهت ماهیت روحانی آن

فخر می گوید :ما در بحث ماهیت شیطان بیان ردیم ،ه شیطان ج سم نی ست ،ه به نفوذ در داخل بدن
نیاز داشته باشد ،بلته شیطان جوهر روحانی و جزء ارواپ خبیث است ه انسان را به سوی شرور و ظلمات
دعوت می ند و نفس ان سان نیز – ج سم نی ست – بلته جوهر روحانی ا ست ،بر این ا سام بعید نی ست.
شیطان به نفس انسانی وساوم و ابا یل را القاء ند.
او در این استدالل تنها محتمل بودن دخالت و نفوذ شیطان در انسان را بیان می ند( .همان ،ج ،1ص)01
تقریر سوم :تناسب و سنخیت برخی نفوس بشری با شیطان

فخر می گوید :برخی از حتما احتمال دیگری را مطرپ ردند و گفتند :نفوم نا قه بشمممری از حیث نوع،
دارای انواع مختلفی ه ستند و هر نوعی از آنها تحت تدبیر ارواپ سماوی خا صی ه ستند .او سپس ارواپ
انسانی به دو نوع لی ذیل تقسیم می ند.
الف – برخی انواع نفوم بشری واجد اخالق نیش و افعال ریم هستند و به فرپ و خوشرویی و سهولت
امر موصوف هستند .این دسته نفوم به روپ معینی از ارواپ سماوی منتسب هستند.
– برعتس گروهی دیگر از نفوم بشمممری به حدت ،قوت ،غل ظت و بیم بادالتی در امور مختلف
موصوف هستند .این دسته نفوم ،به روپ دیگری از ارواپ سماوی منتسب هستند.
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در مجموع ارواپ بشری بسان اوالد ،نتایج و فروع متفرع آن روپ سماوی هستند و آن روپ سماوی آنها
را به سوی م صالح شان ار شاد می ند و در حالت خوا و بیداری به آنها الهاماتی میر ساند .قدما از این
روپ سمممماوی به نام « باع تام» یاد می ردند .بدون شمممش برای آن روپ سمممماوی به عنوان اصمممل و
سرچ شمه ،شعب و نتایج ثیری ا ست ه همه از جنس روپ این ان سان ه ستند و به جهت م شا لت و
مجانبت با روپ انسان ،بعتی انسانها را بر اعمال الیو و افعال متناسب با بایعشان مش می نند.
این ارواپ اگر خیر ،اهر و یب باشند به آنها مالئته و به مش و امداد آنها «الهام» ا الق میشود و
برعتس اگر این ارواپ شریر ،خبیث و به افعال قبیح مت صف با شند ،به آنها « شیطان» و به امداد آنها
«وسوسه» ا الق میشود( .همان)
تقریر چهارم :وضعیت نفوس بشری بعد از مفارقت از بدن

نفوم ب شری در ول حیات دنیوی صفاتی را سب می ند و این صفات به مرور زمان در او را سخ و
را سختر می گردند .این نفوم بعد از مفارقت از بدن ،اگر بدن دیگری م شا ل و م سانخ این نفوم ایجاد
شود ،بین آن نفس مفارق و این بدن ،به سبب مشا لت نفس و بدن قبلی – بدن دنیوی – یش نوع تعلو
و وابسمممتگی ایجاد میگردد و آن نفس مفارق به این بدن تعلو شمممدیدی پیدا می ند و آن نفس مفارق،
معاون این نفس متعلو به بدن می گردد و به سبب این م شا لت به او در افعال و احوالش مش می ند.
این مش و معاضدت اگر در ابوا خیر و بر ات باشد ،به آن الهام و اگر در با شر باشد ،به آن وسوسه
میگویند – ه ار شیطان است ( . -همان)
تقریر پنجم :تقریر بر اساس قوای چهارگانه در انسان (خیال ،وهم ،شهوت و غضب)

فخر در تف سیر آیه  01سوره اعراف به نقل از حتما میگوید :در بدن ان سان قوای چهارگانهای ا ست ه
زمینة سعادات روحانی را فراهم می ند .این قوا عبارتند از:
 – 0قوة خالیه (ظاهرا باید قوه خیال باشد) در این قوه محسوسات و صور آنها جمع میگردد و جایگاه آن
بطن مقدم دماغ ا ست و صور مح سو سات از بخش مقدمش بر آن وارد می شوند و در آیه هفدهم اعراف
تعبیر «من بین ایدیهم» ناظر به این قوه است.
 – 0قوة وهمیه :ان سان بر ا سام این قوه با توجه به احتام منا سب مح سو سات درباره امور غیرمح سوم
حتم صممادر می ند .جایگاه این قوه در بطن موخر از دماغ اسممت و تعبیر «من خلفهم» در آیه پیشگفته
ناظر به این قوه است.
 – 0سومین قوه ،قوة شهوت است ه جایگاهش در بد در سمت راست بدن است.
 – 2چهارمین قوه ،قوة غتب است ه در بطن چپ قلب قرار دارد.
فخر بعد از بیان این قوای چهارگانه میافزاید :از این قوای چهارگانه احوالی متولد میشممموند ه اسمممبا
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زوال سعادات روحانی را فراهم می نند و شیا ین تا بر یتی از قوای ان سان م سلط نگردند ،نمیتوانند در
انسممان وسمموسممه ایجاد نند .به بیان دیگر شممیا ین از ریو یتی از قوای چهارگانه در انسممانها نفوذ
می نند( .همان ،ج ،9ص)002
تقریر ششم :تقریر از سه طریق شهوت ،غضب و هوی...

فخر در ریو دیگر سه راه نفوذ شیطان در انسان – شهوت ،غتب و هوی – را چنین تبیین می ند:
شهوت امر بهیمی؛ غ تب ،امر سبعی (درندگی) و هوی امری شیطانی ا ست .شهوت برای ان سان آفت
ا ست و غ تب آفتش برای ان سان عظیمتر از شهوت و در نهایت آفت هوی ،شدیدتر از غ تب ا ست .در
فرمایش خدا «ان الصالة تنهی عن الفحشاء» مراد از «فحشاء» آثار شهوت و مراد از «منتر» آثار غتب
و مراد از «البغی» (العنتبوت  )29 /آثار هوی است.
انسان با شهوت به خودش ظلم می ند و با غتب به دیگران ظلم می ند و با هوی به حترت حو ظلم
می ند.
بدین جهت پیامبر ا رم(ص) فرمودند :ظلم سه قسم است .یش ،ظلمی ه قابل بخشش نیست .دو ،ظلمی
ه ترو نمی شود و سوم ظلمی ه امید ا ست خدا زمینه ترو آن را فراهم ند .مراد از ظلم اول ،شرو
به خدا و مراد از ظلم دوم ،ظلم بندهای به بنده دیگر و مراد از ظلم سمموم ،ظلم انسممان نسممبت به خودش
است.
منشأ ظلم غیرقابل مغفرت ،هوی و منشأ ظلم دوم ،غتب و منشأ ظلم سوم شهوت است.
او در ادامه میافزاید :برای هر یش از قوای سهگانه نتایجی ا ست .حرص و بخل زاییده شهوت ،عجب و
بر ،نتیجه غتب و در نهایت فر و بدعت زاییده هوم هستند .اگر این شش صفت رذیله در انسان جمع
گردد ،از آن صممفت هفتم – حسممد – ایجاد میشممود ه آخرین درجه اخالق ذمیمه اسممت .همچنان ه
شیطان پ ستترین افراد از جهت مذموم بودن ا ست .بدینجهت ح ترت حو مجامع شرور ان سانی را با
حسد ختم رد و فرمود« :من شر حاسد اذا حسد» 0همچنان ه مجامع خباثت شیطانی را با وسوسه ختم
رد و فرمود« :یو سوم فی صدور النام من الجنه والنام» 2در فرزندان آدم رذیلهای بدتر از ح سد و در
شیا ین ویژگی بدتر از و سوام وجود ندارد .این ادعا از سوی برخی مطرپ شد ه شر فرد ح سود از شر
ابلیس بیشتر است.
فخر بعد از بیان این مطالب می گوید :ا صول اخالق قبیح سه چیز و اوالد و نتایج آن هفت امر ه ستند با
دقت در سوره فاتحه درمییابیم ه در سوره فاتحه هم سه اسم برای مقابله سه اصل اخالق قبیح و هفت
آیه برای نابودی هفت اخالق ذمیمه وجود دارد و جمیع قرآن بسان نتایج و شعب سوره فاتحه و همچنین
اخالق ذمیمه ب سان نتایج و شعب آن اخالق هفتگانه ذمیمه ا ست .در نتیجه ل قرآن به عنوان عالج و
شفای جمیع اخالق ذمیمه است( 9همان ،ج ،0ص.)001 – 002
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جایگاه شیطان در عالم هستی
العالمین»2

در سوره حمد درباره اق سام عوالم و انواع هر ق سم و در نهایت جایگاه
فخر در ذیل تف سیر «ر
شیطان در نظام هستی چنین توضیح میدهد:
موجود در تق سیم اول به دو ق سم – واجب لذاته و ممتن لذاته – تق سیم می شود .واجب لذاته تنها یش
مصممداق دارد و آن حت م رت حو اسممت ،اما ممتن لذاته همه موجودات عالم هسممتی جز حتممرت حو را
دربرمیگیرد .متتلمین به همه ما سوی اهلل عالم ا الق می نند.
وجه ت سمیه عالم ما سوی اهلل آن ا ست ،ه وجود هر چیزی غیر خدا – از آن جهت ه مخلوق ح ترت
حو ا ست – بر وجود ح ترت حو داللت می ند ،به همین جهت به همه موجودات غیر از ح ترت حو
عالم ا الق میشود.
او در مرتبه بعد ل ما سوی اهلل (عالم ،یا ممتن لذاته) را به سه ق سم – متحیز ،صفت برای متحیز و نه
متحیز و نه صفت برای متحیز – تق سیم می ند .در گام بعدی ق سم اول از اق سام سهگانه – متحیز – را
به دو ق سم – قابل ق سمت و غیرقابل ق سمت – تق سیم می ند و مراد از قابل ق سمت ،ج سم و مراد از
غیرقابل قسمت ،جوهر فرد است.
در مرحله بعد جسم به دو قسم – علویه و سفلیه – تقسیم می شود .مراد از اجسام علویه ،همان افالو و
وا ب ا ست .البته در شرع اق سام دیگری برای آن مثل عرش ،ر سی ،سدره المنتهی ،لوپ ،قلم ،به شت
نیز ذ ر شده است.
اجسام سفلیه یا بسیط و یا مر ب هستند .اجسام بسیط همان عناصر چهارگانه است ه یتی خاو است،
ه ره زمین با بالد معموره آن را شمممامل میشمممود و دومی آ اسمممت ه همه دریاهای موجود در ربع
معموره و آنچه در آ است ،در برمیگیرد و سوم ره هوا و چهارم ره نار را در بر میگیرد.
اجسام مر به نبات ،معادن ،حیوان با اقسام مختلف و تباین انواعشان را دربرمیگیرد.
مراد از قسم دوم – ممتنی ه صفت امور متحیز میباشد – اعراض میباشد .متتلمان قریب چهل جنس
از اجنام اعراض را ذ ر ردند.
مراد از قسممم سمموم ممتن لذاته (عالم) – ممتنی ه نه متحیز اسممت و نه صممفت متحیز – همان ارواپ
ه ستند ه به دو ق سم – سفلیه و علویه – تق سیم می شوند .ارواپ سفلیه به دو ق سم تق سیم می شوند .یا
ارواپ سفلیه به دو قسم تقسیم می شوند .یا ارواپ سفلیه خیر هستند ه همان افراد صالح جن را ت شتیل
میدهند و یا ارواپ سفلیه شریر و خبیث هستند .ه این گروه همان شیطانهای رانده شده هستند.
ارواپ علویه نیز به دو قسممم تقسممیم میشمموند :یا این ارواپ علویه به اجسممام متعلو هسممتند ه همان
ارواپفلتیه میباشند و یا به اج سام متعلونی ستند ،ه مراد از این ق سم همان ارواپ مطهرومقدممیباشد.
(همو ،0205 ،ج ،0ص)055 – 050
فخر در مو ضع دیگر تف سیرش یعنی در ذیل آیه «و قال ال شیطن لما ق تی االمر »...جایگاه شیطان در

تببین وجودی شیطان از منظر فخر رازی
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عالم را چنین بیان می ند :ما سوی اهلل به ح سب ق سمت عقلی به سه ق سم – متحیز ،حال در متحیز،
چیزی ه نه متحیز است و نه حال در متحیز است – تقسیم می شود .دلیلی برای بطالن قسم سوم ارائه
ن شده ،بلته برعتس دالیل زیادی برای این ق سم ارائه شده ا ست .به این ق سم سوم ما سوی اهلل ،ارواپ
میگویند .این ارواپ به دو قسم تقسیم میشوند.
اگر این ارواپ اهر و مقدم و از عالم روحانیات قد سی با شند ،به آنها مالئته میگویند و اگر این ارواپ
خبیث به سوی شرور ،عالم اجساد و منازل ظلمات دعوت نمایند ،به آنها شیا ین ا القمی شود( .همان،
1ج ،1ص)01 – 02
نتیجه

فخر رازی به عنوان یش متفتر الهی انح صار موجودات در دایره مح سو سات را قبول ندارد .او بر این باور
است عالوه بر وجود محسوسات و وجود حترت حو ،موجودات دیگری داریم ،ه حد واسط بین این دو
دسممته هسممتند .او از این موجودات به نام ارواپ یاد می ند .او در گام نخسممت ارواپ را به سممفلیه و علویه
تقسیم می ند و در گام پسین ارواپ سفلیه را به خیر و شریر تقسیم می ند.
مراد او ا ز شیطان ،ارواپ سفلیه شریر ه ستند .او گرچه ادله عقلی برای این ارواپ ذ ر می ند و ادله عقلی
نافیان این ارواپ را مورد نقد قرار میدهد ،اما یادآور می شود این ادله از دایرة نقد مصون نیستند ،به همین
جهت تأ ید اصلی فخر رازی بر ار ردهای وجودی شیطان با تأ ید بر ادله عقلی است.
یادداشتها
 .0العلو .05 /
 .0البقره .002 /
 .0الفلو .9 /
 .2النام .2 – 9 /
 .9بیان امهات ثالثه در مقابل امهات ثالثه :فخر نقش قرآن به ویژه سوره فاتحه در مقابله با رذایل اخالقی را چنین توضیح میدهد:
سی ه خدا را بشناسد و بداند ه الهی جز اهلل نیست ،از شیطان و هوی اجتنا می ند ،زیرا هوی الهی غیر اهلل است .به همین جهت
قرآن میفرماید« :افرایت من اتخذ الهه هواه» (الجاثیه )00 /
و به همین دلیل است ه حترت حو به حترت موسی(ع) فرمود :با هوایت مخالفت ن ،زیرا من جز هوی ،چیزی را خلو نتردم ه با
من منازعه ند .سی ه بداند خداوند رحمان است ،غتب نمی ند ،زیرا منشأ غتب لب والیت است و والیت بنا به فرمایش خدا
«الملش یومئذ الحو للرحمن» (الفرقان  )02 /از آن رحمان است» و سی ه بداند حترت حو رحیم است ،در رحیم بودن به او تشبه
میجوید و در صورت رحیم شدن ،به خودش ظلم نمی ند( .همان)001/0 ،
فخر در ادامه نحوه معارضه هفت آیه سوره فاتحه با هفت خصلت رذیله را چنین توضیح میدهد:
سی ه الحمدهلل بگوید ،در واقع خدا را شتر رده و در نتیجه شهوتش از بین میرود و سی ه به این حقیقت آگاه گردد ه حترت
حو ،ر العالمین است ،حرص او در آن چه ه نمی یابد و بخلش در آن چه ه واجد است ،زایل میشود و آفت شهوت و لذاتش از بین
میرود.
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دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

اگر سی پس از شناخت حترت حو به «الرحمن الرحیم» بدین امر تفطن یابد ه او «مالش یوم الدین» است ،غتب او زایل میشود و
فردی ه «ایاو نعبد و ایاو نستعین» بگوید :در گام اول برش و در گام دوم عجبش زایل میشود و در نتیجه آفت غتب با دو فرزندش
– بر و عجب – از او دفع میشود .هنگامی ه بگوید« :اهدنا الصراط المستقیم» شیطان هوی از او دفع میشود و اگر بگوید« :صراط
الذین انعمت علیهم» فر و شبهه آن بر رف میشود و اگر بگوید« :غیرالمغتو علیهم والتالین» بدعت از او بر رف میشود.
با این بیان مشخص شد ه آیات هفتگانه سوره فاتحه دافع اخالق قبیح هفتگانه – شهوت (حرص ،بخل) ،غتب ( ،بر و عجب) هوی
( فر و بدعت) است( .همان)001/0 ،
 .2الحمد .0 /

منابع و مآخذ

 تفتازانی 0215( ،ه  0505 ،م) شرپ المقاصد ،ج  ،9قم ،منشورات الشریف الرضی. خواجه نصیر 0219( ،ه  0509 ،م) ،تلخیص المحصل (نقد المحصل) ،بیروت ،داراالضواء ،چاپ دوم. عالءالدوله سمنانی )0020( ،العروه الهل الخلوه والجلوه ،تصحیح و توضیح یخیب مایل هروی ،تهران،چاپ اول
 عین الق تات همدانی( ،بیتا) تمهیدات ،مقدمه ،ت صحیح ،تح شیه و تعلیو عفیف ع سیران ،منوچهری،چاپ دوم.
 غزالی 0201 ( ،ه  0112 ،م) احیاء علوم الدین ،ج  ،2تعلیو محمد وهبی سممملیمان و اسمممامه عموره،دمشو ،بیروت ،دارالفتر ،چاپ اول.
 فخر رازی 0211( ،ه  0501 ،م) المطالب العالیه ،تحقیو احمد حجازی ال سقا ،بیروت ،دارالتتا العربی،چاپ اول.
  0205( ،----ه  0110 ،م) ،التفسممیر التبیر ،ج ( ،00 ،01 ،5 ،0 ،1 ،9 ،2 ،0 ،0مجموعه  00جلدی هدر  00مجلد چاپ شده است).
 فیض ا شانی ( 0210ه  0115 ،م) المحجه البی تاء ،ج  ،2ت صحیح و تعلیو علی ا بر غفاری ،بیروت،مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
 مالصممدرا ( ،)0002مفاتیح الغیب ،ج  ،0تصممحیح ،تحقیو و مقدمه نجفقلی حبیبی ،تهران ،بنیاد حتمتاسالمی صدرا ،چاپ اول.
 -نراقی ،مال احمد ،)0015( ،معراج السعاده ،هجرت.

