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  شيطان وجودي فلسفة بررسي
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  2مصطفي سليمانيان  25/09/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 چنين موجود چرا است؛ اما بوده بشر خلقت ابتداي از ها، انسان شيطان با دشمنيِ ماجراي
 سودي چه او آمدنِ وجود به و شده آفريده  است، سعادت و معنويت راه سر بر مانعي كه شروري
است، به  اي خانه كتاب نوع از و تحليلي ـ توصيفي روش با كه نوشتار اين است؟ هدف داشته
 وجود مستقل فلسفة و ها خلقت، انسان خداوند، عالم با رابطه در شيطان وجودي فلسفة بررسي
 و جماليه صفات برخي ظهور باعث كه خداوند با رابطه در شيطان خلقت. پردازد مي شيطان
 بروز و ظهور منصة به متضاد موجودات آفرينش را در خداوند شود، قدرت مي خداوند جاللية

  . شود ها مي انسان گوناگون استعدادهاي شكوفايي شيطان موجب وجود چنين رساند؛ هم مي
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  مقدمه
و از  كندها ديني را جهت حركت در راه خدا مشاهده مي همه سفارش كه انسان اين وقتي 
سوي خداست، با اين سؤال مواجه  فهمد كه شيطان مانعي حدي بر سر راه حركت به  سويي مي

رو در همه امكانات و ني شود كه چرا موجودي به نام شيطان در سر اين راه قرار دارد؟ و چرا اين مي
ها مجموعه سؤاالتي  اختيار اوست؟ و چرا اصالً خلق شد و بعد از سركشي به او مهلت داده شد؟ اين

 اين اهميت. عنوان فلسفة وجودي شيطان يا فلسفة خلقت او در ذهن انسان وجود دارد است كه به 
 را خود زندگي رد مؤثر عوامل همة بايد دنيا اين در زندگي براي انسان كه است جهت  از آن مسئله

 نقش ها انسان زندگي در كه است موجوداتي از يكي شيطان بشناسد؛ و گوناگون هاي زاويه از
 متعال خداوند كه جايي تا رود مي شمار به بشر دشمن ترين خطرناك و ترين بزرگ و دارد اي ويژه
 پيروي ديگري و) 172: اعراف( خودش ربوبيت يكي: گرفت پيمان و عهد انسان از چيز دو براي

 افراد ذهني پرسش كه را شيطان وجود چرايي به پاسخ نوشته اين ، و)60: يس( شيطان از نكردن
 صورت متعددي تحقيقات »شناسي شيطان« موضوع اصل دربارة. كند مي گيري است، پي زيادي
 خاص مسئلة درباره است، ولي شده  نوشته اين باره در مقاالتي و ها نامه پايان ها، كتاب و گرفته

 مسئله اين به ها نوشته در كمي بسيار مقدار است و شده تالش كمتر» شيطان وجودي فلسفة«
 باره  در اين مختصري توضيح شيطان، به مربوط آيات ذيل مفسران بعضي فقط و اند پرداخته

ما . اند كرده بيان مطالبي باره در اين  قدر و قضا به مربوط مباحث در هم متكلمان برخي و اند داده
 هاي گام در است اميد. ايم در اين مقاله به تببين فلسفة وجودي شيطان در ابعاد مختلف پرداخته

  . گيرد انجام ديگر اديان در حتي موضوع، اين دربارة بيشتري تحقيقات بعدي،
 و اعم معناي مقاله، موضوع در »فلسفه« عنوان انتخاب از ما مراد شويم يادآور است الزم

 خلقت و وجود غايت و علت، حكمت، هدف، نهايت، فايده، سرانجام به بردن پي يعني آن، عرفي
 چيست؟ حكم فالن فلسفة: گويند مي مثالً كه مواردي در استعمال نوع اين و است شيطان
  . دارد كاربرد

  »شيطان« كلمة معناشناسي
 قوي را اول احتمال لغت اهل بيشتر كه است شده مطرح  احتمال دو »شيطان« لغت دربارة

  : دانند مي
 شَطَنَ« مادة از يا) متعدي(كردن  دور معناي به »شَطناً يشطُنُ شَطَنَ« مادة از »شيطان«) الف
 وزن بر »شيطان« صورت، اين در. است شده  گرفته) الزم(بودن  دور معناي به »شطوناً يشطُنُ
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 است، اصلي آمده »شياطين« وزن بر آن جمع كه اين است؛ و اصلي آن نونِ و بوده »فَيعال«
 از را ها انسان كه گويند مي شيطان جهت از آن  شيطان به و كند مي تأييد را آن نونِ بودن

؛ 81: 8ق، 1405منظور،  ابن(است  دور الهي رحمت از خودش يا و كند مي دور الهي رحمت
   .)313: ق1405فيومي، ؛ 264: ق1426راغب اصفهاني، ؛ 479ق، 1426فراهيدي، 

 »فَعالن« وزن بر و است شدن هالك معناي به »شَيطاً يشيطُ شاط« از مشتق »شيطان«) ب
 او به افتاد، هالكت به سركشي و تمرّد با شيطان كه جهت از آن  و. است زايده آن نون و بوده

: ق1426راغب اصفهاني، ؛ 479ق، 1426؛ فراهيدي، 81: 8ق، 1405منظور،  ابن(گويند  شيطان
  ).313: ق1405فيومي، ؛ 264

  »ابليس« كلمة معناشناسي
  : دارد وجود نظريه دو هم واژه اين ريشة دربارة
 است؛ در نتيجه شده عرب كالم وارد كه است) يوناني احتماالً(عجمي  اي واژه لغت، اين) الف

: ق1426فراهيدي، ؛ 81: 8ق، 1405منظور،  ابن: ك.ر(آن گشت  ريشة دنبال عرب لغات در نبايد
  .)313: ق1405فيومي، ؛ 264: ق1426راغب اصفهاني، ؛ 479

 سرگرداني اميدي، نا معنايبه »إبالس يبلس أبلَس« مادة از كه است عربي لغتي واژه، اين) ب
فراهيدي، ؛ 81: 8ق، 1405منظور،  ابن: ك.ر(است  »إفعيل« وزن بر شده و  گرفته حزن و

 از روايتي اساس بر و .)313: ق1405فيومي، ؛ 264: ق1426راغب اصفهاني، ؛ 479: ق1426
 شده نااميد حق رحمت شد، زيرا از ناميده ابليس او«: شود مي تأييد دوم احتمال jرضا امام
  .)241: 63، 1374مجلسي، ( »است

  : است الزم قسمت اين در نكته دو بيان
 فرمان از سركشي از پس اسم دو اين و نيست شيطان و موجود، ابليس اين اصلي نام. 1

 نام احاديث، بعضي اساس بر. است شده نهاده او بر jآدم حضرت بر نكردن سجده و خداوند
 القاب و اسما روايات، در و) 241: 63، 1374مجلسي، (است  »عزرائيل« يا» حارث«او  اصلي

  .)195: 63، 1374مجلسي، (است  ذكر شده او براي هم ديگري
مجلسي، (شده   گفته دارند، فرق يا هستند يكي ابليس و شيطان مصداق كه اين دربارة. 2
به  كه است عامي اسم شيطان، زيرا است مطلق خصوص و عموم دو آن رابطة )195: 63، 1374

 رود، اعم مي كار به سركش و كننده، طاغي موذي، منحرف شرور، موجود هر صفت، براي عنوان 
 همو براي است خاص اسم ابليس، و )81: 8 ق،1405منظور،  ابن(جن  يا باشد انسان كه اين از
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 هر كريم قرآن در و شد الهي درگاه ملعون و مطرود و كرد سرپيچي آدم بر سجدة دستور از كه
 آيات بررسي و است ابليس همان منظور كار رفته،  به» الشيطان«الم  و الف با شيطان لفظ جا

است  بوده ابليس همان ايشان با درگير شيطانِ دهد، مي نشان jآدم حضرت قضية به مربوط
 ديگر، برخي در و »شيطان«كلمة  ايشان، به مربوط آيات برخي در ، زيرا)10: ق1413غروي، (

 إِالَّ فَسجدوا لĤدم اسجدوا للْمالئكَةِ قُلْنا إِذْ و«: نمونه براي است؛ كار رفته به  »ابليس«كلمة 
 ابليس جز  همه كنيد، پس سجده را آدم: گفتيم فرشتگان به كه را هنگامى  كن ياد ؛ و» إِبليس
 هر شيطان ؛ پس »فيه كانا مما فَأَخْرَجهما عنْها الشَّيطانُ فَأَزلَّهما« :آية و .)50: كهف(كردند  سجده

  .)35: بقره(كرد  خارج را ايشان بودند، آن در از آنچه بلغزانيد و بهشت از را دو

   خداوند با رابطه در شيطان وجودي فلسفة
 از يكي هستند و متعال خداوند صفات از اي نشانه نوعي به  جهان، اين موجودات از يك هر
 فلسفة تحليل در دانشمندان برخي حال. است متعال خداي شناخت جهان، خلقت اهداف

 بعضي بر اي نشانه و دليل را شيطان وجود اند و كرده نگاه مسئله به ديد اين از شيطان وجودي
  : شود مي ارائه قسمت چهار در ها تحليل اين اند، كه گرفته متعال خداوند صفات

   د متضا موجودات آفرينش بر قدرت اظهار .1

اند،  برشمرده مردم براي خداوند قدرت شدن آشكار را شيطان وجود هاي حكمت از يكي
 را شب خداوند كه طور همان. است زياد قدرت هاي نشانه از متضاد، امور بر داشتن سيطره چون
 كه(شيطان  خلق درد، با برابر در را دارو و زندگي برابر در را مرگ و قرار داد روز برابر در

. ساخت محقق را خود قدرت از ، نمايشي)خيرند كه(مالئكه  برابر در) است شرور موجودي
 ذاتي اين كرد؛ پس ظاهر بندگان بر را خويش قدرتمتقابل،  و متضاد امور خلق با متعال خداوند
 ترينِ شريف كه جبرئيل ذات برابر در است، شرّي  هر سبب و هاست ذات ترينِ خبيث را كه
 و ملك و قدرت كمال بر داليل بهترين از اين و ...است، قرار داد خيري هر سبب و هاست ذات

: تا سابق، بي(قرار داد  هم برابر در و كرد خلق را متضادها اين كه اوست است، چون الهي سلطة
 با را خود قدرت كمال متعال، خداي كه است آن شيطان وجود هاي حكمت بنابراين، از. )155
 ترين بزرگ از اين شياطين، و و ابليس و ها فرشته و جبرئيل خلقت مثل دهد؛ نشان اضداد خلق
 و آسمان مثل كند؛ خلق را اضداد تواند مي او، زيرا است خداوند سلطان و اراده و قدرت آيات

و  .)189: ق1419، أشقر(ناپاك  و پاك و سرما و گرما جهنم، و بهشت ظلمت، و نور زمين،
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: خوانيم مي) است الهي اسماي از اي مجموعه كه( كبير جوشن دعاي 63 فقرة در كه طور همان
 خلق را نورها و ها تاريكي كه كسي اي«: است متعال خداوند صفات از خير، برابر در شر تقدير
 كسي اي! كرد مقدر را شر و خير كه كسي اي ...!كرد خلق را آفتاب و سايه كه كسي اي! كرد
  .)165: 1377قمي، (» !كرد خلق را حيات و مرگ كه

  : است الزم نكته دو به توجه جا اين در
 فلسفي و منطقي اصطالح است، نه آن عرفي و لغوي معناي جا اين در »تضاد« از منظور :اول

 كه شرطي باشد، به تباعد نهايت ها آن بين كه وجودي امر دو«: يعني اصطالح در تضاد، زيرا آن
 از يا و شوند واحد موضوع يك بر وارد كه باشد صحيح و شوند داخل قريب جنس يك تحت در
 مثل(جواهر  و است اعراض شامل تضاد، از تعريف اين. )66: ق1427حلي، ( »شوند مرتفع آن

 هم مالصدرا جهت، همين به و) 185: ق1422طباطبائي، (شود  نمي شامل را) شيطان و فرشته
 و شيطان بين پس .)194: 2ق، 1430مالصدرا، (ندارد  قبول را شر و خير بين اصطالحي تضاد

  . است مخالفي شيء هر آن از منظور كه است لغوي تضاد نيست، بلكه اصطالحي تضاد جبرئيل
 امرِ دو جا كه از آن: داد توضيح گونه اين توان مي را متضاد موجودات خلق با قدرت اظهار :دوم
 از اي نشانه فعلي هر سنخيت، قانون طبق جا كه از آن و دارند مخالفت و ناسازگاري باهم متضاد
 اگر معموالً و اوست ذات مناسب كه دهد مي انجام را كاري موجودي هر و است آن فاعلِ

 را رابطه اين تواند نمي متضادش و مقابل طرف با باشد، داشته مناسبتي و اُنس امري با شخصي
 باشد، اين داشته سيطره ها آن بر و كند خلق را متضاد امر دو موجودي اگر باشد، پس داشته
 »دارد قدرت چيز همه بر خداوند«: است آمده كريم قرآن و در .اوست قدرت كمال از اي نشانه

 هم متضاد امور شامل كه است آن كليت و عموميت همان آيه، اين در مهم نكتة و) 21: فتح(
 اند؛ مساوي قدرت از نظر الهي ذات برابر در امور همة كه است خاطر همين به و شود مي

 سلطه و قدرت و علم از نظر خداوند براي موجودات«: فرمود jصادق امام كه طور همان
  .)131: ق1398صدوق، ( »اند مساوي

   الهي قهرية اسماي ظهور .2

 صفات نشانة يا كه باشند موجوداتي بايد اند؛ پس الهي صفات تجليات و ها نشانه عالم، همة
 به(خداوند  قهاريت آورند، تا فراهم را قهريه اسماي اين ظهور اسباب يا و باشند الهي جاللي
 گمراه با شيطان و شود نمايان) موجودات بر داشتن سيطره و گشتن پيروز شدن، غالب معناي
 مظهر و آورد مي فراهم را قهريه اسماي اين ظهور زمينة ديگران، كردن گمراه و خودش شدن

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

هم،
ازد

ره ي
شما

م، 
سو

ال 
س

13
94

  

108

: 5، 1384سبزواري، (است  مضلّ اسم مظهر پس شيطان،. شود مي خداوند »مضلّ يا«اسمِ 
 منتقم، قهار،: مثل است؛ خداوند قهرية اسماي آثار ظهور آن، وجودي هاي حكمت از و) 339
 اين مذلّ، و و معزّ رافع، خافض، الحساب، سريع الشديد، البطش ذي العقاب، شديد ضار، عدل،
 انس و جن اگر پس. باشد داشته وجود ها آن متعلق بايد و هستند خداوند كمالي افعالِ و اسما
 سبب ابليس، خلق و )155: تا سابق، بي( شد نمي ظاهر اسما اين آثار بودند، فرشتگان مانند
. شود نمي اسما ظاهر اين باشند، آثار مؤمن و مطيع خلق همة اگر اسماست، چون اين ظهور
 الهي معزّ و رافع شد، اسماي مالئكه واعظ و كرد عبادت شيطان كه وقت آن  گفت، توان مي

 دربارة الهي مضلّ و خافض اسماي كرد، هبوط و كرد استكبار كه وقت آن  و كرد ظهور او دربارة
 اسماي از ديگر ها، قسمتي عذاب انواع نزول و شياطين توسط اقوام شدن گمراه با و كرد ظهور او

 ظاهر باد آية و طوفان آية و شدند نمي كافر هود قوم نوح و نبود، قوم ابليس اگر. شد ظاهر قهريه
: 2004حواس، ( گشت نمي ظاهر موسي عصاي و بيضا يد و كرد نمي استكبار فرعون شد و نمي
155(.  

 وجود چنين هم و«: گويد مي »اصلح نظام در شريره نفوس وجود لزوم« عنوان ذيل مالصدرا
 چون خداوند ،]دارد ضرورت[رباني  اسم ظهور مقتضاي و الهي قضاي حسب  به اي طايفه هر

 و رحمان اوست يابد؛ پس مي تجلي مقامات و مراتب همة در و صفاتش اسما و همة با متعال
  .)308: 9ق، 1430مالصدرا، ( »قهار و عزيز و رحيم

 وجود فوايد از: كه بيان اين به ساخت؛ ملحق را ديگري مطلب، حكمت اين به توان مي
 مالك خداوند جا كه از آن. اوست تصرف عموميت و خداوند تامة ملكيت آثار شدن شيطان، ظاهر

 يا كند اكرام تواند مي عقاب؛ و هم دهد ثواب تواند مي دارد، هم تصرف عموميت و است تام
 و اهانت عقاب، متعلق تا باشند موجوداتي بايد پس. كند ذليل يا كند عزيز تواند كند؛ مي اهانت
اند  قرار گرفته عزت و اكرام ثواب، متعلق كه هستند موجوداتي كه طور گيرند، همان قرار ذاللت

 قهرية و جالليه صفات به بردن پي ابليس، خلقت هاي فايده از يكي پس .)191: ق1419أشقر، (
  . شود مي الهي صفات نوع اين بروز و ظهور باعث شياطين وجود و است متعال خداوند

   الهي نية رحما اسماي ظهور .3

 مستقيم طوربه صد مورد حدود در و است بودن »رحيم« و »رحمان« خداوند صفات از يكي
 يكي اي، عده ؛ لذا)145: انعام(است  شده  اشاره خداوند بودن رحيم و رحمان به كريم قرآن در

نام  خداوند) جماليه(رحمانيه  و عفويه اسماي ظهور را شيطان وجود هاي حكمت از ديگر
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 اين ظهور و بروز سبب ،)لغيره(ديگران  براي هم و) لنفسه(خود  براي هم ابليس اند، كه برده 
 عبادت سبب به رحمان هبوطش، خداوند و استكبار از پس، زيرا خود براي اما است؛ شده اسما

 عبادتش برابر در كه داد مهلت و فرصت او به و كرد امتناع او سريع عذاب اش، از طوالني
، زيرا ديگران براي و .)آيد مي عبادت برابر در مهلت مبحث در كه طور همان(ببرد  هايي استفاده
 ستر، مغفرت، توبه، نباشد، گناهي تا و شود مي مردم كردن گناه باعث اماره، نفس مانند شيطان
 از. كنند نمي پيدا بروز و ظهور رحمانيه، صفات اين كند و نمي پيدا معنا الهي رحمت و تجاوز

 الهي بخشش و تجاوز ستر، مغفرت، عفو، اسماي متضمن آثار ظهور شيطان، وجود هاي حكمت
 و ها حكمت شدند، اين نمي خلق شوند مي اسما اين آثار ظهور باعث كه هايي بدي اگر و است
 قومي و برد مي شما را نكنيد، خداوند گناه شماها اگر«: فرمود Jپيامبر. رفت مي بين از ها فايده

 الزم و .)156: تا سابق، بي( »ببخشد را ها آن خداوند و كنند استغفار و كنند گناه كه آورد مي را
 اين آن مقتضاي كند، و ظاهر بندگان براي را وجودش رحمت و سعه صبر، حلم، خداوند است
 الهي غضب در راه سعي و كنند مخالفت خدا حكم با و شوند مشرك مخلوقات بعضي كه است

 انواع اسباب ببخشد، را ها آن دهد، روزي ها آن به را ها پاكي انواع خداوند حال در عين  كنند، ولي
  .)139: ق1419أشقر، (كند  مستجاب را دعايشان و نمايد فراهم ها آن براي را ها نعمت و ها لذت

   الهي اسماي حكمية ظهور. 4

 خلقت هاي حكمت از يكي اي، عده لذا است؛ بودن حكيم متعال، خداوند صفات از يكي
 خودش بالغة حكمت اساس بر خداوند اند، كه برشمرده الهي حكمية اسماي آثار ظهور را شيطان

 كرده عطا او به را مقامش او، مقتضيات ظرفيت اساس بر و داده قرار خاص مقامي در را كس هر
 اين به را او حكمتش، اساس بر خداوند كه است موارد اين از يكي هم شيطان خلقت است و
 وجود هاي حكمت بنابراين، از. است داده قرار او اختيار در را گمراهي وسايل و كرده خلق صورت

 جاي در را چيزي هر حكيم خداوند. است الهي خبرويت و حكمية اسما آثار ظهور شيطان،
 و موضعش غير در را كسي و نشاند مي است، آن شايستة كه جايگاهي در دهد و مي قرار خودش

 مكروه اسباب اين اگر پس .دهد نمي قرار نيست، حكمتش و علم كمال مقتضاي كه در جايي
 از »حكمت« .)156: تا سابق، بي( شد مي تعطيل ها حكمت اين از نبود، خيلي] شيطان مثل[

 و دهد قرار در جايي را شيئي هر اين است كه الزمة حكمت. است متعال خداي صفات و ها اسم
) شياطين( نوع اين وجود نيست؛ پس ديگران شايستة و اوست سزاوار فقط كه بدهد او به صفاتي

  .)191: ق1419أشقر، (است  خداوند حكمت تماميت از هم
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   خلقت عالم مجموعة با رابطه در شيطان وجودي فلسفة
 از مقتضيات و ها ويژگي برخي است، داراي پيوسته هم به اي مجموعه خلقت عالم جا كه از آن

  به شيطان وجودي فلسفة قسمت اين جهت، در همين است؛ به مجموع بماهو مجموع جهت
  . است شده  بررسي خلقت عالمِ مجموعة در اجزاي موجود از يكي عنوان

   احسن نظام مختلف اجزاي .1

 جايگاه فالسفه مخصوصاً دانشمندان، بين در كه است مهمي مباحث از يكي »احسن نظام«
 آن دربارة توجهي قابل  مقاالت و كتب و دارد وجود گوناگوني در اين باره نظريات و دارد اي ويژه

 نگاه اين از را شيطان وجودي فلسفة اسالمي، علوم دانشمندان از برخي حال. است شده نگاشته
باشد،  داشته مختلفي هاي قسمت اجزا و بايد عالم اين و احسن نظام اين :اند گفته و كرده بررسي

: نويسد مي در اين باره طباطبائي عالمه. است شيطان وجود عالم، اين مقتضيات و لوازم از يكي و
 برخي به آن اجزاي اش، برخي عرضي سعة و اجزايش كثرت به توجه با ايجاد و صنع عالم همانا«

 تحقق جميع ايجاد با ها آن از بعضي ايجاد پس. دارد ربط اولش به آخرش و مرتبطند ديگر
 اين كه است وجود در عالم اجزاي اختالف افتد و نمي اتفاق كل اصالح با جز اصالح، يابد و مي
 رابطة اجزا، ديگر به نسبت اجزا برخي كه است آن ارتباط اين الزمة و است كرده عالم را عالم

 نباشد، چنين اگر و باشد داشته حرمان و و نيل فقدان و وجدان و نقص و كمال و تضاد و تنافي
. )36: 8، 1384طباطبائي، (» شوند مي چيز  يك اشيا همة و رود مي بين از اختالف و تمايز
 و كمال و خير براي نباشد،. ..و ضعف و معصيت و نقص و شرّ اگر كه كند مي اضافه ايشان سپس
 از معاني شود، چون نمي پيدا هم معنايي در نتيجه و شود نمي پيدا مصداقي قوت و طاعت

مطهري، (اند  اضافي و نسبي امور از شرور اين ديگر، چون  عبارت  به شوند؛ مي گرفته مصاديق
 تو براي جا از اين«. كنند نمي پيدا معنا طرف يك  با و باشند داشته طرف دو ، بايد)98: 1، 1384
 عالم انساني نظام اين اركان كند، از معصيت و شرّ به دعوت كه شيطاني وجود كه شود مي روشن
  .)37: 8، 1384طباطبائي، (» است

  : است كرده مطرح صورت بدين و كبرا و صغرا قالب در را مطلب اين نيز صدر سيدمحمد
 تمام و ارتباطند در باهم باشند، كه اي مرتبه و مكان و زمان هر در عالم مخلوقات تمام :صغرا

  . آيد نمي وجود به نباشند، مجموعه اجزاي مجموعه تمام اگر كه طوري   به محتاجند، هم به اجزا
 وجود به مجموعه اين نباشد، اگر كه است مجموعه اين اجزاي از يكي هم ابليس :كبرا

  . آيد نمي
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  . است ضروري ابليس، وجود پس :نتيجه
 واضح مطلب كند، ثابت آن را كسي اگر كبراست؛ اثبات مهم، كه كند مي اضافه ايشان بعد

 اين حدس، به توجه با كه گويد مي فقط و آورد نمي كبرا اثبات براي دليلي هيچ خودش است، اما
  .)52: ق 1427طايي،(است  صحيح مطلب

 تو همانا«: نويسد مي »اصلح نظام در شريره نفوس وجود لزوم« عنوان نيز ذيل مالصدرا
 و غليظ و شديد قلوب و شريره نفوس با وجود مگر شود، نمي درست دنيا اين نظام كه داني مي

نظام كه اين و شود مي مختل نظام وگرنه انس، شياطين و مكاره نفوس و فراعنه القلب، مثل قسي 
 عالم در ممكنه طبقات است، زيرا باقي حكمت با منافي باشد، داشته واحده طبقة يك فقط

 خود اهل از خالي عالم، مراتب اكثر و رسند نمي فعليت به قوه از و مانند مي مهمل امكان
مالصدرا، ( »شود مي درست پست و خسيس نفوس با وجود فقط نظام اين كار پس . شوند مي

 وجود به كه است طوري برتر نظامِ و عالم اين شرايط در نتيجه، .)308 و 307: 9ق، 1430
  . است ضروري پستي، نوع چنين وجود و است احتياج شيطان امثال

 باال از اي ويژه با نظم عالم، اين گوناگون اجزاي خواهد و مي مختلف اجزاي عالم بنابراين، اين
 حالت اين بايد دارد، پس قرار آن اسفل مرتبة در شيطان چون اند و شده چيده پايين به

 بزرگ و گيرد قرار اسفل مرتبة در كه است همين او وجودي فلسفة باشد و داشته را نامطلوب
 موجودات كه است متعاليه، معلوم حكمت اصحاب و بصيرت ارباب نزد رو، از اين . باشد گمراهان

 است، و ظلمت و هاويه كه اشيا ترينِ پست به برسد تا اند صادر شده اقرب و اشرف از ترتيب به
 منتهي تا اقرب و اشرف سوي  به ابعد و اخس از رود؛ يعني مي خدا سوي  به ترتيب اين برعكسِ

 ثُم الْأَرضِ إِلَى السماء منَ الْأَمرَ يدبرُ«: فرمايد مي كريم قرآن كه طور شود؛ همان سبحان خداي به
رُجعي ه5: سجده( »إِلَي( كَما« و أَكُمدونَ بودتَع« )388: ق1422مالصدرا، ( )29: اعراف(.  

 جاعل جعل به است، خبيث جوهري و شرور ذاتي ظلماني، موجودي شيطان كه حيثيت
 جعل با شيطان بودن ديگر، شر عبارت   به است؛ همين او پست و نازله هويت الزمة نيست، بلكه

 در بودن الينفك لوازم از بودن شرور كه صورت اين به است؛ بسيط جعل با بلكه نبوده، مركب
 مطلب همان »جاعل بجعل ذلك ليس« عبارت از ايشان مقصود شايد و است خلقت پايين مراتب
: 3ق، 1428مدني، ( »أوجدها بل مشمشةً المشمشة اهللا جعل ما«: گويند مي كه است معروف

181(.  
 طور همان بود، اما درست مطلب اين بود، شده  خلق شرور صورت  به ابتدا از ابليس اگر: نقد

 اين البته. است داشته درست و پاك خلقتي ابتدا در آيد، او مي پاك آفرينش مبحث در كه
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خلق  شرور صورت به  ابتدا از كه ديگر شياطين وجودي فلسفة عنوان به  توان مي را مطلب
  . كرد مطرح ،)98: 1376حيدري، (باشند  ابليس كارِ كمك تا اند شده 

   اضداد وجود فايدة. 2

 و مخالف موجود شناسايي طريق شيء، از يك يا مفهوم يك شناسايي خوبِ هاي راه از يكي
وجود هاي فايده از اند گفته برخي دليل، همين به .»بأضدادها األشياء تعرف«: است آن ضد 

 جا اين در »ضد« از منظور .شود مي خودش اضداد شناخت باعث كه است مطلب همين شيطان
 و فضل كمال، شدن آشكار. آن فلسفي و منطقي خاص اصطالح نه است، آن لغوي عام معناي
 است اين خداوند قدرت و كمال هاي نشانه از شود، و مي آشكار ضدش خلقت شيء، با هر خوبي

 غنا نباشد فضل فقر اگر كند؛ بنابراين مي آشكار اضدادش كردن خلق با را فاضله اشياي شرف كه
 علم فضيلت نباشد جهل اگر، شود نمي شناخته صحت خوبي نباشد مرض اگر، شود نمي آشكار

 آشكار حسن فضلِ نباشد قبيح اگر شود، نمي معلوم لذت نباشد درد شود، اگر نمي مشخص
 را ابليس متعال، خداي شود؛ پس نمي شناخته بهشت نعمت نبود آتش خلقت اگر شود و نمي
 و معرفت علم جا كه آناز  پس .)341: ق1418جوزيه،  ابن(شود  معلوم پاك ارواح خوبي تا آفريد
 به كردن كمك عالم، اين در شيطان وجود فوايد از دارد، يكي ها انسان پيشرفت در اساسي نقش
 متضاد موجودات شناسايي طريق ديگر، از مخلوقات به نسبت ها انسان معلومات شدن كامل
  . است

   شيطان وجود فلسفة مستقل
مستقل  طور  به را شيطان وجودي فلسفة كه شوند مي مطرح قسمت اين در مطالبي

 بدون و) ها انسان و خلقت خداوند، عالم(ديگر  موجودات گرفتن نظر در بدون و) نفسه في(
  : است قسمت چند شامل كند، كه مي بررسي ها آن با مقايسة

   پاك آفرينش. 1

  به را وي خداوند كه است دارد، اين وجود شيطان گمراهي دربارة كه دقيقي نكات از يكي
 آفريده پاك فطرتي داراي كه بود جن افراد از يكي هم او نيافريد، بلكه )گمراه( شيطان صورت
 آيد، اما مي »عبادت برابر در مهلت« مبحث در كه اوست طوالني عبادت همان آن نشانة شد، و
 استكبار به و كرد انتخاب را منفي راه ،)دارد وجود هم جنّيان در كه(اختيار  نظام به  توجه با بعداً

 پس. كرد سوءاستفاده بود، داده قرار اختيارش در خداوند كه امكاناتي از و پرداخت معصيت و

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

113 

سي
رر
ب

 
سفة

فل
 

دي
جو
و

 
ان
شيط

 

 شده  خلق صورت اين به او چرا: شود سؤال تا نيست خداوند متوجه او گمراهي دربارة اشكالي
 متوجه ها آن گمراهي و دارد وجود ها انسان بين در كه است اختياري نظام مانند اين و است؟

  .)79: نساء( »نَفْسك فَمنْ سيئَةٍ منْ أَصابك ما و اللَّه فَمنَ حسنَةٍ منْ أَصابك ما«: است خودشان
 مانند ابليس جا كه از آن اما است، خداوند عبادت ابليس، آفرينش از هدف كه داشت توجه بايد
. كرد انتخاب را پروردگار نافرماني و عصيان كرد، و ترك را خود، عبادت اختيار است، به آزاد انسان
 خواست و با اراده را شيطنت انحراف، انحطاط و و داشت پاك اول، خلقتي روز از شيطان پس

 شيطان خواست خودش نيافريد، او شيطان ازل روز از را خداوند، ابليس برگزيد؛ بنابراين خويش
 در كه فهم و عقل مثل مثبتي امكانات از توانست مي هم شيطان پس. )79: 1380عليزاده، (باشد 
 در هم ابليس خود. بگيرد پيش را تقوا و خير راه و ببرد را درست اوست، استفادة اختيار
: گفت ابليس«: كردم انتخاب را ها بدي خودم من كه كرد اعتراف jيحيي حضرت با وگوي گفت

 شهوات من و گردانيد مخير ها آن بين در مرا كرد و خلق را حرام و حالل و حزن و شادي خداوند
   .)230: 63، 1374مجلسي، ( »شد من اميد و آرزو همين و كردم انتخاب را حرام و بدي و شادي و

امر  را او سپس و دهد تشخيص شر امور از را خير امور بتواند تا داد فهم و عقل ابليس به خداوند
؛ در )128: ق1421الحسين،  بن يحيي( كرد تبعيت نفس هواي از و رها را تقوا او كرد، ولي و نهي
 داللت مطلب همين بر هم آيات برخي. است نكرده خلق صورت اين به را شيطان خداوند نتيجه،

دهد؛  مي او به را همان خودش خواستة طبق بخواهد، خداوند آخرت يا دنيا از كس هر كه كنند مي
  في لَه نَزِد الĤْخرَةِ حرْثَ يريد كانَ مْن«: شد شاملش ها بدي و كرد انتخاب را ها بدي هم شيطان و

هرْثح نْ وكانَ م ريدرْثَ ينْيا حالد هنْها نُؤْتم ما و ي لَهرَةِ فخĤْنْ الاز شيطان پس. )20: شوري( »نَصيبٍ م 
 شود حكيم خداي خلقت متوجه اشكالي است، تا نشده خلق شرور و منفي موجودي صورت  به اول
 راه خودش، اختيار سوء به توجه با بعدها او بلكه است؟ كرده خلق را موجودي چنين چرا: كه

  . اوست خود متوجه انتخابي چنين اشكاالت و عواقب و كرد انتخاب را شرارت و گمراهي
 شامل را چيز همه و دارد عموميت )102: انعام( »ء شَي كُلِّ خالقُ هو« :شريفه آيه :اشكال

  . است كرده خلق خدا هم را شيطان بدي شود؛ پس مي
 كفر خلق نه است.. .و انس و جن و روز و شب و زمين و آسمان خلق آيه، از مراد اوالً، :پاسخ

 كار خداوند و است حسن خداوند صنع چون است، كافران عمل طرز ها اين كذب، و و ظلم و
 اعيان به ديگر، خلق عبارت   به .)7: سجده( »خَلَقَه ء شَي كُلَّ أَحسنَ الَّذي«: كند نمي غيرحسن

 افراد و اشيا با رفتار طرز از كه است شرعي يا عقاليي اعتبارات بدي و خوبي و گيرد مي تعلق
 قرآن در متعددي موارد و حقيقي نه است اضافي عموميت، عموميت ثانياً، اين. شود مي انتزاع
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 منظور نيست، بلكه مطلقه عموميت آن از مراد است، اما كار رفته به  »كل«لفظ  كه دارد وجود
) 44: انعام( »ء شَي كُلِّ أَبواب علَيهِم فَتَحنا« مانند است؛ مورد بحث حوزة همان در عموميت آن از

 طور ديگر، همان عبارت  به . )46: ق1425الهدي،  علم(نيست  عالم اشياي همة منظور كه مسلماً
  . مطلق نه است اضافي عموميت هم مطلق، گاهي نه است اضافي حصر گويند مي گاهي كه

  وجود نفس بودن خير. 2

 مطلق خير خداوند، وجود كه است اعتقاد اين از ناشي) آمد؟ به وجود شيطان چرا( پرسش اين
 آورد؛ نمي وجود به شرور و سوء موجود، مطلق خير خداي و است سوء و شر شيطان، وجود و است
 كنند، اين مي مطرح را آن شرور مسئلة توجيه در معموالً و دارد وجود جا اين در كه مهمي نكتة اما

 اگر است؛ يعني خير موجودات، تمام نفسة في وجود و است خير عدم برابر در وجود اصل كه است
 خير آمده، وجود و ظهور منصة به عدم كتمِ از كه  همين شود، گرفته نظر در شيء آن خود فقط

 ضرر آن براي شود، مي سنجيده ديگر موجود با وقتي است؛ يعني اضافي و نسبي آن شرّ است و
 و خلقت در اي شبهه و است خير آمدنش وجود به اصل پس. شود مي انتزاع شر اضافة آن از و دارد

 مطرح »ابليسيه شبهات« بررسي از قسمت اولين در طباطبائي عالمه را مطلب اين. نيست ايجادش
 نيزالكبير  اساس شرح در .)36: 8، 1384طباطبائي، (است  ايشان نزد آن اهميت نشانة اند كه كرده
 آن حسن در اشكالي است، كه شهوت خلقت وضعيت مانند ابليس، خلقت وضعيت«: است آمده

. )149: 2ق، 1411شرفي،  صالح( »شود مي قبيح كار و گمراهي موجب گاهي نيست، هرچند
 خداست محض خير نيست، زيرا تنها استثنا موضوع اين از موجودي هيچ گفت، توان مي چنين هم
 همة در تشكيكي طور  به و خيرند از خالي بالذات و نقصند و فقر عين و ممكن همه باقي و

 لنفسه خير و است خير شيطان، وجود«. دارد وجود شر ـ از ضعيف اي ـ هرچند مرتبه مخلوقات
 جماد يا پري يا فرشته يا باشد بشر كه ندارد فرقي و هستند لنفسه خير مخلوقات همة، زيرا است

 و بهتر ها آن وجود هستند و لنفسه خير ها آن همة. هستند طور همين حيوان، همه يا گياه يا
برتري دارد،  عدم بر وجود اصل جا كه از آن پس .)54: ق 1427طايي،( »هاست آن عدم از تر شريف
  . اوست نبود از بهتر منفي صورت  به حتي شيطان وجود نفس

   تكليف از بردن سود. 3

 ّها جن باقي مانند تا شده خلق  او است، بلكه نيافريده كردن فساد براي را شيطان خداوند
 كند، هرچند رشد و يابد خالصي شهوات از و ببرد سود اطاعت راه از و بگيرد قرار تكليف مورد
  . كرد انتخاب را ديگري مسير اختيارش سوء با و كرد راه، تكبر اين پيمودن ها سال بعد از
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 ساير مانند(تكليف  با، زيرا دارد وجود بزرگي نفع و عظيم هاي مصلحت ابليس، آفرينش در
 گرفتن، خلق قرار خير معرض در براي را او خداوند. گيرد مي قرار نفع و احسان مورد) مكلفان

 هم ابليس و) 56: ذاريات(» عبادت براي مگر نيافريديم، را و جن انس ما« :فرمايد كرد، زيرا مي
 او، زيرا اوست به دادن نعمت و تفضل همان آفرينشش در حكمت پس ؛)5: كهف(بود  جن از كه
  .)149: 2ق، 1411شرفي،  صالح( ببرد سود انسان مانند تا آفريد زنده را

: گويد مي معرفت و طاعت به شيطان كردن تكليف دربارة هدف سجاديه صحيفة شارح
 درندگي حوزة از ظلمات، انتقال زندان و شهوات اسارت از نفس رهايي:] است چيز چند[هدف «
 جهل پليدي و معصيت و كفر پستي از نفس كردن فرشتگي، پاك و انسانيت حوزة به حيوانيت و
ندارد،  خشك قلوب در تأثيري تكليف اين كه اين اما و عمل قوة و علم نور وسيلة  به ظلمت و

 و گياهان ها، دانه كردن خارج باران، از هدف كه طور همان ندارد؛ تكليف عموم با منافاتي
 باران نزول عموميت با منافاتي پست، هاي زمين و ها صخره در تأثيرش عدم و است درختان

 اذن به گياهش پاك زمين«: در قرآن كريم آمده است .)182: 3ق، 1428مدني، ( »ندارد
. آيد درنمى فايده بى و اندك جز  گياهش است، ناپاك كه  زمينى آن كند؛ و مي رشد پروردگارش

 از يكي پس .)58: اعراف( »كنيم مى بيان گزارند مى شكر كه گروهى براى را خود گونه، آيات اين
 آن به كردن عمل از و بگيرند قرار تكليف مورد كه است اين ديگر هاي و جن ابليس خلقت فوايد

 استفاده ها فرصت اين از خود، اختيار سوء با ها آن از برخي ببرند، هرچند ثواب و سود ها تكليف
  . نكنند

   ها انسان با رابطه در شيطان فلسفة وجودي
، زيرا است خاصي اهميت شود، داراي مي مربوط ها انسان به كه جهت  از آن قسمت اين
 است ضررهايي و سود به توجه با دارند،خود  پيرامون موجودات از كه اي تلقي ها انسان از خيلي

 كه شده شبهه ها انسان از خيلي براي كه است جهت همين از دارند، و ها انسان اشيا براي آن كه
  بكشاند؟ گمراهي به را ما شده، تا  خلق دارد ضرر ما براي كه مزاحمي و شرور موجود چرا

 از ها انسان با رابطه در شيطان وجودي فلسفة دربارة كه نگارنده، عناوينيِ ارزيابي از نظر
 شش مشابه، در عناوين ادغام از بعد كه است مورد بيست شده، حدود مطرح  دانشمندان سوي
  :شوند مي تنظيم مورد
 سرگروهي. 4 ها؛ انسان شدن آزمايش. 3 ها؛ خوبي ارزش رفتن باال. 2 پيشرفت؛ وسيلة شيطان. 1

  .خدا به بردن پناه. 6 عبادات؛ بازار رونق. 5 مجرمان؛
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   پيشرفت وسيلة شيطان؛. 1

 تكامل پيشرفت، باعث و دارد سود ها انسان براي) دشمني و سختي و هر نوع( شيطان وجود
 ها، ماللت و ها رنج بين در و افتد مي سختي در انسان دشمن، با وجود است، چون ترقّي و

 از بعد كه جوامعي و ها انسان بسا چهرسد،  مي عاليه مقامات به و شود مي شكوفا او استعدادهاي
 قرار دشمني مقام در انسان تا، زيرا پيمودند را كمال و ترقّي مراتب بهتر و زودتر ها، سختي

 را پيامبران و اوليا خداوند، كه است جهت همين به شايد .كند نمي بسيج را خود نگيرد، نيروي
 انس هاي شيطان از دشمنى پيامبرى، هر براى گونه بدين و« :كند مي رو روبه بيشتري دشمنان با
  .)112: انعام( »برگماشتيم جن و

است،  معتقد و داند مي علمي پيشرفت را شيطان وجودي سودهاي از يكي مالصدرا نيز
 اين اگر خيالند و و وهم تابع همگي شياطين پيروان، زيرا برد مي سود شيطان وسوسة از انسان
 يقين و كشف طريق از توحيد بيان و حقايق تبيين براي را خود اولياي نبود، خدا اوهام
 معلوم پس. باشد دوست يك دوستي از بهتر خبيث دشمن يك دشمني بسا چه  فرستاد، و نمي
 اين پاسخ اما .)245: ق1422مالصدرا، ( دارد ها انسان براي زيادي سود شيطاني اعمال كه است

 است، چراكه روشن بسيار بپردازد؟ انسان وسوسة به تا آفريد را شيطان خداوند چرا :كه پرسش
 راهش سر بر بسياري موانع كه شود برخوردار تكامل باالي مراتب از تواند مي هنگامي انسان
 كه شود متعالي تواند مي هنگامي انسان. دهد ادامه خود حركت به ها، آن زدن كنار با باشد و
 نيروي از صحيح استفادة و خدا به توكل با او باشد، ولي راهش سر بر شيطاني هاي وسوسه

 نه انسان برابر در بردارد؛ اگر گام حياتش اعالي هدف سوي به  و زده كنار را اختيار، آن
 چه تكامل بود، ديگر مي نفس هواي از اثري انسان وجود در نه و بود مي شيطاني هاي وسوسه
 دست به سختي بدون سعادت سوي ديگر، از و) 351: 1379نصري، ( كرد؟ مي پيدا معنايي

 كه خواسته متعال خداوند«: نويسد مي باره  در اين »شيطان عداوت«نويسندة كتاب . آيد نمي
 سعادت به انسان و. است خار از پر كه آيد؛ پلي دست به مشقّت و سختي پل از عبور با سعادت

 و شيطان مثل دشمني وجود پس ...خدا در راه مجاهدة و صبر و سختي درِ از مگر رسد، نمي
 الهي ارادة اين ظهور اسباب انسان، از كردن گمراه بر او يافتن قدرت و انسان بر شدنش مسلط
 مراتب و عاليه مقامات به خواهد مي كس هر كه است مقبول عقال همة نزد سنت اين و. است

  .)158: 2004حواس، ( »بكشد سختي و كند مجاهدت نفس با برسد، بايد حسنه
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   ها خوبي ارزش رفتن باال. 2

 رعايت اند، چون برشمرده انساني فضايل ارزش رفتن باال را شيطان وجود هاي فايده از يكي
 حالتي از تر سخت دارد، خيلي وجود انسان برابر در قوي دشمني كه در حالي  ها ارزش كردن
 و باالتر آيد، اهميتش مي دست به تر سخت و ديرتر كه چيزي هر و نباشد، دشمن آن كه است
 كه كجا اين و فضيلتند داراي و نيست مخالف نيروي برابرشان در مالئكه كه كجا آن. است واالتر
 اآلن كه را ارزشي انسان نبود، شيطان اگر داراست؟ را فضايل مخالف، اين نيروي با وجود انسان
 گشت و نمي باالتر فرشتگان از شد، مي كمتر پاداشش نبود، سخت فضايل رعايت نداشت، دارد

كرد؛  نمي پيدا كنند پهن او پاي زير را خود هاي و بال شوند او خادم فرشتگان كه اين لياقت
به  آنان ستايش و عبادت كه ندارند، با اين را كننده تحريك عوامل اين چون فرشتگان كه چنان

  .)128: 1362رحيمي، (ندارند  را لياقت و ارزش است، اين زيادتر مراتب 
 زشت كار انجام از توان مي تر ابليس، راحت نبود با«: نويسد مي باره  در اين بحراني ميثم ابن
 ثواب وسيله  بدين و شود مي تر سخت طاعات انجام او وسوسة و ابليس با وجود كرد، و دوري
 ترين سخت اعمال، ترينِ بافضيلت": فرمود Jاسالم پيامبر، زيرا شود مي بيشتر انسان

 تر سخت اطاعت كه وقتي  شد، اشاره كه طور همان و. )309: 1ق، 1427بحراني، (» "هاست آن
 همين شود؛ به مي بيشتر هم ثواب در نتيجه و رود مي باالتر هم انساني فضايل شود، ارزش مي

 او به دادن مهلت فايدة و شيطان وجود هاي فايده از را گرفتن قرار ثواب معرض در برخي دليل،
 كه است اين ابليس به دادن مهلت فوايد از يكي«: نويسد مي  باره در اين  كاشاني فيض. اند دانسته
: 2، 1383كاشاني،  فيض( »بگيرند قرار ثواب معرض در شيطان، با كردن مخالفت با ها انسان
184(.  

   ها انسان شدن آزمايش. 3

 :گويند مي كه جايي است، تا شدن آزمايش دنيا، اين در كردن زندگي مهم اهداف از يكي
 دارند، اشاره آزمايش مسئلة اهميت به كه آياتي از برخي. است آزمايش و امتحان سراي دنيا اين

 »نيكوكارتريد كدامتان كه بيازمايد شما را تا آورد پديد را و زندگي مرگ كه خدايي«: از عبارتند
 مورد و شوند مي رها آورديم، ايمان :گفتند كه همين  اند كرده گمان مردم آيا«و ) 155: بقره(

  .)2: عنكبوت( »گيرند؟ نمي قرار آزمايش
 بيشترِ از سوي او به دادن مهلت فلسفة و شيطان خلقت فلسفة در كه وجوهي از يكي
 و آزمايش سراي دنيا جا كه از آن. است كردن آزمايش شده، مسئله مطرح  دانشمندان و مفسران
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 براي اي وسيله را شيطان طلبد، خداوند مي سببي و وسيله دنيا اين در چيزي هر بالست و
مستقل  طور  به يكي است؛ مطرح جهت دو از كردن آزمايش اين. است آفريده كردن آزمايش

  ). لغيره( ديگران با رابطه در ديگري و) لنفسه(
 قرار آزمايش مورد ها انسان و ها جن عموم مثل تا شده آفريده  شيطان خود يعني :لنفسه

 براي را انس و جن فهماند، خداوند مي ما به طور قطع  به كه داريم زيادي نصوص«. گيرد
 وجدان و عقل، شهوت اراده، كه را امتحان شروط، زيرا است كرده خلق دنيا اين در آزمايش

  .)67: ق1416الميداني، ( »است بخشيده ها آن به است
 يلْقي ما يجعلَ«: است آفريده مردم كردن آزمايش براي را شيطان خداوند يعني :لغيره
؛ و )53: حج( »بعيد شقاقٍ  لَفي الظَّالمينَ إِنَّ و قُلُوبهم الْقاسيةِ و مرَض قُلُوبِهِم  في للَّذينَ فتْنَةً الشَّيطانُ

 اين«: فرمايد مي آيه اين ذيل طوسي شيخ. )28: اعراف( »الشَّيطانُ يفْتنَنَّكُم ال آدم  بني يا« :آية
 فتنة مورد تا را ها آن كرده نهي آدم، و بني مكلفان و عقال براي خداوند سوي از است خطابي
  .)385: 4ق، 1409طوسي، ( »نگيرند قرار شيطان

   مجرمان سرگروهي. 4

 دارد؛ لذا احتياج سرپرست و سرگروه به گروهي، هر كه است اين عقاليي اصول از يكي
 آيات از برخي. است كاران گنه و مجرمان شيطان، سرپرستي وجودي هاي فايده از اند گفته برخي

 و شده چيره آنان بر شيطان«: است بدكاران حزب رئيس شيطان، كه فهمانند مي روايات نيز و
 قالَ«: و نيز در قرآن آمده است .)19: مجادله( »شيطانند حزب است؛ آنان برده يادشان از را خدا
 .)62: اسراء( »قَليالً إِالَّ ذُريتَه لَأَحتَنكَنَّ الْقيامةِ يومِ  إِلى أَخَّرْتَنِ لَئنْ علَي كَرَّمت الَّذي هذَا رأَيتَك أَ

  . است سازگار سرگروهي و سرپرستي با »احتناك« و »حزب« كلمات
 جمع را خود حزب شيطان كه باشيد آگاه«: است آمده jحضرت امير سخنان در چنين هم
چنين  هم و) 54: 1379رضي، ( »است كرده فراخوان را خود نظام پياده و نظام سواره كرده و
  . دهند مي را »المتعصبين امام« لقب او به »قاصعه« خطبة در ايشان

 مجرمان را، سرپرستي قيامت روز تا شيطان ماندن باقي ، حكمتجن عالم كتاب نويسندة
 در حضور لياقت كه هستند افرادي jآدم فرزندان و ذريه در كه دانست مي خداوند«: داند مي

 و گذاشت باقي را شيطان خاطر، همين به دارند؛ لياقت پليدي براي فقط ندارند و را الهي سراي
 باش و ها آن منتظر. هستند تو دوستان و ياران ها اين: گفت او به] حال زبان به يا[ قدر زبان به

 دوستي از كه هستي مجرماني سرپرست تو و ...توست گذشت، سهم تو كنار از ها آن از هر كدام
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 است كسانى بر فقط او تسلط": فرمايد مي متعال خداوند ...زدند سر باز من رضايت كسب و من
) 100: نحل( »"ورزند مى شرك خدا به ها آن كه كسانى بر گزينند و برمى سرپرستى به را وى كه

  .)129: ق1419أشقر، (

   عبادات بازار رونق .5

 و عبادات و خير كارهاي بازار گرفتن اند، رونق كرده بار ابليس وجود بر كه نتايجي از يكي
 و توكل و منكر از نهي و خدا در راه بيشتر مجاهدت باعث او وجود كه بيان اين به است؛ طاعات
شيطان،  وجود هاي حكمت از. شود مي تر داغ عبادات بازار ترتيب، اين   به و شود مي بيشتر صبر

 از جهاد طاعت. آمد نمي دست نبود، به شيطان اگر كه است گوناگوني هاي اطاعت شدن حاصل
 و تولّي چنين هم و شد مي تعطيل طاعت بودند، اين مؤمن مردم همة هاست؛ اگر طاعت بهترين
 و هوا با مخالفت و منكر از نهي و معروف  امر به چنين شد؛ هم مي تعطيل هم خدا راه در تبرّي
 اين شيطان وجود حكمت .)156: تا سابق، بي( شدند مي تعطيل هم صبر و استغفار و توبه و ايثار
 طريق از اين كند و كامل بندگانش براي را عبوديت خداوند، مراتب شود مي باعث كه است
 شود كه مي بار آن بر اخروي و دنيوي هاي مصلحت در نتيجه، است؛ حزبش و ابليس با جنگ
شود  مي رضا و صبر ندبه، توكل، محبت، وجود باعث ابليس خلق. شد نمي حاصل شيطان بدون

  .)191: ق1419باز،  ابن(
 گمان به كه آن براي شيطان كه شد يادآور را jايوب حضرت داستان نمونه، براي توان مي
 آورد، اما وجود به او براي را مشكالت است، انواع شكرگزار ها خوشي در فقط او كند ثابت خودش

 بهتر، و بيشتر عبادت با و آمد بيرون سرافراز بزرگ امتحان اين از jايوب حضرت در نهايت
 عبدنا اذْكُرْ و الرَّاحمينَ أَرحم أَنْت و الضُّرُّ مسني أَنِّي ربه  نادى إِذْ أَيوب و« :رفت باالتر مقامش
وبنادى إِذْ أَي  هبأَنِّي ر ينسطانُ مبٍ الشَّيبِنُص ذابٍ ودر عبادات بازار تحقق بنابراين، .)41: ص( »ع 
 نزد ها عبادت ترين محبوب از رضا و توكل، صبر محبت، انابه،. دهد مي رخ ابليس خلقت

 است عبوديت نظام قلة »جهاد« يابد؛ پس مي تحقق جان بذل و جهاد با عبادت اين خداوندند، و
 عبادات اين بازار شدن حزبش، برپا و ابليس خلقت در پس. خداست نزد ها عبادت ترين محبوب و

  .)190: ق1419أشقر، ( نهفته است

   خدا به بردن پناه .6

 معنوي دستورات ترين مهم از يكي خداوند، به بردن پناه و استعاذه و رفتن خدا طرف به 
 و مردم كه شود مي باعث شيطان وجود و. شود مي سلوك و سير و پيشرفت باعث كه است
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 يكي اين  و شود تر قوي خداوند با ها آن معنوي ارتباط و ببرند پناه خدا به او دست از اوليا، ويژه به
 و آيات در كه است »استعاذه« اهميت خاطر به و. است شيطان وجود هاي فايده و ها حكمت از

 از برم و مى پناه تو به ها شيطان هاى وسوسه از! پروردگارا: بگو و«: اند داده دستور آن به روايات
 الْقُرْآنَ قَرَأْت فَإِذا« ؛)98ـ97: مؤمنون( »برم مى پناه تو به شوند، حاضر من پيش ها آن كه اين

 از اگر و«: است شده نازل  بار دو هم آيه اين و ؛)98: نحل( »الرَّجيمِ الشَّيطانِ منَ بِاللَّه فَاستَعذْ
 استعاذه .)200: اعراف( »داناست شنواى او كه بر، زيرا پناه خدا رسد، به تو به اى وسوسه شيطان

 از را ، فرزندانشjابراهيم. شد  بردن پناه اين باعث او، زيرا شد  ظاهر ابليس آفرينش با خدا به
 مورد شيطان دست از را cحسنين ،J پيامبر چنين هم و قرار داد تعويذ مورد شيطان دست
  .)159: ق1419أشقر، (قرار داد  تعويذ

 انسان برگشت و رجوع سرعت را، شيطان از جمله و دشمنان دشمني فوايد از مالصدرا نيز
 تو با را خلق«: است كرده تمسك بيت اين به الهي دانسته و دشمنان دست از خداوند سوي  به

 از يكي بنابراين .)286: 5ق، 1419مالصدرا، ( »كند سو زان ناچار، رو را تو تا /كند  بدخو چنين
 پناه او به برندگان پناه كه دارد دوست كند و مي كمك و دهد مي پناه كه است اين خداوند صفات
 وجود هاي حكمت از يكي اين  و ببرند پناه او به دوستانشان كه است ملوك كمال از و. ببرند

  .)197: ق1419أشقر، (شود  مي خداوند به ها انسان بردن پناه باعث كه است شيطان

   بندي جمع
 از هدف و است شده  خلق آتش از و است جنّيان جنس از كه است واقعي موجودي شيطان

 جاللية خداوند و جماليه صفات برخي ظهور باعث كه است اين خداوند با رابطه در او خلقت
 از .رساند مي بروز و ظهور منصة به متضاد موجودات آفرينش در را خداوند قدرت و شود مي

 ها، انسان شدن آزمايش باعث كه است اين ها انسان بين در ها شيطان وجود هاي فايده جمله
 خداوند به بردن پناه، شكرگزاري، پيشرفت، عبادت :مثل ها آن مختلف استعدادهاي شدن شكوفا

 را انسان تواند نمي گاه هيچ شيطان كه داشت توجه نكته اين به بايد ضمن در. شوند مي ...و
 رحمان خداوند كه اين بر است؛ عالوه تزيين و وسوسه حد در فقط او سلطة و كند گناه به مجبور

  . است داده ها انسان به شيطان مقابل در خوبي هاي امتياز رحيم، و
 بدون جهان و است آن ذاتيِ فقدان، و نقص كه است ممكنات عالم جهان اين گفتني است،

 به نسبت ها انسان احاطة و علم كه كرد اعتراف بايد در نهايت و نيست ممكن شرور و نقص
 كه باشد داشته وجود شيطان خلقت براي ديگري هاي حكمت بسا چه  و است كم بسيار جهان
  . است باخبر ها آن از حكيم و عالم خداي فقط
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