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مقدمه
فخررازی در جایجایِ آثارش از تفاوت نفوس انسان سخن میگوید .وی در یکی از کتابهایش
موضوع تفاوت انسانها را طرح نموده و علت تفاوت را در دو گروه خالصه میکند :امور ذاتی و
جوهری ،و امورِ خارج از ذات و جوهر .وی در امور خارج از ذات به عواملی نظیر تأثیر ستارگان و
محیط و تغذیه اشاره میکند؛ اما مراد وی از تفاوت ذاتی ،تفاوت پیشینی است .فخر معتقد است
که انسانها پیش از ورود به این جهان تفاوت جوهری و ماهوی از هم داشتند .مقاله حاضر ضمن
نقل و تبیین ادله و شواهد فخر رازی ،به نقد و بررسی آن میپردازد.

ادله و شواهدِ غیرنقلی
 .1استقرا
فخر رازی یادآور میشود که ما با مراجعه به انسانها ،آنها را از لحاظ گرایشها در دو گروه مختلف
مییابیم؛ گروهی که ذاتا به نور ،خیر و امور روحانی متمایلاند و گروه دیگری که ذاتا به تاریکی،
تیرگی و جسمانیات تمایل دارند 1.وی در جایی با یادآوری تفاوت نفوس انسان ،منشأ تفاوت را
ماهیتِ آنها دانسته و احتمالِ منشأبودنِ امورِ دیگر ،یعنی مزاج ،وراثت و تربیت ،را منتفی میداند.
فخر رازی میگوید گاهی مزاج فردی از گرم به سرد یا از مرطوب به خشک تغییر مییابد ،اما در
قوه ادراک و اخالق او از آغاز تا پایان عمرش تفاوتی حاصل نمیشود .وی ،همچنین ،با اشاره به
فرزندِ نوح (ع) و والدِ ابراهیم (ع) نقش وراثت و تربیت را در متفاوتبودنِ انسانها منکر میشود
و نتیجه میگیرد که اختالفِ انسانها در اخالق ،ناشی از اختالف در ماهیات نفوس انسانی است
(همو ،1407 ،ج.)146 ،145 :7

« .1إنه تعالی خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهیة فبعضها خیرة نورانیة شریفة مائلة إلی اإللهیات عظیمة الرغبة فی
االتصال بالروحانیات ،و بعضها نذلة کدرة خسیسة مائلة إلی الجسمانیات و فی هذا التفاوت أمر حاصل فی جواهر النفوس
البشریة ،واالستقراء یدل علی أن األمر کذلک» (فخر رازی ،1420 ،ج.)440 :26
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فخر رازی در جایی دیگر باز هم ضمن تصریح بر تفاوتها نتیجه میگیرد که مکلفکردنِ
برخی انسانها به معارف یقینی و اخالقِ نیک ،خارج از طاقت و توانِ آنها

است1.

 .2ثباتِ صفاتِ متفاوت و ناممکنبودن تبدیل آنها
وی در جایی دیگر ،عالوه بر تفاوت انسانها در تمایل به خیر و شر ،به دیگر تفاوتها از لحاظ
گرایش نیز اشاره کرده است .خست ،مهربانی ،قساوت ،حب ریاست و  ...از جمله اموری است که
فخر رازی با استقرای آنها در میان انسانها ،به تفاوت جوهری انسانها معتقد میشود .وی در
ادامه متذکر میشود که انسانها با ریاضت و مجاهده صرفا میتوانند این حاالت و صفات را تقویت
یا تضعیف کنند و به هیچ وجه نمیتوانند آنها را از بین ببرند یا به صفتی دیگر تبدیل کنند .فخر
رازی ،در نهایت ،سخن خود را با دو حدیث تأیید میکند .در حدیث اول انسانها به معادن تشبیه
شدهاند؛ همچون معادن طال و نقره؛ و در حدی ث دوم ارواح انسان به سپاه و لشگرهای گوناگون
تشبیه شده

است2.

« .1من النفوس ما تکون عظیمة الرغبة فی المال دون /الجاه ،و منهم من یکون بالعکس ،والراغبون فی طلب المال منهم
من یکون عظیم الرغبة فی العقار و تفضل رغبته فی النقود و منهم من تعظم رغبته فی تحصیل النقود و ال یرغب فی الضیاع
والعقار و إذا تأملت فی هذا النوع من االعتبار تیقنت ان احوال النفوس مختلفة فی هذه األحوال اختالفا جوهریا ذاتیا ال
یمکن إزالته و ال تبدیله و إذا کان کذلک امتنع من النفس الغلیظة الجاهلیة المائلة بالطبع الی افعال الفجور ان تصیر نفسا
مشرقة بالمعارف اإللهیة واألخالق الفاضلة ،و لما ثبت هذا کان تکلیف هذه النفس بتلک المعارف الیقینیة واألخالق الفاضلة
جاریا مجری تکلیف ما ال یطاق» (فخر رازی ،1420 ،ج.)292 :14
« .2أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشریة مختلفة بالجوهر والماهیة ،فبعضها إلهیة مشرقة حرة کریمة ،و بعضها سفلیة
ظلمانیة نذلة خسیسة ،و بعضها رحیمة عظیمة الرحمة ،و بعضها قاسیة قاهرة ،و بعضها قلیلة الحب لهذه الجسمانیات قلیلة
المیل إلیها ،و بعضها محبة للریاسة واالستعالء ،و من اعتبر أحوال الخلق علم أن األمر کما ذکرناه  ...و إن کل من راعی
أحوال نفسه علم أن له منهجا معینا و طریقا مبینا فی اإلرادة والکراهة /والرغبة والرهبة ،و أن الریاضة والمجاهدة ال تقلب
النفوس عن أحوالها األصلیة و مناهجها الطبیعیة ،و إنما تأثیر الریاضة فی أن تضعف تلک األخالق و ال تستولی علی
اإلنسان ،فأما أن ینقلب من صفة أخری فذلک محال ،و إلیه اإلشارة بقوله علیه الصالة والسالم« :الناس معادن کمعادن
الذهب والفضة» و بقوله علیه الصالة والسالم« :األرواح جنود مجندة».
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 .3ادعای برهان و مکاشفه
در جایی دیگر فخر رازی مدعی میشود که عالوه بر براهین ،در مکاشفه نیز بر ایشان مکشوف
شده که انسانها از لحاظ ذکاوت و کودنی ،شرافت و پستی ،و میل به عالم معنا یا عالم ماده،
دارای جوهرِ ماهوی متفاوت

هستند1.

 .4توجیه اشتراکات انسانها
فخر رازی در پاسخ به استدالل کسانی که به وحدت نوعی انسانها معتقدند این احتمال را مطرح
میکند که نکاتِ اشتراکی انسانها مانندِ ادراک کلیات ،مربوط به لوازمِ جوهرِ انسان باشد .یعنی
انسانها در تمام ماهیتِ خود مختلف از هم باشند اما در یک سری از لوازم مشترکاتی داشته
باشند« :أن النفوس البشریة مشترکة فی صحة ادراک الکلیات و فی کونها مدبرة لالبدان االنسانیة لکن من
الجائز ان تکون کل هذه االمور الزمة لجوهر النفوس و التکون مقومة لها و علی هذا التقدیر النفوس تکون مختلفة
فی تمام ماهیتها فتکون مشترکة فی اللوازم الخارجیة» (همو ،1410 ،ج.)396 :2

 .5امتناعِ سعادتِ نفوس مایل به ظلمت
فخر رازی انسانها را در دو گرو ِه سعید و شقی تقسیمبندی میکند .انسانهای سعید کسانی
هستند که تمایل به امور معنوی و معارف الهی در آنها بسیار است .هدایتیافتنِ این گروه بهآسانی
صورت میگیرد؛ مانند کبریتی که با جرقهای کوچک روشن میشود .در مقابل ،گروه شقی قرار
دارد که متمایل به جسم و جسمانیات است .فخر رازی معتقد است سعادتِ این گروه ،نه سخت
بلکه ممتنع است 2.رازی این ادعای خود را با دو دلیل مستدل میکند .دلیل اول آیه  58از سوره
اعراف است که در بخش دوم مقاله (ادله و شواهد نقلی) نقل و نقد میکنیم .دلیل دوم ،مشاهدات
« .1قد ثبت عندنا بحسب البراهین العقلیة و بحسب المکاشفات العلویة أن جواهر األرواح البشریة مختلفة بالماهیات
فمنها ذکیة و بلیدة و منها حرة و نذلة و منها شریفة و خسیسة ،و منها عظیمة المیل إلی عالم الروحانیات و عظیمة الرغبة
فی الجسمانیات فهذه األقسام کثیرة و کل و احد من هذه المقامات قابل لألشد واألضعف واألکمل واألنقص» (فخر رازی،
 1420ق ،ج .)437 :18
« .2ان احوال النفوس مختلفة فی هذه األحوال اختالفا جوهریا ذاتیا ال یمکن إزالته و ال تبدیله و إذا کان کذلک امتنع
من النفس الغلیظة الجاهلیة المائلة بالطبع الی افعال الفجور ان تصیر نفسا مشرقة بالمعارف اإللهیة واألخالق الفاضلة»
(فخر رازی ،1420 ،ج.)292 :14
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ما از انسانها است .وی میگوید ما میبینیم که انسانها در تمایل به خوبیها و امور معنوی و نیز
ع معنویت ،معارف حقیقی و اخالق فاضله از
در تمایل به قوای حیوانی یکسان نیستند .از اینرو توق ِ
گرو ِه متمایل به حیوانیت ،توقعِ بیجایی است (همو ،1420 ،ج.)292 :14

 .6نقلِ ادله دیگران
فخر رازی از زبان کسانی که قائل به اختالفِ نوعی انسانها هستند ادلهای را نقل میکند:
الف« .اختالف نفوس در جهل و علم ،قوت و ضعف ،شرافت و خست ،خیر ،شر و  ...یا به سبب
اختالف در جواهر نفوس است یا به جهت اختالف در آالت بدنی و مزاجها است .قسم دوم باطل
است .زیرا بسیاری از افراد انسانی دارای مزاج واحد و شرایط تأدیبی و وراثتی یکساناند اما از
لحاظ اخالقی مختلفاند و بالعکس .پس در نتیجه نفوس انسانی اختالف نوعی و جوهری دارند»
(همو ،1410 ،ج 396 :2و .)397

ب .نفسی که قدرت تصرف در ماده کائنات را دارد (از قبیل تبدیل عصا به اژدها و تبدیل آب
به آتش) با نفسی که ناتوان از انجامدادن آن است تفاوت دارد و این تفاوت از ناحیه مزاج نیست.
بنابراین ،تفاوت در اینها تفاوتی جوهری است (همان ،ج.)397 :2

بررسی
 .1از مطالبی که از فخر رازی نقل کردیم معلوم میشود که در دوران حیات وی این پرسش مطرح
ت انسانها مربوط به جس ِم آنان است یا مربوط به روحشان؟ در برخی عبارتهایی
بوده است که :اختالفا ِ
که از وی نقل کردیم میبینیم که میکوشد نشان دهد اختالف در اموری همچون اخالق ،ریشه در
روح و نفس انسان دارد .از اینرو این احتمال میرود که مراد فخر رازی از «تباین جوهری و ماهوی»
میان انسانها ،این بوده که انتسابِ تفاوتها به جسم را نفی کند .یعنی شاید تمرکزِ وی بر نفی
منشئیتِ جسم بوده و ذاتی یا عرضیبودنِ امور نفس ،در مرک ِز توجه وی نبوده است.
 .2میدانیم که فخر رازی از بزرگترین شخصیتهای اشاعره است .از جمله خصوصیاتِ این
گروه تمایل به «جبر» و قائلشدن به جوازِ «تکلیف ماالیطاق» است .دو اعتقاد مزبور این مسیر را
هموار میکند که از یک سو سعادت و شقاوت انسانها را ذاتی بداند و از سوی دیگر تکلیفِ آنها
به تحصیلِ سعادت را مجاز بداند .پرداختن به ابطال این دو باورِ غلط مجالی فراخ میطلبد .در
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کتب و منابع عدلیه ،بهویژه امامیه ،ادله فراوانی مبنی بر اختیار انسان و جایزنبودنِ تکلیف
ماالیطاق بیان شده است.
 .3آیا با تفاوتهای گفتهشده میتوان ادعای تفاوت جوهری و ماهوی کرد؟
فخر رازی نمونههای متعددی از تفاوتها را برشمرد .برخی از این تفاوتها در گرایش انسانها به
خوبی و بدی است و برخی دیگر در تواناییهای انسانها است .نکته در خور توجه این است که:
آیا انسانِ متمایل به خوبی ،هیچ تمایلی به زشتیها ندارد؟ همچنین ،انسان متمایل به بدیها
هیچ تمایلی به خوبیها ندارد؟ مشاهدات ما و سخنان فخر رازی ،مدعی وجودِ انسانهایی که
کامال به خوبی یا کامال به زشتی متمایل باشند ،نیست .یعنی همه انسانها به خوبی و زشتی
تمایل دارند گرچه مقدار و درجه این تمایل متفاوت باشد .به عبارت دیگر ،اگر فخر رازی از گرایش
یا قوهای نام ببرد که در فردی از انسان باشد و در فرد دیگر نباشد ،آنگاه میتواند ادعا کند که
میانِ آن دو تفاوت ماهوی است ،اما اینکه فردی بیش از دیگری دارای فالن گرایش است ،نمیتواند
مالک تعدد ماهیت باشد.
 .4نظریه فخر رازی با برخی از اظهارنظرهایش ناسازگار مینماید:
 .1 .4وی تکرار فعل را سبب حصول ملکه نفسانی میداند .مانند کسی که با تکرار نوشتن به
جایی میرسد که میتواند بهراحتی و بدون فکر و تأمل بنویسد .رازی اعمال انسان را در نفس
انسان تأثیرگذار میداند و میگوید تکرار گناه منجر به حصول ملکه نفسانی میشود .ایشان هر
گناهی را منجر به شکلگیری نکتهای تاریک در قلب انسان میداند تا اینکه قلب تاریک شود.
فخر رازی میگوید ملکه حاصلشده از گناه شدت و ضعف دارد .بعضی «رین» (زنگار) ،بعضی
«طبع» (مُهر) و بعضی «قفل» است .وی ،در ادامه ،امکان توبه این افراد را منتفی میداند 1.سخن

« .1ال شک أن تکرر األفعال سبب لحصول ملکة نفسانیة ،فإن من أراد تعلم الکتابة فکلما کان إتیانه بعمل الکتابة أکثر
کان اقتداره علی عمل الکتابة أتم ،إلی أن یصیر بحیث یقدر علی اإلتیان بالکتابة من غیر رویة و ال فکرة ... ،إن اإلنسان
إذا واظب علی اإلتیان ببعض أنواع الذنوب ،حصلت فی قلبه ملکة نفسانیة علی اإلتیان بذلک الذنب ... ،فذلک هو المراد
من قولهم :کلما أذنب اإلنسان حصلت فی قلبه نکتة سوداء حتی یسود القلب ،و لما کانت مراتب الملکات فی الشدة
والضعف مختلفة ،ال جرم کانت مراتب هذا السواد والظلمة مختلفة ،فبعضها یکون رینا و بعضها طبعا و بعضها أقفاال» (فخر
رازی ،1420 ،ج.)89 :31
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فوق با این نظریه ناسازگار است که انسان از پیش خصلتهایی دارد و آن خصلتها به هیچ وجه
عوضشدنی نیست.
 .2 .4فخر رازی خصوصیاتی مانندِ خساست ،پستی ،قساوت ،کرامت و رحیمیت را ذاتی
انسانها دانسته (همو ،1407 ،ج 35 :9و  )36و در عین حال بعد از چند سطر نفس انسان را در ابتدای
خلقت خالی از اخالق میداند و مدعی میشود که اخالق بهتدریج از طریق اسبابِ بیرونی شکل
میگیرد (همان .)37 :با این دو بیان این پرسش بجا است که باألخره تفاوت انسانها در موضوعِ
اخالق ،ذاتی و تغییرناپذیر است یا اکتسابی و تغییرپذیر؟
 .5گفتیم که فخر رازی این احتمال را میدهد که مشترکات انسانها نه اموری ذاتی بلکه از
لوازم ذات باشد .این احتمال دستکم از دو جهت در خور تأمل است:
 .1 .5یکی از مشترکات انسانها طبق آیه فطرت (روم ،)30 :فطرت توحیدی انسانها است.
در نتیجه ،طبق این نظر ،فطرت الهی انسانها ،نه از ذات بلکه از لوازم ذاتِ انسانها خواهد بود،
در حالی که معنای واژه «فطرت» و نیز آیه فطرت بهترین دلیل بر ذاتیبودنِ توحید است.
 .2 .5این پرسش مطرح است که امر مشترک در میان همه آحاد انسان ولو ذاتی نباشد،
حتما ریشه در ذات دارد .به عبارت دیگر ،ذات متفاوت ،لوازم متفاوتی نیز خواهد داشت و ممکن
نیست ذات متفاوت لوازم یکسانی داشته باشد .مثال ضحک و تعجب ،خاصیتی همگانی و الزمه
ذات انسان محسوب میشود اما همه میدانیم که منشأ این ضحک و تعجب خاصیتی در ذات
انسان است و ما گرچه اسم آن منشأ را ندانیم اما محال است بدون آن ،چنین الزمهای در انسان
شکل بگیرد ،و ما با همان ذات مشترک همگانی میتوانیم انسان را موجودی ذاتمند بدانیم.
 .6به صرف تکیه بر تفاوت نمیتوان ادعای تفاوت جوهری و ماهوی کرد .به عبارت دیگر ،هر
تفاوتی ،تفاوت ماهوی نیست .زیرا میدانیم که همه موجودات ،حتی دو موجودِ متماثل نیز تفاوتهایی
با هم دارند .پس الزم است فخر رازی پس از تبیین تفاوت اثبات کند که این تفاوتها از قبیل
تفاوت ماهوی است.
 .7گفتیم فخر رازی تفاوت انسانها را به حدی میداند که ادعا میکند تکلیف برخی انسانها
خارج از طاقت و توانِ آنها است .به نظر میرسد شدت و ضعف تمایالت به خوبیها و بدیها ،درست
و مسلم است اما باید بدانیم که این تمایالت با همه شدت و ضعفش در همه انسانها وجود دارد.
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یعنی بدترین انسانها هم گاه در مواجهه با خوبی متأثر شدهاند .از اینرو این نتیجهگیری فخر رازی
که تکلیف برخی انسانها تکلیف ماالیطاق است ،نتیجه صحیحی نخواهد بود.
 .8امروزه دانشمندان تحقیقات گستردهای کردهاند تا بفهمند که خصلتها و تواناییهای
انسان چه مقدار وراثتی است و چه مقدار به تأثیر محیط مربوط است .آنها تأثیر چشمگیر محیط
را در آزمایشهایی که بر روی دوقلوها انجام دادهاند ،مشاهده کردهاند .در موضوع بهره هوشی
نظریه رایج آن است که پنجاه درصد ،وراثت ،و پنجاه درصد ،محیط نقشآفرین است 1.اینگونه
تحقیقات نشان میدهد که درصد چشمگیری از تفاوتها نه در ذات که مربوط به محیط و تربیت
است .در نتیجه انتسابِ مقدار چشمگیری از تفاوتها به ذات ،به گونهای که منجر به تباین
جوهری انسانها شود ،از نگاه بررسیهای روانشناسان نیز پذیرفتنی نیست.

ادله و شواهد نقلی
 .1تأثیر متفاوت قرآن بر انسانها
 .1فخر رازی با استناد به آیه «وَنُنَ ِّزلُ مِنَ الْقرآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارا»

(اسراء )82 :به تفاوت جوهری و ماهوی میان انسانها قائل میشود .وی میگوید قرآن برای برخی
شفا و رحمت است اما برای برخی دیگر سبب افزایش خسران است .خداوند در ادامه میفرماید:
«قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِهِ» .معنای این آیه آن است که قرآن در نفوس پاک ،سببِ طهارت و کمال،
ش آفتاب در ساحل
ولی در نفوس ظلمانی و کدِر ،سببِ گمراهی و ذلت میشود .همانطور که تاب ِ
دریا سبب درستشدن نمک میشود ،ولی روغن را ذوب ،رنگ لباس را سفید و صورت انسان را
سیاه میکند .قرآن نیز انسان نورانی را نورانیتر ،و انسان ظلمانی را ظلمانیتر و گمراهتر

میکند2.

 .1از جمله نک :.کریستنسن ،یان؛ و دیگران« ،ارتباط هوش با وراثت و محیط» ،در:
https://www.rasekhoon.net/article/print/858435

« .2أن القرآن بالنسبة إلی البعض یفید الشفاء والرحمة و بالنسبة إلی أقوام آخرین یفید الخسارة والخزی ثم أتبعه بقوله:
ل یعْ َملُ عَلی شاکلَتِهِ (اسراء )84 :و معناه أن الالئق بتلک النفوس الطاهرة أن یظهر فیها من القرآن آثار الذکاء والکمال،
قُلْ ک ٌّ
و بتلک النفوس الکدرة أن یظهر فیها من القرآن آثار الخزی والضالل کما أن الشمس تعقد الملح و تلین الدهن و تبیض
ثوب القصار و تسود وجهه .و هذا الکالم إنما یتم المقصود منه إذا کانت األرواح والنفوس مختلفة بماهیاتها فبعضها مشرقة
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« .2وَالْبَلَدُ الطَّیبُ یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَبُثَ لَا یخْرُجُ إِلَّا نَکدا» (اعراف)58 :؛ «و سرزمین پاکیزه
(و شیرین) گیاهش به فرمان پروردگار میروید اما سرزمینهای بدطینت (و شورهزار) جز گیاه
ناچیز و بیارزش از آن نمیروید» .طبق تفسیر فخر رازی این آیه داللت میکند بر اینکه انسانها
در اصل جوهر خویش در دو گروه قرار میگیرند .برخی زالل و مستعدِ پذیرش معارف حق ،و
برخی در پذیرش حق ،کَدِر و کُند هستند .وی بر آن است که این دو گروه به هیچ وجه تغییر
نمیکنند .رازی در تقویت این نظر یادآور میشود که طبقِ آیهای دیگر برخی با شنیدن آیات
الهی اشک در چشمانشان جاری میشود در حالی که قلبهای برخی دیگر همچون سنگ یا
سختتر است 1.فخر رازی در ادامه انسانها را ،حتی در خصوصیات منفی نیز متفاوت با هم
میداند (فخر رازی ،1420 ،ج.)292 :14

بررسی
 .1طبق آیهای که فخر رازی به آن استناد کرده است قرآن بر خسران و زیانِ ظالمان میافزاید.
جالب است که خودِ آیه این اثر را بر ظالمان بار کرده است .آیا میتوان ادعا کرد که کسی ذاتا
ظالم باشد؟ آیا میتوان کسی را که هنوز به دنیا وارد نشده و تکلیفی متوجهِ او نشده ،ظالم خطاب
کرد؟ معلوم است که این آیه مربوط به کسانی است که در دنیا مرتکب ظلم شدهاند و موصوف به

صافیة یظهر فیها من القرآن نور علی نور و بعضها کدرة ظلمانیة یظهر فیها من القرآن ضالل علی ضالل و نکال علی
نکال» (فخر رازی ،1420 ،ج.)391 :21
« .1هذه اآلیة دالة علی ان السعید ال ینقلب شقیا و بالعکس و ذلک ألنها دلت علی ان األرواح قسمان :منها ما تکون فی
اصل جوهرها طاهرة نقیة مستعدة الن تعرف الحق لذاته والخیر ألجل العمل به و منها ما تکون فی اصل جوهرها غلیظة
کدرة بطیئة القبول للمعارف الحقیقیة واألخالق الفاضلة کما ان األراضی منها ما تکون سبخة فاسدة و کما انه ال یمکن ان
یتولد فی األراضی السبخة تلک االزهار والثمار التی تتولد فی األرض الخیرة ،فکذلک ال یمکن ان یظهر فی النفس البلیدة
والکدرة الغلیطة من المعارف الیقینیة واألخالق الفاضلة مثل ما یظهر فی النفس الطاهرة الصافیة و مما یقوی هذا الکالم انا
نری النفوس مختلفة فی هذه الصفات فبعضها مجبولة علی حب عالم الصفاء واإللهیات منصرفة عن اللذات الجسمانیة کما
ق (المائدة )83 :و منها قاسیة
ن الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا ِمنَ الْحَ ِّ
قال تعالی :وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ ِإلَی ال َّرسُولِ تَری أَعْینَ ُهمْ َتفِیضُ مِ َ
شدیدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعانی کما قال :فَهِی کالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ َقسْوَة (البقرة( »)74 :فخر رازی،1420 ،
ج.)292 :14
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صفت ظلم گردیدهاند .محمدحسین طباطبایی با توجه به همین نکته ،این پرسش را مطرح
میکند که :چرا حکم به خسارت مُعَلَق به وصفِ «ظالمین» شده است؟ سپس خود وی پاسخ
میدهد که این گروه با کفرورزی خود مرتکبِ ظلم

شدهاند1.

 .2فخر رازی در ادامه استدالل خود به آیه «قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلَی شَاکلَتِهِ» (إسراء )84 :تمسک کرده
است .وی در تفسیرِ خود« ،شاکله» را به معنای روح ،و جوهر انسانی معنا میکند .وی انسانها را
در جوهر و ذاتِ خود به دو گروه نورانی و ظلمانی تقسیم میکند و نتیجه میگیرد که اعمال هر
کس بر اساس همان جوهر اولیهای است که دارد .نفس نورانی بر اساس نور ،و نفس کدر و ظلمانی
بر اساس ظلمت عمل میکند (فخر رازی ،1420 ،ج .)391 :21اما باید توجه کرد که روایات فراوانی
در منابع فریقین نقل شده که «شاکله» را به معنای «نیت» دانستهاند و برخی آن را به معنای
مذهب و طریقه (بحرانی ،1416 ،ج 581 :3و 582؛ سیوطی ،1404 ،ج )199 :4و فخر رازی در این تفسیرِ
خود به روایات متعدد توجه نکرده است .از امام صادق (ع) نقل شده که اگر اهل بهشت همیشه
در دنیا میبودند ،نیتشان این بود که کار خیر بکنند و اگر اهل جهنم همیشه در دنیا بودند
نیتشان معصیتکردن بود .از اینرو بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم ابدیاند

(بحرانی،

 ،1416ج .)581 :3واضح است که نمیتوان خلود جهنمیان را به ذات و جوهر ظلمانی آنان نسبت
داد؛ چراکه عذاب در صورتی منطقی است که انسان ،مختار باشد و هر دو راه خیر و شر بر روی
او باز باشد ،در حالی که ذات و جوهرِ ظلمانی راهی جز معصیت ندارد.
طباطبایی ضمن نقل معانی مختلف« ،شاکله» را روحِ ساری در بدن میداند و دستکم دو
نکته مهم در این باره متذکر میشود .نکته اول اینکه شاکله در حد اقتضا عمل میکند و به هیچ
وجه با اختیار انسان ناسازگار نیست .عموم دعوت پیامبر 2و نیز فطرت همگانی دین و
تغییرناپذیری آن 3و همچنین توسل انسانها به تعلیم ،تربیت ،انذار ،تبشیر و  ...از جمله ادلهای
« .1إنما علق الحکم بالوصف أعنی الظلم لیشعر بالتعلیل أی أن القرآن إنما یزیدهم خسارا لمکان ظلمهم بالکفر»
(طباطبایی ،1417 ،ج.)184 :13
« .2لِأُنْذِرَکمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» (األنعام.)19 :
« .3فَأَقِمْ َوجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفا ِفطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِک ال ِّدینُ الْقَیمُ» (الروم.)30 :
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است که طباطبایی به آنها استناد میکند تا ثابت کند که «شاکله» و هر چیز دیگری اختیار انسان
را مخدوش نمیکند (طباطبایی ،1417 ،ج 190 :13و .)191

نکته دوم اینکه انسان در طول حیات خود شاکلههای مختلف به خود میگیرد .شاکله اول از
ترکیب قوای بدنی او و مزاجِ حاصل از آن شکل میگیرد و شاکلههای بعدی همان شخصیت است
که در نتیجه تأثیرِ عوامل بیرونی بر شاکله اول رقم میخورد .وی معنای شاکله را اینگونه تبیین
میکند که تکبرِ انسان متکبر ،در گفتار و حرکات و سکناتِ وی نمایان میشود ،همانطور که
انسانِ ترسو ،رفتارِ متناسب با ترسوبودن خواهد داشت (همان .)192 :بدینترتیب «شاکله» به هیچ
وجه ذاتی تغییرناپذیر نیست.
 .3از جمله مستندات فخر رازی آیه« :وَالْبَلَدُ الطَّیبُ یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَبُثَ لَا یخْرُجُ إِلَّا

نَکدا» (اعراف )58 :است .این آیه هیچ داللتی بر مدعای رازی مبنی بر تباین جوهری انسانها
نمیکند .طبق تفاسیرِ فریقین ،بلد طیب مَثَلی بر انسان مؤمن و اعمالِ خوبِ او ،و بلدِ خبیث مثلی
ن کافر و اعمالِ ناروای او است (نک :.سیوطی و محلی 161 :1416 ،و نیز :سیوطی ،1404 ،ج93 :3؛ طوسی،
بر انسا ِ
بیتا ،ج.)433 :4

واضح است که ای مان و کفر ،و اعمال صادرشده از مؤمن و کافر ،در این دنیا اختیاری است
و انسانها با اختیارِ خود میتوانند مصداقی از طیب یا خبیث باشند .جالب اینکه سیوطی در کتاب
س واحد آفریده
خود ،تفسیر مجاهد را نقل میکند .در عبارت وی تصریح شده که انسانها از نف ِ
شدهاند و طیببودن یا خبیثبودن با ایمان یا کُفرِ آنان حاصل

میشود1.

 .2خلقت انسان از دو گروه سعید و شقی ،مؤمن و کافر
برخی آیات داللت دارد که انسانها در موقع خلقت به دو گروه خوشبخت و بدبخت تقسیم
میشوند« :هُوَ الَّذِی َخلَقَکمْ فَمِنْکمْ کافِرٌ وَ مِنْکمْ مُؤْمِنٌ» (تغابن .)2 :فخر رازی در تفسیر این آیه از ابنعباس
نقل میکند که خداوند بنیآدم را در دو گروه مؤمن و کافر خلق کرد و در روز قیامت نیز آنها را

« .1هذا مثل ضربه اهلل آلدم و ذریته کلهم انما خلقوا من نفس واحدة فمنهم من آمن باهلل و کتابه فطاب و منهم من کفر
باهلل و کتابه فخبث» (سیوطی ،1404 ،ج.)93 :3
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به همان حالت میآورد .رازی ،همچنین ،از ابواسحاق نقل میکند که خداوند انسانها را در رح ِم
مادر ،کافر و مؤمن میآفریند

(فخر رازی ،1420 ،ج.)552 :30

بررسی
در این گروه از آیات و روایات احتمال سیالنِ سعادت و شقاوت در بین انسانها وجود دارد .یعنی
اراده الهی قبل از آفرینش انسان بر این قرار گرفته که انسانها در دو گروهِ سعید و شقی باشند،
اما تعیین قطعی مصادیقِ سعیدان و صاحبان طینتِ علیین و نیز تعیین قطعی اشقیا و صاحبان
طینت سجین در این دنیا رقم میخورد .برخی احادیث را میتوان مؤید این معنا دانست .مثال در
حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که اگر خداوند برای بندهای خیر را اراده کند ،روح و جسدش
را پاک میگرداند ،به گونهای که هر سخن نیکی برایش آشنا ،و هر سخن ناروا برایش ناآشنا
میشود 1.ظاهر اینگونه احادیث آن است که پاکی یا ناپاکی انسانها در همین دنیا رقم میخورد.
طباطبایی نیز سخنی نزدیک به همین معنا دارد .وی بحثی نسبتا مفصل درباره آیات و
روایاتی که داللت میکند انسانها بر دو گروه سعید و شقی هستند ،مطرح کرده و راجع به برخی
از این آیات و روایات معتقد است دو گروه سعید و شقی بودنِ انسانها قضای اجمالی الهی است.
اما اینکه چه کسی سعید و چه کسی شقی باشد ،با اعمالِ اشخاص در دنیا تعیین خواهد

شد2.

برخی احادیث هم بر این نکته داللت دارد که تقسیم انسانها به دو گروه شقی و سعید با
توجه به علم خداوند به آنها در عالمِ ذر است .تفسیر قمی در تفسیر

آیه «هُوَ الَّذِی َخلَقَکمْ فَمِنْکمْ کافِرٌ

وَ مِنْکمْ مُؤْمِن» (تغابن )2 :روایتی از امام صادق (ع) نقل میکند که« :عرف اهلل إیمانهم بوالیتنا و کفرهم
بترکها یوم أخذ علیهم المیثاق و هم فی عالم الذر و فی صلب آدم (ع)» (قمی ،1367 ،ج.)371 :2

ن
« .1إِذَا أَرَادَ اللَّهُ  -عَزَّ وَجَلَّ -بِعَبْدٍ خَیرا ،طَیبَ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ ،فَلَا یسْمَعُ شَیئا مِنَ الْخَیرِ إِلَّا عَرَفَهُ ،وَلَا یسْمَعُ شَیئا مِ َ
الْمُنْکرِ إِلَّا أَنْکرَهُ» (کلینی ،1429 ،ج.)7 :3
« .2فإن اآلیات  ...إنما تدل علی قضاء إجمالی بکون النوع اإلنسانی مشتمال علی فریقین ،و إنما یفصل اإلجمال ،و یتعین
کل من الطائفتین ،و تتمیز من غیرها فی مرحلة البقاء بأفعال اختیاریة تستتبع سعادة أو شقاوة ،و تستدعی االهتداء بالتوفیق
أو أن یحق له الضاللة بوالیة الشیاطین ،و بعبارة أخری الذی فی بدء الخلقة قضاء مشروط ثم یخرج عن االشتراط إلی
اإلطالق باألعمال االختیاریة بعد ذلک» (طباطبایی ،1417 ،ج.)97 :8

تفاوت ماهوی انسانها در انديشه فخر رازی
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نتیجه
تفاوت انسانها مسلم و قطعی است .اما این تفاوتها دلیل بر تفاوت ماهوی انسانها نیست و
محکماتِ دین از جمله فراگیری پیامِ آن ،دلیل روشنی بر ذات مشترک انسانها است .اندیشه فخر
رازی مبنی بر تفاوت ماهوی انسانها ،مبتنی بر ساختا ِر فکری اشاعره ،یعنی «جبر» و جوازِ «تکلیف
ماالیطاق» شکل گرفته و این ساختارِ اشتباه منجر به تفسیر اشتباهِ برخی آیات و روایات شده است.
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