
 

 

 

 

 

 یشه فخر رازیدر اند هاانسان یتفاوت ماهو
 

 فریسهراب یمحمدتق

 دهیچک

ف یتعر یراز ح کرده است. نگارنده در آثار فخریتصر هاانسان ین ماهویتبا در آثار خود بر یفخر راز

لِ یر و تبدییست که تغا یت امریکه ماهآثار او هست  ن نکته دریااما  ،افتین «تیماه» از یمشخص

 فرد ازن معنا خواهد بود که هر ی، به اهاانسان ین ماهویح به تبایجه تصریدر نت .ستیآن ممکن ن

 ییهادانشن باور همه یاست که ا یهیدارد. بد هاانسانگر ید باو متفاوت  ناپذیرلیتبد یتیانسان ماه

، یتیعلوم ترب اندرکارانِ دست ی. برادهدیمر قرار یتحت تأث شودیممربوط به انسان  یکه به نوعرا 

با  ایکسان سروکار دارند ی ییهاانسانا با یت دارد که بدانند آیار اهمیبس ... ، حقوق، فقه ویاخالق

آثار  ین مقاله با استقصایدر ا و مجزا دارند. حدهیعل یتیکه هر کدام ماه ییهاانساناز  یامجموعه

 ،یو ادله نقل ینقلریدر دو بخش ادله غ ،هاانسان ین ماهویبر تبا وی را، ادله و شواهد یفخر راز

 .میکنیمعرضه 

 .، انسانیماهو ، تفاوتیفخر راز :هادواژهیکل
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 مقدمه

هایش گوید. وی در یکی از کتابجایِ آثارش از تفاوت نفوس انسان سخن میفخررازی در جای

کند: امور ذاتی و ها را طرح نموده و علت تفاوت را در دو گروه خالصه میموضوع تفاوت انسان

گان و عواملی نظیر تأثیر ستارجوهری، و امورِ خارج از ذات و جوهر. وی در امور خارج از ذات به 

اما مراد وی از تفاوت ذاتی، تفاوت پیشینی است. فخر معتقد است کند؛ محیط و تغذیه اشاره می

ها پیش از ورود به این جهان تفاوت جوهری و ماهوی از هم داشتند. مقاله حاضر ضمن که انسان

  ردازد.پنقل و تبیین ادله و شواهد فخر رازی، به نقد و بررسی آن می

 یرنقلیادله و شواهدِ غ

 استقرا .1

در دو گروه مختلف  هاگرایشرا از لحاظ  آنها، هاانسانکه ما با مراجعه به  شودمیادآور ی یفخر راز

، یکیبه تار ذاتا که  یگریند و گروه دالیمتما یر و امور روحانیبه نور، خ ذاتا  که  یگروه ؛یابیممی

تفاوت را  تفاوت نفوس انسان، منشأ یادآوریبا  ییدر جا وی 1دارند.ل یات تمایو جسمان یرگیت

. داندیم یرا منتف ،تیمزاج، وراثت و ترب یعنی ،گریبودنِ امورِ دتِ آنها دانسته و احتمالِ منشأیماه

ر ، اما دیابدمیر ییا از مرطوب به خشک تغیاز گرم به سرد  یمزاج فرد یگاه گویدمی فخر رازی

 اشاره بهبا  ،نیهمچن ،وی .شودنمیحاصل  یان عمرش تفاوتیاخالق او از آغاز تا پاقوه ادراک و 

 ودشمیمنکر  هاانسانبودنِ ت را در متفاوتیم )ع( نقش وراثت و تربیفرزندِ نوح )ع( و والدِ ابراه

 تاس یات نفوس انسانیاز اختالف در ماه یناش ،در اخالق هاانسان اختالفِ که گیردمیجه یو نت

 .(146، 145 :7ج، 1407، همو)

                                                             
 فی لرغبةا عظیمة اإللهیات إلی مائلة شریفة نورانیة خیرة فبعضها بالماهیة مختلفة النفوس جواهر خلق تعالی إنه» .1

 النفوس هرجوا فی حاصل أمر التفاوت هذا فی و الجسمانیات إلی مائلة خسیسة کدرة نذلة بعضها و بالروحانیات، االتصال

 .(440 :26ج، 1420، ی)فخر راز« کذلک األمر أن علی یدل واالستقراء البشریة،
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دنِ کرمکلفکه  گیردمیجه ینت هاتفاوتح بر یهم ضمن تصر گر بازید ییدر جا یفخر راز

 1ست.ا ک، خارج از طاقت و توانِ آنهایو اخالقِ ن ینیقیبه معارف  هاانسان یبرخ

 ل آنهایتبد بودنناممکنثباتِ صفاتِ متفاوت و  .2

 از لحاظ هاتفاوتگر یر و شر، به دیل به خیدر تما هاانسانعالوه بر تفاوت  ،گرید ییدر جا وی

است که  یاز جمله امور ... است وی، قساوت، حب ریاست. خست، مهربان کردهز اشاره یش نیگرا

در  ی. وشودمیمعتقد  هاانسان یتفاوت جوهر به، هاانسانان یآنها در م یبا استقرا یفخر راز

ت ین حاالت و صفات را تقویا توانندمی صرفا اضت و مجاهده یبا ر هاانسانکه  شودمیادامه متذکر 

کنند. فخر ل یتبدگر ید یا به صفتین ببرند یآنها را از ب توانندنمیچ وجه یف کنند و به هیا تضعی

ه یبه معادن تشب هاانسانث اول یدر حد .کندمید ییث تأیسخن خود را با دو حد ،تیدر نها ،یراز

گوناگون  یث دوم ارواح انسان به سپاه و لشگرهایو در حد ؛همچون معادن طال و نقره ؛اندشده

 2ه شده است.یتشب

                                                             
 نهمم المال طلب یف والراغبون س،کبالع ونیک من منهم و الجاه،/ دون المال یف الرغبة مةیعظ ونکت ما النفوس من» .1

 اعیالض یف رغبی ال و النقود لیتحص یف رغبته تعظم من منهم و النقود یف رغبته تفضل و العقار یف الرغبة میعظ ونیک من

 ال ایاتذ ایجوهر اختالفا األحوال هذه یف مختلفة النفوس احوال ان قنتیت االعتبار من النوع هذا یف تأملت إذا و والعقار

 نفسا   ریتص نا الفجور افعال یال بالطبع المائلة ةیالجاهل ظةیالغل النفس من امتنع کذلک انک إذا و لهیتبد ال و إزالته نکمی

 الفاضلة األخالقو ةینیقیال المعارف کبتل النفس هذه فیلکت انک هذا ثبت لما و الفاضلة، واألخالق ةیاإلله بالمعارف مشرقة

 (.292: 14ج، 1420، ی)فخر راز« طاقی ال ما فیلکت یمجر ایجار

 ةیسفل بعضها و مة،یرک حرة مشرقة ةیإله فبعضها ة،یوالماه بالجوهر مختلفة ةیالبشر الناطقة النفوس أن عندنا ثبت أنه» .2

 لةیقل اتیالجسمان لهذه الحب لةیقل بعضها و قاهرة، ةیقاس بعضها و الرحمة، مةیعظ مةیرح بعضها و سة،یخس نذلة ةیظلمان

 یاعر من لک إن رناه ... وکذ ماک األمر أن علم الخلق أحوال اعتبر من و واالستعالء، اسةیللر محبة بعضها و ها،یإل لیالم

 قلبت ال والمجاهدة اضةیالر أن و والرهبة، والرغبة/ راهةکوال اإلرادة یف نا یمب قا  یطر و نا یمع منهجا  له أن علم نفسه أحوال

 یعل یتستول ال و األخالق کتل تضعف أن یف اضةیالر ریتأث إنما و ة،یعیالطب مناهجها و ةیاألصل أحوالها عن النفوس

 عادنمک معادن الناس: »والسالم الصالة هیعل اإلشارة بقوله هیإل و محال، کفذل یأخر صفة من نقلبی أن فأما اإلنسان،

 .«مجندة جنود األرواح: »والسالم الصالة هیعل و بقوله «والفضة الذهب
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 رهان و مکاشفهب یادعا .3

 شان مکشوفیز بر این، در مکاشفه نیکه عالوه بر براه شودمی یمدع یگر فخر رازید ییدر جا

ا عالم ماده، یل به عالم معنا ی، و میپست، شرافت و یاز لحاظ ذکاوت و کودن هاانسانشده که 

 1متفاوت هستند. یجوهرِ ماهو یدارا

 هاانسانه اشتراکات یتوج .4

 ن احتمال را مطرحیمعتقدند ا هاانسان یکه به وحدت نوع یدر پاسخ به استدالل کسان یفخر راز

 یعنیات، مربوط به لوازمِ جوهرِ انسان باشد. یمانندِ ادراک کل هاانسان یکه نکاتِ اشتراک کندمی

داشته  یاز لوازم مشترکات یک سریتِ خود مختلف از هم باشند اما در یدر تمام ماه هاانسان

لکن من ة یکونها مدبرة لالبدان االنسان یات و فیصحة ادراک الکل یمشترکة ف ةیأن النفوس البشر» باشند:

 ر النفوس تکون مختلفةیهذا التقد یالزمة لجوهر النفوس و التکون مقومة لها و علالجائز ان تکون کل هذه االمور 

 .(396 :2ج، 1410، همو)« ةیاللوازم الخارج یتها فتکون مشترکة فیتمام ماه یف

 ل به ظلمتیامتناعِ سعادتِ نفوس ما .5

 ید کسانیسع هایانسان. کندمی یبندمیتقس ید و شقیگروِه سع را در دو هاانسان یفخر راز

 یسانآن گروه بهیافتنِ ایتیاست. هدا بسیاردر آنها  یو معارف اله یل به امور معنویهستند که تما

رار ق یگروه شق ،در مقابل .شودمیکوچک روشن  ایجرقهکه با  یتیمانند کبر ؛گیردمیصورت 

گروه، نه سخت ن یمعتقد است سعادتِ ا یات است. فخر رازیل به جسم و جسمانیدارد که متما

از سوره  58ه یل اول آی. دلکندمیل مستدل یخود را با دو دل ین ادعایا یراز 2بلکه ممتنع است.

ل دوم، مشاهدات ی. دلکنیممی( نقل و نقد یاعراف است که در بخش دوم مقاله )ادله و شواهد نقل

                                                             
 الماهیاتب مختلفة البشریة األرواح جواهر أن العلویة المکاشفات بحسب و العقلیة البراهین بحسب عندنا ثبت قد» .1

 لرغبةا عظیمة و الروحانیات عالم إلی المیل عظیمة منها و خسیسة، و شریفة منها و نذلة و حرة منها و بلیدة و ذکیة فمنها

ازی، )فخر ر« واألنقص واألکمل واألضعف لألشد قابل المقامات هذه من احد و کل و کثیرة األقسام فهذه الجسمانیات فی

 (.437: 18 ج، ق 1420

 متنعا کذلک کان إذا و تبدیله ال و إزالته یمکن ال ذاتیا جوهریا اختالفا األحوال هذه فی مختلفة النفوس احوال ان» .2

« الفاضلة قواألخال اإللهیة بالمعارف مشرقة نفسا  تصیر ان الفجور افعال الی بالطبع المائلة الجاهلیة الغلیظة النفس من

 (.292: 14ج، 1420)فخر رازی، 
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ز یو ن یامور معنوو  هاوبیخل به یدر تما هاانسانکه  بینیممیما  گویدمی ی. وستا هاانسانما از 

له از و اخالق فاض یقیت، معارف حقیرو توقِع معنونیاز ا .ستندیکسان نی یوانیح یل به قوایدر تما

 .(292 :14ج، 1420، همو) ستا جاییبیت، توقعِ یوانیل به حیگروهِ متما

 گرانینقلِ ادله د .6

 :کندمیرا نقل  ایادلههستند  هاانسان یکه قائل به اختالفِ نوع یاز زبان کسان یفخر راز

 سببه ا بی...  ر، شر ویاختالف نفوس در جهل و علم، قوت و ضعف، شرافت و خست، خ» .الف

قسم دوم باطل  .ستا هامزاجو  یجهت اختالف در آالت بدن بها یاختالف در جواهر نفوس است 

 زاند اما اکسانی یو وراثت یبیط تأدیمزاج واحد و شرا یدارا یاز افراد انسان یاریبسرا یز .است

« دجوهری دارنو  یاختالف نوع ینفوس انسان جهی. پس در نتو بالعکس اندمختلف یاخالق لحاظ

 .(397و  396 :2ج، 1410، همو)

ل آب یل عصا به اژدها و تبدیل تبدی)از قب داردکه قدرت تصرف در ماده کائنات را  ینفس .ب

 .ستیه مزاج نین تفاوت از ناحیآن است تفاوت دارد و ا دادنکه ناتوان از انجام یبه آتش( با نفس

 .(397 :2ج، همان) است یجوهر یتفاوت هانیتفاوت در ا ،نیبنابرا

 یبررس

ن پرسش مطرح یا یات ویکه در دوران ح شودمیم معلوم یدکرنقل  یکه از فخر راز یاز مطالب .1

 هاییعبارت یان؟ در برخا مربوط به روحشیمربوط به جسمِ آنان است  هاانساناختالفاتِ  :بوده است که

شه در یهمچون اخالق، ر ینشان دهد اختالف در امور کوشدمیکه  مبینیمیم ینقل کرد ویکه از 

« یو ماهو ین جوهریتبا»از  یکه مراد فخر راز رودمین احتمال یرو انیروح و نفس انسان دارد. از ا

 ینف بر وید تمرکزِ یشا یعنیکند.  یبه جسم را نف هاتفاوتن بوده که انتسابِ ی، اهاانسانان یم

 نبوده است. یبودنِ امور نفس، در مرکزِ توجه ویا عرضی یتِ جسم بوده و ذاتیئمنش

 نیاتِ ایاشاعره است. از جمله خصوص هایشخصیتن یتراز بزرگ یکه فخر راز دانیممی .2

ر را ین مسیاست. دو اعتقاد مزبور ا« طاقیف ماالیتکل»شدن به جوازِ قائلو « جبر»ل به یگروه تما

نها فِ آیگر تکلید یبداند و از سو یرا ذات هاانسانک سو سعادت و شقاوت یکه از  کندمیهموار 

در  .دطلبمیفراخ  یغلط مجال ن دو باورِیلِ سعادت را مجاز بداند. پرداختن به ابطال ایبه تحص
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ف یتکل جایزنبودنِار انسان و یبر اخت یمبن فراوانیادله  ،هیژه امامیو، بههیکتب و منابع عدل

 ان شده است.یبطاق یماال

 د؟کر یو ماهو یتفاوت جوهر یادعا توانمیشده گفته هایتفاوتا با یآ .3

 به هاانسانش یها در گران تفاوتیاز ا ی. برخشمردبررا  هاتفاوتاز  یمتعدد هاینمونه یفخر راز

 :ست کها نیتوجه ا در خور. نکته ستا هاانسان هایتوانایی گر درید یاست و برخ یو بد یخوب

 هایبدل به یانسان متما ،نیندارد؟ همچن هازشتیبه  یلیچ تمای، هیل به خوبیا انسانِ متمایآ

که  هاییانسانوجودِ  ی، مدعیندارد؟ مشاهدات ما و سخنان فخر راز هاخوبیبه  یلیچ تمایه

 یشتو ز یبه خوب هاانسانهمه  یعنیست. یل باشند، نیمتما یبه زشت کامال ا ی یبه خوب کامال 

ش یرااز گ یاگر فخر راز ،گریل متفاوت باشد. به عبارت دین تمایدارند گرچه مقدار و درجه ال یتما

که  ادعا کند اندتومی گاهآنگر نباشد، یاز انسان باشد و در فرد د ینام ببرد که در فرد ایقوها ی

 واندتنمیش است، یفالن گرا یدارا یگریش از دیب ینکه فردیاما ا ،است یتفاوت ماهو دو آنانِ یم

 ت باشد.یمالک تعدد ماه

 :نمایدمیش ناسازگار یاز اظهارنظرها یبا برخ یه فخر رازینظر .4

ن به که با تکرار نوشت یمانند کس .داندمی یتکرار فعل را سبب حصول ملکه نفسان وی. 1 .4

اعمال انسان را در نفس  یسد. رازیو بدون فکر و تأمل بنو یراحتبه تواندمیکه  رسدمی ییجا

شان هر ی. اشودمی یتکرار گناه منجر به حصول ملکه نفسان گویدمیو  ددانتأثیرگذار میانسان 

شود.  کینکه قلب تاریتا ا داندمیک در قلب انسان یتار اینکته گیریشکلرا منجر به  یگناه

 ی)زنگار(، بعض« نیر» یبعض .شده از گناه شدت و ضعف داردملکه حاصل گویدمی یفخر راز

سخن  1.داندمی ین افراد را منتفیا توبهامکان  ،در ادامه وی،است. « قفل» ی)مُهر( و بعض« طبع»

                                                             
 ثرکأ تابةکلا بعمل انهیإت انک لماکف تابةکال تعلم أراد من فإن ة،ینفسان ةکمل لحصول سبب األفعال ررکت أن کش ال» .1

 اإلنسان ... إن ،رةکف ال و ةیرو ریغ من تابةکبال انیاإلت یعل قدری ثیبح ریصی أن یإل أتم، تابةکال عمل یعل اقتداره انک

 المراد هو ک... فذل الذنب، کبذل انیاإلت یعل ةینفسان ةکمل قلبه یف حصلت الذنوب، أنواع ببعض انیاإلت یعل واظب إذا

 الشدة یف اتکالمل مراتب انتک لما و القلب، سودی یحت سوداء تةکن قلبه یف حصلت اإلنسان أذنب لماک: قولهم من

)فخر « أقفاال ابعضه و طبعا  بعضها و نایر ونیک فبعضها مختلفة، والظلمة السواد هذا مراتب انتک جرم ال مختلفة، والضعف

 .(89 :31ج، 1420، یراز
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جه چ ویبه ه هاخصلتدارد و آن  هاییخصلتش یکه انسان از پناسازگار است ه ین نظریفوق با ا

 ست.ین یشدنعوض

 یت را ذاتیمی، قساوت، کرامت و رحیمانندِ خساست، پست یاتیخصوص یفخر راز .2 .4

 ین حال بعد از چند سطر نفس انسان را در ابتدایو در ع (36 و 35: 9ج، 1407، همو)دانسته  هاانسان

ل شک یرونیق اسبابِ بیج از طریتدرکه اخالق به شودمی یو مدع داندمیاز اخالق  یخلقت خال

در موضوعِ  هاانسانخره تفاوت که باأل ستا بجان پرسش یان این دو بیبا ا .(37: )همان گیردمی

 ؟پذیررییو تغ یا اکتسابیاست  ناپذیررییو تغ یاخالق، ذات

ز بلکه ا یذات ینه امور هاانسانکه مشترکات  دهدمین احتمال را یا یم که فخر رازیگفت .5

 تأمل است: در خورکم از دو جهت ن احتمال دستیلوازم ذات باشد. ا

. ستا هاانسان یدی، فطرت توح(30 )روم:رت ه فطیطبق آ هاانساناز مشترکات  یکی. 1 .5

 ،خواهد بود هاانسان، نه از ذات بلکه از لوازم ذاتِ هاانسان یفطرت اله ،ن نظریطبق ا ،جهیدر نت

 د است.یبودنِ توحیل بر ذاتین دلیه فطرت بهتریز آیو ن« فطرت»واژه  یمعنا که حالیدر 

 ،نباشد یآحاد انسان ولو ذات همهان یست که امر مشترک در من پرسش مطرح ای. ا2 .5

ز خواهد داشت و ممکن ین یلوازم متفاوت ،ذات متفاوت ،گریشه در ذات دارد. به عبارت دیر حتما 

 الزمه و یهمگان یتیخاص ،ضحک و تعجب مثال  داشته باشد.  یکسانیست ذات متفاوت لوازم ین

در ذات  یتین ضحک و تعجب خاصیا أکه منش دانیممیاما همه  شودمیذات انسان محسوب 

در انسان  ایالزمهن یم اما محال است بدون آن، چنیانسان است و ما گرچه اسم آن منشأ را ندان

 م.یذاتمند بدان یانسان را موجود توانیممی یو ما با همان ذات مشترک همگان رد،یشکل بگ

هر  ،گریبه عبارت د .کرد یو ماهو یتفاوت جوهر یادعا تواننمیه بر تفاوت یبه صرف تک .6

 اییهتفاوتز یدو موجودِ متماثل ن یکه همه موجودات، حت دانیممیرا یز .ستین ی، تفاوت ماهویتفاوت

ل یاز قب هاتفاوتن ین تفاوت اثبات کند که اییپس از تب یپس الزم است فخر راز .دارندهم با 

 است. یتفاوت ماهو

 هاانانس یف برخیتکل کندمیکه ادعا  داندمی یبه حد را هاانسانتفاوت  یم فخر رازیگفت .7

، درست هابدیو  هاخوبیالت به یشدت و ضعف تما رسدمیست. به نظر ا خارج از طاقت و توانِ آنها

 .وجود دارد هاانسانبا همه شدت و ضعفش در همه  التین تمایم که اید بدانیو مسلم است اما با
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 یر رازفخ یریگجهین نتیا روایناز  .اندشدهمتأثر  یهم گاه در مواجهه با خوب هاانسانن یبدتر یعنی

 نخواهد بود. یحیجه صحیطاق است، نتیف ماالیتکل هاانسان یف برخیکه تکل

 هایتواناییو  هاخصلتتا بفهمند که  اندکرده ایگستردهقات یامروزه دانشمندان تحق .8

ط یحم چشمگیرر یتأث آنها .استمربوط ط یر محیاست و چه مقدار به تأث یانسان چه مقدار وراثت

 یهوش بهره. در موضوع اندکرده، مشاهده انددادهدوقلوها انجام  یکه بر رو هاییآزمایشرا در 

 گونهاین 1است. آفریننقشط یمح ،و پنجاه درصد ،وراثت ،ست که پنجاه درصدا ج آنیه راینظر

ت یط و تربینه در ذات که مربوط به مح هاتفاوتاز  چشمگیریکه درصد  دهدمیقات نشان یتحق

ن یکه منجر به تبا ایگونه بهبه ذات،  هاتفاوتاز  چشمگیریجه انتسابِ مقدار یاست. در نت

 ست.ینپذیرفتنی ز یشناسان نروان هایبررسیشود، از نگاه  هاانسان یجوهر

 یادله و شواهد نقل

 هاانسانبر  قرآنر متفاوت یتأث .1

 «ار انَ إِلَّا خَسَیالظَّالِمِدُ یزِینَ وَلَا یمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ قرآنوَنُنَزِّلُ مِنَ الْ» آیهبا استناد به  یفخر راز .1

 یبرخ برای قرآن گویدمی ی. وشودمی قائل هاانسانان یم یو ماهو یبه تفاوت جوهر( 82 :)اسراء

 :فرمایدمیادامه  ش خسران است. خداوند دریگر سبب افزاید یبرخ برایشفا و رحمت است اما 

در نفوس پاک، سببِ طهارت و کمال،  قرآنست که ا آنه ین آیا یمعنا .«لَتِهِکشا عَلیعْمَلُ یلٌّ کقُلْ »

طور که تابشِ آفتاب در ساحل . همانشودمیو ذلت  یو کدِر، سببِ گمراه یدر نفوس ظلمان یول

د و صورت انسان را یروغن را ذوب، رنگ لباس را سف ی، ولشودمیشدن نمک ا سبب درستیدر

 2.کندیم ترگمراهو  ترظلمانیرا  یو انسان ظلمان ،ترنورانیرا  یز انسان نورانین قرآن. کندمیاه یس

                                                             
در:  ،«طیارتباط هوش با وراثت و مح» ،گرانیو د ؛انی ،ستنسنیکر: نک.از جمله  .1

https://www.rasekhoon.net/article/print/858435 

م أتبعه بقوله: ث ید الخسارة والخزیفین یأقوام آخر ید الشفاء والرحمة و بالنسبة إلیفیالبعض  یأن القرآن بالنسبة إل» .2

مال، کاء والکمن القرآن آثار الذ هایفظهر یالنفوس الطاهرة أن  کو معناه أن الالئق بتل (84: )اسراء لَتِهِکشا یعَلعَْملُ یلٌّ کقُلْ 

ض یبن الدهن و تیما أن الشمس تعقد الملح و تلکوالضالل  یمن القرآن آثار الخز هایفظهر یدرة أن کالنفوس ال کو بتل

ها مشرقة اتها فبعضیانت األرواح والنفوس مختلفة بماهکتم المقصود منه إذا یالم إنما کلقصار و تسود وجهه. و هذا الثوب ا
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زه کین پایو سرزم»؛ (58 :)اعراف« د اکخْرُجُ إِلَّا نَیخَبُثَ لَا  یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِیبُ یوَالْبَلَدُ الطَّ» .2

 اهی( جز گزارشورهنت )و یبدط هایسرزمیناما  رویدمیاهش به فرمان پروردگار ین( گیری)و ش

 هانسانانکه یبر ا کندمیه داللت ین آیا یر فخر رازیطبق تفس .«رویدنمیاز آن  ارزشبیز و یناچ

رش معارف حق، و یزالل و مستعدِ پذ یبرخ .گیرندمیش در دو گروه قرار یدر اصل جوهر خو

تغییر چ وجه ین دو گروه به هیست که اا آن بر یرش حق، کَدِر و کُند هستند. ویدر پذ یبرخ

ات یدن آیبا شن یبرخگر ید ایآیهکه طبقِ  شودمیادآور ین نظر یت ایتقو در ی. رازکنندنمی

ا یگر همچون سنگ ید یبرخ هایقلب که حالیدر  شودمی یچشمانشان جاردر اشک  یاله

هم  باز متفاوت ین یات منفیدر خصوص یرا، حت هاانساندر ادامه  یفخر راز 1است. ترسخت

 .(292 :14ج، 1420، ی)فخر راز داندمی

 یبررس

 .افزایدمین اانِ ظالمیبر خسران و ز قرآنبه آن استناد کرده است  یکه فخر راز ایآیهطبق  .1

 ا ذات یادعا کرد که کس توانمیا یآ .ن بار کرده استان اثر را بر ظالمیه ایجالب است که خودِ آ

اب متوجهِ او نشده، ظالم خط یفیتکل ا وارد نشده ویکه هنوز به دن را یکس توانمیا یظالم باشد؟ آ

وف به و موص اندشدها مرتکب ظلم یاست که در دن یه مربوط به کسانین آیکرد؟ معلوم است که ا

                                                             
 یعل الکضالل و ن یمن القرآن ضالل عل هایفظهر یة یدرة ظلمانکنور و بعضها  یمن القرآن نور عل هایفظهر یة یصاف

 .(391 :21ج، 1420، ی)فخر راز« الکن

 فی تکون ما منها: قسمان األرواح ان یعل دلت ألنها ذلک و بالعکس و شقیا ینقلب ال السعید ان یعل دالة اآلیة هذه» .1

 ةغلیظ جوهرها اصل فی تکون ما منها و به العمل ألجل والخیر لذاته الحق تعرف الن مستعدة نقیة طاهرة جوهرها اصل

 ان یمکن ال انه کما و فاسدة سبخة تکون ما منها األراضی ان کما الفاضلة واألخالق الحقیقیة للمعارف القبول بطیئة کدرة

 البلیدة النفس فی یظهر ان یمکن ال فکذلک الخیرة، األرض فی تتولد یلتا والثمار االزهار تلک السبخة األراضی فی یتولد

 انا الکالم ذاه یقوی مما و الصافیة الطاهرة النفس فی یظهر ما مثل الفاضلة واألخالق الیقینیة المعارف من الغلیطة والکدرة

 کما جسمانیةال اللذات عن منصرفة واإللهیات الصفاء عالم حب علی مجبولة فبعضها الصفات هذه فی مختلفة النفوس نری

 قاسیة منها و (83 :)المائدة الْحَقِّ  ِمنَ عَرَفُوا مِمَّا الدَّمْعِ مِنَ  َتفِیضُ أَعْینَُهمْ یتَر الرَّسُولِ ِإلَی أُنْزِلَ ما سَمِعُوا إِذا وَ :تعالی قال

، 1420)فخر رازی،  «(74 :)البقرة َقسْوَة  أَشَدُّ أَوْ کالْحِجارَةِ فَهِی: قال کما المعانی هذه قبول عن والنفرة القسوة شدیدة

 .(292: 14ج
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ن پرسش را مطرح ین نکته، ایبا توجه به هم محمدحسین طباطبایی. اندگردیدهصفت ظلم 

پاسخ  ویشده است؟ سپس خود « نیظالم»چرا حکم به خسارت مُعَلَق به وصفِ  :که کندمی

 1.اندشدهخود مرتکبِ ظلم  ین گروه با کفرورزیکه ا دهدمی

تمسک کرده  (84: )إسراء« لَتِهِکشَا یعْمَلُ عَلَیلٌّ کقُلْ »ه یدر ادامه استدالل خود به آ یفخر راز .2

ا ر هاانسان یو .کندمیمعنا  یروح، و جوهر انسان یبه معنارا « شاکله»رِ خود، یدر تفس یو .است

 که اعمال هر گیردمیجه یو نت کندمیم یتقس یو ظلمان یدر جوهر و ذاتِ خود به دو گروه نوران

 یو نفس کدر و ظلمان ،ساس نورا بر یاست که دارد. نفس نوران ایاولیهکس بر اساس همان جوهر 

 فراوانیات ید توجه کرد که روایاما با .(391 :21ج، 1420، ی)فخر راز کندمیاساس ظلمت عمل  بر

 یاآن را به معن یو برخ انددانسته« تین» یرا به معنا« شاکله»ن نقل شده که یقیدر منابع فر

رِ ین تفسیدر ا یو فخر راز (199 :4ج، 1404، یوطیس ؛582 و 581 :3ج، 1416، ی)بحرانقه یمذهب و طر

شه یمتعدد توجه نکرده است. از امام صادق )ع( نقل شده که اگر اهل بهشت همات یخود به روا

د ا بودنیشه در دنیر بکنند و اگر اهل جهنم همین بود که کار خیتشان ای، نبودندمیا یدر دن

، ی)بحران ندایان در جهنم ابدیان در بهشت و جهنمیرو بهشتنیاز ا .کردن بودتیتشان معصین

آنان نسبت  یان را به ذات و جوهر ظلمانیخلود جهنم تواننمیواضح است که  .(581 :3ج، 1416

 یرو ر و شر بریمختار باشد و هر دو راه خ ،است که انسان یمنطق یچراکه عذاب در صورت ؛داد

 ت ندارد.یجز معص یراه یذات و جوهرِ ظلمان که حالیدر  ،او باز باشد

کم دو د و دستدانمیدر بدن  یرا روحِ سار« شاکله»مختلف،  یضمن نقل معان ییطباطبا

چ یه هو ب کندمیدر حد اقتضا عمل  شاکلهنکه ی. نکته اول اشودمین باره متذکر ینکته مهم در ا

ن و ید یز فطرت همگانیو ن 2امبریست. عموم دعوت پینناسازگار ار انسان یوجه با اخت

 ایادلهر و ... از جمله یت، انذار، تبشیتربم، یبه تعل هاانسانن توسل یو همچن 3آن یریناپذرییتغ

                                                             
 «ربالکف ظلمهم لمکان خسارا یزیدهم إنما القرآن أن أی بالتعلیل لیشعر الظلم أعنی بالوصف الحکم علق إنما» .1

 .(184 :13ج، 1417، یی)طباطبا

 (.19األنعام: ) «مْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَلِأُنْذِرَک» .2

 (.30 الروم:) «الْقَیمُینُ فَأَقِمْ َوجْهَک ِللدِّینِ حَنِیفا  ِفطْرَتَ اللَّهِ الَِّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها ال تَبِْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذِلک الدِّ » .3
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ار انسان یتاخ یگریز دیو هر چ« شاکله»تا ثابت کند که  کندمیبه آنها استناد  طباطباییاست که 

 .(191 و 190 :13ج، 1417، یی)طباطبا کندنمیرا مخدوش 

ل از او . شاکلهگیردمیمختلف به خود  هایشاکلهات خود ینکه انسان در طول حینکته دوم ا

ت ت اسیهمان شخص یبعد هایشاکلهو  گیردمیاو و مزاجِ حاصل از آن شکل  یبدن یب قوایترک

ن ییتب گونهاینشاکله را  یمعنا وی. خوردمیبر شاکله اول رقم  یرونیرِ عوامل بیجه تأثیکه در نت

ه طور کهمان ،شودمیان ینما یکه تکبرِ انسان متکبر، در گفتار و حرکات و سکناتِ و کندمی

چ یبه ه« شاکله»ب یترتنیبد .(192 :همان)بودن خواهد داشت متناسب با ترسوانسانِ ترسو، رفتارِ 

 ست.ین ناپذیررییتغ یوجه ذات

جُ إِلَّا خْرُیخَبُثَ لَا  یخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِیبُ یوَالْبَلَدُ الطَّ»ه: یآ یاز جمله مستندات فخر راز .3

 هاانسان ین جوهریبر تبا یمبن یراز یبر مدعا یچ داللتیه هین آیااست.  (58 :)اعراف« د اکنَ

 یث مثلیبر انسان مؤمن و اعمالِ خوبِ او، و بلدِ خب یب مَثَلیبلد ط ،نیقیرِ فری. طبق تفاسکندنمی

، یطوس ؛93 :3، ج1404، یوطیز: سین و 161 :1416، یو محل یوطی: سنک.)او است  یانسانِ کافر و اعمالِ ناروابر 

 .(433 :4ج، تابی

ست ا یاریاخت این دنیمان و کفر، و اعمال صادرشده از مؤمن و کافر، در ایواضح است که ا 

در کتاب  یوطینکه سیث باشند. جالب ایا خبیب یاز ط یمصداق توانندمیارِ خود یبا اخت هاانسانو 

ه دیاز نفِس واحد آفر هاانسانح شده که یتصر یو. در عبارت کندمیر مجاهد را نقل یخود، تفس

 1.شودمیا کُفرِ آنان حاصل یمان یبودن با اثیا خبیبودن بیو ط اندشده

 ، مؤمن و کافرید و شقیخلقت انسان از دو گروه سع .2

م یبخت و بدبخت تقسدر موقع خلقت به دو گروه خوش هاانسانکه داللت دارد  برخی آیات

عباس ه از ابنین آیر ایدر تفس یفخر راز .(2 :)تغابن «مْ مُؤْمِنٌکافِرٌ وَ مِنْکمْ کمْ فَمِنْکَخلَقَ یالَّذِ هُوَ» :دنشومی

ز آنها را یامت نید و در روز قکرآدم را در دو گروه مؤمن و کافر خلق یکه خداوند بن کندمینقل 

                                                             
 فرک من منهم و فطاب تابهک و باهلل آمن من فمنهم واحدة نفس من خلقوا انما لهمک تهیذر و آلدم اهلل ضربه مثل هذا» .1

 .(93 :3ج، 1404، یوطی)س« فخبث تابهک و باهلل
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را در رحِم  هاانسانکه خداوند  کندمیاز ابواسحاق نقل  ،نیهمچن ،ی. رازآوردمیبه همان حالت 

 (.552 :30ج، 1420، ی)فخر راز آفریندمیمادر، کافر و مؤمن 

 یبررس

 یعنیوجود دارد.  هاانسانن یالنِ سعادت و شقاوت در بیات احتمال سیات و رواین گروه از آیدر ا

 ،اشندب ید و شقیدر دو گروهِ سع هاانسانن قرار گرفته که ینش انسان بر ایقبل از آفر یاله اراده

صاحبان  ا ویاشق ین قطعییز تعین و نیینتِ علیدان و صاحبان طیقِ سعیمصاد ین قطعییاما تع

ر دمثال   .ن معنا دانستید ایمؤ توانیمث را یاحاد ی. برخخوردیما رقم ین دنین در اینت سجیط

ر را اراده کند، روح و جسدش یخ یابنده برایاز امام صادق )ع( نقل شده که اگر خداوند  یثیحد

ش ناآشنا یش آشنا، و هر سخن ناروا برایبرا یکیکه هر سخن ن یاگونهه ب ،گرداندیمرا پاک 

 .دخوریما رقم ین دنیدر هم هاانسان یا ناپاکی یست که پاکا ث آنیاحاد گونهنیاظاهر  1.شودیم

ت و ایآ دربارهمفصل  نسبتا  یبحث وین معنا دارد. یک به همینزد یز سخنین ییطباطبا

 یرخبه ب راجعهستند، مطرح کرده و  ید و شقیبر دو گروه سع هاانسان کندیمکه داللت  یاتیروا

. است یاله یاجمال یقضا هاانسانبودنِ  ید و شقیات معتقد است دو گروه سعیات و رواین آیاز ا

 2.ن خواهد شدییا تعیاعمالِ اشخاص در دن باباشد،  یشق ید و چه کسیسع ینکه چه کسیاما ا

 د بایو سع یبه دو گروه شق هاانسانم ین نکته داللت دارد که تقسیث هم بر ایاحاد یبرخ

 افِرٌک مْکفَمِنْ مْکَخلَقَ یالَّذِ هُوَ» هیر آیدر تفس یر قمی. تفساستتوجه به علم خداوند به آنها در عالمِ ذر 

 همفرک و تنایبوال مانهمیإ اهلل عرف»که:  کندیماز امام صادق )ع( نقل  یتی( روا2 :تغابن« )مُؤْمِن مْکمِنْ وَ

 .(371 :2ج، 1367 ،ی)قم« (ع) آدم صلب یف و الذر عالم یف هم و ثاقیالم همیعل أخذ ومی هاکبتر

                                                             
َن ئا  مِیسْمَعُ شَیرِ إِلَّا عَرَفَهُ، وَلَا یئا  مِنَ الْخَیسْمَعُ شَیبَ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ، فَلَا یرا ، طَیبِعَبْدٍ خَ -عَزَّ وَجَلَّ -إِذَا أَرَادَ اللَّهُ » .1

 .(7 :3ج، 1429، ینی)کل «رَهُکرِ إِلَّا أَنْکالْمُنْ

ن یتعی فصل اإلجمال، وین، و إنما یقیفر یمشتمال عل یون النوع اإلنسانکب یقضاء إجمال یإنما تدل عل... ات یفإن اآل» .2

ق یاالهتداء بالتوف یة تستتبع سعادة أو شقاوة، و تستدعیاریمرحلة البقاء بأفعال اخت یرها فیز من غین، و تتمیل من الطائفتک

 یإل خرج عن االشتراطیبدء الخلقة قضاء مشروط ثم  یف یالذ ین، و بعبارة أخریاطیة الشیحق له الضاللة بوالیأو أن 

 .(97 :8ج ،1417 ،ییطباطبا) «کة بعد ذلیاریمال االختاإلطالق باألع
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 جهینت

ست و ین هاانسان یل بر تفاوت ماهویها دلن تفاوتیاست. اما ا یمسلم و قطع هاانسانتفاوت 

خر شه فیاست. اند هاانسانبر ذات مشترک  یل روشنیامِ آن، دلیپ یرین از جمله فراگیمحکماتِ د

ف یکلت»و جوازِ « جبر» یعنیاشاعره،  یبر ساختارِ فکر ی، مبتنهاانسان یبر تفاوت ماهو یمبن یراز

 شده است. اتیات و روایآ یر اشتباهِ برخین ساختارِ اشتباه منجر به تفسیشکل گرفته و ا« طاقیماال
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