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چكیده

فخرالدین رازی ،از پیشوایان علم کالم و از مفسران شهیر قرآن است که در قرن ششم و
هفتم هجری میزیست .پژوهش حاضر بر آن است تا از نسبت خدا و طبیعت در دیدگاههای
تفسیری فخررازی پرده بردارد .در این خصوص ،شواهد وافر نشان از آن دارد که خدای فخر
به قوانین طبیعت پایبند نیست بلکه چه بسا مشیت او بر خالف قوانین طبیعت رخ میدهد.
افزون بر این ،فخررازی ،اثر گذاری طبیعت را هم منکر است و حتی واسطه بودن عوامل
طبیعی برای فعل خدا را هم نمیپذیرد .صاحب «تفسیرکبیر» با تکیه بر خدایی که همه چیز را
میتوان به قدرت بی نهایت او ارجاع داد ،خود را از ارائه تبیین طبیعی برای پدیدههای جهان
بی نیاز میبیند و در گامی فراتر ،میکوشد که توضیحات طبیعی ارائه شده از جانب
طبیعتگرایان را به نقد کشد و با اثبات ضعف این سنخ تبیینها ،بر لزوم ارجاع پدیدهها به
فاعل قادر و مختار تأکید ورزد.
کلیـدواژههــا :فخررازی ،تفسیرکبیر ،خدا ،طبیعت ،دین و علم.
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«فرزند خطیب ری» در تفسیرکبیر نیز آگاهی خود را به علوم طبیعی زمانه به نمایش مینهد .به

عقیدة رشیدرضا (ج ،1ص )11آنچه فخررازی از علوم ریاضی و طبیعی زمان خود در تفسیر قرآن
آورده است ،بازدارنده از مقاصد و هدایت قرآن است.
به هر تقدیر ،شهرت اصلی فخررازی ،در زمینة دانش کالم است و مواضع کالمی او بر فهم و
درکش از آیات قرآن سایه افکنده است .در این میان ،نسبت میان علل طبیعی و ارادة الهی در
دیدگاههای تفسیری فخررازی موضوعی در خور کاوش است که پژوهش حاضر متکفل آن شده
است .پرسش آن است که نسبت خدا و طبیعت در دیدگاههای تفسیری فخررازی ،به چه سان
است؟ مفسرما ،برای توضیح طبیعی پدیدههای هستی در کنار توضیح دینی ،چه جایگاهی قائل
است؟
نسبت خدا و طبیعت در دیدگاههای تفسیری فخررازی

شواهد وافر از رقیب انگاری خدا و طبیعت در منظومة فکری فخرالدین رازی حکایت دارند .در
فقرات آتی ،برای مدلل کردن این ادعا ،نخست از عدم التزام خدا به قوانین طبیعت و عدم
وساطت طبیعت برای فعل خدا نزد فخررازی سخن میگوییم و سپس با نشان دادن تالش رازی
برای اثبات خدا از طریق ابطال تبیینهای طبیعی ،نتیجة پژوهش را رقم میزنیم.
انكار التزام خدا به قوانین طبیعت

خدای فخررازی به هیچ رو ملزم نیست که در چارچوب قوانین طبیعت ارادة خود را اعمال کند.
به عقیدة فخررازی ،اگر کسی قائل باشد که برای خداوند امکان پذیر نیست که جز از طریق پدر
و مادر و تأثیرات طبیعتها و افالک ،حیوانی را ایجاد کند ،چنین کسی ،قدرت خدا را کامل و
تمام نمیداند و به واقع قدرت او را انکار کرده است (رازی ،ج ،19ص.)9-10
مفسرما حتی در اموری نظیر پیدایش باران و برف ،به عدم التزام خدا به قوانین طبیعت گرایش
دارد .وی ذیل آیة «أَلَمْتر أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سَحاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکاماً فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ
مِنْ خِاللِهِ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیها مِنْ بَرَدٍ  (1 »...نور .)51/توضیحات طبیعتگرایان را
دربارة نحوة پیدایش ابر ،باران ،برف ،تگرگ ،شبنم و شبنم یخ زده به تفصیل میآورد (همو،
ج ،٠5ص )505و سپس بر آن میشود که نمیتوان به آنچه طبیعتگرایان دربارة نحوة پیدایش
ابر و ریزشهای جوی اظهار داشتهاند قطع حاصل کرد ،زیرا بر حدوث اجسام ،دلیل اقامه
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کردهایم و از آن به خدای قادر و مختار رسیدهایم که توانایی به وجود آوردن اجسام را دارد ،از
این رو ،این احتمال وجود دارد که خدای سبحان ،به ناگهان اجزای ابر را خلق کند نه به آن
طریق و شیوهای که طبیعتگرایان میگویند (همان ،ص.)505-504
بدین سان تصویر فاعلیت خدا نزد فخررازی در تقابل با تصوری مدرن است که ادعا دارد
«...خداوند صرفاً آفرینندة اتمهایی است که با یکدیگر همکنشی دارند و همه علت و معلولهای
بعدی در آنها مأوا دارد» (باربور ،ص.)13
با همین تلقی گفته شده است که «پس از بیگ بنگ ،آفریدگار دست از کار کشید و کناره
گرفت .خدا در نیروهای مکانیکی که پانزده میلیارد سال پیش به ارادة خود او پدید آمدند،
دخالت نمیکند» (ژاکار و الکاریر ،ص.)151
اما خدای فخررازی چنین نیست بلکه خدایی است که به قوانین طبیعت التزام ندارد و از این رو
فخر ،در مقام تفسیر قرآن ،به نحو وافر بر رفتارهای خالف طبیعت خدا انگشت مینهد .به عنوان
نمونه ،مفسرما ،به قصه تولد یحیی برای زکریا در سن کهولت ،استشهاد جسته و از قدرت خدا بر
خلقت فرزند با وجود به غایت پیر بودن والدین ،مردود بودن نظر قائالن به طبیعت را برداشت
میکند (رازی ،ج  ،11ص.)1٠
در دیدگاه فخررازی هر قدر معجزهای بیشتر خالف روند عادی امور باشد ،اهمیت آن در رد
عقاید طبیعت باوران بیشتر است .به عنوان مثال به عقیدة وی ،ماجرای اصحاب فیل ،از حیث
مردود ساختن عقیدة ملحدان ،از زلزلهها و بادها و صاعقههایی که خدا از طریق آنها برخی
امتها را عذاب کرده است ،باالتر است (همان ،ج ،1٠ص .)٠٨9وجه این برتری آن است که در
چارچوب طبیعت اشیاء به هیچ رو نمیگنجد که پرندگانی با سنگ بیایند و قومی معین را از بین
اقوام مختلف قصد کنند و آنان را هالک سازند (همانجا) .از سخن رازی برمیآید که ملحدان
عذابهایی چون زلزله و باد و صاعقه را به طبیعت نسبت میدهند و از جانب خدا بودن آن برای
عذاب کافران را منکر هستند اما این عذر در قصة اصحاب فیل جریان نمییابد.
فخررازی ،خدا را در پدیدههایی از طبیعت میجوید که خالف عادت و انتظار هستند .به عنوان
مثال ،آیه «...وَفَجَّرْنا فِیها مِنَ الْعُیُونِ»( ٠یس /ص .)15از جاری ساختن چشمهها در زمین از جانب
خدا خبر میدهد و مفسرما بیان میدارد که این ،نشانهای عظیم است ،زیرا اجزای زمین بر حسب
عادت ،باال نمیروند و با این حال ،ما سرچشمههای رودخانهها و چشمهها را در مواضع مرتفع
مشاهده میکنیم و این ،دلیلی بر قدرت خدا است و این که او اختیار میکند (رازی ،ج،٠6
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ص  .)٠31به عقیدة فخر ،خدای تعالی آب را در مواضع مرتفع خلق میکند یا به امر خدا آب از
مکانهای پست به مکانهای مرتفع ،باال میرود (همانجا).
«فرزند خطیب ری» ،ذیل آیه « أَفَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنْزِلُونَ»( 1واقعه )6٨-69 /نیز بیان میدارد که طبع آب سنگین است و باال بردن جسم سنگین،
کاری خالف طبیعت است .پس ناگزیر باید قدرتمندی چیره دست وجود داشته باشد که بر طبع
آب چیره گردد و خاصیت آن را باطل کند و آن چه را که طبعش سقوط و فرود آمدن است ،به
باال ببرد(رازی ،ج ،٠ص .)145در نگاه فخررازی ،دگرگون سازی طبع اشیاء به دست خداست و
او به هر سان که خواهد ،آن طبایع راترتیب میدهد و به هرسان که اراده کند ،آن طبایع راترکیب
میکند (همان ،ج ،5ص.)131
آیه «إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفاً مِنَ السَّماءِ»( 5سبأ )9/از زبان خداوند بیان
میدارد که اگر اراده کنیم کافران را در زمین فرو مىبریم یا قطعاتی از آسمان را بر سرایشان،
ساقط میکنیم .به عقیدة فخر رازی ،این آیه عقیدة عرب جاهلی را دربارة طبیعت اشیاء رد
میکند؛ زیرا قائالن به طبیعتها بر آنند که طبیعت زمین ،به وجود آوردن است و طبیعت آسمان،
مانع از جدا شدن و گیسخته شدن است ،حال آن که بر وفق آیه ،رخدادها بر حسب خواست و
اختیار خداوند است نه بر حسب طبیعت موجودات (رازی ،ج ،٠٨ص .)٠٠1به نظر میرسد مراد
فخر آن است که فرو رفتن آدمیان در زمین به معنای نابود شدن ایشان است و این ،خالف به
وجود آوردن و حیات بخشیدن است که طبع زمین است .به همین سان ،فرود آوردن قطعاتی از
آسمان به معنای شکافتن و گسیخته شدن آن سقف یکپارچة عظیم است و این امر ،خالف طبع
آسمان است که انفکاک ناپذیری است .بدینسان «قدرت خدا» تکیه گاه هر امر خالف عادت و
انتظار است.
در این خصوص ،فخررازی شبهه نامعقول بودن خلقت جن از آتش را با تکیه بر قدرت خدا
پاسخ میگوید .به عقیدة وی« ،قالب و زمینه» شرط حصول حیات ،نیست بلکه خدا قادر است که
در جسم داغ ،حیات و عقل را خلق کند (همان ،ج ،19ص.)119
انكار وساطت طبیعت برای فعل خدا

به گفتة فخررازی ،اصحاب ما چنین باور دارند که جز قدرت خدای تعالی ،هیچ اثرگذارندهای
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وجود ندارد و آنان ،قول به طبیعتها را که فالسفه قائل به آن هستند ،باطل میدانند (همان،
ج ،10ص.)43٨
به گفتة مفسرما ،طبیعت باوران عقیده دارند که خلقت یک موجود از عدم محض و هیچی
مطلق ،محال است بلکه موجود حادث شونده تنها از مادهای پیشین پدید میآید و مخلوق
میگردد (همان ،ج ،9ص .)53٨در تأیید این نظریه به آیات قرآن نیز استناد شده است؛ بدین
شرح که عبارت «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» ( نساء )1/همة خلق را مخلوق از یک موجود واحد
معرفی میکند و عبارت «وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها» ( نساء )1/زوج آن موجود واحد را هم خلق شده از
او میشمارد .همچنین بر وفق آیه «خَلَقَهُ مِنْترابٍ» ( آل عِمران )49/آدم مخلوق از خاک است و
بر وفق آیه «مِنْها خَلَقْناکُمْ» (طه )44/آدمیان نیز از خاک آفریده شدهاند (همانجا).
افزون بر این ،به گفتة فخررازى ،کعبى که از عالمان معتزله است و گروهى از قائالن به
طبیعتها ،بر آنند که بر اساس طبع زمین و آب و تأثیر خورشید بر آن دو ،گیاه حاصل مىشود
(همان ،ج ،٠5ص .)566ایشان به آیه «لنُحیى به بلدةً میتاً» ( 4فرقان )59/استشهاد جسته و گفتهاند
«باء» در «به» اقتضاء دارد که آب را در این باره اثرى باشد (همان ،ج ،٠5ص .)566 -563پاسخ
فخر به این استدالل آن است که گرچه ظاهر آیه به این نکته داللت دارد اما متکلمان به سبب قیام
ادله بر بطالن قول به طبیعت ،این ظاهر قرآنى راترک کردهاند (همان ،ص .)563به گفتة مفسرما،
بیشتر متکلمان بیان میدارند که میوهها از آب تولد نمییابند بلکه خدا عادت خود را بر آن نهاده
است که به دنبال اختالط آب با خاک ،گیاهان را بی واسطه خلق میکند (همان ،ج ،15ص.)٠90
به عقیدة جمهور فالسفه ،منعی ندارد که گفته شود خدا در آب نیرویی طبیعی نهاده است و سپس
آن نیروی طبیعی ،به وقت اختالط آب با خاک و پدید آمدن طبیعتهای خاص ،پدیدار شدن
احوالی ویژه را الزم میگرداند (همانجا) .اما متکلمان در ابطال قول فالسفه گفتهاند که پدیدار
شدن احوالی مختلف در گیاهی واحد ،نشان میدهد که یک فاعل دارای اختیار ،آن صفات
مختلف را به وجود میآورد و چنین نیست که طبع و خاصیت به این اختالفات بیانجامد ،زیرا
طبیعت آب و خاک ،واحد است (همانجا).
به گفتة فخر رازی« ،کعبیّ» به آیه «لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً» ( 6نبأ )14/نیز احتجاج کرده و آن را
دلیل بطالن این قول دانسته است که خدای تعالى چیزی را به وساطت چیز دیگر انجام نمیدهد
(رازی ،ج ،11ص.)1٠
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به همین سان ،آیه «  ...أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزوَاجًا من نبَاتٍ شَتَّى»( 3طه )41/در
وصف خداوند بیان میدارد که او از آسمان آبى فرود آورده و با آن انواعی گوناگون از گیاهان
را از دل زمین ،بیرون میآورد .فخر رازی ذیل این آیه آورده است که بر وفق داللت ظاهر آیه،
خدا تنها به واسطة فرود آوردن آب ،گیاه را از زمین بیرون میآورد .از این رو در این امر ،برای
آب تأثیری وجود دارد اما این مطلب ،به فرض ثابت بودنش ،در هیچ یک از مبانی اسالم،
خدشهای وارد نمیکند؛ زیرا آن کس که این خاصیتها و طبیعتها را به آب عطا کرده است،
خدای سبحان و متعالی است (رازی ،ج ،٠٠ص .)61با این همه ،به گفتة فخر ،متکلمان متقدم این
اثرگذاری را انکار کرده و اظهار میدارند که در این امر ،قطعاً برای آب تأثیری نیست (همانجا).
داعیان تقابل علم و دین با بهره جستن از وجود چنان تصوراتی در میان دین ورزان ،همواره
کوشیدهاند تا نگاه دین را در تقابل با علل طبیعی پدیدهها جلوه دهند ،چنانکه نوشتهاند «تشریح
جهان را امروزه علم بهتر انجام میدهد تا دین» (کیوپیت ،ص« .)5٠مردم کم و بیش پی بردهاند
که توضیحات علمیبهتر از توضیحات اجنه و ارواح پیشین است »(همان ،ص« .)59درد و رنج
که همواره در نظر آنان مجازات خدایان برای گناهان دینی به شمار رفته بود ،حال معلوم میشود
که ناشی از چیزهایی مانند انگل و باکتری است و تند و ارزان و بدون پادرمیانی دین ،قابل
درمان» (همان ،ص.)11
« امروزه ابلهانه است که برای درمان بیماری یا بهبود کشت به اقدام مذهبی چشم بدوزیم »
(همان ،ص « .)53امروزه سموم ضّد حشراتند که از کشتزارها در برابرحشرههای موذی حمایت
میکنند نه قدّیس «تریفون» » (ژاکار و الکاریر ،ص.)14
بدینسان علل طبیعی را رقیب خدا دیدن و تبیین علمیپدیدهها را در تقابل با تبیین دینی نهادن،
یکی از عوامل اصلی متعارض جلوه نمودن علم و دین میباشد.
به هر تقدیر ،انکار اثر گذاری عوامل غیر خدایی در نگاه فخررازی تا بدانجا اوج میگیرد که
وی حتی نقش عقل و جهل را در گشادگی و تنگی روزی ،انکار میکند.
بر وفق آیه «أَوَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَیَقْدِرُ»( ٨زمر )4٠/خدا روزى را براى
هر که خواهد ،گشاده یا تنگ مىکند .فخر رازی ذیل این آیه آورده است که سبب اختالف
مردمان در گشادگی و تنگی روزی ،عقل و جهل ایشان نیست ،زیرا ما عاقل قادر را در
سختترین تنگدستی و جاهل مریض را در بزرگترین گشایش مشاهده میکنیم (رازی ،ج،٠6
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ص  .)549شوکانی هم در این باره عقیده دارد که عقول آدمیان از تعقل و اطالع بر حقیقت
اسباب تفاوت روزی ناتوان است (شوکانی ،ج ،1ص.)1٠٠5
فخررازى ،ذیل آیه «وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ» ( 9نحل )31/بیان میدارد که بر
وفق مشاهدات ما ،زیرکترین ،عاقلترین و فهیمترین آدم ،عمرش را در طلب مقداری اندک از
دنیا فنا میکند ولی این هدف برای او ،حاصل نمیشود .از آن سو ،نادانترین ،کم عقلترین و
کم فهمترین خلق را میبینیم که درهای دنیا بر او گشوده میگردد و هر چه که به ذهنش
میرسد و در خیالش جوالن مییابد ،در همان زمان برای او حاصل میشود (نک :رازی،ج،٠0
ص .)٠5٠-٠51بنابر این روزی ،به سبب قسمت کردن خدای تقسیم کننده است چنانکه در آیه
«أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا( 10»...زخرف )1٠/بیان شده
است ،زیرا اگر سبب روزی ،تالش انسان و عقل او بود ،میبایست عاقلترین مردمان در این
زمینهها ،برترین باشد اما ما مشاهده میکنیم که عاقلتر ،نصیب کمتر و نادانتر و پستتر ،نصیب
بیشتر را دارد (رازی ،ج ،٠0ص.)٠51
اثبات خدا از طریق ابطال تبیینهای طبیعی

فخررازی در «تفسیر کبیر» از ملحدانی یاد میکند که دنیا را ازلی میدانند و به فاعل و صانعی جز
طبیعتها و افالک قائل نیستند (همان ،ج ،٠3ص .)44٨این عده عقیده دارند که حرکات افالک،
موجب ممزوج شدن طبیعتها میشود .بر این اساس ،هرگاه طبیعتها ،به نحوی خاص
ترکیب شوند ،حیات پدید میآید و چون به نحوی دیگرترکیب گردند ،مرگ پدید میآید
(همان،ص.)63٨
بدینسان ایشان مرگ و حیات را به سبب تأثیرات طبیعتها و حرکات افالک میدانند و به
اثبات فاعل مختار نیازی نمیبینند(همانجا).
به گفتة فخر رازی ،دهریها ،دالیلی را که برای اثبات ذات و صفات خدا اقامه شده است،
انکار میکنند (همان ،ج ،15ص )٠19و اظهار میدارند که معدوم شدن افالک و ستارگان ،محال
است و آنها ،تدبیرکنندة احوال این جهان پایینتر هستند(همان ،ج ،11ص .)10به دیگر بیان،
دهریه عقیده دارند که افالک به ذات خود ،واجب الوجود هستند و به سبب ذات خود ،متحرک
هستند .به عالوه ،حرکات افالک ،سبب حصول حوادث در این عالم میشود(همان ،ج،٠5
ص .)59٨به گفتة فخررازی ،طبیعتگرایان و منجمان ،بیشتر نعمتها را به طبیعتها و به ستارهها
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نسبت میدهند و این سبب میشود که از جانب خدا بودن آنها را ،منکر گردند (همان ،ج،٠0
ص.)٠55
در مقابل این جماعت منکران ،صاحب «تفسیرکبیر» ،با تکیه بر خدایی که قادر مطلق است ،همه
چیز را به قدرت او نسبت میدهد و برای توضیح طبیعی امور ،ضرورتی احساس نمیکند .به
عنوان مثال ،به گفتة رازی ،نیازی نیست که اختالفات حاصل از نور ماه را به نزدیکی و دوری آن
از خورشید نسبت دهیم بلکه نزد ما ،حصول نور در جرم خورشید و نیز در جرم ماه ،تنها به سبب
آن است که قادر مختار آن را به وجود میآورد (همان ،ج  ،4ص .)٠٨1بدینسان فخررازی گرچه
از دیگران نقل میکند که نور ماه مستفاد از خورشید است اما با تکیه بر خدای خود ،نیازی
نمیبیند که به نقش خورشید در نورانی شدن ماه ،ملتزم گردد(همانجا).
افزون بر این ،فخررازی گمان دارد که با نشان دادن ضعف و نقصان تبیینهای طبیعی ،طبیعت
را از صحنة نقشآفرینی بیرون میراند .به عنوان مثال ،به عقیدة مفسرما ،تغییراتی که در بدن انسان
رخ میدهد را نمی توان به طبیعت نسبت داد ،زیرا طبیعت جاهل است و وقت مصلحت را از وقت
مفسدت ،تشخیص نمیدهد (همان ،ج ،٠0ص.)٠51
فخررازی ،مراحل سنی انسان را به چهار مرحلة سن رشد ،سن جوانی ،سن کهولت و سن
شیخوخت تقسیم میکند (همان ،ج ،٠0ص .)٠19به گفتة وی ،طبیبان طبیعتگرایان ،عقیده
دارند که طبیعت انسان اقتضاء میکند که او این مراحل را طی کند و انتقال دهنده ،طبیعت است
(همانجا) .در ادامه ،فخررازی درصدد برمیآید که فساد قول طبیبان را روشن کند(همانجا) .این
تالش فخر برای ابطال سخن اهل طب ،از چه رو است؟ سخن فخر در این باره ،از رقیب انگاری
خدا و طبیعت در اندیشة وی پرده برمیدارد .به گفتة وی ،چون ضعف و فساد سخن طبیبان
آشکار شود ،تنها گزینهای که باقی میماند آن است که خدای سبحان ،انتقال دهندة آدمی به این
مراحل عمر است (همانجا) .مفسرما ،عقیده دارد که معتبر شمردن طبیعت در توضیح چرایی
انتقال انسان از سنی به سن دیگر ،قولی باطل است و چون این قول باطل گردد ،واجب است که
به نحو یقین ،این احوال را به معبودی قادر ،مختار ،حکیم و رحیم نسبت دهیم که بدنهای
حیوانات را به گونهای متناسب با مصالح آنان ،تدبیر میکند (همان ،ج ،٠0ص.)٠51
بدینسان رازی بر آن میشود که رشد بدن حیوانی و نقصان یافتن آن بر حسب طبیعت نیست
بلکه به سبب تدبیر فاعلی دارای اختیار است (همان ،ج ،٠0ص .)٠50به دیگر بیان ،انتقال انسان از
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جوانی به پیری و از سالمتی به بیماری و از عقل کامل به کم عقلی و غفلت ،به مقتضای طبیعت
نیست بلکه با فعل فاعل دارای اختیار است (همان ،ص.)٠51
«فرزند خطیب ری» ،ذیل آیه «فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا له شُرَکَاءَ فِیمَا آتَاهُمَا» ( 11اعراف)190/
بیان میدارد که طبیعت باوران فرزند را -که از جانب خدا است -به طبیعت نسبت میدهند
(رازی ،ج ،14ص.)5٠3
به گفتة مفسرما ،قائالن به طبیعت بیان میدارند که سبب تولد فرزند ،صالحیت داشتن وضعیت
نطفه و رَحِم است و سبب مذکر شدن فرزند ،غلبة حرارت (گرمی) و سبب مؤنث شدن او ،غلبه
برودت (سردی) است (همان٠3 ،ج ،ص )609اما فخررازی قول ایشان را باطل خوانده و بیان
میدارد که این رخدادها ،از خدای تعالی است نه از طبیعتها و نه از ستارگان و افالک
(همانجا) رازی ،نسبت دادن فرزند به طبیعت را شرک ورزی به خدا قلمداد میکند و این قول را
در ردیف قول منجمان و بت پرستان معرفی میکند ،زیرا اهل نجوم پدید آمدن فرزند را به
ستارگان نسبت میدهند و بت پرستان آن را به بتها منسوب میدارند (همان ،ج ،14ص.)5٠3
فخررازی در «تفسیر کبیر» گاه از احوال معنوی خود در مواجهه با قرآن پرده برمیدارد .به
عنوان نمونه ،وی میگوید که یک روز ،سورة مرسالت را میخواندم ،چون به آیات «أَلَمْ
نَخْلُقْکُمْ مِنْ ماءٍ مَهِینٍ فَجَعَلْناهُ فِی قَرارٍ مَکِینٍ إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ
لِلْمُکَذِّبِینَ»(1٠مرسالت )٠0-٠5/رسیدم ،گفتم بیتردید ،مراد از این تکذیب گران ،آنان هستند
که پیدایش بدنهای حیوانی را به طبیعتها و تأثیر حرارت بر رطوبت نسبت میدهند(رازی،
ج ،٠0ص .)٠51مفسرما ،این نگاه طبیعتگرایانه را گناهی عظیم در محضر خدا میانگارد ،زیرا
بالفاصله پس از نقل این نگاه ،به نقد آن برخاسته و خطاب به خدا اذعان میدارد کهای «ربّ
العِزَّةِ» ! من از صمیم قلب خودایمان دارم که این تدبیرات از طبیعتها نیست بلکه از خالق عالم
است(همانجا) .بدینسان ،خالق بدن آدمیان و دیگر حیوانات طبیعت نیست بلکه خدای سبحان و
متعالی است (همانجا) .رقیب انگاری علل طبیعی و اراده الهی در این موضع گیری فخر به
وضوح آشکار است.
به هر تقدیر ،ظواهر قرآن گاه بر فاعلیت الهی در تطورات جزئی طبیعت ،داللت دارد .به عنوان
مثال ،از نظرگاه قرآن ،دست الهی در جزء جزء روند خلقت جنین نقش دارد؛ چنانکه فرمود:
«یخلقکم فی بطون امّهاتکم خلقاً من بعد خلق فی ظُلُماتٍ ثالثٍ( 11»...زمر )6/از دیگرسو ،از نظر
گاه علم برای پیدایش نخستین سلول جنین،ترکیب شدن اسپرم مرد با اوول زن کفایت میکند و
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مراحل بعدی رشد جنین سیر خود را بر وفق علل طبیعی طی خواهد کرد .بنابر این ممکن است
این تصور رخ نماید که شکل گیری و تکامل جنین محصول تطور وتحولی طبیعی است ،بی آن
که نیازی به دخالت نمودن دستی از غیب باشد.
در مقام حل این شبهة مفروض ،میتوان فاعلیت خدا را با اسباب طبیعی جمع کرد و بر آن شد
که تأکید قرآن بر فاعلیت الهی در جزء جزء تطورات طبیعت ،بدان معنا نیست که دست الهی در
همه جا بالواسطه و مستقیم عمل میکند بلکه اسباب طبیعی باید تجلّی طرح الهی قلمداد شوند و
در حدوث وبقاء خود محتاج به ذات او معرفی گردند.
فخررازی با این اندیشه آشنا است که خدا خالق دنیا و همة افالک و طبیعتها و عناصر موجود
در دنیا معرفی گردد (رازی ،ج ،11ص .)٠3اما در زمانة وی ،هنوز علوم طبیعی آن قدر منزلت
ندارند که فخر خود را به قبول این مبنا ،ناگزیر ببیند.
فخر رازی ذیل آیه «رفع السموات بالعمدترونها»(15رعد )٠/از قولی خبر میدهد که بر وفق
آن ،برای آسمانها ،ستونهایی بر کوه قاف است که مخاطبان قرآن ،آن ستونها را نمیبینند
(همان ،ج ،1٨ص .)4٠4-4٠6مفسرما این تفسیر را کامالً بی اعتبار میشمارد با این استدالل که
آیه میخواهد بر وجود معبودی توانا دلیل بیاورد و بر وفق این قول ،هنوز دلیل ،تثبیت نشده است.
چون مخالف میگوید آسمانها که بر کوه قاف قرار گرفته باشند ،چه داللتی در برپا ماندن و
ثبوت آنها بر وجود معبود است؟(همان ،ج ،1٨ص.)4٠6
فارغ از تصور ناصواب این گفتار دربارة ماهیت آسمانها ،مفسر ما ،تکیه داشتن آسمانها را به
پدیدهای طبیعی(کوه قاف) ،دال بر وجود خدا نمیبیند در حالی که میتوان این دو سنخ
وابستگی را با یکدیگر جمع نمود و بر آن شد که آفریدگار قدیر وحکیم -به فرض -بنای
آسمانها را بر کوه ق اف نهاده است و کوه قاف مستمراً محتاج و وابسته به اوست ،چنانکه برخی
نویسندگان معاصر از تصور وجود خدایی خردمند سخن گفتهاند که قوانین فیزیکی تدبیر شده
اش وجود شگفت آور جهان را غیر قابل اجتناب میکند و ناگزیر نیست که تمام کارها را ذره
ذره و به صورت مالل آور انجام دهد (نک:ترفیل ،ص.)٠94
در مثالی دیگر ،فخر رازی ،بیان میدارد که قائالن به طبیعت عقیده دارند که کوهها به سان
گنبدهایی برافراشته هستند و بخارها به سمت آنها ،باال میروند چنانکه به سمت سقف حمامها،
باال میروند و در آنجا قطراتی از آب تکوین مییابند و سپس جمع میشوند (رازی ،ج،٠6
ص .)٠31هویداست که این نظریه -با قطع نظر از صحت و سقم آن -در جستجوی تبیین
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علمیوجود آب در مکانهای مرتفع بر آمده است اما فخررازی ،توضیح طبیعی را در تقابل با
مشیت وانتخابگری الهی قلمداد میکند و ضمن رد آن ،بیان میدارد که اختصاص یافتن برخی
کوهها به داشتن چشمهها ،دلیلی آشکار بر آن است که خدا اختیار میکند (همان).
14

در این خصوص ،به عقیدة فخر رازی مراد از آیه «وَما ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ»...

( نحل )11/آن است که طبیعت در حصول صفات و رنگها و احوال گیاهان تأثیر گذار نیست
بلکه تأثیرگذار خدای انجام دهنده فعل و دارای اختیار و حکمت است (رازی ،ج ،٠0ص.)1٨6
به گفتة فخررازى ،ممکن است ادعا شود که گیاهان ،به سبب توالی فصلهای چهارگانه و
تأثیرات خورشید ،ماه و ستارگان ،متولد و حادث میشوند (همان ،ج ،19ص . )1٨1وى بیان
میدارد که حجت ما دربارة مؤثر دانستن خدا در این پدیدهها ،کافی و وافی به مطلوب نیست،
مگر آن که بر بطالن این احتمال ،دلیل اقامه شود (همانجا) .از این رو ،مفسرما به احتجاج
میپردازد تا نشان دهد که پیدایش گیاهان و حیوانات به سبب تأثیر طبیعتها و افالک و ستارگان
نیست( همان،ج ،٠0ص .)1٨6مبنای استدالل وی آن است که تأثیر طبیعت واحد در مادهای
واحد ،واجب است که همانند باشد( 16همانجا) .به دیگر بیان ،طبیعت واحد در مادهای واحد،
جز فعلی واحد انجام نمیدهد( 13همانجا) .بر این مبنا ،فخررازى بیان میدارد که تأثیرات
طبیعتها و ستارگان و فصلهای چهارگانه و طبایع چهارگانه ،یکسان است اما اجسامیپیدایش
می یابند که از حیث طبع و صفت و رنگ و شکل و طعم ،اختالف دارند و این امر بر وجود
خدای حکیم ،رحیم ،مختار و قادر داللت دارد که پیدایش اجسام را تدبیر میکند (همان ،ج،11
ص .)3٠به دیگر بیان ،با آن که آب یکسان و خاک یکسان است اما گیاهان ،رنگها ،طعمها و
بوهای مختلفی دارند و این مطلب ،قول قائالن به طبیعتها را مردود میکند (همان ،ج،1
ص .)536به گفتة فخررازی ،چون دانهاى در زمین مرطوب نهاده شود از آن درختى باال رونده به
هوا و ریشههایی پایین رونده به زمین پدید مىآید ،حال اگر طبع آن دانه مقتضى پایین رفتن در
عمق زمین است ،چگونه درختى باال رونده در هوا از آن متولد مىشود و اگر طبع آن مقتضى باال
رفتن در هوا است ،چگونه از آن ریشههاى پایین رونده در زمین پدیدار مى شود؟ پیدایش این
ریشههاى پایین رونده و درخت باالرونده به اقتضاء طبع و خاصیت نیست ،زیرا حس و عقل
شهادت مى دهد که طبیعت این دو ،مغایر طبیعت دیگرى است(همان ،ج ،11ص.)31-3٠
فخررازی طبع و خاصیت را ابطال میکند تا ایجاد ،ابداع ،تکوین و اختراع از جانب خدا را نتیجه
گیرد (همانجا) .بدینسان ادعای وی آن است که طبیعت دانة واحد است و تأثیر طبایع و افالک
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و کواکب نیز در دانه واحد است (همان ،ج ،19ص .)6-3و محال است که از یک طبیعت واحد،
دو طبیعت متضاد تولد یابد .از این رو این رخداد ،به سبب تدبیر مدبری حکیم واندازه گیرندهای
ازلی است نه به سبب طبع و خاصیت (همان ،ص)3به همین سان وی بیان میدارد که در برخی از
انواع گل سرخ ،مشاهده می شود که یک طرف آن در نهایت سرخی و طرف دیگر در نهایت
سیاهی است با آن که نمی توان گفت تأثیر خورشید به یک طرف گل رسیده است و به طرف
دیگر آن نرسیده است ،این تفاوتها داللت دارد که مسبب این امور ،پیوند میان افالک نیست و
افالک ،ستارگان و طبیعت اشیاء تأثیرگذارنده نیستند بلکه فاعلی دارای اختیار ،چنین تدبیر کرده
است(همان ،ص .)٨فخررازی ذیل آیه «وَفِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ
وَنَخِیلٌ صِنْوانٌ وَغَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِی الْأُکُلِ(1٨ »...رعد)5/
بیان می دارد که قطعاتی از زمین که کنار یکدیگر هستند و تأثیر خورشید و ستارگان بر آن
قطعهها ،یکسان است ،صفات متفاوتی دارند و این اختالف صفات ،به سبب تقدیر خدای دانا و
توانا است (رازی ،ج ،19ص .)٨همچنین در قطعهای واحد از زمین که با آبی یکسان آبیاری شده
و تأثیر خورشید بر آن ،یکسان است ،میوههایی سربرمیآورند که طعم ،رنگ ،طبیعت و خاصیت
مختلف دارند (همانجا) .این تفاوتها نشان میدهد که رخ دادن رخدادها در این جهان ،به سبب
پیوندهای افالک و حرکات ستارگان نیست(همانجا) .به عقیدة شیخ طوسی (ج ،6ص )199نیز
اگر قول قائالن به «طبع» صحیح بود ،طعمهای میوهها متفاوت نمیشد .وی آیه چهارم رعد را
دلیل بر بطالن قول قائالن به «طبع» دانسته است ،با این استدالل که خاک و آب واحد است و
همة احوال آن میوهها که به عقل در آید ،یکسان است اما با این احوال متساوی ،برخی میوهها بر
برخی دیگر برتری مییابند(همانجا) .شیخ از این تفاوتها و برتریها نتیجه میگیرد که مدبری
عالم و حکیم وجود دارد که بر وفق مصلحت چنین میکند (همانجا) .به گفتة ابوالفتوح رازی
(ج ،11ص« )1٨1-1٨٠حق تعالی ما را در این آیت ،وجه استدالل بازآموخت بر ملحدان و
دهریان و طبایعیان و هر که او اثبات صانعی حکیم نکند .گفت اگر چنانستی که از زمین بودی یا
از آب یا از هوا ،بایستی تا چون آب و هوا و زمین هر سه یکی بودی ،از او یک نوع میوه
بیشتر نیاوردی ،نه آن که از یک آب و یک زمین و یک هوا ،هزار نوع نبات و گیاه و درخت و
میوه پدید آرد ».ابن جوزی (ج ،٠ص )5٨٠نیز ذیل آیة  5رعد ،این استدالل را بازتاب داده
است که اگر به وجود آمدن میوه از طبع زمین ،هوا و آب باشد ،با توجه به یکسان بودن علت به
وجود آورنده ،الزم است آنچه پدید میآید ،یکسان باشد اما اکنون وجود اختالف بر وجود
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تدبیرکنندهای توانا داللت دارد .اما ابن عاشور (ج ،1٠ص )15٠که مفسری امروزی است ،ذیل
آیة  5رعد ،از «قوای نهان» سخن میگوید که خدا در میوهها نهاده است و به سبب آن قوای
نهان ،آثار مختلف میوهها ،پدیدار میشود.
به گفتة فخررازی ،آیه «انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ» ( 19انعام ،ص )99به نگریستن به میوهها
در آغاز پدید آمدن و در وقت کامل شدن آنها فرا میخواند ،زیرا صفات نخستین گلها و
میوهها برای آنها باقی نمیماند بلکه از آن صفات به صفات دیگری انتقال مییابند .بدینسان
میوهها در این دو زمان ،احوال متفاوتی دارند و پدید آمدن این دگرگونیها و تغییرها ،ناگزیر
سببی دارد و آن سبب نمیتواند تأثیر طبیعتها ،فصلها ،ستارگان و افالک باشد زیرا نسبت این
عوامل به میوهها ،مساوی و همانند است و نسبتهای یکسان ناممکن است که سبب رخ دادن
رخدادهای مختلف گردد (رازی ،ج ،11ص . )٨3چون نسبت دادن این رخدادها به طبیعتها
باطل گردید ،الزم است که آنها را به قدرتمندی دارای اختیار و حکیم و رحیم نسبت دهیم که
این جهان را وفق رحمت و مصلحت و حکمت ،تدبیر میکند (همان11 ،ج ،ص .)٨3-٨٨عالوه
بر گیاهان،گلها و میوهها ،در دیگر صحنههای هستی نیز از وجود تفاوتها ،وجود فاعلی دارای
اختیار استنتاج میشود .به عنوان نمونه ،مفسرما ،اظهار میدارد که اختصاص هر یک از حیوانات
به اعضایش و نیروهایش واندازه بدن و عمر و خلقیاتش ،ناگزیر به تدبیر تدبیرکنندهای چیره
دست و حکیم است ،زیرا اگر این امور به سببترکیب شدن طبایع چهارگانه بود ،طبایع نسبت به
همگان مساوی هستند (همان ،ج ،٠5ص .)509به همین سان مفسرما بیان میدارد که اجزای نطفة
آدمی ،شبیه یکدیگر است اما از این نطفه واحد ،اعضای مختلف بدن انسان پدیدار میشوند که
طبیعتها ،صورتها و شکلهای مختلفی دارند و این امر امکان پذیر نیست جز آن که صانع عالم
و قادر ،چنین چیزی را قصد کرده باشد(همان ،ج ،1ص.)٠٠٨
فخررازی با این شیوه استدالل ،از تفاوتهای حاصل در وزش بادها نیز وجود خدا را استنباط
میکند .به گفتة وی ،پارهای از یک باد ،به سمت راست و پارهای دیگر به سمت چپ و پارههای
دیگر نیز هر کدام به سمت وسویی میروند با آن که طبیعت هوا ،طبیعتی واحد است و نسبت
افالک و ستارگان و طبیعتها به هر جزء از اجزای باد یکسان است (همان ،ج ،15ص.)٠٨٨-٠٨9
بر این اساس ،فخررازی نتیجه میگیرد که یک فاعل دارای اختیار وجود دارد که به هر یک از
اجزاء باد ،جهتی را اختصاص میدهد (همان ،ص.)٠٨9
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خالصه آن که در این سنخ مواضع ،فخررازی نقش طبیعت را در پیدایش تفاوت میان گیاهان
و حیوانات و حتی بادها منکر میشود تا نقش آفرینی خدا را اثبات نماید و این بدان معناست که
او ،طبیعت و خدا را دو رقیب میانگارد که اثبات هریک مستلزم نفی دیگری است.
نتیجه

نزد فخررازی طبیعت پس از آفریده شدن ،مستقل و مکتفی به نفس نیست و وی جهان را یک
نظام مکانیکی و ماشین وار نمیبیند بلکه مفسرما به فعالیت مستمر خداوند در جهان قائل است و
هرگز نقش خدا را به سازنده و معماری اولیه ،تقلیل نمیدهد.
فخر نمیخواهد بر طبیعت مسلط شود اما خود را مکلف میبیند به این پرسش پاسخ دهد که
فالن پدیده در جهان ،چرا چنین است؟ برای حل این سنخ پرسشها ،راهکار وی آن است که
خدا چنین اراده کرده است .بدینسان مفسرما ارجاع دادن امور به قدرت مطلق خدای مختار را
مطمئنترین گزینه برای پوشاندن نواقص علم خود به پدیدههای هستی میبیند.
فراتر از این ،فخررازی ،خدا و علل طبیعی را رقیب یکدیگر دیده و اذعان به علتی طبیعی برای
پدیدهای را منافی نقش خداوند در پدید آوردن آن میانگارد .بدینسانترجیع بند کالم صاحب
«تفسیر کبیر» آن است که فالن پدیده از طبیعت نیست بلکه از فاعلی مختار است .هویداست که
چنین تصوری از فاعلیت الهی با پیشرفت علم تجربی و کشف علل طبیعی پدیدهها ،به تالطم
می افتد .به دیگر بیان ،تصویر خدایی که به قوانین طبیعت ملزم نیست و حتی به وساطت طبیعت،
فعل خود را انجام نمی دهد  ،رقابتی جدی میان توضیح دینی و توضیح طبیعی پدیدهها
برمیان گیزد اما فخررازی با تکیه بر قدرت استدالل خویش ،به چنین رقابتی دامن میزند و گمان
دارد که با نشان دادن ضعف تبیینهای طبیعی ،حریف را از صحنه به در کرده و برای حضور خدا
میدان را مهیا ساخته است.
به نظر صاحب این قلم ،هرچند خدا در ظواهر قرآنی ،تصویری به غایت مؤثر و فعال دارد که
آدمیباید دست مختار او را در همه چیز ببیند اما میتوان علل طبیعی را با علیت الهی جمع نمود و
ادعا کرد که خدا از طریق همان علل طبیعی ،اراده خود را اعمال مینماید و علل طبیعی ،تجلی
طرح و نقشة الهی به شمار میروند نه منافی نقش او .بنابر این طبیعت در تداوم و تطور خود
وابسته به خداست ،کما اینکه در آغاز پیدایشش به او وابسته بوده است.

رقیب انگاری خدا و طبیعت در آراء تفسیری فخر رازی 85
__________________________________________________________________________________________

فخررازی با این نحوه تحلیل ،بیگانه نیست اما علوم طبیعی زمان وی آن قدر مدلل و پیشرفته
جلوه نمی کنند که وی خود را به پذیرش نقش آفرینی طبیعت ملزم ببیند .از این رو مفسرما در
مواضع مختلف ،علل طبیعی پدیدههای جهان را انکار میکند تا پدیدهها را به فاعلی قادر و مختار
نسبت دهد .در این خصوص ،تفاوتهای میان گیاهان و حیوانات که علت طبیعی آن تفاوتها
دانسته نیست ،گواه وجود خدایی قلمداد میشود که چگونگی مخلوقاتش ،پیش بینی ناپذیر و
افعالش همه بر حسب مشیت و خواست او است.
به هر تقدیر ،فخرالدین رازی در زمینه و زمانهای متفاوت با دوران فعلی میزیست و نگاه
منکرانه او به تبیینهای طبیعی هستی ،از اهمیت و عظمت فکری آن نادر روزگار چیزی کم
نمیکند.
یادداشتها

 .1آیا ندیدی که خدا ابر را آرام مىراند و میان [پاره های] آن پیوند مىدهد ،سپس آن را متراکم
مىکند ،آن گاه دانههاى باران را مىبینى که از خالل آن خارج می شود و از کوه هایى که
در آسمان است ،تگرگى فرو مىفرستد.
 .٠و در آن [زمین] چشمهها را جاری کردیم.
 .1آیا به آبى که مىنوشید نظر دوخته اید؟ شما آن را از ابر سپید فرود آوردید یا ما فرودآورندة
آن هستیم؟
 .5اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو مىبریم یا قطعاتی از آسمان را بر سر ایشان ،ساقط می کنیم.
 .4تا به آن [ :آب] ،زمینى مرده را زنده گردانیم.
 .6تا به آن [ :آب] دانه و گیاه رویانیم.
 .3و از آسمان آبى فرود آورد ،پس به آن انواعی از گیاهان گوناگون بیرون آوردیم .
 . ٨آیا ندانستند که خدا بر هر که خواهد روزی را گشاده و تنگ می کند.
 .9و خدا شما را در روزى بر یکدیگر برترى داده است.
 .10آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم مىکنند؟ ما میان ایشان ،معیشت آنان را در زندگانى
کنونی ،تقسیم کردهایم.
 .11و چون به آن دو[ ،فرزندى] نیک داد ،در آنچه به ایشان عطا کرد ،براى او شریکانى قرار
دادند.
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 .1٠مگر شما را از آبى پَست نیافریدیم؟ پس آن را تا مدتى معین در محلی استوار قرار دادیم و به
اندازه سنجیدیم و چه نیک ،توانمندیم .پس در آن روز بال بر تکذیبکنندگان باد.
 .11شما را در شکمهاى مادرانتان خلق میکند؛ خلقتی در پی خلقت دیگر در تاریکیهاى
سهگانه.
 .15آسمان ها را بی ستون باال برد که آن را می بینید.
 .14و آنچه براى شما در زمین به رنگ هاى گوناگون تکثیر کرد.
 .16تَأْثِیرَ الطَّبِیعَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْمَادَّةِ الْوَاحِدَةِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مُتَشَابِهًا
 .13الطَّبِیعَـةُ الْوَاحِدَةُ فِی الْمَادَّةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَفْعَلُ إِلَّا فِعْلًا وَاحِدًا
 .1٨و در زمین ،قطعههایی کنار هم وجود دارد و باغهایى از انگور و کشتزار و درختان خرما-
همریشه یا غیر همریشه  -وجود دارد که با یک آب آبیاری مىشوند و آنها را در میوه بر
یکدیگر برترى مىدهیم.
 .19و چون به ثمر نشست ،به ثمره اش و به رسیدن آن بنگرید.
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