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چکیده

تحقی و واکاوی در خصوص آفرینش جهان،از مسائلی است که همواره وهن حکما و
متکلّمین را به خود معطوف کرده است.فالسفه معتقد به نظام فیض بوده و هندسۀ جهان را مبتنی بر
قاعدة «الواحد ال یصدر عنه الّا الواحد» ترسیم کرده اند و معتقد به واسطه های فیض در جهان
آفرینش می باشند .امّا متکلّمین اسالمی در برخورد با نظام فیض حکما به دو گروه تقسیم شده
اند :گروهی مواف نظام فیض حکما بوده و گروهی نیز مخالفت خویش با نظام فیض حکما را ابراز
نموده اند.از بین متکلّمین اسالمیِ مخالف ،فخر رازی ،سرسخت ترین مخالفِ نظام فیض حکما به
شمار آمده که انتقادات جدّی به اصلِ نظام فیضِ حکما و مبانی آن وارد کرده است.در مقالۀ
حاضر به بررسی نظام آفرینش جهان از منظر فخر رازی پرداخته می شود و دالیل فخر بر نقد نظام
فیض حکما و مبانی آن عنوان می گردد .در نهایت نظر مختار فخر رازی در باب مرات
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طرح مسأله

مسألۀ آفرینش و کیفیّت آن همواره وهن بشـر را بـه خـود مشـغول سـاخته اسـت.
مسأله ای کـه همـواره د د ـۀ اصـلی فالسـفه و متکلّمـین اسـالمی بـوده و آنهـا را بـه سـان
دانشمندان علوم اسالمی به آن واداشته تا این مسأله در کانون توجه آنها قرار گرفته و تـال
در جهت تبیین و استدالل این قضیه داشـته باشـند و در تبیـین جهـان شناسـی خـود ،الگـو و
طرحی جامع را طراحی کرده که همۀ مرات

وجود از واج

الوجود تا آخرین مرتبـۀ عـالم

را شامل شود ،اما همانگونه که می دانیم نظام فیض حکما از جان

متکلّمـین مـردود اعـالم

شده و علت این مخالفت ،وقوع مشکالتی چون محدود شدن قدرت و ارادة الهی می باشد.
فخر رازی به عنوان یک متکلّم اشعری مسلک با مطالعۀ آثـار فلسـفی و شـمّ دینـی خـود بـه
مقابله با آثار فلسفی فالسفه پرداخته و اصول و مبـانی آنهـا بـه خصـوص در چیـنش مراتـ
هستی به مذاق وی خو

نیامده و در صدد تبیین مرات

هستی با رنگ و بـوی دینـی داشـته

است .از اینرو برای این مهم متوسل به متون دینی شده و مطال
استداللی می نماید .اما کالمی که رو

مطروحه را در سـایۀ کـالم،

آن متفاوت بـا متکلّمـین پـیش از اوسـت فلـذا مـی

توان فخر رازی را مبدع روشی به نام «کالم فلسفی» دانست 1.وی در رویکرد «کالم فلسفی»
خود در تبیین مرات

هستی وجود هرگونه واسطه بین مبدأ آفرینش موجودات را منکر شده

و معتقد به مبدئیّت بی واسطۀ خدای متعال برای ممکنات می باشد .وی مخالفت خـود را بـا
نفی قاعدة «الواحد» آ از و به تبـع آن ،اصـل «سـنخیّت» را بـه چـالش کشـیده و در نهایـت
مخالف نظریۀ عقول مشائیان ،به ویژه عقل فعّال به عنوان عامل مستقیم تدبیر امور تحـت
القمر می شود و در صدد جایگزین کردن «نظریۀ ارواح» به جای «نظریۀ عقولِ» مشّـائیان
است،به گونه ای که تفاوت بنیادین بین «نظریـۀ ارواح» و «نظریـۀ عقـول» ،حـاکم باشـد.فلذا
سؤاالت تحقی حاضر را می توان به شرح زیر بیان کرد:
 -1آیا فخر رازی در شمار مخالفین نظام فیض حکما می باشد؟
 -2در صورت مخالفت فخر با نظام فیض حکما ،دالیل مخالفت وی ،با اتّکـا بـر آثـار
-1برای توضیح بیشتر به مقالۀ«فخر رازی خاستگاه کـالم فلسـفی »اعظـم قاسـمی و آریـا یوسفی،جسـتارهای
فلسفۀ دین مراجعه شود.
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کالمی وی چیست؟
 -3مبانی مؤثّرِ مورد پذیر

فخر در مخالفت وی با نظام فیض حکما چیست؟

 -4ترسیم نهایی هندسۀ آفرینش از نظر فخر رازی چگونه است و تفـاوت ایـن چیـنشِ
فخر با چینشِ حکما چیست؟
پیشینة تحقیق
 . 1مقالۀ چگونگی پیدایش کثیر از واحد ( نظام فیض )از دیدگاه فارابی  ،تـألیف
عین اله خادمی.
در این مقاله مؤلف پس از بیان معنای فیض از دیدگاه فارابی و تحلیل دیدگاه وی ،بـه
بیان چگونگی پیدایش کثیر از واحد از نظر فارابی می پردازد و شباهت هـا و تفـاوت هـای
دیدگاه فارابی با افلوطین را بیان می کند و در نهایت نتیجه مـی گیـرد کـه فـارابی در تبیـین
نظام فیض متأثر از افلوطین بوده است.
 . 2مقالۀ بررسی دیدگاه شیخ الرئیس دربارة مسئلۀ چگونگی پیدایش کثیـر از واحـد (
نظام فیض ) ،تألیف عین اله خادمی.
در مقالۀ مذکور نگارنده بعد از بیان معنای فیض و ابـداع از نظـر شـیخ بـه تبیـین نظـام
فیض از نظر وی بر اساس مبانی نظام ثنایی و ثالثی می پردازد و با تعریف فاعلیّـت خداونـد
چگونگی پیدایش کثیر از واحد را تشریح می کند ،به گونه ای که با فاعلیّت خداوند مغـایر
نباشد.
 .3مقالۀ دیدگاه متکلّمان مسلمان دربارة نظام فیض ،تألیف عین اله خادمی.
مؤلّف در این مقاله به بررسی نظرات متکلّمان دربارة نظام فیض می پردازد و مسـأله را
از منظر متکلّمانِ مواف و مخالفِ قاعدة «الواحد» واکاوی کرده و دالیل موافقان و مخالفـان
را تبیین می کند.
 . 4کتاب نظـام فـیض از دیـدگاه فیلسـوفان مسـلمان (پیـدایش عـوالم هسـتی از منظـر
حکیمان مشّائی ،اشراقی و حکمت متعالیه) ،تألیف عین اله خادمی.
موضوع این کتاب شناخت شناسی و شرح نظریۀ فیض از منظر فلسفۀ اسالمی است.
همانگونه که مشهود است در تحقیقـات انجـام گرفتـه نظـام فـیض از منظـر فیلسـوفی
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خاص مورد بررسی واقع شده و نظرات آنان تبیین شده اسـت.در بـاب متکلّمـین نیـز مسـألۀ
نظام فیض به طور کلّی مطرح شـده و نظـر خواجـه نصـیر طوسـی از گـروه مـوافقین قاعـدة
«الواحد» و نظر فخر رازی به عنوان برجسته ترین مخالف قاعدة «الواحد» مورد مقایسـه قـرار
می گیرد و دالیل او به طور کلّی تبیین می شود ،امّا جزئیّـات نظـر وی اعـم از مبـانی مـورد
پذیر  ،مبانی عدم پذیر

و دیدگاه نهایی وی در نحوة صدور کثیر از واحـد ،تبیـین نمـی

شود.
در مقالۀ حاضر سعی شده است کـه کـاری متفـاوت انجـام گرفتـه و عـالوه بـر تبیـین
مخالفتهای فخر رازی و دالیل وی به این مخالفتهـا بـه عنـوان یـک مفسّـر و مـتکلّم اشـعری
مسلک ،در نظام فیض حکما ،نظر شخص وی در مورد چگونگی پیدایش کثیـر از واحـد و
نیز چینش عالَم و ممکنات به خوبی تبیین شود.
دیدگاه کلّی متکلمان مسلمان در نظام فیض حکما

دیدگاه فالسفه و حکما در مسئلۀ آفرینش و طبقه بنـدی نظـام عـالَم مبتنـی بـر قاعـدة«
الواحد ال یصدر عنه الّا الواحد» می باشد.طب این قاعـدة فلسـفی ،از آنجائیکـه وات واجـ
الوجود ،بسیط محض است و ترکی

در آن راه نـدارد ،فلـذا در آفـرینش ،صـدور بـیش از

واحــد (کثیــر) از او محــال اســت و از واحــد حقیقــی ،جــز واحــد صــادر نمــی شــود.این
صادرِنخست از نظر فالسـفه «عقـل اوّل» مـی باشـد ،کـه از ایـن عقـل اوّل ،عقـول دیگـر بـه
صورت ترتّبی و طولی صادر می شوند تا طب تعداد افالک ،تعداد این عقول به ده عقل می
رسد یعنی یک نوع تناظر عددی بین عقول و افـالک برقـرار اسـت.عقل پایـانی یعنـی عقـل
دهم یا عقل فعّال ،متکفّل تدبیر امورتحت القمر مـی باشـد.بنابراین سـنگ زیـرین و شـالودة
اصلی دیدگاه حکما در مسئلۀ آفرینش قاعدة«الواحد» است.متکلّمین اسالمی در برخـورد بـا
این نظر حکما و بخصوص بـا مواجهـۀ قاعـدة «الواحـد» بـه طـور کلّـی ،ایـن نظـر حکمـا را
نپذیرفته اند و به مخالفت با آرادِ حکما در این باب پرداخته انـد .هـر چنـد در بـین متکلّمـین
اسالمی ،افرادی چون خواجه نصیر طوسی هستند کـه تـا حـ ّد تـوان بـه دفـاع از نظـر حکمـا
پرداخته اند .از اینرو می توان گفت:متکلّمین اسـالمی در برخـورد بـا قاعـدة «الواحـد»بـه دو
گروه تقسیم می شوند:
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 -1گروهی از متکلّمان مسلمان ،ماننـد خواجـه نصـیر طوسـی و عبـدالرّزاق الهیجـی،
دارای گرایش های فلسفی قویتری نسبت به سایر متکلّمان بوده و همانند فالسفه بـه دفـاع از
قاعده پرداخته اند.
 -2گروهی دیگر از متکلّمین اسالمی به نقد قاعدة «الواحد» پرداخته 1و مخالفتِ خـود
با قاعدة مذکور به شکل زیر ابراز کرده اند:
 -1نقد دالیل فالسفه برای اثبات قاعدة «الواحد»
 -2ارائۀ دلیل برای جواز صدور کثیر از واحد
دلیل مخالفت های متکلّمین در باب قاعـدة«الواحـد» و نظریّـه هـای مختلـف در نظـام
فیض،بر حول قدرت مطلقۀ الهی می چرخد ،به این ترتی که اعتقاد بـه نظریّـه هـای حکمـا
در باب قاعدة مذکور و نظام فیض حکما ،مبیّن نفی قدرت مطلقۀ الهی و فعّالِ ما یشاد بـودن
خداوند است که در آیات و روایات مختلف از آن سخن گفته شده است .زیرا طبـ مبنـای
حکما از حضرت واج
نگر

الوجود-تعالی -بیش از یکی صادر نمی شود ،که این نوع تفکّـر و

دربارة حضرت ح در موضوعِ پیدایش کثرت ،منجر به نفـی قـدرت و ارادة مطلقـۀ

الهی خواهد بود.
دربین این متکلّمینِ مخالف،فخر رازی سهم عمده ای در مخالفت با قاعدة «الواحـد»
و در پی آن ،نظام فیض حکما دارد که جدّی ترین انتقادات را بر شاکلۀ نظریّـۀ نظـام فـیض
حکما وارد ساخته است .عملکرد فخر در مقابل نظام فیض حکما را می توان به ایـن ترتیـ
عنوان کرد:
 -1نقد مبانیِ مورد وفاقِ حکما در جهت علّیّتِ با واسطۀ خداوند برای عالَم
 -2اثبات خالقیّت مطل ِ خداوند در عالَم
 -3طرحِ نظریّه ای جایگزین در بحح مرات

هستی به جای نظام فیض حکما

این سه عملکرد فخر رازی به وضوح در آثار وی اعم از آثار کالمی و تفسـیری قابـل
رؤیت است.زیرا به نظر می رسد کـه وی در تمـام آثـار خـود دارای نگـر

واحـدی بـوده

-1مقالۀ «دیدگاه متکلّمان مسلمان دربارة نظام فیض»،عین اله خادمی،فصلنامۀ علمی-ترویجی دانشگاه قم
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است به طوری که بزرگترین اثر تفسیری وی یعنی «تفسیر کبیر» نیز از رنگ و بویی کالمی
برخوردار است.از این رو بررسی رو

فخر در آثار وی الزم به نظر می رسد.

روش شناسی فخر رازی

به طور کلی می توان دو رو
کرد .ایـن تقسـیم بنـدی در رو

استداللی و یر استداللی را در علم کالم از هم متمایز
را فـارابی در احصـادالعلوم آورده اسـت (فـارابی،1348 ،

 .)151در دورة بعد از فارابی رویکرد استداللی در کالم بـر رویکـرد یـر اسـتداللی الـ
شده و کالمی شکل می گیرد که به فلسفه بسیار نزدیک است .مبدع کالم فلسفی فخرالدین
رازی است و با خواجه نصیر به او خود میرسد .ویژگی این رویکرد آن اسـت کـه منطـ
را به عنوان رو

استدالل در کـالم اختیـار مـیکننـد ،موضـوعات فلسـفی را وارد مباحـح

کالمی میکنند و از آنها بحح می کنند.
فخر رازی قبل از هر چیز متکلّم است و ا ل

نیز او را متکلّمی اشـعری مـیداننـد .امـا

باید دانست که شیوة کالمی او بسیار متفاوت است و در جایگاهی میانه قرار دارد .یعنی هـم
به معتزله نزدیک است و هم به اشاعره .در حقیقت ،زالی ایـن تمـایز بـین دو مکتـ

را بـه

صورتی مضمر و تلویحی از بین برده است ،اما در آثار رازی تفاوت هـای دیگـر هـم رنـگ
میبازند به عبارت بهتر با ظهور فخررازی مکت جدیدی ظهور میکند کـه مـیتـوان آن را
«کالم فلسفی» نامید .اولین مسألهای که پیش روی فخر رازی بود این بود که از یک طـرف،
متخصصان علوم اسالمی کالم را رد میکردند یا آن را بدعت می دانسـتند .از طـرف دیگـر
هم ،فیلسوفان به سادگی کالم را ناکارآمد و ناتوان معرفی میکردند .اما مسـألۀ مهـم همـان
تحریمی بود که عالمان علوم اسالمی اعمال کرده بودند .اما فخر رازی در مقابل ،با این نظر
مواف نیست و معتقد است که کالم میتواند مولد علم باشـد .یکـی از دالیـل ایـن امـر ایـن
است که او معرفت خدا را استداللی میداند (رازی.)812 ،2 ،1986 ،
رازی دربارة علم کالم می گوید که تحصیل این علم از واجبات است و دو نوع دلیـل
برای آن می آورد یکی دلیل عقلی و دیگری دلیل نقلی (همان.)797 ،
از نظر فخر رازی هدف علم کالم زدودن بدعت هـا و اعتقـاداتی نادرسـت اسـت .بـر
همین اساس است که علم کالم در میـان علـوم اسـالمی دیگـر جایگـاهی برتـر دارد و تنهـا
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علمی است که دین را از انحرافات محافظت می کند (رازی )5 ،1 ،1341 ،از نظر او فقـط
علم کالم است که می تواند از عهدة این وظیفه برآید .اما آنچه سـب
این کارکرد را داشته باشد ،رو

مـیشـود کـه کـالم،

ها و اصـول عقالنـی آن اسـت .رازی همـین هـدف را در

تفسیر کبیر نیز دنبال میکند .هرچند که تفسیر کبیر نیز از یک جهت بسـیار وامـدار دیـدگاه
های کالمی رازی است ،از طرف دیگر ،او تأکید مـی کنـد کـه خداونـد در کتـابش نیـز از
همین مسائل آ از میکند و این هم دلیلی است بـر اهمیـت علـم کـالم (رازی،2 ،1986 ،
.)54
بنابراین رو

فخر رازی مبتنی بر کالم فلسفی اسـت کـه شـیوه ای نـو در بحـح هـای

اعتقادی بوده است.
مبانی ایجابی و سلبی و فخر رازی در مراتب هستی

مبانی ایجابی و سلبی ای را که فخر رازی در بحح چیـنش عـالَم بـه آنهـا متوسّـل مـی
شود ،در دو حیطه قابل بررسی است که از این قرار است:
 -1مبانی عقلی و فلسفی
 -2مبانی الهیّاتی
یکی از مهـمتـرین مبـانی نظریـۀ مراتـ

هسـتیِ مطـرح شـده از سـوی فالسـفه قاعـدة

«الواحد» می باشـد کـه فخـر رازی در آثـار مختلـف خـود از جملـه در «شـرح االشـارات و
التنبیهات» و نیز در «مباحح المشرقیه» انتقادات متعددی را بر این قاعده وارد ساخته است .از
انکار قدرت خداونـد و نفـی اراده

نظر وی تبیین نظام فیض با دیدگاه فلسفی حکما ،موج

او می شود .همچنین وی اصل «علیّت» و اصل «سنخیّت بین علت و معلول» را نیز بـه چـالش
کشیده و از این رو نظام فیض مدوّن از جان حکما را که از سویی هـم مبتنـی بـر طبیعیّـات
قدیم و افالک نه گانه بوده است ،مردود اعالم می دارد.
البته شایان وکر است که وی اصل «علیّت» و اصل «سنخیّت بین علت و معلـول» را بـه
طور کلی نفی نمیکند و این اصول را در مورد علل اعدادی میپذیرد.
به این ترتی

ل ایجـابی
ف سـنخیّت بـین علّـت و معلـول در علـ ِ
ال مخـال ِ
که فخـر کـام ً

است.امّا از برخی از عباراتی کـه در بعضـی از آثـار

وجـود دارد مـی تـوان او را قائـل بـه
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سنخیّت در علل اعدادی دانست ،مـثالً در «مباحـح المشـرقیّه» در تعریـف «مـاده» و «امکـان
استعدادی»می گوید«:مادّه عبارت از چیزی که در آن ،امکانِ وجودِ شیئی حاصل مـی شـود
مانند چوب برای تخت و آهن برای شمشـیر ،نـه ماننـد پارچـه بـرای تخـت و شمشـیر،چون
ساختنِ آن دو از پارچه ممکن نیست(».رازی،2 ، 1411 ،ص )517
به این ترتی

می توان گفت فخر به نوعی از سنخیّت یعنی سنخیّت در «علل اعـدادی»

معتقد است ولی سنخیّت در «علل ایجـابی» را بـه هـیچ عنـوان نمـی پذیرد.فلـذا وی بـا نفـی
قاعدة«الواحد» و نفی اصل «سنخیّت» در سلسلۀ علل ایجابی ،صدور کثیـر از واحـد را محـال
نمی داند و معتقد است کثرات و مخلوقات صادر از خودِ خداوند هستند.
از نظر وی هرگونه اعتقاد به محال بودن کثرت صدور معالیـل از وات خداونـد منـافی
قدرت و اراده اوست (رازی .1)93 ،8 ،1407 ،مبانی فلسفی و الهیّاتی این قضـیه کـه مـورد
پذیر

فخر است از این قرار است:

مبانی عقلی و فلسفی
نظریه «خلق از عدم»
در جهانبینی رازی ،جهان هستی با اراده و قدرت مطلقـۀ الهـی بـدون واسـطه از عـدم
پدید آمده است .پیدایش هستی مبتنی بر نظام طولی نیست بلکـه موجـودات جهـان بـا ارادة
الهی و به طور مستقل پدید آمده اند .یعنی خدا بوده و هیچ چیزی با او نبود و سـپس جهـان
را آفرید (رازی.)502 ،2 ،1411 ،
نظریة «حدوث جهان»
فخررازی به دفاع از حدوث عالم میپردازد .زیـرا از نظـر وی عـالم تنهـا ،در حـدوث
است که فعل خداوند محسوب میشود نه در بقاد ،چون آنچه باعح نیازمندی به علت است
سب عدم و بینونت زمانی بین علت و معلول است (همان.)506 ،
برای اینکه فخر بتواند عـالم و ماسـوی اهلل را فعـل خداونـد بـه شـمار آورد و مخلـوق
1اَمّا من سلم اَن اِله العالم فاعل مختار ،فنقول :اِنا ندعی اَنّهُ لَا مؤثر البته ال خرا شید من العدم الـی الوجـود،
انّ ولک الواحد و اِوا ثبت هذا ،فقد بطل القول بوجود مؤثر آخر سواه ،سواد قیـل :اِنـه کوکـ  ،او فلـک ،او
عقل ،او نفس ،او روح علوی ،او روح سفلی.
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خداوند بداند متوسل به «نظریۀ حدوث» شده است.
نفی قاعدة «الواحد»

فخر این قاعده را نفی می کند ،زیرا طب این قاعده ،خداوند که واحد حقیقـی اسـت،
نمی تواند این همه پدیدههای گوناگون را مستقیماً و بیواسطه پدید آورد.
نفی اصل «علیّت»

فخر معتقد است که با پذیر
موجَ

این اصل الزم میآیـد کـه خداونـد در آفـرینش عـالم

و مجبور باشد .در صورتی که خداوند هرگاه بخواهد مستقیماً و بیواسـطه بـه اشـیاد

وجود می بخشد (همان).
نفی اصل «سنخیّت بین علت و مﻌلول»

فخر با نفی وحدت شخصی وجود ،بر تعالی خدا و بینونت آنها تاکید دارد .با این نظـر
بین وات الهی و خصلتِ موجوداتِ متعیّنِ این جهانی تمایز واتی وجود دارد و به تعبیـر
دیگر اصل «سنخیّت» کامالً رخت بر می بندد.
مبانی خداشناسی
قدرت و ارادة مطلقة خداوند

سنگ زیرین و شالودة نظام فکری فخر رازی تعظیم و تقدیس خداوند است و تصـور
وی از خداوند پادشاه مطلقی است که قدرت و ارادة مطلقۀ او همه چیز و همه کـس و همـه
جا را فرا گرفته است و برای هیچ قدرت و یا ارادة دیگری جایی نگذاشته است .خدا خـال
همه چیز است و هیچ چیز بر خدا واج

نیست (فخر رازی.)259 ،1407 ،

رویکرد کالم فلسفی فخر در مراتب هستی

در این رویکرد ،عملکرد فخر رازی را می توان به سه بخش تقسیم کرد :یکی این کـه
وی خالقیّت مطل برای عالم را از آنِ خداوند می داند و در پی اثبات این قضـیه اسـت .دوم
این که در راستای اثبات خالقیّت مطل عالم برای خداوند بـه مبـارزه بـا مبـانی مـورد وفـاق
حکما در جهت علّیّت با واسطۀ خداوند برای عالم می پردازد و سعی در متزلزل کـردن ایـن
مبـانی و اصــول دارد و سـوم اینکــه نظریـۀ «ارواح» را بــه عنـوان جــایگزین نظریـۀ «عقــول
مشائیان» مطرح میکند.
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از آنجا که فخر به شدت معتقد به بحح توحید افعالی و توحید در خالقیّـت مـی باشـد
به همین دلیل وی معتقد به مبـدئیّت وات حـ بـرای ایجـاد ممکنـات اسـت و هـیچ موجـود
دیگری در مبدئیّت ممکنات به جز خدای متعال را نمی پذیرد .وی در آثار متعدّد

مسـألۀ

توحید افعالی را تحت عنوان مطرح میکند و دالیـل متعـدد عقلـی و نقلـی بـرای اثبـات آن
اقامه کرده است و تقریرهای مختلفی برای این مسأله داشته است .یکی از تقریرهـای وی در
مورد توحید افعالی به این معناست که جز خداوند موجودی نیست که بیواسطه یا باواسطه،
مبدأ همۀ ممکنات باشد ،بلکه تنها اوست که مبدأ بیواسطه برای جمیع ممکنات است:
«اَمّا اَنَّهُ واحد فی افعاله فهو اَنَّه لَیس فی الوجود موجود یکونُ لجمیع الممکنات اِمّا بغیر
واسطه وَ اِمّا بواسطه اِنَّ هو» (رازی.)257 ،3 ،1986 ،
از این سخن فخر برمیآید که یر از خداونـد هـیچ موجـودی مبـدأ موجـودات نمـی
باشد .وی برای اثبات مدّعای خود دالیلی را در آثار

مطرح مـیکنـد کـه ایـن دالیـل بـه

شرح ویر می باشند:
 -1کفایت یک فاعل برای فﻌل واحد

از نظر فخر رازی به لحا عقلی هر فعلی به فاعلی نیازمنـد اسـت و بـرای تحقّـ یـک
ی تحقّـ فعـل
م واقع،وجـو ِد یـک فاعـل کـافی مـی باشـد،زیرا اگـر بـرا ِ
فعل واحـد در عـا َل ِ
واحد،وجودِ بیش از یک فاعل فرض شود،در این صورت الزمۀاین حرف،وجودِفاعل هـای
نامتناهی برای فعلِ واحد است و این محال است(.رازی،1 ،1407،ص )120
 -2قدرت مطلق خداوند

در این دلیل فخر بیـان مـی کنـد کـه وات اقـدس خداونـد بـر ایجـا ِد هـر ممکنـی
که فرض شود قدرت دارد و در ایجاد آن مستقل است (،طب آیۀ شریفۀ اِنَّهُ عَلی کُـل شـید
قَدیر) بنابراین همۀ ممکنات در عالَم با قدرت مطل خداوند ایجاد می شوند و هـیچ واسـطۀ
دیگری در ایجاد آن دخیل نمی باشد(.رازی،1411،ص 416و،8 ،1407ص)95
 -3علم مطلق خداوند

از نظر فخر رازی خداوند متعال،قبل از ایجاد ممکنات به همۀ آنها علم دارد و هـر چـه
را که خداوند به وقوع آن علم داشته باشد،وقوعِ آن ضروری است و هر چه را کـه خداونـد
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به عدمِ آن علم داشته باشد،عدمِ تحقّـ آن واجـ

مـی شـود(.رازی،1 ،1407،ص .)63از

طرفی محال است که علمِ خداوند تبدیل به جهل شود،یعنی خدا به هر فعلی که علـم داشـته
باشد،آن فعل طب علم خداوند به وقوع می پیوندد.بنابراین خداونـد علّـتِ بـی واسـطۀ همـۀ
ممکنات است.به تعبیر دیگر علمِ مطل ِ خداوند به ممکنات سب ِ خالقیّتِ بی واسطۀ او به
همۀ عالَم است(.همان،4 ،ص.)394
طب دالیلِ فوق ،فخر رازی به جدّ به توحید افعـالی معتقـد اسـت و هـیچ مـؤثّری جـز
خداوند را در عالَم نمی پذیرد.این مبنای فکریِ فخر وی را بر آن داشته است کـه بـا تمـامی
مبانی فلسفی ای که از نظر وی توحید افعالی را مخدو

می کند،به مقابله برخیزد و دالیـلِ

نقض برای آنها اقامه کند.این مبانیِ موردِ نقد فخر به قرار زیر است:
نقد قاعدة «الواحد»
فخــر رازی در کتــاب «لبــاب االشــارات و التنیهــات» در شــرح نمــط ششــم عــالوه بــر
اشکاالت بسیار ،قاعدة «الواحد الیصدر عنه اال الواحـد» را بـا اسـتدالل هـای قرآنـی رد مـی
کند و به تفسیر کبیر پناه می برد .از همین رو در نمط ششم ،ترتی

نظام طولی عـالم را طبـ

مبنای ابن سینا نپذیرفته و به شدت این قاعده را رد میکند وی با تمسـک بـه اسـتدالل هـای
عقالنی و آیات قرآنی اثبات میکنـد کـه همـۀ مخلوقـات صـادر از جانـ

خداونـد متعـال

هستند اعم از مخلوقات مجرد و مادی و عالم علوی و سفلی همه به طور مسـتقیم ،مسـتند بـه
خداوند متعال هستند ،نه اینکه عالم عنصری از عقل فعال صادر شود و بقیۀ عقول بـه ترتیـ
از عقل باالتر خود ،آنچه از خداوند صادر شده فقط عقل اول باشد .فخـر معتقـد اسـت کـه
این سخن برخالف نصّ صریح آیات قرآنـی اسـت (رازی ،1423 ،ص .)191وی در برخـی
آثار خود مثل «رساله الکمالیه فـی علـم االلهیـه» سـه برهـان (رازی،1423،ص  )59-55و در
برخی آثار خود مثل «مباحح المشـرقیه» چهـار برهـان(رازی،1 ،1411،ص )461در اثبـات
قاعدة «الواحد» بیان می دارد ،سپس به نقد آن ها می پردازد.
ردّ سنخیّت میان خدای متﻌال و مخلوقات
همان گونه که گفته شده است ،فخر رازی لزوم سنخیت در علل ایجابی را رد کرده و
معتقد است مباینت بین علت و معلول ضروری است .از اینـرو فخـر رازی هرگونـه سـنخیّتی
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میان خدای متعال و مخلوقات را رد کرده و بـه مباینـت خـدای متعـال بـا موجـودات معتقـد
است.
ادله مخالفت فخر رازی با سنخیت در علل ایجابی
فخر دالیلی در مخالفت با ایـن اصـل دارد کـه ناشـی از مبـانی فکـری اوسـت .دالیـل
مخالفت او را می توان در دالیل زیر خالصه کرد:
 .1اعتباری و انتزاعی دانستن اصل علیت
 .2تباین واج

و ممکن
و ممکن (علت و معلول)

 .3اشتراک میان واج

 .4محدود شدن قدرت خدای متعال (رازی)83 ،1 ،1341 ،
بنابر جواز صدور کثرات از خداوند در دیدگاه فخر رازی ،تبیین دیـدگاه وی در ایـن
باب به شرح زیر است:
نحوة صدور کثرات از واحد حقیقی در دیدگاه فخر رازی
فخر رازی بعد از این که همۀ براهین قاعدة «الواحد» را رکیک و سخیف می دانـد ،در
«لباب االشارات» در مباحح مبدئیت صدور کثرات نیز نسبت خطا و اشتباه به ابـن سـینا داده
و معقد است که شیخ گاهی صدور فلک و عقل را معلول دو حیح امکان و وجوب دانسـته
و گاهی به تعقل وات و تعقل مبدأ نسبت داده است ،حال آنکه باید بیان می کرد کـه مبـدأ،
تعقل وات و تعقل مبدأ است یا امکان واتـی و وجـوب یـری؟ (رازی )184 ،1407 ،از ایـن
رو نحوة صدور کثرت از واحد را طب نظر مشائین سخیف دانسته و دیدگاه نهـایی خـویش
در این مورد را چنین بیان می دارد« :هیچ مانعی نیست که علت بسیط ،معلول هـای متعـددی
داشته باشد .زیرا همان گونه که بیان گردیـد ،نقطـه ،انتهـای خطـوط زیـادی اسـت .واجـ
الوجود مبدأ عاقلیّت و معقولیّت است .واج

الوجود انواع اعداد و رنگ هـا را بـا ایـن کـه

بسیار هستند ،بدون اینکه کثرتی در وات او بوجود آید تعقل می کند .واجـ
گونه امور را به نحو ترت

الوجـود ایـن

تعقل نمی کند تا این که ابتدا طب قاعده ی «الواحد» عقل اول را

ایجاد کند و عقل اول ،عقل دوم را به همین گونه تا این سلسله عقول به عقل فعال که علـت
عالم ماده است ،ختم شود».
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فخر رازی سه دلیل در اثبات این مدعای خود اقامه می کند:
 .1اگر واج

تعقل کند ،علـل و معلـوالت نامتنـاهی

الوجود این امور را به نحو ترت

حاصل می شوند (رازی )467 ،1 ،1370 ،زیرا در این صـورت واجـ

الوجـود بـرای هـر

علتی معلولی در نظر می گیرد و چنین سلسله ای تـا بـی نهایـت ادامـه مـی یابـد .تـالی یعنـی
حصول علل و معلوالت نامتناهی باطل است ،بنابراین مقدم یعنی تعقّل امور به نحو ترت

نیز

صحیح نیست.
 .2ما به بداهت عقلی می دانیم که علم به یک رنگ ،علت علم به رنگی دیگـر نیسـت
(همان )467 ،از این رو واج

الوجود امور و اشیاد را به نحو مترتّ تعقل نمی کنـد تـا ایـن

که مجبور شود آن ها را بر اساس نظام طولی عقول ایجاد کند.
 .3علم به اضافه ،به هر دو طرف اضافه تعل دارد .از این رو تعلـ آن بـه یـک طـرف
اضافه ،سب

تعل آن به طرف دیگر نیست .نتیجه ایـن کـه تعلـ علـم بـه دو طـرف اضـافه،

دفعی است و مترت

نیست ...« .لیس تعلقه بأحد المضافین سبباً لتعلقه بالمضاف اآلخـر ،فـاوا

یکون تعل العلم بهما دفعـه واحـده مـن یـر ترتیـ » (همـان )148 ،زیـرا متضـایفان تکـافؤ
وجودی دارند و هیچ کدام بر دیگری تقدمی ندارد.
از نظر فخر رازی حقیقت علم از مقوله اضافه است( .همان )331 ،از جهت دیگر علت
و معلول متضایف اند .از جهت این که تعقل دو طرف اضافه به نحـو دفعـی بـوده و مترتـ
نیست ،واج

الوجود اشیاد عالم را به نحو مترت

تعقل نمی کند و لذا آن هـا را ایـن گونـه

ایجاد نمی نماید.
فخر رازی در نهایت از این اصول و مبانی نتیجه می گیـرد کـه همـه اشـیاد بـی واسـطه
معلول خداوند هستند و علیت خداوند به مخلوقات خـویش در صـورتی صـحیح اسـت کـه
اشیاد کثیر ،معلول یک علت باشند« .لو تأملت اصول الحکمـه وجـدت  ...مـن انـه ال یمکـن
استناد الممکنات الی اهلل تعالی اال االعتراف بصحه انتساب االشیاد الکثیره الی شـید الواحـد.
فهذا ما عندی فی هذا الباب» (همان.)468 ،
از دیدگاه فخر رازی همه ممکنات بی واسطه معلول خداوند هستند .با وجـود ایـن ،او
ممکنات را از این جهت دو قسم می داند :قسمی که امکان واتی آن برای صدور از واجـ
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الوجود کفایت می کند و شرط دیگـری الزم نـدارد (همـان .)507 ،2 ،ماننـد مجـردات و
قسمی که عالوه بر امکان واتی نیازمند امکان استعدادی نیز در موجود شـدن هسـتند ،ماننـد
اشیاد مادی که سلسله زمان و حرکت ،علت اعدادی آن ها بـرای صـدور از خداونـد اسـت.
(همان )508 ،با وجود این ،چنین واسطه های فیضی ،علت ایجادی نیسـتند بلکـه علـت معـد
هستند تا این که خدواند آن ها را ایجاد نماید ...« .ال تأثیر للوسائط اصالً فی االیجاد بـل فـی
االعداد» (همان.)508 ،
فخر رازی در نهایت «نظریّۀ عقول مشائیان» را بر اسـاس رد مبنـای آن یعنـی رد قاعـدة
«الواحد» مردود می شمارد و بر این اساس تبیین حکمـا از نحـوه صـدور مخلوقـات الهـی را
نمی پذیرد .وی تال

میکند تا نظریه ای بـا اصـطالحات جدیـدی بـا اسـتفاده از اصـطالح

«روح» ارائه نماید .این نظریه طبقه بندی جدیدی را از موجودات ممکن ارائه میکند که بـه
طور کامل با چارچوب طبقه بندی فیلسوفان تفاوت دارد.
طبقه بندی موجودات از دیدگاه فخر رازی
فخر رازی از دیدگاه های متفاوت طبقه بندی هـای متعـددی بـرای موجـودات جهـان
وکر می کند او نحوه طبقه بندی موجودات را از دیدگاه فیلسوفان مشاد یا متصوفه و گـاه از
دیدگاه متکلّمان به طور مبسوط در آثار خـود آورده اسـت ،بـه عنـوان مثـال وی بـر اسـاس
دیدگاه مشائیان موجودات را به مفارق و یرمفارق تقسیم نموده و موجـودات مفـارق را بـه
ترتی

به چهار دسته واجـ

الوجـود بالـذات ،عقـول ،نفـوس سـماوی و در نهایـت نفـوس

انسانی تقسیم می کند (رازی .)11 ،7 ،1407 ،فخـر پـس از وکـر ایـن طبقـه بنـدی هـا در
نهایت موجودات را به حصر عقلی قابل تقسیم به چهار قسم می داند:
 .1موجوداتی که تأثیر نمی پذیرند اما تأثیر می گذارند.
 .2موجوداتی که تأثیر می پذیرند و هیچ تأثیری نمی گذارند.
 .3موجوداتی که هم تأثیر می پذیرند و هم تأثیر می گذارند.
 .4موجوداتی که نه تأثیر می پذیرند و نه تأثیر می گذارند.
از آنجا که قسم چهارم از موجودات فوق ،امکان تحق ندارند لذا به نـوعی مـی تـوان
موجودات را به ترتی

به خداوند متعال ،جسمانیات (هیولی) و روحانیات (ارواح و نفـوس)
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تقسیم کرد (همان.)17 ،
رازی در توضیح قسم سوم از موجودات بیان می کند که این طبقه موجـوداتی هسـتند
که هم از سایر موجودات تأثیر پذیرفته و هـم بـر آن هـا تـأثیر مـی گذارنـد .او ایـن قسـم از
موجودات را به «ارواح» و «نفوس» اختصاص می دهد .عالم ارواح یا روحانیت متوسـط بـین
عالم الهی و عالم جسمانی هستند که از عالم الهی تأثیر پذیرفته و در عالم جسمانی تأثیر مـی
گذارند.
دلیل تأثیرپذیری آن ها این است که واج

الوجود بالـذات موجـودی واحـد اسـت و

هرچه یر از اوست ممکن بالـذات اسـت .از آنجـا کـه ارواح و نفـوس نیـز ممکـن الوجـود
بالذات اند و ممکن بالذات بـدون تـأثیر مـؤثر ایجـاد نمـی گـردد ثابـت مـی شـود کـه ایـن
موجودات (ارواح و نفوس) متأثر از دیگر موجودات هستند.
رازی در مقام بیان چگونگی تأثیر گذاری ارواح و نفوس و سـایر موجـودات ابتـدا بـه
وکر دالیل فیلسوفان می پردازد و بیـان مـی کنـد طبـ نظـر فیلسـوفان مشـائی ایـن مرتبـه از
موجودات که مترادف با نظام عقـول آنهـا محسـوب مـیشـود بـه صـورت طـولی و واجـ
الوجود به صورت واحد صادر می شوند .همچنین بر اسـاس نظـر ایشـان و بـر مبنـای قاعـدة
«الواحد» هر یک از عقول و نفوس صرفاً موثر در موجود واحدی خواهد بود (همان.)17 ،
اما از دیدگاه فخر رازی موجودات طبقه سوم که روحانیّـات را شـامل شـده کـه خـود
دارای مرات

و درجاتی است .مرتبۀ اول که بـاالترین درجـه ایـن عـالم محسـوب مـیشـود

ارواحی هستند که استغراق تام در نـور جـالل خداونـد داشـته و بـه چیـزی یـر از خداونـد
التفات نداشته و هیچ گاه از او فارغ نمی شوند .طعام آنها توحیـد ،آشـامیدنی آنهـا تقـدیس
است .رازی این مرتبه از ارواح را «مالئکۀ مقرب» خداوند معرفی کرده و آیـات فراوانـی از
قرآن را شاهد دیدگاه خود وکر می کند (همان .)18 ،نکته قابل وکر این است که فخر ایـن
مرتبه از ارواح را در دیدگاه حکیمان الهی همان (عقول مفارقه) یا (عقول محض) می دانـد.
این موجودات اگرچه مسـتغرق در تعقـالت الهـی و قدسـی هسـتند دارای آثـار عظیمـی بـر
ارواح فلکی ،اجرام فلکی و فیضان نور بر خورشید هستند و همچنین ممکن اسـت برخـی از
آنها ادون و اخسّ از دیگری باشد و بدین ترتی

برخی از آنها بر برخی دیگر تأثیر گذاشـته
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همدیگر را به تکامل برسانند .به این تقدیر تأثیرگذار بر دیگر موجودات به شـمار مـی آینـد
(همان.)19-18 ،
او در جایی دیگر پس از وکر مرتبه واج

الوجود ،به بیان خصوصیات مرتبـۀ «ارواح»

پرداخته و معتقد به تقسیم این طبقه است .از دیـدگاه رازی ،ارواح بـه جهـت تعلـ یـا عـدم
تعل به اجسام به دو دسته تقسیم می شوند .بر ایـن اسـاس ارواحـی کـه بـر سـیبل تصـرف و
تدبیر هیچگونه تعلقی به اجسام ندارند ،در مرتبه نخست این طبقه قرار دارنـد .چنانکـه وکـر
شد ،این دسته از ارواح در نظر فیلسوفان مسلمان عقول مجرد به شمار می آیند (همان.)8 ،
مرتبۀ دوم ارواحی هستند که بر سبیل تصرف و تدبیر به اجسام تعل دارنـد و بـه تـدبیر
عالم جسمانی می پردازند .این دسته از ارواح ،که در اصطالح رازی «مالئکۀ عملیّـه» نامیـده
می شوند ،جایگاه «نفوس» را در اصطالح فیلسوفان بر عهده دارنـد (همـان .)19 ،ایـن ارواح
خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) برخی از آنها مدبر اجسام فلکی و عهده دار تدبیر آن اند به صورتی کـه اجسـام
فلکی نقش بدن را برای آنها ایفا می کنند .ارواحی که در این مرتبـه قـرار دارنـد ،خـود نیـز
دارای درجات شرافت و کمال متفاوتی هستند .هر یک از آنها که تعلـ اعلـی و اشـرفی بـه
جسم داشته باشد ،دارای مقام شریف تری است .از آنجا که عر  ،اعظـم اجسـام بـه شـمار
می آید ،روحی که متعل به عالم جسمانی و متصرف در عر

است ،اعظم و اشرف ارواح

در این مرتبه به شمار می آید( .همان)
با این توضیحات به دست می آید که فخـر رازی بـر ایـن عقیـده اسـت کـه افـالک و
کواک

موجوداتی دارای حیات و اندیشه اند .رو

او برای اثبات این امـر بـه طـور عمـده

روشی کالمی است .او با انتقاد از کسانی که این مسأله را نپذیرفته اند بیـان مـی کنـد کـه از
حدیح مشهور پیامبر (ص) که می فرمایند «إن الشمس عند الغروب یذه

بها إل ما تحـت

العر  ،و عند الطلوع تسجد هلل تعالی سجدة ثم تطلع» به دست می آید که سجدة خورشـید،
زمانی صادق خواهد بود که همراه با شناخت و عرفان نسبت به خدای خود بوده باشد و این
امر ،مقتضی اثبات حیات و قـدرت و علـم خورشـید اسـت .بنـابراین ،بـه اقتضـای ایـن امـر،
خورشید حیوانی مطیع خداوند متعال است.
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رازی در این باره به وکر بـراهین فلسـفی و آیـات متعـددی از قـرآن مـی پـردازد کـه
داللت بـر حیوانیـت و ناطقیـت کواکـ
فیلسوفان نیز افالک و کواک

و افـالک دارنـد (همـان .)336 :او بیـان مـی کنـد

را حی و عاقل تلقی مـی کننـد (همـان .)326 ،نتیجـه ای کـه

فخر از حیوانیّت و ناطقیّت افالک می گیـرد ایـن اسـت کـه ایـن موجـودات نیازمنـد ارواح
(نفوسی) هستند تا آنها را تدبیر کننـد .او نفـوس یـا ارواح فلکـی را جـواهر مجـرد از جسـم
دانســته کــه م ـی تواننــد عــالوه بــر ادراکــات کل ـی ،مــدرک ادراکــات جزئیــه نیــز باشــند
(همان.)356،
ب) دسته دیگر ارواحی که متعلـ بـه اجسـام هسـتند ،ارواحـی انـد کـه مـدبر اجسـام
عنصری اند .به عقیدة رازی پس از ارواح مدبر فلکی ،ارواح أرضی قرار دارند .همـان طـور
که ارواح فلکیه به اجساد افالک تعل دارند ،ارواح ارضی نیز به اجساد انسـانی تعلـ دارنـد
که در مرتبۀ خود دارای مدار شرافت و دنائـت فراوانـی هسـتند .در نهایـت پـس از ارواح
انسانی ،ارواح حیـوانی و نبـاتی قـرار دارنـد کـه آخـرین مراتـ

ارواح را شـامل مـی شـود

(همان.)24،
قسم چهارم از اقسام فوق  -موجوداتی که تأثیر و تأثری ندارنـد -چنانکـه اشـاره شـد،
وجود خارجی ندارند .زیرا موجود یا واج

است و یا ممکن .موجود واج  ،واحد بـوده و

هر ممکنی معلول است .بنابراین ،موجود اگر واج

باشد ،مؤثر خواهـد بـود و در یـر ایـن

صورت ممکن و متأثر خواهد بود .لذا قول به اثبات موجودی که تأثیر و تأثری نـدارد ،قـول
محالی است (همان).
فخر رازی پس از بیان اقسام ارواح ،به بحح از تعداد آنها می پردازد و قول مشائیان را
مبنی بر تعیین تعداد خاصی برای عقول انکـار مـی کنـد .رازی معتقـد اسـت انحصـار ارواح
فلکی در عدد خاص قولی بدون دلیل است و با توجه به احتمال وجـود افـالک بسـیار نمـی
توان به این انحصار باور داشت .او بر آن است که تعـداد ایـن عقـول را کسـی جـز خداونـد
نمی داند (همان.)285 ،
بنابراین ،طب دیدگاه رازی ارواحی در جهان آفرینش وجود دارد که تعداد آنها را بـه
دلیل نامعلوم بودن تعداد افالک و کرات نمی توان به طـور دقیـ وکـر کـرد .ازاینـرو فخـر
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رازی نظام احسن فالسفه را نیز مورد خدشه قرار می دهد زیرا از نظر وی بـر اسـاس قـدرت
مطلقه خداوند متعال و نیز اراده مطلقۀ وی ممکن است جهـان هـای زیـادی بـا نظـام احسـن
ایجاد شوند.
فخر رازی معتقد است بی نهایت جهان های ممکن یر از جهـان فعلـی مـا مـی تواننـد
وجود داشته باشند .نظام هر جهانی می تواند متمایز از نظام جهان های دیگر باشـد و امکـان
دارد جهان فعلی ما ،تنها یکی از جهان هایی باشد که ممکن است وجود داشته باشد .از نظـر
وی امکان صدور و ایجاد سایر جهان های ممکن مستلزم تناقض منطقی نمـی شـود ،از ایـن
رو ممکن است خداوند متعال ،جهان هایی تا بی نهایت خل کند و هر یک از این جهان هـا
ممکن است از جهان ما بزرگتر و احسن باشد و هر آن چه را که جهان ما داراست را داشـته
باشد و می تواند از جهان ما نیز متفاوت تر باشد و لزومی ندارد جهـان مـا تنهـا نظـام احسـن
باشد بلکه همـه چیـز بـه ارادة خـال بسـتگی دارد (رازی )214 ،1 ،1986 ،یعنـی او خـال
جهان هاست که اگر با قدرت مطل و ارادة واتـی و علـم الیتنـاهی خـود اراده کنـد ،جهـان
هایی را بزرگ تر یا کوچکتر یا مساوی با جهان فعلی ما ،خل می کند.
تحلیل نگارنده
از جمله مبانی ای که نظام فیض حکما بـر آن اسـتوار اسـت و توسـط فخـر بـه نقّـادی
کشیده می شود قاعدة « الواحد » و اصل « سنخیّت» بین علّت و معلـول اسـت  .طبـ بیانـات
فخر  ،شیخ  ،گاهی تعقّل وات و تعقّل مبدأ توسّط صادر نخسـت را عامـل پیـدایش کثـرات
می داند و گاهی امکان و وجوب را  .به هر صورت با پذیر

تقریر های ابـن سـینا  ،امکـان

با آن حالت خسّتش می تواند در پیدایش کثرت دخالت داشته باشد  .حال جای ایـن سـؤال
وجود دارد که چگونه تعقّل حضرت ح با تمـام شـرافتش نمـی توانـد عامـل صـدور هـیچ
موجود دیگری شود ؟ اگر قرار باشد امکان به عنوان شرط یا علّت معدّه یا هر عنـوان دیگـر
در پیدایش موجودی دخالت داشته باشد به طری اولی  ،تعقّل وجود حضـرت حـ بایـد در
پیدایش موجودات دخالت داشته باشد  .همچنین از آن جا کـه خداونـد فاعـل مختـار اسـت
بنابراین صدور افعال متعدد از چنین فاعلی امکان پذیر است و این قاعـده در مـورد خداونـد
جاری نمی شود و به نظر می رسد جریان قاعدة « الواحد » دربارة خداوند در تعارض با دین
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و روایات باشد  .زیرا طب خطبۀ  163نه البال ه « خداوند برای خلقت اشیا هـیچ نیـازی بـه
قرار دادن وسائط ندارد  ».ریشۀ باور به جریان قاعدة «الواحد» بر خداوند  ،اعتقـاد بـه وجـود
سنخیّت بین خداوند و مخلوقات است ،اما خالقیّت خداوند از مقولۀ علّیت در جهان طبیعـت
نیست که تطاب در کمیّت و کیفیّت و سنخیّت از شرایط جریان آن باشد .فلذا میان خداونـد
و خل ِ او سنخیّتی وجود ندارد  ،زیرا معنای سنخیّت ،تماثل در هویّت ،وات یا صفات اسـت
و این سنخیّ ت عین شرک به وات حضرت ح است  .بنـابراین بـه نظـر مـی آیـد کـه قائـدة
«الواحد» به همان بداهتی که برخی می پندارند نیست و نظر مخالفان ایـن قاعـده قابـل تأمّـل
می باشد .
همچنین از مبانی مورد پذیر

فخر نظریۀ «حدوث» و نظریۀ «خل از عدم » مـی باشـد

که تبیین شد .امّا آیا واقعاً اعتقاد به نظریۀ «حدوث» و «خل از عدم» در رهـایی از اشـکاالت
به وجود آمده الزم بوده است؟ یا برای حلّ این مشکالت بازنگری در مالکِ نیاز بـه علّـت
بوده است؟ در پاسخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفـت کـه فخـر در ایـن مـورد بـر عقیـدة اشـاعره
(حَلَبی، 1373،ص  )90-87رفته است و برای رفع این مشکل در دام مشکلی دیگـر افتـاده
است .زیرا با اعتقاد به نظریۀ حدوث ،شـمول خلقـت الهـی تنـگ خواهـد شـد .چـون فقـط
خلقتِ عوارض و اوصافِ موجودات مادّی را میتوان با حدِّ وسـط قـرار دادنِ تغییـر اثبـات
کرد نه جواهر و ووات آنها را ،زیرا تغییرِ مذکور در استدالل وی [العالمُ متغیّر و کُّـل متغیّـر
حادث فالعالمُ حادِث (رازی،1 ، 1411 ،ص  ])622تغییر در اوصـاف و عـوارض را شـامل
میشود نه جواهر را .از اینرو حدّ وسطِ مذکور ،در باب ممکناتِ مجرّد کارآیی ندارد.
بنابراین به نظر می رسد که برای جلوگیری از مشکالتِ به وجود آمدة بعدی بهتر بـود
که فخر مناطِ نیاز به علّـت و خـال داشـتن را «امکـانِ» مخلوقـات مـیدانسـت نـه «حـدوثِ»
مخلوقات .زیرا با اعتقاد به نیازِ معلول به علّت به جهـت «امکـانش» بعـد از حـدوثش،باز هـم
نیازمندی معلول به علّت ،به قوّتِ خود باقی اسـت و بُعـدِ امکـانیِ معلـول ،پیوسـته معلـول را
نیازمند علّت می گرداند.از اینرو به نظر می رسد که استفاده از این مبنای«حدوث» در تبیـین
موجودات ،توسّط فخر ،کاری بیهوده بوده است چرا که خواستۀ نیازمند بودنِ مخلوقـات بـه
علّت و خال  ،با توجه به بُعد امکانی آنها بیشتر سازگار است تا بُعد حادث بودن آن ها.
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با وجود این از نظر نگارنده ،با توجه به اینکه سخنان فخر برگرفتـه از متـون دینـی مـی
باشد،قابل قبول تر نسبت به سخنان حکماست .1زیرا حکما قاعده ای مثل «الواحـد» را مسـلّم
گرفته و کلّ نظام عالَم را بر اساس این قاعده چینش و ترسیم کرده اند .با تزلزل این قاعـده
کلّ نظام فیض حکما مخدو

می شود .زیرا هیچ دلیل متقنی بر عالم عقول و نحوة صـدور

و آفرینش آنها در دست نیست و همانطوری که حکمادر تنظیم نظام فیضِ خـود متوسّـل بـه
فلک شده اند( که موجودی جاندار بوده و معلول عقل هسـتند)و ایـن تئـوری آنهـا بـا علـم
جدید نجوم ،منسوخ شده است و چیزی به نام فلک موجود نمی باشـد ،بـه همـین منـوال بـا
خدشه در تئوری افالک ،قضیّۀ عقول نیز منتفی است.
نتیجه گیری
با توجه به مطال

فوق الذکر می توان چنین نتیجه گرفت که:

 -1فخر رازی در تبیین مرات

هسـتی منکـر عقـول و ترتّـ

ی
طـولی و علّـی و معلـول ِ

عقول می باشد که از طرف فالسفه مطرح شده است و در شـمار مخـالفین سرسـختِ نظـام
فیض حکما محسوب می شود.
 -2فخر با ارائۀ دالیلی خداوند را فاعل مستقیم و بی واسـطۀ ممکنـات مـی دانـد .وی
اعتقاد راسخی به توحید افعالی دارد که برگرفته از گرایش دینی او می باشـد کـه طبـ ایـن
اعتقاد فخر ،پایبندی به قاعدة «الواحد»را مستلزم شرک می داند.
 -3فخر از مبانی ای چون نظریۀ «حدوث» ،نظریۀ «خل از عدم» ،قدرت و ارادة مطلقـۀ
الهی بهره می برد و این مبانی را جایگزین مبانی فالسفهمی کند.
 -4فخر در ترسیم نهایی هندسۀ آفرینش ،عوالم وجود را به عـالم مالئـک (ارواح) و
عالم جسمانیّات تقسیم می کند .این چیـنش فخـر دارای تفـاوت مبنـایی و بنیـادین بـا ننظـام
فیض حکما است .به این ترتی که مبنای حکما به مذاق وی خـو

نیامـده و آن را مـردود

اعالم کرده است زیرا چینش نظام هستی حکما بر مبنای قاعـدة «الواحـد» و اصـل «سـنخیّت
بین علّت و معلول» بوده است که در توجیه کثرات طب هیأت بطلیموسی معتقـد بـه افـالک
-1هر چند تناقضاتی در سخنان فخر دیده می شود و ایراد تناقض گویی و مبهم گویی بر وی وارد است.
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نه گانه و عقول ده گانه شده اند .اما فخر با ردّ قاعدة «الواحد» و لوازم آن نه تنهـا کـلّ نظـام
فیض حکما را در هم میکوبد بلکه اظهار می دارد که دلیـل متقنـی بـرای عقـول ده گانـه و
افالک نه گانه در دسترس نیست .همچنین تفاوت دیگـر فخـر بـا حکمـا در ایـن اسـت کـه
حکما نظام خود را بر مبنای اصل «علیّت» در یک نظام طـولی کـه عقـول بـاالیی نسـبت بـه
عقول پایینی خود علیّت داشته باشند ترسیم میکنند .در حالی که در نظام فکـری فخـر ایـن
چنین رابطۀ طولی علّی و معلولی و تر ّت

وجود نـدارد .فخـر در چیـنش نظـام فکـری خـود

متوسّل به متون دینی میشود و از آیات و روایات وارده در این باب بهره مـیبـرد .بنـابراین
اگرچه در ظاهر می توان یک تطاب ظاهری بین «مالئکۀ مقرّب» فخر با «عقـول مفارقـه»
و نیز «مالئکۀ عملیّه» با «نفوس» یافت اما در نگاه واقع بینانه چنین تطابقی درست به نظر نمـی
رسد .زیرا همانطور که گفته شد عقول نقش علیّتی برای نفـوس دارنـد و رابطـۀ آنهـا رابطـۀ
علّی و معلولی بوده و هر کدام به یک مرتبه ای خاص تعلّ دارند و یکی متـأخّر از دیگـر
و یکی مقدّم بر دیگری است .اما از نظر فخر ،هیچ رابطۀ ترتّبی بین موجـودات برقـرار نمـی
باشد .هدف فخر از برهم زدن نظام فیض حکما این بوده است که بیـان دارد کـه تنهـا مـؤثر
حقیقی در عالم خداوند است و اوست که به همۀ عـالم محـیط اسـت و ماسـوی اهلل مخلـوق
خداوند به شمار آمده و علم انسان از آنها در حدّ اِخبار از طری وحی و روایات می باشـند.
و قوانین فلسفی جایی در تبیین نظام هستی ندارند.
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