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 شخص کامل از دیدگاه فخر رازی

  *ابراهيم نوری
  **شاهى جواران ناصر جهان

 چكيده

بندی عملـى  فخر رازی نفوس انسانى را هم به لحاظ جوهر و هم از جهت سير الى اّهللاٰ و پای

در رأس آن قـرار » شـخص كامـل«دانـد كـه  چون هرمى مىهای دينى هم و نظری به آموزه

ها را مرهون دو دسته امور تكوينى و تشريعى، و شرط رسيدن بـه آن را  او كمال انسان. دارد

گـاه انـوار كبريـايى،  انسان كامل در الگـوی فخـر رازی، تجلّى. داند استعداد ذاتى نفس مى

. ه انوار عالم قدسى و ارواح مجـرد اسـتواقف به اسرار آفرينش عوالم امر و خلق، پيوسته ب

ها  های وحيانى و رشد عقالنى، نفـس خـويش را در همـه جنبـه چنين انسانى در پرتو آموزه

را در هـر زمـانى ضـروری، و او را » انسـان كامـل«وی وجـود . به كمال رسانيده است) قوا(

ايـن زمينـه كـامًال  ديدگاه رازی در. داند ها به سر منزل مقصود مى شرط رسيدن ديگر انسان

اماميـه را از مصـاديق » معصوم«شبيه ديدگاه اماميه در مسئله امامت است تا آنجا كه وی امام 

از ديدگاه ايشان ارواح ضعيف با پيوند و محبتى كـه بـا ارواح كامـل . داند مى» كامل«انسان 

شـتار بـه بررسـى در ايـن نو. واسطه آنها محل بروز انوار الهى خواهند شد كنند، به برقرار مى
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  مقدمه

 را به كـار» كامل« واژۀ تنها یو و در سخنان رازی نيامده است» انسان كامل«واژه  ظاهر به

 صـورت بهعربـى ابـن  پـيش ازچـه در آثـار عارفـان  اصطالح انسان كامـل اگـر. گيرد مى

ابـن عرفان نظری با ظهور محـى الـدين  های گر اصطالحيهمچون د ،استآمده پراكنده 

 تقريبـاً . )chittick, 2005: 50و  20: 1373مطهـری، ( ل قرار گرفـتيعربى مورد توجه جدی و تحل

ن يزمـ دروق خداونـد ن مخلـيمسـلمان، انسـان را برتـر عارفـانلمان و ك، متحكيمانهمه 

فـه يانسـان خل كـريم  قـرآندر  كـه چنان ؛دارد ريشـه ىنيدگاه در متون دين ديا .دانند ىم

 ىرامت ذاتكو صفات او و واجد  دار خداوند، حامل اسما ، مسجود فرشتگان، امانتىاله

در اين ميان، . اند تنها انسان را واجد نفس ناطقه دانسته متفكران مسلمان. دانسته شده است

ن مخلـوق خـدا يبدن او را برتـر ىحت بلكه ،تنها نفس انسان نه.) ق 606-544( یراز فخر

يقين انسان جوهری مركب از نفس و بدن است؛ پس نفس انسانى  به«: داند مىا ين دنيدر ا

های موجـود در عـالم  ترين جسـم ها در عـالم سـفلى و بـدن او شـريف ترين نفس شريف

  .)13: 21، ج 1401 رازی،( »سفلى است

 گويد كه مىد و ارشم ىرا بر م ىو نبات ىواني، حىنفوس ناطقه انسان ىاصل یقوا یراز

فراتـر از آن دو دارد  ىماالتكو  است ىو نبات ىوانينفس ح ینفس ناطقه، شامل تمام قوا

ان يــآنچــه در م. )همــان( يابــد مى را در ايق اشــيه حقــاكــو آن عبــارت اســت از قــوه عاقلــه 

 ىنـيمخلوقـات زم ديگـر انسـان بـر یبرتر موضوعن پيش از رازی در المكو مت فيلسوفان

نـه، از ين زميان در اينيشيرش سخن پيفخر ضمن پذ .باشد مى ىنيوكت یمطرح است، برتر

بـاالتر از  ىبـه مقـام ىآن، حتـ یانسـان و برتـر یمرتبه وجـود  یز به ارتقايگر نيد ىجهت

هــر  رو، از ايــن .دانــد مىبرتــرين موجــودات را تعــال پــردازد و خداونــد م ىفرشــتگان مــ

 .از نظـر مرتبـه وجـودی نيـز برتـر اسـت ،تر باشـد موجودی كه به ذات اقدس اله نزديك

تعـالى منـّور و زبـانش بـه ذكـر او مشـّرف و  كه دل انسان به نور شناخت بـاری كه آنجا از

چنـين موجـودی  ، بـدون ترديـدبرداری او گرامـى داشـته شـده اسـت اعضايش به فرمان

  .)16: همان(برترين مخلوق خداوند در اين عالم است 
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كـه  گويـد مىو  شناسـد نمى یخـدا مـرز سـویرامـت انسـان از ككمال و  یبرا یو

 كه چنان ؛است كردهامل كخداوند فضل و احسان خود را از بدو آفرينش در حق انسان، 

خداوند انسان را بـه دسـت  .مخلوقات دارد ديگرنش يمتفاوت از آفر ىانينش او جريآفر

ُ ن فَ كُ «وه يبه ش ىموجودات همگ ديگره ك ىحال، درنديآفر خودش  اند  ده شدهيآفر» ونيَك

مخلوقـات تفـاوت قائـل اسـت و  ديگـرل انسـان بـر يم و تفضيركان تيم یراز. )13: همـان(

ل يـاز قب) ىنيوكـت(ى عـيوانات به جهـت امـور طبيح ديگرخداوند انسان را بر «: گويد مى

ل قـوه عقـل بـه او يـد و سـپس بـه دليبخشـ یبرتـر ...و و قامت ويكعقل، نطق، صورت ن

 م و جهـت دوميركت) ىنيوكت یبرتر( جهت اول. حق و اخالق فاضله ابالغ شد یباورها

  .)همان( »باشد مىل يتفض) حق و اخالق فاضله یل باورهايتحص(

  ذاتى انسان یبرتر .1

آيد كه او انسـان را بـه دليـل  مىبرديگر مخلوقات  از سخنان فخر در باب برتری انسان بر

ــز  ويژگى ــد حتــى از برخــى فرشــتگان ني هــای تكــوينى از بســياری از مخلوقــات خداون

 گويـد ايشان در باب برتری ذاتى انسان نسبت به ديگر مخلوقـات زمينـى مى. داند برترمى

يوی نيسـت، بلكـه از عالم ماورا، از عالم دنيا برتر است و روح انسان از جنس امور دن كه

برترين موجـود ايـن  ضرورت بهبنابراين، روح انسانى . استى و قدسى يموجودات ماورا

 معتقد اسـت ،را نيز دارای مراتب دانسته ها انسانوی . )16-15: 1، ج 1401رازی، (جهان است 

؛ اختالف جوهری نفـوس ناطقـه) الف: گردد اختالف مراتب آنها به دو عامل كلى بر مى

  . اختالف ناشى از ايمان به خدا و معارف الهى )ب

  ها انسانمراتب  .2

كـه  اند گفتهو   سلسله مراتب دانسته ینفوس ناطقه را دارا، جهان اسالم حكيماناز  ىبرخ

و  انبيــامعجــزات . گــردد مىمال حاصــل كگر در اثــر اســتيديكــز آنهــا از يتفــاوت و تمــا

ا و امور دخـل يدر اش تواند مىه كنهاست آ ىمال نفسانكحاصل  ىاله یاياول های رامتك

ن قـدرت و قـوت يسازد همـ ىز مينفوس متما ديگررا از  انبياآنچه نفوس . ندكو تصرف 
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 ىه بعضـكـنـد ا نا برآنيسـ و ابن ىفاراب كه چنان باشد؛ مى جاد و خوارق عاداتيا درآنها 

 كنند؛ر امور بدن خودشان عمل يفراتر از تدب ىتوانند بس ىه مك دارند ىنفوس چنان قدرت

 ىن نفوسـيه قدرت چنـكن مسئله شد ير اكمن توان نمى .نفس آنها نفس عالَم است يىگو

ن نفـوس از يـاگر ا .اجرام و اجسام همانند بدن خودشان منشأ اثر واقع شود ديگربه  ىحت

خواهند شوند، به چنان قدرتى  د بدن خود آزاديو از ق ىو غضب ىشهوان یر و تأثر قوايتأث

  .)62: 1907و فارابى،  896-895، 3: ابن سينا، بى تا( رسيد

: گويـد مىو  پـذيرد مىنا را يسـابـن و  ىدگاه فارابيآثار خود همان د ىدر برخ یراز

رامـت و ك ،و منشـأ معجـزه كنـددر امور عـالم مـاده دخـل و تصـرف  تواند مى ىنفس نب

اش بـه  قوه عاقله سازد؛ع و منقاد خود يمط ىبيرا با قدرت غ ها انسان ؛خوارق عادات بشود

 ؛ابـديح دسـت يبـه مطالـب صـح ىچ اشتباهيو بدون ه بپيمايدرا  یاديسرعت مقدمات ز

ب بـا خبـر گـردد و يالم خدا را بشنود و از غك ،ندكفرشتگان را در عالم خواب مشاهده 

ت يـه عنارا ب انبيانفوس  یها يىن توانايهمه ا یو. ندكن جهان دخل و تصرف يدر امور ا

دسـت  فيلسوفانن سخن ياز ا ،گريد یدر جا یالبته و .)524: 2، ج 1343رازی، (داند  مى ىاله

بشـری نه نفـس  ،ه فاعل تمام معجزات خداستك پذيرد مىن را المكمت یدارد و رأ ىبرم

رسد ديدگاه نخست به ادوار اوليه حيـات علمـى  به نظر مى. )280-279: 7ج : 1978رازی، (انبيا 

های فلسـفى و كالمـى اسـت و  گردد كه بيشـتر تحـت تـأثير انديشـه فكری رازی برمىو 

گردد كه تا حـدود زيـادی  ديدگاه دوم به دوران متأخر زندگى علمى و فكری وی برمى

فخـر از يـك نظـر . گيـرد و بيشـتر دل در گـرو قـرآن و عرفـان دارد از فلسفه فاصـله مى

  :داند مىها را دارای سه مرتبه  كلى انسان طور به

شـامل و عامـه مـردم را  هسـتند ها انسـانترين مرتبه  مرتبه مقّصران؛ اين دسته پايين .1

  شوند؛ مى

كه در زمـان خودشـان از همـه  هستند ها انسانمرتبه كامالن غيرمكّمل؛ گروهى از  .2

ديگر نفوس بـر پردازند و اصالح و تكميل  تر بوده و به كمال نفس خود مى كامل

صــوفيه؛ ولــّى در قطــب عــالم در عــرف  گويــد كــه مىرازی . تعهــده آنهــا نيســ

و امـام معصـوم در اصـطالح شـيعه اماميـه در ايـن مرتبـه قـرار  اصطالح اهل سنّت
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كه بين مرتبه مقّصران و مرتبه كـامالن  داند مىوی اين مرتبه را مرتبه ميانى . دارند

  .مكّمل قرار دارند

لحـاظ  كـه بـه هسـتند ها انسان ۀالترين مرتببرترين و باايشان مرتبه كامالن مكّمل؛  .3

نيـز  ها انسـاناند و بـه اصـالح و تكميـل بقيـه  قوای عملى و نظری به كمال رسيده

وظيفـه رهبـری و خداونـد اين گروه همان پيامبران الهـى هسـتند كـه  .پردازند مى

اينـان قادرنـد در مـاده دخـل و . مردم را بر عهده آنها گذاشته اسـت ديگرهدايت 

  .)113: 8، ج 1987رازی، ( و معجزه بيافرينند كنند تصرف

  :كه در سوره والعصر آمده است داند مىسوم را دارای چهار صفت  رازی گروه

  ؛»الذيَن آمنوا...«: كمال قوه نظری) الف

  ؛»وعملوا الصالحات«: كمال قوه عملى) ب

  ؛»وتواصوا بالحقّ «: تالش برای تكميل قوه نظری ديگران) ج

  .)همان(» تواصوا بالّصبر و«: برای تكميل قوه عملى ديگران تالش) د

  نفس یمراتب انسان براساس قوه نظر) الف

  :داند مىچهار مرتبه  یدارا یرا بر اساس قوه نظر ها انسانامام فخر 

الوجـود بالـذات روشـن گرديـده  كسانى كه روحشان به معرفت واجب : المقّربون .1

های يقينى حاصل گرديده و شناخت آنها در ذات، صفات و افعال  اين امر با برهان. است

 قـرآندر . اينان توجه دائمـى بـه انـوار معـارف الهـى دارنـد. شود تعالى را شامل مى باری

بُـونَ «: تى يادشده استهای متفاو از آنها به گونه كريم  ابِقُوَن ُأْولَئِـك الُْمقَر ابِقُوَن الس َوالس« 

ـا ِإن كـاَن مِـَن «؛ ]خـدا[آنانند همان مقربان *قدمند گيرندگان م و سبقت: )11-10:واقعـه( فََأم

بِيَن فََرْوٌح َوَريَحاٌن َوَجنُة نَعِيمٍ  در* [مقربـان باشـد از ] او[و امـا اگـر : )89-88: واقعـه( »الُْمقَر [

  ].خواهد بود[آسايش و راحت و بهشت پر نعمت 

افرادی كه به معرفت الهى و اسما و صفات او رسيده و باورهايى قـوی : اصحاب يمين. 2

اين گروه . اند های يقينى، بلكه به شيوه تقليدی به اين درجه رسيده دارند، نه از رهگذر برهان

  .يابند ترين مراتب تنزل مى رسند و گاهى به پايين مى گاهى به مراتب عاليه كمال و خضوع
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كسانى كه نفوسشان از باورهای حق و باطل خالى است و خـود : اصحاب سالمت .3

گروه اول نفوس سليم يا كسانى هستند كه بر فطرت انسانى خـود بـوده و : اند بر دو گروه

برند و به همين سبب،  ت مىاند و از اذكار روحانى لذ تحت تأثير امور دنيوی قرار نگرفته

اند و به  گرفتار نوعى حيرت هستند؛ گروه دوم؛ بلها يا كسانى هستند كه از قيد بدن بيرون

های عرفانى يافـت  گاهى در اين گروه استعداد اتصال به حالت. رسند سعادت شايسته مى

  .شود مى

ــن گــروه، تبهكــاران و نگون: اصــحاب شــمال .4 ــا اي ــانى هســتند كــه در مس ئل بخت

؛ همـو، 94: 2، ج 1986رازی، (كننـد  خودشناسى باورهای غلـط دارنـد و بـر آنهـا پافشـاری مى

  .)185ب، 1986

   ىمراتب انسان براساس قوه عمل) ب

  :داند مىمراتب  یز داراين ىرا از نظر قوه عمل ها انسان یراز فخر

  ؛دنبخت و رستگاران يكن گروه نيا :دارندگان اخالق فاضله .1

  پست به دورند؛ ز اخالقيه از اخالق فاضله و نك ىسانك: سالمتاهل . 2

؛ 185ب، 1986رازی، ( باشند مىعذاب منقطع  ین گروه دارايا: دارندگان اخالق رذيله. 3

  .)95: 2، ج 1986و همو  429: 2، ج 1343همو، 

بـا انضـمام قـوای فخـر رازی، از ديـدگاه  ها انسانمراتب كه توان گفت  اختصار مى به

  :گونه باشد اينند توا مى نفس به يكديگر ىو علم ینظر

دارد و هـم واجـد اخـالق فاضـله  ىحيصح یه نفس هم باورهاك ای مرتبه: مرتبه اول

ه ك هستند ىمراتب یو خود دارا ندن گروه رستگاريا .)ىو عمل یمال قوه نظرك(باشد  مى

  .باشند مىآنها  ىلت اخالقيتابع درجات علم و فض

امـل ك یو اعتقاد ىنفوس از نظر علم ىبرخ بسا چه ى؛انيا ميه متوسط مرتب: مرتبه دوم

 ىولـ ،و باورها نـاقص ىس از نظر علمكا برعيناقص  ىاخالق یاياز نظر قضا ىول ،باشند

  .دارد ىز خود درجات و مراتبين دسته نيا. امل باشدك ىاز نظر اخالق
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نادرست دارند و هم  یباورهاه هم كرند يگ ىدر مرتبه سوم قرار م ىنفوس: مرتبه سوم

  .ديسعادت را نخواهند د یو رو هستند ىشگين گروه در شقاوت هميا. لهياخالق رذ

 .دانــد مىنمشــتمل  ىمراتــب نفــوس را بــر حصــر عقلــرازی ه فخــر كــگفتنــى اســت 

ز از نظر قداست و طهـارت يت نيست و اخالق نيكه مراتب علوم دارای حد و نها همچنان

  .ز چنين خواهد بوديدرجات كمال نفس و سعادت ن ؛ددار یشمار ىدرجات ب

  تجليّات نفس ناطقه .4

گونـاگونش نمودهـا و  یه بـه اقتضـای قـواكـ داند مىگانه ي ىقتينفس ناطقه را حق یراز

نظر  درباره نفس اّماره اختالف نماكيه حك گويد مى یو. كند مىدا يپ ىمختلف یها چهره

. دارد یاديـز یقـوا كـه البتـهاست  يكىه نفس انسان كاند  گفته حكيمان محققدارند و 

گرايـد و چنانچـه بـه خشـم و شـهوت » نفس مطمئنّه«، ميل يابد ىعالم اله سوی هرگاه به

  .)161: 18، ج 1401رازی، (شود  مىده ينام» بالسوء اّمارةٌ «

ش بـا يدايـه از بـدو پكـانـد  ردهكـاد يـ» بالّسـوء اّمارةٌ «مبالغه  واژۀنفس را از آن رو با 

ل بـه مجـردات يورزد و م ىو به آن عشق م برد مىمحسوسات مأنوس است و از آن لذت 

، شـودوجـود مهـم  یو اگـر در افـراد نـادر يابـد مىندرت در آن نمود  به ىو عوالم قدس

. انـد گفتـه »نفـس اّمـاره«بـه آن  رو، از اين. ندكن است او را متوجه عالم برتر كمم ىگاه

بـا  ،اسـت ىه همان نفس ناطقه عقلكه نفس مطمئنة ك كنند ىممردم گمان  ىهرچند برخ

  .)همان( فس شهوانى و غضبيه، مغاير استهمان ن يعنىاره نفس امّ 

 گويـد كـه اّمـاره، مى )اّمـاره، لّوامـه و مطمئنـة( گانـه نفـس سـه وی در تفسير مراتـب

ال و وهـم قـرار يـحـس، شـهوت، غضـب، خ یر قوايتأث ه تحتكاز نفس است  ای مرتبه

وِء ِإال َمـا َرِحـَم  ىُء نَفْسِ یَوَما ُأبَر « :)114: 2، ج 1986رازی، ( استگرفته  اَرٌة بِالس فَْس ألَمالن ِإن

    ىَرب حِ  ىِإن َرب به  نفس قطعاً  ، زيرانمك ىو من نفس خود را تبرئه نم: )53: يوسف( »مٌ يغَفُوٌر ر

مهربـان  ۀرا پروردگـار مـن آمرزنـديـز ،ندكه خدا رحم كرا  ىسكند مگر ك ىامر م یبد

او را از  پيوسـتهو  دهـد مىسـوق  یو بـد ىانسـان را بـه گمراهـ ،ن مرتبه از نفسيا. است

  . سازد مىم خارج يصراط مستق
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در عبـادت و  ىوتـاهك ،اب گنـاهكـمرتبه لّوامه، صاحب خود را به سبب ارتدر  نفس

اَمـةِ « :كند مىسرزنش  ىاخالق یها یرو جكطاعت و  وفِْس اللو : )2: قيامـت( »َوَال ُأقِْسُم بِـالن

  .ز حق استيه رستاخكگر  دار و مالمتيسوگند به نفس لوامه و وجدان ب

قلـه طالـب معرفـت و محبـت م آن قـوه عاكه حـاكاز نفس است  ای مرتبه مطمئنة نيز

ةُ  تَُهـاالنفُْس ياأَ ي«: )114: 2، ج 1986رازی، ( باشـد مىالهى  ك َراِضـيًة  ىِإلَـ ىاْرجِعِـ الُْمْطَمئِنـ َربـ

ْرِضيةً  پروردگـارت بـازگرد یخشنود و خداپسند به سـو نفس مطمئنه یا: )28-27: فجر( »م. 

ه به مقام معرفت و ايمـان ك داند مى هايى انسانف مقام يرا توص» نفس مطمئنه«لفظ  رازی

 ىن معرفتـيقـيو  ىاز آرامـش روحـ ای مرتبـهن گروه بـه يا. اند ل آمدهئخداوند نا ىقيحق

) بهشــت( رام و احتــرام آنهــا را بــه حضــور در درگــاهشكــه خداونــد بــا اكــانــد  دهيرســ

  .)177: 31، ج 1401رازی، ( خواند فرامى

نفـس مطمئنـه همـان نفـس «: گويـد در مورد نفس مطمئنه مى المطالب العالیهرازی در 

از اَعـراض جسـمانى روی برگردانـده و فقـط مكلّفى است كه به اطمينان كامـل رسـيده و 

كنـد و  اين نفس پس از مرگ به جانب خدا عروج مى. متوجه عوالم روحانى و مجرد است

مطمـئن در علـوم و معـارف . 1: ها معرفى كرده است خداوند آن را دارای سه دسته ويژگى

گارش در هر حـال از آفريد. 2رود؛  حقّه الهى و اخالق فاضله كه با زوال جسد از ميان نمى

: 7، ج 1987رازی، (» در تمام باورهـا امـور و اخالقـى مـورد رضـای خداسـت. 3خشنود است؛ 

فَاْدُخلِى فِى عِبَاِدی َواْدُخلِـى « كه كند استقبال مى آيهاين اينجاست كه خداوند از او با . )132

  .و در بهشت من داخل شو یو در ميان بندگان من درآ: )30- 29: فجر( »َجنتِى

  گذاری انسان كاملتأثيرچگونگى  .5

از آنها  ىه برخكنيرند، جز ايپذ ىر ميگر تأثيديكاز  ىلكبه طور ینظر فخر ارواح بشر در

 ىچنانچـه گروهـ ىول نيستند، یرگذاريقادر به تأث تنهايى به یل ضعف مرتبه وجوديبه دل

ن امـر در امـور يـو ا يابـد مىش يآنها افزا یرگذاريقدرت تأث ،دكنن از آنها با هم اجتماع

و  ند و بـه سـپاسيانسان گردآ يكحول  ىهرگاه جمع بزرگ. تجربه شده است ىجسمان

ش يضـان و افـزايف موجـب فين ارواح ضـعيـا ىجمعـ همتِ  بسا چهش او بپردازند، يستا
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 ه عامـه مـردم اسـتعدادكـ ىدرحال. مال از عالم قدس به انسان مورد نظر بشودكر يچشمگ

همچـون  ین ارواح بـه ارواح قـويـاگـر ا ،را ندارنـد ىم از انوار قدسـيمستق یبرخوردار

ّ  انبيادر  ىچون انوار اله يابند،وند يپ انبياارواح  ز يـن انبيـاف متوجـه يارواح ضع كند، ىتجل

وند يف با پيارواح ضع ،گريبه عبارت د. كردافت خواهند يرا در ىاز آن انوار اله يىپرتو

آنهـا محـل بـروز انـوار  واسـطه به كنند، مىبرقرار ) انبياارواح ( یا ارواح قوه بك ىو محبت

  .رسند ىخواهند شد و به سعادت م ىاله

ر نفـس يتـأث ىچگـونگ ،ه خود در بـاب نبـّوتيان نظريضمن ب اسرار التنزیلدر  یراز

عت به طـور عـام و عبـادت در يشر یاز نظر و .دهد مىح يف توضيامل را بر نفوس ضعك

ز يامبر نين دو، نفس پيبر اافزون  .ل نفوس مؤثر استيمكعت به نحو خاص بر تيشرضمن 

» عقـل فعـال«ان آنهـا و يـم ىر خـود قـرار داده و پـل ارتبـاطيتـأث ف را تحـتينفوس ضع

  .)103-102: 1992رازی، ( گردد مى

اسـتعداد  تنهـار آنهـا بيشـتو  دارنـد ىنفـوس ناطقـه درجـات گونـاگون: گويد مى یو

از  یاريبسـ. برنـد ىاز آن نمـ ىو بالفعـل چنـدان حظـنـد را دار ىاز انوار قدسـ یمند بهره

رنـد و در صـورت توجـه يگ ىقـرار مـ یقو ىر نفسيتأث تحت ىگاه ،فينفوس ضع نيهم

بـه  توانـد مىه كـ یا گونـه بـه يابد؛ مىش ي، قوت و قدرت آنها افزایامل به آن نفس قوك

 .آن برسـند - ىنـه شخصـ - ىمتعال ىمالقات عقلل شوند و به ئنا) عقل فعّال(روح اعظم 

 يىآنهـا روشـنابـه و  كند مىض يدر آنها افاضه ف) عقل فعال(روح اعظم  ىن حالتيدر چن

ن جهـان بپردازنـد يـبـه دخـل و تصـرف در ا تواننـد مىه در پرتو آن ك بخشد مى یا ژهيو

ز يارواح متمــا ديگـرمــال و جـالل از كاز نظـر  ىروح نبـ ی،از نظـر و .)555: 1963زركـان، (

 . محسـوس و معقـول: اسـته عالَم بر دو قسم كر ين تقريا اب ؛است ، ىر عـالم روحـانمـدب

ان روح اعظـم و رسـول، يم. باشد مىهمان رسول اعظم  ىروح اعظم و مدبّر عالم جسمان

و رسول اعظم  )سرچشمه( روح اعظم مصدر .برقرار است ىعقل و مالقاتِ  یمناسبت علو

ن يـبر ا .باشد مى یر معنوين مسيان ايروح اعظم مبدأ و رسول پا ،نيبنابرا .مظهر آن است

  رسـاند مىمـال كآنهـا را از قـوه بـه  یه اسـتعدادهاكـاسـت  ىمدبّر امور جسـمان ،اساس

   .)103-102: 1992رازی، (
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و در  شـود مىبيشـتر متوجـه خـدا  را بپيمايـد،هر اندازه انسان مراتب كمـال بيشـتری 

پوشد و بيم و اميـد  از غير خدا چشم مى كند؛ مىعبادات و طاعاتش تقوا و اخالص پيشه 

ت و سـود و زيـان باور خواهد داشت كه عـّزت و ذلّـ او. مگر از خدا دهد، نمىبه دل راه 

اّهللاٰ خواهـد رسـيد و از هـر آنچـه احتمـال  بـه انقطـاع الـى سرانجامو  تنها از جانب اوست

چنـين افـرادی در  گـذاری تـأثير. ّهللاٰ بشود، پرهيز خواهد كردا لوك الىسّد راه س دهد مى

  .)همان(ديگران حداكثری خواهد بود 

  شرايط و اسباب كمال نفس .6

كه عالم بر دو گونۀ جسمانى و روحانى است، سفر نيز بـر   گونه به اعتقاد فخر رازی همان

جسـم و سـفر روحـانى سـفر جسـمانى بـه وسـيله . روحانى و جسـمانى: باشد دو قسم مى

سفر جسمانى منوط به حضور روح است، زيرا جسم بـدون . شود كمك روح انجام مى به

سـفر روح در گـرو . تواند سفر كند روح، جمادی بيش نيست و روح نيز بدون جسم نمى

كه سفر جسم با دست و پا و ديگر قوای جسمانى عملـى  گونه عقل و معرفت است؛ همان

سـفر . تر باشد، سفر نيز همـوارتر خواهـد بـود زارهای جسمانى قویهراندازه اب. گردد مى

كه جسـم نيازمنـد تغذيـه اسـت،  روح نيز بستگى به ميزان عقل و معرفت است و همچنان

  .)102-101: 1383رازی، ( باشد روح نيز محتاج تغذيه مناسب مى

 يمـودنپانسـان بـرای  گويد كـه مى ،فخر طى مدارج كمال را تابع دستور خدا دانسته

منظـور از . مواظبـت ورزد» حقيقت«و» طريقت«، »شريعت«مدارج كمال بايد در سه مقام 

بيـانگر همـين مقـام » ايـاك نعبـد« عبـارت. مواظبت بر ظاهر اعمال است ،»مقام شريعت«

عبارت است از عبور از عالم شهادت و توجه به عالم غيب و اينكـه » مقام طريقت« .است

هر سّری از عالم شـهادت  كه ای گونه به ؛تسخير عالم غيب ببيند عالم شهادت را تابع و در

مؤيد ايـن مقـام » اياك نستعين« آيه. ناشى از امدادهای عالم غيب باشد ،بر او برمال گردد

عبارت است از مشاهده اينكه عـالم شـهادت را يكسـره از » مقام حقيقت« سرانجام. است

اينجاست كه انسان  .)191: 1، ج 1401رازی، ( ببيندو تمام امور را از آن خدا  هر كاری به دور

َراَط الُمستَقِيمَ «: گويد مى گانه سـهپس از طـى مراحـل « :گويد مىوی  .)6: حمد(» اهِدنَا الص 
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شدن سعادت اتصال به ارباب صفا و استكمال به سبب دوری از ارباب جفـا  فوق و فراهم

   .)همان( »رسد مىو بدبختى، معراج بشری و كماالت انسانى به اوج 

را برنامه الهى و بسـتری تربيتـى بـرای كمـال روحـى انسـان ) تكاليف( رازی شريعت

ــد مى ــهتكــاليف  ،از نظــر ايشــان. دان ــاگونى و پراكنــدگى ب ــه دو اصــل  رغــم گون شــان ب

بزرگداشـت امـر الهـى در  .»شفقت بـر بنـدگان او«و» بزرگداشت امر الهى«: گردند مىبر

از ديـدگاه امـام فخـر . )191: 11، ج1401رازی، ( ظيم ربوبيّـت اسـتگرو اظهار عبوديّت و تع

های نفسانى در  مجاهدت. های نفسانى است ها و مراقبت شرط رسيدن به كمال، مجاهدت

اين شـرايط بـه . صورت وجود شرايط تكوينى و حصول شرايطى ديگر مفيد خواهد بود

  :تواند باشد قرار زير مى

نقـش . مندی از رياضت را داشته باشـد اد الزم برای بهرهنفس، استعد: وجود استعداد. 1

شــدن موانــع در رســيدن بــه  هــا و موانــع و برطرف های نفســانى در زدودن حجاب رياضــت

بـه عبـارت ديگـر، شـرط الزم اسـت نـه (نمايـد  كند، ولى كفايـت نمى مطلوب كمك مى

ن، اگر نفس ذاتاً اسـتعداد بنابراي. نفس بايد ذاتاً قابليت پذيرش كماالت را دارا باشد). كافى

  .)112: 2، ج 1986رازی، (كند  ها هيچ توفيقى عايد آن نمى و قابليتى نداشته باشد، رياضت

» جو حقيقـت» «برحـقِ « »كسـال« ريـپ ازمنـدياگر نفس عالِم نباشـد، ن :وجود راهنما. 2

گمـراه ده و يـگرفتـار لهـو و لعـب گرد بسا چه ،نباشد جو حقيقتقت، ير طرياگر پ .است

. مطمئنـى باشـد یراهنما تواند نمى كند، مىه خود راه گم ك ین فرديچن گمان بى. گردد

م خـارج و ياز صـراط مسـتق بسا چه ،نباشد) ق حقيدر طر( ور خودش برحقكر مذياگر پ

تـه كن. شـوند ن سرنوشت مبـتال يبه هم اقتداكنندگان به او نيزبشود و  يددچار توهم و ترد

  .)همان(رده باشد كرا تجربه  كو مراحل سلو كد ساليشد خود بار و مريه پكنيگر ايد

ق اول يـطر. كجذبـه و سـلو: ن استكق مميدن به حق از دو طريرسدر باور رازی، 

صـاحب مـال و منـال  ىبه طور اتفاق یست، زيرا چنان است كه فرديچندان قابل اعتماد ن

اسـب اسـت و نـه كنـه  ین فـرديچنـ. دانـد مىسـب نكوه يه شـك ىبشود، درحال ىفراوان

قاعـده و  ك،وه سـلويشـ. وه تجـارت را فـرا گرفـتيش توان نمى ین فردياز چن. تسبكم

ت يده و به هـداكرو تجربه  ىن مراحل و منازل را طي، خود اكو شخص سال داردقانون 
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  .)112: 2، ج 1986رازی، (است قادر  یبه مرحله بعد ای مرحلهشاگردان از 

د تعامل و معاشرت داشـته يبا ىسانكبا  نفس: ان و دوستاننيمراقبت نسبت به همنش. 3

جز با اهـل ، نفس بايد گريبه عبارت د .شان به خدا و آخرت باشد توجه بيشترينه كباشد 

  .ندكآخرت معاشرت ن

علـوم و معـارف  ىو حتـ یويـتمام امـور دن ،در مال و مقام خواهى زياده نفس بايد. 4

  .ّرب او به خدا بشوده موجب تقكني، مگراى را ترك كنداله

از  یاريبس :ها شنيدنىو  ها ديدنىمراقبت در  و ها ىدنيو آشام ها خوردنىمراقبت بر. 5

شـه ير ...الحـان و  ،اشـعار ،اصـوات ،ايها و شهود و شهوات، در اش رفت ها و پس شرفتيپ

 ؛سكبـرع ىو برخـ كنـد مىاد يـاق به معبود را زيشوق و اشت ،اياش ى ازنگاه به برخ. دارد

َ يَأفََال « :آمده است کریم قرآندر  كه چنان َ  َف ُخلِقَْت كياْإلِبِِل  ىنُظُروَن ِإل َماء  ىَوِإل َف كيالس

َ  ُرفَِعْت  َ  َف نُِصبَْت كيالْجِبَاِل  ىَوِإل ن يـا ىراسـت: )20-17: غاشيه( »َف ُسطَِحْت كياْألَْرِض  ىَوِإل

 كنند كه چسان خلق شـده؟ ىخود نظر نم یر پايامت چرا در باره شتر زين خدا و قيمنكر

و بـه كوههـا  ن كه چسان گسترده گشـته؟يو به زم و به آسمان كه چسان برافراشته شده؟

   .بر جا و استوار شده؟ یكه چسان پا

كنـد و غبـار غفلـت از دل خـدا بـه  باطن را مستعد توجـه انسان بايد: ف باطنيتلط. 6

 ىازمنـد آمـادگين ی،زيدن چيا شنيدن يد يعنى، انسان ىات حسكادرا كه همچنان بزدايد؛

ز يـن امر در گـرو دو چيا .است ىز باطنكف و تمريازمند تلطيز نين ىات عقلك، ادرااست

  .)116: 1986رازی، (ف يق و عشق عفير دقكف: است

ن حالـت انسـان، يـدر ا :ىگاه انسانيو جا یبه اندازه توان بشر ىتخلق به اخالق اله. 7

  .)116: ب1986رازی، ( گردد مىق يشف قِ يعطوف و رف رؤفِ 

ن اصل، انسان را از خشم يا :ت خداوند متعال در همه احواليالتزام به خوف و خش. 8

و او را متوجـه آخـرت سـازد  مى ا را از دلـش خـارجيو حّب دن دارد مىخداوند در امان 

س تو بـه كـار تـذكر پ: )10-9: اعلى( »ىخْشَ يُر َمن كذ يسَ  یرَ كْر ِإن نفََعِت الذ كفَذَ «: كند مى

ترسـند  ىآنهـا كـه از خـدا مـ یكـه بـه زود د باشديكه تذكر مف يىدادنت بپرداز البته جا

  .شوند ىمتذكر م
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 یرو) ىسـفل(ا يـاز عـالم دن ىه نفـس داعـكـ شـود مىدعا موجـب  :اشتغال به دعا. 9

ّ برگرداند و متوجه خدا و محو قدرت و مش ظهـور و  ن امر نفـس را آمـادهيا .ت او بشودي

شـتر ين امـر بيـهرانـدازه مراقبـت انسـان در ا. سـازد مىب در وجودش يبروز انوار عالم غ

  .)271: 7، ج 1987رازی، (شتر خواهد شد يا بيتوجه او به خدا و انقطاع او از دن ،باشد

ها را آســان و آســتانه  ايــن اصــل تحمــل ســختى: شــناخت سّرقضــا و قــدر الهــى. 10

اماليمات افزايش داده و موجب حسن معاشـرت او بـا ديگـران انسان را در برابر ن تحمل

  .گردد مى

 ىصبر بر سخت دارد؛ مانند ىصبر انواع گوناگون :یداريصدر و پا و سعه يىباكيش. 11

اسـتنباط جـواب  ىصـبر بـر سـخت ؛نبّوت و معاد يد، عدل،نظر و استدالل در شناخت توح

هر آنچه  كتر ىبر سخت ؛ صبرواجبات و مستحبات یادا ىصبر بر سخت؛ شبهات مخالفان

 همچـونوآفات آن  ايدن های سختىبرنيز صبر و ) اتيمنه( شده است ىاز آن در شرع نه

  .)16: 9، ج 1401رازی، ( ...و ترس و  ىقحط  ،ى، تنگدستیماريب

ه مسـخّر كـاز نفس اسـت  ای مرتبه نفس اّماره :نفس اّماره از نفس مطمئنه پيروی. 12

ومـت كو نفـس مطمئنـه، مرتبـه ح ؛ال و وهم باشديخنيز قوه خشم و  مانند ىشهوان یقوا

ز نفـس اد نفـس اّمـاره ايـمتابعـت و انق. عقل و شوق به معرفـت و محبـت خداونـد اسـت

ال و يـشـهوت و خشـم و خ ید و بنـد قـوايـدن نفـس از قمطمئنه عبارت است از رهـاكر

، 1986رازی، ( به عالم مجردات و مقدسـاتاز عقل به منظور توجه  یروياقتضائات آنها و پ

  .)112: 2ج 

، باشـند نمىو بـالطبع مشـتاق محسوسـات  در اصـلال و وهم ياز ديدگاه رازی قوه خ

 ىز آنهـا را همراهـيـن دو نيـتنها در صـورت غلبـه قـوه حـس و خشـم و شـهوت، ابلكه 

. گردنـد ىز تـابع آن مـيـن دو قـوه نيـا ،نفـس شـودبر م كو چنانچه قوه عقل حا كنند مى

 ىا تحت فرماندهيسرباز  عنوان بهردشان استقالل ندارند و كال و وهم در عمليخ ،نيبنابرا

: 2، ج 1986رازی، (رونـد  مى ا تحت فرمـان حـس و خشـم و شـهوتيرند و يگ ىعقل قرار م

113-114(.  
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  ضرورت وجود انسان كامل .7

مكاشـفه را در گـرو رسـيدن مريـد و سـالك بـه مقـام هـدايت و  مفاتیح الغیبرازی در 

داند تا راه درسِت سـلوك را بـه او بيـاموزد و  مى )مراد يا پير در اصطالح صوفيه(شيخى 

: گويـد مىوی در جـايى ديگـر  .)189: 1، ج 1401رازی، (مواظب باشد كه مريد گمراه نشود 

بسـياری از آنهـا از نظـر  .شـود مىيافـت  ها انسـانكمال و نقصان به شـدت وضـعف در «

در  .جودی و ناچيزی قوه فهم و درك، به حيوانات و درندگان نزديـك هسـتندنقصان و

ترين  مقابل، ناگزير بايد افرادی وجود داشـته باشـند كـه از نظـر فضـل و كمـال در عـالى

تر بـوده  شخصى وجود دارد كه از همه برتر و كامـل، درجات قرار گيرند و در ميان آنان

  ای از مقـام فرشـتگان اســت شــته و واجـد درجـهو در بـاالترين كمـاالت انسـانى قـرار دا

   .)105: 8، ج 1987رازی، (

 گويـد تنها مىآورد و  مدعای خويش دليل نقلى يا عقلى خردپسندی نمى تأييد دراو 

. تر است وجود دارد كه از همه آنها برتر و كامل» يك شخص«در ميان آنان  شك كه بى

از نظـر  ها انسـانها بايـد شخصـى وجـود داشـته باشـد كـه از همـه  در تمام زمان بنابراين،

. سرآمد بوده و هادی و راهنمای آنان باشـد) قوای نظری و عملى( كماالت قوای نفسانى

: گويد مىو  پذيرد مىوی سخن متصوفه را . نامند مى» قطب عالم« متصوفه چنين فردی را

انسـان اسـت كـه خـود دارای قـوای نفسـانى  ،)سفلى(برترين بخش اين عالم  كه آنجا از«

مندگردد  از انوار قدسى عالم فرشتگان بهره تواند مى، با قوه نظری باشد مىنظری و عملى 

 .ترين وجـه داراسـت و با قوه عملى توانايى اداره و تدبير امـور ايـن جهـان را بـه شايسـته

مقصود اصلى آفـرينش در هر زمانى، ضروری است و  )قطب عالم(وجود چنين شخصى 

چنـين مخلـوقى، مقصـود  اسـت و بـدون ترديـداين عالم عنصری، وجود چنين شخصى 

  .)106-105: 8، ج 1987رازی، (» بالذات آفرينش بوده و كامل است

وجـود  كـه آنجا از .ی ناقص مخلوق بالعرض هستند نه بالـذاتها انساناز ديدگاه فخر 

نيز » قطب عالم«يا همان » شخص كامل« جوداست، و ناپذيراشخاص ناقص انسانى، انكار

، )عالم مادی(در اين مرتبه از نظام آفرينش  .باشد مى در هر زمانى به حكم عقل ضروری
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، 1987رازی، (تابع او هستند  ها ديگر انسانچنين شخصى، قطب و مقصود اصلى آفرينش و 

   .)106-105: 8ج 

ر اصطالح عارفاِن معاصر يا پـس از وی از نظر ايشان وجود راهنما، يا پير يا مرشد كه د

هيچ انسانى بدون اقتدا به چنين موجود كاملى . شود، ضروری است ناميده مى» انسان كامل«

رازی ديدگاه اهل تشيّع را در باب ضرورت وجـود امـام معصـوم . به سعادت نخواهد رسيد

: گويـد سـاس مىدانـد و بـرهمين ا در هر زمانى، ناشى از همين اصل كلى نظام آفرينش مى

باور اهل تشيع بر ضرورت وجود امام زمان غايب معصوم نيز كه به ديـدگاه اهـل تصـوف «

باشـد، بـه منظـور راهنمـايى و دسـتگيری  نزديـك مى» كامـل«بر ضرورت وجـود مخلـوقى

  .)106: 8، ج 1987رازی، (» باشد ديگران برای رسيدن به سعات دنيوی و اخروی حق مى

 ؛به باور او در هر زمانى وجود شخص كامل ضروری اسـت شود مىكه مالحظه  چنان

درپـى،  هـای پى حامـل تمـام صـفات كمـال اسـت و در تمـام زمان او. گرچه غايب باشد

گـذارد كـه نسـبت بـه  كـه در آن شخصـى پـا بـه عرصـه وجـود مى رسد مىفرا ای  دوره

چنـين بسـا  چه. باشـد مىخـود » فريـد عصـر«های ديگر افضل بوده و  ی برتر زمانها انسان

همـان رسـول اعظـم، نبـى  ىشخصچنان . چند هزار سال محقق گردد عصری پس از هر

افراد برتـر همچـون  ديگرو هادی به حقايق است و نسبت او به  ها تو واضع شريع مكرم

بــه دليــل  ها انســانهمــه كــه چــون  گويــد مىوی . اســتنســبت خورشــيد بــه ســتارگان 

در ميـان  رو از ايـن كنند،د چنين فردی را درك نتوان نمىهای زمانى و مكانى  محدوديت

را در اوصـاف  ناديگـرشخصـى برتـر وجـود دارد كـه ) اصـحاب ادوار(ی برتر ها انسان

بـه ) صـاحب دْور(نسبت اين شـخص . سازدنزديك » رصاحب دوْ «به  ها تكمال و فضيل

مقـام  است و او همان امام اسـت كـه قائم» خورشيد«به » ماه«همچون نسبت ، »عصر فريد«

همچـون » رصـاحب دوْ «بـه  ها ديگر انسـاننسبت . باشد مىپيامبر بوده و صاحب شريعت 

) توده مردم( الناس نسبت عوام نيز. كوكبى از كواكب اين سياره به خورشيد است نسبت

كواكـب  ديگـرحوادث اين عالم به خورشيد و ماه و  همچون نسبت، »اصحاب ادوار« به

 رسـد مىناقص بـه وسـيله عقـول اصـحاب ادوار بـه كمـال شك عقول افراد  بى. باشد مى

   .)107: 8، ج 1987رازی، (
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دن بـه مقامـات ين نفـس و رسـييامام فخر بر آن است كه انسان در گذر از مراتب پـا

بـه مقامـات  توانـد نمى تنهايى بـهانسـان  ، زيـراامل استك يىنيازمند راهنما ى نفسانى،عال

 صـوابتـا او را بـه راه  كنـداقتدا  يىو راهنما پيره به كنيمگرا يابد،ت راه ياشفه و هداكم

و ضـعف  ىل نقصان ذاتـيبه دل ها انسانشتر يب كه آنجا از. دارد و در آن استوار نگههدايت 

بـه او » ناقص« های انسانه ك» املك« یند، وجود راهنماا ز حق از باطل ناتوانيياز تم ىعقل

 ،ابنـديمـال و سـعادت راه كرند و به مدارج يگ  نند و از نور عقل و معرفت او بهرهكاقتدا 

  .)190: 1، ج 1401رازی، (است  یضرور

ن آنهـا ين و برتـريتـر املكن عالم و يه اشرف اشخاص اكباشد  ىا شخصيد در دنيبا

ن يدر عـالم ارواح چنـ كـه همچنان ؛رنـدياو قرار بگ یرويگران تحت فرمان و پيباشد و د

اند و گاهى  ناميده ان چنين فردی را امام معصوميعياز ش ىگروهدر «: گويد مىوی  .است

يـا (آنـان در هـر دو وصـف  و انـد ياد كـرده "بيامام غا"و " الزمان  صاحب"آن را با لفظ 

  .)107-106: 8، ج 1987رازی، ( »صادق هستند) عصمت امام و غيبت آن یمدعا

 باشـند، ىنمدرجـه  يـكگر در يديكـمـاالت بـا كاز نظر  امور روحانى، یاز نظر راز

ه كـامل وجـود دارد كروح  يكات، يدر عالم روحان .ندى فروترفراتر و برخ ىه برخكبل

م و صـادق كز حـايـنى جسـمانامـور ن قاعده در عالم يهم هستند؛رو محض او يگران پيد

 امـور جسـمانىو مطـاع دوم در عـالم  امـور روحـانىُمطـاع اول در عـالم  ،نيبنابرا. است

و  امـور روحـانىعـالم  .، مقارنت و مالقات برقـرار اسـتمجانستان آن دو يو م باشد مى

عـالم  ه و پرتـوِ يسـا ،فـرع ىرا عـالم جسـمانيرند، زيناپذ يىگر جدايديكاز  ىجسمانامور 

در گـرو اطاعـت از  یو اخرو یويسعادت دننيز  .ى بوده و كامًال متأثر از آن استروحان

امـل كو وجـود  امـور روحـانى در عـالم ىامـل روحـانكوجـود  ىعنـي( مطاع اول و دوم

در امـل كرا مصداق وجود  یرسول بشر یراز .باشد مى) ىجسمانامور در عالم  ىجسمان

  .)67: 2، ج 1401رازی، ( داند مى ىعالم جسمان

از مراتب پايين كمال و رسيدن به مقامـات عـالى آن در گـرو  گذاراز ديدگاه رازی 

به مقامات مكاشفه و هـدايت راه  تواند نمىيى تنها بهمريد  .است» كامل«داشتن راهنمايى 

و در آن  كنـد تا او را بـه راه راسـت هـدايت كندمگر اينكه به پير و راهنمايى اقتدا  يابد،



104  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  

به دليل نقصان ذاتى و ضعف عقلـى از تمييـز حـق از  ها انسانبيشتر  ، زيرادارد استوار نگه

به او اقتدا كننـد و » ناقص«ی ها انسان كه» كامل«وجود راهنمای  بنابراين،. ندا باطل ناتوان

ضروری است  ،رند و به مدارج كمال و سعادت راه يابنديگ  از نور عقل و معرفت او بهره

  .)190: 1، ج 1402رازی، (

  های انسان كامل ويژگى .8

ّ كدگاه امام فخر، انسان ياز د نش ي، آگاه بـه تمـام اسـرار آفـريىايبركگاه انوار  ىامل تجل

چنـين مقـامى جـز بـا پـا  .و ارواح مجـرده اسـت ىوسته به انوار قدسيو خلق، پعوالم امر 

از  .)13: 21، ج 1401رازی، ( شـود مىنهادن بر قوای نباتى و حيـوانى و تبـديل آنهـا حاصـل ن

 دارد يىهـا ويژگىپذير و ذومراتب است و انسان كامـل  كمال امری تشكيك ،ديدگاه او

  : توان به اين موارد اشاره كرد مى كه از جمله

  شناخت معبود) الف

مـورد نظـر امـام فخـر در بُعـد شـناخت معبـود از مـدارج بـااليى  ترديـد انسـان كامـلِ  بى

 عقـل را يكـى از منـابع آن ،ضـروری كمـال ۀاو شناخت معبود را مقدم. برخوردار است

و اطمينان و  سازد مىكم های باور به نقل را در انسان مستح عقل پايه ،از نظر وی. داند مى

د تا انسان به سرچشمه زالل معرفـت متصـل گـردد و از كن اعتماد الزم را در او ايجاد مى

آمده است كـه خداونـد متعـال بـرای انسـان دو  ها تكه در رواي چنان ؛آن بهرۀ الزم ببرد

اس واّن ّهللاٰ علـى النـ« :)عقـل( و بـاطنى) پيامبران( ظاهری: قرار داده است) حّجت(رسول 

ا الباطنـة ّمـأو حّجتين، حجة ظاهرة وحّجة باطنـة، فاّمـا الظـاهرة فالرسـل واالنبيـاء واالئمـة

  .)30: 1، ج 1365كلينى، (» فالعقول

حمـد و سـپاس او ممكـن  ،تا شناخت خداوند حاصـل نگـردد رازیفخر در ديدگاه 

افـزايش هراندازه شناخت نسبت به مبدأ بيشتر باشد، مراتب كمـال و شـكر نيـز . شود نمى

بودِن خداوند منـوط بـه ايـن اسـت كـه  العالمين  شناخت ربّ . )14: 1، ج 1401رازی، ( يابد مى

عالمين شامل هر موجودی بـه غيـر از خداونـد متعـال  .را بشناسد» عالمين«و » ربّ «انسان 
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نيـز ايـن هـر سـه . متخيرات، مفارقـت و صـفات: شود و خود مشتمل بر سه نوع است مى

كـه از شـناخت  همچنان ؛گـردد ل نمىئانسان به شناخت همه آنها نا البته د كهدارناقسامى 

 ،هرانـدازه كـه انسـان بـه ايـن امـور واقـف گـردد .كامل كالبد مادی خود نـاتوان اسـت

ولـى بـه همـان ميـزان  بر انسان از شمارش خارج است، كه اقسام رحمت الهى يابد مىدر

  . )همان(بيند  شناخت خود را مديون حمد و سپاس او مى

ه در كـ داند مى یرا ضرور الهىتنها در مسئله حمد و سپاس خداوند، شناخت  فخر نه

 یرش آنهـا ضـروريپـذ یز شـناخت را بـرايـن ...نبـوت و  ،معـاد های ديگـر ماننـد آموزه

ا يـانسـان خـود را در دن» نيوم الـدك يـمالـ«در پرتـو فهـم «: گويـد مى كه چنان داند؛ مى

 یاسـت او را بـرا يىهـا عمرش همانند قـدم های ماهها و  سال هكند يب ىم یهمچون مسافر

ن جهـان در يـا یهـا ىو مشاهده شـگفت سازد مىتر  يكو نزد يكدن به مقصدش نزديرس

 شـود مىجهان آخرت رهنمـون  یها ىن، او را به شگفتيو زم ها آسمانوت كپرتو فهم مل

بـه بـاور  .)15-6: 1، ج 1401 رازی،( »سـازد ىا ميو اسباب كمال، بهجت و سعادت را در او مه

د و تنهـا يـت بـه او تشـبّه جويدر رضا كند مى ىس خدا را بشناسد همواره سعكهر یراز

منـد  ز بهـرهيـن ىات اخالقـكـن شـناختى از بريو در پرتو چنـ پذيرد مىت مطلقه او را يوال

 یجار او را به كش ،]و به آن علم داشته باشد[د يبگو» الحمداّهللاٰ «س كهر«: ديخواهد گرد

و چنانچه علم داشته باشد  شود مىو شهوتش نابود  نمايد مىآورده و به حاصل آن بسنده 

است و بخلـش بـه آنچـه  ىافتنينا ه دستك یزيحرصش از چ ،است» نيالعالم رب«ه او ك

 نيـز. شـود مىپس آفت شـهوت و لـّذت آن از او دور  .رود مى مياناست از  ىافتني دست

بندد و  ىآفت خشم و فرزندانش از او رخت برم ،»روز جزاست كمال«ه بداند او ك ىسك

صـراط «و چـون  شـود مىاز او دور  یطان هـويشـ ،ديبگو» مياهدنا الصراط المستق«چون 

ر يــغ«د يــو چــون بگو گــردد مىفــر و شــبهه از او دفــع ك ،ديــبگو» همين انعمــت علــيالــذ

ّ يالمغضوب عل  ،گانـه ات هفـتيـن آيا پس .بندد ىبدعت از او رخت برم ،»نيهم والالضال

  .)271: همان(» باشند مىگانه  زشت هفت امور اخالقىننده ك دفع
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  شكر پايدار) ب

ــد مىوی  ــخص...«: گوي ــن ش ــان اي ــل( نش ــك ) كام ــا ني ــى دني ــه از خوش ــود ك ــن ب اي

او بـه قـدر  ،و از رنج دنيا تنگ درنيابد و اگر كسى با او بدی كنـد] شكوه نكند[نشكوهد

زيرا كه اين شخص بلندهمت شـده باشـد و خلـق عـالم در پـيش  ،امكان با او نيكى كند

اگـر راحـت  .و هرچه ببيند از حـق ببينـد  ]اند شايسته رحمت[ اند چشم او به جای رحمت

به قضاهای او راضى بود و چون در نعمـت مـنعم را  ،او را شكر كند و اگر رنج بيند ،يابد

پس هم در دنيا  .رنج را راحت داند ،وبمحّب در مشاهده محب .در بال مبلى را ببيند ،ببيند

ه مــن اهــل هــذه رحمتـِـجعلنــا اّهللاٰ بفضــله وَ . بهشــت باشــد كــس در و هــم در آخــرت آن

  .)50: 1383رازی، (» آله اجمعين الّدرجات بحّق محمد و

ذات و صـفات  ىر خداونـد بـه معرفـت قلبـكآوردن مراتب شـ یجا بهدر نظر رازی، 

و  يابـداز معبـود  ىحيشناخت صـح ىسكه اگر ك انچن ست؛ا الهى وابسته جمال و جالل

 ىنفسـان یطان و هواهـايشـ ، هرگـز در دامباشـد مىگانـه ني یجز خدا یه معبودكبداند 

» رديـه مـورد اطاعـت قـرار گكـسـت يرخداغ یهر معبود »یهو«را يگردد، ز نمىگرفتار 

َت َمِن اتَخـَذ يَأفََرأَ «: گويد مىه ك استن سخن خداوند يل آن ايو دل )271: 1، ج 1401رازی، (

  .آيا كسى را كه هوای نفسش را معبود خود قرار داده ديدی؟: )23: جاثيه( »...ِإلََهُه َهَواهُ 

  ىمال نفسانكاست) ج

 معتقـد اسـتو  داند مىنفس ناطقه او  ىو عمل یمال قوای نظركمال انسان را استك یراز

آن معـارف  كاربسـتِ صورت و در  شود مى یمال قوه نظركموجب  ىسب معارف الهك

ز يـن ىمـال قـوه عملـكهـا،  یديگرداندن از پل یامل و روكآوردن به اعمال فاضل  یو رو

ِ كـ...«قرآنـى ماننـد  اتيـآبرخى با استناد به  یو. گردد مىمحقق  ِ َوَمآلئ تِـِه كل آَمـَن بِـاّهللاٰ

َ كوَ  ُق ب ُسلِِه يتُبِِه َوُرُسلِِه الَ نُفَر ن رَن َأَحٍد م َ َ  كَوقَالُواْ َسمِعْنَا َوَأَطعْنَا غُفَْران نَا َوِإل  »رُ يالَْمصِ  يكَرب

 مـان آوردنـد ويغمبـران خـدا ايهمه بـه خـدا و فرشـتگان خـدا و كتـب و پ : ...)285: بقـره(

ك دل يـك زبـان و يم و همه يگذار ىغمبران خدا فرق نميك از پي چيان هيما م )گفتند(
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 ! پروردگـارا .ميده و اطاعـت كـرديما فرمان خدا را شـندر قول و عمل اظهار كردند كه 

مـان يا گويـد مى ،تو است یم كه بازگشت همه به سويدان ىم و ميخواه ىآمرزش تو را م

نفـس  یمال قـوه نظـركامبران، موجب يو پ) ىوح(های  باتك ،فرشتگان ،عالمانه به خدا

م و يديشن«: گويد مىمؤمن با زبان دل و عقل  ۀبند يىگو ،معرفت به آنها پس از .شود مى

م، در آن يردكـ كافـت و دريرا در ىاله یبا گوش عقولمان ندا ىعني ؛مينمود» اطاعت

ه بـر زبـان فرشـتگان و كـ ىفـيلكه هر تكم يدين رسيقيم و به يافتيو آن را در ردهكتعقل 

، مـؤمن در ايـن رگـيد بيـانبـه  ؛ماست ىرش قلبيد، مورد پذيبر ما مقّرر گرد 7امبرانيپ

  .)148-147: 7، ج 1401رازی، (به ارمغان آورده است  ىقلب یو هم ارضا ىهم اقناع عقل حالت

  ىف الهيالكتعبد و التزام به ت) د

 هـای امـر و نهىی شخص كامـل را تعبّـد نسـبت بـه ها ويژگىترين  امام فخر يكى از مهم

دو  بـر لّف شـدهكها م كه انسان بدان یامور و معتقد است داند مى الهى و تكاليف شرعى

ماننـد  بـرد؛ مى ىپـ اجمال بـهآنها  یمت و فلسفه وجودكه عقل به حكاموری : استنوع 

ات درصدد رفع كز ؛را نماز تواضع محض و تضّرع به خالق استيات، زكنماز، روزه و ز

ان بـه ه انسك یامور ؛ يعنىدكنشهوات را مهار  خواهد مىو روزه  ستفقرا یها یازمندين

مـا بـا  .ماننـد حـجّ  بـرد؛ مىن ىمت آنها هرگز پكه به حك ىدرحال ،لّف شده استكآنها م

. ميبـر ىنمـ ىحج پ كگر از مناسيد یاريجمرات و بس ىرم همچون یعقل خود به امور

را شـخص يـز رسـاند، مىت را نيـو اوج عبود ىمال بنـدگكطاعت از خدا در دسته اول، 

 .نهفتـه اسـت ىآن مصلحت كردن كا تريف يالكن تيا دادن ه در انجامك يابد مىلّف دركم

بنـده بـه  ىرا درحـاليـ، زباشـد مىم يت تسـليـاد و نهايطاعت از خدا در دسته دوم اوج انق

ن قاعـده يـا. بينـد نمىدر آنهـا  ىچ مصـلحتيه هـكـ كنـد مىف اقدام يالكن تيا دادن انجام

خداوند بـه  ىهنگام ىعني اشد؛ب مى یز جاريدر اقوال ن ،است یدر اعمال جار كه همچنان

به گفـتن  ىو گاه برد مىن ىه عقل به سّر و سود آن پك كند مىف يلكت یارك دادن انجام

  .بيند نمىدر آن  ای فايدهچ يه عقل هك كند مى یامر یگفتار
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يابد كه اين حكـم از  ای ديگر نهفته است و آن اينكه اگر عقل درمى البته در اينجا فايده

سوی احكم الحاكمين است، دلش پيوسته متوجه او خواهد بـود و لـّب تكليـف نيـز همـين 

است كه ضمير شخص كامل همواره به يـاد معبـود باشـد و مصـلحت برتـری بـرای انسـان 

رازی در . )169: 8و همــو، ج  605: 2، ج 1401رازی، (اســت همــين دلــدادگى و دلســپردگى بــه خد

كـه » بندگى«كند  آورد و تأكيد مى تفصيل مى جای ديگر همين مطلب را با بيانى ديگر و به

گردد كه عقل از درك و  معنای انقياد، طاعت و عبادِت خداست، در تكاليفى آشكار مى به

  .)169: 8، ج 1401رازی، (لى است دريافت آنها ناتوان است و به بيان ديگر، فراعق

  ركر و تذكتف) ه

ر و تأمل در آيات تكـوين و تشـريع كتف یراز »شخص كامل«ی ها ويژگىيكى ديگر از 

او در . دانـد مى مالكساز تذكر و نشان  است تا جايى كه وی آن را نوعى عبادت و زمينه

 ىجـوانح ،گـريدبيانى به  ى وو اندام ى، قلبىسه نوع زبانبر را  »ذكر« یبند مين تقسنخستي

عبـارت  ىر زبانكذ. داند ى مىو اندام ىدو قسم زبانرا نيز بر  ىجوارحذكر و  ىو جوارح

 ىر قلبكذ شود؛ مىله زبان انجام يه به وسكتاب او كمعبود و تالوت  یاست از حمد و ثنا

 ه خـود بـر سـه قسـمكـبه معبـود  ىا همان توجه قلبيردن خدا با دل كاديعبارت است از 

ر كـتف. 2 ؛ل وجـود و صـفات خداونـد و پاسـخ بـه شـبهات واردهير در دالكتف. 1: است

ر در كتف. 3؛ او های ىهنو امر و  ىام الهكف و احيالكت ىل مربوط به چگونگيدرباره دال

ن عالم او را به عالم جالل رهنمون يهر ذّره از مخلوقات ا كه ای گونه بهنش، ياسرار و آفر

ها مأمور  ه بدانك ىدر اعمال انسان شدن عبارت است از مستغرقنيز ها  ر به اندامكذ ؛گردد

  .)158: 4، ج 1401رازی، (شده است  ىه از آنها نهك ىز از اعماليده و پرهيگرد

  تيخش) و

ت يخشـ یراز .ت الهـى اسـتيدن به مقـام خشـيی كامل رسها انسان های ويژگىاز  يكى

 ترسـد ىعـالِم از خـدا مـ گويد مىو  داند مى بندگان را تابع معرفت آنها به خداوند متعال

َمـا «: يـۀبـا اسـتناد بـه آ یو. د به رحمت او دارديرجا و ام ،حال نيو در ع) خوف دارد( ِإن
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َ َعزِ  ىخْشَ ي َ مِْن عِبَاِدِه الْعُلََماء ِإن اّهللاٰ ان ياز جمله بندگان خدا تنها دانا: )28: فـاطر( »ٌز غَفُورٌ ياّهللاٰ

 خشيّت تـابع معرفـت شـخصِ «: گويد مى ،رومند و آمرزنده استيو خدا ن م دارندياز او ب

ضـمن خـوف از  رو، از ايـن .واجد اين صفت است و انسان عالم معرفت به خداوند دارد

ت به انـدازه يخش .)21: 26، ج 1401رازی، ( »)عين رجا خوف در( خداوند به او اميدوار است

ه فـوق را يـآ یو. رجا از خدا خـوف داردن يعالِم در ع .آن است ۀمعرفت شخص دارند

: حجـرات( »ميكتقـكُم عنـداّهللاٰ أرمَ أكّن أ«: ۀعالم بر عابد دانسته و با استناد به آي یل برتريدل

و تقـوا بـه انـدازه علـم فـرد  سـتاو یارزش انسان نزد خداوند تابع تقوا گويد كه مى )13

  .م اوست نه به اندازه عملشفرد نزد خداوند به اندازه عل ىگاه ارزشين جاياست، بنابرا

و تـا جـايى  پذيرد مىدر او  یوی شيوه شهودی را برای وصول به حق و فنا نهايت در

هرگـز  ،ننهـد و بـه مقـام فنـا نرسـد یتا سالك در اين طريق پا گويد مىكه  رود مىپيش 

لمعـان ينبـوع نـور اعظـم جـالل اقـدس حـق از مشـرق «: نخواهد يافت جويد مىآنچه را 

 ؛نه طلب نه طالب ؛نه وهم نه عقل ؛چون طالع شود، نه حس ماند نه خيال »اّهللاٰ  حأفمن شر«

ى و ينه مطلوب موجود ماند و او بود كه موجود بود و از اين مقام تا چاشنى نكنـى، نجـو

  .)31: 1383رازی، ( »كّل ميسر لّما َخلق له

  گيری نتيجه

  :نتيجه گرفتموارد زير را توان  مى گفته مطالب پيشاز 

يـا مرشـد كـه در ر يـپ ،راهنمـا عنوان بهوجود انسان كامل  ین رازياز نظر فخر الد. 1

اسـت، زيـرا  ی، ضـرورشد مىده ينام» املكانسان « یا پس از ويمعاصر  اصطالح عارفان

  .است در گرو وجود چنين انسانى ها انسان ديگر یو اخرو یويدن یكمال و رستگار

ل نفس اّماره بـه نفـس مطمئنـه ينفسانى و تبد كمال در گرو انقالب پيمودن طريق. 2

ه فخـر در آثـار ك وابسته استگر يد یامور كو تر یاموردادن  اين اصل به انجام. است

  .است شدهاز آنها  ىنده متعرض برخكخود به طور پرا

كمـال قـوه نظـری را بـه علـم و  ؛داند مى رازی كمال انسان را به كمال قوای نفس. 3

 .شـمارد مىكمال قوه عملى را به عمل دانسته و تفكيك آن دو را از يكديگر غيـرممكن 



110  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  

قـوه  ،براسـاس سـخن رازی .انسان بايد حق را لذاته و خير را بـرای عمـل بـه آن بشناسـد

  .نظری نفس نقش محوری در استكمال قوه عملى دارد

بنـدی بـه اخـالق و  های شـريعت و پای ل به آموزهنظر امام فخر بستر كمال، عماز . 4

و ادلّه عقلى را برای  ها ى به برهانخوش او دل. تالش برای تهذيب نفس و تزكية آن است

 ۀگويد انسان كامـل در حـوز مى داند و رسيدن به آرامش نفسانى، ناكارآمد و ناكافى مى

د دل را در گــرو گــردد، بلكــه بايــ عرفــان و تصــوف نيــز اســير كلمــات و كرامــات نمــى

بـا هـر  تـا سـازدرا در لوح جـان محكـم ) قلب مؤمن(و عرش الهى  دهددل قرار  صاحب

اش  كه متوجه حق گرديد و ديده» كامل«از ديدگاه ايشان، قلب . نسيمى از جای در نيايد

در طوفــان ســهمناك حــوادث هرگــز دچــار مخمصــه  ،بــه جمــال نــور او روشــن گشــت

  . شود نمى

ه كـداند و بـر آن اسـت  ىرا از نظر كماالت در يك درجه نم نىامور روحارازی . 5

اسـت  ى، يك روح كاملامور روحانىدر عالم  كه همچنان ؛برخى فراتر و برخى فروترند

 . ن استيجسمانى نيز چنامور ، در عالم يندكه ديگران پيرو محض او
صـوفيه يى اسـت كـه هـا ويژگىی شخص كامل از ديدگاه فخر هماننـد ها ويژگى. 6

تشـابه ديـدگاه ايشـان و همچنين  شمارند برمى 7م معصومبرای قطب و شيعيان برای اما

  .عربى و شاگردان و پيروان مكتب عرفانى وی داردابن زيادی به ديدگاه 
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