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ِمقدمه

تا کناون باه انحاای  بازشناسی است که از دیربحث کمال، یکی از مباحث جدی و بنیادین انسان

و شناسای فلسافی، عرفاانی، مختل  توجه اندیشمندان متعدد در ادیان و مکاتاب مختلا  انسان

 حالشناسی را به خود معطوف کرده است. این بحث در جهان اسالم نیز از جهات مختل  مروان

ویاژه عرفاان قارار گرفتاه اسات و هار کادام باا و به ،توجه علمای اخالق، تفسیر، کالم، فلسفه

 .اندرا کاویدهله ئابعاد مختل  این مس ،شناسی خاص خویششناسی و جهانشناسی، معرفتروش

های مختلا  فلسافی، و باهفخر رازی یکی از اندیشمندان بزرا مسلمان است که در حوزه

له کماال انساان ئاست. یکی از ایان مباحاث مسا کردهتحقیق و تدقیق  ،فسیریویژه کالمی و ت

های مختلفای بیاان اندیشمندان مختلا  دیادگاه ،است. درباره معنای کمال و مراتب مختل  کن

نقد دیدگاه فخر رازی درباره مراتاب کماال و  ،تحلیل ،له اصلی این پژوهش بررسیئمس .اندکرده

 کاویم:زیرا را میهای رسشپ ،انسان است. بر این اساس

ده است؟ مطرح کرمعنای کمال از دیدگاه فخر رازی چیست؟ او چه مراتبی برای کمال انسان 

در  های متعاددی بیاان کارده اسات؟د؟ یا نظریاهردا ذکورله مئدیدگاه واحدی درباره مس ویکیا 

ها تارجیح داده یاهی  دیدگاه را به عنوان دیدگاه مختار بر دیگار نظر ویصورت فرض دوم، کیا 

 است؟ و کیا امکان جمع کرای او درباره این مسئله وجود دارد؟

 کشنا شویم.رازی پسندیده است که در ابتدا با معنای کمال از دیدگاه فخر 

ِمعنایِکمال

نداده است، بلکه با تتبع در کثاار به دست در کثارش برای کمال تعری  لغوی یا ماهوی رازی فخر 

در برخای کثاارش  فخر رازیده است. مطرح کربرای کمال تعری  مصداقی  وی یابیم کهاو درمی

  تی الحکماؤیا»کند. او در تفسیر کیه مبارکاه مندی از حکمت معرفی میکمال انسان را در بهره

ماراد از حکمات در ایان  گوید( می269)بقره:  «فقد اوتی خیرا کلیرا  من یشاء و من یوت الحکم

در  «حکمات»کناد کاه واژه در ادامه از قول مقاتل نقال می وی ت است.کیه یا علم یا فعل درس

 کار رفته است:ه قرکن به چهار معنای ذیل ب

یعظکام   ما انزل علیکم من الکتااب والحکما»حکمت به معنای مواعظ قرکن: در کیه مبارکه  .1

 حکمت بدین معنا استعمال شده است. (213)بقره:  «به
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ولقاد »و  (12)ماریم:  «وءاتیناه الحکام صابیا»حکمت به معنای فهم و علم: در کیات مبارکه  .2

 حکمت به معنای فهم و علم به کار رفته است.( 12)لقمان:  ...«  ن الحکماءاتینا لقم

واژه  (54)نسااء:  ...«  فقد ءاتینا ءال ابراهیم الکتاب والحکما»حکمت به معنای نبوت: در کیه  .3

 به معنای نبوت استعمال شده است. «حکمت»

)نحل:  « ادع الی سبیل رب  بالحکم»حکمت به معنای عجایب اسرار در قرکن: در کیه مبارکه  .4

 حکمت به همین معنا است و کمال انسان در دو امر ذیل است: (125

 حق لذاته را بشناسد. .1
 خیر را بشناسد و بدان عمل کند. .2

علم و ادرا  مطابق با واقع اسات )حکمات  (شناخت حق لذاته) اولیگوید مرجع امر او سپس می

حکایات شاده کاه از )ع( از حضارت اباراهیم  .فعل عدل و صواب است ستی نظری( و مرجع در

 اند از:که عبارت ،حضرت حق برای خویش دو امر طلبیده است

حضرت ناظر به این خواسته  (82)شعراء:  «رب هب لی حکما»این بخش کیه  ؛حکمت .1
 ابراهیم )ع( است.

نااظر باه  (30)ماریم:  «وألحقنی بالصالحین»بخش پایانی کیه  ؛پیوستن به افراد صالح .2
 طلب دوم حضرت ابراهیم )ع( است.

است خواسته اول حضرت ابراهیم )ع( ناظر به طلب حکمات نظاری از حضارت رازی معتقد فخر 

او برای تاییاد ایان مادعا باه  است.حق و دعای دوم ناظر به طلب حکمت عملی از حضرت حق 

فرمایاد: گوید خداوناد باه حضارت موسای )ع( میکند و میسایر انبیا اشاره میباره کیات دیگر در

فرمایاد: این بخش کیه ناظر باه حکمات نظاری اسات و در اداماه می« اننی انا اّله ال اله اال انا»

در قارکن )ع( حضارت عیسای  این بخش کیه ناظر به حکمت عملی است. فرماایش« فاعبدونی»

 أاوصامی بالصالو»ناظر به حکمت نظری و اداماه گفتاار او در قارکن  (31)مریم:  «انی عبداّله »

ناظر به حکمت عملی است. پیام حضرت حق به پیامبر رحمت  (19)محمد:  «ما دمت حیا أوالزکو

و فرماان حضارت  ناظر به حکمت نظری (19؛ محمد: 55)غافر:  «فاعلم انه ال اله اال هو»)ص( 

افزایاد در اداماه می وی ناظر باه حکمات عملای اسات. (12)نحل:  «واستغفر لذنب »حق به او 

بالروح من امره علی من یشاء مان عبااده   ینزل المالئک»جمیع انبیا  بارهفرمایش حضرت حق در

نااظر باه  (54 )نساء: «فاتقون»ناظر به حکمت نظری و تعبیر  )همان( «ان انذروا انه ال اله اال انا
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گیرد که کمال انسان در امری جاز تقویات او از مجموع این کیات نتیجه می حکمت عملی است.

بر کگاهان با حکمت این امار . (3/58ِ:1429 ،فخر رازیدو قوه عقل نظری و عقل عملی نیست )

  ا حکمت عملی است.مرتبط ببا حکمت نظری و عقل عملی  مرتبطمستور نیست، که عقل نظری 

باه یابی تفسیر نفیس خویش کمال حقیقی انساان را در دساتاز دیگر  یدر موضعرازی خر ف

ام یحسدون الناس علی ما اتیهم اّله من فضله فقد »کند. او در تفسیر کیه علم و قدرت معرفی می

 گوید در این کیه ماراد ازمی (54)نساء:  «و ءاتینهم ملکا عظیما  ءاتینا ءال ابراهیم الکتب والحکم

ساپس  اشااره باه اسارار حقیقات اسات.«  الحکم»اشاره به ظواهر شریعت و مراد از « الکتاب»

نااظر باه کماال قادرت « مل  عظیم»در این کیه ناظر به کمال علم و  «حکمت»افزاید واژه می

از مفااد کیاه  ،کماالت حقیقی چیزی جز علم و قدرت نیستند. عالوه بر ایان ،است. بر این اساس

ود که حضرت حق باالترین درجات از کماالت را که انساان الیاق کن باوده، باه او شفهمیده می

 هیابی باباالترین درجات کمال برای کل ابراهیم بعید نیسات، دسات از کنجایی که .بخشیده است

 .(4/105 :هایی از کمال در حق پیامبر اعظم )ص( نیز بعید نیست )همانچنین رتبه

ِترادفِکمالِوِسعادت

کناد. او در را مترادف باا ساعادت اساتعمال می «کمال»واژه  ،کثارشهایی از خشدر ب رازیفخر 

 (وه نظری و عملای)قدرباره دو قوه نفس  (52)ابراهیم:  ...« ناس و لینذروال  لهذا بال»تفسیر کیه 

 کند:چنین اظهار نظر می

ست، تا ا کمال قوه نظری نفس در معرفت موجودات با اقسام، اجناس و انواع کنها
گاردد و در کن ای گردد که در قادس ملکاوت تجلای مینفس انسان بسان کینه
گردد. در رأس معارف ناظر به قوه نظری، معرفت توحیاد، جالل الهوت ظاهر می

قوه دیگر نفس، قوه عملی اسات  شود.ذات، صفات و افعال حضرت حق واقع می
دی صدور افعال کامله که مبا ،که سعادتش در کن است که نفس به اخالق فاضله

 های اساتهی و خدمت االمتص  شود. رئیس سعادات این قوه، طاعت اال ،است
 .(7/114)همان: 

ناظر به رئیس کمال  (52)ابراهیم:  «ولیعلموا انما هو اله واحد»کیه از این بخش گوید میدر ادامه 

ای رئیس کمال قوه عملیه ی مجرراشاره به جا )همان( «لیذکر اولوا الباب»قوه نظری و ادامه کیه 

است که کن اعراض از اعمال باطل و اقبال به اعمال صالح است. این خاتمه بسان دلیال قااطعی 
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او در )هماان(.  در گرو کمال دو قاوه نظاری و عملای نفاس اسات فقطاست که سعادت انسان 

 کنادمعرفی می، نیز کمال انسان را در دو قوه نظری و عملی نفس التفسیر الکبیراز دیگر  یموضع

ان الذین امنوا والذین هادوا والصئبون والنصری من امن بااّله والیاوم االخار و عمال »ذیل کیه  و

 شود که همه اهل کتاب را در برگوید در این کیه حکم عامی بیان میمینیز  (69)مائده:  «صالحا

خادا و روز کخارت و یابی به فضیلت و منقبت ایمان به گیرد و کن حکم این است که راه دستمی

کمال قوه نظری در کن است کاه  زیرا انسان واجد دو قوه نظری و عملی است. .عمل صالح است

انسان به معرفت حضرت حق نائل کید و کمال قوه عملی در کن است که عمل خیر انجام دهد. در 

نای یع ،ترین موجاوداتشاری باه ترین معارف از حیث شرافت، معرفات حوزه قوه نظری، عظیم

است و کمال معرفت انسان به خداوند در کن است که خدا را بر حشار و نشار قاادر  ،حضرت حق

در حوزه قاوه عملای، افضال خیارات در  ایمان به خدا و روز قیامت است. ،بدانیم و افضل معارف

 کناد؛، انسان بر اعمالی که مشعر به تعظیم معباود اسات، مواظبات اینکه عمل دو چیز است: اول

 .(4/403 :)همان بکوشد، در رساندن نفع به مردم کهاین دوم

بعد از کشنایی با معنای کمال و ارتباط کن با بحث سعادت، قبل از بیان مراتب کمال انسان از 

 شویم.میکشنا  ویابتدا با اقسام موجودات از دیدگاه رازی منظر فخر 

ِاقسامِموجودات

برای کشنایی با مرتبه و جایگاه انسان در میان موجودات عاوالم هساتی، خاوب اسات باا اقساام 

است چون موجود به وجوه مختل  تقسیم میمعتقد کشنا شویم. او فخر رازی موجودات از دیدگاه 

او از  شاود.ها مرتبه انسان در میان موجاودات مشاخص مید، به حسب هر ی  از این تقسیمشو

 کند:ودات را به چهار قسم ذیل تقسیم میی  جهت موج

موجودی که واجد عقل و حکمت است، اما دارای طبیعت و شهوت نیست. مالئکاه جازء ایان  .1

کناد کاه در برابار حضارت حاق دسته موجودات هستند و قرکن کنها را موجوداتی معرفای می

 :نادکناجرا مای مالً ند و از حضرت حق خوف دارند و هر کنچه او فرمان دهد، کاکنعصیان نمی

 ؛«انهم الیعصون اّله ما امرهم و یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون»

. غیار از انساان ساایر دارند ای ندارد، اما طبیعت و شهوتموجوداتی که از عقل و حکمت بهره .2

 ؛گیرندحیوانات در این راه قرار می
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ندارد. جماادات و گیاهاان در ایان رده  موجودی که از عقل، حکمت، طبیعت و شهوت نصیبی .3

 ؛گیرندقرار می

شاود موجودی که واجد عقل، حکمت، طبیعت و شهوت است. انساان در ایان قسام واقاع می .4

 .(4-3: 1364)همو، 

 کند:موجودات را به سه دسته ذیل تقسم می ،دیگر یاز جهترازی، فخر 

رد. موجودات علوی جز ایان دساته موجوداتی که کامل هستند و نقصان در کنها راه ندا .1
ها و قلوب کنها ستارگان و ارواح کنها مالئکه مقرب طااهر و اجساد کنها کسمان .هستند

 مطهر هستند.
معادن، نباتاات، حیواناات،  ؛ند و راهی برای کمال کنها وجود ندارداموجوداتی که ناقص .2

 اجنه و شیاطین جزء مصادیق این قسم هستند.
ناقص. اگر به حاد کماال برساند باا مالئکاه مقارب  و گاه اندگاه کامل موجوداتی که .3

هایی بار ذکار جاالل شوند. چنین انسانهی معتک  میو در بارگاه عزت اال ،همجوار
و بر  ،هی متوکلهی متفکر هستند و بر فیض فضل االو درباره نعم اال ،هی مواظباال

 ند.اهی مستغرقمحبت اال

 ،کناد و در مقاام شاهوتمایبه افق چهارپایی و مقام شهوت و غضب نزول پیدا گاهی اما انسان 

کناد و در پردازد و گاهی ملل ذباب به قاذورات میال پیادا میبه خوردن نجاسات می ،ملل خنزیر

گاردد. انساان باا مقام غضب بسان سگ عقور و شتر صودل یا کتش سوزان یا سیل ویرانگار می

بر او صادق عناوین مختل  و متعارضی  ،به جهت حیلیات مختل اینکه شخص واحدی است، اما 

یاای ؤمل  نورانی، شیطان ظلمانی، خنزیر حریص، چهارپایان صبور، ساگ ناابح، ر :مللکند؛ می

شاود کاه بار صاادر می یاز این شخص واحد کثار متناقض و احوال مبتاین ،گر. به بیان دیگرحیله

داللت دارد. انسانی که بدین صفات موصوف است، قدرت قاهر و حکمت غیرمتناهی حضرت حق 

برانگیخته شده تا در این دنیا مسافر باشد. حضرت علی )ع( درباره وجه مسافربودن انسان در دنیاا 

مردم در دنیا در حال سفر هستند، دنیا محل عبور است و دار اساتقرار و ثباات »فرماید: چنین می

های حیااتش مناازل و ساال ،تش مقدار مساافتشو زمان حیا ،سفرش أنیست، شکم مادرش مبد

و  ،هاایش خطاوط سافرشو روزهاا و نفس ،هاایشها و میلاش فرسنگهای زندگیو ماه ،سفر

دارالساالم باه . کشتی عمر با مسافرش در حال سیر و سیاحت است تا استکخرت مقصد سفرش 

 .(12-11: منتهی شود )همان
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ِمراتبِکمالِانسان

، حاال رازی معنای کمال و ارتباط کن با سعادت و اقسام موجودات از منظر فخاربعد از کشنایی با 

در کثار مختل ، درباره مراتاب فخر رازی کشنا شویم.  ویضروری است با مراتب کمال از دیدگاه 

تاوان های مختل  او درباره مراتب کمال را میکمال به صور متنوع اظهار نظر کرده است. دیدگاه

 مراتب کمال انسان در دنیا و مراتب کمال انسان در کخرت. تقسیم کرد: دسته  در ابتدا به دو

ِمراتبِکمالِانسانِدرِدنیا

، تقریر کرده اساتاخالقی و عرفانی  از سه منظر فلسفی،مراتب کمال انسان در دنیا را رازی فخر 

 کنیم.که در ادامه کنها را بررسی می

ِمراتبِکمالِانسانِازِدیدگاهِفلسفی

کثااارش باار اساااس حیلیااات مختلاا  بااا نگاارش فلساافی از  یدر مواضااع مختلفااازی رفخاار 

 :چنین است هاده که اهم کنکر مطرحهای مختلفی از مراتب کمال بندیطبقه

ِمراتبِکمالِانسانِبرِاساسِمراتبِقوایِادراکیِ.1

از قاول غزالای مراتاب قاوای  (35)ناور:  ...« اّله نور السموات واالرض»او در تفسیر کیه مبارکه 

انوار هستند و قوای مدرکه انسان پنج تا است  ،کند: قوای مدرکهادراکی انسان را چنین تبیین می

 :چنین استکه مراتب کن 

گانه ظاهری است. این قوه انگار اصل قوه حساسه: این قوه پذیرای واردات حواس پنج .1
س اسات کاه حیاوان، حیاوان نامیاده همین حوا دلیلروح حیوانی است و در واقع به 

 ؛وجود دارد ، حتی در کود  شیرخوار نیزشود. این قوه از ابتدای تولد در انسانمی
گاناه اسات. باه بیاان قوه خیالیه: وظیفه این قوه، حفظ و نگهداری واردات حواس پنج. 2

گانه بسان نهرهایی است که کب این قوه بسان حوض است و حواس پنج ،برخی حکما
 ؛به قوه عقلیه تحویل دهدکن را  ،شود تا در هنگام نیازها وارد این حوض میکن

 ؛قوه عقلیه: این قوه در انسان مدر  حقایق کلی است. 3
گیرد و از ترکیب معلوماات، اماور قوه فکریه: این قوه معارف عقلی را از قوه عقلیه می .4

 ؛کندمجهول را کش  می
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ا و برخی اولیا اسات و در کنجاا لاوایح غیاب و اسارار قوه قدسیه: این قوه مختص انبی .5
 کند.ملکوت تجلی پیدا می

وکذل  اوحینا الی  روحا من امرنا ما کنات »او برای تایید مدعایش به کیه مبارکه 
)شاوری:  «تدری ما الکتاب وال االیمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا

 .(8/387: کند )هماناستشهاد می (52

ِمراتبِکمالِانسانِبرِاساسِمراتبِقوهِعاقلهِ.2

 کند:فخر رازی تحت تاثیر فیلسوفان مراتب قوه عاقله را به چهار مرتبه ذیل تقسیم می

این مرحله از جمیع علاوم  دری است. نفس نعقل هیوالنی: نفوس اطفال در مرحله عقل هیوال .1

به عقال در ایان مرتباه عقال رو از این .و معارف خالی است، اما قابلیت اکتساب علوم را دارد

 ؛گویندهیوالنی می

کوریم. یعنای ابتادا علاوم دسات مایه عقل بالملکه: ما علوم کسبی را از طریق علوم بدیهی ب .2

پس انسان بعضی از این علاوم بادیهی را باا برخای دیگار س .گیرندبدیهی در عقول شکل می

تعاداد علاوم بادیهی از  . دربارهیابددست میکند و از این طریق به کش  مجهول ترکیب می

انسانی کاه  رازی،فخر به نظر حیث تعداد و مراتب سهولت و صعوبت وحدت نظر وجود ندارد. 

 خصوصضعی  است، معرفت کسبی برای او وجود ندارد و در عوض در  بسیاراز حیث معرفت 

شاود. صاوفی اضاه میپیامبران و حکمای کامل بدون سعی برای طلب، این علوم باه کنهاا اف

 نامد.این نوع علم را علم لدنی می (65)که :  «وعلمنا من لدنا علما»تحت تاثیر کیه مبارکه 

کورد، اما همه دست میه عقل بالفعل: عقل در این مرتبه، علوم کسبی را با تحصیل تام و وافر ب .3

تند که انسان هر وقات ای هسعلوم کسبی در عقل بالفعل حاضر نیستند، اما این علوم به گونه

 تواند بدون سختی و تکل  کنها را حاضر کند.خواست می

عقل مستفاد: اگر انسان به مرتبه عقل دست یابد، در این مقام همه علوم کسبی بالفعل حاضار  .4

ند. نفس انسان در این مرتبه، به کخارین درجاات اهستند و به صورت کامل محفوو و مضبوط

 .(280-7/279: 1407)همو،  یابددست می هبشری و اول رتبه مالئک



گاه قم: سال کالمی   -اهی فلسفیژپوهش فصلنامه   (1395)بهار  67سوم، شماره پیاپی ، شماره هفدهمدانش

34 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال   

ِتقریرِدیگرِازِمراتبِکمالِانسانِباِتأکیدِبرِقوهِعاقلهِ.3

قبل از تفسیر سوره فلق دو بحاث مقادماتی را تحات عناوان فصال اول و دوم بیاان رازی فخر 

گوید من از برخی عرفا تفسیر عجیبی از سوره فلق و نااس شانیدم کاه کند. در فصل اول میمی

هی بیان شد و متعاقب کن در سوره فلاق مراتاب مخلوقاات : در سوره اخالص امر االین استچن

چون ظلمات عدم نامتناهی اسات،  (1)فلق:  «قل اعوذ برب الفلق»فرماید: ابتدا می شود.بیان می

برد. بدین جهات فرماود: حق کسی است که کن ظلمات را با نور تکوین، ایجاد و ابداع از بین می

 (.2)فلق:  «من شر ما خلق»، سپس فرمود: «وذ برب الفلققل اع»

بندی عوالم هستی و در نهایت مراتب کمال انساان چناین او در تفسیر این کیات، درباره طبقه

اال لاه »عالم ممکنات بر دو قسم است: عالم امر و عالم خلاق. باه تعبیار قارکن  دهد:توضیح می

از شرور و کفات اسات، اماا شار  ااش خیر محض و مبرهعالم امر هم (.54)اعراف:  «الخلق واالمر

شود. عالم اجسام و جسمانیات، عالم خلاق نامیاده عالم خلق و عالم جسمانیات ایجاد میدر  فقط

بارم کاه به خادایی پنااه می»مود: لذا فرچون خلق، تقدیر و مقدار از لواحق جسم است.  .شودمی

از شرور واقع در عالم خلاق بادین پروردگاار  ؛«شکافت ظلمات دریای عدم را با نور ایجاد و ابداع

 برم.پناه می

شوند و گوید عالم جسم و جسمانیات به دو دسته اثیری و عنصری تقسیم میدر ادامه می وی

شاوند. اجسام اثیری خیر هستند و اجسام عنصری به سه دسته جماد، نباات و حیاوان تقسایم می

جمادات از جمیع قوای نفسانی خالی هستند. پس در جماادات ظلمات خاالص اسات و اناوار باه 

است. در  (3)فلق:  «من شر غاسق اذا وقب»ود ندارد و همین امر مفاد کیه صورت کلی در کنها وج

حیاوان  خصاوصشاود و در گیاه قوه غاذیه سبب افزایش طول، عارض و عماق او می خصوص

عالوه بر قوه غاذیه، حواس ظاهری و باطنی، شهوت و غضاب وجاود دارد کاه جمیاع کنهاا روح 

مان  و»دارد و کیاه می هی بازاشتغال به قدس جالل االانسانی را از ارتباط عمیق با عالم غیب و 

شاود کاه نفاس انساانی واقاع می ،ناظر به همین مدعا است. در مرحله بعاد« شر حاسد اذا حسد

مراتب کمال انساانی را چناین تبیاین . وی (1/367: 1429)همو،  داردمختل  با مراتب  یکماالت

 د:کنمی

 او در تبیین مرحلاه اول ِهی:استعدادِنفسِبرایِکسبِمعرفتِوِمحبتِاالِ:مرتبهِاول

گوید انسان بر اساس فطرتش مستعد کن است که به معرفات و کمال نفس انسانی می
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کلی خالی است، ولی در هی منقش شود، اما در ابتدا صفحه ذهن از معارف بهمحبت اال

تواناد شود کاه از طریاق کن میگام بعدی در ذهن انسان علوم اولی بدیهی حاصل می

بعاد از حصاول علاوم اولای بادیهی، تبادیل  .مجهوالت فکری را به معلوم تبدیل کند

 «قل اعوذ برب النااس»گیرد. فرمایش حضرت حق مجهوالت به معلومات صورت می

اشاره به نخستین مرتبه از مراتب نفس انسانی است که از جمیع علوم بدیهی  (1)ناس: 

است و نفس در این مرتبه به مربی نیاز دارد که او را به معاارف بادیهی و کسبی خالی 

 مزین کند.

 ِحصولِعلومِبدیهیِوِانتقالِازِعلومِبدیهیِبهِفکریِ)کشفِمجهوالت(:ِ:مرتبهِدوم
در مرتبه دوم، یعنی حصول علوم بدیهی، ملکه انتقال از علوم بدیهی باه علاوم فکاری 

 ناظر بدین مرتبه است. (2)ناس:  «ناسمل  ال»یابد و فرمایش خدا تحقق می

 در مرتبه سوم، یعنی هنگام خروج علوم فکری از ِایجادِکمالِبرایِنفس:ِ:مرتبهِسوم

الاه »شاود و فرماایش خادا گامی برای نفس ایجااد می ،قوه به فعل برای نفس کمال

ناظر بدین مرحله است. پس حق کن است که خداوند سبحان در هار  (3)ناس:  «الناس

ای از مراتب نفس انسانی، خودش را به اسمی که الیق کن است بناماد. در اداماه بهمرت

مراد از وسواس خناس، قاوه  (.4)ناس:  «من شر الوسواس الخناس»فرماید: خداوند می

وهمیه است. سبب اطالق اسم خناس بر وهم کن است که عقل و وهم، گاهی در تهیه 

بعاد از ترتیاب و چیانش مقادمات،  کنند.و تسلیم برخی مقدمات به یکدیگر کم  می

پذیرد، اما وهم در برابر نتیجاه مقاومات رسد، عقل نتیجه را مینوبت به اخذ نتیجه می

 حضرت حق وهم را خناس نامید.رو از این ورزد.کند و از پذیرش نتیجه امتناع میمی

عظیمی دارد. خداوناد در برای عقل ضرر  (قوه واهمه)کند که این خناس در ادامه خداوند بیان می

سپس دشمن روح بشری و در نهایت تمایز باین  و این سوره ابتدا مراتب ارواح بشری را بیان کرد

خداوناد کتااب قارکن و  لذاعقل و وهم را بیان کرد و این چون کخرین مراتب نفس انسانی است، 

 .(368-11/367 :فرقان عظیم را با کن ختم کرد )همان

ِزِمنظرِاخالقیمراتبِکمالِانسانِا

او در تفسایر کیاه  .کااودمیدر برخی کثارش مراتب کمال انسان را از دیدگاه اخالقای رازی فخر 

ا من فضله و رسوله انّااّله تینا ؤهم اّله و رسوله و قالوا حسبنا اّله سییءات ما ولو انهم رضو»مبارکه 
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گویاد اگار کند و به عنوان مقدمه بحاث میاین شیوه را پیگیری می (59)توبه:  «الی اّله راغبون

ای نادرست و باطل است، اما اگر انسان، انسانی از طریق فروش دین، به دنیا دست یابد، این شیوه

کرده بپردازد و از دنیا باه عناوان  مبه دنیا و تنعمات کن در حدی که حضرت حق کن را مجاز اعال

ن استفاده کند، این روش درست و مقرون به صواب است. اصل این اسات ابزاری برای مصالح دی

ولو انهم رضاوا ماا »خداوند در کیه مبارکه گوید سپس میهی راضی باشد. که انسان به قضای اال

....  :، که چنین استبرای رضا و کمال انسان چهار مرتبه بیان کرده «ءاتیهم اّله

گام اول کمال و رضا، باید به کنچه خدا و رسولش عطاا انسان در ِرضاِبهِعطایِخداِوِرسول:ِ.1

چون فرد مؤمن بدین حقیقت علم دارد که حضارت حاق حکایم اسات و  .کردند، راضی باشد

هر حکام و قضاایی کاه از او  . لذادهد و به عواقب همه امور کگاه استکاری عبث انجام نمی

 هی اعتراض کند.ضای االصادر شود، حق و صواب است و انسان مؤمن نباید در برابر ق

مرتبه دوم کن است که کثار کن رضاا در زباانش جااری شاود و ِشدنِآثارِرضاِدرِزبان:جاریِ.2

است که مؤمنان راضی گفتند  اگفته بدین معندر کیه پیش« قالوا حسبنا اّله »فرمایش پروردگار 

باه مرتباه عظایم هی راضی هساتیم و به حکم و قضای االما ما اغیر ما به مال دست یافتند، 

 عبودیت فوز یافتیم.

اسات اگار تقادیر  معتقادانسان در مرتبه سوم رضاا، ِشدنِفضلِخداِدرِدنیاِیاِآخرت:نصیبِ.3

البته اشتمال فضل  .شودهی نصیب ما میهی اقتضا کند، در دنیا یا کخرت فضل و رحمت االاال

 هی در کخرت در قیاس با دنیا، اولی و افضل است.و رحمت اال

 ؛«انا الی اّله راغبون»مرتبه چهارم رضا کن است که انسان بگوید: ِستغراقِدرِعبودیتِالهی:اِ.4

یابی به اموال دنیوی و اکتسااب مناصاب دنیاوی هی، دستیعنی مراد ما از ایمان و طاعت اال

یعنای  ،نیست، بلکه مطلوب و مراد ما یا به دست کوردن سعادات اخاروی یاا مرتباه بااالتر کن

ماد نظار « انا الای اّله راغباون»هی است و همین معنای اخیر در کیه ر عبودیت االاستغراق د

 است.

هی راغب هستیم. نقل است کاه حضارت عیسای )ع( از مؤمنان راضی نگفتند که ما به ثواب اال

کنها گفتناد  .هی چیستاز کنها پرسید انگیزه شما در ذکر اال .کردندقومی گذشت که خدا را یاد می

رسید. حضارت هی ذاکر حضرت حق هستیم. حضرت فرمودند به مرادتان میما از ترس عقاب اال

انگیزه کنهاا را از ذکار جویاا شاد،  مواجه شد.تعالی بودند، که ذاکر حق ،قومی دیگر اعیسی )ع( ب
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نیاز باه  کنیم. حضرت فرمودند شماهی خدا را ذکر میپاسخ دادند، ما به جهت رغبت در ثواب اال

از  .گفتندکه خدا را ذکر می مواجه شدگروهی دیگر  احضرت عیسی )ع( ب یابید.مرادتان دست می

کنها علت ذکر را جویا شد. گفتند ما خدا را به خااطر خاوف از عقااب یاا رغبات باه ثاواب ذکار 

و یافتن قلب به معارفتش فتاگوییم، بلکه به جهت اظهار ذلت عبودیت و عزب ربوبیت و شرنمی

گاوییم. حضارت یافتن زبان به الفاظی که دال بر صفات قدس و عازتش اسات، ذکار میشرافت

 .(77-6/76: 1429عیسی )ع( فرمود شما افراد محق و محقق هستید )همو، 

ِتقریرِدیگرِمراتبِکمالِانسانِازِمنظرِاخالقی

شافاء لماا فای مان ربکام و   یا ایها الناس قد جاءتکم موعظا»در تفسیر کیه مبارکه رازی فخر 

دهد میبه دست تفسیر دیگری از مراتب کمال انسانی از دیدگاه اخالقی  (57)یونس:  ...« الصدور

گوید پیامبر )ص( ملل طبیب حاذق و کتاب قرکن مشتمل بر مجموع داروهایی است کاه باا و می

را ذیال مرتبه گردد، چهار شود. پزش  وقتی با بیمار مواجه میترکیب کنها قلوب بیمار معالجه می

 باید طی کند:

چاه سابب  پزش  باید در گام نخست، بیمار را از خوردن کنچه ناشایست است و هارِموعظه:ِ.1

جاز نیست گویند و معنای موعظه چیزی شود نهی کند. به این عمل موعظه میبیماری او می

ه غیرخادا چاه قلاب را با کناد و مناع هارمی هی دوراجتناب از هر چه انسان را از رضوان اال

 کند. مشغول

کاه سابب بیمااری را پزش  در گام دوم باید داروهایی تجویز کند که اخاالط فاسادی ِشفا:ِ.2

پیامبران مردم را از افعال حرام بازداشتند تا ابتادا به همین دلیل . بزدایدشود، از باطن بیمار می

باطن دساتور دادناد و کن د و بعد از کن کنها را به طهارت شوظاهرشان از افعال ناشایست پا  

قارکن باه مؤمناان  لذا مجاهده در طریق نابودی اخالق ذمیمه و تحصیل اخالق حمیده است.

ن و ایتااء ذی القربای و ینهای عان الفحشااء اان اّله یامر بالعدل واالحسا»فرماید: چنین می

یمه بساان فلسفه این دستور کن است که عقاید فاسد و اخالق ذم (.90)نحل:  «والمنکر والبغی

گاردد و جاوهر روح از ند، شفای قلب حاصال میشوامراضی هستند که اگر این امراض زایل 

 .(6/268: 1429 شود )همو،گردد، پا  میجمیع نقوشی که مانع از مطالعه عالم ملکوت می

د. شاوحقاق مایمبعد از تحقق مرتبه سوم،  و این مرتبه ناظر به حصول هدایت استِهدایت:.3ِ

های و فایض روح ناطقه به صورت غیرمنقطع قابلیات جالیاای قادس و اناوار االچون جوهر 
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تان را بار ایان ددر دوران زندگیتان از جانب پروردگارتان نفحاتی است، خو :رحمت عام را دارد

 1نفحات عرضه کنید.

جهل یا بخل است و همه این فروض دربااره خداوناد محاال  ،عجز سببهمچنین منع فیض به 

این انوار روحاانی باه جهات عقایاد نافتن به دستفیض از خدا محال است. پس است. پس منع 

ست که در هنگاام قیاام ا فاسد و اخالق مذمومی است که طبع انسان را ظلمانی کرد. ناگفته پیدا

رود و نور عالم قادس در د، مانع از بین میشوظلمت حصول نور ممتنع است. اگر کن احوال زایل 

شود و معنای کن نور، چیزی جز هدایت نیست. در چنین حالتی نقاش میجوهر نفس قدسی واقع 

بار اول ایان مرتباه  .شاودمی گردد و قدس الهوت بارای او متجلایملکوت در نفس منطبع می

اوسط کن فرمایش خادا بر و  (27)فجر:  «یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی رب »فرمایش خدا 

 «قل اّله ثم ذرهم فی فوضهم یلعباون»کخر کن فرمایش خدا بر و  (55)ذاریات:  «ففروا الی اّله »

ّله غیب السموات واالرض و الیاه یرجاع االمار کلاه او»و بر مجموع کن فرمایش خدا  (97)انعام: 

 .(6/269 ان:کند )همصدق می (123)هود:  «فاعبده و توکل علیه و مارب  بغافل عما تعملون

است که نفس انسان توانایی و بلو  برای رسیدن به این  مرتبه چهارم کمال انسان کنِرحمت:ِ.4

ای که انوارش بر ارواح ناقص فیضاان پیادا درجات روحانی و معارج ربانی را پیدا کند، به گونه

رسد. این معناا را کیاه باا واژه کند، به همان سان که فیض نور خورشید به اجرام این عالم می

رحمت را به مؤمنان اختصاص داد، زیارا ارواح معاناد از  کیه بیان کرده است.« للعالمین  رحم»

زیرا جسامی کاه قابلیات کساب ناور را دارد، بایاد در مقابال  .دشوانوار ارواح انبیا نورانی نمی

شاود. باه هماین مند نمیخورشید قرار گیرد. اگر این مقابله صورت نگیرد، از نور خورشید بهره

شاود. مناد نمینبیا قارار نگیارد، از اناوار انبیاا بهرهسان هر روحی که در خدمت ارواح مطهر ا

طور که درجات اجسام از حیث مقابله با خورشید و از حیث بعد با یکدیگر متفاوت اسات. همان

به همین سان مراتب نفوس در قبول این انوار از ارواح متفاوت است. برخی از نفوس به جهت 

ار زیاد در اوج ظلمت هستند و بعضای دیگار از پذیرش عقاید فاسد فراوان و اخالق ذمیمه بسی

این مراتب چهارگانه را چنین تلخیص و رازی تر هستند. در کخر فخر های پاییننفوس در رتبه

 :کندبندی میجمع

 موعظه مشیر به تطهیر ظواهر خلق از اماور ناشایسات اسات و کن ِ؛موعظهِ:مرتبهِاول

 ؛شریعت است
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 طهیر ارواح از عقاید فاسد و اخالق ذمیمه ناظر اسات و این مرتبه به تِ؛شفاِ:مرتبهِدوم

 ؛کن طریقت است

 این مرتبه به ظهور نور حق در قلاوب صادیقین اشااره دارد و کن ِ؛هدایتِ:رتبهِسومم

 ؛حقیقت است

 این مرتبه بدین حقیقت اشاره دارد که نفس در کماال و اشاراق ِ؛رحمتِ:مرتبهِچهارم

نفوس ناقص را به مرحلاه کماال برسااند و کن نباوت د که بتواند سبه حدی از بلو  بر

 است.

ای مرتاب این درجات عقلی و مراتب برهانی مدلول این الفاو قرکنی هستند. این مراتب به گوناه

 اند که امکان تاخیر کنچه مقدم شده و تقدیم کنچه مؤخر گردیده، وجود ندارد.شده

فضل اّله و برحمته فبذل  فلیفرحوا هو خیر قل ب»هی فرمود: خداوند بعد از بیان این اسرار اال

مفاد کیه مشیر به مدعای حکیمان مسالمان اسات کاه ساعادات روحاانی برتار از  ؛«مما یجمعون

 .(انسعادات جسمانی است )هم

ِمراتبِکمالِانسانِازِمنظرِعرفانی

ما در ایان کند. از دیدگاه عرفانی با تقریرهای مختل ، مراتب کمال انسان را تبیین میرازی فخر 

 کنیم:مقال به چند تبیین اشاره می

ِگانهِکامل،ِناقص،ِخالیمراتبِسه

از قول غزالی  (12)ابراهیم:  «و ما لنا اال نتوکل علی اّله و قد هدیناه»ذیل تفسیر کیه مبارکه  وی

ها در گام نخست به ساه دساته کامال، نااقص و انسان کند.ها را به چند مرتبه تقسیم میانسان

 یهای ناقص و کامل به اقسام دیگرد و در گام بعدی انسانشونتقسیم می ،از این دو وص خالی 

گوید انسان ناقص، یا در ذات ناقص است و در تنقیص حال غیرخاودش می یو .دشونتقسیم می

گویناد و انساان نااقص در ذات در تنقایص غیار خاودش به چنین انسانی ِفعاال می کوشد.نمی

به همین سان انساان کامال نیاز باه دو قسام  گویند.نسانی، فعال مضل میبه چنین ا .دکوشمی

به  .شود. یا انسان کاملی است که بر تکمیل و به کمال رساندن غیر خودش توانا نیستتقسیم می

یا انسان کاملی است که توانایی به کمال رساندن افاراد  ؛شودچنین انسانی هادی اولیا اطالق می
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پیااامبر رحمات )ص( فرمااود: لاذا شااود. هایی انبیااا اطاالق میین انسااننااقص را دارد. باه چناا

 2.«اسرائیل هستنددانشمندان امت من بسان انبیای بنی»

مراتب نقصان و کماال و مراتاب اکماال و اضاالل از حیاث کمیات و  گویددر ادامه می وی

صاان به همین قیااس مراتاب والیات و نباوت باه حساب کماال و نق .کیفیت غیرمتناهی است

رساانی غیار خاودش تواناایی نادارد، اماا غیرمتناهی است. ولی انسان کاملی است که بار کمال

برعکس نبی انسان کاملی است که بر تکمیل غیرخودش توانایی دارد. اما میزان توانایی انبیاا بار 

بارای  اشقوت روحاانی و نفساانیچنان است که رسانی افراد دیگر متفاوت است، گاه نبی کمال

تر است و بارای تکمیال ده و صاد انساان وتش فزونقیل دو انسان ناقص کافی است و گاه تکم

اش تا بدان حد قوی است که ملل خورشید در عاالم ماؤثر اسات و کافی است و گاهی قوه قاهره

گرداند روحش اهل علم را از مقام جهل به مقام معرفت و از طلب دنیا به طلب کخرت متحول می

ملل یهاود )رت محمد )ص( است که در وقت ظهورش در عالم ادیان مختل  و کن ملل روح حض

و مجوس که قبح مذهبشان واضاح  ،اکلرشان حلولیه بودندکه نصاری  ،که اکلرشان مشبهه بودند

وجود داشات  (سخافت دینشان تا بدان حد واضح است که به بیان نیاز ندارد کهپرستان بت ،است

)ص( بود که توجه اکلار اهال علام از شار  باه توحیاد و از  و به جهت قوت روح پیامبر اعظم

. باا تامال در شادتجسیم به سوی تنزیه و از استغراق در طلب دنیا به سوی عالم کخرت معطوف 

 .(76-7/75: 1429شود )همو، این نکته برای انسان عظمت مقام نبوت و رسالت کش  می

ِگانهِشریعت،ِطریقتِوِحقیقتمراتبِسه

 کند:گانه کمال بشری را چنین تبیین میتقریر دیگری مراتب سهدر رازی فخر 

 مواظاب اعماال ظااهری خاودش  فقطانسان در این مرتبه ِ؛مقامِشریعتِ:مرتبهِاول

 ین مقام است.ه اناظر ب« ایا  نعبد»است. فرمایش خداوند 

 انسان در این مرتبه از عالم شهادت به سوی عالم غیب سفر ِ؛مقامِطریقتِ:مرتبهِدوم

که عالم شاهادت مساخر عاالم غیاب اسات و باا تامال  بیندمیکند و در این سفر می

یابد که هیچ ی  از اعمال ظاهری جز با کم  اتصاال باه عاالم غیاب بارای او درمی

 بدین مقام ناظر است.« ایا  نستعین»میسر نیست. فرمایش حضرت حق 
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 انسان باا رسایدن باه مرتباه ساوم کماال )مقاام حقیقات( ِ؛مقامِحقیقتِ:تبهِسوممر

یابد که عالم شهادت به صورت کلی معزول است و همه امور در دسات حضارت درمی

 «.اهدنا الصراط المستقیم»گوید: یابی بدین مقام میحق است. در صورت دست

ینکه میازان تواناایی روح واحاد کمتار از نکته دقیقی وجود دارد و کن ا ،کیه اخیر خصوصدر نکته:ِ

یاباد ارواح کلیری است که بر تحصیل مطلوب واحد جمع شده باشند. پس در این هنگام بناده درمی

 ،باید روحش را در زمره ارواح مقدس طااهرلذا که ی  روح برای وصول بدین مقصود کافی نیست. 

هاا متصال د، تا بادانکنداخل  ،طوف استتوجه کنها به سوی مکاشفات روحانی و انوار ربانی معکه 

تر گاردد. در ایان هنگاام در ساایه تر و اساتعداد او تماامشود و در سل  کنها درکید تا طلب او قوی

یابی به کمال، فوز و سعادت برای او بیشتر از حالت تنهاایی پیوستن به کن جمعیت زمینه برای دست

اتصال به ارواح  ، کهبعد از بیان این حقیقت «.علیهمصراط الذین انعمت »فرمود:  لذا .شودمیفراهم 

خداوند مطلب دیگری را بیان کرد و کن اینکاه  ،شودمطهره موجب افزایش قوه و استعداد انسان می

خداوناد  لاذاشاود. اتصال به ارواح خبیلاه موجاب خباث، خساران، خاذالن و حرماان می ،برعکس

 و کفار هستند.« وال الضالین» اینها فساق«. غیر المغضوب علیهم»فرماید: می

ایاا  »و « ایاا  نعباد»شریعت، طریقت و حقیقت که با مفاد کیاات )طی این مقامات ثالثه 

و اتصال باا اربااب صافا و اساتکمال، سابب  (منطبق است« اهدنا الصراط المستقیم»و « نستعین

انساان کامال د و در ایان هنگاام معاارج بشاری و کمااالت شودوری از ارباب جفا و شقاوت می

 .(1/166 :گردد )همانمی

ِگانهازِمراتبِسهِیتقریرِدیگر

بارای را گانه دیگاری با نگرش عرفانی مراتاب ساه الکبیرتفسیر نفیس از دیگر  یفخر در موضع

یکی از لطای  ساوره کاوثر را « انا اعطینا  الکوثر»او در تفسیر کیه مبارکه  کند.مطرح میکمال 

  دهد:چنین توضیح می

 اند از:ی سالکان به سوی خدا سه درجه و رتبه وجود دارد که عبارتبرا

باالترین مرتبه کماال کن اسات کاه قلاوب و  ؛هیمرتبه اول: استغراق قلوب در نور جالل اال

 ؛هی مستغرق باشدارواحشان در نور جالل اال

رتبه دوم کمال کن است که انسان به طاعات و  ؛اشتغال به طاعات و عبادات بدنی :مرتبه دوم

 ؛عبادات بدنی اشتغال داشته باشد
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رتبه سوم و کخرین رتبه کمال کن است  ؛بازداشتن نفس از استغراق در لذات حسی :مرتبه سوم

 که انسان نفس خویش را از استغراق در لذات محسوس و شهوات دنیوی بازدارد.

ناظر باه رتباه اول کماال « انا اعطینا  الکوثر»ه کوثر کیه نخست سور گویددر ادامه می وی

چناین روحای از  .انسانی که در رتبه اول کمال واقع است، واجاد روح قدسای اسات ؛انسان است

دلیل تمایز کن از حیث کمی کن است که اکلر  .حیث کم و کی  از سایر ارواح بشری متمایز است

تر از سایر ارواح یفی کن است که روح قدسی سریعکنها مقدمات هستند و دلیل تمایز کن از حیث ک

 کند.از کن مقدمات به سوی نتایج حرکت می

ناظر به رتبه سوم کماال « وانحر»ناظر به مقام دوم و تعبیر « فصل لرب »است کیه معتقد او 

ان »جاری مجرای نحر و ذبح است و معنای کیاه  ،نفس است. زیرا بازداشتن نفس از لذات دنیوی

این است که نفست، تو را باه طلاب محسوساات و شاهوات زودگاذر دعاوت « هو االبترشانئ  

که بهتر و برتار از اماور  ،کند، در حالی که این امور فانی و زودگذر هستند و امور باقی و صالحمی

 استکه باقی و ابدی  استسعادات روحانی و معارف ربانی  هاو کن استفانی هستند، نزد پروردگار 

 .(308-11/307 :)همان

ِمراتبِکمالِانسانِدرِآخرت

گفته ناظر به مراتب کمال انسان در دنیا بود. حال درباره مراتب کمال انساان در تمام مراتب پیش

مراتب کماال نفاوس  ،کنیم. او با تاثر از کیات قرکنمیبیان  ارازی مطالبی رکخرت از دیدگاه فخر 

 :که چنین است کندسه مرتبه تبیین می درها در کخرت را انسان

 اولین و باالترین رتبه کمال برای نفوسی است که تماام ِ؛سابقانِ)مقربان(ِ:مرتبهِاول

های هی است و مستغرق در اناوار صامدی و معاارف االتوجه کنها معطوف به عالم اال

السابقون » :کندهستند. قرکن گاهی از واجدان این رتبه از کمال با عنوان سابقان یاد می

، «اولئا  المقرباون» :کندو در موضع دیگر از کنها به عنوان مقربان یاد می ؛«السابقون

 «.فاما ان کان من المقربین»

 نفوسی اسات کاه باه دو عاالم  از کنِ  دومرتبه ِ؛اصحابِمیمنهِ)مقتصدان(ِ:مرتبهِدوم

یابناد و گااه میالتفات دارند. گاه به واسطه عبودیت و خضوع به سوی عالم اعلی ارتقا 

کنناد. باه اینهاا در بدن به سوی عالم اسافل تنازل پیادا می تعلق بهبه سبب تدبیر و 

 شود.اطالق می« اصحاب میمنه و مقتصدان»اصطالح قرکنی 
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 نفوسی است که تمام توجه کنها  درجه سوم از کنِ ِ؛اصحابِشمالِ)ظالمان(ِ:رتبهِسوم

عالم اسافل متوغال هساتند. اینهاا  به سوی عالم اسفل معطوف است و در طلب لذات

 ند.ااصحاب شمال و ظالمان

و علمی که ماا است، کند، علم ریاضت روحانی علمی که ما را به سوی طریق مقربان هدایت می

 .(26: 1364 کند علم اخالق است )همو،را به سوی اصحاب یمین هدایت می

ِنقدِدیدگاهِفخرِرازیبررسیِوِ

 رازی توجه به نکات ذیل ضروری است:نقد دیدگاه فخر و در بررسی 

ِنگارندهِازِمراتبِکمالهایِمختلفِبندیگذاریِوِطبقهنامنکتهِاول:ِ

در این پژوهش مراتب کمال انسان از دیدگاه فخر رازی، ابتدا به مراتب کماال در دنیاا و کخارت 

تقسیم شد  ،تقسیم شد و در گام بعدی مراتب کمال در دنیا به سه قسم فلسفی، اخالقی و عرفانی

 ناوعیو برای هر قسم تقریرهای مختلفی بیان شد و برای کمال انسان در کخرت بر مبنای قرکن 

ویژه در تفسیر گرانقادرش به ،اصل این مراتب در کثار مختلفش گانه صورت گرفت.بندی سهطبقه

گاذاری ایان بندی و ناامشود. اما طبقهمشهور است، یافت می التفسیر الکبیرکه به  ،الغیبِمفاتیح

شادن مراتاب و گاذاری یافاتها و نامبندیمراتب از سوی مؤل  صورت گرفت. مال  این طبقه

. البته یادکوری این نکته ضاروری اسات استادبیات مشابه در کثار فالسفه، عرفا و علمای اخالق 

بنادی بسان تمایز میاان طبقه ،عرفانی مرزبندی شفافیکه میان مراتب کمال از جهت اخالقی و 

 وجود ندارد و از جهاتی نیز ممکن است همپوشانی وجود داشته باشد. ،فلسفی و عرفانی

ِهایِمختلفبندیمعنایِکمالِدرِطبقهِندادننکتهِدوم:ِتسری

ه عقال کمال انساان را باه تقویات دو قاو ،در نهایترازی گفته دانستیم که فخر از مباحث پیش

د. ایان تفسایر از معناای کماال تناساب واضاح و مساتقیمی باا کنانظری و عملی تفسایر مای

های اخالقی و عرفانی ندارد و بیشتر با بندیویژه طبقههای مختل  از مراتب کمال، بهبندیطبقه

ها نیاز بنادیایان طبقه خصوصحتی در  است.تناسب مبندی مراتب کمال از جهت فلسفی طبقه

ها نیز بیشتر ناظر به عقل نظاری بندیاین طبقه که یابیم، درمیی داشته باشیموکاو عمیقاگر کند

توان مدعی شاد کاه تفسایر در مجموع میلذا است و کمتر در کنها عقل عملی لحاو شده است. 

 های مختل  مراتب کمال قابل تسری نیست.بندیشده از معنای کمال به طبقهمطرح
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 یاست معنای دیگرکوشیده ست، و امشرب ای که از جهت کالمی هم، غزالرازی برخالف فخر

دهد و تا انتهای تحلیلش بدان معنا وفادار بماناد. غزالای در معاراج ششام رسااله به دست از کمال 

حقیقت نقص را به رجوع از مرتبه اعلی به مرتبه ادنی و حقیقت کمال را به ارتقای  ،معراج السالکین

نیاز ِاحیاء علاوم الادیندر . وی (82-81ِ:1424د )غزالی، کناز مرتبه ادنی به مرحله اعلی تفسیر می

کمال را به تفرد در وجود معنا کرده و کن را از ی  حیث به دو قسم بالذات و بالعرض تقسیم کارده 

باه مخلوقاات قابال اساتناد  ،بالعرض ،و قسم دوماست مختص حضرت حق  فقطه قسم اول کن ک

و از جهت دیگر کمال را به دو قسم حقیقی و وهمی تقسیم کرده و کمال حقیقی را مخاتص  ؛است

 .(2159-3/2158: 1427دهد )همو، و کمال وهمی را به مخلوقات استناد میکرده حضرت حق 

ِهایِمختلفِفکریهاِباِنظامبندیهنکتهِسوم:ِتناظرِطبق

مطارح های مختلفی بارای مراتاب کماال بندیطبقهرازی گفته دانستیم که فخر از مباحث پیش

مالاًل  اسات. یهای فکری، فلسفی، اخالقی و عرفانی خاصانظام ابندی متناظر بو هر طبقهکرده 

عقال )انه برای عقل نظاری وقتی فیلسوفان مشایی و به تبع کن فیلسوفان اشراقی مراتب چهارگ

شاناختی و های خااص معرفتکنناد دارای دیادگاهذکار می (هیوالنی، بالملکه، بالفعل و مساتفاد

مهام معرفات،  هایشناختی خاصشان، یکی از ابزاروجودشناختی هستند. بر اساس دیدگاه معرفت

به عالم دیگری به از طرفی کنها از حیث وجودشناختی، غیر از عالم ناسوت و الهوت،  است.عقول 

که در عالم جبروت میان عقول مراتب متعددی اسات  اندیشندچنین مینام جبروت اعتقاد دارند و 

و کخرین مرتبه عقول، عقل فعال است و این عقل فعال به نوعی حد واسط میاان عقاول و عاالم 

ناساوت بخشی باه موجاودات عاالم ماده است و از حیلیت وجودشناختی در پیدایش صور و حیات

ترین مرتبه عقل نظری کن است که عقل انساان شناختی، کاملتاثیر جدی دارد و از حیث معرفت

یابی بدین مرتبه منوط به اتصال عقل انساانی باه عقال به مرتبه عقل مستفاد دست یابد و دست

 1363 ساینا،ابن ؛54-52: 2002همو، ؛ 70-68 :1907همو،  ؛23-21 :1996فعال است )فارابی، 

 ؛657-654: 1364هماو،  ؛81-78ب:  1363هماو،  ؛247-3/244: 1403همو،  ؛407-405ال : 

-323 و 309-308: 1380 الادین شایرازی،قطب ؛140-132 و 127-2/126: 1977سهروردی، 

 .(363-362: 1373شهروزی،  ؛333

انساان را  یا وقتی مالصدرا بر اساس کخرین دیدگاهش و همچنین عرفا باالترین مرتبه کمال

شناختی و وجودشناختی کنهاا های معرفتکنند. میان این نظریه و دیدگاهفنای فی اّله معرفی می
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شاناختی باه کشا  و عرفا و مالصدرا از جهت معرفات ،نمونهرای سازگاری منطقی وجود دارد. ب

نگرناد و نظریاه وحادت وجاود باه عناوان شاناختی میترین طریق معرفتشهود به عنوان مهم

از دیدگاه مالصدرای  شناختی کنها است.پشتیبان این دیدگاه انسان ،ترین نظریه وجودشناختیهمم

فیلسوف پیوستن عقل انسانی در مرحله عقل مستفاد به عقل فعال باالترین درجه کمال محسوب 

بلکه  ،شود. اما در واپسین دیدگاه صدرا )مالصدرای عارف( عقل ثمره نهایی وجود نفس نیستمی

: 1379، لدین شیرازید درختی است که ثمره و محصول کن، لقای پروردگار متعال است )صدراخو

بر اساس دیدگاه نهایی صدرا، در باالترین درجه کمال، قوه عملی و نظری نفس باا هام  .(5/185

شود، به همان سان که علم و قدرت مجردات نسبت شوند و علم و عمل انسان یکی میمتحد می

 .(200: 1360همو،  ؛1/227: 1383عین یکدیگرند )همو، به موجودات 

ِایِدیگرایِبرِنظریهبندیِیاِترجیحِنظریهبرایِجمعِنکردننکتهِچهارم:ِتالش

و خاودش یاا یکای از را مطرح کند مختلفی  یهادرباره مسئله واحد نظریه یممکن است متفکر

های خاصی تعارضاات ظاهر متعارض برکیند و با تحلیلاتباع نظام فکری او در صدد جمع کرای به

ها از حیاث مباانی باشند این نظریهمعتقد یا به صورت حقیقی  ،ندکنها را دفع ظاهری این نظریه

تارجیح دارد.  yبر نظریاه  xنظریه  ،بنابراین .شناختی یا وجودشناختی با یکدیگر ناسازگارندمعرفت

متفکر از ی  نظر به نظریه یا نظریات دیگر باشند و نظریه یا به نوعی مدعی منحنی تحول کرای 

پاذیرفتنی د. البته چنین ادعاایی در صاورتی کننخاصی را به عنوان واپسین دیدگاه متفکر تفسیر 

 .کنداست که شواهد مستحکمی کن را پشتیبانی 

 ،های مختل  درباره مراتب کمال انسانی از ساوی فخار رازیدیدگاه شدنمطرح خصوصدر 

ندیده اسات انجام داد،  وینگارنده با تتبع فراوانی که در کتب مختل  فلسفی، کالمی و تفسیری 

ملال  یحتای در کتااب واحاد .ای را بر نظریه دیگر ترجیح دهاددر کثار مختلفش نظریهکه وی 

بیاان کارده اسات و در میاان را های مختلفای در مواضاع مختلا  نظریاه وینیز  تفسیر الکبیر

در صدد کنها که که دال بر کن باشد یافت مطلبی نری معاصر یا پس از او نیز نگارنده متفکران اشع

 ند.مده باشهای مختل  او برکترجیح ی  نظریه بر سایر نظریات یا جمع میان نظریه

فخار رازی های مختلا  است اگر کسی در صادد جماع نظریاه معتقدنگارنده  ،عالوه بر این

گونه که در نکته سوم بیاان شاد، زیرا همان .ن کاری ممکن نیست، چنیباشد درباره مراتب کمال

های های فلسفی، کالمی و عرفانی درباره مراتب کمال بار یا  ساری دیادگاههر ی  از دیدگاه



گاه قم: سال کالمی   -اهی فلسفیژپوهش فصلنامه   (1395)بهار  67سوم، شماره پیاپی ، شماره هفدهمدانش

46 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال   

ناسازگاری درونی در  یشناختی و وجودشناختی خاص استوار است، که جمع میان کنها نوعمعرفت

 د.کنمیان اجزای ی  نظام فکری ایجاد می

ها به شاواهد از طرفی انتخاب ی  نظریه به عنوان دیدگاه مختار و ترجیح کن بر سایر نظریه

معتقاد گارناده لاذا نشاود. یافت نمیرازی چنین شواهد متقنی در کثار فخر  .مستحکمی نیاز دارد

بار وارد ترین نقاد مهم ،هابندی یا ترجیح ی  نظریه بر سایر نظریهبرای جمع نکردناست تالش

 .استدرباره مراتب کمال رازی دیدگاه فخر 

ِنتیجه

کناد و در کثاار مخاتلفش عقل نظاری و عملای تعریا  می کمال را به تقویت دو قوهرازی فخر 

بخشی، این مراتب مختل  انسجامدر این مقاله به منظور . شمردبرمیمراتب متعددی برای کمال 

شدن مراتب و ادبیات گذاری یافتها و نامبندیهمال  این طبق کردیم.گذاری بندی و نامرا طبقه

شده از کمال بر مراتب مختل  و مطرح. تعری  استمشابه در کثار فالسفه، عرفا و علمای اخالق 

تعریا  او جاامع و  ،متعدد کمال که در کثار متعددش بیان شده، قابل تطبیق نیست. به بیان دیگر

 هارشاناختی و وجودشاناختی تب کمال و نظاام معرفتمانع نیست و از جانب دیگر باید میان مرا

رازی که فخر  ،سازگاری منطقی وجود داشته باشد. این مراتب متعدد و مختل  کمال یاندیشمند

روری اسات ضا لذای مبتنی است. ختشناختی و وجودشناهای مختل  معرفت، بر نظامکردهمطرح 

و رازی چناین کااری از ساوی فخار  .شودبندی بر دیگری ترجیح داده یکی از این اقسام و طبقه

شاود و چنین کاری در کثارش یافت نمی دادنپیروانش صورت نگرفته و شواهد متقنی برای انجام

 است.رازی همین امر مبین سازگاری منطقی اجزای تفکر فخر 
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