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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  های دينى همچون هرمى مى 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

. واقف به اسرار آفرينش عوالم امر و خلق، پيوسته به انوار عالم قدسى و ارواح مجـرد اسـت

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 . رسانيده استبه كمال ) قوا(

ديدگاه رازی در ايـن زمينـه كـامًال . 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 

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

در ايـن نوشـتار بـه بررسـى . واسطه آنها محل بروز انوار الهى خواهند شد كنند، به برقرار مى
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 را به كـار» 

 صـورت بهى 

ابـن  الـدين 

chit( . ًتقريبـا 

ن يزمـ درد 

، ىفـه الهـيل

 ىامـت ذاتـ

در اين ميان، 

خلـوق خـدا 

نفس انسانى 

ود در عـالم 

 گويد كه مى

آن دو دارد 

ان يــچــه در م

 ىنـيـات زم

نـه، از ين زم

بـاالتر از  ى

هــر  رو، يــن

 .برتـر اسـت

و مشـّرف و 

ن موجـودی 

كامل« واژۀ تنها ی

عربـىابـن  يش از

ی با ظهور محـى 

ttick, 2005: 50و  20 

ن مخلـوق خداونـد

انسان خل کریم قرآن

ركت او و واجـد 

د. اند  ناطقه دانسته

ن مخين او را برتـر

دن است؛ پس نف ب

های موجـو  جسـم

مىد و ارشم ىا بر م

فراتـر از آ ىماالتك

آنچ. )همــان( يابــد ى

مخلوقـ ديگـر  بـر

نيان در اينيشيخن پ

ىبـه مقـام ىن، حتـ

از اي .دانــد مىدات 

بـه وجـودی نيـز بر

زبـانش بـه ذكـر او

چنـين دون ترديـد

یو و  نيامده است

پـير آثـار عارفـان 

عرفان نظری های ح

: 1373مطهـری، ( ت

ني، انسـان را برتـر

قدر  كه چنان ؛ارد
و صـفات مـل اسـما

ان را واجد نفس 

بدن ىحت بلكه ،ن

 مركب از نفس و

ترين  ن او شـريف

را ىو نبات ىواني ح

كو  است ىو نبات 

مى را در ايق اشــيــا

انسـان یبرتر ضوع

رش سخيضمن پذ

آن یسـان و برتـر

برتــرين موجــودا 

از نظـر مرتب ،شـد

تعـالى منـّور و ز ی

، بـده شـده اسـت

  .)16: همان

در سخنان رازی  

چـه در كامـل اگـر

گر اصطالحيچون د

ل قرار گرفـتيتحل 

مسـلمان، عارفـان 

د ريشه ىنيمتون د

امـدار خداونـد، ح

تنها انسا ن مسلمان

تنها نفس انسان نه) 

ن انسان جوهری 

ـالم سـفلى و بـدن

  .)13: 21ج 

، ىس ناطقه انسان

 ىوانينفس ح یوا

ه حقــكــوه عاقلــه 

موض از رازی در 

فخر ض .باشد مى ىن

انس یمرتبه وجـود 

راخداونــد متعــال 

تر با س اله نزديك

اخت بـاری نور شن

 او گرامـى داشـته

(ر اين عالم است 

 

»انسان كامل«واژه 

اصطالح انسان ك. 

همچ ،استآمده  

ورد توجه جدی و

لمان و ك، متكيمان

دگاه در مين ديا 

د فرشتگان، امانـت

متفكران. شده است

.ق 606-544( ی

يقين به«: داند مىا يدن

ها در عـ رين نفس

، ج1401رازی، ( »ست

نفوس ىاصل یقوا ی

طقه، شامل تمام قو

ــارت اســت از قــو

ن پيش المكو مت ن

نيوكت یست، برتر

  یز به ارتقايگر ني

پــردازد و خ ىن مــ

ی كه به ذات اقدس

كه دل انسان به  ه

برداری  ش به فرمان

مخلوق خداوند در

  

  

 

  مقدمه

و ظاهر به

.گيرد مى

پراكنده 

عربى مو

حكيهمه 

.دانند ىم

مسجود ف

دانسته ش

یراز فخر

ن ديدر ا

تر شريف

سفلى اس

یراز

نفس ناط

و آن عبــ

فيلسوفان

مطرح اس

يد ىتجه

فرشــتگان

موجودی

كه آنجا از

اعضايش

برترين م
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كـه  گويـد مىو  شناسـد نمى یخـدا مـرز سـویرامـت انسـان از ككمال و  یبرا یو

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

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

ده يـآفر» ونيَكُـن فَ كُـ«وه يبه شـ ىموجودات همگ ديگره ك ىحال، درننديآفر ىخودش م

مخلوقات تفاوت قائل است  يگردل انسان بر يم و تفضيركان تيم یراز. )13: همان(اند  شده

ل يـاز قب) ىنيوكـت(ى عـيوانات به جهت امور طبيح ديگرخداوند انسان را بر «: گويد مىو 

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  مىبراز سخنان فخر در باب برتری انسان بر ديگر مخلوقات 

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

 گويـد ى انسان نسبت به ديگر مخلوقـات زمينـى مىايشان در باب برتری ذات. داند برترمى

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

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

 معتقد اسـت ،ای مراتب دانستهرا نيز دار 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 يمــاتفــاوت و ت

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

ن قـدرت و قـوت يسازد همـ ىز مينفوس متما ديگررا از  انبياآنچه نفوس . ندكو تصرف 



 ىه بعضـكـ 

 كنند؛ عمل 

 ىن نفوسـيـ

ن نفـوس از 

رتى خواهند 

: گويـد مىو 

رامـت و ك ،

اش بـه  عاقله

 ؛ابـديسـت 

بـر گـردد و 

ت يـرا به عنا

دسـت  وفان

 بشـریفـس 

ـات علمـى 

مـى اسـت و 

دود زيـادی 

ز يـك نظـر 

شـامل دم را 

همـه شـان از 

ر نفوس بـر 

يه؛ ولــّى در 

 مرتبـه قـرار 

كنـد ا نا برآنيسـ ن

ور بدن خودشان 

ه قدرت چنـكشد 

نيـاگر ا .واقع شود

شوند، به چنان قدر

و پـذيرد مىنا را يـ

،و منشـأ معجـزه د

قوه ع سازد؛ خود 

ح ديمطالـب صـح

ب بـا خبيز غد و ا

ر انبيانفوس  یها ى

فيلسون سخن يز ا

نه نفـ ،ت خداست

ت به ادوار اوليه حيـ

ی فلسـفى و كالمـ

گردد كه تا حـد ى

فخـر از. فـان دارد

و عامـه مـرد سـتند

ه در زمـان خودش

ديگرالح و تكميل 

صــوفيم در عــرف 

عه اماميـه در ايـن م

و ابن ىفاراب كه نچنا

ر امويفراتر از تدب ى

ن مسئله شير اكمن 

خودشان منشأ اثر و

ش  بدن خود آزاد

62(.  

سـابـن و  ىه فاراب

كنـدل و تصـرف 

ع و منقاديمط ىبيغ

بـه مط ىچ اشتباهيه

الم خدا را بشنودك

يىن توانايهمه ا ی

ا ،گريد یدر جا ی

فاعل تمام معجزات

سد ديدگاه نخست

های ت تـأثير انديشـه

 و فكری وی برمى

گـرو قـرآن و عرف

  :اند

هس ها انسـانمرتبه 

كه هستند ها انسان 

پردازند و اصال مى

قطــب عــالم د كــه

در اصـطالح شـيع

چ باشد؛ مى عادات

ىتوانند بس ىه مك 

توان نمى .م است

سام همانند بدن خ

ديو از ق ىو غضب 

: 1907و فارابى،  896-

دگاهيخود همان د

لم مـاده دخـلر عـا

را با قدرت غ ها ن

و بدون ه بپيمايدا 

ك ،ندكب مشاهده 

یو. ندكو تصرف 

یالبته و .)524: 2ج 

ه فك پذيرد مى را 

رس به نظر مى. )28

د كه بيشـتر تحـت

خر زندگى علمى 

بيشـتر دل در گ  و

دا ی سه مرتبه مى

ترين م  دسته پايين

كّمل؛ گروهى از 

كمال نفس خود م

گويــد مىرازی . ت

و امـام معصـوم د ت

جاد و خوارق عاي

 دارند ىچنان قدرت

فس آنها نفس عالَم

اجرام و اجس ديگر

 ىشهوان یأثر قوا

-895، 3: ن سينا، بى تا

آثار خ ىدر برخ ی

در امور تواند مى ى

انسا ؛عادات بشود

را یاديمقدمات ز

ن را در عالم خواب

ن جهان دخل وي ا

، ج1343رازی، (داند  

نالمكمت ید و رأ

0-279: 7ج : 1978ی، 

گردد  رازی برمى

دوم به دوران متأخ

گيـرد   فاصـله مى

ها را دارا لى انسان

رتبه مقّصران؛ اين

  شوند؛ ى

رتبه كامالن غيرمك

تر بوده و به ك كامل

هــده آنهــا نيســت

صطالح اهل سنّت

  

  

 

ا درآنها 

نفوس چ

نف يىگو

دبه  ىحت

ر و تأيتأث

ابن( رسيد

یراز

ىنفس نب

خوارق ع

سرعت م

فرشتگان

در امور 

مى ىاله

دارد ىبرم

رازی(انبيا 

و فكری

ديدگاه د

از فلسفه

كل طور به

مر .1

مى

مر .2

ك

عه

اص
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مرتبه مقّصران و مرتبه كـامالن  كه بين داند مىوی اين مرتبه را مرتبه ميانى . دارند

  .مكّمل قرار دارند

لحـاظ  كـه بـه هسـتند ها انسان ۀبرترين و باالترين مرتبايشان مرتبه كامالن مكّمل؛  .3

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

ظيفـه رهبـری و وخداونـد 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 تصرف كنند

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

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

  ؛»وعملوا الصالحات«: ملىكمال قوه ع) 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

 کـریم قرآندر . اينان توجه دائمى به انوار معارف الهـى دارنـد. شود تعالى را شامل مى باری

بُـونَ «: تهای متفاوتى يادشـده اسـ از آنها به گونه ـابِقُوَن ُأْولَئِـك الُْمقَر ـابِقُوَن الس و : »َوالس

ـا ِإن كـاَن مِـَن «؛ )11-10:واقعـه(] خـدا[آناننـد همـان مقربـان *گيرندگان مقدمند  سبقت فََأم

ُة نَعِـيمٍ  بِيَن فََرْوٌح َوَريَحـاٌن َوَجنـ آسـايش و ] در* [از مقربـان باشـد ] او[و امـا اگـر : »الُْمقَر

  .)89-88: واقعه(] خواهد بود[و بهشت پر نعمت راحت 

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 ه پايينرسند و گاهى ب گاهى به مراتب عاليه كمال و خضوع مى



ست و خـود 

خـود بـوده و 

ين سبب، هم

انـد و  يررون

ای عرفـانى 

 در مســائل 

؛ همـو، 94: 2ج 

 

؛ 185ب، 1986

ضـمام قـوای 

ـالق فاضـله 

ه ك هستند ى

امـل ك یقاد

 ىولـ ،اقص

ق و باطل خالى اس

ر فطرت انسانى خـ

برند و به ه ذت مى

د كه از قيد بدن بي

هـا صـال بـه حالت

ــانى هســتند كــه

، ج1986رازی، (ننـد 

  :داند

  ؛ندا گاران

  پست به دورند؛ 

6رازی، ( باشند مىع 

بـا انضخـر رازی، 

 و هـم واجـد اخـال

ىمراتب یخود دارا

و اعتق ى نظر علم

و باورها نـا ى علم

  .دارد ىب

ن از باورهای حق

سانى هستند كه بر

 اذكار روحانى لذ

ها يا كسانى هستند

گروه اسـتعداد اتص

بختـ كــاران و نگون

كن هـا پافشـاری مى

د مىمراتب  یدارا

بخت و رستگا يك

 ز اخالقيضله و ن

عذاب منقطع یرا

فخاز ديـدگاه  ها ن

  :گونه باشد ن

دارد  ىحيصح ی

و خ ندروه رستگار

  .باشند ى

نفوس از ىبرخ سا

س از نظر كا برع

ود درجات و مراتب

كسانى كه نفوسشا

 نفوس سليم يا كس

اند و از  رار نگرفته

د؛ گروه دوم؛ بله

گاهى در اين گ. د

ــن گــروه، تبهك ي

ط دارنـد و بـر آنه

   ىس قوه عمل

ز دين ىظر قوه عمل

يكن گروه نيا :ضله

ز اخالق فاضه اك ى

ن گروه دايا: ذيله

  .)95: 2، ج 198

انسامراتب كه ت 

اينند توا مى كديگر

یه نفس هم باورها

ن گريا .)ىو عمل 

مىآنها  ىت اخالق

بس چه ى؛انيا ميسط 

ايناقص  ىاخالق ی

ز خوين دسته نيا. 

ك: صحاب سالمت

گروه اول : اند روه

ثير امور دنيوی قر

وعى حيرت هستند

رسند ت شايسته مى

  .شود ى

اي: صــحاب شــمال

های غلـطسى باور

185(.  

تب انسان براساس

را از نظ ها انسان ی

رندگان اخالق فا

ىسانك: هل سالمت

رندگان اخالق رذ

86و همو  429: 2، ج 1

توان گفت تصار مى

كدنفس به ي ى علم

هك ای مرتبه: ه اول

یمال قوه نظرك( 

لتيجات علم و فض

مرتبه متوس: ه دوم

یاياز نظر قضا ىل

امل باشدك ىخالق

  

  

 

اص .3

بر دو گر

تحت تأث

گرفتار نو

به سعادت

يافت مى

اص .4

خودشناس

5ب، 1986

مراتب) ب

یراز فخر

دا .1

اه. 2

دا. 3

1343همو، 

اخت به

و  ینظر

مرتبه

باشد  مى

تابع درج

مرتبه

و ،باشند

از نظر اخ
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و هم نادرست دارند  یه هم باورهاكرند 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 بوديعادت ندرجات كمال نفس و س ؛دارد 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 تـهكـه الباست  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 مىآن لذت  محسوسات مأنوس است و از

، شـودوجـود مهـم  یو اگـر در افـراد نـادر يابد مىبه ندرت در آن نمود  ىو عوالم قدس

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

بـا  ،اسـت ىن نفس ناطقه عقله هماكه نفس مطمئنة ك كنند مىمردم 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 قـوايتأثه 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 یبـه بـد ه نفس قطعـاً كنم چرا ك ىو من نفس خود را تبرئه نم: »مٌ يغَفُوٌر ر 

 را پروردگـار مـن آمرزنـده مهربـان اسـتيند زكه خدا رحم كرا  ىسكند مگر ك ىامر م

او را از  پيوسـتهو  دهد مىسوق  یو بد ىن مرتبه از نفس انسان را به گمراهيا. )53: يوسف(

  . سازد مىم خارج يصراط مستق



ر عبـادت و 

 سـوگند بـه 

ت و محبـت 

ْرِضيةً ِضيًة  م« :

لفظ  رازی .

 ىقـيـان حق

انـد  دهيرسـ 

  خوانـد رامى

همـان نفـس 

نـده و فقـط 

 كند مىوج 

 در علـوم و 

دگارش يـفر

رازی، ( »سـت

و : »ىَجنتِـ ى

  .كند

از آنها  ىرخ

 ىچـه گروهـ

مـر در امـور 

و  ـه سـپاس

ش ين و افـزا

در ىوتـاهك ،گنـاه

ا وفِْس اللو : »َمةِ الن

  .)2: قيامت( ت

لـه طالـب معرفـت

َ  ىعِ  َربك َراِض ىِإل

.)28-27: فجر( زگرد

ـام معرفـت و ايمـ

 ىن معرفتـيقيو  ى

فر) بهشـت( اهش

نفس مطمئنه ه«: د

برگردان یرو ىمان

 به جانب خدا عر

مطمـئن . 1: سـت

از آفر .2رود؛  مـى

خداس یمورد رضا

ىَواْدُخلِـ یعِبَـادِ  ى

ك استقبال مى )30-

ه بركنيرند، جز اي

چنانچـ ىول يستند،

ن امـيـو ا يابـد مى 

ند و بـيسان گردآ

ضـانيف موجـب ف

اب گكـه سبب ارت

َوَال ُأقِْسُم بِا« :كند ى

ز حق استي رستاخ

قلم آن قـوه عاكـا

اْرجِعِ  الُْمْطَمئِنةُ  ُس 

پروردگارت باز ی

ه بـه مقـك داند مى

ىاز آرامش روح 

 حضـور در درگـا

گويد مىس مطمئنه 

عـراض جسـم از اَ 

از مرگ  پسفس 

ـا معرفـى كـرده اس

ل جسد از ميـان نم

م ىقو اخالامور ا 

ِ « با آيه ىفِ  ىفَاْدُخل

29: فجر( داخل شو

 

يپذ ىر ميگر تأثيدك

ني یرگذارير به تأث

ش يآنها افزا یار

انس كيحول  ىرگ

فين ارواح ضـعيـ

صاحب خود را به

مىسرزنش  ىالق

ه كگر  ر و مالمت

ه حـك نفس است 

تَُهاالنفْسياأَ ي«: )114: 2

یو خداپسند به سو

م هايى انسانف مقام 

ای مرتبه گروه به 

حتـرام آنهـا را بـه 

در مورد نفس الیـه

ده و يامل رسكن 

ن نفسيا. جرد است

هـ ويژگىه دسـته 

كه با زوالق فاضله 

در تمام باورها. 3 

وند از او به خداك

در بهشت من دو  ی

  ی انسان كامل

ديكاز  ىلكربه طو

قادر تنهايى به ید

رگذايقدرت تأث ،

هرگاه جمع بزر. ت

يا ىجمعـ همتِ  سا

مرتبه لّوامه، صدر  س

اخال یها یرو جكو 

داريمه و وجدان ب

از  ای مرتبه ئنة نيز

2، ج 1986رازی، ( شد

خشنود و  مطمئنه

فيرا توص» طمئنه

نيا. اند ل آمدهئ نا

رام و احكـد بـا اون

  .)177: 31، ج 14

المطالب العادر  ی
نانيه به اطمكست 

و مج ىعوالم روحان

سه ید آن را دارا

و اخالق ىحقّه اله

د است؛ حال خشنو

كنجاست يا. )132: 7

یبندگان من درآ

گذاریتأثيرنگى 

ب یفخر ارواح بشر

ضعف مرتبه وجود

دكنن ا هم اجتماع

تجربه شده است 

بس چهو بپردازند، 

  

  

 

نفس

طاعت و

نفس لوام

مطمئ

الهى باشد

نفس یا

نفس مط«

خداوند 

ه خداوك

01رازی، (

یراز

اس ىلّفكم

متوجه عو

و خداوند

معارف ح

در هر ح

7، ج 1987

ان بيدر م

چگو .5

نظر فخ در

ل ضيبه دل

از آنها با

ىجسمان

ش ايستا
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ه عامـه مـردم اسـتعداد كـ 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 ( یه با ارواح قوك ىو محبت

  .رسند ىشد و به سعادت م خواهند 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 تيضمن شر

» عقـل فعـال«ان آنهـا و يـم ىر خـود قـرار داده و پـل ارتبـاطيتـأث را تحـتف ينفوس 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 ىل شوند و به مالقات عقلئنا) عقل فعّال(روح اعظم 

 يىآنهـا روشـنابـه و  كند مىض يه فدر آنها افاض) 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 ، ىحـانر عـالم رومـدب

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  ىانمدبّر امور جسـم ،اساس

   .)103-102: 1992رازی، (



و در  شـود ى

و بيم و اميـد 

ـود و زيـان 

چـه احتمـال 

 افـرادی در 

 سفر نيز بـر 

فر روحـانى 

جسم بـدون 

وح در گـرو 

مانى عملـى 

سـفر . د بـود

ذيـه اسـت، 

 پيمـودنای 

منظـور از . د

همـين مقـام 

ب و اينكـه 

لم شـهادت 

د ايـن مقـام 

ا يكسـره از 

ت كه انسان 

 گانه سـهـل 

مىر متوجـه خـدا 

پوشد و  چشم مى

ت و ســّزت و ذلّـ

سـيد و از هـر آنچ

چنـين  گـذاری ير

 و روحانى است، 

سـيله جسـم و سـف

روح است، زيرا ج

سـفر روح. سفر كند

و ديگر قوای جسم

 همـوارتر خواهـد

سـم نيازمنـد تغذج

  

انسـان بـرا يد كـه

مواظبـت ورزد» ت

بيـانگر ه» ك نعبـد

و توجه به عالم غيب

هر سّری از عال كه

مؤيد» اك نستعين

 عـالم شـهادت را

اينجاست .)191: 1 ج 

پس از طـى مراحـ

بيشـتر را بپيمايـد، 

از غير خدا  كند؛ ى

واهد داشت كه عـ

اّهللاٰ خواهـد رس الـى

تـأثي.  خواهد كرد

دو گونۀ جسمانى 

ر جسـمانى بـه وس

 منوط به حضور ر

تواند س  جسم نمى

سم با دست و پا و

تر باشد، سفر نيز 

كه ج ت و همچنان

 .)102-101: 1383ی، 

گوي مى ،خدا دانسته

حقيقت«و» طريقت

ايـاك« عبـارت. ت

 از عالم شهادت و

ك ای گونه به ؛ب ببيند

ايا« يهآ. غيب باشد

 از مشاهده اينكه 

، ج1401رازی، (  ببيند

پ« :گويد مىوی  .

ب كمـال بيشـتری 

مى اخالص پيشه 

باور خو او. خداز 

بـه انقطـاع ا انجام

ّهللاٰ بشود، پرهيز ا ى

  .)همان( بود 

  مال نفس

كه عالم بر د  گونه

سـفر.  و جسـمانى

سفر جسمانى. ود

روح نيز بدون   و

كه سفر جس گونه ن

ت ی جسمانى قوی

عقل و معرفت است

رازی( باشد سب مى

ل را تابع دستور خد

ط«، »شريعت«مقام 

اعمال استر ظاهر 

ت است از عبور 

 تسخير عالم غيب

ز امدادهای عالم غ

عبارت است» قت

مور را از آن خدا 

)6: حمد(» لُمستَقِيمَ 

ندازه انسان مراتب

و طاعاتش تقوا و

مگر از دهد، نمىه 

سرو  جانب اوست

سّد راه سلوك الى

حداكثری خواهد

اب كميط و اسب

گ  فخر رازی همان

روحانى: باشد  مى

شو  روح انجام مى

مادی بيش نيست

عرفت است؛ همان

هراندازه ابزارها. د

 بستگى به ميزان ع

 محتاج تغذيه مناس

 طى مدارج كمال

كمال بايد در سه م

مواظبت بر ،»ريعت

عبار» قام طريقت

ادت را تابع و در 

ناشى از ،ال گردد

مقام حقيق« رانجام

و تمام ام ی به دور

َراَط ا«: د اهِدنَا الص

  

  

 

هر اند

عبادات و

به دل راه

تنها از ج

س دهد مى

ديگران ح

شراي .6

به اعتقاد

دو قسم 

كمك به

روح، جم

عقل و مع

گردد مى

روح نيز 

روح نيز 

فخر 

مدارج ك

مقام شر«

مق« .است

عالم شها

بر او برمال

سر. است

هر كاری

گويد مى
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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، ( گرو اظهار عبوديّت و تعظيم ربوبيّـت اسـت

های نفسانى در  مجاهدت. تهای نفسانى اس 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 نفس، استعداد الزم برای بهره: وجود استعداد. 1

در رســيدن بــه  شــدن موانــع 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

بنابراين، اگر نفس ذاتاً اسـتعداد . 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

ده و گمـراه 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 سالير و مرشد خود بايه 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 طيا ، خودكو شخص سال داردقانون 



شرت داشـته 

جز با اهـل  

م و معـارف 

از  یاريبس :

شـه ير ... و 

 ؛سكبـرع ى

َماء  َف كيلس

ن خدا و يكر

 آسمان كه 

بـر  یسان پا

فلـت از دل 

 ىـد آمـادگ

ز يـرو دو چ

لـت انسـان، 

ن را از خشم 

جـه آخـرت 

دنت بپرداز 

 .شـوند ى مـ

  .)112: 2 ج 

د تعامل و معاشيبا

بايد، نفس گريت د

علـوم ىو حتـ یو

  

ها شنيدنىو  ها نى

الحـان ،اشـعار ،ت

ىو برخـ كنـد مى 

َ  َف ُخلِقَْت  الس ىَوِإل

ن منكيا ىراست: »ُت 

و به ن خلق شده؟

و به كوهها كه چس

كنـد و غبـار غفدا 

ازمنـدين ی،زيدن چ

ن امر در گـريا .ت

ن حاليـدر ا :ىسان

ن اصل، انسانيا :ل

و او را متوجسـازد 

تو به كار تذكر دا

ترسند متـذكر ىم

، ج1986رازی، (است 

ب ىسانكبا  نفس: ن

به عبارت .ت باشد

ويـتمام امـور دن ،م

 .ب او به خدا بشود

ديدمراقبت در  و 

اصـوات ،اي، در اش

اد يـ به معبود را ز

 َ فكياْإلِبِِل  ىُروَن ِإل

َف ُسطَِحْت كيِض 

كنند كه چسان ىم

و  گسترده گشته؟

خـدبـه  تعد توجـه

ديا شنيدن يد يعنى

است ىز باطنك تمر

 116(.  

گاه انسيو جا یشر

  .)116: ب1986، 

عال در همه احوال

س مى لـش خـارج

س تپ: »ىخْشَ يمن 

آنها كه از خدا م ی

اقادر  یمرحله بعد

نان و دوستانيمنش

ن به خدا و آخرت

در مال و مقام اهى

ه موجب تقّربكن

 ها ىدنيو آشام ها

و شهود و شهوات

اق يشوق و اشت ،ا

نُظُريَأفََال « :ه است

َ   نُِصبَْت  اْألَْرض ىَوِإل

خود نظر نم یر پاي

ن كه چسان يه زم

17-20(.   

باطن را مست ن بايد

، يانسان ىت حس

ف و يازمند تلطي ن

: 1986رازی، (ف يعف

به اندازه توان بش ى

رازی،( گردد مىق 

ت خداوند متعيخش

ا را از ديو حّب دن

 يسَ  یرَ كالذ ُر َمكذ

یكه به زود  باشد

به مر ای مرحلهن از 

راقبت نسبت به هم

شان توجه بيشترين 

  .ندكمعاشرت ن

خوا زياده س بايد

ني، مگراترك كند

ه خوردنىراقبت بر

ها و فتر ها و پس

اياش ى ازاه به برخ

آمده کریم قرآندر  

َ إِ  ُكيالْجِبَاِل  ىل َف 

يچرا در باره شتر ز

و به رافراشته شده؟

7: غاشيه(ده؟ وار ش

انسان: ف باطنيط

اكادرا كه همچنان

ز ين ىات عقلكرا

ق و عشق عفير دقك

ىخلق به اخالق اله

قيِق شفيطوف و رف

تزام به خوف و خ

و دارد مى  در امان

ْر ِإن نفََعِت اكفَذَ « 

د يكه تذكر مف ى

10(.  

  

  

 

شاگردان

مر. 3

ه كباشد 

آخرت م

نفس. 4

ى را تاله

مر. 5

ه شرفتيپ

نگا. دارد

 كه چنان

َوإِ  ُرفَِعْت 

امت چيق

چسان بر

جا و استو

تلط. 6

ه بزدايد؛

، اداست

كف: است

تخ. 7

عط رؤفِ 

الت. 8

خداوند 

: كند مى

يىالبته جا

0-9: اعلى(
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 یرو) ىسـفل(ا يـاز عـالم دن ىه نفـس داعـكـ شـود مىدعا موجـب  :غال به دعااشت. 9

ّ برگرداند و متوجه خدا و محو قدرت و مش ن امر نفـس را آمـاده ظهـور و يا .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

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

  .گردد مى

 ىصبر بر سخت ددارد؛ مانن 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  ىحطق  ،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، ( از عقل به منظور توجه به عالم مجردات و مقدسـات 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 نيـغلبـه قـوه حـس و خشـم و شـهوت، اتنها در صـورت بلكه 

. 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 تا تحت فرمـان حـس و خشـم و شـهويرند و يگ ىعقل قرار م

113-114(.  



 را در گـرو 

و بيـاموزد و 

: گويـد مىر 

آنهـا از نظـر 

در  . هسـتند

تـرين   عـالى

تر بـوده  مـل

  تگان اســت

 گويـد ها مى

. تر است مل

از نظـر  ها ن

.  آنان باشـد

: گويد مىو 

وای نفسـانى 

مندگردد  هره

 .ه داراسـت

ى آفـرينش 

ى، مقصـود 

وجـود  كـه ا

نيز » ب عالم

، )عالم مادی

دايت و مكاشـفه 

ت سـلوك را بـه او

ی در جـايى ديگـر

بسـياری از آ .ـود

رندگان نزديـك 

ضـل و كمـال در 

 از همه برتر و كام

ای از مقـام فرشـت ه

تنهآورد و  ی نمى

مه آنها برتر و كام

انسـا كـه از همـه 

هادی و راهنمای 

و پذيرد مىصوفه را 

ه خـود دارای قـو

 عالم فرشتگان بهر

ترين وجـه شايسـته

ت و مقصود اصلى

چنـين مخلـوقى يـد

1(.  

آنجا از .نه بالـذات

قطب«يا همان » مل

ع(ز نظام آفرينش 

ـالك بـه مقـام هـد

داند تا راه درسِت 

وی .)189: 1، ج 140

شـ مىيافـت  ها ـان

ك، به حيوانات و د

ـند كـه از نظـر فض

ى وجود دارد كه 

ته و واجـد درجـه

ا عقلى خردپسندی

جود دارد كه از هم

جـود داشـته باشـد 

سرآمد بوده و ) ى

وی سخن متص. د

انسـان اسـت كـه 

از انوار قدسى  ند

هـان را بـه شيـن ج

مانى، ضروری است

ـت و بـدون ترديـ

106-105: 8، ج 1987

ق بالعرض هستند نه

شخص كا« وجود

در اين مرتبه از .د

  ن كامل

سـيدن مريـد و سـ

مى )طالح صوفيه

1رازی، (مراه نشود 

انسـت وضـعف در 

 قوه فهم و درك

 وجود داشته باشـ

شخصى، ميان آنان

نسـانى قـرار داشــت

ويش دليل نقلى يا

وج» يك شخص« 

ايـد شخصـى وج

وای نظری و عملى

نامند مى» عالمطب 

،)سفلى(ين عالم 

توا مى قوه نظری 

ره و تدبير امـور اي

در هر زم )ب عالم

اسـ چنين شخصى 

7رازی، (» امل است

ص مخلوقی ناقها

است، و ناپذيركار

باشد مى ل ضروری

ورت وجود انسان

رس مفاتیح الغیبر 

مراد يا پير در اصط

باشد كه مريد گم

و نقصان به شـدت

وجودی و ناچيزی

گزير بايد افرادی

 قرار گيرند و در م

الترين كمـاالت ان

   .)105: 8، ج 198

مدعای خو تأييد ر

در ميان آنان  ك

ها با در تمام زمان 

قو(  قوای نفسانى

قط«  چنين فردی را

برترين بخش ا كه

، باباشد مى عملى 

عملى توانايى ادار

قطب(چنين شخصى 

 عنصری، وجود 

آفرينش بوده و كا

ه انسانيدگاه فخر 

 ناقص انسانى، انك

مانى به حكم عقل

  

  

 

ضرو .7

رازی در

م(شيخى 

مواظب ب

كمال و«

نقصان و

مقابل، ناگ

درجات 

و در بـاال

87رازی، (

دراو 

شك كه بى

 بنابراين،

كماالت

متصوفه 

ك آنجا از«

نظری و 

و با قوه ع

وجود چ

اين عالم

بالذات آ

از دي

اشخاص

در هر زم
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، 1987رازی، (ع او هستند تاب ها ديگر انسانچنين شخصى، قطب و مقصود اصلى آفرينش و 

   .)106-105: 8ج 

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

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

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

: گويـد دانـد و بـرهمين اسـاس مى 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 رسيدن به سعات دنيوی و اخروی حق مىديگران برای 

 ؛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 . اســتارگان نســبت خورشــيد بــه ســت

در ميـان  رو از ايـن كنند،ند چنين فردی را درك توان 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، »راصحاب ادوا« به

 رسـد مىشك عقول افراد ناقص بـه وسـيله عقـول اصـحاب ادوار بـه كمـال  بى. باشد مى

   .)107: 8، ج 1987رازی، (



بـه مقامـات 

بـه مقامـات 

 صـواب راه 

و ضـعف  ى

بـه او » قص

 ،ابنـديت راه 

ن آنهـا يرتـر

ن يرواح چنـ

اند و گاهى 

يـا (وصـف 

 باشـند، نمى 

ه كـود دارد 

م و صـادق 

 ور جسـمانى

و   روحـانى

عـالم   پرتـوِ 

و اطاعـت از 

امـل كجـود 

در امـل كد 

آن در گـرو 

هـدايت راه 

و در آن  نـد

دن بي نفـس و رسـ

ب توانـد نمى تنهايى

تـا او را بـه  كنـد 

ىل نقصان ذاتـي دل

نا« های انسانه ك» 

مـال و سـعادتك 

ن و بريتـر املكو 

در عـالم ار كـه ان

ا ناميده مام معصوم

آنـان در هـر دو و 

  .)107-106: 8 ج 

درجـه  يـكر در 

امل وجـوكروح  

مكز حـايـنى سـمان

امـودوم در عـالم 

امـور عـالم  .سـت

ه و يسـا ،فـرع ىن

در گـرو یو اخرو

و وج ور روحـانى

را مصداق وجود ی

 مقامـات عـالى آ

قامات مكاشفه و ه

كنـ سـت هـدايت

ن نيي از مراتب پـا

تن بـهانسـان  ، زيـرا

اقتدا  يىو راهنما 

به  ها انسانشتر يب ه

»املك« ید راهنما

رند و به مدارج يگ

ن عالم ويشخاص ا

همچنا ؛رنـدير بگ

 چنين فردی را ام

 و انـد ياد كـرده "

، 1987، رازی( »ستند

گريديكـاالت بـا 

 يكات، يم روحان

جسامـور  در عالم 

و مطـاع د وحـانى

 مالقات برقـرار اس

را عـالم جسـمانيز

و یويسعادت دن 

امـودر عـالم  ىحـان

یرسول بشر یراز

  

كمال و رسيدن به

به مق تواند نمىيى 

تا او را بـه راه را د

كه انسان در گذر

،امل استك ىينما

 پيره به كنيمگرا ،

كه آنجا از. دارد گه

جودند، وا ل ناتوان

گ  و معرفت او بهره

  .)190: 1، ج 

ه اشرف اشكاشد 

او قرا یرويو پ ان

انيعياز ش ىگروه

بيامام غا"و " مان

صادق هس) بت آن

مـاكاز نظر  حانى،

در عالم .ند فروتر

ن قاعدهيهم ستند؛

امـور ر در عـالم 

، مقارنت و انست

رند، زيناپذ يى جدا

زني .ر از آن است

امـل روحكجـود 

ر .باشد مى) ىسمان

 .)67: 2، ج 1401ی، 

يين كاز مراتب پا ر

يتنها بهمريد  .ست

كنداهنمايى اقتدا 

فخر بر آن است ك

نيازمند راهنم سانى،

يابدت راه ي و هدا

و در آن استوار نگ

ز حق از باطليي تم

د و از نور عقل و

،1401رازی، (است  

با ىا شخصي در دن

گران تحت فرمايد

گدر «: گويد مىی 

الزم  صاحب"لفظ 

عصمت امام و غيب

امور روح یظر راز

ى فراتر و برخ ىخ

هسرو محض او يپ

ُمطـاع اول ،نيبرا

ان آن دو مجايو م 

گر يديكاز  ىسمان

 بوده و كامًال متأثر

وج ىعنـي( ل و دوم

جسامور در عالم  

رازی( داند مى ىسمان

گذاريدگاه رازی 

اس» كامل«اهنمايى 

ر اينكه به پير و ر

  

  

 

امام ف

ى نفسعال

اشفه كم

وهدايت 

از  ىعقل

نندكاقتدا 

یضرور

د يبا

باشد و د

وی .است

آن را با ل

ع یمدعا

از نظ

ه برخكبل

گران پيد

بنا. است

 باشد مى

جسامور 

ى روحان

مطاع اول

ىجسمان

عالم جس

از دي

داشتن را

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

به او اقتدا كننـد و » ناقص«ی ها انسانكه » 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

ّ كمام فخر، انسان دگاه اياز د نش ي، آگاه بـه تمـام اسـرار آفـريىايبركگاه انوار  ىامل تجل

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

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

 نعقـل را يكـى از منـابع آ ،ضـروری كمـال ۀاو شناخت معبود را مقدم. برخوردار است

و اطمينان و  سازد مىهای باور به نقل را در انسان مستحكم  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

واّن ّهللاٰ علـى النـاس « :)عقـل( و بـاطنى) پيامبران( ظاهری: رار داده استق) 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 

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



نيـز هـر سـه 

 از شـناخت 

 ،ـف گـردد

مـان ميـزان 

ه در كـ داند

 یـا ضـرور

ا يـد را در دن

 ی او را بـرا

ن جهـان در 

 شـود مىون 

بـه بـاور  .)15

د و تنهـا يـو

منـد  ز بهـرهـ

 یو را به جا

 داشته باشد 

ش بـه آنچـه 

 نيـز. شـود ى

بندد و  ى برم

صـراط «ون 

 ريــغ«د يــگو

 ،گانـه هفـت

ايـن ه.  و صـفات

كـه  همچنان ؛ردد

بـه ايـن امـور واقـ

ولـى بـه هم ، است

د مى یرا ضرور ى

رش آنهـيپـذ یـرا

انسـان خـود» نيد

اسـت يىهـا  قـدم

نيـا یهـا ىشـگفت

ان آخرت رهنمـو

5-6: 1، ج 1401زی، 

ت بـه او تشـبّه جو

يـن ىات اخالقـكـ

ر اوكش ،]شته باشد

و چنانچه علم  ود

است و بخلـش ىتن

مىت آن از او دور 

دانش از او رخت 

و چـو شـود مىور 

و چــون بگ گــردد

ات هيـن آيپس ا 

.  

خيرات، مفارقـت 

گـر ل نمىئ آنها نا

ـدازه كـه انسـان ب

ز شمارش خارج 

  . )همان(بيند  ى

الهىوند، شناخت 

ز شـناخت را بـيـن

وم الـدك يـمالـ«م 

عمرش همانند  ی

و مشاهده  سازد ى

جها یها ىه شگفت

راز( »سـازد ىا ميمه

تيدر رضا كند مى 

كن شـناختى از بري

و به آن علم داش[ 

شو مىهوتش نابود 

افتنينا ه دستك یز

هوت و لـّذتت شـ

فت خشم و فرزند

از او دو یطان هـو

گ مىبهه از او دفــع 

.بندد ى رخت برم

)271: همان(» باشند ى

متخ: نوع است  سه

ن به شناخت همه

هرانـ .اتوان اسـت

بر انسان از ت الهى

مد و سپاس او مى

حمد و سپاس خدا

ن ...نبـوت و  ،عـاد

در پرتـو فهـم«: د

های ماهها و  ه سالك

مىتر  يكو نزد ك

ن، او را بهيو زم ها

 سعادت را در او م

 ىسد همواره سع

يو در پرتو چنـ رد

د يبگو» الحمداّهللاٰ «

و شه نمايد مىنده 

زيحرصش از چ ،

پس آفت .رود مى 

آف ،»روز جزاست 

طيشـ ،ديبگو» ميتق

فــر و شــبك ،ديــگو

 ّ بدعت از او  ،»نيل

مىگانه  شت هفت

و خود مشتمل بر 

انسا البته د كهدارن

البد مادی خود نـا

كه اقسام رحمت د

 خود را مديون حم

تنها در مسئله ح  نه

مع ی ديگـر ماننـد

گويـد مى كه چنان 

كند يب ىم ی مسافر

يكه مقصدش نزد

ه آسمانوت كم مل

 كمال، بهجت و 

س خدا را بشناكر

پذير مىمطلقه او را 

«س كره«: ديگرد

 به حاصل آن بسن

است» نيالعالم رب

 مياناست از  ىتن

 كمال«ه بداند او 

هدنا الصراط المست

بگ» هميعمــت علــ

ّ يب عل هم والالضال

زش امور اخالقىه 

  

  

 

شود و مى

داقسامى 

كامل كا

يابد مىدر

شناخت 

فخر 

های آموزه

 داند؛ مى

همچون 

دن بهيرس

پرتو فهم

و اسباب

هر یراز

ت ميوال

خواهد گ

آورده و

ر«ه او ك

افتي دست

هك ىسك

اه«چون 

ن انعيالــذ

المغضوب

نندك دفع

106

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  



107  

 

 

ی
از
 ر
خر

 ف
اه
دگ
دي

ز 
ل ا

ام
 ك
ص

خ
ش

  

  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 اگر كسى با او بدی كنـد و از رنج دنيا تنگ درنيابد] 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

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

پس هم در دنيا  .رنج را راحت داند ،محّب در مشاهده محبوب .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  ىبـه معرفـت قلبـ ر خداونـدكآوردن مراتب شـ یجا بهدر نظر رازی، 

و  يابـداز معبـود  ىحيشناخت صـح ىسكه اگر ك چنان 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، (

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

  ىمال نفسانكاست) ج

 قـد اسـتمعتو  داند مىنفس ناطقه او  ىو عمل یمال قوای نظركمال انسان را استك یراز

آن معـارف  كاربسـتِ و در صورت  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

َ تُبِِه َوُرسُ كوَ  ُق ب يلِِه الَ نُفَر َ ُسلِِه َوقَالُواْ َسمِعْنَا َوَأَطعْنَا غُفَْران ن ركَن َأَحٍد م  َ 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 يهمه م و يگذار ىغمبران خدا فرق نميك از پي چيان هيما م )گفتند(



 ! روردگـارا

مـان يا ويـد

نفـس  یظـر

م و يديشن«: 

م، در آن يد

فرشـتگان و 

ؤمن در ايـن 

7 :147-148(.  

 هـای  و نهى

دو  بـر شـده

ماننـد  بـرد؛ 

درصدد رفع 

ه انسان بـه ك

مـا بـا  .حـجّ 

. ميبـر ىنمـ 

را شـخص يـ

 .هفتـه اسـت

بنـده بـه  ىل

ن قاعـده يـا 

خداوند بـه  

به گفـتن  ى

پر .ميطاعـت كـرد

گو مى ،تو است ی

مال قـوه نظكجب 

:گويد مى و عقل 

ردكـ كفـت و در

ه بـر زبـان فكـ ىـ

، مـؤگـريد بيـانه 

7، ج 1401رازی، (ت 

امـر ـد نسـبت بـه 

لّف شكها م ن بدان

مى ىپـ اجمال بـه 

ات دكز ؛لق است

ك یامور ؛ يعنىدن

ماننـد ح بـرد؛ مىن ى

 ىحج پ كز مناس

يـز رسـاند، مى را ن

نه ىآن مصلحت ن

را درحـايـ، زشـد

. بينـد نمىر آنهـا 

 ىهنگام ىعني شد؛

ىو گاه برد مىن ىپ

  

ده و اطيخدا را شـن

یگشت همه به سو

امبران، موجيو پ) ى

مؤمن با زبان دل 

افـيرا در ىاله یدا

فـيلكه هر تكم يد

بـه ؛ماست ىش قلب

 ارمغان آورده است

خص كامـل را تعبّـ

كه انسان یامور ت

آنها  یسفه وجود

ض و تضّرع به خال

كن شهوات را مهار

ىمت آنها هرگز پ

گر ازيد یاريو بس

ت يـو اوج عبود 

كرد كا تريف يل

باش مىم يت تسـليـا

در ىچ مصـلحتيهـ

باش مى یز جاريل ن

به سّر و سود آن پ

.بيند نمىدر آن  ی

دند كه ما فرمان خ

م كه بازگيدان ى و م

ىوح(های  باتك 

ۀبند يىگو ،ه آنها

گوش عقولمان ند

دين رسيقيم و به يت

رشيد پذد، موريرد

به  ىقلب یم ارضا

  ىف اله

ی شخها ويژگىن 

و معتقد است داند ى

مت و فلسكل به ح

 نماز تواضع محض

ش خواهد مىروزه 

مكه به حك ىرحال

جمرات و ىرم ون

 ىمال بنـدگكل، 

اكن تيا دادن نجام

اد و نهايوم اوج انق

ه هكـ كنـد مىدام 

ر اقوالد ،است ی

ه عقل بهك كند مى

ای فايدهچ ي عقل ه

و عمل اظهار كرد

م يخواه ى تو را م

،فرشتگان ،ه خدا

معرفت به پس از 

با گ ىعني ؛مينمود 

افتيو آن را در رده

بر ما مقّرر گر 7

و هم ىم اقناع عقل

فيالك و التزام به ت

ترين ر يكى از مهم

مى كاليف شرعى

ه عقلكاموری : ت

رايات، زكزه و ز

و ر ستفقرا یها ی

در ،ف شده است

همچو ید به امور

ز خدا در دسته اول

ه در انك يابد مىدر

ز خدا در دسته دو

ف اقديالكن تيا ن

یدر اعمال جار كه

مف يلكت یارك ن

ه ك كند مى یامر 

  

  

 

در قول و

آمرزش 

عالمانه به

 .شود مى

» اطاعت

ركتعقل 

7امبرانيپ

هم حالت

تعبد ) د

امام فخر

الهى و تك

استنوع 

نماز، رو

یازمندين

لّفكآنها م

عقل خو

طاعت از

دلّف كم

طاعت از

داد انجام

ك همچنان

داد انجام

 یگفتار
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حكـم از يابد كه اين  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، (همــين دلــدادگى و دلســپردگى بــه خداســت 

كـه » بندگى«كند  آورد و تأكيد مى تفصيل مى ا بيانى ديگر و بهجای ديگر همين مطلب را ب

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

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

  ركر و تذكتف) ه

ر و تأمل در آيات تكـوين و تشـريع كتف یراز »ملشخص كا«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 قسـم كـبه 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 چگونگيباره دالدر

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 اعماليهده و پريگرد

  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 مىبندگان را تابع معرفت آنها به خداوند متعال 

َمـا «: يـۀبـا اسـتناد بـه آ یو. به رحمت او دارد ديرجا و ام ،حال نيو در ع) خوف دارد( ِإن



ان ي تنها دانا

 ت شـخصِ 

ن خـوف از 

ت به انـدازه 

ه فـوق را يـآ

: حجـرات( »م

ه علـم فـرد 

  .ه عملش

و تـا جـايى  

هرگـز  ،سـد

ق از مشـرق 

 ؛ب نه طالب

ى و ي، نجـو

شـد كـه در 

سـت، زيـرا 

  .است 

س مطمئنـه 

خـر در آثـار 

را بـه علـم و 

 .شـمارد مى 

جمله بندگان خدا

خشيّت تـابع معرفـت

ضـمن رو، از ايـن 

تيخش .)21: 26، ج 1

آ یو. خـوف دارد

ميكتقـكُم عنـداّهللاٰ أ

و تقـوا بـه انـداز ت

اوست نه به اندازه

 پذيرد مىدر او  ی

و بـه مقـام فنـا نرس

جـالل اقـدس حـق

نه طلب ؛هم نه عقل

م تا چاشنى نكنـى

يـا مرشر يـپ ،هنمـا

اس ی، ضـرورشد ى

جود چنين انسانى

 نفس اّماره بـه نفـس

ه فخك ابسته است

ـال قـوه نظـری ر

ديگر غيـرممكن 

از ج: )28: فـاطر( »ورٌ 

خ«: گويد مى ،ست

.ت به خداوند دارد

1401رازی، ( ») رجا

ن رجا از خدا خيع

كُرمَ أكّن أ«: ۀبه آي

سـتاو یابع تقوا

وند به اندازه علم ا

یصول به حق و فنا

ننهـد و ی طريق پا

بـوع نـور اعظـم ج

نه وه ؛ند نه خيال

 بود و از اين مقام

  :تيجه گرفت

را عنوان به كامل 

مىده ينام» املكن 

در گرو وج ها نسان

ل ي نفسانى و تبد

واگر يد یامور ك

  .است شده 

كمـ ؛داند مى نفس

ك آن دو را از يكد

َ َعزِ  ٌز غَفُويء ِإن اّهللاٰ

ومند و آمرزنده اس

نسان عالم معرفت

عين خوف در( ت

عالِم در ع .ن است

اد بدانسته و با استن

سان نزد خداوند تا

فرد نزد خداو ىش

هودی را برای وص

تا سالك در اين  

لمعـان ينب«:  يافت

ع شود، نه حس ما

او بود كه موجود

  .)31: 1383ی، 

نتموارد زير را ان 

وجود انسان یراز

انسان« ی پس از و

ان ديگر یو اخرو 

ل در گرو انقالب

كترو  یاموردن 

از آنها  ىض برخ

را به كمال قوای ن

ل دانسته و تفكيك

َ مِْن عِبَاِدِه الْعُلََماء ّهللاٰ

روي دارند و خدا ن

است و انن صفت 

 به او اميدوار است

آن ۀشخص دارند

عالم بر عابد د یر

ارزش انس گويد كه

گاه ارزين جايبرا

وی شيوه شه ايت

گويد مىكه  رود 

نخواهد  جويد مى

چون طالع »اّهللاٰ  رح

ب موجود ماند و ا

رازی( »ر لّما َخلق له

  يری

تو مى گفته ب پيش

ن ريز نظر فخر الد

ايمعاصر   عارفان

 یويدن ی رستگار

كمال مودن طريق

دا ن اصل به انجام

نده متعرضكطور پرا

زی كمال انسان ر

وه عملى را به عمل

  

  

 

اّهللاٰ ىخْشَ ي

مياز او ب

واجد اين

خداوند 

معرفت ش

ل برتريدل

گ مى )13

است، بنا

نها در

مىپيش 

مآنچه را 

أفمن شر«

مطلوب نه

كّل ميسر

گي نتيجه

مطالباز 

از. 1

اصطالح

كمال و 

پيم. 2

اين. است

خود به ط

را. 3

كمال قو
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قـوه  ،براسـاس سـخن رازی .ذاته و خير را بـرای عمـل بـه آن بشناسـدانسان بايد حق را ل

  .نظری نفس نقش محوری در استكمال قوه عملى دارد

بنـدی بـه اخـالق و  های شـريعت و پای نظر امام فخر بستر كمال، عمل به آموزهاز . 4

ی و ادلّه عقلى را برا 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

گــردد، بلكــه بايــد دل را در گــرو  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«يشان، قلب از ديدگاه ا. 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 امور روحانىرازی . 5

اسـت  ىامل، يك روح كامور روحانىدر عالم  كه همچنان ؛برخى فراتر و برخى فروترند

 . ن استيجسمانى نيز چنامور ، در عالم يندكه ديگران پيرو محض او

يى اسـت كـه صـوفيه 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

  .مكتب عرفانى وی داردعربى و شاگردان و پيروان ابن زيادی به ديدگاه 

    



 . المعارف ر

خر فرهنگـى 

 :ـقا، القـاهره

: ـقا، بيـروت

الكترونيكى، 

: ری، تهـران

  .االولى

  .شارات بيدار

  .ى

 ةمكتبـ: قـم، 

، ترجمــه و له

  .چاپ دوم ،

 ةمكتب :ةقاهر

ء والحکمـــاء 

مكتبة  : قاهرة

 .الفكر دار: 

دار: ، مصر)ن طوسی

جمـن آثـار و مفـاخ

حمـد حجـازی السـ

حمـد حجـازی السـ

نسخه ا(ت االزهريه، 

ح محمـدباقر سـبزوا

ا ةالفكر، الطبع دار 

انتش: قم، والطبیعیات

دار الكتب العربى: ت

،)شرحی االشـارات(

چهــارده رســال ،)13
دانشگاه تهران،: ران

، القحسنی والصـفات

أخرین مـــن العلمـــاء

د حجازی السقاء، 

:، بيروتۀ والفلسفیۀ

ح خواجه نصیرالدین
انج: ، تهرانلتنبیهـات

  

اح .د ، تحقيـقـدیس

، تحقيـق اح التأویـل

الكليات ة، مكتبدین

، مقدمه و تصحيحم

:بيروت )تیح الغیب

 فی علم االلهیات و
بيروت، العلم االلهی

(ی علی االشارات

383(ی و ديگــران 

تهردباقر سبزواری، 

لله الحشرح االسماء ا

 المتقـــدمین والمتـــأ

، احمدت والتنبیهات

ازی وآراؤه الکالمیۀ

شرح(ت و التنبیهات
شرح االشارات وال، 

 ).سالمى مركز نور

اسـاس التقـ، )الف 
   

سرار التنزیل وأنـوار
 

ألربعین فی اصول الد
  ).مركز نور

لبراهین در علم کالم
   

مفاتی(لتفسیر الکبیر
المباحث المشرقیه، 

لمطالب العالیۀ من ا
شرح الفخر الرازی، )

الدين ســهرورد اب

سيدمحمد: م احوال

لوامع البیّنات فی ش 

محّصـــل افکـــار، )
 .شورات الرضى

لباب االشارات، )م. ب
  .  االولى

فخرالدین را، )196

  ه

  كريم

االشارات، )بى تا(ينا 
،)بى تا( فخرالدين 

كتابخانه حكمت اس 

1986(خر الدين ف  

. ةزهري الكليات األ

اس، )1992(ــــــــــ 
 .االولى ةجيل الطبع

األ، )بى تا(ــــــــــ 
انه كالم اسالمى، م

ال، )1341(ــــــــــ 
.ات دانشگاه تهران

ال، )1401(ــــــــــ 
،)ق1343(ــــــــــ 

ال، )1987(ــــــــــ 
ج1986(ــــــــــــ 

  .ّهللاٰ المرعشى

ی، فخرالــدين، شــها

يح و مقدمه و تراجم

، )1976(ــــــــــــ 

 .ةت االزهري

)1378(ـــــــــــــــ 
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