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چکیده

مباحث ناظر به انسان را میتوان به مباحث وجودشناختی و معرفتشناختی تقسیم کرد.
رازی در آثار خود مباحث متعددی را در معرفتشناسی انسان ارائه کرده است .برخی از
دیدگاههای او در خصوص معرفتشناسی انسان از این قرارند :قوای انسان با وجود داشتن
محدودیتهایی امکان کسب معرفت را دارند؛ معارف انسان در دو دستۀ نظری و عملی قرار
میگیرد؛ عوامل غیرمعرفتی همچون تقوا و گناه در معرفت انسان اثرگذار است؛ انسانها به
لحاظ معرفتی در یکی از طبقات ناقصان ،کامالن و کامالن ِّ
مکمل قرار دارند؛ اولیا در طبقۀ
کامالن هستند و انبیا (ع) کامالن مک ِّملاند که وظیفۀ ایشان هدایت ناقصان به سمت کمال
است؛ الزم است ناقصان نسبت به انبیا اعتماد و تبعیت معرفتی داشته باشند؛ انسان به لحاظ
معرفتی هرگز قادر به برتری یافتن نسبت به مالئک نیست .در این مقاله ،که مطالب آن با
روش توصیفیـتحلیلی ارائه شده است ،نشان داده میشود که انسانها دارای قوای معرفتی
ً
جهت کسب معرفت هستند ،اما در مسیر کسب معرفت صحیح ضرورتا نیازمند تبعیت از
انبیا (ع) و تعالیم الهیاند ،زیرا راهی غیر از آن جهت کسب آن معارف وجود ندارد.
کلیدواژهها

فخر رازی ،معرفتشناسی انسان ،انسانشناسی ،انبیا ،مراتب معرفتی
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 .۱مقدمه

مباحثی را که رازی بر مبنای نصوص دینی دربارۀ انسان مطرح کرده است میتوان در دو دستۀ
کلی قرار داد .یکی مباحث مربوط به مراتب وجودی انسان و دیگری ،که موضوع این مقاله
است ،بحثهای مربوط به مراتب و ابعاد معرفتی انسان ،که در این مقاله از آن با عنوان
معرفتشناسی انسان یاد میکنیم .الزم به ذکر است که قرار نیست در اینجا مباحث
معرفتشناسی صرف یا معرفتشناسی دینی مطرح شود که کار آنها بررسی و توجیه باورها و
عقاید دینی و راه صحیح وصول به باور دینی است و از بیرون به معارف دینی نظر میکنند،
بلکه قرار است از منظر رازی نگاه دین به مباحث معرفتشناختی دربارۀ انسان طرح شود.
در خصوص معرفتشناسی دینی انسان از دیدگاه رازی کتاب یا مقالۀ مستقلی وجود
ندارد .در این مقاله با روش توصیفیـتحلیلی وجوه معرفتشناختی انسان از منظری دینی آن
گونه که فخر در اختیار ما نهاده است بررسی میشود .هر چند در نگارش این مقاله تالش
گردید به همۀ آثار رازی مراجعه شود ،بیشتر توجه به آن دسته از آثار رازی است که نگاه دینی
در آنها برجستهتر بوده و فخر تالش کرده است نگاه دینی را با نگاه عقالنی درآمیزد .به صورت
مشخص ،میتوان به آثاری چون تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) ،تفسیر صغیر (اسرار التنزیل)،
لوامع البینات (شرح اسماءالله الحسنی) و المطالب العالیه اشاره کرد.
برای ارائۀ منظم دیدگاههای فخر رازی ،ابتدا به جایگاه انسان در عالم و حقیقت وی از
نگاه دین اشاره میشود .سپس امکان کسب معرفت مورد بررسی قرار میگیرد و اشاره میشود
که این امکان برای انسان در بخشی ارادی و در بخشی غیرارادی و ذاتی است و تواناییهای
انسان در کسب معرفت نتیجۀ این دو بخش است .سپس به طبقات و سنخهای مختلف انسان
به لحاظ معرفتی و با نگاه دینی در سه مرتبۀ نقصان ،کمال صرف و کمال مکمل اشاره میشود.
 .۲امکان کسب معرفت

رازی معتقد است از منظر دین انسانها قادر به تحصیل معرفت بر اساس میزان استعداد خود
هستند .انسان با امتیازهای ظاهری و باطنی که دارد از طریق تنویر قلب به معرفت خداوند،
ذاکر بودن زبان و طاعات بدنی اشرف موجودات زمینی است( 1رازی .)971-4 :19 ،9411
خداوند انسان را تکریم و تفضیل داده است .تکریم وی با دادن عقل و نطق و خط است و

معرفتشناسی انسان از منظری دینی

919

تفضیل او با امکان کسب باورهای حقیقی و اخالق فاضله به وسیلۀ عقل و فهم است (فهد
غاصب 19 ،9499؛ رازی  .)971-1 :19 ،9411حیات ،عقل و قدرت داراییهای اساسی
انسان هستند که در میان آنها عقل برای کسب علوم سودمند و قدرت برای انجام اعمال نیکو
است (رازی  .)499-4 :19 ،9411بنابراین انسان با بهرهگیری از عقل توان دریافت حقایق
عالم را دارد .همچنین اشارۀ دین به ترکیب دوگانۀ انسان از جسم و نفس (رازی :19 ،9411
 )194-1بر امکان کسب معرفت داللت دارد ،زیرا از منظر دین حقیقت انسان نفس است که
همراه بدن (آلعمران )991 :و بعد از فنای آن حیات دارد (غافر94 :؛ نوح )11 :و آن امری
َّ
غیرمادی است (رازی  .)914-7 :19 ،9411قلب به عنوان اولین متعلق نفس جایگاه
تشخیص و تمییز یعنی محل عقل و معرفت است و در آن دادههای سایر اعضا بررسی میشود
(حج49 :؛ اعراف971 :؛ ق97 :؛ همچنین نک .رازی9419 ،ـب .)19-7 ،سمع و بصر
ابزارهای قلب هستند و احواالت قلبی بر عملکرد آن ابزارها مؤثر است (رازی :17 ،9411
 .)149توانایی قلب در تمییز امور و بهرهگیری آن از دیگر اعضای بدن جهت کسب شناخت
نشانگر آن است که انسان به میزان فهم و استعداد و قوت عقل و قوای معرفتی قادر به کسب
معارف حقیقی است (رازی .)11 :91 ،9411
از نظر فخر رازی انسان در ابتدای خلقت از هر نوع معرفتی خالی است ،اما با ابزار
کسب معرفتی که در اختیار دارد (رازی  ،)111 :11 ،9411با درک محسوسات ،باورهای
صادق اولیهای را که ابزار عقل جهت کشف مجهوالت هستند کسب میکند (رازی ،9411
 .)749 :91دین برای تأیید این امکان ،از راههایی نظیر بعثت انبیا (ع) و آگاه ساختن بشر از
اموری واقعی که با عقل قابل دسترسی نیست ،قوای شناختی و عقلی بشر را تحریک میکند
(رازی  .)991 :91 ،9411و دین (شوری11 :؛ نحل )911 :نفس انسانی را که از این توانایی
استفاده نکند و خالی از معرفت باشد فاسد و مرده میداند (رازی .)499 :1 ،9411
خالصه آن که از نظر فخر رازی انسان قادر است به میزان ادراک و بهرهمندی از قوای
شناختی کسب معرفت کند .گرچه در این مسیر غیر از قوای شناختی عوامل دیگری چون
احواالت قلبی و عاطفی و رفتاری میتوانند مقوی یا مانعی برای انسان ایجاد کنند و بر میزان
کسب معرفت و ارزش صدق آن معرفت اثر گذارند ،اما هیچ امری نمیتواند امری را که
خداوند آن را ممکن ساخته محال سازد و انسان را از این امکان بازدارد.
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 .۳ارادی بودن بخشی از معرفت انسانی

رازی با بررسی متون دینی نشان میدهد که از نگاه دین امکان کسب معرفت در مواردی منوط
به ارادۀ انسان است .عقل انسان را در جهت شناخت حقایق و انجام اعمال صحیح به حرکت
وامی دارد .از منظر دینی انسانی که قدرت بر چنین حرکتی دارد اما خالف آن را اراده میکند
پستتر از حیوانات است ،زیرا حیوانات دارای قوۀ عقل نیستند (رازی .)499 :91 ،9411
تمامی انسانها نزد خداوند دارای ارزش و اعتبار اولیۀ خدادادی هستند .اما انسان با کسب
فضایل و یا ارتکاب رذایل میتواند باعث حفظ و افزایش این کرامت یا از دست دادن و کاهش
آن شود .دین بیان میکند هر کسی با ارادۀ خویش بیشتر از انبیا (ع) نفع ببرد صاحب معرفتی
بیشتر است ،و با نور عقل آنان صفحاتی از غیب بر وی آشکار میگردد .پیامبران با تنقیح
دالیل و ازالۀ شبهات معرفتی ،کمدرایتی مردم را جبران میکنند .انبیا (ع) نه تنها معارف بشری
را اصالح و تنقیح میکنند بلکه با روش پسندیدۀ خود در دعوت افراد به دین حق ،از راه تشویق
و انذار ،کسالت و ماللت را از آنان دور میسازند و ارادۀ مردم را تقویت میکنند و در انجام
طاعات نشاط میآفرینند (رازی  .)49۲ :1 ،9411تمامی این امور زمانی عملی است که فرد
بخواهد خود را مطابق دستورات دین تغییر دهد و اگر فرد اراده نکند فعالیت و تالش انبیا ثمری
به حال وی نخواهد داشت.
دین معارف انسان را در دو بخش نظری و عملی قرار میدهد .در جنبۀ نظری شناخت
خداوند و در جنبۀ عملی اخالقیات (فعل بدن) و تزکیۀ نفس (فعل قلب) برترین معارف
هستند (رازی 94 :99 ،9411؛  .)917 :9شناخت خداوند مهمترین معرفت است ،لذا فرد
باید با بیشترین تالش و با ارادۀ قوی در راستای شناخت خداوند گام بردارد (رازی :99 ،9411
 ) 991و بیشترین مجاهدت در جهت انصراف قلب از غیر خدا به سوی استغراق در طاعت
وی و اصالح باطن صورت گیرد (رازی  .)914 :99 ،9411این تالش در واقع تالش در جهت
کسب معرفت است .در متون دینی نتیجۀ اصالح رابطۀ میان انسان و خداوند دو چیز است:
( )9اعطای معرفت و هدایت از جانب خداوند به مؤمنان )1( ،اصالح ساحت عاطفی و
رفتاری آنان از سوی خداوند .طاعت خداوند سبب دوری از ظلمات جهل و خلقیات
ناپسندی چون حسادت و کینه و فریب است (رازی )479-7 :91 ،9411؛ و سبب شناخت
و سعادت روح است و اشتغال به غیرخدا سبب هالکت و تحصیل ضد معرفت خداوند است
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(رازی  .)911-9 :94 ،9411همچنین تقوا سازندۀ انسان واقعی است و در مقابل شخص
غیرمتقی خارج از حدود انسانی است (رازی  .)19۲ :1 ،9411همۀ این موارد نشان میدهد
که ارادۀ فرد در حصول یا ازالۀ معرفت تا چه اندازه مؤثر و مهم است.
بر اساس دین (اعلی )94-91 :هدف انبیا از تعلیم و تزکیۀ مردم پاکسازی و کسب
اخالق پسندیده است .یعنی ابتدا طهارت قلب محوریت دارد و بعد از آن نوبت به رشد و
کمال قوۀ نظری و عملی و تکاپوی معرفتی انسان میرسد (رازی  .)999-1 :۲ ،9417در این
مسیر ،افرادی که طالب کمال هستند ،اگر از تعالیم انبیا (ع) بهره ببرند ،به سوی کمال خواهند
رفت (رازی  )119-4 ،9499و اگر از خداوند غافل و تابع هوای نفس شوند ،در بدترین
احواالت داخل میشوند (رازی  .)417 :19 ،9411کمال انسان در گرو رعایت اعتدال است.
خروج از اعتدال در قوۀ عملی سبب ارتکاب شهوات و در قوۀ نظری موجب دور شدن از
معارف یقینی است (رازی .)994 :9 ،9411
حسادت نسبت به انبیا (ع) و خشم بر تعالیم وحیانی مساوی انحراف و گمراهی است
(رازی  .)991 :۲ ،9417تبعیت از کمال انبیا بهترین درمان برای نقص بشر است و دوری از
آنان سبب بقای نفس در زیان خواهد بود (رازی  .)999 :۲ ،9417الزمۀ بهرهمندی از کمال
پیامبران پذیرفتن دستورات آنان و هماهنگ ساختن خود با آنهاست (رازی .)191 :97 ،9411
تمامی این امور زمانی میسر خواهد شد که انسان با ارادهای راسخ و مطابق با عقل و دستورات
دین به تبعیت از انبیا (ع) بپردازد و در غیر این صورت رسیدن به حقیقت دشوار است و البته
شیاطین و نفس و احواالت باطنی و عاطفی و رفتاری خود انسان چه بسا مانعی برای کسب
حقیقت باشند.
 .۴تواناییهای معرفتی انسان

از نگاه دین ،معرفتی که انسان به مدد قوای معرفتی خود میتواند به دست آورد نامحدود
ُ
نیست .در مواردی که عقل توانایی درک حسن و قبح آنها را دارد آموزههای پیامبران دارای
کارکرد تأیید و تأکید است و باعث اتمام حجت بر انسانها میشود (رازی ،)191-94 ،9499
اما در اموری که عقل توان درک صحیح آنها را ندارد یا برای کشف مطلبی در مواردی تجربهای
طوالنی که بسیار زمانبر خواهد بود مورد نیاز است ،انسان نیازمند دستگیری انبیا خواهد بود.
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از جملۀ این امور کیفیت اعمال عبادی ،صفات خداوند و حتی صفات انسان ،یکپارچگی در
عبادات ،هدایت به سمت کمال حقیقی ،تعلیم برخی صنایع ،تعلیم اصول مهمی در زمینۀ
اخالق و تدبیر کشورها هستند (رازی .)191-11 ،9499
اقسام تواناییهای معرفتی انسان از منظر رازی آن طور که دین بیان میکند بدین شرح
است که انسان قادر است معارف حسی و عقلی را از راههای طبیعی و با تالش فکری کسب
کند (رازی )949 :11 ،9411؛ الهام منبعی است که با آن شناختی در دل واقع میگردد (رازی
)999 :17 ،9411؛ علم لدنی معرفتی است که نیاز به تالش فکری ندارد بلکه با ریاضت و
مجاهده با نفس علوم و معارفی از سوی خداوند به انسان القا میگردد (المهدی ۲1 ،1117؛
رازی  )4۲9-1 :19 ،9411؛ فطرت از عوامل حصول یقین در انسان است (رازی :1 ،9411
 )411و اگر از عواملی چون تعالیم اشتباه و تربیت پدر و مادر و حسادت و زیادهخواهی دور
باشد ،خود میتواند راه صحیح را تشخیص دهد (رازی )979 :9 ،9411؛ فراست از جمله
عوامل حصول علوم خدادادی و مورد تأیید دین است (حجر71 :؛ بقره179 :؛ محمد)91 :
که با آن شناختی که سبب آن بر فرد نامعلوم است در خاطر و درون انسان حاصل میشود و
یا با مشاهدۀ ظاهر ،خلقیات باطنی طرف مقابل به دست میآید (هود( )97 :رازی ،9411
 .) 414 :1اما برخی دیگر از معارف ،خارج از حدود محسوسات و معقوالت وجود دارد.
یکی از راههای وصول به این معارف اعتماد معرفتی انسان به انبیا (ع) است (رازی ،9411
 .)911 :17دین میآموزد که با وحی کاملترین معارف و خیر و برکت همیشگی در اختیار
انسان قرار میگیرد (رازی  .)94 :99 ،9411بنابراین انسان موجودی است که قوای معرفتی
او در کسب برخی از معارف توانا است ،ولی معرفتهایی در عالم وجود دارد که تنها راه
وصول به آن گردن سپردن به آموزههای انبیا (ع) است.
 .۵سنخشناسی معرفتی انسانها

از نگاه متون مقدس از یک طرف تکامل معرفتی نفس با شیوههای مختلفی چون تعقل و تالش
فکری ،بهرهمندی از دسترنج معرفتی دیگران (رازی )111 :9 ،9411؛ تضعیف قوای حسی و
خیالی و تقویت قوۀ عقل با ریاضت و مجاهده جهت تجلی انوار معرفت الهی در قلب (رازی
 )4۲1-9 :19 ،9411حاصل میشود ،و از سوی دیگر تفاوت نفوس انسانها نشان میدهد
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که تربیتپذیری افراد با یکدیگر متفاوت است .لذا برخی افراد نسبت به امراض قوای نظری
و عملی مصونیت زیادتری دارند و برخی بیشتر در معرض قبول امور باطل هستند .در این
میان انبیا (ع) به عنوان طبیب امراض با هر گروهی به اندازۀ توان نفس آنان به مداوا میپردازند.
لذا افراد با توجه به همت خود و استعداد خدادادی و بهرهگیری از تعالیم صحیح در مراتب و
درجات مختلفی قرار میگیرند.
در دین انسانها به لحاظ بهرهمندی از معرفت سه دسته هستند :ناقصان ،کامالن
ّ
ّ
غیرمکمل و کامالن ِّ
ِّ
مکمل .ناقصان دو دستهاند ،یا در عین ضال بودن مضل نیز هستند و سعی
در نقصان دیگران دارند و یا چنین تالشی ندارند و فقط خودشان گمراه هستند .کامالن هم دو
دسته هستند ،یا قدرت بر اکمال دیگران را ندارند که اینان اولیا هستند یا میتوانند افراد ناقص
را به کمال برسانند ،که اینان انبیا (ع) هستند ،و چون درجات نقصان و کمال بینهایت است،
توانایی انبیا (ع) در به کمال رسانیدن مردم نیز متفاوت است .از اسرار دین تأثیر کماالت نفوس
انبیا (ع) در ارواح ناقصان میباشد (رازی  .)71-9 :91 ،9411ارواح ناقصان نیز به اندازۀ
نزدیکی یا دوری از خدمت به روح انبیا (ع) در مراتب مختلف هدایت یا ظلمت قرار دارند.
از منظر آیات حرکت تکاملی ناقصان شامل سه مرتبۀ شریعت ،طریقت و حقیقت است (رازی
.)191 :97 ،9411
2
انبیا (ع) جهت رسانیدن انسانها به کمال آنان را به اندازۀ تواناییشان به کسب حکمت
یعنی تخلق به اخالق خداوند فرامیخوانند ،که شامل دو مطلب است )9( :شناخت حق به
انسان
خاطر ذات حق )1( ،شناخت فعل صواب برای عمل به آن (رازی  .)1۲ :7 ،9411لذا ِ
مطلوب دین در پی کسب کمال در دو زمینه است )9( :شناخت مبدأ و معاد )1( ،شناخت
ِ
خیر و نیکی برای عمل به آن (رازی .)999 :۲ ،9411
در ادامه اقسام و احکام معرفتشناختی هریک از این گروهها ذکر میشود.
 .۱-۵ناقصان

این گروه باید از افراد کامل پیروی کنند و اگر به حال خود رها شوند راه به کمال ندارند .زیرا
اموری مانند وجود افراد منحرف در حوزۀ اندیشه و نظر (رازی  ،)9۲1-9 :19 ،9411وجود
امراضی در عقاید و اخالق ،وجود شبهات و انحرافات گمراهان (رازی ،)911 :19 ،9411
وجود دیانتهای باطل و گمراه در میان مردم (رازی  ،)919 :4 ،9411خروج از حد اعتدال
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به دلیل قصور عقل و فکر انسان در درک حقایق (رازی  )191 :14 ،9411به دلیل دشواری
تشخیص حد وسط و ماندن بر آن (رازی  )419 :9۲ ،9411موانع رسیدن به کمال هستند.
جهت رفع این موانع انبیا (ع) شیوۀ تفکر و نظر در دالیل را به مردم آموزش دادهاند (رازی
.)497 :1 ،9411
گام اول در خالصی ناقصان از نقص اعتراف به نقصان علم و قدرت خویش جهت
اطاعت نفس در برابر حق است (رازی  .)7۲ :9 ،9411ولی همۀ ناقصان چنین نیستند ،پس
بر اساس میزان تبعیت از حق و دستورات انبیا در سه دسته 3قرار میگیرند،
 .۱-۱-۵سابقان
این گروه غرق در انوار و معارف الهی شده و دین آنان را سابقان (واقعه )91 :و مقربان (واقعه:
 )۲۲ ،99مینامد .معرفتی که به این طریق هدایت میکند علم ریاضت روحانی است (رازی
9419ـب .)19 ،اینان با توفیق خداوند بر اساس اوامر او و بر خالف نفس خود عمل میکنند
(رازی )191 :19 ،9411؛ طالبان معرفت حقیقی و یقینی هستند و چون به حکمت دست
ً
یافتهاند صرفا با ادلۀ یقینی میتوان با آنان سخن گفت (رازی  .)1۲7 :11 ،9411این گروه
در ابتدا صاحب عقل هستند و چون به کمال رسیدند صاحب ّ
لب میگردند (رازی ،9411
.)411 :1
 .۲-۱-۵مقتصدان
نفوسی در درجۀ وسط قرار دارند ،گاه با عبادت به عالم اعلی ترقی میکنند و گاه با تدبیر و
تصرف در عالم پایین ،نزول میکنند .دین اینان را اصحاب میمنه (واقعه )۲ :یا مقتصد (فاطر:
 )91نامیده است .علمی که به این طریق هدایت میکند علم اخالق است (رازی 9419ـب،
 .)19اینان در راه حق اجتهاد میکنند و با نفس خود مبارزه میکنند ،اما گاه پیروز میشوند و
گاه شکست میخورند (رازی  .)191 :19 ،9411این گروه در کمال به حد حکما نمیرسند
و در نقصان نیز به حد فتنهگران و اخاللگران نیستند؛ دارای سالمت خلقیاند ولی استعداد
فهم دالیل یقینی را ندارند ،لذا سخن گفتن با اینان از راه موعظۀ حسنه است (رازی ،9411
.)1۲7 :11
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 .۳-۱-۵ظالمان
این درجۀ افرادی است که متوجه عالم اسفل و طالب لذایذ دنیوی هستند که ظالمان یا
اصحاب شمال نامیده میشوند (رازی 9419ـب)19 ،؛ مغلوب هوای نفس هستند و از
اطاعت خداوند خارج شدهاند (رازی  .)191 :19 ،9411علم این افراد برای مخاصمه و
فتنهانگیزی است نه کسب حقیقت و لذا مکالمه با ایشان از راه جدل برای الزام و افحام است
(رازی  .)1۲7 :11 ،9411از منظر دین این گروه به سوی کمال نمیروند .زیرا ( )9از عقل و
قلب خود بهرۀ درستی نمیبرند و فقط در مواقع خطر به سوی خداوند رو میکنند ،لذا تناقض
رفتاری دارند که نشانۀ کمعقلی آنان است (رازی  )1( .)41۲-1 :19 ،9411سلطۀ عوامل
غیرمعرفتی مانند حسادت و بغض و نفرت و یا متأثر شدن از محیطی که گمراهان مسلط بر
آن باشند و علیه حقیقت تبلیغ نمایند مانع از شنیدن و درک حقیقت است (رازی :17 ،9411
 .)97۲پس هرچه بیشتر با آیات قرآن سروکار داشته باشند بیشتر گمراه میشوند (رازی ،9411
 )9( .)911 :19اشتغال به امور دنیایی و مداومت برآن علت کور و کر شدن و عدم ادراک
حقیقت است (رازی  )4( .)994 :17 ،9411تبعیت از معرفت فاسد مانند تقلید مانع از
کامل شدن است .زیرا تقلید سبب میشود انسان تابع هوا و هوس گردد و در جهالت و
رویگردانی از دالیل بماند و گویی شنیدن و تعقل از شخص مقلد سلب شده است (رازی
 .)491-9 :14 ،9411تقلید مورد مذمت شدید دین است و راه دین از راه تقلید که دین کفار
است جدا میباشد (رازی .)919-7 :1 ،9411
از نگاه دین ظالمان چند راه برای گمراه کردن دیگران دارند )9( :ضرر رساندن به دیگران،
( )1وعدۀ به ضرر رسانیدن یا در صورت ترک عمل دادن منافعی یا ندادن اجازۀ شنیدن سخن
4
حق )9( ،ایجاد شک و شبهه در اعتقادات مردم (رازی .)991 :94 ،9411
 .۲-۵کامالن غیرمکمل

اینان راه حق را گرفته ،در قوۀ نظری و عملی کمال یافته و در شناخت حق و شناخت عمل خیر
کامل شدهاند .این آخرین درجۀ انسانی و اولین مرتبۀ مالئکه است .البته این گروه توانایی
هدایت و به کمال رسانیدن ناقصان را ندارند (رازی  .)999-4 :۲ ،9411جوهر نفس آنان به
حد کمال رسیده است و صفات فاضلهای را حاصل کرده است (رازی .)191-9 :17 ،9411
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میتوان اینان را همان دستۀ نجاتیافتگان از نقصان یعنی سابقین دانست.
 .۳-۵کامالن مکمل (انبیا علیهم السالم)

رسوالن الهی خود کامل هستند و توانایی انتقال ناقصان به کمال را دارند .توانایی انبیا در
هدایت مردم متفاوت است (رازی  .)197 :97 ،9411نفوس ایشان دو مزیت کمال ذات خود
و توانایی اکمال دیگران و دو صفت علم و قدرت را دارد .نایبان آنان در زمینۀ معرفت عالمان
هستند و به تعبیری میتوان آنها را نمایندگان انبیا در عالم ارواح دانست .نایبان قدرت انبیا
حاکمان هستند ،و چون قدرت عامل استیالی بر جسد است ،آنان خلفای انبیا در عالم اجساد
هستند (رازی  .)191-9 :17 ،9411مقام انبیا نشانی بر قدرت و ظرفیت روحانی انسان
است که میتواند تا حد مالئکه رشد معنوی یابد .آنان منافعی برای بشریت به ارمغان آوردهاند
که مهمترین آنها درمان نفوس بشری است .مرض نفوس بشر دو نوع است :اعراض از حق،
اقبال بر خلق (رازی  .)91۲ :۲ ،9417انبیا (ع) طبیبان امراض روحی بشر هستند و طبق دین
دردهای اخالقی و عقیدتی افراد را طی مراحل ذیل پاک میکنند .در مقام اول موعظه میکنند.
ّ
مرضی خداوند نباشد و به غیر او
در این مرتبه فرد را از امور ناپسند نهی مینمایند و از آنچه
مشغول دارد نهی میکنند .در مقام دوم شفا میدهند .در این مرتبه نوبت طهارت باطن است
که از طریق مجاهده اخالق پسندیده جای اخالق ناپاک را میگیرد .با این کار قلب پاک
میشود و موانع روح جهت مطالعۀ عالم ملکوت برطرف میگردد .مرتبۀ سوم هدایت یا همان
ظهور نور عالم قدس در نفس است (هود .)919 :مرحلۀ چهارم رحمت است که عبارت از
تابیدن نور روح نبی بر روح آن ناقص است (رازی .)19۲-1 :97 ،9411
انبیا که جهت هدایت مردم آمدهاند همگی در اصول دین متحد (شوری99 :؛ انعام)11 :
ولی در فروع دارای اختالفاتی هستند (رازی  .5)979 :91 ،9411وجود تاریخی انبیا امری
مسلم و اثباتشده است و از نگاه متون دینی دو دسته دلیل بر اثبات نبوت و صدق ادعای آنان
وجود دارد :معجزه و اثرگذاری بر مردم.
نفوس مردم اقسامی از جهالتها و نقص و حب دنیا را دارد و سعادت آنان در گرو اعتقاد
6
انسان آگاه از معرفت و عمل صالح ،وقتی کسی
صحیح و عمل صالح است .در این روش ِ
را ببیند که در انتقال مردم از کفر به ایمان و از باطل به حق دارای نفس قوی باشد و از اعمال
دنیوی به سوی اخروی فراخواند ،میداند که او نبی صادق و مصدق است .کسی که چنین

معرفتشناسی انسان از منظری دینی

911

باشد باید دارای نفسی قوی و روحی کامل باشد که ناقصان را از نقص به کمال ببرد .این
طریقی برای کشف حقیقت و ماهیت نبوت است( 7رازی .)197-۲ :97 ،9411
با وجود دالیلی که پیامبران (ع) از معجزات و اثرگذاری بر مردم دارند و دالیل عقلی و
نقلی که در گفتار و رفتار آنان وجود دارد برخی ایشان را تکذیب میکنند .از جمله عوامل این
انکار دالیل ذیل است :عدم شناخت صحیح خداوند و تردید در حکمت و مالکیت او (رازی
 ،)11 :99 ،9411توجیه کفر و بیایمانی با اعتقاد به جبرگرایی و نفی تکلیف به عنوان محملی
برای نفی انبیا ( ،)11 :۲ ،9417تبعیت از ظن (یونس )99 :و تخمین (ذاریات( )91 :رازی
 ،)979-4 :99 ،9411حرص بر طلب دنیا و جدیت در بقای ریاست (رازی :97 ،9411
 ،)1۲7عدم پذیرش امکان نبوت برای انسان (اسراء( )14 :رازی 919 :1 ،9411؛ :19
.)179-1
برخی از منکران به دلیل ایراد در ساحت معرفتی و باورهایشان صفات و خصوصیاتی
برای انبیا از پیش خود در نظر میگرفتند که منجر به رد و انکار انبیای واقعی میشد .از جمله،
بر اساس تقلید (رازی  )1۲7 :97 ،9411به عقاید گذشتگان پایبند بودند و اگر کسی آن باورها
را نقض مینمود حکم به فساد رأی وی میدادند؛ باید همۀ افراد مطابق عرف و عادت ـ هرچند
غلط ـ عمل میکردند و انجام عمل خالف عادت مردم را دال بر جنون میدانستند ،نه نبوت؛
معتقد بودند باید تا مشخص شدن سرنوشت مدعی نبوت منتظر بمانند که یا از جنون شفا یابد
یا او را بکشند و یا اگر با نصرت خداوند صاحب جالل و شکوه شد تابع وی شوند وگرنه
خداوند او را خوار مینماید .از نظر رازی این شبهات واضح الفساد هستند و لذا دین متعرض
نقد آنها نمیگردد( 8رازی .)179-1 :19 ،9411
مرتبۀ نبوت حد اعالی انسانیت و اول مقام مالئکه است ،یعنی مالئکه از باالترین مرتبۀ
انسانی هم برتر هستند و انبیا (ع) وصل به عالم فرشتگان میباشند و صفات آن عالم را خواهند
داشت (رازی بیتا .9)999-7 ،لذت ،کمال و سعادت حقیقی متعلق به اشتغال نفس به طلب
کمال علم است .بر خالف لذایذ مادی ،معارف الهی متوقف بر تعلق نفس به بدن نیست و
چه بسا اتصال نفس و بدن مانع از دریافت کمال باشد .برای طالب انوار الهی توجه به عالم
اعلی سبب کمال در حال و آینده است و توجه به عالم اسفل موجب لذت حال و درد پس از
مرگ است (رازی 9419ـب.)11-9 ،
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 .۶نتیجهگیری

رازی معتقد است که نفس انسان توانایی دریافت معرفت را دارد ،اما این توانایی محدود است.
انسان میتواند با توجه به اراده ،حاالت و ملکات رفتاری ،خود را از معارفی ولو حقیقی محروم
نماید .قوای شناختی انسان نیز محدودیت دارد .هر معرفتی با یاری خداوند به حوزۀ معرفتی
انسان وارد میشود و نیز اموری هستند که انسان هر اندازه تأمل نماید هرگز مکشوف
نمیشوند .نکتۀ مهم آن است که هر اندازه رابطۀ انسان با خداوند طبق دستورات انبیا (ع)
بیشتر باشد ،معارف حقیقی بیشتری را حاصل میکند .در نگاه دین انسانها به لحاظ معرفتی
در سه دستۀ کلی ناقصان ،کامالن غیرمکمل و کامالن مکمل قرار دارند و طی مراتب کمال
شامل گذر از مراحل شریعت و طریقت و حقیقت و به تعبیری مراتب نقصان و کمال و اکمل
کمال است .بیشتر مردم در طبقۀ ناقصان قرار میگیرند ،بخشی در زمرۀ کامالن (اولیا) و تعداد
اندکی هم توانایی انتقال ناقصان از نقص به کمال را دارند (انبیا) .دو دستۀ اول برای رهایی از
نقص و رسیدن به سعادت باید تابع و پیرو کامالن مکمل (انبیا (ع)) باشند و از دستورات آنان
پیروی کنند.
مباحث فخر رازی روشن میکند که دین سخنان فراوانی در باب معرفتشناسی انسان
دارد که کافی است با نگاه پرسشگر آنها را استخراج کرد .مباحث دین در خصوص انسان به
ابعاد معرفتی انسان ختم نمیشود .در میان همین بحثهای معرفتی نیز شاهد ابعاد مختلف
اجتماعی ،روانشناختی ،سیاسی بودیم .دین برای هدایت انسان آمده است و به همین دلیل
دارای آموزههای مرتبط با انسان است .کافی است همانند فخر رازی چشم مسئلهیاب و
پاسخیاب داشت.
یادداشتها
 .1از نگاه دین در نظام طبقاتی هستی ،هر طبقه دارای موجودات کثیری است که هر یک مقام خاص خود را
دارد ،و انسان هم دارای مقام خاص خود است (رازی.)14 :9 ،9411 ،
 .2حکمت یعنی رسیدن به معرفت مطابق معلوم (یعنی معرفتی صادق و حقیقی) (رازی.)99۲ :11 ،9411 ،
 .3برای مقایسۀ دیدگاه رازی با سایر متفکران اسالمی در این خصوص ،نک .نجاتی .117-1 ،9494
 .4از نظر حکما معرفت کمال نفس است و جهل رنج و درد است ،اما جاهالن و صاحبان عقاید باطل بدین
سبب الم روحی ندارند که نفس آنان به تدبیر بدن اشتغال دارد و این مانع از احساس درد توسط روح است
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(رازی .)99۲-1 ،9 ،9979
 .5گرچه میان بعثت و عدم بعثت حالت اول (بعثت) بهتر است ،اما رازی از نظر عقلی به دلیل عدم وجوب
وجود اصلح در دنیا ،وجود انبیا (ع) را ضروری نمیداند .زیرا هرچند حاالت خیر و فضل انسانها
میتوانست بهتر از حال کنونی آنان باشد ،اما چنین چیزی در دنیا حاصل نشده است .زیرا واجب نیست
در دنیا آنچه اصلح و بهتر است اتفاق بیفتد (رازی )117 :1 ،99۲4
 .6عمل صالح موجب ازدیاد نفرت از دنیا و رغبت در آخرت میباشد (رازی .)197-۲ :97 ،9411
ّ
 .7رازی راه اثبات نبوت با معجزات را برهانی إنی و شیوۀ دوم که اعلی و اکمل است را برهان ّلمی میداند
(رازی .)197-۲ :97 ،9411
 .8رازی خود جواب آنان را میدهد .برای مشاهدۀ جواب او نک .رازی .179-1 :19 ،9411
 .9از نظر ابن عربی میان انسان حیوانی (ناقصان) و انسان کامل (انبیا و ،در نبود انبیا ،اولیا) مراتب مختلفی
وجود دارد .از نگاه وی مقام انسان کامل و وارهیدۀ از مقام حیوانی برتر از مالئکه است و مالئکه منزلت
وی را هرگز درک نمیکنند .مالئکه همواره به انسان کامل که در هر زمانی در زمین وجود دارد سجده
میکنند .انسان کامل تنها کسی است که حق را میشناسد و از این معرفت و شناخت هم مالئکه و هم
انسان حیوانی خالی هستند (الغراب .)91-11 ،1 ،9491
کتابنامه
قرآن کریم.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .9979 .شرح عیون الحکمه .تحقیق محمد حجازی سقا .تهران :موسسه الصادق
(ع).
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .99۲4 .شرح االشارات و التنبیهات .تحقیق نجفزاده .تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.
ّ
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله9419 .ـالف .لوامع البینات .قاهره :مکتبه الکلیات االزهریه.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله9419 .ـب .النفس والروح و شرح قواهما .تحقیق محمد صغیر حسن معصومی.
تهران :بینا.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .9417 .المطالب العالیه .تحقیق حجازی سقا .بیروت :دار الکتاب العربی.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .9499 .محصل افکار المتقدمین والمتاخرین من الحکماء والمتکلمین .تحقیق
حسین اتای .عمان :دار الرازی.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .9411 .مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .9499 .فی التنبیه علی بعض االسرار المودعه فی بعض سور القرآن الکریم و
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الفرقان العظیم .تحقیق بهاءالدین دارثما .بیروت :دار ابن حزم.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .1111 .اسرار التنزیل و انوار التأویل .تحقیق عبدالرحمن عمیره و عبدالمنعم
فرج درو یش .قاهره :دار رکابی.
رازی ،فخرالدین ابوعبدالله .بیتا .النبوات و مایتعلق بها .تحقیق احمد حجازی السقا .قاهره :مکتبه الکلیات
االزهریه.
الغراب ،محمود محمود .9491 .االنسان الکامل (القطب الغوث الفرد) من کالم الشیخ االکبر محیی الدین
ابن العربی .بیجا :بینا.
فهد غاصب ،علی حسین« .9499 .المفاهیم التربویه عنداالمام فخرالدین الرازی من خالل کتابه التفسیر
الکبیر المسمی مفاتیح الغیب» .پایان نامۀ کارشناسی ارشد تربیت اسالمی .مکه :دانشگاه ام القری.
المهدی ،ابوالیزید جوده .1117 .االتجاه الصوفی عند ائمه التفسیر .قاهره :الدار الجودیه.
نجاتی ،محمد عثمان .9494 .الدراسات النفسانیه عند العلماء المسلمین .بیروت :دارالشروق.

