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 مقدمه

 ،تحلیلیشناختی انسان را از منظری دینی با روشی توصیفیوجوه هستی بر آن است کهاین مقاله 

ایم قاله کوشیدهچند در نگارش م. هرکندبررسی  ،اختیار ما نهاده استدر رازی که فخر  گونهآن

نگاه دینی در  است کهاو اما توجه بیشتر به آن دسته از آثار کنیم رازی مراجعه فخر آثار  همهبه 

النی درآمیزد. به صورت است نگاه دینی را با نگاه عقکوشیده  فخر رازیتر بوده و آنها برجسته

(، رار التنزیلاس) تفسیر صغیر(، مفاتیح الغیب) تفسیر کبیرآثاری همچون  توان بهمشخص می

 .کرداشاره  النبواتو  ةالعالیالمطالب (، اهلل الحسنی شرح اسماء) لوامع البینات

توان به دهد که نمیشناسی نشان میمراجعه به مقاالت و آثار منتشرشده در عرصه انسان

شناختی انسان هستی هاییژگیودیدگاه فخر رازی در شناخت  بارهیا اثری در مقالهزبان فارسی 

حاضر نخستین کوشش در شناساندن این مسئله به زبان فارسی است. این تحقیق از  مقاله .یافت

و فیلسوفان و متکلمان مسلمان  سنت اهلیابد که بسیاری از مفسران آن جهت اهمیت مضاعف می

آنان انعکاس  هاینوشتهی دارند و اثرات این توجه در به آرای وی توجه خاص فخر رازیبعد از 

 1.یافته است

خر رازی اشاره فاین مقاله در ابتدا به جایگاه انسان در عالم و امتیازات او بر اساس تصورات 

معرفی است، ده در اختیار ما نهارازی که فخر  ،. آنگاه حقیقت انسان را از نگاهی دینیکندیم

بررسی  د از مرگدر سه مرحله قبل و بعد از تولد و بعرا مراتب خلقت انسان  ،خواهد کرد. در ادامه

از مرگ  پسو در هر یک از این مراحل مطالبی همچون روابط انسان در دنیا و زندگی  کنیم،می

 بیان خواهد شد.

 
 

                                                             
(. 90-81: 2005الدین خویی که از شاگردان خود فخر رازی هستند )قوقام، الدین ارموی و شمساز جمله تاج. 1

(. بیضاوی در آرای 62و  60: 1416ند )ریسونی، متأثرالدین سبکی و بیضاوی در آرای اصولی از او افرادی چون تاج

 ریتأثاز آرای کالمی فخر رازی  المواقف(. ایجی در 55تا: پذیرفته است )مسعودی، بی ریتأثتفسیری نیز از فخر رازی 

 (.54-53: 2، ج1976؛ مدکور، 358: 1405پذیرفته است )صبحی، 
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 1جایگاه و امتیازات انسان. 1

فخر ) موجودات یکسان است بودن با سایردر خلقت، از حیث حادثدر نصوص دینی گرچه انسان 

. فخر داردمخلوقات دیگر امتیاز خاصی نسبت به مختلف  یهاجنبهاما از ( 137: 19ج ،1420رازی، 

 اشاره کرده است: باشدمبنایی برای اثبات جایگاه ممتاز انسان  دتوانیمکه  مصادیقبه برخی رازی 

 کندیمانسان را آشکار  یژهو، ارزش و جایگاه «خلیفه»با نام   آدمگذاری حضرت نام .1

 .(383: 2ج ،همان)

 (427: 2ج ،همان) دشوآموزی انسان سبب شده است مسجود فرشتگان درجات باالی علم .2

اعمال  دادنو انجام قیشناخت حقا یعقل و فهم، انسان را به سو که نشان از جایگاه واالی او دارد.

 2.دهدیسوق م حیصح

گفتن و اکتشاف مطالب جدید است که سبب شده است به انسان دارای توانایی سخن .3

عنوان یکی از مخلوقات خداوند آثار عجیبی در زمین ایجاد کند و این قدرتی است که خداوند به 

 .(165: 31ج ،همان) به دیگر موجودات زمینی نداده است، حال آنکه او داده است

 قوه ینفس بشر دارا است. نی)بدن( و نفس اشرف موجودات زم لحاظ جسم ازانسان  .4

ق و اسرار طبقات یاست و با آن حقا یوانیو ح ینبات قوهقوه، برتر از  نیعاقله است که شرافت ا

. بدن انسان اشرف ابدان شودیموجودات ساکن در آنها درک م قتیعالم امر و عالم خلق و حق

خالق  نیخود را بهتراست. خداوند بعد از خلق بشر ( 64: )غافرحسن صورت  یدارا رایز .است

 .(373-372 :21ج ،1420 ،فخر رازی) (14: )مؤمنونکرد  فیتوص

به بشر آموخت  فراوانیمطالب  به واسطه آن صاحب نگارش و خط است که خداوندانسان  .5

 3.(373: 21ج ،1420 ،فخر رازی) (5-3: )علق

                                                             
ی مختلف است. در هر الیه از این نظام موجودات خاصی تحقق دارند هاهیال. از نگاه دین، نظام هستی، نظامی با 1

 (.24: 1، ج1420جایگاه خاص خود است )فخر رازی، که هر یک از آنها، از جمله انسان، دارای مرتبه و 

 قتیدر تقابل با حق ،داشته یکه خداوند به او ارزانرفتار کند  یاگر انسان برخالف عقل و فهم. از نظر فخر رازی 2

 (.411: 15، ج1420 ،)فخر رازی تر خواهد بودو از بهائم پستاست گام برداشته 

گفتن و خط را که در مرحله خلقت انسان رخ داده است تکریم خداوند از . فخر رازی اعطای عقل، توانایی سخن3

، شودیم. از نظر او، تفضیل انسان بر موجودات دیگر از طریق کسب عقاید حقیقی و اخالق فاضله حاصل داندیمانسان 

 (375-372: 21، ج1420که در این مقام استفاده از عقل و فهم نقش اصلی را بر عهده دارد )فخر رازی، 
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 ترکیلذا به خداوند نزد .از عالم باال دارد یافقط انسان بهره ینیموجودات زم انیدر م .6

را اشرف  یو توانیم ،یبودن زبان و طاعات بدنن قلب او به معرفت خداوند و ذاکرشداست. با منور

 .(374: 21ج ،همان) دینام نیموجودات زم

 انسان از جایگاه واالیی برخوردار است دهدیمکه نشان  ستا هاانسانبعثت انبیا از میان  .7

 .(165: 31ج ،همان)

دهنده جایگاه که نشان (13: هی)جاث کرده استخداوند تمام موجودات زمین را مسخر انسان  .8

 شسفر کند؛یاو از آنها به عنوان مَرکَب استفاده م موجودات زمینی است.دیگر برتر او نسبت به 

در  یهمگ ینیموجودات زم ییو گو استانسان بر آنها  ازیو امت ییتوانا نشانه یو خشک ایدر در

مختص  هیتنوع تغذ نیو ا بردیم ودماندن سزنده یبرا واناتیخدمت او هستند؛ از نباتات و ح

نخست کرد:  ریدو گونه تفس توانیمانسان را  یبرا ینین موجودات زمکردانسان است. مسخر

 یرگریقدرت تسخ ،نکهیو دوم ا ؛انسان خلق کرده است یبا تحقق تعال راستاهمموجودات را  ،نکهیا

 .(374-372: 21ج ،1420 ،فخر رازی)است  یآموزعلم جهیکه نت است دهیبه انسان بخش

 ،همان) دهنده جایگاه واالی او در جهان استانسان قسم یاد کرده است که نشان خداوند به .9

 .(165: 31ج

 شودیممتذکر رازی که فخر  یانکتهجایگاه ویژه انسان در نظام خلقت باید به دو باره در

 توجه داشت:

جایگاه ویژه انسان در عالم از طریق ایمان و کفر قابل ازدیاد و کاهش است.  ،نخست آنکه

. (112: 28ج ،همان) شودیمایمان سبب ارتقای ارزش انسان و کفر سبب حرکت او به مرتبه جمادی 

او نهاده  عهدهرا بر  یرا ارتقای بیشتری دهد امانت اشکه انسان بتواند جایگاه ویژهخداوند برای این

. با رعایت این (187: 25ج ،همان) سایر مخلوقات و مکلفان خارج است عهدهاست که قبول آن از 

 امانت و مسیر ایمان امکان ارتقای رتبه او فراهم است.

عرش خداوند  ،برخی از مخلوقات خداوند از انسان برترند. در عالم جسمانی ،نکته دوم آنکه

. بر این (488-487: 27ج ،همان) استبرتر از انسان است و در عالم ارواح مقام اول متعلق به مالئکه 

انسان برترین موجود روی زمین است و به اعتبار کل عالم خلقت از برخی مخلوقات  ،اساس

 .(375: 21ج ،همان) است تریینپا



 شناسي انسان از منظری ديني: بررسي ديدگاه فخر رازیهستي

 

 

31 

 حقیقت انسان. 2

که نفسِ غیرمادی حقیقت  (265-264: 23ج ،همان) انسان ترکیبی از جسم و روح است ،از نگاه دین

. برخی از احکامی که فخر (204: 17ج ،1420، فخر رازی) است( 169: عمران)آلانسان و متباین با بدن 

 است: چنین دهدیمرازی با نظر به متون دینی در اختیار ما قرار 

، و با آن همراه بوده و پس از فنای آن باقی (62: ؛ انعام28-27: )فجرنفس قبل از بدن موجود  .1

 البقا دانست.الحدوث و ةروحانیتوان آن را لذا می 1.(50-43 :ب 1406، فخر رازی) خواهد بود

واقعی انسان « من»دهد که حقیقت و نشان میبا استفاده از دالیل نقلی و عقلی  فخر رازی. 2

: )غافر، بعد از فنای بدن همچنان حیات دارد (169: عمران)آلثابت و الیتغیر است، همواره زنده است 

که دهد با استناد به آیات نشان می وی .(28-27: )فجرگردد می و به سوی خداوند باز (25: ؛ نوح64

 .(397-394: 21ج ،1420، فخر رازی) کشدبودن حقیقت انسان میدین خط بطالنی بر دیدگاه مادی

وجه تمایز او از سایر موجودات دارای  شودیم. نفسی که باعث تحقق فهم و عقل در انسان 3 

مشترک است و اوصاف مختلفی چون تقوا،  هاانسان. این حقیقت میان (90: 25ج ،همان) نفس است

 .(404-403: 21ج ،1420، فخر رازی) (2: )انسانپذیرد ، تکلیف، ابتال، سمع و بصر را می(8-7: )شمس فجور

 .(481: 1383زرکان،  ؛128: 4ج ،همان) نامدرا روح می هاانسانگاهی این امر مشترک میان  فخر رازی

 شماهیت درنتیجهلذا خلقت آن با اجسام متفاوت است.  .نفس مبرّا از هر ترکیبی است .4

شوند ؛ اشیا بعد از ترکیب عناصر خلق می(398: 21ج ،1420، فخر رازی) 2استمتفاوت با اجسام هم 

 پدید آمده است.( 47: عمران)آل« کُن»اما نفس یا همان روح صرفاً با لفظ 

، فخر رازی) نفس به دلیل داشتن تبدیل و حرکت از نقص به کمال تغییرات تدریجی دارد .5

زیرا  .نداردتعارضی « من»بودن حقیقت انسان یا همان این نکته با ثابت. (393-392: 21ج ،1420

 بودن جوهر است.از سنخ ثابت« من»بودن سنخ تغییرات در اعراض است و ثابتاین تغییرات از 

گیرد و از طریق آن به سایر اعضا . قلب اول جایی است که نفس یا همان روح به آن تعلق می6

                                                             
آورد که بر اساس آن در کنار روح، جسم نیز در انسانیت انسان . فخر رازی در شرح مراحل خلقت بشر اقوالی را می1

 (.265: 23، ج1420دخیل است )فخر رازی، 

بودن روح نیست ولی قولی که روح را از اجسام لطیف نورانی آسمانی و جوهری مانند طبیعِت به جسم قائل. فخر رازی 2

 (.398: 21، ج1420)فخر رازی،  شمردمیداند نیک، و نزدیک به تعالیم کتب االهی نور خورشید می ناپذیرِانحالل
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 شودمیهای سایر اعضا در قلب بررسی زیرا داده است.اه تشخیص و تمییز یابد. قلب جایگتسلط می

سلطان بدن و  ،. قلب(57-51: ب 1406، فخر رازی) (37: ؛ ق179: ؛ اعراف46: )حجو همو محل عقل است 

محل معرفت است و سمع و بصر ابزارهای آن هستند و احواالت قلبی بر عملکرد آن ابزارها مؤثر 

د. زیرا مُدرِک اصلی گذارثر میاآن  دربارهکیفیت شنیدن و دیدن بر  ،است. مثاًل نفرت از چیزی

 1.(541: 27ج ،همان) نفس است و شدت تنفر نفس از چیزی مانع تدبر و اطالع از دقایق آن چیز است

باره بیماری اصلی نفس که همان حقیقت انسان است نیز سخن گفته است. دررازی فخر  .7

اِعراض از حق و اقبال بر خلق؛ و شفای آن هم اقبال بر حق و اعراض  :مرض نفس دو چیز است

از خلق است. به دلیل تفاوت ماهیت نفوس بشری، رسوخ این امراض در نفس و دریافت شفای 

 .(169-167تا: ، بیهمو) استمتفاوت  یاانبآنها از 

 مراتب خلق انسان. 3

با نظر به متون دینی مراتب حیات انسان را در سه مرحله قبل از تولد، در دنیا و بعد از  فخر رازی

 .داندیممرگ 

 انسان قبل از تولد. 1. 3

دهد که خلقت انسان از عدم محض دین از طریق اشاره به خلقت انسان قبل از تولد نشان می

 ،1420، فخر رازی) 2است( 71: )صو گِل ( 59: عمران)آلرسد و از خاک ، به یک پدر و مادر میاست

 .(137: 19ج

و  (13-12: )مؤمنونوقوع تغییر و تحول در نفس و بدن نظیر تغییرات نطفه  بهمتون مقدس 

تا از حصول فرآیندهای مختلف در این دو ساحت، لزوم وجود صانع اند کردهاحواالت نفس اشاره 

همچون علم، اراده، و به صفات خداوند  (174و  172: 19ج ،1420، فخر رازی) دنحکیم را نتیجه بگیر

                                                             
تقدم و تأخر وجود دارد. اگر شنیدن  «قلب»و  «سمع»در متون دینی در استعمال واژگان  ،. از نظر فخر رازی1

( و بدن بر قلب اثر گذاشته است. اگر حالتی 7 ه:د آنجا سمع مقدم شده )بقرشومطلبی سبب ایجاد حالتی در قلب 
( در اینجا قلب مقدم شده و قلب بر بدن اثر 23 فهم شود )جاثیه: مانعرغم شنیدن کالم علی ،قلبی مانند حسادت

 (.678: 27، ج1420گذاشته است )فخر رازی، 

زیرا نطفه در اصل غذایی است که از خوردن گوشت  .. خلقت انسان از خاک و گِل تضادی با خلقت از نطفه ندارد2
 (.141: 25، ج1420)فخر رازی،  استشود که منشأ حیات آنها خاک حیوانات یا گیاهان حاصل می
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 .(227: 26ج ؛ همان،121-120: 31ج ،همان) دنقدرت بر معاد اشاره کن یژهوبهخالقیت، قدرت؛ 

آموزد که تغییرات ]فیزیولوژیکی[ بدن کار دین با استدالل از طریق تحوالت جسمی می

یند آفرنوعی  اگر تحوالت تکوین بشر، صرفاًطبیعت یا تصادفی نیست بلکه تدبیر فاعل حکیم است. 

شدند. دین با شکل میبنده و کرویموجودات زنده همانند نطفه چس بودیممداوم طبیعی 

تر دادن به تغییرات نفس نیز در صدد اثبات صانع است. ادراک انسان در ابتدای خلقت پایینتوجه

شدن، عقل و شناسد. با بزرگرا نمی نفع و ضرراز حد دیگر حیوانات است. او دوست و دشمن و 

شبهات قوی در دین و کردن مطرحو قادر به  سدشنامی، اقسام مخلوقات را کندمیفهم وی رشد 

 ارادهخداوند است. این انتقال روح از نقصان به کمال و از جهل به معرفت، بر پایه حکمت و  درباره

 .(174-172: 19ج ،همان) خداوند است

 دنیا . انسان در2. 3

میانی وجود انسان حضور او در دنیا است. او در این مرتبه با موجودات دیگر ارتباط دارد  مرتبه

 گنجاند:میرا در چهار دسته  هاارتباطگذارند. دین این های وی اثر میکه بر باورها، عالیق و اراده

ان با خداوند انس رابطهبیعت. ارتباط با خداوند، ارتباط با خود، ارتباط با دیگر افراد و ارتباط با ط

 دیگر روابط است. کنندهاصل و پایه و تنظیم

خداوند این ارتباط را برای انسان قرار داد و بر اساس آن تکالیفی را به عنوان  ارتباط با خداوند: .الف

اختیار انسان است. برخی از . تکلیف خداوند بر انسان برآمده از گذاشتاو  عهدههی بر امانت اال

و با یاری  کردندو برخی مطابق اذن خداوند حق امانت را ادا  ندامانت را حفاظت نکرد هاانسان

. خداوند در کنار تکالیف، به انسان عقل، قدرت (189-187: 25ج ،همان) رسندخداوند به سعادت می

برای ثواب ست که جایی ا تکالیف اعطا کرده است. تکلیف زمانی نیکو دادنانجامبرای و ابزار الزم 

 .(737: 30ج ،همان) کندو عقاب باشد. لذا این امور قیامت را اثبات می

در ارتباط انسان با خداوند، خداوند نقش مربی را دارد که احسان و محبت خود را ارزانی 

ارتباط با خداوند،  یهسا. لذا در (258: 14ج ،همان) دکنو امور ناپسند را از انسان دفع می رددامی

فهمد آنچه نزد خداوند است باقی و دیگر امور فانی است د و فرد میوشمیاعمال انسان خالص 

، فخر رازی) کندبا او تنظیم  رابطهو باید کردار خود را مطابق پسند خداوند و سازگار با ( 96: )نحل

 .(99: 25ج ،1420
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های خداوند است. در این ذکر، توجه یکی از طرق انتفاع بشر از ارتباط با خداوند، ذکر اسم

 یدهفابه نفس اهمیت دارد. اگر نفس فرد متناسب با اسم خداوند باشد، ارتباط انسان با خداوند 

از نیز یکی  هاانسانهای خداوند معنای خاصی دارد و بر هر یک از حداکثری دارد. هر یک از اسم

هی غالب است. اگر نفس فرد با اسمی که مجانست و تناسب بیشتری دارد همراه معانی اسمای اال

گردد. در این صورت مراقبت بر ذکر آن اسم، راه انتفاع از آن شود از برکات آن اسم منتفع می

 .(143: 1ج ،همان) استاسم و خروج نفس فرد از قوه به فعل 

بیند و این نظر به خویشتن، نیازمندی وجودی خود به خداوند را میانسان با  ارتباط با خویش: .ب

 .(41: 25ج ،همان) 1در واقع سبب معرفت حدسی تام در اثبات خداوند و اثبات معاد است

ارتباط با  ینهزمد. ارتباط با خود در پذیربا خداوند از همدیگر اثر میارتباط انسان با خود و 

خودشناسی است.  عرصهارتباط با خداوند مانع از وقوع خطای انسان در خداوند مفید است و 

نفع  ،دیگری توجه دارند فایدهیبکه به جای آن ذات الیتناهی به امور  ،نافیان ارتباط با خداوند

. ارتباط با خود راه کسب دالیل (83: 25ج ،همان) کنندمی ستمو به خود  ،بزرگی را از خود دور

زیرا زمانی انتفاع از آفاق میسر  .دالیل آفاقی و ارتباط با طبیعت است یهپاانفسی است و آن دالیل 

. متون مقدس با تبیین اقسام (772: 30ج ،همان) شود که فرد ارتباطی سالم با خود داشته باشدمی

یافتن در دنیا است نفس در زمان کمال ودالیل انفسی که از جمله شامل داللت احواالت بدن 

: 26ج ،همان) دهدخداوند را نشان می ارادهو کمال علم و قدرت و  (530: 27ج ،همان) وجود خداوند

( 21: )ذاریاتدین  2.(111: 25ج ،همان) دارندداللت زیرا تطورات نفس و بدن بر آن صفات  .(227

 ،1420، فخر رازی) دانداثبات وجود خداوند میشناخت خود را راه شناخت خداوند، دفع شبهات و 

 .(574-573: 27ج

انسان با خداوند است. در دین تفاوت میان افراد  رابطهارتباط با دیگران فرع بر  ارتباط با دیگران: .ج

لحاظ تقوا و ارتباط با خداوند است. کفر سبب خروج فرد  ازلحاظ جنس یا پدر و مادر بلکه  ازنه 

. استانسانی است و ایمان راه انسانیت واقعی است. عبادت اصل و توجه به نَسَب فرع  یطهح از

                                                             
ویژه اگر فرد دیگران را پند دهد و خود را فراموش کرده ، بهدکند از خودفراموشی نهی میجِ بهدلیل دین  نیهم به .1

 (.488: 3، ج1420تر است )فخر رازی، احسان است و انسان در ابتدا خودش به این احسان مستحق باشد. زیرا پنددادن
 .141-140و  124: 25، ج1420فخر رازی،  ، نک.:اثبات وجود خداوند و وحدانیت او با دالیل انفسی نهیزمدر  .2
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اشاره به نسب زمانی معتبر است و اهمیت دارد که در اجداد فرد، اصلِ عبادت خداوند موجود 

 ،همان) ندشوجنس خود مایل میان به نیکان و افراد ناپاک به هم. نیک(115-112: 28ج ،همان) باشد

هی پندارد و خداپرست بر طبق باور به قضا و قدر اال. دنیامدار اکثر مردم را دشمن می(150: 13ج

پذیرد که خداوند و می (312: 8ج ،همان) و نعمت برادری و الفت میان قلوب با کسی دشمنی ندارد

... قرار داده تا برخی بنا به مصلحت حفظ جهان از  افراد را در طبقات مختلف جسمی، علمی و

که رابطه  دهدیم. این مطالب نشان (30: 27ج ،همان) خرابی و فساد به برخی دیگر خدمت کنند

 کند.ثیر ارتباط با خداوند تغییر میانسان با دیگران تحت تأ

قدم شود. مقابله و ثابتهم تعریف می انسان با دشمنان رابطهبا توجه به رابطه انسان با خداوند، 

 .(491: 15ج ،همان) خداوند است خالصانهبودن در برابر آنها نه به دلیل تفاخر بلکه برای عبودیت 

چیزی در این جهان غیر از انسان است. ارتباط  هر ،مقصود از طبیعت )آفاق(: ارتباط با طبیعت .د

دالیل انفسی قرار لیل بعد از . این نوع د(530: 27ج ،همان) با طبیعت راه کسب دالیل آفاقی است

از  استفادهزیرا شرط سودبردن از آفاق برخورداری از ابزار الزم و سالمتی قوا به منظور  .ددار

. اگر انسان از راه خودشناسی به وجود خداوند و قیامت نرسید (772: 30ج ،همان) طبیعت است

 ،همان) خداوند برسدبه دست تواند با نظر در آفاق به خلقت اولیه و امکان خلق مجدد آنها می

تر گرچه دالیل آفاقی عظیم ،ها استتر آنفسی، داللت آشکارتر و ساده. علت تقدم دالیل ان(41: 25ج

 .(461: 9ج ،همان) ترندو عجیب

خالقیت و وجود  .1 ،خواهددین با جلب توجه انسان به طبیعت و اختالفات و حوادث آن می

 ،همان) بودن این خلقت روشن شودبودن و واقعیحقبر .2 ؛(333-332: 2ج ،همان) دکنرا اثبات  خداوند

جهان را قابل کشف و  .3 ؛(83-82: 25ج ،همان) که برای عبث و بیهودگی خلق نشده است( 59: 25ج

 .(42-41: 25ج ،همان) زیرا به گشتن در زمین برای شناخت آن امر کرده است .داندشناسایی می

 انسان پس از مرگ. 3. 3

 و صحت ایمان وابسته به تصدیق آن است استاصول دین  ءزندگی انسان پس از مرگ جزمرحله 

ارتباط با  یهسا. باور به معاد در (143: 25ج ،همان) داندو دین آن را قطعی می (312-311: 26ج ،همان)

انکار معاد ارتباط با خداوند است. نداشتن کفر و  نشانهکه انکار آن  یاگونهبه  ،گیردخداوند شکل می

. هستی انسان پس از مرگ منوط (356: 2ج ،همان) در حقیقت انتساب عجز و جهل به خداوند است
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اعم از  ،هابه بقای نفس تمامی انسان قائلو دین در این عرصه  (25: 1ج ،همان) به بقای نفس است

قرآن  ،است. بنابراین پس از مرگ کالبد( 45: ؛ نوح46: )غافرو دوزخیان ( 170-169: )آل عمرانبهشتیان 

بلکه  (27-8: )فجر میرد)حقیقت انسان( نمی دهد که نفسنشان می «رجوع به سمت خدا»با عبارت 

 1.(50-43: ب 1406، فخر رازی)( 62-61: )انعام گرددیم بازبه عالم قدس 

مانند  ،حوادث قبل از قیامت .1انسان در هستی نهایی خود سه مرحله را پیش رو دارد: 

مانند نفخ صور، مردن مخلوقات روحانی و جسمانی و  ،حوادث هنگام برپایی قیامت .2عذاب قبر؛ 

گفتن صراط، سخنمانند تعیین جایگاه مردم، پل  ،حوادث بعد از قیامت .3ها؛ تخریب آسمان

این امور از نظر عقلی اموری . (561: 1411، همو ؛25: 1ج ،1420، همو) جوارح و محاسبه افراد

 .(561: 1411، همو) ند اما تماماً اخبار دینی است و عقل به اثبات آن راه ندارداالوقوعممکن

، همو) کندمی تر از خلقت اولیه معرفیدین با اشاره به اموری وقوع معاد را ممکن و سهل

 :، از جمله(97: 25ج ،1420

، (7-5: ؛ حج59-58: )واقعه وقوع حوادثی شبیه حشر و نشر در دنیا: نظیر خلقت انسان از نطفه .1

-353: 2ج ،1420، فخر رازی) (80: یس) یسخگرفتن درختان ، آتش(5: )حج رشد نباتات مختلف از دانه

 .(195: 17ج و 355

 .(355: 2ج ،1420، فخر رازی) به قدرت خداوند بر خلقت اولیه (27: ؛ روم79: ؛ یس28: )بقره دین اشاره .2

شدن، فربهی و الغری است. اگر دن که دائماً در حال بزرگ و کوچکتغییرات اجزای ب .3

کند این امکان برای کل بدن وجود دارد که تغییر کند و دوباره برخی از اجزای بدن تغییر می

 .(356: 2ج ،1420، فخر رازی)(، 61: )واقعههستی یابد و این بیان جواز معاد است 

 یموسشدن در زمان قتل و زنده آدم )حادثهاشاره به احیای مردگان در دنیا: مانند خلق  .4

 ( :73بقره) یمابراه قصه، ماجرای پرندگان  (تولد یحیی 259و  26: بقره ،)  از پدر و مادری

و  (84 :)انبیا  یوبا، ماجرای (21: )کهف، ماجرای اصحاب کهف (9: مریم)  یسیعپیر، تولد 

 .(356: 2ج ،1420 ،فخر رازی) (67: ؛ مریم6: )حجمردگان  کردندر زنده  یسیعاعمال 

                                                             
 گویدمیقیامت بودن ناممکن شبههداند. لذا برای رد گشای وجود قیامت نمیوجود نفس را راه نظریه. فخر رازی 1

)فخر رازی،  استحتی بدون بقای نفس ناطقه، معاد با جمع اجزای اصلی پراکنده و خلقت مجدد همان انسان، ممکن 
 (.200و  194: 17، ج1420



 شناسي انسان از منظری ديني: بررسي ديدگاه فخر رازیهستي

 

 

37 

 نتیجه

شناسی انسان از منظر دین در اختیار ما قرار در مقام هستی فخر رازیتوجه به مطالب متعددی که 

نیست که اشرف تمام  گونهنیادر جهان دارد. اما  یاژهیوکه انسان جایگاه  دهدیمداده است نشان 

 بلکه او اشرف مخلوقات زمینی است. ،مخلوقات باشد

و بعد از دنیا. در همه این مراحل آنچه  ،قبل از دنیا، در دنیا :انسان دارای سه مرحله زندگی است

ز طریق ارتباط با ست تا اا موضوعیت دارد توجه انسان به این مراحل برای شناخت خداوند و صفات او

 کند. ترکاملخداوند بتواند خود را 

در روابط متعددی  تواندیمآفریده است که از طریق اختیار و عقل خود  یاگونهخداوند انسان را به 

د. خداوند در خلقت کنمستحکم را با خداوند  اشبا خود و پیرامون خود قرار گیرد و از این طریق رابطه

انفسی باشد.  او با روشبرای شناخت  یانهیزم تواندیمحو بالقوه قرار داده است که انسان ابعادی را به ن

گونه نیست که خداوند انسان را به صورت لوح سفیدی آفریده باشد که هیچ چنین ،بر این اساس

 اقتضایی ندارد.

از  تواندیمراهی آفاقی برای شناخت خداوند فراهم آورد. اینکه انسان  تواندیمتوجه به طبیعت 

باز  ییهایتوانمندطبیعت به عنوان راهی برای شناخت خداوند استفاده کند به نحوه وجود انسان و 

 .استکه خدا به او اعطا کرده  گرددیم

دهنده امر مهم دیگری زی با نظر به دین بیان کرده نشانشناختی انسان که فخر رااحکام هستی

که برای انسان در نظر گرفته است در مقام مربی او نیز نیز هست. خداوند با نحوه خاصی از خلقت 

خود را کامل  تواندیمکه خدا به او داده است  ییهایتوانمند. انسان از طریق ارتباط با خداوند و هست

ست و کافی است انسان حلقه ا ب انسانیت به کمال برسد. خداوند نگهبان اودر مرات تواندیمکند. او 

 د.شو مندبهره شتا از آثار ارزشمند کندند را برقرار ارتباطی خود با خداو

 منابع

 قرآن کریم. 

 ( 1416ریسونی، احمد)، ویرجینیا: المعهد العالمی لفکر االسالمی.الشاطبیالمقاصد عند االمام  یةنظر ، 

 ( 1383زرکان، محمد صالح)، الفکر. ، قاهره: داروالفلسفیة الکالمیةالدین الرازی و آراؤه  فخر 
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