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  ھوشنگ معين زاده

١۵.٠٣.١٠  
  

   زکريای رازی
  ستارۀ درخشان آسمان فرھنگ و تمدن بشری

  
سطو برخاست و راه را برای ھشت سده پيش با بنيان نھادن روشھای نو برای شناخت مجھوالت فلسفه به جنگ ار

ا  دھای آرای ارسطو رھ د و بن ان را از قي داعی او، جھ امثال فرانسيس بيکن و رنه دکارت باز کرد تا با روشھای اب
ای مسحيت را از ئیسازند، و با خردگرا ستند دني ز توان ان ني ه آن  خود چراغ راه فرزانگانی مانند ولتر و نيچه شد ک

  .سلطۀ کليسا نجات دھند
  مهمقد

ذار شيمی ا[سخن گفتن در بارۀ بزرگمردی چون رازی در جايگاه يک دانشمند متفکر که ھم پايه گ وده، ]کيمي وين ب  ن
و سفی اش، طرح ن دگاھھای فل ا دي م ب انده و ھ ال رس ه حد کم ته از ئیھم علم پزشکی را در زمان خود ب ن رش  در اي

رد ارزش نخست اينکه از گذشته . علوم انداخته است، کار آسانی نيست ر گ ين و حسد ب اريکی از ک ھای دور، پردۀ ت
ديگر .  خدمات او مشکل می ساختئیرخين و محققين را در شناساؤ يگانه کشيده بودند که کار مۀتالشھای اين فرزان

د ا ممکن گردي ه . اين که با از ميان بردن بسياری از آثار او، ارزيابی تالشھای علمی او تا حدودی ن ن ک سه ديگر اي
اثر انبوه ايراداھای مغرضانه ای که بزرگان ھمعصر و پس از او بر وی گرفتند، قدر و قيمت اين فرزانۀ بزرگ، بر 

د . نا شناخته ماند ه رازی در محدودۀ تأئي رداختن ب شتر کشورھای اسالمی، پ ران و بي ه در اي ن ک و مھمتر از ھمه اي
و یئیکفر گ ه شمار م ات وی ب ذيرش کفري ر، پ ن  او و در وضع بھت ان وقت و شريعتمداران اي رای حاکم ه ب د ک  آم

ست وده و ني ول نب ل قب شورھا قاب کار . ک ی او را آش دمات علم شمندان غرب، ارزش خ ر دان رن اخي ه در دو ق چنانچ
  . نکرده بودند، ھرگز جايگاه راستين او برايمان روشن نمی شد

دای حقی است نسبت به خدمات او در سه بررسی علل و انگيزۀ بی مھری به اين بزرگمرد جھان دانش در واقع ا
که در ھر سۀ آنھا سرآمد دوران خود بود و تا قرنھا پس از وی نيز فرزانه ) شيمی، پزشکی و فلسفه(رشته از علوم

رازی در دو گستره از علوم تجربی، يعنی شيمی و . ای به بلندپايگی او در اين سه عرصه چشم به جھان نگشوده بود
در فلسفه نيز با روشھای ابداعی اش، برای دورانی طوالنی . ی خود و نو آوريھايش بی مانند بودپزشکی با يافته ھا

او در جايگاه يک دانشمند و متفکر آزاده، خالف باورھای رايج زمان گام بر . يکه تاز اين ميدان محسوب می شد
ی ھای آزادگان و پيروان خرد ميداشت و به قول معارضينش سنت شکن و بدعت گذار بود که ھر دو صفت از ويژگ

  .است
ايراد بزرگی که بر رازی می گرفتند، اين است که او از اصول مسلم و شناخته شده زمان، يعنی پيروی از آرای 

. البته اين ظاھر قضيه بود، زيرا در علوم نظری، چنين امری از ضروريات است. فلسفی ارسطو عدول کرده است
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ابن سينا نيز که  از . سائل فلسفی از نظرات استادش افالطون عدول کرده بودخود ارسطو نيز در بسياری از م
  .بزرگترين شارحان فلسفۀ مشائی ارسطو است، در موارد زيادی بر نظرات او ايراد گرفته است

می دانيم که تا زمان رازی و حتی قرنھا پس از او، انديشه حاکم بر دنيای اسالم و سپس دنيای غرب مسيحی، فلسفۀ 
ويژه ارسطو که به عربی ترجمه شده بود، ه کتب فيلسوفان يونان، ب. يونانيان و در رأس آن آرای فلسفی ارسطو بود

قولی آرای ارسطو در بيشتر زمينه ھا ه افکار و انديشه ھای او را در ميان انديشمندان اسالمی رواج داده بود و ب
ز گذر فلسفه از طريق متفکرين مسلمان اندلس به غرب، ھمچنانکه ھمين طرز تفکر پس ا. اصل مسلم شمرده می شد

در اين ميان نخستين . دنيای مسيحيت را نيز قرنھای بسيار گرفتار پيچ و خم افکار و انديشه ھای فلسفی او کرده بود
، رازی بود که به صراحت به پيروان ارسطو و مبارزه طلبيدانديشمندی که آرای اين فيلسوف و پيروان او را به 

  :لسفۀ مشائی او می گفت ف
اين اصولی که برای فکر بشر وضع شده است و حل تمام مشکالت فکری بشر را بدانھا باز بسته ايد، قطعی و قانع «

  .»کننده نيست
را درست نمی دانست، در عين حال در مقابل فلسفۀ ) ارسطو(رازی ضمن اين که افکار و انديشه ھای معلم اول

 ارائه داد که ھشتصد سال پس از او در دوران رنسانس غرب، دو تن از بزرگترين یئمشائی او، راه و روش نو
 را بر پيکر تنومند مکتب ئیبا ھمان روش ابداعی او، ضربۀ نھا» رنه دکارت«و»فرانسيس بيکن«فيلسوفان اروپا

گفتنی است که . دھند نجات ئیارسطو و فلسفۀ مشائی وارد کردند و توانستند جھان را از قيد و بندھای فلسفۀ ارسطو
مشکل واقعی رازی و امثال او در مشرق زمين، مشکلی است که از ھزار و چھار صد سال پيش در عالم اسالم و از 

به اين معنا که حتی در عرصۀ تفکر و انديشه نيز مسلمانان آزاد نيستند و اجازۀ خروج از . جمله کشور ما حاکم است
بينيم که پس از آگاھی از آسيبی که مسائل فلسفی ميتوانست به ديانت   ھم میبه ھمين علت. حوزۀ ديانت را ندارند

جای پرداختن به فلسفه به ه اسالم وارد سازد، متوليان اين شريعت، علم کالم را پايه ريزی کردند تا متفکران را ب
  . مسير کالم بکشانند و از آن طريق از دين خود در مقابل ايراداھای خردورزان دفاع کنند

   رازی کيست؟
به ھمين علت نيز امروزه . رازی يکی از خالق ترين دانشمندان و برجسته ترين متفکران ايران و جھان است

بزرگان بسياری، او را به خاطر استقالل رأی و روش شجاعانۀ اش در ارائۀ نظراتش، نيرومندترين و آزادانديش 
رازی از جملۀ معدود متفکرانی . ر بشری عنوان ميکنندترين متفکر در دنيای اسالم، حتی در سراسر تاريخ تفک

به اين معنا که تجربيات گستردۀ علمی او، به وی اين . است که از طريق علوم تجربی به علوم نظری پرداخته است
 در اين مورد خاص، ميدانيم که. امکان را ميداد که با ديدی علمی و عقالنی، واقع بينانه تر به مسائل فکری بپردازد

اھل نظر با تفکر و انديشه در مسائل مختلف نظراتی ميدھند و اين نظرات وقتی قطعيت پيدا ميکند که در حوزه علم 
اما . به ھمين علت نيز نظر انديشمندان و فيلسوفان به عنوان علوم نظری محسوب می شود. و عمل به اثبات برسد

 توجه به اين که نظرات آنان از تجربياتشان نشأت ميگيرد، وقتی دانشمندان علوم تجربی نظريه ای ابراز ميدارند، با
  .بيشتر مورد توجه قرار می گيرد و بعضی موارد ھم به عنوان اصل ثابت شده پذيرفته می شود

رازی پس از طی مراحلی از علوم که در ھر يک از آنھا به حد اعالی تبحر رسيده بود، به فلسفه می پردازد و از 
 که بر او گرفته اند دقت ئیاگر به ايراداھا.  فلسفی او با تفکرات رايج زمانش متفاوت استھمين روست که نظرات

اما پيش از . کنيم می بينيم که بيشتر آنھا ناشی از کينه و حسد و دشمنی با او بوده است که بدانھا اشاره خواھيم کرد
  : جربی و عملی بيندازيمآن الزم است نگاه کوتاھی به پايگاه اين حکيم در دو رشته از علوم ت

  )کيميا( رازی و علم شيمی–١
) کيميا(نخستين رشته ای از علوم که رازی از جوانی به آن مشغول و بيشتر عمر خود را صرف آن کرد، علم شيمی

رازی يکی از بزرگترين . در اين عرصه که از مھمترين عرصه ھای علوم تجربی و عملی به شمار ميرود. است
به ھمين علت ھم . کيمياگران و به تصديق بسياری از اھل نظر پايه گذار شيمی نوين بوده استشيمی دانان يا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از ھر کس تالش  بيشتر ،رازی به دنيای علم) کيميا(شيمی که در شناساندن لمانیاۀ دانشمند برجست"ژوليوس روسکا"
الزم به يادآوری . استدانسته  در اين رشته از علوم، رازی را پدر شيمی علمی و بانی مکتب جديدی کرده است

 ازيهالوآنتوان  اين لقب را به دانشمند بلند پايه فرانسوی پيش از شناخته شدن خدمات رازی در رشتۀ شيمی، که است
  .داده بودند

تا پيش از رازی بسياری در عرصه کيميا تالش کرده و کتب متعدی ھم نوشته بودند، ولی رازی در اين بخش، نو 
. آوريھا و ابداعات و اکتشافاتی داشته است که تا آن زمان ھيچ يک از کوشندگان اين رشته به پايگاه او نرسيده بودند

 مانند داروی ئی که در اين رشته داشت، نخستين کسی بود که داروسازی شيميامھمتر از ھمه اينکه رازی با تبحری
ل و حواز کشفيات مھم رازی در رشتۀ شيمی کشف الک. سمی آلکالوئيدی را برای درمان بيماران به کار برده است

  . و تبعات آن است) اسيد سولفوريک(جوھر گوگرد
را طبقه بندی کرده و اجسام را به سه گروه جمادی، نباتی و ديگر اين که رازی نخستين دانشمندی است که مواد 

ھمچنانکه او نخستين شيمی دانی بود که مواد را به دو دسته فلز و شبه فلز دسته بندی . حيوانی نامگذاری نموده است
   .ه استکرد

 نظريه اتمی و رازی 
رخان علم، ثابت گشت، ؤن و مر محققاای که از نظ در تحول دانش کيميا به علم شيمی توسط رازی، نکته

اند و اين نگرش موافق  ديگر بوده به يکعناصرکيمياگران، قائل به تبديل . رازی است»اتمسيتی«يا»ذره يابی«نگرش
ليکن از نظر ذره گرايان، . دانستند ر پذير، يعنی قابل تبديل به يکديگر میيي است که عناصر را تغئیبا نظريه ارسطو

عناصر غير قابل تبديل به يک ديگرند و نظر رازی ھم مبتنی بر تبديل ناپذيری آنھاست و ھمين علت کلی در روند 
.  اوستئیبه عبارت ديگر، شيمی علمی رازی مرھون نگرش ذره گرا. به شيمی نوين بوده است کھن ئیتحول کيميا

آن »وبرت بويل« از فالسفه يونانی گرفت که بعدھا١۶١٩درسال»Daniel Seer«دراروپا فرضيه اتمی را دانيل سر
م تفاوت دارد، ولی از زمان با آنکه نظريه بويل با آرای کيمياگران قدي. را در نظريه خود راجع به عنصرھا گنجاند

با آن که نظريه رازی با .  و قدمت آن بوده استء و بقامادهفالسفه قديم تا زمان او، تنھا رازی قائل به اتمی بودن 
  .  نگرش نوين تفاوت دارد، ليکن به نظريات علمای شيمی و فيزيک امروزی نزديک استنظريه بويل و يا

   رازی و علم پزشکی-٢
با اين که رازی در سنين باال به اين رشته . علم پزشکی سنتی با ظھور رازی به حد اعالی شکوفائی خود رسيد

 مدتھا پس از وی، ھيچ پزشکی به درجه پرداخت، ولی در اندک زمانی چنان شھرتی پيدا کرد که پيش از او و
رازی ھمچنانکه در علم شيمی با نوآوريھا و کشفيات خود سرآمد دانشمندان اين رشته از علوم بود، . اھميت او نرسيد

آنچنانکه بيش از چھار صد سال کتب الحاوی . در علم پزشکی نيز با ابداعات و اکتشافات خود يکه تاز اين ميدان شد
.  ترجمه و چاپ شدئیو ديگر آثار پزشکی او به کرات به زبان التين و زبانھای ديگر اروپاو طب منصوری 

به . کتابھای پزشکی رازی از معتبرترين کتابھای پزشکی بود که در دانشگاھھای پزشکی اروپا تدريس می شد
روپا تجديد چاپ  چھل بار در کشورھای مختلف ا١٨۶۶ تا ١۴٩٨عنوان مثال کتاب آبله و سرخک رازی از سال 

  .شده است
.  طب بالينی نيز از ابداعات افتخار آميز رازی محسوب ميشود تا جائی که او را پزشک بيمارستانی لقب داده اند-

 یروشی که او در بيمارستان بغداد و ری برای پيگيری مداوای بيماران اتخاذ کرده بود، ھنوز ھم در بيمارستانھا
  . مدرن دنيا دنبال ميشود

ازی اولين پزشکی بود که تشخيص تفکيکی بين آبله و سرخک را بيان کرد و علت بروز و انتقال بيماری آبله را  ر-
به تفصيل شرح داد که يکی از دستآوردھای بزرگ علم پزشکی به حساب می آيد که در تاريخ پزشکی به نام وی 

  .ثبت گرديده است
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ا دائره المعارف پزشکی مينامند و بسياری اين کتاب را از قانون که آن ر) الحاوی( رازی عالوه بر الجامع الکبير-
 جلد کتاب در ۵۶ابن سينا معتبرتر می شمارند و طب منصوری که از معتبرترين کتب پزشکی محسوب ميشود، 

  . مسائل مختلف پزشکی نوشته و بيماريھای گوناگون و طريقۀ معالجه آنھا را به تفصيل شرح داده است
به شناخت داروھای مختلف اختصاص داده که يکی از )  صفحه۴١٢در (ھم کتاب الحاوی خود را  رازی بخش ن-

پنجم (بوده و به ھمين علت نيز زاد روز رازی» رنسانس«منابع داروشناسی پس از دورۀ تجديد حيات علمی
  .نام او نامگذاری شده استه روز دارو سازی و ب) شھريور

، نيمۀ دوم سدۀ سوم ھجری را عصر رازی نامگذاری کرد و آن را »اريخ علمت« جرج سارتون در کتاب فاخر خود-
   . فرھنگ اسالمی ناميده استئیدورۀ اول جنبش نوزا

پزشکی «:بخش پزشکی رازی را با اين جمله از زنده ياد عباس اقبال آشتيانی به پايان می رسانيم که نوشته است 
ناقص . پراکنده بود، رازی آن را جمع کرد.  بود، جالينوس آن را زنده کردُمرده. وجود آورده نبود، بقراط آن را ب

  ».بود ابن سينا آن را کامل کرد
ابوريحان بيرونی و عمر خيام نيشابوری، مطالعات و .  از جمله فيزيک نيز تبحر داشتبيعیعلوم طرازی در 

او در علوم فيزيولوژی و کالبد . تحقيقات خود را از جمله در چگال سنجی زر و سيم، مرھون دانش رازی ھستند
، ھوا شناسی و نور شناسی نيز دست داشته و زمين شناسی، کانی شناسی، گياه شناسی، جانور شناسیشکافی، 
  .  در اين رشته ھا نوشته استئیکتابھا

  
   رازی و فلسفه-٣  

 آنھا سرآمد دوران خود بود به اختصار سخن گفته یدر بارۀ دو رشته از علوم، شيمی و پزشکی که رازی در ھر دو
ه ب.  امروزه شھرت رازی در اين دو رشته آنچنان شناخته شده است که نيازی به شرح و تفصيل نداردشد، زيرا

اما به فلسفۀ رازی شايد . خصوص که خود من ھم در اين دو رشته اطالعاتی ندارم تا بيشتر از اين به آنھا بپردازم
  . بھتر بتوانم بپردازم

ه فته شدهگر Philosophia از واژه يونانیواژۀ فلسفه * ی خرد دوستی است است ک ه معن ه کسی . ب م ب سوف ھ فيل
ود: ميگويند.  استئیاطالق ميشود که دوستدار خرد و دانا اغورس ب رد، فيث ار ب ه ک ن واژه را ب ه اي . نخستين کسی ک

يدند ه از او پرس ی ک ا«:وقت رد دان و ف ا ت ستی؟ئیآي ت» ھ خ گف ه«وی در پاس ا! ن تدار دان ا دوس ستم ئیام  »ھ
ل ئیفيلسوف کسی است که در پی شناسا: افالطون ميگويد. ام»سوففيل«يعنی ه عل م ب  امور ازلی و حقايق اشياء و عل

د: ارسطو در تعريف فلسفه ميگويد. و مبادی آنھاست ه وجود دارن . فلسفه علم به احوال موجودات است از آن جھت ک
ينا .  علت فاعله برای تمام اشياء استفلسفه، معرفت خالق است و خالق واحد، غير متحرک و: فارابی ميگويد  ن س اب

  .فلسفه آگاھی بر حقايق تمام اشياء است به قدری که برای انسان ممکن است: ميگويد 
با اين تعاريف کلی از سه تن از سرشناس ترين فيلسوفان غرب و دو تن از فيلسوفان الھی نامدار شرق در بارۀ فلسفه 

 وقتی فيلسوف ناميده می شود که ھيچ نوع قيد و شرطی در ارائۀ افکار و يک فرد فرزانه: و فيلسوف، می گوئيم
ويژه اين که ه آزادانه با عقل و خرد خود به بررسی مسائل مربوط به فلسفه بپردازد، ب. انديشه ھای خود نداشته باشد

يمان دارد و در علم و فيلسوف، کسی است که به ارزش عقل ابه عبارت ديگر . در پی تأئيد و يا اثبات ديانتی نباشد
 و وحیبه خالف کسی است که در علم و عمل خود، معتقد  در اين زمينه وی.  مقيد به احکام عقل است،عمل خود

نه با (آن صورت، او ديگر فيلسوف نيست، بلکه متکلم است که با علم کالمزيرا در . الھام يا متکی به خرافات است
برای دفاع و اثبات يک شريعت، خالف متشرعين که به مبانی نقلی متوسل می شوند، به ادله عقلی توسل می ) فلسفه
  .جويد
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 منظور مقابله با آن پايه  پس از ورود فلسفه يونان به عالم اسالم، توسط مسلمانان به.گفتنی است که علم کالم اندکی
مکتب معتزله نخستين مکتبی بود که به . ھدف از آن ھم دفاع از شريعت در مقابل ادلۀ عقلی فالسفه بود. ريزی شد

  . اين امر پرداخت و در پی اين مکتب نيز متکلمين يا فيلسوفان الھی وارد اين کارزار شدند
ز اسالم نام آور شده اند، نشان می دھد که اکثرا آنھا خالف سيرۀ نگاھی به افکار و انديشه ھای فيلسوفانی که پس ا

 »تاريخ فلسفۀ غرب«در کتاب » برتراند راسل«بی جھت نيست که . فيلسوفان، روش متکلمين را دنبال ميکردند
ه فارابی و ابن سينا و ابن رشد ک. واقعيت ھم ھمين است. خود، آنان را شارح فلسفۀ يونان می داند، نه فيلسوف

. نامدارترين فيلسوفان ايران و اسالم ناميده می شوند، ھيچ يک در حوزۀ فلسفه، کار عمده ای انجام نداده اند
ويژه ه  ارسطو بوده و اين که چگونه مسائل فلسفی يونان بئیبزرگترين ھنر اين نامداران شرح و تفسير فلسفۀ مشا
اينکه ابن سينا ايراد و اشکاالتی . وجود بياورنده  دين سازگاری بمعلم اول را با دين اسالم پيوند بزنند و ميان فلسفه و

بر معلم اول گرفته و يا بعضی از مسائل فلسفی ارسطو را با ديد و نظر خود تعبير و تفسير کرده است، در 
ی خصوص اگر دارای رأه ب. مينامند» عالم فلسفه«اصطالحات فلسفی به چنين فردی فيلسوف نمی گويند، بلکه او را

با اين تعابير، می توانيم چنين نتيجه بگيريم که در عالم اسالم جز تنی . و نظر و صاحب دستگاه فلسفی خاصی نباشد
  . چند، مقام واالی فيلسوف را ندارند، و يکی از اين افراد و بی ترديد، نخستين آنھا محمد زکريای رازی است

  :اين که می گويند
زيرا بر مبنای تعاريفی که از فيلسوف شد، الکندی .  است، نيز درست نيست الکندی نخستين فيلسوف عالم اسالم

او به عنوان يک متکلم معتزله، مانند بزرگان ديگر اين مکتب به دستگاه مامون و . فيلسوف محسوب نمی شود
ميشود، شرح و آنچه از فلسفۀ الکندی عنوان . برادرش معتصم راه پيدا کرد و علم کالم را در اسالم پايه گذاری نمود

به زبان .  که او را پيشرو و نخستين پيرو مکتب ارسطو يا مشائيان قلمداد ميکنندئیليفات ارسطو است تا جاأتفسير ت
ديگر الکندی، نخستين متکلمی است که خلفای عباسی که پيرو مکتب معتزله بودند، به کار گرفتند تا ميان فلسفه و 

در اين مورد خاص اولين متکلمی بود که مباحث فلسفه يونانی را با اين ديدگاه و الکندی . ديانت ھماھنگی ايجاد کند
  . تدوين کرد که نشان دھد، فلسفه و علم برھانی ميتواند در کنار وحی نبوی، ھر دو به صورت مستقل، بمانند

ا بدون وابستگی در حالی که رازی نخستين فيلسوف آزادانديش و مستقل در عالم اسالم بود که نظرات فلسفی خود ر
پس از رازی، فارابی بود که وارد حوزۀ فلسفه شد و زير . به ديانت و پيروی از شريعت حاکم بر جامعه مطرح کرد

در پی او نيز فرزانگان ديگر ايرانی، . را گذاشت و به تفسير ديانت بر مبنای فلسفه پرداخت»فلسفۀ اسالمی«بنای
فيلسوفان « يا به قول مسلمانان»متکلمين«ند که به درستی بايستی آنان را مانند ابن سينا راه و روش او را پی گرفت

  .چرا که تالش ھمۀ آنھا بيشتر در حوزۀ کالم بوده تا فلسفه. ناميد»الھی
فارابی و رساله نبوت و ساير رساالت ابن سينا مانند تفسير سوره ھای االخالص، الفلق،  »معرفه النبوه«نگاھی به

معاد «در اين زمينه الزم به ياد آوری است که حتی رد.  بودن آنان را به روشنی نمايان ميسازدالناس و غيره متکلم
زيرا او با پذيرفتن اصل . که توسط ابن سينا مطرح گرديده، باز ھم او را از جرگۀ متکلمين خارج نميکند »جسمانی

ديق ميکند، امری که برعھدۀ متکلمين جای جسم در روز قيامت در واقع معاد را تأئيد و تصه معاد و حضور روح ب
  . است نه فيلسوفان

  :اشاره ای دارد و می نويسد» تاريخ علوم عقلی در تمدن اسالمی«در ھمين زمينه، دکتر ذبيح هللا صفا در
ابن سينا در بعضی موارد از تاثير متکلمين زمان برکنار نبوده و گاه نيز چنان به دفاع از مبانی دين ھمت گماشته «

  . » متکلمی عنوان فيلسوف گرفته و ميخواھد وظايف متکلمين را انجام دھدئی که گواست
  :ابن رشد نيز در اين مورد ميگويد

او را مورد . ابن سينا برای تأويل بعضی الفاظ دينی از قبيل وحی و لوح و قلم از فالسفۀ قديم انفراد جسته است«
را به پيروی از اشاعره منسوب و در بسياری موارد به خطا و سرزنش قرار داده و بارھا بر او تاخته است و وی 

  »غلط متھم کرده است
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بھتر .  استئیحال بر مبنای آنچه از مفھوم فيلسوف عنوان شد و اين که فيلسوف به قول فيثاغورس دوستدار دانا
او بازگو » یطب روحان«است نظر رازی را در بارۀ ارزش و اھميت خرد و فضيلت و ستايش عقل را به نقل از

زيرا اين بھترين سندی است که ميتواند جايگاه واالی رازی را به عنوان فيلسوف به معنی خاص آن نمايان و . کنيم
  . فرق او را با متکلمين مشھور به فيلسوف روشن سازد

  : می نويسد رازی
بتوانيم، در اين دنيا و آن آفريدگار که نامش بزرگ باد خرد از آن به ما ارزانی داشت که به مددش : ميگويم « 

.  به وديعت نھاده شده است برخوردار گرديمئی که وصول و حصولش در طبع چون مائیديگر، از ھمه بھره ھا
با خرد بر . خرد بزرگترين مواھب خدا به ماست و ھيچ چيز نيست که در سود رسانی و بھره بخشی بر آن سر آيد

 ئیکه بر آنان چيرگی می ورزيم و آنان را به کام خود می گردانيم و با شيوھاچارپايان ناگويا برتری يافته ايم، چندان
با خرد بدانچه ما را برتر می سازد و . که ھم برای ما و ھم برای آنھا سودبخش است بر آنان غلبه و حکومت ميکنيم

ه وساطت خرد است ب. زندگانی ما را شيرين و گوارا ميکند، دست می يابيم و به خواست و آرزوی خود می رسيم
وسيله درياھا از ه چنانکه به سر زمينھای دور مانده ای که ب. که ساختن و به کار بردن کشتی ھا را دريافته ايم

 که برای تن دارد و تمام فنون ديگر که به ما فايده ئیپزشکی با ھمه سودھا. يکديگر جدا شده اند واصل گشته ايم
 که از ما نھان و پوشيده بوده است ئیبا خرد به امور غامض و چيزھا. ه استميرساند در پرتو خرد ما را حاصل آمد

شکل زمين و آسمان، عظمت خورشيد و ماه و ديگر اختران و ابعاد و جنبشھای آنان را دانسته ايم، و . پی برده ايم
االتر است و آنچه بدان و اين از تمام آنچه برای حصولش کوشيده ايم و. حتی به شناخت آفريدگار بزرگ نايل آمده ايم

بر روی ھم خرد چيزی است که بی آن وضع ما ھمانا وضع چارپايان و کودکان و ديوانگان . رسيده ايم سودبخش تر
  . خواھد بود

خرد است که به وسيله آن افعال عقل خود را پيش از آن که بر حواس آشکار شوند، تصور ميکنيم و از اين رھگذر 
 احساسشان کرده ايم، سپس اين صورتھا را در افعال حس خود نمايان ميکنيم و ئیم که گوابييی آنھا را چنان در م

چون خرد را چنين ارج و پايه و . مطابقت آنھا را با آنچه بيشتر تخيل و صورتگری کرده بوديم پديدار می سازيم
ياوريم و آن را که مايه و شکوھی است، سزاوار است که مقامش را به پستی نکشانيم، از پايگاھش فرودش ن

سرور را بنده و فرادست را فرودست نساريم، بلکه بايد در ھر باره بدان روی نمائيم . فرمانرواست فرمانبر نگردانيم
کارھای خود را موافق آن تدبير کنيم و به صوابديد آن دست از کار . و حرمتش گذاريم، ھمواره برآن تکيه زنيم

چيرگی دھيم، زيرا ھوی آفت و مايه تيرگی خرد است و آن را از سنت و راه و ھيچگاه نبايد ھوی را بر آن . کشيم
 عکس بايد هب. نچه صالح حال اوست باز ميداردغايت و راست روی خود به دور ميراند و خردمند را از رشد و آ

نين کنيم اگر چ. ھوی را رياضت دھيم، خوارش کنيم و مجبور و وادارش سازيم که از امر و نھی خرد فرمان برد
از بھره . خود ما را نور باران ميکند و به نيل آنچه خواستار آنيم ميکشاندئیخرد بر ما ھويدا ميشود و با تمام روشنا

  »ّای که خدا از خرد به ما بخشيده و بدان بر ما منت گذاشته نيکبخت ميباشيم
بھترين و عقالنی ترين ديدگاھی است ديدگاه رازی از خرد با اين که بيش از ھزار و صد سال عمر دارد، يکی از 

، يکی از مشھورترين »گابريل فران«بی جھت نيست که . که تا کنون از خرد و خردورزی عنوان شده است
دکتر پرويز سپيتمان نيز در . محققين آثار اسالمی، رازی را بزرگترين خردگرای جھان تا قرن ھفدھم شمرده است

  :، مينويسد»حکيم رازی«کتاب فاخر خود
 نموده است، افکار و انديشه ھا و آثار ءھمانطورکه حکيم فردوسی حماسه ھای ملی ايران را در شاھنامه احيا «

شاھنامه فلسفی  -حق می بايده فلسفی حکيم رازی را ھم که نشأت گرفته از فلسفۀ خردگرايانه ايران باستان است، ب
  ». ناميده شود- ايران

                               ادامه دارد                               
  

 


