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  ھوشنگ معين زاده

١۵.٠٣.١٠  
  

   زکريای رازی
  ستارۀ درخشان آسمان فرھنگ و تمدن بشری

  
  : گذشتهۀبه ادام

  
  نو آوری رازی در فلسفه

زشکی با نوآوری ھای خود جايگاه ويژه ای در عالم علم دارد، در فلسفه نير با رازی به ھمان گونه که در شيمی و پ
نوآوری ھای خود به منزلتی رسيد که پيش از او و پس از او کمتر فيلسوفی به آن درجه از ارزش و اعتبار رسيده 

  :از جملۀ اين نو آوری ھا عبارتند از . است
  .»ستقراءمشاھده، تجربه و ا« پايه گذاری روش شناخت -١

سخن معروف او را .  و آن را مردود شمردمبارزه طلبيدهرازی نخستين فيلسوفی بود که فلسفۀ مشائی ارسطو را به 
وسيله ه  ارسطو معتقد بود که نمی شود بئیاو در رد فلسفۀ مشا. به پيروان ارسطو در آغاز اين نوشتار ذکر کرديم

به ھمين علت نيز در مقابل فلسفۀ . تند، پی به مجھوالت بردقياسات منطقی که فقط مبتنی بر مقدمات ذھنی ھس
  . »مشاھده، تجربه و استقراء« مشائی روش نوينی برای شناخت عرضه کرد که عبارت است از

رازی حدود ھشت سده پيش از فرانسيس بيکن انگليسی اين روش را ابداع و ارائه کرد، اما پی آمدگان رازی نه 
در حالی که فيلسوفان غرب نظرات . ردند، بلکه او را سنت شکن و بدعت گذار خواندندتنھا از روش او پيروی نک

ناميدند » بنيانگذار فلسفه علمی«و »پيامبر علم جديد«مشابه رازی را که بيکن عنوان کرده بود، دنبال کردند و او را
  .و ھمۀ پيشرفتھای جھان کنونی را ناشی از ابداع روش او بر شمردند

   ترازوی سنجش عقل– و ستايش عقل  در فضيلت-٢
 :د را با اين جمله آغاز می کند خو» روش کار برد عقل«رنه دکارت فيلسوف مشھور فرانسه، بخش نخست کتاب 

  .»ميان مردم عقل از ھر چيز بھتر تقسيم شده است«
ه و ھيچکس را خداوند ھمۀ بندگان خويش را در سرشت برابر آفريد« :ھشت صد سال پيش از او، رازی می نويسد

  . »......بر ديگری برتری نداده است، زيرا تمام افراد بشر به گونه برابر از موھبت خرد برخوردارند
اختصاص داده و نظر خود را در » فضيلت و ستايش عقل«رازی فصل اول کتاب طب روحانی خود را نيز به 

 نامه رازی کتاب ديگری دارد ب. ًعينا نقل کرديممنزلت عقل و خرد ارائه کرده است که ما آنرا در آغاز اين نوشته 
در جھت تشريح عقل عملی که به درستی می توان آنھا را پيش زمينه » ترازوی سنجش عقل«، يعنی»ميزان العقل«

  دانست؟» روش کار برد عقل« کتاب مشھور و معروف رنه دکارت
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قرن . علم و مانع ترقی آن در اروپا شدھمگان معتقدند که ارسطو و فلسفه او بيش از ھزار سال باعث رکود 
م طبيعی قديم که توسط ارسطو مدون و مرتب شده و بنياد عل"ھيئت بطلميوس"شانزدھم و ھفدھم که با باطل شدن 

جای قياس و خيالبافيھا به مشاھده امور و ه بود، کنار نھاده شد، سبب گرديد که اھل تحقيق برای شناخت مجھوالت ب
کاری که رازی آن را در قرن سوم ھجری، نھم ميالدی آغاز کرد، ولی . طبيعت بپردازندتجربه چگونگی آثار 

 نظرات رازی را پی منطقهاگر فارابی و ابن سينا و ديگر فرزانگان . کارش خالف بيکن و دکارت بی نتيجه ماند
ن و به دامان جھل و فقر  ميرفت و نه عالم اسالم به رکود و سکوءگرفته بودند، نه فلسفه در مشرق زمين به قھقرا

  .فرھنگی کشيده می شد
  
 قدمای خمسه رازی -٣

را مطرح کرد و گفت »قدمای خمسه« باور داشتند )خدا( رازی در مقابل اعتقادات رايج زمان که تنھا به يک قديم
ست، بلکه خدا تنھا عنصر ازلی ني يعنی. که از آغاز پيدايش جھان نه يک عنصر، بلکه پنج عنصر قديم وجود داشتند

مھمتر از ھمه  او با گنجاندن ماده جزو .  نيز از جملۀ عناصر قديمی و ازلی ھستندنفس و ماده و زمان و مکان
  :قدمای خمسه و با بيان اين اصل مھم که

ز ديگر«  د، مگر از چي ل است. اندر عالم چيزی پديد ھمی نياي ال دلي ن ح ال است و ممکناي داع مح ه اب ر آن ک   ب
  »قديم باشد) ماده(چيزی پديد آورد نه از چيزی و چون ابداع محال است واجب آيد که ھيولینيست که خدا 

ياد آور ميشويم که . وجود آمده استه خط بطالنی به ادعای کسانی کشيد که ميگويند آفرينش توسط خدا از عدم ب
او با قدمای خمسه خود، زيرا .  گستاخانه محسوب ميشدئیمطرح کردن چنين نظريه ای در زمان رازی يک کفرگو

به ھمين علت نيز بيشتر . ش که آفرينش از عدم باشد کنار گذاشته بودپايگاھخدا را از بزرگترين و مھمترين 
  .بزرگان ھمعصر او و پی آمدگانش به مخالفت با او برخاستند و بيش از ھزار سال در باره اش سکوت کرده بودند

 در قدمای خمسه خدا و نفسگاھی ھای حاصل از آن، ميدانيم که دو عنصر گفتنی است که با پيشرفت علم کنونی و آ
آنچه مسلم است رازی يا به اين .  زيرا با قديم بودن ماده ديگر نه به خدا نيازی ھست و نه به نفس.کاربردی ندارند

ت کامل ماده آگاه يا اين که از خصوصيا. امر آگاه بود، ولی به ناچار خدا و نفس را جزو قدمای خود گنجانده بود
نبود و نميدانست که ماده خود به خود و بدون نياز به غير ميتواند ھمۀ آنچه را که ميگويند خدا آفريده است را، خود 

يعنی ھمانگونه که ماده در آغوش زمان، جھان را می آفريند در دامان مکان نيز نفس را که در زمان . بيافريند
طرح و برنامه ای ھم برای . برای اين کار نيز نيازی به صانع ندارد. يافريندرازی به جوھر حيات اطالق ميشد، ب

نه . گاھی ميسازد و زمانی ويران ميکند. آفرينش از پيش تنظيم نميکند و صالح و مصلحتی را ھم در نظر نميگيرد
  . د انجام می دھدسودی از سازندگی نا خود آگاه خود ميبرد و نه زيانی از ويرانگری اش را که برحسب طبيعت خو

  
  رازی و نبوت و وحی -۴

طوری ه ب. تمام اديان و مذاھب را به باد انتقاد ميگيرد» مخارق االنبياء«و » نقض االديان«رازی در دو کتاب خود 
 سال از ١۴٠٠در طول .  صادر می شوداآوری و سوزاندن آثار او فتو که از جانب شريعتمداران تکفير و به جمع

او . زی نخستين فيلسوفی است که ھم نبوت و ھم وحی را با داليل عقلی و منطقی رد کرده استظھور اسالم، را
او ھمانطور که با قدمای . دانست و بزرگترين مخالف فلسفه مبنی بر وحی در اسالم بود ضرورت وحی را باطل می

وحی را نيز طی دو کتابی که نام قديم بودن پائين ميکشد، اصل نبوت و » تنھا«خمسه خود، خدا را از مقام و منزلت 
 از اين ئیبخشھا. و براين باور پا می فشارد که خرد انسان باالتر از وحی و الھام ميباشد. برديم، مردود می شمارد

  :ً از آن را عينا نقل ميکنيمئیعنوان نمونه قسمت ھاه  که بر او نوشته اند، آمده است که بئیدو کتاب در رديه ھا
   :رازی می نويسد
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خداوند ھمۀ بندگان خويش را در سرشت برابر آفريده و ھيچ کس را بر ديگری برتری نداده است و اگر معتقد «
 آنان کسی را برگزيند، می بايست حکمت بالغۀ او اقتضاء ميکرد که ھمه را به ئیشويم که نياز بود تا برای راھنما

ر ديگری برتری ندھد، تا مايه اختالف و نزاع آنان نگردد سود و زيان حال و آينده اش آگاه سازد و کسی را از آنان ب
و با انتخاب امام و پيشوا باعث آن نشود که ھر فرقه تنھا از پيشوای خود پيروی و ديگران را تکذيب کند و با نظر 

زيرا تمام افراد بشر در سرشت مساوی . بغض بدانان بنگرد و جماعت بزرگی بر سر اين اختالف از ميان بروند
. وده و به گونه برابر از موھبت خرد برخوردارند و ايمان کورکورانه برای آنھا اھانت بار و خواری آور استب

پيامبران نمی توانند ادعا کنند . افزون بر آن، خرد، افراد بشر را قادر ميکند تا حقايق علمی را خيلی زود درک کنند
آنھا وانمود ميکنند که از سوی خدا برای . ی داشته اندکه از کوچکترين برتری معنوی و يا خردگرايانه بھره ا

آورده اند و کوشش ميکنند توده ھای مردم را به فرمانبرداری از سخنان خدا که به راستی در بردارنده  بشريت پيام
  . سود و فايده خود آنھاست، فرا خوانند

آنھا از مقوله افسانه ھای دروغی دينی معجزه ھای پيامبران، نيز چيزی جز خدعه و نيرنگ و فريب نيست و غالب 
مبانی و اصول اديان نيز با حقايق مخالفت و مغايرت دارد و به ھمين سبب . است که پس از آنھا مطرح شده است
يل اختالف پيامبران آن است که آنھا نسبت به يکديگر يکی از بزرگترين دال. ھم ميان آنھا اختالف ديده می شود

آنچه که يکی از آنھا حقيقت بدون چون و چرا ميداند، پيامبر ديگر آن را . ھمگون ميگويندسخنان ضد و نقيض و نا
درونمايه عھد جديد  .با اين وجود، ھر يک از آنھا ادعا ميکند که تنھا او راست و درست ميگويد. انکار و رد ميکند

  با تورات تناقض دارد و قرآن درونمايه انجيل را نادرست ميخواند
  :ای ديگر در ھمين زمينه می نويسد رازی در ج

و از .  قرآن، ترکيب ناھمجوری از افسانه ھای متناقضی می باشد که ادعا می کند؛ معجزه و غير قابل تقليد است
او ميگويد اين سخن برای ما شگفتی آور است، زيرا اين .  مانند آن بياوردئیمنکران می خواھد اگر قادرند نمونه ھا

 است که ئیاگر منظور از ھمانندی آن  جنبه ھا. و افسانه ھای پوچ عھد باستان و خرافات استکتاب پر از تناقض 
به برتری ھای کالم بر ميگردد، بر ماست که ھزار نمونه مانند آن را از کالم سخنوران بليغ و فصيح و شاعران 

اتر و شکل آھنگين آنھا پخته تر نشان دھيم که الفاظشان از قرآن روان تر و معانی آنھا فشرده تر و بيانشان رس
  .....باشد

او دليل پيروی افراد مردم از پيشوايان مذھبی را در رسم و عادت، سنت و تنبلی آنھا در کاربرد ھوش و خردشان 
. ميداند و معتقد است که اديان و مذاھب، سبب جنگ ھای خونين شده اند که افراد بشر را به روز سياه نشانده اند

زيرا تنھا . ب، ھمچنين با تمام وجود با انديشه گريھای فلسفی و پژوھش ھای علمی دشمنی می ورزنداديان و مذاھ
 که به اصطالح کتب مقدس ئینوشتارھا. ھمين عواملند که می توانند سرشت فاسد و زيان آور آنھا را آشکار کنند

شر فايده داشته باشند، به آنھا زيان ناميده می شوند، کتبی خالی از ارزش و اعتبارند و بيش از اين که برای ب
در حالی که آثار کسانی از قدما مانند افالطون، ارسطو، اقليدوس و بقراط خدمات بسيار شايانی به . رسانيده اند

  .بشريت کرده اند
اگر کتابی بتواند وحی و الھام راستين به شمار رود، آن کتاب، رساله ھای ھندسی، ستاره شناسی، پزشکی و 

  . ستند که از لحاظ ارزش به مراتب باالتر از کتب دينی می باشندمنطق ھ
  
   رازی و حرکت جوھری-۵

. ديرد و حركت نماير پذيي در جوھر و ذات خود تغیئي كه شی و درونی عبارت است از حركت ذاتیحركت جوھر
کی از مباحث فلسفی حرکت جوھری ي. ديدا نماي تبدل پیافته تري به ذات تكامل یتر و ذاتي قوی به جوھریجوھر

ًاست که بعضی از فالسفه چه نفيا و چه اثباتا به آن پرداخته اند چنانچه ابن سينا حرکت جوھری را مردود دانسته و . ً
مال صدرا نيز به دليل پرداختن به حرکت جوھری . به کسانی که قائل به حرکت جوھری ھستند ايراد گرفته است
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در حاليکه حدود ھشتصد سال پيش از مال صدرا، رازی با توجه به تجربيات . بسيار مورد ستايش قرار گرفته است
به اين مطلب پرداخته که به يقين نگاه او » ًفی ان للجسم محرکا من ذاته طبيعيا« نامه علمی خويش طی رساله ای ب

  .بايد بوده باشد ويژه در علم شيمی میه به حرکت جوھری بر گرفته از تجربيات علمی او ب
   

  يات رازی و علل عمدۀ بی مھری به اوکفر
پس از شرح کوتاھی که از مقام و منزلت رازی داده شد، الزم است علت بی مھری به او را نيز از جانب فرزانگان 

 در عرصه انديشه و تفکر جايگاه اين خطهقدر مسلم اين است که فرزانگان .  مورد بررسی قرار دھيماين خطه
کسانی که با ظرافت و ريزبينی، انديشه ھای فلسفی يونانيان را بررسی و تجزيه و تحليل .  داشتندئیبسيار واال

امثال فارابی و ابن سينا با ھوش و . ميکردند و شرح می دادند، بعيد است که به عمق فلسفۀ رازی پی نبرده باشند
مثال وقتی ابو ريحان بيرونی در مکاتبات به عنوان . خوبی می دانستند که رازی چه ميگويده ذکاوتی که داشتند ب

خود با ابن سينا مسائلی را مطرح ميکند که نه در زمان خود، بلکه امروز ھم بسياری از بزرگان جھان به ديدۀ 
معذالک می بينيم که او نيز مانند بسياری از انديشمندان برای فرار ار . حيرت و ستايش به آن پرسشھا مينگرند

در حالی که می دانيم، يکی از بزرگترين حاميان و . از رازی، بر وی رديه نوشته استعواقب وخيم حمايت 
 که به حمايت از او با دوست خود ابن سينا به مجادلۀ قلمی ئیپيروان رازی و مکتب او، ابوريحان بود تا جا

  .پرداخت
ابو .  داعيان اسماعيلی بودندرخين و محققين اشاره کرده اند که بزرگترين معارضين رازی،ؤھمۀ ماز جانب ديگر 

حاتم رازی، حميد الدين کرمانی، ناصر خسرو قباديانی و بسياری ديگر از بزرگان مذھب اسماعيليه، او را نادان و 
ُجاھل و غافل و مھوس و بی باک ناميدند و امثال ابن حزم اندلسی نيز سخنان رازی را از قبيل دعاوی و خرافات 

 واقعيت اين است که وقتی رازی نبوت را رد ميکرد، خود به خود مسألۀ امامت ھم که .بی دليل قلمداد کرده است
از اينرو، داعيانی مانند ناصر خسرو که در مذھب اسماعيليه مقام . مورد نظر اسماعيليان بود، مردود شمرده ميشد

 مذھب وی نرساند و اثر را داشت، ناچار بود با او سر ناسازگاری نشان دھد تا آسيبی به »جزيرۀ خراسان« حجت
  .وارد نشود» خليفۀ فاطمی« منفی در تبليغ امامش

اما از فرزانۀ بزرگی مانند ابن سينا، حتی اگر بپذيريم که به قول بسياری پيرو مذھب اسماعيليه بوده باشد، انتظار 
تی ابن سينا در پاسخ وق. بنامد و ورود وی را در مباحث فلسفی ناروا بداند )پزشک نما( نميرفت که او را متطبب

  :پرسش ابوريحان بيرونی، با بی حرمتی می نويسد
 تو اين اعتراض را از محمد بن زکريای رازی آن متکلف فضولی گرفته ای که بر الھيات شرحھا نوشت و ئیگو«

از حد خود تجاوز کرد و نظر در شيشه ھای بول بيماران را فرو گذاشت، الجرم خود را رسوا کرد و جھل و 
  .، حيرت ھمگان را بر می انگيزد»دانی خود آشکار ساختنا

اين که ميگوئيم از ابن سينا انتظار نميرفت که چنين سخنی در بارۀ مرد بزرگی مانند رازی بگويد، به اين دليل است 
 مشھور است که ابن سينا. که می دانيم پايه طب بيشتر بر تجربه استوار است تا خواندن و آموختن از طريق کتاب

چنانکه خود در شرح حال خويش . طب را با قياس، آنھم با خواندن کتب طبی و سپردن آن به حافظه فرا گرفته است
سپس به علم طب راغب شدم و کتابھای تصنيف شده در آن فن را خواندم، و علم طب از دانشھای ...«:مينويسد

  . »...می خواندندن اين فن پيش من طب  به نحوی که فاضالفراگرفتمدشوار نيست، پس در کمترين مدت آن را 
 ئیبدون شک مھمترين کتب پزشکی عصر ابن سينا و کاملترين آنھا که به درد شيوۀ طبابت قياسی او ميخورد، تا جا

که در شانزده سالگی برای مداوای نوح سامانی به دربار او می رود، کتب الحاوی و طب منصوری و ساير کتب 
اما اين حکيم نام آور حتی حرمت استادی رازی را نيز در نوشتن نامه اش .  باشدشکی رازی می بايد بودهزپ

اگر بخواھيم ارزش علمی و اعتبار اخالقی رازی را با ابن سينا، اين حکيم پر آوازه ايران و جھان . مراعات نميکند
مينويسد با سخن ابن سينا » شکوک بر جالينوس« مقايسه کنيم، کافی است، ايراد رازی را بر جالينوس که در رسالۀ
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رازی در شکوک به جالينوس . در ايراد به رازی، با ھم قياس کنيم، تا فرق ميان اين دو فرزانه نامدار مشخص شود
  :مينويسد 

 او ۀّمن با کسی برابر شده ام که بيش از ھر کس بر من منت دارد و بيش از ھمه از او سود برده ام و به وسيل«
ز دريای فضل او سيراب گرديده ام به آن اندازه که بنده ای از خواجه خود و شاگردی از استاد  شده ام و ائیراھنما

  »خود و منعم از ولی نعمت خود برخوردار نميگردد
وقتی انسان تواضع و فروتنی رازی را در مقابل جالينوس می بيند که چندين قرن با او فاصله زمانی دارد، و 

ازی ميخواند که فقط کمتر از يک قرن بعد از او آمده است، دچار حيرت ميگردد که سخنان ابن سينا را در بارۀ ر
چرا يک پزشک نامدار اينطور با بی حرمتی در بارۀ کسی که بيشترين حق استادی را به گردن او و علم پزشکی 

  .دارد، سخن می راند
ھر يک از آنان برای خود . انشی نبودندباری، کسانی را که ما از ميان معترضين رازی نام برديم، انسانھای بی د

درست است که بسياری از آنان تحت تاثير شرايط حاکم بر جامعه آنروزگاران ناچار بودند که . نام و نشانی داشتند
اما ضرورتی نداشت که آرای . در مسير تأئيد و تصديق شريعت قدم بردارند و نظرات رازی را مردود بشمارند

  . طئه کنند که منجر به حاکميت مطلق شريعت بر افکار و انديشه ھای دانش پژوھان گرددفلسفی او را آنچنان تخ
ويژه ه ايراد و اعتراضات يک پارچۀ فرزانگان ايرانی و اسالمی به رازی اعم از متکلمين، فيلسوفان الھی و ب

وجود آورد که نه تنھا ه الم بًلی که اکثرا فرزانگان زمان خود بودند، چنان جوی عليه او در عالم اسيداعيان اسماع
کلی از حوزه ھای فلسفه کنار گذاشته شد، بلکه سبب گرديد که ديگر ھيچ فيلسوفی راه و ه آرای بينشورانه اش ب
  . روش او را دنبال نکند

  :ميگويند
که به در حالی . خود، فلسفه را در دنيای اسالم به گور سپرد» تھافت االفالسفه«امام محمد حامد غزالی با کتاب

نظر من، امثال فارابی، ابن سينا، ناصر خسرو، ابن حزم و ديگر فلسفه دانان دنيای اسالم، پيش از غزالی با 
 فلسفی او،  فلسفه را به معنای خاص آن در مشرق زمين کشته ءحمالت ناشی از کينه و حسد به رازی و آرا

  .ام رساندبودند، و غزالی تنھا کفن و دفن آن را بر عھده گرفت و به انج
اما پس از . پايان رسيده واقعيت اين است که فلسفه در ايران و عالم اسالم با رازی آغاز شد و با وی نيز ب

 فلسفی او بردند و بر مبنای نظرات وی، فلسفه را از نو ءھشتصد سال فرزانگان غرب پی به ارزش و اھميت آرا
  . زنده و تمدن نوين جھان امروزی را پايه ريزی کردند

  
  مقام رازی

در ميان فيلسوفان جھان چه در شرق و چه در غرب، چه در گذشته و چه در حال، رازی يکی از معدود فيلسوفانی 
اگر نگاھی به تاريخ فلسفه بيندازيم .  خود را بيان کرده استۀاست که با شھامت و صراحت تمام، نظرات خردمندان

 غرب نيز شھامت رازی را در ابراز عقايد خود ئیعصر روشنابه روشنی می بينيم که حتی بسياری از فيلسوفان 
  .ھای عالم بشريت ھستندءفرزانگانی مانند داروين و نيچه و چند تن ديگر از جملۀ استثنا. نداشته اند

رازی يکی از فيلسوفان نادری بود که در اوج اقتدار اسالم و حاکمان مقتدر آن، به صراحت ناسازگاری فلسفه و 
او . زير سؤال برده استرا » توحيد و نبوت و معاد«ن کرده و برای اثبات آن نيز سه اصل بنيادی اسالم دين را بيا

با قدمای خمسۀ خود و با در رديف و ھمطراز قرار دادن خدا با نفس و ماده و زمان و مکان، تمام علت وجودی خدا 
  . را به روش فلسفی نفی کرده است

ی منکر خدا نشده بود، اين است  که در روزگار رازی ھنوز علم و دانش پيشرفت کله اما علت اين که چرا رازی ب
اين عنصر بی ھمتا نيز برای دانشمندان و انديشمندان آشکار نشده بود و  »ماده« ماھيت و ذات. امروزی را نداشت

دارد، » ذات خود«اند، در را که به خدا نسبت داده ئینميدانستند که ماده خالف توھمات رايج اديان، ھمۀ آن ويژگيھا
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، و از ذات خود جوھر )انفجار بزرگ(وجود بياورده و می تواند از درون خود، جھانی به بزرگی ھمۀ کائنات را ب
 ديگر که امروزه به ھمت ألۀاينھا و دھھا مس). سرچشمۀ حيات(حيات را پايه ريزی کند و به ظھور برساند
شافات و تکنولوژی پيشرفته بديھی شمرده ميشوند، در زمان رازی دانشمندان بزرگ و به برکت اختراعات و اکت

 را در ئیبرای پی بردن به اين مجھوالت که سبب پيدايش اديان و مذاھبی گرديده که ھر يک خدا. شناخته نبودند
ان آئين خود نشانده اند، راه درازی در پيش بود که شيوه انتخابی رازی توسط انديشمندان و دانشمندان بزرگ جھ

  .يک به يک به کار گرفته شد و بسياری از اين مجھوالت کشف گرديد
از سوی ديگر در زمان رازی انکار مستقيم خدا کار آسانی نبود، چنانکه امروزه نيز بيشتر دانشمندان و 

ح و انديشمندان جرأت آن را ندارد که حتی مانند رازی پا به اين معرکه ھزاران ساله بگذارند و واقعيتھا را مطر
  . باور انسانھا را از عقايد خرافی پيشينيان پاک سازند

که نخستين آن چگونگی » اصل انواع«و» انفجار بزرگ« با اين که بشر امروزی با آگاھی يافتن از دو نظريۀ
ًپيدايش جھان و دومی نحوۀ پيدايش حيات را آشکار ميکند، و ھر دو نيز تلويحا توسط کليسا، بزرگترين حامی 

با اين حال، می بينيم که ھمچنان دستگاھھای عريض و طويل . تأئيد شده است) ابراھيمی( اديان توحيدیباورھای
اديان و مذاھب با زير بنای سست و بی منطق خود پا بر جا ھستند و می کوشند که سلطۀ ايمانی خود را بر 

 برگردند و ادارۀ امور زندگی ئیطاو چنانچه فرصتی دست داد به شيوه ھای قرون وس. پيروانشان استوار نگھدارند
  . اجتماعی پيروانشان را نيز در دست گيرند

*  
ھزار و اندی سال پيش يکی از فرزندان فرزانۀ سرزمين ما با دانش بی نظير و با شھامت کم نظير و با نوشته ھای 

 که با ھيچ يک از داليل عقلی  بنا شده استئیناب فلسفی خود به ما اين ھشدار را داد که باورھای ما بر پايۀ بنيادھا
شوربختانه پی آمدگان او با کمال بی توجھی، نه تنھا راه وی را پی نگرفتند، بلکه . و منطقی قابل پذيرش نيست

با اين که . کوشيدند که افکار و انديشه ھای فلسفی او را در سايۀ انبوه سخنان بی پايه و اساس خود پنھان دارند
با اين حال . گليسی و دکارت فرانسوی به درستی راه و روش او پی بردند و دنبال کردندفرزانگانی مانند بيکن ان

ھنوز ھم بسياری از ايرانيان که به مسائل فلسفی می پردازند، بی توجه به آرای فلسفی اين فرزانۀ بزرگ، راه آنانی 
  . را دنبال ميکنند که ميکوشيدند، کاری نکنند که به قبای ديانتشان بر بخورد

در طول تاريخ مملکت ما بزرگان بسياری بودند و ھستند که ھم ميھنان ما توجھی که بايد به تالشھای آنان نشان 
 ھمچون اين خطه و شناساندن آنان ھمت نميکردند، ھنوز ھم ما از بزرگان ئیاگر ديگران به شناسا. نداده و نميدھند

 و نميدانستيم که اين انسانھا قابل ستايش در راستای ترقی رازی و بيرونی و خيام و بسياری ديگر بی خبر ميمانديم
  . و تعالی انسانيت چگونه انديشيده اند، چه گفته اند و در ايجاد تمدن نوين کنونی چه سھم بزرگی داشته اند

     ھوشنگ معين زاده- پاريس                                                                                                     
  
 در اين بررسی کوتاه از آثار پژوھشی فرزانگان ايرانی، ھمچون دکتر مھدی محقق، دکتر ذبيح هللا صفا، دکتر *

شيمی و «در دو بخش مربوط به . ، دکتر علی اصغر حلبی و ديگر پژوھشگران بھره گرفته امئیپرويز اذکا
از اينرو . ی موارد، عين نوشته ھای اين استادان را ذکر کرده امرازی که جنبۀ تخصصی دارد؛ در بعض» پزشکی

  .سپاس بيکران خود را به اين استادان گرانقدر تقديم ميدارم
 


