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 چکیده
اما مطالعه  ،های وی را دشوار نمودهچه از بین رفتن اکثر آثار محمد بن زکریای رازی بررسی اندیشهاگر

دهد که مسأله سعادت برای او یک مسأله مهم بوده است. در اندیشه آثار به جای مانده از وی نشان می

رنجی است و چون عالم ماده مقرون و مشحون درد و و رنج و رسیدن به بی رازی سعادت همان رهایی از

لذا سعادت انسان در رهایی از این عالم و  با رنج است و قوای جسمانی سبب پیوند ما با این عالم هستند،

ن از دین و تنها به کمک تواند بدون کمک گرفتقوای جسمانی است. زکریا معتقد است که انسان می

لسفه این راه رهایی را بپیماید. وی فلسفه و داشتن سیرت فلسفی را تنها راه سعادتمندی و نائل و فعقل 

فلسفه و داشتن زیست فلسفی نقش  اودر نظام فکری  داند. وشدن شخص به سعادت حقیقی می

و  فوق این مقاله اثبات مدعاهایدر کند. در بحث سعادتمندی نوع انسانی ایفا می ضروری و بدیل ناپذیر

به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته  تواند سبب رسیدن به سعادت شود،اینکه فلسفه چگونه می

 است.
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 قدمهم. 1

مسأله سعادت یکی از مهمترین مسائلی است که ذهن اکثر فالسفه یونان و جهان اسالم 

و چگونگی و مسیر  تعریف سعادت دررا به خود مشغول کرده است. هرچند ایشان 

نظر قهمه در این امر اتفا اختالف نظرهابا وجود اما ، اتفاق نظر ندارندیابی به آن، دست

نقش به  و نظر ورزی و فلسفه ستهای انسانسعادت، مطلوب نهایی همهدارند که 

 پیگیری و در صدد پرسشی که این نوشتار دارد. رستگاریسزایی در کسب سعادت و 

یابی به در دستنقش فلسفه  ن زکریای رازی،پاسخ به آن است، این است که محّمدب

و یادگیری بخشی فلسفه معتقد بوده اندازه به سعادتتا چه بیند و را چگونه می سعادت

با توجه به کمبود نوشته ها در حوزه اندیشه  آورد؟آن را ضروری و اساسی به شمار می

های فلسفی زکریا این مقاله عالوه بر پاسخ به پرسش مذکور گامی در جهت معرفی 

ابتدا باید ماهیت  مذکور برای پاسخ به پرسش اندیشه های فلسفی وی نیز می باشد. 

وارد مرحله  تا بتوانیممورد بررسی قرار گیرد  تلقی رازی از فلسفه و سپس سعادت، 

عالوه بر اینکه همچنان که اشاره شد تحقیقات ناظر به پاسخ به پرسش مذکور شویم.

اندیشه های فلسفی رازی بسیار اندک است در مورد سؤال اصلی تحقیق نیز هیچ نوشته 

 ای یافت نشد.
 

 سعادت و چیستی ماهیت. 2

انسان و غایتی است که هر انسانی  ترین مقصد ممکن برایدت عالیسعا ،تلقی عرفیدر 

دیدگاه رازی در خصوص مسئله سعادت و ماهیت آن  کند.برای رسیدن به آن تالش می

پیرو  تلقی رایج در میان فیلسوفان مسلمانو راه وصول بدان، جدایی و تفاوت چندانی با 

 افالطون و ارسطو ندارد. 

های این انسان انسان هدفمند خلق شده و از دغدغه از نگاه محمدبن زکریای رازی

هدفمند، رسیدن به سعادت و رستگاری است و تا زمانی که به این رستگاری و کمال 

که در متون  اتیعباریکی از مطلوب خود نرسد، به آسایش و راحتی ابدی نخواهد رسید. 

ی سعادت و دغدغه بودن آن نزد جای مانده از زکریای رازی صراحتًا ناظر به مسئلهبه 

باشد، اصل دومی است که آن را در ضمن شمارش اصول سیرت فلسفی در کتاب وی می

 اصل چنین است: کند. آنخود مطرح می« ه الفلسفیهالسیر»
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به اللذّات الجسدانیّه األمر األفضل الذّی له خلِقنا و إلیه اٌجرِی بنا لیس هی إصا»

بل اقتناء العلم و استعمال عدل اللّذین بهما یکون خالصنا عن عالمنا هذا إلی 

 (75 ،ص1390)رازی،  «.العالم الذی الموت فیه وال ألم...

کمال مطلوبی که در پی آن موجود شده و به سمت آن رهسپاریم، تحصیل لذّات »

یعنی رعایت اعتدال به کار داشتن عدل )جسمانی نیست، بلکه طلب علم )نظرورزی( و 

عمل( است، تا بدین وسیله از این عالم رهایی یافته و به عالم دیگر که مرگ و در مقام 

 «. آن راهی نیست، هدایت شویمألم را در ساحت 

با  است ورازی گویای ماهیت سعادت در نظام فکری محمّدبن زکریا این عبارت 

ات دیگر وی می توانیم نظریه سعادت او را بازنویسی تحلیل آن و مدد گرفتن از عبار

نقل کردیم مشهود  «السیره الفلسفیه»همچنان که در  بخش پایانی عبارتی که از  کنیم.

بهترین و گویا ترین مفهومی که می توان مسأله سعادت را از نگاه زکریا ذیل آن  ،است

 مفهوم رهایی است. پیگیری و واکاوی کنیم،

حقیقی نزد رازی در رهایی تام و تمام است. به این معنا که  انسان، یعنی سعادت 

نفس خود را که گرفتار  آمیزش با تن است را از زندان تن و جهان تنانی) جسدانی( آزاد 

به هر میزان که انسان نفس خود را از و . (17، ص13۸0کند و به کمال برساند. )رازی ، 

تر مرتفع سازد، به سعادت و کمال نزدیک نمنبعث از آ نواقص حدود جسمانی و این

کند و می و تصریح رهایی تأکیدمفهوم یا معنای رازی در متون خود بر شود. می

همانطورکه در اصل دوم مشهود است وی در این اصل از رهایی نفس از این عالم و 

ج آورد و خواهان نجات نفس از درد و رنهدایت شدن به عالمی دیگر سخن به میان می

اقوال و در  نی و عالم حقیقی نفس است.عالم مادی و هیوالنی و رسیدن به عالم روحا

اند، این رهایی و نجات نفس متون دیگری که مخالفان و منتقدان رازی از وی نقل کرده

خورد. ناصرخسرو به عنوان یکی از منتقدان آراء رازی در از درد و رنج به چشم می

کند که نفس به خاطر هبوط در این عالم و خود، از وی چنین نقل می «زادالمسافرین»

اش به هیولی و تعلقات جسمانی از عالم اصلی خود دور شده و باید روزی به آن شیفتگی

  (115، ص13۸3بازگردد. )ناصرخسرو، 

 مبتنی بر انسان شناسی ،به مثابه رهایی از عالم ماده این تأکید رازی بر سعادت

جوهری  کههمان نفس ناطقه است بعد حقیقی انسان  زکریای رازی اوست. از نظر خاص

و سعادت حقیقی نیز مربوط به این قوه است و دیگر قوا در  بوده ناپذیرزوال مجرد و
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و چون نفس  (15-14 :13۸0کنند. )رازی،خدمت به این قوه و کمال آن فعالیت می

جسمانی در ارتباط بوده، باید از این قوا و تعلقات آن  ناطقه در عالم ماده با این قوای

رهایی پیدا کند. لذا مقصود از رهایی، رهانیدن نفس ناطقه از نفس نباتی و حیوانی یا به 

به این از راه خوگرفتن نفس عبارتی رهایی قوه عاقله از قوه شهوانیه و غضبیه است و 

 جردات همچون کسب علم و دانشاموری که از سنخ نفس ناطقه یعنی امور عقلی و م

که این جهان، جهان کند خود بیان می« طب روحانی»کتاب  باشد. رازی درهستند می

تباهی و درد و رنج است و انسان تا زمانی که در این عالم است و آن را نشناخته باشد و 

 است:عبارت وی چنین  لاصخود را از تعلقات آن نرهاند، گرفتار درد و رنج خواهد بود؛ 

حیات و نطق )تفکر( از ذات نفس گویاست، دوری اش از درد و رنج هم به »

اش به جایگاه و جهانش، سبب دوری از تباهی و بودش است؛ و اما خشنودی

اش از آمیزش با تن و از بودش در جهان تنانی )=جسدانی( همانا رهایی

و دنیای  اش از تن، این معانی را کسب نکردهاست. پس اگر به گاه جدایی

نشناخته، بل بدان هم شوق  _چنانکه سزاوار شناختن است_جسمانی را 

نموده؛ هیچ جایگاه خویش ترک نگفته ورزیده بر بودش در آن آز میمی

باشد و هم پیوسته به چیزی از آن وابسته است؛ همواره به سبب فرایند 

ه اندوهان های پیاپی و در انبوبودش وتناهی تن که در اوست، یکسره در رنج

 (17 ، ص)رازی«. آزارگر باشد

ی از رنج و رسیدن به لذت توان گفت که زکریا همچون ابن سینا سعادت را رهایمی

که گرفتار هیچ رنج و  یعنی انسان سعادتمند انسانی است؛ (110تا: ، بیسیناابن) داندمی

داند، أ رنج و ألم را عالم ماده میمنش ی رازیو البته چون زکریا المی نباشد

 می بیند.نیز عالم ماده  همین راه رهایی از رنج را در رهایی از( 17 :13۸0رازی،)
 

 تلقی رازی از فلسفه. 3

محمدبن همچنان که در مقدمه اشاره شده یکی از مقدمات ضروری برای فهم پاسخ 

از چیستی و غایت  ویتلقی بررسی  ،»نقش فلسفه در نیل به سعادت»به پرسش  زکریا

 فلسفه است.



47 / 1397پاییز و زمستان، 2، شماره 46فلسفه، سال    

 کند.سفه به لحاظ غایت ارائه میتعریفی از فل 1«السیره الفلسفیه»ی لهرازی در رسا

ی فالسفه و حکما از فلسفه یکی است و آن عبارت که مراد همهکند وی تصریح می

این سپس در توضیح «. تشبّه به خداوند عزّوجل است به قدر طاقت انسانی»است از: 

شبه تصریح می کند که محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که بهتر صفات ت

خدا را در خود تحقق بخشد و تصریح می کند که محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی 

. و در ادامه سیره فیلسوف در و مهربانترین ایشان باشد ،عادل تریناست که داناترین 

ضمن  در مقام عمل، که فیلسوف کسی است کهد مقام عمل را اینگونه معرفی می کن

را نگرفته و  از رهبانیت و ریاضت های مشقت آور تفریط  جانب افراط یا رعایت زهد

 (101-100،ص1390پرهیز می کند. )رازی،

 تعریف فلسفه به تشبه به اله  در سنت فلسفه اسالمی تعریفی رایج و شایع است که  

 زیرا؛ناظر به اخالق و عملمی شود و هم صفات  رزیوصفات ناظر به مقام نظرهم شامل 

خدای متعال از طرفی عالم و حکیم و خبیر و بصیر و سمیع است و از طرف دیگر رحیم 

  و کریم و جواد و عادل و... است. 

ن آن به یونان باستا یبلکه سابقه، تعریف از فلسفه مختص به رازی نیست این 

سعادت باید با پیروی از فضیلت بدست آید، که  افالطون معتقد بود آنجا که .گرددمیبر

ما باید تا جایی که »گوید: االمکان شبیه شدن انسان به خداست، و میبه معنی حتی

ن به کمک توانیم شبیه خدا شویم و آن هم عبارت است از عادل و درستکار شدمی

 ( 2۸0، ص 133۶) افالطون ، 2.«حکمت

، به طور خالصه برخی از صفات باری تعالی از جمله کتاب سیره فلسفیاین در  رازی

ترین بندگان را پیش شمارد، و محبوبعلم، عدل، خالق و مالک بودن وی را بر می

                                                           
1. که توسط عباس اقبال آشتیانی، همراه با ترجمه مقدمه فرانسوی پاول کراوس  در تهران )1315ش( 

 طبع و نشر یافت و  مهدی محقق  بر آن کتاب شرحی بر احوال و آثار رازی را اضافه نموده-  

در اوایل شفا وی این تعریف  بعدها  با تعابیر دیگری مورد توجه ابن سینا هم قرار گرفته است.  .1

ای که برای همانا غرض در تحصیل فلسفه وقوف و آگاهی بر همگی حقایق اشیاست، به اندازه»: گویدمی

مالصدرا نیز در اسفار تعریف تشّبه جستن را بر  (12: 1تا، جسینا، بی)ابن«. پذیر باشد آدمی امکان

بخشد تا شری میفلسفه، عالم را نظمی عقلی، به قدر توان ب»گوید که: تعاریف دیگر حکمت افزوده و می

أخالق تخلّقوا ب»آورد که و در ادامه در تأیید آن حدیث شریف نبوی را می....تشّبه به باری تعالی حاصل آید

ی به معلومات به صفات و اخالق الهی خوپذیر شوید، یعنی در احاطه»گوید که: ، و در معنای آن می«هللا

(22-21،ص 1جتا، )مالصدرا، بی«. و تجرد و رهایی از جسمانیات  
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داند که بهتر صفات خداوندی را در خود ایجاد کند. پس موالی خود، آن کسی می

ترین ایشان ترین و رحیمدلن، عاترین بندگان به خدای عزوجل از نظر او، داناترینزدیک

  (100، ص1390، )رازی از نظر رازی این شخصی کسی نیست جز فیلسوف فاضل.است. 

 نهد.روی عنصر مهم دیگری است که زکریا رازی بر آن انگشت تأکید میاعتدال و میانه

، ساحت زندگی فیلسوف ساحتی آمیخته از تفکر و علم او و بر اساس این عنصر

بودن در  ر رازی باید عالوه بر جامع االطرافروی در امور است. فیلسوف از نظمیانه

یعنی ی هر چیزی را برگزیند و بر اساس آن رفتار کند. دائمٌا میانه ،های علمیزمینه

ندگی ی زندگی او که یک ززندگی فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است، در نحوه

ته است. در این صورت، اینکه فیلسوف چه ارتباطی با ، نهفعلمی و بر مبنای اعتدال است

همسایگان و اهل منزل دارد مهم خواهد بود، چراکه با این وجود است که  ،اشخاص

 وی را فیلسوف نامید.شخص توان زندگی وی را زندگی فلسفی و می

کند که فیلسوفان و بیان می «طب روحانی»در فصل نوزدهم کتاب  زکریامحمدبن 

ی خاصی از زندگی دارند که به بیان کوتاه، زیست با مردم حکمای صاحب فضیلت گونه

( داشتن 91 :13۸0بر اساس عدل، فضل، ترویج عفت، مهربانی و پنددهی است، )رازی، 

شاید بتوان گفت بر ی فلسفی و یا سیره فیلسوفان است. ی زندگی سیرهچنین نحوه

ر وی اکثر تعریف از فلسفه و تعلق چنین صفاتی به شخص فیلسوف، از نظ طبق این

ها فیلسوف نباشند و نتوان بر آن ،کننددر امور خاص نظرورزی می که صرفاٌ فانیفیلسو

 عنوان فیلسوف نهاد. 
 

 سعادت برای نیل بهفلسفه  و ضرورت تعلیم اهمیت .4

لم ظلمانی تأکید و تصریح از عا ورزی در رهانیدن نفسرازی بر نقش فلسفه و فلسفه

دانم این است که با توجه به ای که ذکر آن را پیشاپیش ضروری میاما نکته. فراوان دارد

عقاید وی توسط  نبود منابع و مفقود شدن آثار رازی و تنها در دست داشتن گزارش

همین نقل سازی عقاید و آراء رازی به ناچار بخشی از منابِع ما اش، در روشنمخالفان

 ها از رازی است.ها و روایتقول

وی به پیروی از سقراط حکیم معتقد است که نفس باید فلسفه بیاموزد و به فلسفه 

در این عالم خواهد ماند، مگر اینکه  ورزی نکندروی آورد و مادامی که نفس انسان فلسفه

. عبارت وی که به علم فلسفه قصد عالم خویش کند و نفس توجه به اصل خود پیدا کند
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از قول رازی نقل « جامع الحکمتین»و هم در « زاد المسافرین»ناصرخسرو آن را هم در 

تحت عنوان « زادالمسافرین»کند، چنین است که در کرده و این دیدگاه وی را تأیید می

   : نویسدمی« علت آویختن نفس به هیولی»

یابد، مر عالم علوی را بشناسد  چون نفس مردم از این حال که یاد کردیم، خبر»...   

و از این عالم حذر کند تا به عالم خویش که آن جای راحت و نعمت است باز رسد. و 

گفته است که مردم بدین عالم نرسد مگر به فلسفه و هر که فلسفه بیاموزد و عالم 

 آزار باشد، از این شدت برهد و دیگر نفوس اندر این عالم همیخویش را بشناسد و کم

فلسفه از این راز آگاه شوند و  ها اندر هیکل مردمی به علممانند تا آنگاه که همه نفس

قصد عالم خویش کنند و همه به کلیت آنجا باز رسند، آنگاه این عالم برخیزد و هیولی از 

  (11۶،ص 13۸3، ناصرخسرو)«. این بند گشاده شود همچنان که اندر ازل بوده است

د فالسفه و اصحاب به دنبال نقل عقای «جامع الحکمتین»کتاب  دریا اینکه ناصر خسرو 

 : هیولی می نویسد

ها بدین کنند تا نفسازین سّر آگاه همی اند که حکما خلق راگفته»

فلسفه از این عالم هستی بیرون شود تا همگی نفس به آخر از این عالم 

دا بیرون شود، و چو تمامی جوهر نفس بدین حکمت از جوهر هیولی ج

شود، نفس به عالم خویش باز رسد و نعمت خویش را باز یابد و دانا شده 

آنگاه چو عنایت الهی ازین عالم برخیزد،  .باشد به غایت، به عنایت خدای

که بودست و به این عالم فرو ریزد و همه جزوهاء الیتجزی شود، همچنان

یت از جای خویش باز رسد. این قول محّمدبن زکریای رازی است به حکا

سقراط بزرگ، و گفته است اندر کتاب علم الهی خویش، که رأی سقراط 

جمع کردم به  –که مندرس شده بود –این بوده است و مر علم الهی را 

کس جز بدین فلسفه ازین عالم بیرون تأیید الهی. و گفته است که هیچ

تا، ، بیهمو«. ) نشود، و به عالم علوی نرسد و جز بدین تدبیر حکمت نرهد

 (104 ص

حاتم رازی از ابونفس از عالم غربت،  در جایی دیگر در باب اهمیت فلسفه در رهایی

میرند و زنده نفوس در این دنیا بارها می معتقد است زکریای رازی کهکندوی نقل می

یابد که ایشان با نظر کردن در فلسفه از کدورت شوند و این تکرار تا هنگامی ادامه میمی

 ( ۶1، ص13۸1، عالم جسمانی رهایی یابند. )ابوحاتم
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هنگام بحث از چگونگی  «طب روحانی»در فصل دوم کتاب  شاهد دیگر آنکه زکریا

گوید: البته مردم از حیث توان سرکوب کردن هوی به منظور حفظ سیطره عقل می

ترین اوج این فضیلت که برای طبع انسانی اند. ولی نیل به عالیمخالفت با هوی مختلف

که مردم باشد، به ندرت کسی را جز فیلسوف با فضیلت دست دهد، و چنانقابل وصول 

مهار کردن طبع و شهوت خود بر چارپایان ممتازند، فیلسوف نیز بر مردم عامی از جهت 

ترین بندگان پیش یا اینکه فالسفه را محبوب( 17 :13۸0عادی امتیاز دارد. )رازی،

شمارد، به این سبب که فلسفه سبب نزدیک شدن به سیرت خداوند در علم خداوند می

 (100 ، ص1390)نظر( و عدالت )عمل( می شود. )رازی،

شاهد دیگر اینکه وی در کتاب سیره فلسفی، دیدگاه اخالقی خود را نسبت به کتاب  

اش نگاشته است، تکامل بخشیده و هدف اخالق را از که در دوران جوانی «طب روحانی»

برد و تشبّه های روانی در زیست این جهانی فراتر میسالمت نفس به معنای رفع بیماری

، ص 1391، داند. )فرامرزقراملکیبه خدا و سعادت ابدی را هدف تهذیب اخالق می

این کتاب را در اثبات فیلسوف بودن خود و و این در حالی است که میدانیم زکریا  (109

 به تعبیر دیگر در ضرورت و اهمیت فلسفه نوشته است.

زکریا  ،اما در قسم عملی فلسفهآنچه گذشت ناظر به قسم نظری فلسفه بود.  

فلسفه عملی  گانهخالق و تهذیب را که یکی از اقسام سهصراحت بیشتری دارد .یعنی او ا

عادت و خداگونه شدن تبیین است در راستای سالمت نفس و فراتر از آن یعنی س

 ( 155 ، ص13۸7. )محقق،کندمی

از تحلیل دو مبحث سابق؛ یعنی عالوه بر تصریحاتی که در باال به آنها اشاره شد، 

ه چیستی سعادت و چیستی فلسفه از نگاه رازی، میزان اهمیت و نقش فلسفه در نیل ب

قابل استنباط است. وی از یک طرف سعادت و کمال  به روشنی سعادت از نگاه رازی

مطلوب نوع انسانی را در رهایی دانسته و مقصوداش از رهایی، رهایی قوه عاقله از قوه 

شهوانیه و غضبیه، و خوگرفتن نفس به اموری که از سنخ نفس ناطقه یعنی امور عقلی و 

ش و برپایی اعتدال، بوده است و از طرف دیگر، در مجردات همچون کسب علم و دان

داند. تشبّه به باری تعالی زمانی حاصل تعریف خود از فلسفه، آن را خداگونه شدن می

شود که شخص سعادتمند سیرتی فلسفی داشته باشد. این سیرت فلسفی چنین می

عنی کسی های علمی؛ یاست که شخص فیلسوف عالوه بر جامع االطراف بودن در زمینه

ی هر چیزی را برگزیند و بر اساس آن ی خود را رشد دهد، دائمٌا میانهکه قوای عاقله
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رفتار کند، یعنی کسی که خود را از تعلقات قوای شهوانیه و غضبیه رهایی دهد، این 

تنها سیرتی است که با رعایت آن از جانب هر فیلسوفی رهایی و کمالی برای آن حاصل 

 گردد.تی به سعادت قصوی نائل میشود یا به عبارمی
 

 فلسفه در سعادت تبیین چگونگی سببیت. 5

حصول سعادت را از مسیر  ی رازیپرسشی که بالفاصله پس از تأیید و قبول اینکه زکریا

یعنی اینکه  .پرسش چگونگی این تأثیر است ،شودداند طرح میفلسفه ممکن می

تبیین و چگونه ثیر و سببیت فلسفه در سعادت را به چه نحوی تأ امحمدبن زکری

 کند؟ می

برای پاسخ به این پرسش باید بیش از پیش بر تلقی زکریا از فلسفه تمرکز کنیم و 

فلسفه چگونه چیزی است که غایت آن رساندن آدمی به  در اندیشه زکریا ببینم که

تأمل  .لوک در طریق سعادت استورزی همان سای که کأنه فلسفهسعادت است به گونه

واژه فلسفه در کتب و رساالتی که به از  مقصود رازیدهد که در عبارات رازی نشان می

به تر بیشبلکه  ،دانی نیستخوانی و فلسفهفلسفه به معنای فلسفهنگارش درآورده است، 

  است.و سیرت فاضله داشتن  درست ی زندگینحوهمعنای 

ی فلسفی نام دارد ی درست زندگی که سیرهاین شیوهنباید چنین پنداشت که البته 

که انسان فقط  این صورت است به صرفاٌو غایت آن تشبه به اهلل و خداگونه شدن است، 

عادل، مهربان و  و مثال در عمل، خود را مطابق آنچه سنجه و معیار است، میزان کند

از علوم طبیعی گرفته تر علوم تالش برای کسب بیش بلکه به معنای لزوم بخشنده باشد،

فراون بر اهمیت علم و تالش برای کسب  زکریا نیز هست.تا سیاست و تدبیر منزل 

نپرداختن به شناخت  حقایق و رازی  زه توانایی هر انسانی تأکید دارد.تمامی علوم به اندا

کند و در کتاب طب ی کوتاهی در کار نفس تلقی میرا نوعواقعیات پیرامون انسان 

 گوید:میروحانی 

آوری این کوتاهی نمودن در کار نفس گویا آن است که شگفت»

اش به خاطر نرسد، درباره آن نیندیشد و از آن به حیرت جهان و بزرگی

نیفتد، آگاهی و شوق به شناخت همه آنچه در اوست نداشته باشد، به ویژه 

که پس از مرگ چه « تن»ابسته بدان و هیأت و فرجام آن و« تن»دانش 

 ( 1۶: 13۸0)رازی،«. خواهد شد
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که اگر شخصی بزرگی و شگفتی این جهان را و در ادامه همین متن تأکید می کند 

درک نکند و از هیأت آن به حیرت نیفتد، و نیز نفس او مشتاق به شناخت آنچه در این 

عالم پس از مرگ و شناخت آن نداشته باشد، بهره جهان است، نشود و هیچ توجهی به 

چنین شخصی از عقالنیت و گویایی، که مالک تمایز انسان از حیوانات است، به اندازه 

رسائل »چارپایان و ماهیات و حشرات موجود در این عالم خاکی است. بعالوه در 

نویسد که علم می خود در باب اهمیت« فی امارات االقبال و الدوله»در مقاله « الفلسفیه

ی شخص حاصل های اقبال، علم و دگرگونی روحی است که دفعتًا برااز نشانهیک 

تواند امری الهی و طبیعی شود و زوال آن سریع نیست. سبب این انتقال دفعی میمی

( 13۶: ه1402باشد، حدوث چنین حالتی دال بر بیدار شدن سعادت فرد دارد. )رازی، 

ر شدن یا شروع حالت سعادت را با یک انتقال روحی که از سنخ در این عبارت وی بیدا

 داند.علم و معرفت است، می

ورزی  نظر علم و نظر ورزی در اندیشه رازی از چنان جایگاهی برخوردار است که او

معتقد است کسی با و ها دانسته و با تقلید به شدت در ستیز است. را وظیفه تمام انسان

کس با تقلید، کامل و ی هیچمال و سعادت برسد؛ زیرا قوه عاقلهتواند به کتقلید نمی

ی عاقله است و این هنگامی شود و آنچه سعادت است، بالفعل شدن قوهبالفعل نمی

 «اعالم النبوه»این اندیشه بارها در کتاب گردد که فرد خودش نظرورزی کند. حاصل می

در پاسخ به این اشکال ابوحاتم، که  به بیان های مختلف ظهور می نماید .از جمله زکریا

این »گوید: روش و منسک فالسفه جز به اختالف و تناقض آراء نینجامیده است، می

اختالف باطل و سبب ضاللت نیست؛ زیرا اگر کسی اشتغال به بحث و نظر داشته باشد و 

پاک پیماید؛ چه آنکه نفوس از کدورت این عالم در این راه تالش کند، راه حق را می

)ابوحاتم، «. گردند مگر با بحث و نظرشوند و برای ورود به عالم دیگر خالص نمینمی

13۸1 :23) 

در زندگی تالش طاقت  زکریا کهورزی است نگاه به علم و اندیشه نوع همینبه جهت 

ای که آن را کند در هر حوزهنماید و سعی میفرسایی برای کسب علم و معرفت می

ای است که به دانست به تعلیم و تحقیق بپردازد. دانش دوستی وی به گونهضروری می

: 13۸1الندیم،کرد. )ابنقول ابن ندیم هیچگاه از خواندن و نوشتن جدایی پیدا نمی

از فرط علم دوستی، چراغ خود اند که زکریا ره نویسان در مورد وی نوشتهو تذک(  351

داد و به گذاشت و کتاب خود را بر آن دیوار تکیه میرا در چراغدانی بر روی دیواری می
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پرداخت تا اگر خواب او را در رباید کتاب از دستش بیفتد و او بیدار شود و به خواندن می

 ( ۶: 13۸7، ققمحمطالعه خود ادامه دهد. )

 از اصولکسب علم و تالش برای شناخت جهان  زکریا اوالٌاز نگاه  بنابر آنچه گذشت

فیلسوف کسی است که علم و عمل، هر دو را  ثانیاٌ و  شود.ی فیلسوف محسوب میسیره

نکته مهمی که در اینجا نباید از آن غفلت نمود این است که به حد کمال رسانده باشد. 

فلسفه اولی نیست بلکه او علم دوستی و  صرفا مراد زکریا از فلسفه، رسدبه نظر می

داند و فیلسوف از نظر او کسی است که تالش برای کسب علوم مختلف را فلسفه می

 گر دانش باشد.جستجو دوستدار دانش باشد و در مقام عمل هم واقعاٌ
 

  درآمد ورود به فلسفهپیش. 6

راه ورود به این سیرت  رازیاین است که بررسی شود  مطلب دیگری که الزم است

درآمد پیش ،داند؟ به عبارت دیگری درست را در چه چیزی میی زندگفاضله و شیوه

داند؟ انسان برای اینکه با فلسفه و ورزی را در چه چیزی میورود به فلسفه و فلسفه

 ورزی رنگ خدایی به خود بگیرد، قبل از هر چیز چه کاری باید انجام دهد؟ فلسفه

رازی، که توسط شادروان  «طب نفوس یا طب روحانی»ترین نسخه کتاب قدیمی

ها یافت ای دارد که در دیگر نسخهه است، دیباچهدکتر یحیی مهدوی به چاپ رسید

سه  های متفاوت پیش درآمد ورود به فلسفه را نگرشدر این دیباچه  شود. رازینمی

دانند. برخی ورود به فلسفه را از طریق صناعت هندسه )ریاضی( ممکن میداند: قسم می

اسند، و برخی هم ورود شنبرخی دیگر نیز ورود به آن را از طریق اصالح اخالق نفس می

 («ز»مقدمه قسمت  :13۸0،رازی) 1دانند.به آن را از طریق صناعت منطق میسّر می

ها نپذیرفتنی و دور هیچ کدام از این نگرشدر ادامه تأکید می کند که رازی 

انداختنی نیست، منتهی از نظر وی کسی که رأی افالطون حکیم را برگزیند طریق دوم 

و  ز ی آن از حرص و آهای پسندیده و تزکیهکند، که همان اکتساب خوی میرا انتخاب 

 «( ز»مقدمه قسمت: 13۸0)رازی،  .باشدمیغیره. 

دوم به پیروی از افالطون همین طریق  هم نشان می دهد که وی واقعا رازینوشته های 

تا جایی که طبق انتخاب کرده است.  اصالح اخالق نفس یا همان طب نفوس را یعنی

                                                           
در تاریخ فلسفه بحث پیش درآمد ورود به فلسفه، بحث بسیار مهمی بوده تا حدی که فارابی یک رساله  .1

در این باب می نویسد.« ما ینبغی ان یقدم قبل تعلم الفلسفه»مستقل  به نام    
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بیان خود او در دیباچه کتاب طب روحانی ،اساسا هدفش از نوشتن این کتاب فراهم 

مسئله  کردن این مدخل و شرط ورود به فلسفه است. او پس از اذعان به این مطلب که

اصالح اخالق نزد همه حکیمان مهم و اساسی تلقی شده، در حالی که کسی گفتاری را 

تصاص نداده، پس تدوین چنین گفتاری ضروری و الزم است، می به این مسئله مهم اخ

های بلند نوشته و نکات و معانی چون حکیمان در مورد اصالح اخالق، نامه»: گوید

جا گرد نیامده است، ها پراکنده و یکاند، وقتی دیدم آنضروری و الزم از برای آن آورده

مقدمه : 13۸0)رازی، «. ساختم از این رو گفتاری موجز و مختصر بدین مقصود ویژه

  «(ز»قسمت
 

 از امراض روحانی تهذیب نفستحقق حکمت عملی و  راه . 7

ها و به یعنی سالمت نفس از امراض و ازاله آنزکریای رازی جهت تحقق این هدف 

گام مقدماتی را پیش بینی می  در کتاب طب روحانی دوعبارتی اصالح اخالق نفس 

 سرکوب کردن آن است.نحوه بحث هوی و و دوم   کند:اول بیان اهمیت و جایگاه عقل

ی طب روحانی گوییم اینک در پی آنچه گذشت، درباره»عبارت وی چنین است: اصل 

که غایت آن، همانا بهسازی اخالق نفس است و این مسأله را در نهایت اختصار بیان 

ها را آغازگاه از آنروست، که هم آنتن بحث عقل  و هوی د؛... اما پیش انداخخواهیم کر

«. گیریمایم، اکنون با اصول عالیه این امر سخن خود را پی میمقصود خود دانسته

 ( 5 :13۸0)رازی،

رازی فصل اول کتاب طب نفوس خود را به ستایش از عقل همچنانکه اشاره شد 

کند، حائز شروع بحث را با ستایش از عقل شروع می دهد. اینکه چرا ویاختصاص می

ستایش رازی از عقل در اند قراملکی به درستی اشاره کردهآقای همچنانکه  اهمیت است.

از نظر زکریای  خاص وی در سالمت نفس است. ی، برخاسته از نظریه«طب روحانی»

زند. این میچالشی که بین عقل و هوی است، سرنوشت سالمت نفس را رقم رازی 

چالش چیزی نیست، جز جنگ بر سر حاکمیت و فرمانروایی عقل و محکوم بودن هوی، 

 (1۶0، ص 1391و تابعیت عقل و متبوع بودن هوی. )قراملکی،

کند و به رازی مبحث عقل و ستایش آن را مقدم بر هوی، در طب روحانی بحث می

متابعت کند و هوی را محکوم  پردازد، چراکه انسان، اگر از عقلتعیین محدوده آن می

گردد. درحالی ترین مرتبه طولی کمال است، نایل مینماید، به سالمت نفس، که پایین
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شود که اگر عقل را تابع هوی قرار دهد و عقل را محکوم هوی نماید، نفس وی بیمار می

متی شود. لذا متابعت از عقل و حاکم قرار دادن آن مالک سالو در دام هوی گرفتار می

های نفس ناشی از غلبه هوی بر نفس است نفس در نظام فکری رازی است. و اما بیماری

از هوی و سرکوب کردن آن بعد از ستایش  مقهور گردد. اینجاست که رازی  که باید

محمدبن هوی از نظر مقهور کردن این چگونگی  ادامه به که در ،عقل سخن گفته است

 زکریا می پردازیم.

برخی نظام فکری محّمدبن زکریا در مقابل خرد و عقل قرار دارد. البته هوی و آز در 

کلمه هوی در برابر عقل مکرر در آثار افالطون آمده، و آن را رازی پژوهان معتقدند که 

شمارد که با نیروی غیرمعقول خود موجب بسیاری از حالتی یا جزئی از نفس می

زیرا  ؛مل استأاما  این سخن محل ت  (549 ، ص13۸4شود. )ازکائی، ها میدگرگونی

با مراجعه به مطمئنا افالطون از کلمه عربی هوی استفاده نکرده است. لذا الزم است 

ن شناسان اصیل و منابع اصلی بررسی شود که اصطالح افالطون چه بوده است و افالطو

عادلی در آثار اسالمی به چه کلمه ای ترجمه شده است یا مترجمان حاضر  معموال چه م

 را قرار می دهند.

رازی اساس کتاب طب روحانی خود را بر همین عقل و هوی نهاده و فضایل و رذائل  

آید و اگر از از عقل پیروی کند، فضایل در او پدید میانسان داند. اگر را نتیجه آن دو می

شود. وجود هوی و آز در نفس، منشأ هوی پیروی کند، به صفات رذیله دچار می

کند. هوی تنها شود که او را از هدف و مقصود اصلی خود دور میهای بسیاری میخرابی

منشأ صفات رذیله در نفس نیست، بلکه حتی علت هبوط نفس از عالم حقیقی خود نیز 

ب و بخل و غم و گوید: صفات رذیله مانند غضب و کذشده است. همانطورکه ازکائی می

زکریا ( 549، ص13۸4)ازکائی، و غیره در کتاب رازی به کلمه هوی مربوط است. شره 

ناء بشر از داند، در خصوص ابنفس اهریمنی راجع می را که بهسهو و غفلتی  حتی 

چیرگی هوی بر عقل گاهی در برخی از امور، چنان ؛ چه آنکه داندهای هوی میویژگی

افتد، خواه فرد از خطای خود آگاه باشد می پوشاند که به خطاچشم عقل را در آدمی می

رود. پردازد وبه خطا نمییا نباشد. ولی مرد خردمند و برکنار از هوی به بررسی می

  (549، ص 13۸4)ازکائی، 

محمّدبن وب نمودن و تابع نمودن آن برای عقل چنان برای بحث هوی و لزوم سرک

ها و واالترین ترین اصلنی، شریفدر بهر دوم از کتاب طب روحااساسی است که زکریا 
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ها در اغلب موارد بدان گرویده، ها را، سرکوب کردن هوی و ستیزش با آنچه طبعآن

داند. وی نخستین برتری انسان را بر حیوان، همین مقابله با هوی و به عبارتی ملکه می

ه و به دنبال چراکه چارپایان تأدیب نایافته بود ،اراده و انجام فعل پس از سنجش دانسته

ها خواهان آن است، دنبال کرده و به خواهش طبع خود بوده و هر چیزی را که طبع آن

روایی خود را به فرمان گذارد و طبعان آن را کنار میرساند. در حالی که انسسرانجام می

دارد. یعنی چون هوی و طبیعت همیشه به برگرفتن لذّت حاضر فرا از معانی عقلی وامی

رود، حتی اگر سبب رنج ند و بدون اندیشه و سنجش و شتاب در پی لذّت میخوامی

تر در آینده شود. پس بر عهده شخص عاقل است که باید بعدی و یا مانع لذّت بیش

ی آن دو را در ترازوی سنجش قرار دهد و آثار و هوی و طبیعت را باز دارد و خواسته

  .(۶-5 :13۸0د )رازی، عواقبش را بسنجد، تا سرانجام بدی پیدا نکن

گیری در فعل را سنجش پیامدهای فعل از حیث میزان لّذت رازی این مالک تصمیم

تر آور بیشاگر احتمال پیامدهای رنجبه این صورت که داند. و رنج و تبعیت از ارجح می

 (۶9 :1391از رنج صبر بر دفع هوی باشد، حزم در منع هواست )قراملکی،

رازی برای بازداشت و سرکوب کردن هوی در نفس از دو موضع پیشگیری و درمان  

شود. ی پیشگیری از غلبه هوی بر عقل، مراحلی را یادآور میکند. در مرحلهاستفاده می

این مراحل بدین صورت است که نخست، امور شهوانِی آسان منع شود و برخی از هوی 

ای تر کوشش کند، به گونهاینکه جهت منع بیشکه عقاًل ضروری است، ترک شود. دوم 

که این بازداشت مقارن با خلق و عادت شود و ذلت نفس شهوانی و انقیاد به ناطقه 

ای که حاکمیت عقل و دوری از هوی مالک حاصل گردد. سوم اینکه، رسیدن به مرحله

)عقل و ( با این اوصاف، وقتی دو نیروی متضاد 9-۸: 13۸0هر رفتاری باشد. )رازی،

ها سالمت نفس را تأمین کرده و دیگری نفس هوی( در نفس وجود دارد که یکی از آن

کند، در حالی که نفس جوهری مجرد از ماده و از را بیمار و او را در دام ماده اسیر می

عالمی روحانی است که باید به اصل خود برگردد، پس چه بهتر از نیروی که وی را از 

رساند، ه و وی را به سعادت، هم در این عالم و هم در عالم دیگر میزندان ماده رها کرد

تبعیت کند. این نیرو، همانطور که قباًل نیز گفتیم، چیزی جز عقل و مالک قرار دادن آن 

نیست. لذا از منظر رازی این عقل و حاکمیت اوست که با سرکوب کردن هوی، بر او 

 رساند. انسان را به سعادت ابدی می کند وغلبه کرده و سالمت نفس را تأمین می
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 راه رهایی از هوی و تابع نمودن آن برای عقل. 8

انسان گیرد؟ عقل، چگونه صورت می ستیزش با هوی و تابع نمودن آن برایاما این 

مراتب  ترین مرتبه کمال است، و به ترتیب بهتواند به سالمت نفس، که پایینچگونه می

 باالتر کمال دست پیدا کند؟

معالجه امراض نفس و از بین بردن خلق و خوهای ناپسند از نفس، معرفه ی الزمه

النفس یا شناخت فضایل و رذائل نفس است. الزم به ذکر است که مقصود از معرفه 

النفس در این مبحث، شناخت حقیقت نفس، به این معنا که حقیقتی تعلقی است یا 

، نیست، بلکه شناخت عیوب و اوصاف آن مدنظر ؟!اینکه قدیم است یا حادث خیر؟! یا

 بوده، و اینکه انسان بر نفس خود احاطه داشته و به تمام رذائل و فضائل خود واقف باشد.

رسد شناخت نفس و به نظر میاهمیت معرفت نفس مختص به زکریا نیست اما هر چند 

ترین مباحث مطرح نزد وی است. ترین و اساسیاز مهم آن، نزد حکیم رازی رفع عیوب

ها پوشاند و چشم وی را به زیباییاز نظر رازی چون هوی و شهوت، عقل انسان را می

دهد، لذا باید خود را شناخت و به ها را برای وی زیبا نشان میبندد و در عوض زشتیمی

ید آمده، پرداخت؛ زیرا تا وقتی رفع عیوب خود، که در نتیجه پیروی از هوی در انسان پد

 ها آگاه نیست.ها را از بین برد، چون به آنتوان آن عیبها شناخته نشده باشند، نمیآن

در همان کتاب طب روحانی ، مبحثی را به شناخت عیوب نفس، اختصاص داده و رازی 

ذکر  ف کردن هر یک از این عیوب را نیزتک عیوب نفس، راه برطردر عین برشمردن تک

شناخت »کند. رازی این مبحث را در بهر چهارم کتاب طب نفوس، تحت عنوان می

که نفس به  یتا وقترازی تأکید می کند که گذارد. به بحث می« های خود راآدمی عیب

اقدام کند. در واقع گام  هادر جهت رفع آن تواندیآگاه نگردد، نم خود هایو زشت هابیع

 عبارت وی چنین است: . هاستبی، شناخت آن ع یهابیبردن ع نینخست جهت ازب

اش و درست توانیم هوی را باز داریم، از بابت دوستکامیچون ما نمی»

ی خرد ناب و پاک هایش؛ و هم نتوان با دیدهشمردن و نیکو دانستن کنش

های موجود و چیزهای ها و رفتارش نگریست، نزدیک است که عیببه خوی

ن فاش نگردد؛ و آن هنگام که آشکار و شناخته ی گوناگون آنکوهیده

اینکه ها آگاه نگردیده، افزون برها برانداخت. چون بداناند، نتوان آننشده

 .(21 :13۸0)رازی، «ها را زشت ندانسته استآن
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ها، درک درست دهد. یکی از آننفس مبنا قرار میرازی چند اصل را در رفع عیوب 

از لّذت و ألم و اینکه اکثر عیوب نفس بر این مسئله و درک درست آن استوار است. 

شود، در نتیجه درک غلط از لذّت و ألم رازی اکثر رذائلی را که نفس به آن دچار می

از ماهیت حقیقی لذّت ها درکی که از ماهیت لذّت دارند، متفاوت داندکه چون انسانمی

مثال در بیان درمان عشق دنیوی می نویسد : شوند. است، به رنج و ألم گرفتار می

بینند که اش را چنان بزرگ میدلدادگان به عشق دنیوی ،ریاست، ثروت و... لذّت

شود. در واقع این لذّت، چیزی جز های همراه آن، نابینا میچشمشان به خطرات و رنج

پندارند، درحالی که لذّت پنداری رنج است. و صاحبان آن، آن را لذّت میرنج نیست که 

کنند، نه غایتی دارد و نه لذّتی و همیشه در رنج و تالشی هم که برای کسب آن می

 .(29-2۸ : 13۸0رسند )رازی، دیوانگی می افتند و گاهی بهاذیت می

که این، صرفًا با  روی در هر امری است،دومین اصل رعایت حد اعتدال و میانه

و اصل اول را نیز تحت شعاع خود بوده تر گیرد. این اصل مهمحاکمیت عقل صورت می

روی و دهد؛ زیرا اگر هیچ درک و تصوری هم از لّذت صورت نگیرد، وقتی میانهقرار می

 طلبی رعایت شود، نفس به این رذائل متصف نخواهد شد. اعتدال در لّذت

آیا به نظر رازی همه این است که اینجا مطرح شود  ن است که ممکاما سؤال مهمی 

توانند با نیروی هوی و شهوت خود مقابله کرده و در جهت سالمتی نفس خود کوشا می

رد یا اینکه فقط انسانی وجود دا ان مقابله با هوی و هوس در هر فردبه عبارتی توباشند؟ 

های خود با هوی و شهوت آگاهی داشته و در جهت رفع عیب تعداد کمی به نفس خود

 کنند؟خود مقابله می

افراد نوع رازی توان سرکوب کردن هوی و شهوت را در همه در پاسخ باید گفت که 

داند. وی معتقد است که چون باالترین فضیلت، همان سرکوبی هوی یکسان نمی انسانی

اختالف بسیار و فرق فاحش  های ایشانمردمان در طبع و ستیزش با آن است، میان

 ایلرذاز بین بردن برخی دیگر برای برخی کسب فضیلت آسان و  برای وجود دارد،

  .(7 :13۸0رازی، ) دشوار است

در سرکوبی هوی، که مالک سالمت نفس و مرتبه پایین کمال است، از عوام تا 

ها اختالف هست، که هر کسی به اندازه توان خود از آن برخوردار است فیلسوف بین آن

و تنها کسی که هوی را از خود دور کرده و عقل او بر هوی غلبه کرده، از سعادت کامل 

سد و این شخص کسی نیست، جز فیلسوف فاضل. ربرخوردار است و به سعادت ابدی می
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رسند. این ی عالی مقابله با هوی نمیبنابراین همه به جز شخص فیلسوف، به درجه

فیلسوف است که با به کار بردن تمام توان خود در سرکوبی هوی و شهوت و برپایی 

ی مشابه عدل و اعتدال در لذّت طلبی و امور دنیوی، به اخالق الهی متخلق شده و صفات

ای از کند. هر فرد دیگری از عوام که بتواند به درجهصفات خداوند را در خود ایجاد می

 شود. مقابله با هوی و سرکوبی آن برسد به شخص فیلسوف نزدیک می

مندی از سعادت را به که تشکیک در بهرهاین ،اما این سخن زکریا درست است

شوند که فلسفه تنها نفوسی سعادتمند می هاما  تأکید رازی بر اینک ،شناسدرسمیت می

توانند آیا تمامی نفوس می که کندسؤال را مطرح می اینرا انتخاب کرده باشند 

ورزی و به عبارتی تفکر عقالنی داشته و خردمندانه زندگی کنند؟ در واقعیت و فلسفه

پس نفوس ضعیفه در تفکر و  اند.بینیم که در تفکر ضعیفعالم خارج ما نفوسی را می

اعتنا به عمل و تعدیل آن بر مبنای عقالنیت در نظام فکری رازی چه وضعیتی بی

 شوند؟ خواهند داشت؟ آیا رستگار نمی

رسد رازی در تبیین وضعیت این نفوس ناتوان در تفکر عقالنی، قائل به به نظر می

اس همین نظریه تناسخ شاید و براس استی تناسخ و حلول نفوس در اجساد دیگر نظریه

  بتوان وضعیت این نفوس را از بالتکلیفی خارج کرد.

در کتاب سیرت فلسفی خویش پس از آنکه از سقراط به عنوان پیشوای سیرت 

کند، طبق یکی از اصول سیرت فلسفی خود که متضمن این است فلسفی خویش یاد می

آزار رساندن و ستم و بدی کردن و که خدای متعال از ما خواستار عدل و علم است و 

کسی که این اعمال را انجام دهد گرفتار  پسندد و متعاقبارا برای ما نمی نیز نادان بودن

رسد که هرگز نباید به غیر ( به این نتیجه می93 ،ص1390عذاب خواهد شد، )رازی،

آن را از او استحقاق به ذی حسّی ألمی برسانیم مگر اینکه با این ألم، ألمی شدیدتر از 

شود که یکی ( از نگاه او این آزار، اقسامی را شامل می95 ، ص1390رازی، دفع کنیم. )

ها در باب کشتن و شکار و بر انداختن حیوانات است. او کشتن حیوانات گوشتخوار از آن

ها غیر مثل پلنگ و شیر و گرگ و سای حیواناتی که آزارشان زیاد است و استفاده از آن

داند. ها را جایز میها مطلوب نیست مثل مار و عقرب و نظیر آناستخدام آنممکن و 

( اما چرا برای فیلسوفی همچون رازی که فیلسوفی اخالقی بوده و 9۶ ، ص1390رازی، )

آزار باشد، با کشتن این داند که به دیگران آزار نرساند و کمبهترین سیرت را سیرتی می

 گوید: در دفاع از گفته خودش چنین است که می حیوانات موافق است؟ دلیل رازی
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تٌتلَف و إنما جاز أن تٌتَلف هذه الحیوانات من جهتین: إحدهما أنها متی لم »

و أما األخری فإنه لیس التخلص النفوس من جثه أتلفت حیواناتٍ کثیره... 

 ( 7۸ ، ص1390ات إاّل من جثه اإلنسان فقط... )رازی، من جثت الحیوان

بارت رازی برانداختن و از بین بردن یکسری حیوانات را از دو راه مجاز طبق این ع

ها به حیوانات دیگر آزار فراوان ها را بر نیندازند از وجود آنداند. یکی اینکه اگر آنمی

اند. و دیگر اینکه نفس از هیچ جسدی جز خوار چنینرسد، که اکثر حیوانات گوشتمی

و چون حال حیوان چنین است، پس جدا ساختن این کند از جسد انسان مفارقت نمی

هاست، و از بابت اینکه در قبیل نفوس از اجساد در حکم باز کردن راه نجاتی جهت آن

االمکان واجب ها حتیخوار هر دو حال موجود است، پس برانداختن آنحیوانات گوشت

مکان آنکه نفس او یابد و هم ای این کار هم ألم حیوان تقلیل میاست؛ چون در نتیجه

 ( 9۶ ، ص1390شود. )رازی،تر حلول کند، فراهم میلحدر اجساد صا

توان از این عبارت دیدگاه رازی را نسبت به تناسخ که شاهدید، به خوبی میهمچنان

و حتی نوع تناسخ آن، که از نوع تناسخ صعودی یعنی انتقال نفس حیوان به بدن انسان 

آن . رازی معتقد است که نفس تنها در قالب بدن انسانی دفهمیتر است، که از آن شریف

از این عالم مادی مفارقت کرده و به عالم اصلی هم انسانی که فلسفی زیسته باشد، 

 پیوندد. پس نفوس حیوانات باید در نهایت به جسد انسانی حلول کنند.خودش می
 

 نتیجه. 9

اندیشه محمد بن زکریای رازی أله سعادت را می توان یکی از مباحث اصلی در مس

اندیشه زکریا در  توجه نموده است. مستقیم به آنبه صورت مستقیم و غیرکه  دانست

عالم ماده و قوای جسمانی منشأ رنج و شقاوت برای انسان بوده و سعادت او در رهایی از 

همان این عالم ماده و قوای جسمانی و نیل به عالم روحانی است. به بیان دیگر سعادت 

رنجی است و چون عالم ماده مقرون و مشحون با رهایی از درد و رنج و رسیدن به بی

لذا سعادت انسان در رهایی از این عالم است. زکریا معتقد است که انسان  رنج است،

قل خود و تنها به کمک ع( 12، ص13۸1، ابوحاتم)تواند بدون کمک گرفتن از دین می

وی فلسفه و داشتن  .آن بهره و مدد گرفتن از فلسفه است و این راه رهایی را بپیماید

داند. به سیرت فلسفی را تنها راه سعادتمندی و نائل شدن شخص به سعادت حقیقی می

ی عدل که در قالب فلسفه راهی برای سعادتمندی جز نظرورزی و عمل بر پایهعبارتی 
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فقط در قالب شخص فیلسوف از نظر وی همه افراد نوع انسانی میسّر است، وجود ندارد. 

رسند، در غیر این صورت در این عالم مادی از این عالم مفارقت کرده و به رهایی تام می

خواهند شد. به عبارت دیگر نفوس تنها در صورتی  که همراه با رنج و الم است، ماندگار

را به کنند که به علم فلسفه خوگیر شده و نظرورزی و عمل از این عالم رهایی پیدا می

های پیاپی حد کمال رسانده باشند. در غیر این صورت در این عالم یکسره در رنج

خواهند بود؛ یعنی دچار تناسخ شده و تا علم و عمل خود را سامان ندهد، رهایی کامل 

باالترین مرتبه کمال را به خود  بنابراین تنها یک فیلسوف می تواندپیدا نخواهد کرد. 

فلسفه مدنظر وی به معنا و مفهومی که گردد. دت قصوی نایل صاص داده و به سعااخت

تر به معنای شود، نیست، بلکه بیشامروزه متداول بوده و بر فلسفه اولی اطالق می

او تأکید فراون دارد که  ی زندگی درست و سالمت قلب از امراض روحانی است.شیوه

جسمانی و پزشک هستیم در های جسمی نیازمند طبیب همانطور که در رفع بیماری

رفع امراض روان نیز به طبیب روان نیازمند خواهیم بود. اما این طبیب روحانی در نظام 

فکری رازی کسی نیست جز خود شخص. یعنی در نظام فکری رازی اراب وحی نقشی 

ها ندارد، هر انسانی شخصاٌ باید در جهت رفع در طبابت انسان در جهت رفع این بیماری

 روح و روان خود اقدام کند.امراض 
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