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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دوره اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻧﮕـﺮش
ﺿﺪِ ارﺳﻄﻮ ﯾﯽ و روش ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
روش ﻋﻘﻠﯽ رازی را ﺳﺘﻮده و او را ﻫﻢﻃﺮاز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد ﻋﻘﻠﯽ و آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻋﻘـﻞ« و »ﺗﺠﺮﺑـﻪ« در ﻓـﺮدی
ﭼﻮن رازی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮات
رازی در ﺑﺎب »ﻋﻘﻞ« و »ﺗﺠﺮﺑﻪ« ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﮑﺮی و روش ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻋﻠﻤﯽ رازی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان دوره ﺧﻮد ،ﺑﻪو ﯾﮋه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ،از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت او از ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮی و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه آن در زﻧـﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺗﮑﺎی رازی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻘﻠﯽ او در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
او ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺎﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ و ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﮑـﺮی او ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ او از ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ وی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :رازی ،ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم در دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎ
و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗـﻮان از
دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﺮد؛ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺮون ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﯾﮑﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ زوال و ﻧﺎﺑﻮدی رﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾـﺎی رازی )د ٣١٣ .ق ٩٢٥/م( ،ﻓﯿﻠﺴـﻮف ،ﻃﺒﯿـﺐ و ﮐﯿﻤﯿـﺎﮔﺮ ﻣﺸـﻬﻮر دوره اﺳـﻼﻣﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎنِ ﻫﺴـﺘﯽ ،اﻧﺴـﺎن ،ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت دﯾﻨـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار روﯾﮑﺮدی ﻧﻮ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪودی
ﭘﺲ از او ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮری ﭼﻮن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )د ٤٤٠.ق ١٠٤٨/م( ،اﺑﻦ ﻫﯿـﺜﻢ )د ٤٣٠.ق ١٠٤٠/م( و
ﺧﺎزﻧﯽ )زﻧﺪه در  ٥٢٥ق ١١٣١/م( دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ رازی ﺑـﺎ رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﺑـﻪوﯾﮋه ﻫﻨﺪﺳـﻪ ،ﺑـﺮ
ﺧﻼف ﺳﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود دو ﻗﺮن ،در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨـﺎر
ﻫﻢ ﻣﯽآورد و آﻧﺎن را از ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ – ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ -ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻧـﻮع ﻧﮕﺎهﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﻧﺎن را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻧـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻠﯽ.
ِ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺑـﻪ زﻋـﻢ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دارد )ﭘﯿﻨﺲ» ،اﺻـﺎﻟﺖ ﻋﻠـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ٣٣ ،٢٨ ،«...؛
ﺻﺎﻧﻌﯽ٦٠ ،٥٨ ،؛ ﺑﺪوی ،(٦١٩ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﭼﻮن ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ،روﯾﮑﺮد ﻣﺬﮐﻮر را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ
ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ،آن را ﻓﺎﻗﺪ اﺻـﺎﻟﺖ داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮوز آن در
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن رازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﭼﻮن ﺟﺮﻗﻪ آﺗﺸﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮏ .ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر٤٦٩ ،؛ ﻫﻤﻮ» ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎن٦٨ ،«...؛ ﻧﺼﺮ ،ﻋﻠﻢ و
ﺗﻤﺪن در اﺳﻼم ١٢١ ،١١٩ ،؛ ﻗﺲ .دی ﺳﺎﻧﺘﯿﻼﻧﺎ )ﺷﺎﻧﺰده( ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻤﺪن اﺳـﻼﻣﯽ و
ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر آن ﻣﯽداﻧﺪ( .در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞِ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﯽاﻧﺪازه از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﺎد ﺷـﺪه
ﻫﺴﺘﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ و روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﺸﺎن – ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ -از ﺑﺮﺧـﯽ
ﺗﻮﺻـﯿﻔﺎت اﻏﻠـﺐ اﻏﺮاقآﻣﯿــﺰ از
ِ
ﺟﻬـﺎت ﺑـﻪ آﺛـﺎر داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﻋﺼـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﻟــﺬا ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺟﻬﺖدار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑـﻮده و ﻣﻌﻤـﻮ ًﻻ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺳـﻬﻢﺧﻮاﻫﯽ از
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دﺳ ﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ ﯾـﺎ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮات رازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﯾـﺎ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﺟﺪﯾﺪی ﭼﻮن »ﻋﻘﻞﮔﺮا« و »ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮا« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮏ .ﺑﺪوی ٦١٩ ،و
٦٣٣؛ ﺻﺎﻧﻌﯽ ٥٨ ،و .(٦٠
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻌﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن رازی ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻻزم
ﻓﮑـﺮی رازی ﺑﺪانﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ِ
اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد :ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﻬـﺎنِ
»ﻫﺴﺖ« ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ »ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮد را از ﻋﻼﯾـﻖ ﺷﺨﺼـﯽ
ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از دﺧﺎﻟﺖ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨﯽ
ذﻫﻨﯽ
رازی را »ﮐﺸﻒ« ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ِ
ﻋﻤﺪه در ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﯾﮏ اﻧﺴـﺎن ﭘﯿﺸـﺎﻣﺪرن را ﮐـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﭘﺎراداﯾﻢﻫـﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ »ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﯿﺮ وﺳﻮﺳـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪﻫﺎی ﻧﺎﺑـﻪﺟﺎ ﺑـﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و اﺳـﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺘﻔﮑـﺮان زﻣﺎنﻫـﺎی
ﺗﺤﻘـﻖ دو ﻧﮑﺘـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ و ﺳـﻌﯽ در
ِ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ« )ﺑﺎﺗﺮﻓﯿﻠﺪ .(٩ ،ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ
ﻋﻠﻢ »درزﻣﺎﻧﯽ« ،١ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾـﮏ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ِ
آرﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺮف ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞاراﺋﻪ و ﻗﺎﺑـﻞﻓﻬﻢ ﺑـﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻣﺮوزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرخ ﻋﻠﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑـﺮ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی واﻗﻌـﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻣﺮوزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ).(Kragh, 105
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ (١ :ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از رازی
ات وی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻊ از
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮ دارﻧﺪه آراء و ﻧﻈﺮ ِ
ِ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ وی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد (٢ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻈﺮات رازی ،ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ (٣ .ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رازی ﺑـﺎ ﺣﮑﯿﻤـﺎن ﻣﺸـﺎﯾﯽ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻘﻠﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس درک ﺷﻮد (٤ .ﻃﺒـﻖ
رﻫﻨﻤﻮد ﮐﺮاگ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬـﻢ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃـﺐ
اﻣﺮوزی ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻧﻈـﺮات و روشﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ رازی ﺑـﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
1.Diachronical:
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ درزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در آن ﻫﻤﺎن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ).(Kragh, 90
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اﻟﻒ( ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰد رازي
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ رازی و ﻫﻤﻔﮑﺮان وی را از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ دﯾﮕـﺮ در
اﺻـﺎﻟﺖ آن در
ِ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﻞِ ﺑﺸﺮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﯿﺰان
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ رازی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮﯾﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ رازی ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد )اﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ.(١٨٦ ،
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺮ
اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﮕﺎه وﯾﮋه رازی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ« را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﺮد ﺗﺎ روﯾﮑـﺮد ﻋﻘﻼﻧـﯽ او ﺑـﺎ ﮐﻨـﺪی )د٢٥٦.
ق ٨٧٣/م( ،ﻓﺎراﺑﯽ )د ٣٣٩.ق ٩٥٠/م( و اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ )د ٤٢٨.ق ١٠٣٧/م( ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻧﺸﻮد.
.١ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻤﺎی ﻣﺸﺎﯾﯽ دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﺷﺎرﺣﺎن ارﺳﻄﻮ ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ )زﻧﺪه در آﻏﺎز ﻗﺮن  ٣م(،
ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را دارای دو ﺳﺎﺣﺖ ﺟﺪا از ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ و داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی
ﮐﻨﺸﮕﺮ )ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل( و ﺧﺎرج از آن .اﺳﮑﻨﺪر ﺧﻮد ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ (١ :ﻋﻘﻞ ﻫﯿـﻮﻻﻧﯽ )ﺑـﺎﻟﻘﻮه(
 (٢ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﮑﻪ  (٣ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل )ﻧـﮏ .اﺳـﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴـﯽ .(١٠٦ -٩٧ ،از ﻧﻈـﺮ وی و اﺧﻼﻓـﺶ ،ﺳـﺎﺣﺖ
دروﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻨﺪی از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ (١ :ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه (٢ ،ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮدِ
ﻧﻔﺲ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد (٣ ،ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽاﻓﺘـﺪ و ﻓﻌـﻞ آن از ﻧﻔـﺲ ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر
ﻣﯽرﺳﺪ (٤ ،ﻋﻘﻞ اول ﯾﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزد )ﻧﮏ .ﮐﻨﺪی-٣٥٣ ،
 .(٣٥٨ﻋﻘﻞ اول ﮐﻨﺪی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد دﻗﯿﻘ ًﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﮑﻨﺪر اﺳﺖ )داودی .(٢٢٨ ،ﺗﻔـﺎوت
آﺷﮑﺎر در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر در ﻗﺴﻢ ﺳﻮم آن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾـﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻋﻘﻞ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ اﺳﮑﻨﺪر اﺛﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ ،در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن .(٢٣٠ ،ﻓﺎراﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ را دارای ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽداﻧـﺪ:
 (١ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه  (٢ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  (٣ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد  (٤ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل )ﻧـﮏ .ﻓـﺎراﺑﯽ» ،ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻓـﯽ ﻣﻌـﺎﻧﯽ اﻟﻌﻘـﻞ«،
 .(١١٥ -١٠٣ﻋﻘﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎراﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻫﯿـﻮﻻﻧﯽ )ﺑـﺎﻟﻘﻮه( و ﻋﻘـﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﮑـﻪ
اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ .ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﺎراﺑﯽ اﺳﺖ و از ﻧﻈـﺮ او در ﺣﮑـﻢ ﺣـﺪِ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻋﻘـﻞ
اﻧﺴﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(١١١ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی را ﺳﻮای ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل ،دارای
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽداﻧﺪ (١ :ﻋﻘـﻞ ﻫﯿـﻮﻻﻧﯽ  (٢ﻋﻘـﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﮑـﻪ  (٣ﻋﻘـﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ  (٤ﻋﻘـﻞ ﻣﺴـﺘﻔﺎد )اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ،
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اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ٨٥ ،و  .(٨٦ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ وی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﮑﻪ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑـﻮد ،ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﮑﻨﺪر
اﻓﺮودﯾﺴﯽ ،اﻣﺮی ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل
ﻣﺮادف ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ )اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ (١٠٥ ،اﻣﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺪی ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل را
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣُ ﺜﻞ اﻓﻼﻃﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد )داودی (٢٣٣ ،و ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ اﺣﺘﻤـﺎ ًﻻ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ از
ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎت دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی و اﺑﻦ راوﻧـﺪی )د ٢٤٥.ق ٨٥٩/م(
ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل را ﺑﺮاﺑﺮ
در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮت و ﺑﺤﺚ در زاﺋﺪ ﺑﻮ دن ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ِ
ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آن و ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( وﺣـﯽ را ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ )ﻓـﺎراﺑﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﻧﯿﻪ١٣٦ ،؛ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﺠﺎه.(٣٣٩ ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﻘﻞ از ﺳﻮی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ،اﺻﺎﻟﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﺑـﻪ ﻋﻘﻠـﯽ
ﻓﻮق ﺑﺸﺮی )ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺮﻓﺪاری اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن از ﻋﻘﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺧﻮد ،ﻋﻘـﻞ
ﺑﺸﺮی در دورهﻫﺎی ﭘﺲ از آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ و ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
 .٢ﻧﮕﺎه وﯾﮋه رازی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ
ﻧﮕﺎه رازی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن،
ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ و آﻣﻮزهﻫﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻮارد ﺗﻀـﺎد ﻣﯿـﺎن
آن دو ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﻪ وﺣﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻧـﮏ .ﻟﺴـﻮد٥٣ -٤٤ ،؛ اﮐﺒﺮﯾـﺎن٢٣٦ ،؛ ﺧﻠﯿﻠـﯽ .(٨٢ ،از ﻧﻈـﺮ رازی در
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت وی در زﻧﺪﮔﯽ ،اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﻞ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﯾﯿﺎن را در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ آورده اﺳـﺖ .وی از
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻋﻘﻠﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺻﻨﺎﻋﺎت و ﻋﻠﻮم را ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ آن ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﺪا ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻧﻌﻤﺘﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻘﻞ« .وی ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻘﻠﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ رﺷـﺪ و
ﮐﻤﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )رازی ،اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ.(١٨ -١٧ ،
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ دﯾـﺪﮔﺎه رازی در ﺑـﺎب ﻋﻘـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔـﺬاری اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﺮ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ وی ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺮات وی در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ »اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی«
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و »ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻘﻞ« ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
 .١.٢اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ رازی از ﻋﻘﻞ و ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮ وی ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ ﮔﻔـﺖ
ﻣﺤﺮک ﻋﻘﻞ او ﺑﺎور ﻧﺪارد .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ِ
ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮ ،ﺑﺮﺗﺮ ،ﺧﺎ رج از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و
ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا وی ﻫﯿﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ را ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ »ﻋﻘﻞ« ﻧﻤﯽآورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻠﻂ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻋﻘـﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮِ رازی »ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮی«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
رازی ﺿﻤﻦ ﺗﻤـﺠﯿـﺪ از ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ،ﺑﻪ آن اﺻﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
» ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ]ﻋﻘﻞ[ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورﯾﻢ و از ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﻧﮑﺎﻫﯿﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳـﺖ ،آن
را ﻣﺤﮑﻮم ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻣ ﺪار اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ آن
را دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﻧﮑﻨﯿﻢ )ﻫﻤﺎن.(١٨ ،
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻋﻘﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐـﺎری ﺑـﺮ
ﺧﻼف اﺻﻮل ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮد آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ )ﻫﻤﺎن .(١٩ ،وی در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺣﺮﻓـﯽ از وﺣـﯽ و آﻣﻮزهﻫـﺎی
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ از ﺳـﻮی
او ﺳﻬﻮی و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮاه ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮ رازی در اﻟﺴﯿﺮه اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﺳـﺘﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﺣ ﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ درﺑﺎره ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﻬـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وی در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻣﻨﻊ آزار رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺠﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦ
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ و روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )رازی ،اﻟﺴـﯿﺮه اﻟﻔﻠﺴـﻔﯿﻪ،
 ١١٤و  .(١١٥در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﺟﻮاز ذﺑﺢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد:
» و اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺠﺎت دادن ﻧﻔﺲ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ( از ﻗﯿﺪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻟﺒﺘـﻪ ﻋﻘـﻞ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ ذﺑﺢ آﻧﻬﺎ را روا ﻧﻤﯽداﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن.(١١٧ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ او درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻨﺪوﯾﺎن و ﻣﺎﻧﻮﯾﺎن ﮐﻪ در رد آﻧﻬﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺿﺪﻋﻘﻞ و ﻋﺪل ﺑﻮدن آن ،ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
 .٢.٢اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻘﻞ
رازی در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻋﻘﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ آن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم از »اﻧﺴﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗـﺮار دﻫـﺪ .ﺑـﻪ
ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،وی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳـﺘﻌﺪاد
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .ﻟﺴﻮد ٤٩ ،و  .(٥٠از ﻧﻈﺮ وی ،ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ دارای
ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .در واﻗﻊ رازی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﺧـﻮرداری
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﻋﻘﻞ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﱠ ﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪا در اﺻﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻘﻞ از ﺳﻮی اﻧﺴﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﱠ ـﻖ ﺷـﻮﻧﺪ
)ﻧﮏ .رازی ،اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ ١٧ ،و .(١٨
رازی ﻧﻈﺮ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺤﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی )د ٣٢٢.ق ٩٣٥/م( ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
ﻣﻨﺎﻇﺮه آن دو ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .رازی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﮏ ﻋـﺪه
را ﺑﺮ ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده و دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ او ﻣﺤﺘـﺎج
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌ ًﺎ از اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ او:
» ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ و رﺣﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻀﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻨﻬﺪ« )رازی ،اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات.(٢٩٥ ،
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺳﻌﯽ در رد ﻧﻈﺮ رازی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨـﺪ و راه را ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ .ﻟـﺬا وی ﻃـﺮف ﻣﻘـﺎﺑﻠﺶ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی( را ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ وی در آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﺎد اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ او
ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ .رازی در ﺟﻮاب اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را رد ﮐﺮده و ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮان در ﻋﻠﻮم ﺧﺎص را زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی آن و ﺳﺴـﺘﯽ و ﮐـﺎﻫﻠﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺮدم
ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(٢٩٦ ،
در اداﻣﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻓﻮق ،رازی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ .وی در ﺟـﻮاب
ﺳﺆال اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻋﻘﻞ ،اراده و ﻫﻮش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺪان ﭼﻪ آﻧـﺎن را در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد و ﻣﻨﻈـﻮر ﯾـﺎری ﮐﻨـﺪ
ﻣﺼﺮوف ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻗﻄﻌ ًﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻘﻞ و اراده ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻋﻘﻼﻧﯽ رازی در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﻔﺎوت
ِ
دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه روﯾﮑﺮد
ﻋﻤﺪه آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺸﺎﯾﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ
دارد ﻋﻘـﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﭼﻪ ذاﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳـﻄﻪ ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل در ارﺗﺒـﺎط
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ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻧﺒﯽ( .ﻟﺬا در ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻣّ ﻪ ﻣﺮدم و ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﯽارزشﺗﺮ از آﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮏ .ﻟﺴﻮد .(٢٧ ،در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رازی ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮی
ﺑﺎور داﺷﺖ و آن را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی و درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت در ادراک و ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﻋﻠـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻼﺷﺸﺎن در آن راه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ و ﻓﮑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ داﻧﺸـﻤﻨﺪ
و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت رازی درﺑﺎره ﻋﻘﻞ ،ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ اﻣﺮی ﻏﺮﯾﺐ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑـﻮده،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ﻟ ﺤﻦ ﮐﻼم اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ رازی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد داده و ﺳـﺨﻨﺎن
رازی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎب آورده ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ رخ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﮑﺸﺪ .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻘـﻞﮔﺮا
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رازی داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻘﻞﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﺿـﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آراء رازی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﺑﺎ آراء و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی رازی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺑـﺮاز ارادت ﻋﻤﯿـﻖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رازی در
آﺛﺎرش ،از ﺗﺮس ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ،از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات رازی ﮐﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺎه وﯾﮋه وی ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﺑﺸـﺮی
اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﻮﯾﺪ )ﺑﯿﺮوﻧﯽ.(٢ ،
در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ آراء ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن و ﻋﻘـﻞ دارد .ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻧﺖ در ﺑﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»]اﻧﺴﺎن[ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﻞ ،ﺧﻮد ﯾ ﮏ ﻣﻮﺟﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯽء دﯾﮕﺮی دارد
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را از آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ]ﻋﻘﻞ[ دارد
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ« )ﮐﺎﻧﺖ.(٤٠ ،
اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺪرن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آراء رازی
در ﺑﺎب ﻋﻘﻞ و اﺻﺎﻟﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ،داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه رازی ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻬﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻋﻘﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد:
» ﻗﻮه درﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻄﺎ از ﺻﻮاب ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮد ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ،ﻃﺒﻌ ًﺎ در ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف
آرا از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ روشﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« )دﮐﺎرت.(١٨١ ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻼت ﻓﻮق ،دﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رازی ،ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﻓﻬﻢ و ﺗﻌﻘﻞ را ﻧﻪ ﻓﻄﺮی
ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد ﻣﺘﻌـﺪد دﯾﮕـﺮی را در آﺛـﺎر داﻧﺸـﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼـﻮن
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ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ،ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﮑﻦ ﻣﺜﺎل زد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻧﻈﺮاﺗـﯽ را اﺑـﺮاز داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ در اداﻣـﻪ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات رازی ،ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ب( ﺗﺄﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ رازي ﺑﺮ روش ﻋﻠﻤﯽ او

 .١ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﻘﯿﻦآوری ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻤﯽ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارای ﻋﻘﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎواتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ در ﮐ ﻨﺎر اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روﺷﯽ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﯾﻘﯿﻦآور دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﯿﺎر ﯾﻘﯿﻦآوری ﻧـﺰد
ارﺳﻄﻮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ رازی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ارﺳﻄﻮ ﯾﻘﯿﻦ را ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ »ﺻـﺎدق ،اوﻟـﯽ و ﺑﯽﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ«
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻠّﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ« ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ارﺳـﻄﻮ.(٣٣٣ ،
ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ دارد آن ﻫﻢ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻋِ ﻠّﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آنﻫﺎﺳﺖ )ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(١٤ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ارﺳﻄﻮ از ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻫﺎن ﻟﻤّ ﯽ )ﻋﻠّﯽ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﻧّﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤـﯽ واﻗﻌـﯽ ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
»ﻋﻠّﯽ« ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن (٢٩ ،و در واﻗﻊ »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ )ﻫﻤﺎن .(١٤ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ،ﻋﻤ ًﻼ ﭘﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ را از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در روش ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﺤﺼﻞ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮل ﭘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﺮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮﯾﯿﺎن ﱢ
ﻣﻌ ﺮﻓﺘﯽ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ )اﻹﻧّﯿـﻪ(
ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و از ﺑﯿـﺎن ﭼﺮاﯾـﯽ و ﻋﻠـﺖ )اﻟﻠﻤّ ﯿـﻪ( آن ﻧـﺎﺗﻮان اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن .(١٣ ،ﻟـﺬا ﻃﺒـﻖ اﺻـﻞ
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻘﯿﻦآور ﻧﯿﺴﺖ.
ارﺳﻄﻮ و اﺧﻼف وی ،ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻮق ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ را از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻣﺼـﺪاﻗﯽ از ﻋﻠـﻮم
ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ( ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آن ﻗﺴـﻤﺖ از ﻃﺒﯿﻌﯿـﺎت را ﮐـﻪ ﺑـﺮ روشﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﺳـﺘﻮار ﺑـﻮد )ﻃـﺐ( ،در
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻃﺒﯿﺐ ،ﻋﻠﻢ ﻃﺐ را ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺟﺰﺋﯽ و درﺟﻪ دو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ وی ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ
در اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ اﻣﻮر دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﻧﻈﺮات ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ،
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .(٢٣/١ ،وی ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪن ﻣﺒﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﺰﺋﯽ )ﻃﺐ( در ﻋﻠﻮم ﻣﻘـﺪمﺗﺮ
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)ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت( ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺛﺒﺎت آنﭼﻪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷـﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ او ًﻻ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد را در آن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿـ ًﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ را اﺛﺒﺎت و روﺷﻦ ﮐﺮده ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺼـﺶ در آن ،ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .رازی در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ،ﻃﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻫﻢﺷﺄن داﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺒﯿﺐ را از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻪور و
اﺻﻮل ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻮل
ِ
دﻧﺒﺎﻟﻪروِ ﻣﻄﯿﻊِ
ﻃﺐ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮐﻨـﺪ .وی در اﻟﺸـﮑﻮک ،ﻃـﺐ را در ﮐﻨـﺎر
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺗﻘﻠﯿـﺪ از آﻧـﺎن ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴـﺖ )رازی،
اﻟﺸﮑﻮک .( ١ ،ﻣﻘﺼﻮد رازی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ
و ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺮات ﺑﺰرﮔﺎن – ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای
ﻧﻤﻮﻧــﻪ رازی در اﻧﺘﻘــﺎد ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮی از ﺟــﺎﻟﯿﻨﻮس درﺑــﺎره ﺣــﺎﻻت ﯾــﮏ ﺑﯿﻤــﺎری ﺧــﺎص ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ ﮐــﻪ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻐﺪاد و ری و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽاش ،وی ﻫﻢ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺑﻮده ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف آن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮش را ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد ﮐﻪ »در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﻘـﻂ
ﻃﺮح ﺷﻮد و آن را ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﻧﺴﺖ« )رازی ،اﻟﺸﮑﻮک .(٦٣ ،در واﻗﻊ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای رازی ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾـﻪای را ﮐـﻪ در  ٥٠درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺻـﺎدق
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮای وی وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻣﺸـﺎﻫﺪات
ﻣﮑﺮر و ﻣﻨﻈﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻦآور اﺳﺖ .اﮔﺮ ارﺳﻄﻮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﯾﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺎس از ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻦآور ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ رازی و ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ،ﻋﻠﻤﯽ
ﯾﻘﯿﻦآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد رازی ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﯾﻘـﯿﻦ آور ﺑـﻮدن ﻋﻠـﻢ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ وی ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺪاوم و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎور داﺷ ﺘﻪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻧﻘﺾ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ .وی در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺟﻮﯾﻨﺪه داﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ( ذﮐﺮ ﮐـﺮدم ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﺗﺠ ﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﺮ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« )رازی ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯽ.(٩٠ ،
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رازی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم از ﻗﺼﺺ ،ﻇﻨﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .وی
اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد رأی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز ﺷـﻮاﻫﺪی
دﯾﮕﺮ ،رازی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﺷﺪه و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﮑﻞ َر ِﺣﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .در اﻧﺘﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫﺸـﺪار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری رﺣﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺴﻘﺎء اﺳﺖ )رازی ،ﻗﺼﺺ.(٦٦ ،
 .٢اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ در روش ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت رازی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ،از دو ﺟﻬﺖ وی را ﺑـﻪ ﺳـﻮی
روش ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐـﻪ وی
در راه ﮐﺴﺐ ﯾﻘﯿﻦ در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯽ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﮐﻠﯽ ،اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و
ﻋﻘﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮد در ﺻـﻮرت ﺗـﻼش ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ درﮐـﯽ
اﺳﺘﺪﻻل ِ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ رازی ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳـﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﻣﺸﺎﻫﺪات و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا وی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ،ﻫـﺪف
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺼﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف او ﮐﺸﻒ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ ﻃﺒﯿﻌﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ آوری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
روش ﺗﺠﺮﺑﯽ رازی ﺑﯿﺸﺘﺮ در آ ﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وی ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺒﯿﻌـﺖ
ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،او ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺎده ،ﯾﮏ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪات
ِ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ای و
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺟﺪﯾـﺪ
داﻧﺴﺖ .او اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻮل ﻃﺐ را آﻣﻮﺧﺘـﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪای در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯽﺳـﻮاد و ﺷـﯿﺎد ،ﻫﻤـﻪ را »ﻣـﺮگآوران« ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ )اﺑـﻦ اﺑـﯽ
اﺻﯿﺒﻌﻪ .(٢٧/٣ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺰد رازی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﭘﺰﺷـﮏ
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ از دوره ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری او را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .وی ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧـﺒﺾ ﻓـﺮد در دوره ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری از روی ﻧﺒﺾ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری رﺳـﯿﺪ )رازی ،اﺧـﻼق اﻟﻄﺒﯿـﺐ.(٤٠ ،
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻏﺬای ﻓـﺮد از ﺳـﻮی ﭘﺰﺷـﮏ ﺗﺎﮐﯿـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن٤١ ،؛ ﻗﺼـﺺ و ﺣﮑﺎﯾـﺎت
اﻟﻤﺮﺿﯽ .( ٣٣ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای دور ﻣﺎﻧـﺪن از
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ رﻓﺘﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ )اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻـﯿﺒﻌﻪ .(٢٧/٣ ،در واﻗـﻊ
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﺧـﻮد ﻧﻈـﺮی ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در آن
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻌﺪی و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ،وی رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
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و ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در آﺛﺎر ﺧﻮد وی ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ او را ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ )رازی،
ﻗﺼﺺ.(٦٦ ،
در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،رازی ﻣﺘﺄﺛﺮ از روش ﺧﻮد در ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻧﮏ .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،(١٠٥ ،از ﯾﮏ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﮐـﺎﻣ ًﻼ ﺗﺠﺮﺑـﯽ
ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد اﺳـﺖ .ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی دﻗﯿـﻖ رازی ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت و
اﺟﺘﻨﺎب از زواﺋﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ )در ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻻﺳﺮار( ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣـﺂب دﯾـﺪه ﻧﻤﯽﺷـﻮد و رازی
ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را در ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎﯾﺶ در ﺗﻬﯿـﻪ
داروﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(Winderlich, 314
ﮐﯿﻤ ﯿﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ رازی از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﭘﺮ رﻣﺰ و راز ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇـﻮاﻫﺮ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻞ و رﻣﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ )ﻧﺼﺮ» ،از ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺟـﺎﺑﺮی ﺗـﺎ ﺷـﯿﻤﯽ رازی«-٣٠ ،
 .( ٣١در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رازی در آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄوﯾـﻞ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ و راز و رﻣﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺛﺮ ﺑﺰرگ او ،ﺳﺮ اﻻﺳﺮار در ﺑﺮدارﻧﺪه ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻈﺮی آﺛﺎر ﺟﺎﺑﺮ را رد ﮐﺮده ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎ را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻋﻠـﻢ ٢ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮد
) .(Heym, 188ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رازی ﻋﺎ ری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻏﻤﻮض و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و در آﻧﻬـﺎ
ﺧﺒﺮی از »ﭼﺸﻢ ﺳﻮﺳﻤﺎر آﺑﯽ« و »اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ« و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗـﺪرت ﻣـﺎوراﺋﯽ ﺑـﺮای آﻧﻬـﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ )ﮔﻮدﻣﻦ.(٣٤٧/١ ،
 .٣روﯾﮑﺮد ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
رازی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺬﯾﺮش ،ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺷـﮑﺎک آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧـﻮدش ،آﻧﻬـﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘـﺎب اﻟﺸـﮑﻮک ﻋﻠـﯽ ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد .رازی در
ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر آراء و ﻧﻈﺮاﺗﯽ از ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ وی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮات دﯾﮕـﺮ ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس
ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ رازی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﯾـﺪﮔﺎه او درﺑـﺎره ﻋﻘـﻞ داﻧﺴـﺖ .اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻋﻘﻞ و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ در ﺻـﻮرت ﺗـﻼش و
ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﻤﯽ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺷـﮑﺎﮐﺎﻧﻪ در ﻗﺒـﺎل
ﻧﻈﺮات ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را اﻣﺮی ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ .ﻟﺰوم اﯾﻦ ﺷﮑﺎﮐﯿﺖ در ﻧﻈﺮ رازی ﺑﻪ ﺣـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ وی ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
2. Science
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»ﻣﻦ آنﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﺮا در اﺳﺘﺨﺮاج اﯾـﻦ ﺷـﮑﻮک ﻣﻼﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻧﻤﯽﺷـﻤﺎرم زﯾـﺮا او ﺳـﻨﺖ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن را ﭘﺲ ﭘﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ« )رازی ،اﻟﺸﮑﻮک.(١ ،
وی ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﯾﮑﯽ ﺳﻬﻮ و ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ دﭼﺎر آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .دﯾﮕـﺮی ﭼﯿﺮﮔـﯽ ﻫـﻮی ﺑـﺮ ﻋﻘـﻞ  ...ﺧـﻮاه از
ﺧﻄﺎی ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺻﻨﺎﻋﺎت )ﻋﻠﻮم( ﺑﻪ ﻣـﺮور اﯾـﺎم اﻓـﺰون ﻣﯽﮔـﺮدد و ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(٣ ،
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﮐﯿﺖ رازی از ﺟﻨﺲ ﺷـﮑﺎﮐﯿﺖ ﻣـﺪرن ﮐـﻪ دﮐـﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ،ﻧﺒـﻮد.
روﯾﮑﺮد ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ رازی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روش ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ داﻧﺴﺖ .ﺑﯿﮑﻦ در ﻗﺎﻋـﺪه دوم از ﻗﻮاﻋـﺪ
روﺷﯽ ﺧﻮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد:
» ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻘﻮﻻت را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻋﻠﻮم ﻗﺪﻣﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ روا داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻗﻮاﻟﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮد و
از ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮداﺧﺖ) «...ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی.(١٣٣ ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ رازی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس از ﺧﻮد ﺑﺮوز
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﯾﮏ ﺣﺮف وی ،ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑـﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ آن ﻣﯽﭘـﺮدازد )رازی ،اﻟﺸـﮑﻮک.(٦٣ ،
درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رازی و ﺑﯿﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﺑـﻮد ،اﻧﺘﻘـﺎد
وارد ﮐﺮده اﻧﺪ و دﻟﯿﻞ آﻧﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﯾـﻦ آﺛـﺎر ،ﻋـﺪم ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی ﮐـﺎﻓﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻗﯿﻖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی.(١٢٣ -١٢٢ ،
 .٤اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
رازی ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﯽداﻧـﺪ .از ﻧﻈـﺮ وی ﻋﻘﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫﻤـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺎﺧﺮی ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،اﻓﻖ دﯾﺪ وﺳﯿﻌﺘﺮی را در
ﻋﻠﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ وی:
» ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺘﺎﺧﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤـﺖ ﺧـﻮد را ﺻـﺮف ﺗﺄﻣـﻞ و ﺗﻔﮑـﺮ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و در اﯾـﻦ راه ﺑـﺎ
ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺑﮑﻮﺷﺪ ...ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آنﭼﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺗـﺎزهای ﻧﯿـﺰ در
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ« )رازی ،اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات.(٣٠١ ،
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد:
»ﺻﻨﺎﻋﺎت )ﻋﻠﻮم( ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم اﻓﺰون ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺘﻘـﺪم
در زﻣﺎن درازی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« )رازی ،اﻟﺸﮑﻮک.(٣ ،
وی در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺷﺮط ﺑﺮﺗﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾـﻦ
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ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رازی اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ را ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر ﻣﺘﻘـﺪم و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح داﻧﺴـﺘﻦ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﻧﻘﺎداﻧـﻪ ،ﮔـﺎم ﺑﻌـﺪی اﺳـﺖ .ﺧـﻮد وی در ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﺛـﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ آراء
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده و در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ را ﺗﻤـﺎم و
ﮐﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل او در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ اﻟﺠﺪری و اﻟﺤﺼـﺒﻪ ،ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ )رازی ،اﻟﺠﺪری واﻟﺤﺼﺒﻪ.(٣ ،
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻠـﻮم از ﺳـﻮی رازی در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارﺳـﻄﻮﯾﯿﺎن ﭼﻨـﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘ ﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ درﺑﺎره ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻟﺰوﻣ ًﺎ در آﯾﻨـﺪه
ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ )ﭘﯿﻨﺲ» ،رازی« .( ٨٥/٢ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ آﺛـﺎر ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن و
ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﮏ .ﻟﺴﻮد .(٧٠ -٦٩ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻮم
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﻠﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺒ ًﻼ اﺛﺒﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾـﺎ در اداﻣـﻪ و ﺑـﺎ ﺗـﻼش داﻧﺸـﻤﻨﺪان
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .٥اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮدی ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ
اﻋﺘﻘﺎد رازی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻠﻢ ،ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ وی ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﮐﺸﻒ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑـﺮدی اﺷـﺘﯿﺎق وﺻـﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رازی در
ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪهای و ﺗﺠﺮﺑـﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺧـﻮﯾﺶ
)ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﯿﻤﯿﺎ( ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷـﻨﯿﺪن و ﺧﻮاﻧـﺪن از آﻧﻬـﺎ آﮔـﺎه ﻣـﯽﺷـﺪ .در ﻗﺴـﻢ
ﻧﺨﺴﺖ رازی ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ًﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮐﺮده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﻣﺤﻘﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ .در ﻗﺴـﻢ دوم ،رازی ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺛﺒـﺖ ﻫـﺮ
ﭘﺪﯾﺪه ﻏ ﯿﺮ ﻣﻤﻨﺘﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺷﻨﯿﺪن و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﺟـﻮدی
آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ رازی ارزش ﺗﻮﺟﻪ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن را دارد .در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ
وی ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ را در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده )ﺑﯿﺮوﻧـﯽ (١٥٥ ،ﺗـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮد و ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از او ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺶ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﻣﺸـﺎﯾﯽ دوره اﺳـﻼﻣﯽ ،ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم
ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﺑﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ارﺳـﻄﻮﯾﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ درﺻﺪد ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،رازی در
ﭘﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﮐﺸﻒ و آزﻣﺎﯾﺶ اﻣﺮ واﻗﻊﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻮد )ﭘﯿﻨﺲ» ،اﺻـﺎﻟﺖ ﻋﻠـﻢ
اﺳﻼﻣﯽ.(٣٣ ،«...
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ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ذﻫﻦ ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﭘﯿﺶداوریﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺎک
ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾـﺎد در رازی اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮد .وی در ﺟـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻫﻤﻮاره آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺲ ﯾﺎ ﻃﻼ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ دروغ ﺑﻪ وی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و وی را ﺟﺎﻫﻞ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻨﺎن ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای را ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدود
ﻣﯽداﻧﻨﺪ) «...ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن.(٣١ ،
ﺷﯿﻮه ﮐﺎری رازی از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐـﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﺷـﻮد؛ وی ﻫـﺮ ﭘﺪﯾـﺪهای را ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻧﺎﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ و
ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ،از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآورده و ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،آن را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺜﺎل رازی ﮐﺘﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﺨﻮاص ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮاص اﺷـﯿﺎء و ﻣﮑﺎنﻫـﺎ ﺷـﻨﯿﺪه ﯾـﺎ
ﺧﻮاﻧﺪه ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﺮوﻧﯽ .(١٥٥ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ وی ،ﮐﻪ ذﮐـﺮ آن ﮔﺬﺷـﺖ ،اﺣﺘﻤـﺎ ًﻻ رازی
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ درﺑﺎره اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن( اﺧﺘﺼـﺎص داده
و ﻫﺪف وی ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ در ﻻﺑﻪ ﻻی اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﻌﯿﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻈﺮش
را اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را از روﻧـﺪ درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾـﮏ ﺑﯿﻤـﺎر در ﺣـﺎل ﻣـﺮگ ﺑـﻮده ،ﮐﻠﯿـﻪ ﺣـﺎﻻت و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی وی را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )رازی ،ﻗﺼـﺺ .(٧٧ ،در ﻣـﻮردی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رازی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر داروﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻼف ﺗﺠﻮﯾﺰ رازی و ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﮏ داروﺳﺎز
از داروﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد .رازی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﻌﺠﺐ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﮑـﺮ ﻧﻤﯽﮐـﺮده
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،(٥٤ ،ﻟﺬا آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨـﺎ ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
زدودن ذﻫﻦ از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶداوری و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر واﻗﻊ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن ،از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻋﺼـﺮ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رازی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .دﮐـﺎرت ﻧﯿـﺰ در ﺟـﻮاﻧﯽ و آﻏـﺎز راه
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺑﺎورﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺪﺳـﺖ آورده ﺑـﻮد،
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ذﻫﻦ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮرات اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﻬﯽ ﮐﻨﺪ )ﮐﻼﯾﻦ .(١٨٣ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﯿﮑﻦ در ﻗﺎﻋـﺪه اول
ﺧﻮد در ﺑﺎب روش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸـﺪاوریﻫﺎ و ﺗﻌﺼـﺒﺎت و ﺧﻄﺎﻫـﺎ و اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت از ذﻫـﻦ
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زدوده ﺷﻮد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﯾﻨﻪ ﺻﺎف و ﻫﻤﻮاری درآﯾﺪ و واﻗﻌﯿﺖ را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی .(١٣٣ ،وی در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻀﺒﻮط ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار داد .ﺟﺎدوﮔﺮیﻫﺎ ،روﯾﺎﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﻗﺮاﺋﺖ اﻓﮑﺎر ،ﭘﺪﯾـﺪارﻫﺎی
رواﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ،در
ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ از ﺗﺘﺒﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈـﺮه و داﻧـﺶ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺮون آﯾﺪ« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی.(٣٥ ،
 .٦اﺟﺘﻨﺎب از اﻣﻮر ﺧﺮاﻓﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ در ﻋﻠﻢ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮی ﺑـﻮدن آ ن از ﮐﻠﯿـﻪ اﻣـﻮر ﺟـﺎدوﯾﯽ و ﺧﺮاﻓـﯽ و ﺣﺘـﯽ ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﻏﯿﺮﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﺟـﺎدوﮔﺮی ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ راﺑﻄـﻪ ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﯽ
داﺷﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﯿﺐ ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﻮم ﺑﻮد ،در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻢ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ رازی ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ زﻧـﺪﮔﯽ در دوره ﻣﯿﺎﻧـﻪ اﺣﺘﻤـﺎ ًﻻ ﺑـﺎ آن ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎد
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎدو )ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن( روﺑـﺮو ﻧﺒـﻮده ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در دوره زﻧـﺪﮔﯽ وی ﻋﻠـﻮﻣﯽ ﭼـﻮن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﯿﻤﯿﺎ ،دارای ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﺮاﻓﯽ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .رازی در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد
ﺧﺎﺻﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﺧﺮاﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ و
زدودن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯽ وی ،ﮐـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ روش ﺑﻘـﺮاط و
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رازی ،ﺧﺒﺮی از ﻧﻤﺎدﮔﺮاﯾﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺒﯽ )از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺟﺎﺑﺮ(
ﻧﯿﺴﺖ )ﭘﯿﻨﺲ» ،رازی«٨٦/٢ ،؛ ﻧﺼﺮ» ،از ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺟﺎﺑﺮی .(٣٠ ،«...وی درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞﺗﺒﯿﯿﻦ از
اﻧﺘﺴﺎب ﺻﻔﺎت ﺟﺎدوﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و روش ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤـﺎن .(٩٤/٢ ،در ﯾـﮏ
ﮐﻼم ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رازی ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در رد
ﻣﻨﮑﺮان آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ.(٩٩ ،
در آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ رازی ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب وی از آوردن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺮاﻓﯽ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
اﯾﻦ ،وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮد ﺧـﻮد ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد را ﺑـﻪ »ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ ﮐﻬﺎﻧـﺖ در
ﭘﺰﺷﮑﯽ« اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )رازی ،اﺧﻼق اﻟﻄﺒﯿﺐ .(٩٣ -٨٩ ،رازی ﺑﻪ ﺷـﺎﮔﺮدش ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
»ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮان ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ
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از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروغﻫﺎ و اﺑﺎﻃﯿﻞ در ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻃﺐ اﺳﺖ ...آﻧﻬﺎ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮﻧﺪ ،ﺧﺪا رﺳﻮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ) «...ﻫﻤـﺎن( .در
اداﻣﻪ وی ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﺎن را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح روش ﺗﺠﺮﺑﯽ رازی ذﮐـﺮ
ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و دور از روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
 .٧اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ
روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی رازی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﺗﻼش وی ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷﺪ آﻧﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻮع ﻧﮕﺎه رازی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از روﺣﯿﻪ ﻣﺴﺎواتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑـﺎب
اﺳﺖ .درواﻗﻊ رازی ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻘﻞ( و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه وﺳﻊ ﺧﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣـﺎﻧﯽاش دو ﻫـﺪف را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐـﺮد :اوﻟـﯿﻦ ﻫـﺪف وی
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﺪف دوﻣﺶ ﺗﻼش در راه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن داﻧﺶ ﺑﻮد.
ﻫﺪف اول رازی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدی وی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ وی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای آن از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻟـﺬا ﻏﺎﻟـﺐ آﺛـﺎر
رازی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﯿﻤﯿﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،اﺧﻼق و اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ .(١٨-٥ ،از آن ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺗﺌﻮری ﭼﻮن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﺪارد و ﻇﺎﻫﺮًا
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن را ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ .رازی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ )رازی ،اﻟﺴﯿﺮه اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ .(١٢٢ ،در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،رازی از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﻠﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺧﻮدش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟـﺐ ﻣﯽداﻧـﺪ )رازی،
اﻟﻤﻨﺼﻮری ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .(١٨ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ دو ﻗﻄﺐ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ رازی ﯾﮑﯽ را »ﺑﺮ ﺑـﺎد دﻫﻨـﺪه ﻋﻤـﺮ« و
دﯾﮕﺮی را »واﺟﺐ« ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ رازی ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻤﯿﺎ و اﻟﻬﯿﺎت ،ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻖ و ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﺪف دوم رازی ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ رازی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪون
واﺳﻄﻪ ﻓﺮدی ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ،از ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣـﻦ
ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻄﺒﯿﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻧﺪارﻧـﺪ.
رازی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش » ﻣﺮدی ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺮدم و در ﭘﯽ ﺻـﻼح ﮐـﺎر آﻧﻬﺎﺳـﺖ« ﺑـﻪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده و در آن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن ﻣﺮد ،درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و
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داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺑﻼد و ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮده ﺷـﺮح دﻫـﺪ )رازی ،ﻣـﻦ ﻻﯾﺤﻀـﺮه
اﻟﻄﺒﯿﺐ .(٤ ،اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﺪون ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﺣﺎﺷـﯿﻪ و اﺿـﺎﻓﻪای ،و ﻓـﺎرغ از ﺗﺒﯿﯿﻦﻫـﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺣﺎوی ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی راﯾﺞ و راه درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد و داروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺪری و اﻟﺤﺼﺒﻪ  ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد رازی ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗـﻪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺎده ﻋﻠﻮم ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺮدم داﺷﺖ ،ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪانﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ )رازی،
اﻟﺠﺪری و اﻟﺤﺼﺒﻪ .(١ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ اﺛﺮی ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺑﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺑﯿﻤـﺎر و ﯾـﺎ
ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤــﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ از ﻫﻤــﺎن ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤــﺎری ﺗــﺎ دوره درﻣــﺎن ﮐﺎﻣــﻞ ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی رازی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺧﺼـﻮص ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی و ﺗﻮﺿـﯿﺢ
آب و ﻫﻮا و اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮد .در ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
از رازی اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﻌﻘّ ﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺗـﻮﻫﻢ داﺷـﺖ و ﻣـﺆﻟﻔﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻟﻮای ﮐﻨﺎﯾﺎت و اﺳﺘﻌﺎرات ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺪه ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰو ﺧﻮاص و اوﻟﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رازی ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺎده و روﺷﻦ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾـﺎد دادن اﯾـﻦ
ﻋﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ .(٩٨ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑـﺎ
ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮد اﺑﺘﺪا از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷـﺮوع ﮐـﺮده )اﻟﻤـﺪﺧﻞ اﻟـﯽ ﺻـﻨﺎﻋﻪ
اﻟﻄﺐ در ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯽ در ﮐﯿﻤﯿﺎ( و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﺘﺐ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ از آن ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ روﯾﮑﺮد رازی از آنﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ او ًﻻ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷـﺪت
ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻟﺬا اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛
ﮐﻨﺪی در ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد از ﺷﯿﻮه اﺧﺘﺼﺎر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺣـﻖ و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﻪ دور
ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋ ﻨﻮان دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ وی ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﺠﻮﯾﻨـﺪ .اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را »ﮐﻢﺧﺮدان« ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ اﯾﺸـﺎن را در آﺧـﺮت ﻫﻤﭽـﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﻪ ﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ و ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را »ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ )ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از
ﻟﺴﻮد .(٢٧ ،ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻣﺪاراﻧﻪای در ﻋﻠﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ روﯾﮑـﺮد
رازی دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﮑﻦ درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺖ و ﻋﻠﻤﯽ را ﮐـﻪ ﺟـﺪای از ﻋﻤـﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽارزش و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ )ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی .(٣٧ ،وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم آﺳـﺎﯾﺶ دﻧﯿـﻮی
اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ و در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ )ﻫﻤﺎن .(١٦٥ ،ﮔﺎﻟﯿﻠـﻪ ﻧﯿـﺰ
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ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر دو اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره دو ﻧﻈﺎم ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻟﻢ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب دو ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ،ﺑﻪ دﻧ ﺒﺎل آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ )ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ.(١٨ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد:
 -١ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ رازی ﺑﺮ ﮔﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ وی از ﻋﻘﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺛﺎر و
روش ﻋﻠﻤﯽ وی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه روش ﺗﺠﺮﺑﯽ رازی ،ﻫﻤﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎه رازی ﺑـﻪ
ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .درواﻗﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رازی ،ﻫﻤـﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه وی ﺑـﻪ
ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮات رازی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
 -٢ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ رازی و ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻣﺸﺎﯾﯽ وی ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻧﮕـﺎه رازی ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی دو ﻣﺆﻟﻔﻪ »اﺻﺎﻟﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی« و »اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻘﻞ« ﭘﺎﯾـﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از روش ﺷﺎرﺣﺎن ارﺳﻄﻮ ﭼﻮن اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴـﯽ ،اﺻـﺎﻟﺖ را
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ از ﻋﻘﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن و دارای ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﻤﺎوی و ﺑﺮﺗﺮ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ آن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ ﯾـﺎ روحاﻟﻘـﺪس ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ.
ِ
را ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﯾﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘـﺎﺧﺮانِ
آﻧﺎن ،ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
 -٣وﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات رازی و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﺑـﯿﮑﻦ،
دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رازی را ﺗﺎﻓﺘﻪای ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ از ﻋﺼـﺮ و زﻣﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد و دارای
روﺣﯿﺎت و ﻧﮕﺎه ﻣﺪرن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﻄﻌ ًﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ اﺳﺖ .رازی ﻗﻄﻌـ ًﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ از
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﺳﺖ .رازی را ﺑﺎﯾﺪ در ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﮑـﺮی و ﯾـﮏ زﻧﺠﯿـﺮه از
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪا و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻔﺼـﻞﺗﺮ
ﻣﯽ ﻃﻠﺐ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮات رازی
از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻢ دوره ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺠﺎر ،ﻗﺎﻫﺮه :اﻟﻬﯿﺌﻪ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣـﻪ

ﻟﻠﮑﺘﺎب٢٠٠١ ،م.
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻼﻏﻪ١٣٧٥ ،
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 ،-----اﻟﻨﺠﺎه ﻣﻦ اﻟﻐﺮق ﻓﯽ ﺑﺤﺮ اﻟﻀﻼﻻت ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٧٩ ، ،------اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر ،ﺑﯽ ﺗﺎ

اﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺻﺎﻋﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻄﺒﻘﺎت اﻻﻣﻢ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺗـﺎ ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ

ﻫﺠﺮی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪﻧﮋاد اول ،ﺗﻬﺮان :ﻫﺠﺮت؛ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.١٣٧٦ ،

ارﺳﻄﻮ ،ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوی ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻘﻠﻢ.١٩٨٠ ،

اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ» ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺮودﯾﺴﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﭘﺰﺷـﮏ ،ﻣﻌـﺎرف ،دوره

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ش  ،١ﻓﺮوردﯾﻦ -ﺗﯿﺮ .١٣٨٤
اﮐﺒﺮﯾﺎن ،رﺿﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٦ ،

ﺑﺎﺗﺮﻓﯿﻠﺪ ،ﻫﺮﺑﺮت ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻘﺎش ﺻﺒﺤﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣٧٩ ،

ﺑﺪوی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﺳـﻼم،
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.١٣٦٢ ،

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی رازی و ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٦٦ ،
ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ ،وﯾﻠﯿﺎم ،ﺟﻬﺎن ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ و ﻧﯿﻮﺗﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺮام ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣٩٠ ،

ﭘﯿﻨﺲ ،س» ،.اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻪ ﺑﻮد« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﻨﺎز ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭘﻮر ،ﻣﻌﺎرف ،ش  ،٤٠ﻓﺮوردﯾﻦ -ﺗﯿﺮ .١٣٧٦

» ، ----رازی« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ آﺗﺸﯽ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،ج .١٣٩٥ ،٢
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻣﺤﺴﻦ ،اﺣﻮال و آﺛﺎر و آراء ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣٨٥ ،

ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ،ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.١٣٧٧ ،

ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﮐﺮم ،اﮐﺒﺮی ،رﺿﺎ» ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﻘﻞ -اﯾﻤﺎﻧﮕﺮا« ،ﺣﮑﻤﺖ ﺳﯿﻨﻮی ،ﺷﻤﺎره  ،٣٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .١٣٨٧

ﻣﺸﺎء؛ از ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺗﻬﺮان :دﻫﺨﺪا.١٣٤٩ ،
داودی ،ﻋﻠﯽﻣﺮاد ،ﻋﻘﻞ در ﺣﮑﻤﺖ ّ

دﮐﺎرت ،رﻧﻪ ،ﮔﻔﺘﺎر در روش راه ﺑﺮدن ﻋﻘﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏـﯽ ،ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در ﺳـﯿﺮ ﺣﮑﻤـﺖ در اروﭘـﺎ،
ﺗﻬﺮان :زوار.١٣٩٣ ،
رازی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ ،اﺧﻼق اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﻪ داراﻟﺘﺮاث١٣٩٧ ،ق.

 ،-----اﻻﺳﺮار و ﺳﺮاﻻﺳﺮار ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان.١٣٤٣ ، ،------اﻟﺠﺪری و اﻟﺤﺼﺒﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٤٤ ،

 ، ------اﻟﺴﯿﺮه اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ  ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻞ ﮐﺮاوس ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ،ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﺷﺮح اﺣﻮال و آﺛﺎر و اﻓﮑـﺎراز ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان.١٣٤٣ ،
 ،------اﻟﺸﮑﻮک ﻋﻠﯽ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٧٢ ،
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 ،-----اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه در رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎول ﮐﺮاوس ،ﻗﺎﻫﺮه :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺆاد اﻻول١٩٣٩ ،م. ،------ﻗﺼﺺ و ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺿﯽ ،ﺣﻮاﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٥٦ ،

 ،-----اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ ﺻﻨﺎﻋﻪ اﻟﻄﺐ  ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻃـﺐ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣﮑﻤـﻞ داﻧﺸـﮕﺎهﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان.١٣٨٨ ،
 ،-----اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان١٣٤٦ ، ،------ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻄﺒﯿﺐ ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻃﺒﻊ ﮐﺘﺎب.۱۳۳۴ ,

 ،-----اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات ﺑﯿﻦ اﻟﺮازﯾﯿﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه در رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎول ﮐﺮاوس ،ﻗﺎﻫﺮه :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓـﺆاد اﻻول،١٩٣٩م.
 ،-----اﻟﻤﻨﺼﻮری ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎزم اﻟﺒﮑﺮی اﻟﺼﺪﯾﻘﯽ ،اﻟﮑﻮﯾﺖ :ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ١٤٠٨ ،ق.ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.١٣٤٦ ،
ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ» ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ رازی« ،آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ش  ،٨ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .١٣٨٥

ﻓﺎراﺑﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ» ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻌﻘﻞ« ﭼﺎپ ﺷﺪه در رﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎراﺑﯽ ،زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻻﻧﺼـﺎری،

ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻﺳﺮه.٢٠٠٧ ،
 ،-----ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﻧﯿﻪ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدی ،ﺗﻬﺮان :ﺳـﺎزﻣﺎن ﭼـﺎپ و اﻧﺘﺸـﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎداﺳﻼﻣﯽ.١٣٧١ ،
ﮐﺎﻧﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ،دﯾﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻧﻌﯽ درهﺑﯿﺪی ،ﺗﻬﺮان :ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر.١٣٨٠ ،
ﮐﻼﯾﻦ ،ﻣﻮرﯾﺲ ،ﻧﻘﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ داﻧﺶ ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣٨٨ ،

ﮐﻨﺪی ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﮑﻨﺪی اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﻪ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی اﺑﻮرﯾـﺪه ،ﻗـﺎﻫﺮه :داراﻟﻔﮑـﺮ اﻟﻌﺮﺑـﯽ،

١٩٥٠م.
ﮔﻮدﻣﻦ ،ﻟﯿﻦ .ای» ،.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﺎک ،ﭼﺎپ ﺷـﺪه در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺳـﻼﻣﯽ،
زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ،اﻟﯿﻮر ﻟﯿﻤﻦ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﺣﮑﻤﺖ.١٣٨٣ ،
ﻟﺴﻮد ،ﻣﻨﺠﯽ ،اﺳﻼم ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ.١٣٩٤ ،

ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺟﻠﺪ اول از ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا ،ﭼـﺎپ اول،

.١٣٧٥
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ» ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺑﻮرﯾﺤﺎن از ﺑﻮﻋﻠﯽ« ،ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﯽ
ﺟﺎ.١٣٥٢ ،
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ» ،ﺑﺮﻫﺎن و ﻋﻠﯿﺖ در ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت و ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ :ارﺳﻄﻮ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﺑـﻦ رﺷـﺪ ،اﺑـﻦ ﻫﯿـﺜﻢ«،
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺷﻤﺎره  ،٦٥اردﯾﺒﻬﺸﺖ .١٣٨٧

ﻧﺼﺮ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن در اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣٨٦ ،
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.١٣٤٦  آﺑﺎن،٤  ﺷﻤﺎره،( ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف،« »از ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺟﺎﺑﺮی ﺗﺎ ﺷﯿﻤﯽ رازی،------
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