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 1أبو بكر الرازي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فاطمة الشمالنترجمة: 
 
 
 
 

األخالقحول  فلسفي شامل  مدخل   الرازي وفلسفته في  بكر  أبو  المبادئ  الطب  ، وإرثه فيسيرة  ، وعن 

الخماألزلي لد  ؛سةة  أدمسون.  نص مترجم  )، وبيتر  للفلسفةمنشور على  بأن  موسوعة ستانفورد  ننوه   .)

 النسخة الدارجة ، والتي قد تختلف قليالا عن  هذا الرابطالترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على  

للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. 

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم   وختاما

 للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 
1 Adamson, Peter, "Abu Bakr al-Razi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/abu-bakr-al-razi/>. 
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أبو  ) كان  الرازي  الرتاث  313- 251م،    925- 865بكر  اتريخ  يف  الطب  رموز  أعظم  أحد  هـ( 
أن غالب    إالاإلسالمي، وأحد أكثر فالسفته جدال. ويف حني منلك برهاان حيا ومسهبا عن فكره الطيب،  

مع بناء على تقارير وججدت عند كتاب آخرين غالبا ما يكونون معادين له.    أفكاره الفلسفية ال زالت ُتج
تعلق هذا بنقده الشهري للدين على وجه اخلصوص وتعاليمه أبن الكون خجلق بتداخل مخس "مبادىء  ي

مدخال مباشرا إىل فرع من فلسفته،  واملكان. بيد أننا منلك    زمان وال  يويلأزلية" وهي حتديداً هللا والنفس واهل
رسائل  يف  ورسالة رد على نقاده    الطب الروحايناألخالقيات حتديدا، واملقدم يف عمل نصوح يجدعى  

)الحظوا أبنه جيب عدم اخللط بينه وبني فالسفة آخرين من نفس مدينة الري والذين يدعون  فلسفية.  
 عده بقرون عدة.(ابلرازي أيضا: أشهرهم فخرالدين الرازي الذي كتب ب
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 حياته وأعماله:  .1
شهرته من كونه طبيبا. وكما تشري كنيته "الرازي"، احندر من  غالب  حممد بن زكراي الرازي   أبو بكرصنع  

اب سريته أبنه أدار مستشفى هناك وواحدا  املدينة الفارسية الري قجرب مدينة طهران احلديثة. يذكر كت  
املنصور )تويف   الري أبوصاحل  إليه  914آخر يف بغداد. كما كان حتت رعاية حاكم  م( والذي أهدى 

 . كتاب الطب املُهدى إىل املنصورالرازي رسالته الطبية املعتربة،  
 

منلك حكااي متنوعة عن ممارسة الرازي للطب، يوجد بعضها يف أعماله نفسها وبعضها عند  
طلبته يف  يتعثر  الذين  املرضى  أولئك  فقط  يعاجل  الرازي  أن  مثل  الوسطى،  العصور  من  كت اب سريته 

كما نعرف أيضا، ألنه هو من يقول لنا، أنه كان يعاين من مشاكل يف عينه ومن إصابة يف يده  حالتهم.  
 جراء القراءة والنسخ والكتابة الغزيرة. 

 
ل مرة  و لرازاي أـ اوالذي يعد نصا جيدا ملن يقرأ ل رسائل فلسفيةتوجد هذه املعلومة األخرية يف 

يفند فيه االهتامات أبنه منافق لزعمه أبنه (.  PWL؛ الرتمجة اإلجنليزية  RFالنسخة العربية للرزاي  )
لسقرايصيغ   حياته كتلك  )منط  يكن كذلك  مل  وهو  الزهد  شديد  سقراط  إذ كان  انظر  ط، 

Strohmaier  1974ه وتعود  (.  يرد الرازي بقوله أن األقوال عن زهد سقراط، واليت تجعد جمهولة ل
كي القصة كاملة. يف الواقع، تبىن سقراط حياة  حتخبلط يف املراجع بني سقراط و ديوجني الكليب، ال  

 ذج الذي حيتذي به الرازي.معتدلة خالل نضجه، وهو النمو 
 

هذا أحد عملي الرازي اللذين جنوا ابلكامل واملسخر متاما ملوضوع فلسفي؛ يف حني يتعامل  
الروحاين  الثاين مع األخالقيات. كتاب   العربية يف  هذا )الطب  الرتمجة  al-Rāzī   RFالنسخة  ؛ 

(، هو كتاب أطول عن النصح  Adamson  2016وللنقاش انظر   īzāR-al  SPR اإلجنليزية يف  
للرسالة   املنصور كتتمة  وليه  إىل  قدمه  للروح  األخالقي  عالجا  هنا  الرازي  يقدم  آنفا.  املذكورة  الطبية 

الناجية  Adamson  2019مستكمال لعالجاته للجسد ) (.  فيما عدا هذين، فإن أكثر الكتب 
 Kutscher)النسخة العربية النقدية والرتمجة يف  الشكوك على جالينوس  أمهية يف عمله ابلفلسفة هو  

DG īzāR-in al  .) لينوس أهم املراجع الطبية، غري أنه أخذ راحته بنقد النقاط  اعترب الرازي جا

https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-RF
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-PWL
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-SPR
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-DG
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رتجم للعربية فيما خيص توجه جالينوس النقدي حنو أسالفه  
ج
الضعيفة يف اجمللد الضخم لعمل اجلالينوسي امل

يتطرق أيضا    الشكوكيف حني أن عددا من تلك النقاط تتعلق بطبيعة احلال ابلطب، غري أن  املرموقني.   
 مدى واسع من املسائل الفلسفية كما سيجناقش أدانه.  إىل
 

هذا، فإن غالب املكتوب يتعلق ابلطب، مبا فيه عدد من الرسائل الصغرية، مثل نص    لخال
الفرق بني اجلدري واحلصبة ) تفى به عن  كتاب  كذلك  (، و SM īzāR-alالرتمجة اإلجنليزية يف  حمج

يجقال  الصغري، وهو ُتميع ضخم مرتاكم ملالحظات عن الطب مجعها طلبة الرازي بعد وفاته.    احلاوي
يقدم "مالحظات الرازي عن احلاالت". ولكن يف حني أنه من الصحيح أبنه    اويكتاب احل  أحياان أبن

يذكر فيها خرباته الطبية، غري أن العمل يف وجهه األدق يجوصف على أنه توليفة من املقتطفات ملصادر  
غريقية وعربية. فحني يجقدم "مالحظات عن احلاالت" فهو لتوفري أمثلة مقابلة وتضخيم للدليل  إطبية  

(. وابحلديث عموما، ابلرغم من هجومه الالذع والقاسي على  Savage-Smith 2012)النصي  
يف   جالينوس  عموما  الشكوكإخفاقات  تقع  الطبية  الرازي  نظرايت  معظم  أن  اإلطار    ضمن  غري 

دور الرئة يف شرح  قوى اجلسد الطبيعية و معايري مفاهيمية كاألخالط األربعة و اجلالينوسي، وابلتايل توظف  
 احليوان وحركته. حساسإ

 
( اخليمياء. كان جليا  Ruska 1935تناقش آخر جمموعة أعمال وصلت إلينا من الرازي )

يميائية متعددة املدى هتدف مجيعها إىل صنع املعادن  خأنه ممارس خيميائي ويصف ابلتفصيل عمليات  
هي اليت منحته أساسا لفهم    هيويلالثمينة واألحجار أو أشباهها من ذلك. لعل نظرية الرازي الذرية لل

ومن َثم مجعها  تلك العمليات. إذ يتطلب التحول الكيميائي تفكيك مواد مركبة إىل أجزاء أولية أكثر  
( املرغوبة  النتيجة  إلحداث  أخرى  مبقادير   ;Kraus 1942–3: vol. 2, 10–11جمددا 

Adamson 2021: 96–98 .) 
 

ملؤلفات الرازي عرب الكجت اب الذين سجلوا قوائم بعناوينها تتجاوز ا عن املدى الواسع  منلك تقاريرً 
تلك األعمال اليت بقيت. تؤكد تلك العناوين أبنه كتب الكثري عن الطب والفلسفة واخليمياء وكذلك  

الدين  ما جيذب االنتباه هنا مع ذلك هو األعمال اليت انقش هبا    الرايضيات واملنطق والشعر. وأكثر

https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-SM
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. ميكن هلذا أن  ضرورة الرسالة النبويةوعن حيل املتنبيني  ة. حتمل األخرية عناوين مثل  ا النبو صو صوخ 
يجظهر أبنه معين  بدحض مزاعم املتنبني فيما يقبل شرعية األنبياء احلقيقني. غري أنه يف تقارير لكجتاب  

ن هذا على  آخرين، تجرسم لنا صورة عن الرازي وكأنه مؤلف مناهض للدين ويرفض كل وحي ونبوة. يكم
(. ففي رسالته املسماة  934وجه اخلصوص مع معاصر الرازي، من الري أيضا، أبو حامت الرازي )تويف  

النبوة والرازي ومن َثم يلخص و أعالم  بينه  لوجه  مناظرات وجها  أبو حامت  بتوسع رسالة  ، يسرد  يفند 
يف    AHRوحى )انظر  للرازي من املفرتض أهنا تسعى لكشف اللثام عن زيف كل الرتاث الديين امل 

 املراجع(.  
 

ن إلعادة تشكيل علم الفلك عند الرازي. هذا املصدران  اخران يعدان هامآيرافق أبو حامت مصدران  
زاد  (، والذي يشرح هذه الفلكية من أجل تفنيدها يف عمله الفارسي  1088)تويف    خسروامها انصر بن  

(، ورازي آخر هذه املرة، هو املتكلم  RF īzāR-alلعربية يف  ، ترمجة منتقاة لNKفيما يلي  )  املسافر
(. ميكننا أن جنمع  FDR)فيما يلي  املطالب العالية  يف  (،  1210الفيلسوف فخرالدين الرازي )تويف  

من تلك املصادر وأخرى تفاصيل العتبار مذهل عن خلق العامل والذي يتطرق إىل مخس عوامل وججدت  
حامت وانصر بن    رض كل من أبووالزمان واملكان. يع  يويل دائما واجتمعت إلنتاج الكون: هللا والنفس واهل

هذا على أنه انصراف منف ر عن اإلسالم، مبا أنه يتعلق ابلتسليم ألربع مبادئ أزلية تتساوى مع    خسروا
 هللا. 

 
 

 املبادئ األزلية اخلمسة  .2
  يويل تقرتح بعض التقارير أبن الرازي أبن مبادئه اخلمسة حتمل هيكلة منظمة: فاهلل والنفس فعالة وحية، واهل

مفعول هبا وجامدة بينما الزمان واملكان ال هي فعالة وال مفعول هبا وال حية. ولكن ال يبدو أبن هذه  
على كل واحدة من  قدرهتا على تغطية كل االحتماالت املنطقية. بل حياج الرازي  املخطوطة تتحرك عرب 

الكونااملب اجليد  اخللق  بناء على  يجستعرض وجود هللا  إذ  استمرارية  دئ اخلمسة على حدة.  ؛ وكذلك 
 األربعة.  

 

https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-AHR
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-NK
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-FDR
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أن وظيفتها األساسية يف   احلياة يف األجسام، غري  أهنا مصدر  للنفس على  يجتطرق  ويف حني 
عظيمة يف الكون مع التصميم    عدالة إهلية فارقة. إذ أن وجود معاانةنظرية  فلسفة الرازي هي تبسيط  

ي مهتم ابحلجة  ز ا هللا. فضال على أن الر   اجليد لذلك الكون يجظهر أبنه ال ميكن أبنه خجلق مباشرة عرب 
التقليدية ضد أزلية الكون، حتديدا أنه ال ميكن إلله كامل وحكيم أن خيتار حلظة اعتباطية للكون كي  

" يف حني أن هللا حكيم. حتمل النفس رغبة أو  جاهلة يوجد. كال املعضلتني حملولتان عرب افرتاض نفس "
يجفعل صريورة خلق الكون. يتدخل هللا ليجعل الكون على أفضل  ، مما  يويلكي "ختتلط" ابهلحىت عشق  

 ما ميكن، غري أن حياتنا الدنيوية تظل مملؤة ابألمل ال حمالة. 
 

، إن كانت تلك فكرة  يويلينبثق سؤال واحد هنا، ملاذا ال مينع هللا النفس من االختالط مع اهل
 Goodmanابحلصول كتجربة تعليمية للنفس )سيئة. إن تفسري الرازي هو أبن هللا يسمح لذلك  

العقل، وميكن للنفس استخدام هذا إلدراك أبن عليها العمل    ة(. إن هللا يطرح يف النفس هب1975
نفس غريهلتحرير  االرتباط  من  اهل  ا  مع  حلDruart 1996)  يويلاحلكيم  تقاريرا  منلك   كاايت(. 

خطرة؛ غري أنه    ابلسفر إىل بلدبنه الغرير  استخدمها الرازي لشرح هذا. ميكن ألب حكيم أن يسمح ال
 ,Fakhr al-Dīn al-Rāzī, FDR: vol. 4العقل حتديدا؛  مستشار جيد )  هيرسله مع

ابألشواك  يعج    بستان انضررير ابلذهاب إىل  غوابملثل، ميكن لألب احلكيم أن يسمح البنه ال  (.416
تشري نظرية العدالة    (.Abū Ḥātim al-Rāzī, AHR: 18–19، ليعلم االبن درسا )وامواهل

العامل الدنيوي، للوصول إىل "التحرر"   ن هنايتنا احملتومة، للهرب حتديدا م  اإلهلية هذه إىل درب حنو مفهوم
 عرب منط عيش معتدل وممارسة الفلسفة.  

 
العامل أساسا ) لق  من  أما فيما خيص اهليويل والزمان واملكان، فإن تلك املبادئ مطلوبة كي خيج

(. يعتقد الرازي أوال أنه البد من وجود شيء هيويل ما قبل  Fakhry 1968أجل منظور عام انظر  
ق  (، يعتقد الرازي أبن خلNK: 75) خسرواوجود الكون واليت منها أجنشىء. وكما يشتكي انصر بن  

الكون من العدم مستحيل. وحياج هبذا على أساس أننا دائما نرى األشياء توجد عرب صريورة طويلة من  
أسهل بكثري ويتطلب معاانة أقل: يشب ه هذا ابحلاجة    النمو على الرغم من أن التجلي الفوري سيكون

ا كان إبمكانه أن لن يسبب حدوث هذا، إذوالنمو للوصول إىل النضوج. نقطته أبن هللا    الوالدةإىل  
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لق الزمان مبا أن ال    يوجد اإلنسان من ال شيء. واحلاجة للزمان واملكان هي لسبب مواز. ال ميكن أن خيج
 بد للخلق أن حيدث يف زمن ما، وال ميكن خلق املكان ألنه البد من وجود مكان ما لوضعه به. 

 
عامل اإلسالمي الذين ردوا على  مفهوم الرازي عن اهليويل غري معتاد ضمن الفلسفة، أي ملفكري ال

ابن  ( و 950)تويف    الفارايب( إىل  870)تويف بعد    الكنديسفة. إذ قدم غالبهم من  لالتقليد اليوانين للف
ال متناهية.   لالنقسامات( فهما أرسطيا واسعا لألجسام خاضعة  1198( وابن رشد )1037)تويف    سينا

( ذري  الرازي  فإن  النقيض،   ,Pines 1936 [1997], Baffioni 1982وعلى 
Langermann 2009( يؤمن أبن العناصر األربعة .)  أو من احملتمل اخلمسة: ال توضح مصادران

بسبب التنوع يف نسبة الذرات  ا  ما إذا اعتقد أبن اآلخرة تتكون من عنصر خامس فارق( ختتلف يف مميزاهت
القليل إن مل يكإىل اخلالء ، هي مظلمة وابردة  خالءن تفتقر متاما لل. وابلتايل فإن األرض اليت متلك 

وكثيفة وتتحرك لألسفل؛ والنار مضيئة وحارة ومتقنة وتتحرك لألعلى. يف احلقيقة هي ليست "عناصر"  
حصرا ولكنها أكثر املكوانت األساسية من الذرات، واليت تعد جوهرية. وعلى الرغم من أن املتكلمني  

نظرية الرازي ختتلف عنهم يف    ن(، غري أDhanani 1994اإلسالميني احلديثون هم ذريون كذلك )
 بعض األوجه، ونعلم أنه انظر موضوع اهليويل مع متكلم يسمي املصمعي.

 
املطلق"،    يشري "اهليويل  أهنا  الذرات على  إىل  تردد صداها  الرازي  للمبدئني    يف عبارة  توصيفه 

األخريين، " الزمان املطلق" و"املكان املطلق" حتديدا. واملعروفني أيضا بـ "الدهر" أو "املدة" و "اخلالء"  
الزمان   الرازي مهتما ابلتأكيد على استقاللية  الرازي، كان  أبو حامت  املناظرة مع  تباعا. وكما نعلم من 

الذر  (. Abū Ḥātim al-Rāzī, AHR: 12ية )واملكان من األجسام، أي من املكوانت 
ضمن تلك املدة.  داث )مبا فيها خلق الكون( وحركة حاصلة  حفالزمان نفسه مدة أزلية يف نفسه، أب

وابملثل املكان هو خالء أبدي، حيث يوضع به الفلك املادي املرتابط. وكما شجرح آنفا، يوجد اخلالء  
األجسام يفسر التنوع بني    ع لك، مبا أن امتزاجه مأيضا )على املستوى اجملهري على األقل( ضمن الف 

 العناصر. 
 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
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ألرسطو    الطبيعيات كان على علم ب؛ نعرف أبنه  أرسطوـ  ميكن مقابلة نظرايت الرازي بتلك ل
أو فوقيتان: املكان هو    عتمداتنالزمان واملكان ظاهراتن مرسائل فلسفية.  ألنه خيربان الكثري عنه يف  

دود الداخلية للجسم الذي حيتوي اجلسم الذي يف املكان، يف حني الزمان هو عدد احلركة. يف املقابل  احل
الزمان مستقلتان. على سبيل املثال افرتض فكرة ُتريبية أبن، إذا ما الكون أجخذ،  -جيعل الرازي املساحة 
سيبقى   من  )فاملكان  مماثلة  فكرة  احلنوياقرتجحت  يف  574الفيزايء.  يف    يوحنا  مرتمجة   ،

: 36CPV Philoponus  ُتاه الطبيعيات األرسطية هو رفض مواري أكثر  (. غري أن ردة فعله
(. إذ أنه يقبل أبن يتحدث املرء عن زمان ومكان  Adamson 2021: ch.5من كونه مباشر )

لسنة، على سبيل املثال، جزءا  ا ستكونجلسم معني. "نسيب"، حيث يكون الزمان واملكان حلركة معينة و 
والكواكب، يف حني سيكون مكان الكرة هو احلد  حركة الشمس  من املدة األزلية اليت يجقاس هبا  حمددا  

رة. وابملثل، يشمل الرازي العناصر األرسطية من األرض واملاء واهلواء والنار  ملنطقة اخلالء الذي تشغله الك
يف علمه الفلكي، بيد أنه ال يقبلها على أهنا جوهرية. فكما شوهد سابقا، "العنصر"    أيضاولعل األثري  

 األساسي الذي يكوهنا ذري. 
 

"نسبية" وحتتاج أن تجفهم ضمن أطر  وابلتايل متكن أرسطو من صياغة مبادئ للطبيعيات غري أهنا  
هو األقرب من وجهة نظر الرازي إىل وضع هذه اهليكلة. يقول أبو حامت أبن    ن و أفالطأساسية أكثر.  

"  ن ال يكاد خيالف ما نعتقده يف الزمان؛ وهذا عندي أصوب األقوالو وقول أفالط"  الرازي أخربه بذلك :
(Abū Ḥātim al-Rāzī, AHR: 13  .)  طيماوس البد أن النص الذي كان يف ابله هو  

من  ألفالطون عرفه  والذي  )انظر  جالينوس  ،  يف    ,CTP Galen كوسيط  لعبارته  العربية  للرتمجة 
فضال على أن  هيوليا موجود قبال والذي تشكل على هيئة الكون.  ابملثل  طيماوس  (. تفرتض  احلوار

الشكوك  يف  يف احلقيقة، يتصدى الرازي للدفاع عن تلك النظرية  .  طيماوسأفالطون يقدم نظرية ذرية يف  
لالعتقاد أبن الرازي كان  (. وابلتايل، مثة سبب جيد  al-Rāzī, DG: §15.1-6)  على جالينوس

 كما فهمها، ولو بتصرف.  يشكل نظريته الفلكية على تلك ألفالطون،  
 

اإليرانشهري. كامل النظرية من معلمه،  أبن الرازي سرق    خسروا خيربان انصر بن  على صعيد آخر،  
( حتدث عنه كخبري يف الفلك  ـه  1050تويف  ) فجقدت أعماله، على الرغم من أن البريوين  هو رمز مغمور  

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-CPV
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-CTP
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أبنه نيب يوحى  (، يزعم أن اإليرانشهري ادعى 1092ر ازده)أبو املعايل هو شاهد آخر وتنوع األداين. 
فكرة ميكن  قول أبن كل األداين تجقدم تعاليما واحدة،  يذكر أبن اإليرانشهري يمن ملك كما النيب حممد.  

يف  حمقا    خسروا إذا كان انصر بن  التصاحلي واملنطقي ُتاه الوحي.    االعتقاد أبهنا ترتدد يف توجه الرازي
ن مشروع الرازي هو  تقصيه عن علم فلك الرازي إىل هذا املعلم الضبايب، فلعله علينا إذن أن نفكر أب

 ألفكار اإليرانشهري وأفالطون. دمج مبتكر  
 
 
 

 األخالقيات  . 3
أبن تعاليمه األخالقية سرتكز على  نظرية الرازي للعدالة اإلهلية أبنه من اجللي  النقاش اآلنف عن  يبدو من  

عن منط عيش معتدل    رسائل فلسفيةتدافع  هدف حترير اجلسد وما يتعلق به. ولكل كما ذكر سابقا،  
التنعم  هذا النص  فضال على أنه يقول يف  الزهد الصريح.    عن  وتبعد نفسها أبنه ميكن السعي خلف 

" احلد الذي ال ميكن أن يجتجاوز". ميلي علينا هذا احلد    يتعدى املرء ما يسميهشرعا طاملا ال  اجلسدي  
 نقتطع أي تنعم.  أبال 

ابرتكاب الظلم والقتل وابجلملة جبميع ما يسخط هللا  إال  ميكن الوصول إليها  اليت ال  
 :al-Rāzī, RF)وال جيب يف حكم العقل والعدل. ويباح هلم ما دون ذلك.  

106–7 ) 

عن الشهوات، ويقدم نصيحة عن  منظورا قامتا  الطب الروحاين  على صعيد آخر يبدو أبنه يتخذ يف  
وهي انتهاك  غري أنه يذكر نقطة واحدة يف كال العملني    مقاومة شهوة الطعام والشراب واجلنس والرفاهية. 

شراهة األكل. حيكي الرازي يف    على املدى الطويل مثل   ة املنطق للتمتع أبشياء تتضمن أملا أكثر من املتع
ما  "ذلك سيقوده للمرض وابلتايل    إلتهم طبقا من التمر، حمذرا إايه أبنرجال    وبخ كيف    الطب الروحاين

 (.al-Rāzī, RF: 71) لتذاذك"إ يكون أتملك به أكثر من 
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املتعة. فوفقا للني إي غودمان )ن  قجد م تفسريان يشرحا الرازي من  بـ  1971موقف  ، متبوعا 
Groff 2014 يدافع الرازي عن أخالقية إبيقورية حيث على املتعة أن تصل أقصاها. وعلى هذا ،)

االعتبار فإن تعليله لالعتدال هو أبنه الطريقة اليت ميكن احلصول هبا على غالب املتعة: إذ أن الغلو يف  
(، على  2008a, 2021ثر إيالما على املدى الطويل. انتقد آدمسون هذا التفسري )كأ املتع ينقلب  

أساس أنه يتجاهل نظرية الرازي نفسها عن املتعة. فوفقا هلذه النظرية، واليت من اجللي أبهنا مبنية على  
حو  ميوضع مؤمل. الشرب ممتع مثال ألنه    حمو، ميكن احلصول على املتعة كنتيجة فقط لعملية  طيماوس

غالب وال    العطش. وعلى اعتبار املتعة هذا، كما يشري أفالطون نفسه، التلذذ حماولة للفوز يف لعبة ال
مغلوب فيها: ميكنك احلصول على املتعة للدرجة اليت حتصل فيها على األمل، أو على األقل أذى. )ليس  

س كمتعة، ألن املتغريات السري س كأمل، كما ليس كل معافاة حتج عة فقط هي ما تجالحظ.(  كل أذى حيج
  ري اخل  ليست     ( أن املتعةDG: §7.7)  شكوك على جالينوسفضال على أن الرازي نفسه يقول يف  

 اليت يجسعى لذاهتا، وهو رفض مباشر لنوع التلذذ الذي تتبناه األبيقورية. 

 

الفالسفة للعمل على منط  يف هذه القراءة الالحقة، تجركز غالب نصيحة الرازي للقراء على مساعدة غري 
عيش معتدل، والذي سيجعد هم للشروع اجلاد واملهم يف تبين "طريقة حياة الفالسفة" واليت ستؤدي يف  
هناية املطاف إىل حترر اجلسد. يبدو أبن الرازي نفسه قابل هلذا التفريق بني أخالقيات "ما قبل فلسفية"  

ه الذي حيب  فقرة السابقة عن الشر  (، ففي الDruart 1997, Adamson 2016و"فلسفية" )
 التمر مثال، يقول الرازي أبنه أنذر الرجل أبنه أبمل املعدة واملرض ألن 

إن هذا الكالم وحنوه يجقنع من مل يكن مراتضا برايضات الفلسفة أكثر مما تقنع احلجج 
 املبنية على األصول الفلسفية. 

فإهنا   احلقة،  الفلسفية  احلياة  خيص  فيما  ابهلل  أما  للتمثل  املثايل  األفالطوين  املفهوم  على  تقع 
(Theaetetus 176b  يؤكد احلية.  املخلوقات  على كل  والعدل  للحكمة  السعي  درك عرب 

ج
وامل  ،)
يواانت املعمولة واحليواانت  على أمهية عدم تعذيب احلالرسائل الفلسفية  الرازي يف فقرة مثرية لالهتمام من  

سيفسر هذا "احلد األعلى" املوضوع للسعي خلف العدل: ال    (.Adamson 2012غري العاقلة )
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ينبثق احلد من احلاجة لتعظيم املتعة وتقليل األمل وإمنا من االمتناع عن "إسخاط هللا" عرب االخنراط يف  
 الظلم.  

 

غودمان   يتفق  يبدو.  ما  على  احلديثة  النصوص  يف  االتفاق  حنو  يتجه  التأويلي  االختالف  هذا 
ال جيعل من املتعة اخلري األعلى واحملك األوحد  ( اآلن أبن الرازي وعلى العكس من أبيقور،  2015)

لطبع يف نصيحة  لألخالقيات. غري أنه يتبىن توجها عالجيا حنو األخالقيات وهو ما مييز األبيقورية، كما اب
إذا ما أجخذ كل شيء ابحلسبان. يقبل آدمسون هذا   املتعة  اليت ُتلب األمل عوضا عن  ُتنب األشياء 

(، بيد أنه يقرتح أبن الصدى األبيقوري يعكس قبوال عاما لألخالقيات اهللينية من قبل  6 :2021)
 (.  Bar-Asher 1989مرة أخرى ) جالينوسيالرازي، عرب توسط  

 

 ك الطب والشكو  .3
ث يف     صدى   عمل الطيب الضخم للرازي مبنظور حنو أمهيته الفلسفية حىت يومنا هذا. يرددالابلكاد ُبج

الرئيسية يف   ما يقوله عن هذا    – واملٌعزى هنا إىل أفالطون    – الطب الروحاين  اعتبار اجلسد وأعضائه 
( الطبية  األعمال  يف  من  Adamson 2021: 57–58املوضوع  منظوره كال  يتبع  جالينوس  (. 

النامية واملرتبطة    لنباتية أواأو الغضبية و ، العقلية واحليوانية  عامة  ، أبن البشر ميلكون ثالث قوى طيماوسو
تباعا ابلدماغ والقلب والكبد.  ال تقع النفس العاقلة حقيقة يف الدماغ، كما تقع القوى األخرى يف  

فقط. جيعل الرازي يف النصوص الطبية نفس األعضاء الثالثة مواقع    علة؛ وإمنا تستخدم الدماغ كأعضائها
لتلك القوى، ولو أن تلك القوة يف الدماغ تجسمى "نفسانية"، لعله لالعرتاف ُبقيقة أن قواها للحركة  

 اإلرادية واإلحساس تنتمي أيضا إىل احليواانت غري العاقلة.

 

نوسي كذلك، ويفرتض أبن على أفضل طبيب  إن منظور الرازي حول اإلبستوملوجيا الطبية جالي
(.  Pormann 2008يلتفت كذلك إىل الغىن يف اخلربة )و فهم اجلسد البشري على املستوى النظري  
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املذكور آنفا، والذي كما ذجكر جيمع ما يجدرس يف الكتب من    يكتاب احلاو يوفر هذا نصا منهجيا لفهم  
 نظرية طبية غري أنه يستخدم مالحظات الرازي التجريبية لتأكيد أو دحض تلك النظرايت.

 

أو ميكن القول أبن    شكوك على جالينوس. البيد أن أكثر نص طيب جمزي لقراء الفلسفة هو  
الفلسف يتعامل مع مدى من املسائل  العمل  النفس ابجلسد والنظر  هذا  فيها عالقة  ية كما الطبية، مبا 

. فيما خيص أول تلك القضااي،  Koetschet in al-Rāzī, DG)انظر مقدمة)والذرية واملتعة  
ينتقد الرازي جالينوس على اقرتاحه أبن النفس تعتمد كليا على حاالت اجلسد أو "أمزجتها" أي مزيج  

يدافع عن فكرة أفالطون أبن اجلزء العقالين من النفس فقط    الطب الروحاين،مكوانت اجلسد. وكما يف  
تضرر الدماغ يؤثر على الوظيفة العقالنية فقط مثلما أن تضرر الناي  هو ما يستخدم الدماغ كعلة، وأن 

 (.al-Rāzī, DG: §21.4سيجعل من الصعب على عازفه أن يعزف )

 

ترا أقل أفالطونية، مبا أنه يرفض نظرية جالينوس "عن حني أييت املوضوع للبصر، يضرب الرازي و 
ألفالطون. فوفقا جلالينوس، الروح تبث من  طيماوس  جزئيا من    واملستوحاةالضوء اخلارج من العني"  

(. والرازي عوضا  Ierodiakonou 2014العني وحتول اهلواء إىل أداة تتصل مع املوضوع البصري )
منظور   عن  يدافع  ذلك  العني  أن  عن  إىل  ويصل  املرئي  املوضوع  من  مرسولة  املعنوية  الصور 

(Koetschet 2017a.) 

 

يف بداية العمل، وهي مكرسة    الشكوك على جالينوسأتيت أكثر النقاشات الفلسفية تفصيال يف  
(. أيخذ الرازي على اقرتاح جالينوس أبن املالحظة التجريبية  PWLألزلية الكون )املقطع مرتجم يف  

لق من العدم. ويبدو أبن فكرة جالينوس هذه واملبنية على مقطع يف أرسطو ) عن  أظهرت أن الكون ال خيج
خصائصه العامة. إذا كان ال يتغري فهو ال  ( أبن الكون ال يتغري يف  270b11–16 ,1.3السموات 

يفسد، وما هو غري فاسد ال يتولد. وابلتايل، الكون دائما موجود وسيظل كذلك دائما. ال جيد الرازي  
صعوبة يف تفتيت هذه احلجة: يشري إىل أنه ميكن للكون أال يتغري ملدة طويلة، وبعدها يجدمر ابلكامل يف  
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(. فضال  al-Rāzī, DG: §2.3إذا اخنسفت حتته األرض )نهار  مثل زجاج يتهشم أو مبىن ي  حلظة
على أنه لن يتولد عدم فساد الكون من انعدام قابليته الطبيعية للفساد. على املرء أيضا أن يستبعد وجود  

( تدمره  أن  ميكن  اليت  اخلارجية  األسباب  يف  al-Rāzī, DG: §2.5بعض  غالبا  هو  وكما   .)
على الرغم من أننا نعلم يف    – أن يجظهر أبن استنتاج جالينوس خاطئ  ال حياول الرازي هنا  الشكوك،  

بل أن احلجة املقدمة لالستنتاج انقصة. العجيب أبن هذا يتوافق مع    –هذه احلالة أبنه يعتقد خطؤه  
كمثال على برهان ليس    تقجدم   يتوال التجربة الطبيةقصد جالينوس نفسه. أجخذت حجة جالينوس من 

( رب  عن  Koetschet 2015جمج غفل  أنه  أو  جلي  بشكل  للخصام  مثريا  الرازي كان  أن  إما   .)
مضمون احلجة: بل حىت يتهم جالينوس بعدم اتساقه، كما يذكر يف مكان آخر أبنه ال ميكن برهنة ما  

 إذا الكون أزيل من عدمه.

 

 الدين والنبوة .5
اب الالحقني نظرية األزلية اخلمسة معضلة، فإن منظور الرزاي عن الدين شائنة  إذا اعترب املعاصرون والكت  

من عمل للرازي عن هذا املوضوع،  أعالم النبوة  وهرطقة بواح. يقتبس ويصيغ أبو حامت ابنتقائية يف  
املفكرين املعاصرين قبلوا هبذا الدليل   ضشرعية الوحي النبوي. ولو أن بعأنكر بصراحة  هويقدمه على أن

تقليديني أمثال   أهنم احتفوا ابلرازي كـ "مفكر حر" مقارنة مبفكرين غري على أنه موثوق إىل حد ما، غري
(، أو حىت ُبظوته لتعاطف األقليات الدينية  Urvoy 1996, Stroumsa 1999ابن الراوندي ) 

(Vallat 2015a, 2015b, 2016  ،ويف مقابل هذا .)  يقتبس فخر الدين الرازي من الرازي الذي
للقرآن صج ننتحدث ع قد م تفسريات  أنه  لتظهره على  مجوحى  ممت  النص  أن ابلفعل كامل  و أبن هذا 

(. وحىت  Rashed 2000, 2008  هذا الدليل مجقدم ومجناقش يف  )اتريخ النبوة متسق مع فلسفته  
للبيبلوغرافيا الشخصية غامضة يف   البريوين، والذي كان من اجللي  الرتاث املرجعي  دالئلها. فمثال يقر 

أكثر تفضيال    امعجب ابلرازي، أبن األخري عل ق تعليقات رعناء وفاحشة عن الدين والنبوة. غري أن شاهد
  هو مكتوب يقول ابحتمالية أن العمل املفرتض أبنه يهاجم الدين والنبوة    بشكل عام، ابن أيب صبيعة،

 (.Adamson 2021: 11نسبوه له )للمصدر، انظر  و لرازي األشرار املعادين" لبيد "
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توجد أكثر األدلة إسهااب وإن مل تكن ابلضرورة موثوقة عند أيب حامت، يقول أبن يف مناظرته  

اج الرازي ضد النبوة على أساس أنه سيكون من اجلائر انتقاء بعض من الناس فقط لعلم    وجها لوجه  حيج
 Abūتعيني قلة معينة على أهنم أئمة سيؤدي إىل شقاق بينهم وبني التابعني )يفيد الكل. فضال على أن  
Ḥātim, AHR: 1  .)  الناقد غري  التبين  يعين  والذي  ابلتقليد،  مذنبون  للشريعة  التابعني  إن 

. حياج الرازي عوضا عن ذلك أبن هللا يعطي العقل  (AHR: 24)للمعتقدات على أساس السلطة  
وقادرون على تقرير ما األهداف اليت جيب أن يسعوا إليها  ميع خجلقوا سواسية،  للكل، وهذا حيرتم أبن اجل 

أبنفسهم. خيربان أبو حامت عن مدى من املواضيع الدينية األكثر حتديدا اليت رفضها الرازي يف كتابه ضد  
 النبوة، مثل الوصف اجلسماين هلل واحتمالية املعجزات مبا فيها إعجاز القرآن.

 
يتطابق هذا القول من نواحي عدة مع ما نعرفه عن فلسفة الرازي عموما. إذ تتطرق لفكرة أن  

للرازي.  الطب الروحاين  العقل ممنوح للروح كهبة من هللا، شيء تؤكده املصادر األخرى ومجقرتح يف بداية  
عقول وطريقة صعبة  عالوة على أن أبو حامت جعل الرازي حياج أبن هللا لن يرسل األنبياء ألن هذا غري م

ملاذا ال يعطي كل أحد القدرة    (.Abū Ḥātim, AHR: 1; 131–2للغاية ليحقق أهدافه )
الفرضية نفسها أبن هللا ال ميضي إال أبكثر الطرق عقالنية هي مهمة    على أن يعرف األمور بنفسه؟ هذه

تقليد، وإن  الأيضا يف نظريته عن العدالة اإلهلية كما نعلم من مصادر أخرى رأيناها سابقا. كما أن نقد  
الرازي: توجهه اهلجومي على جالينوس شاهد على عقلية مستقلة  أبنه مألوف، يبدو أبنه أييت من    أقرران

 مشاهبة وإن كان يف سياق خمتلف جدا.
 

تلقي الرباهني اليت قدمها فخر الدين ظالل شك جدية حول اعتبار أن الرازي كان معاد صريح  
اره ابلقيمة  ى سبيل املثال إقر وحي اإلسالمي. وهذا مدعوم بدليل داخلي من كتب الرازي اليت جنت، عللل

على األقل  (.  al-Rāzī, DG: §2.1)  الشكوك على جالينوس لـ "كتب هللا املنزلة" يف  اجلليلة  
وحى البد أن يتسق مع احلقيقة اليت  

ج
يبدو من الواضح أن الرازي عقالين صريح، آمن أن حقيقة النص امل

خرون يف العامل اإلسالمي  يكتشفها العقل البشري. لكن هذا املوقف ليس ابلفريد: يشاركه به فالسفة آ
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من الكندي والفارايب إىل ابن رشد. املسألة هي ما إذا الرازي مضى قدما وأصر أن الوحي بال قيمة، أو  
 حىت عائق للتقدم، كما يزعم أبو حامت.

 
( أن  2015a, 2015b, 2016ميكن للنصوص اجلديدة الذي أظهرها فيليب فاالت للنور )

التفسري. إذ   البلخي ويجدعى  تؤكد هذا  القاسم  أبو  الرازي قال يف مناظرة مع متكلم يجدعى  تجظهر أبن 
العقول وحدها كافية يف معرفة تلك التكاليف، فلم يكن يف بعثة األنبياء عليهم السالم  الكعيب أيضا أبن "

 ,Rashed 2000؛ وعن مناظرهتما  El Omari 2016 فائدة" )فيما خيص الكعيب عموما انظر
Shihadeh 2006: 103)  اج أن دليل فاالت اجلديد ال ميكن أن يجربط بشكل مقنع . بيد أنه حيج

الك املناظرة بني  النصوص )عمع  الذي مل يجسمى مطلقا يف تلك   :Adamson 2021يب والرازي 
(. مثة توجه آخر، هو قراءة أبو حامت على أنه شوه موقف الرازي، والذي ميكن أن يكون  151–148

هجوما أكثر توجها جملموعات انشقاقية وجدلية تشمل الفرع اإلمساعيلي الذي ينتمي إليه أبو حامت. متتاز  
لعل هذا املذهب،    اإلمساعيلية إبصرارها على احلاجة إىل اإلمام لتوجيه املؤمنني للفهم احلق عن اإلسالم. 

 :Mohaghegh 1970وليس النبوة عموما هو ما هامجه الرازي كمثال مؤشر على أخطار التقليد )
160–1; Adamson 2021: 147.) 

 

 ثاإلر . 6
امت الرازي وانصر  ح زي. فمع أبو  امهما تكن املسألة، ال شك أن اإلمساعيلية معادين بشكل خاص للر 

يد  محاملذكور آنفا، اإلمساعيلي أيضا، ميكن للمرء أن يذكر ممثال آخر لتلك اجملموعة يجدعى    خسروابن  
-Ḥamīd al-Dīn al(، والذي هاجم تعاليم الرازي األخالقية )1021الدين الكرماين )تويف بعد  

HDK , seeīnāKirmاب اإلمساعيليون وحدهم الناقدون على الرازي، مثة خصم  ت  (. ليس الك
(،  al-Rāzī, RF: 174آخر جادل ضد علم الفلك للرازي واعتقاده اجللي يف احتمالية التناسخ )

يشمل موسى بن    إذ   وكذلك يف العامل الغريب اإلسالمي، وف ابن حزم.  هو القاضي األندلسي والفيلس
على الرغم  و (.  GP: §3.12)داللة احلائرين  اإلهلية للرازي يف    الةميمون هجوما الذعا ضد نظرية العد

(، غري  al-Rāzī, RF: 170 and 174من أن ابن حزم يربط مفكرين آخرين بتعاليم الرازي )

https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi/#bib-HDK
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أنه ال يبدو أن أفكاره اجلريئة قبضت انتباه الفالسفة الالحقني. لعل أكثر اخنراط منتج مع نظرية العناصر  
اخلمسة األزلية موجودة يف فخر الدين الرازري. إذ مينح انصاات عادال العتبار الرازي عن املكان والزمان  

اخلصوص  ويتبىن   وجه  على  الزمان  مسألة  عن  مشاهبا   Adamson and Lammer)منظورا 
2020.) 

 
ويف مهمته األولية ابلطب مل خيلو الرازي من النقاد كذلك، مبا فيهم ابن سينا، منافسه األوحد على لقب  

قول ابن سينا يف رسائل متبادلة مع البريوين أن الرازي  يالرمز األكثر أتثريا يف تراث الطب اإلسالمي.  
قدره يف بط اجلراح والنظر يف األبوال والربازات،" مقتبس من وز  ُتاُتاوز كفائته يف الفلسفة والطب )"  

al-Rāzī, RF: 290  اب الطب الالحقني متعجرف،  اعتربه كت    الشكوك(. كذلك مشروع الرازي
يف العامل    بشكل عريض  أعمال الرازي  تلى الرغم من هذا، استجشري وع.  والذين ألفوا تفنيدات للعمل 

". بدأ هذا يف  Rhazesتينية حتت مسمى "الاإلسالمي، وكان له انتشارا واسعا يف العامل الناطق ابل
قبل   أعماله  من  نسخة  بسبعة وستني  التنوير،  واستمر عرب عصر  الوسطى  العصور    1700منتصف 

(Hasse 2016: 8 أ الذي ترجم نسخة قدمية من    كرب(. وال توجد مرجعية    اب كتمن فيسالوس 
، كما كانت كتاابت الرازي الطبية يف منهج بولونيا، أكثر اجلامعات  للرازي  إىل املنصور  الطب املُهدى

جريوالمو كاردانو  الرازي    (. امتدح  Siriasi 1990: 131 and 178) أمهية يف أورواب لتعليم الطب  
الينوس والرازي بطريقة ما،  جل  اصاحب العقل املستقل، والذي كان يف شخصيته وتنوع اهتماماته وريث

أحد األطباء العدة من العامل اإلسالمي الذين حس نوا الطب اجلالينوسي عرب    ؛ أي الرازي،على أن األخري
( التجريبية  الرازي على  experimentum)  (Siriasi 1997: 60املالحظة  (. ومؤخرا، مجدح 

(  Iskandar 1962التشخيصات املتفاوتة )تقدمه يف اتريخ الطب، عرب التحقيق يف  توجهه السب اق و 
(. وابلتايل هو الطبيب  Iskandar 1962الختبار فاعلية دواء ما )املقارنة الضابطة  واستخدام جمموعة  

 الذي امتلك مهنة بشروحات كثرية بعد وفاته أكثر من الرازي الفيلسوف. 
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