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 1روح األنوار في کتاب الطّب الّروحانيّ 

 زکرّیا الّرازي  ألبي بکر محّمد بن

 

 

 

 

 : صملخّ 

ق هذا  
ّ
ي املقاليتعل  عنھ ��    الفلسفّي   بالتق��ّ

ً
أل�ي بكر زكرّ�ا الّرازي،    الّرسائل الفلسفّيةالذي بقَي مس�وتا

أخّص  كتابھ  و�صفة  الّروحا�ي،  ع��  الطب  محتواها  انفتاح  هو  الّرسالة  هذه   �� انتباهنا،  ُيث��  ما  و�ّن   .

نحوٍ  ع��  األنوار،  وفلسفة  ا�حديثة  الغر�ّية  قدراتھ   الفلسفة  و�عّدد  العقل  استقاللّية  ذلك  ومن  أدق؛ 

 باألساس.
ً
 مخلوقا

ً
، �� آن؟ و�أّي مع�ى   وتحّرره، رغم �ونھ عقال

ً
 ومستقال

ً
فع�� أّي نحٍو ي�ون العقل مخلوقا

 للفعل املؤثر، والشوق الّدائم ا�� ب�جة الفكر؟ وأن  
ً
 للمردودّية، ورسما

ً
يتحّرر العقل من �عاليھ لي�ون إيقاعا

 ة الّرسائل الفلسفيّ ت�ون هذه خصائص عقل األنوار، �� القرن الثامن عشر، فهل ُيفيد ذلك أّن صاحب  

قبل   با�حصر.األنوارتنو�ريٌّ  م�انا  يتحّ��  وال  زمان  يحتكره  العقل ال  نور  أّن  أم  اإلش�الّية   ؟  لهذه  وتفكي�ا 

�سمح لنا بكشف عالقة مرحلة ما من تار�خ الفكر   �ستمولوجّيا إتوّسلنا ن�جا بنيوّ�ا �� قراءة الّنص، وتأو�ال  

 بمستقبلھ.  

 ب�جة الفكر.  –اللذة   –األلم   –املنفعة   –التعّقل  –: العقل  ال�لمات املفتاحّية

 

 

 

 

 

 
فإّنه ال ِغًنى   لطّب الّروحانياالفلسفي لديه يقول الّرازي: "كـتابنا الموسوم الخطاب وإعالنا عن منزلة كـتاب الطّب الّروحاني في نظام  -1

بو بكر محّمد بن زكرّيا الّرازي، 
ٔ
نظر، ا

ُ
صول التي تنبني عليها فروع السيرة الفلسفّية". ا

ٔ
كـتاب عنه في االستتمام غرض هذه المقالة واال

بدايات للطباعة والنشر والتوزيع،  سورّية، ، جمع وتصحيح المستشرق: بول كراوس، (رسائل فلسفّية، ضمن السيرة الفلسفّية
 . 101)، ص. 2005

 د. مراد بنقاسم
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Abstract: 

This article addresses the philosophical investigation that has remained unspoken of in the 

philosophical treatises of Abu Bakr Zakaria al-Razi, particularly his book The Spiritual 

Medicine. But what grabs our attention most is the fact that this message is open to both 

contemporary western philosophy and, more specifically, the Philosophy of Enlightenment. 

This includes the independence of the mind, the multiplicity of its capabilities, and its liberation, 

even though it is a ‘created’ mind in the first place. Thus, how can the mind simultaneously be 

‘created’ and independent? what does it mean to liberate the mind from its transcendence to 

become a rhythm of profitability, a tracing of the influential action and a perpetually earning for 

the delight of thought? Does this mean that these are the features of the Enlightened mind of 

the Eighteenth century? Does it imply that the author of these philosophical messages had an 

Enlightened mind prior to the Enlightenment era itself? Or does it mean that ‘the light of brain 

can by no means be restricted or monopolized by space or time? To resolve this problem, we 

perceived a structural approach in reading the text and an epistemological interpretation that 

allows us to reveal the relationship between any stage in the history of thought and its future.  

Keywords: the mind – prudence – benefit – pain – pleasure - joy of thought. 
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 :توطئة

ا غ�� ُمستحق�ن السم الفلسفة باإلضافة إ�� سقراط  
ّ
"ونحن و�ن كن

اس غ�� املتفلسف�ن"
ّ
ون السمها باإلضافة للن

ّ
ا ُمستحق

َ
 فإن

 أبو بكر الّرازي  كتاب الس��ة الفلسفّية 

 

    1إّن الذي بيننا و��ن أ�ي بكر زكر�ا الّرازي 
ً
را

ّ
مسافة زمن لّفها النسيان، وقد �عّمدنا عصيان مدّونتھ تنك

. وهذا شأننا مع موروثنا �ش�ل عام. غ�� أّن وطأة اإلحساس 
ً
عقلنا   بالغر�ة عن ذواتنا وعن منتوجواست�جانا

 
ً
اليوم، يحملنا حمال "املعرفة    التار���،  صا�حة مع 

ُ
امل وافق    – إ�� 

ُ
امل "ا�جهل"  ر"، حرصا ع�� معاداة 

ّ
التذك

ت محجو�ة لزمٍن غ�� قليٍل.  "للنسيان"؛
ّ
 فتجيش الّرغبة الستكشاف ُمنجزات عقل ظل

ملا كشفھ   �� الّرازي  بكر  أ�ي  خطاب  بھ  ُين�ئ  عالقة  وما  تبقى  ال  البشرّ�ة  ا�خاصّية  هذه  أّن  العقل  هية 

بمصدرها اإلل�ي بل ُيحيلها صاح��ا إ�� فاعلّيٍة ُمعّ��ٍة عن إرادتھ، لتعكس صورة الستقاللّية العاقل �� عاملھ  

ا لم تكن هذه ال
ّ
ما ُيحكم وصالھ باملنفعة؛ ومل

ّ
 للتجر�ة وُمجّددا لها. وال يكتفي العقل بذاتھ و�ن

ً
غاية  ُممارسا

املادّية آخر ما يرنو إليھ ال�ائن البشري يرفع الرازي املنفعة إ�� مقام املع�ى، ليدّبر أمرها التعّقل، حيث ُيوائم 

 إ�� متعة املعاناة. 
ً
ة واأللم شوقا

ّ
 ا�جهد �� ما ب�ن اللذ

�� آن؟ و�أّي مع�ى يتحّرر العقل من    
ّ
 وُمستقال

ً
أّي نحو ي�ون العقل مخلوقا   فع�� 

ً
إيقاعا �عاليھ لي�ون 

الوا��   والفعل  ا�حّر�ة،  ت�ون  وأْن  الفكر؟  لب�جة  تشّوقة 
ُ
امل وا�حركة  املؤثر،  للفعل   

ً
ورسما للمردودّيِة، 

القصدي، واالحت�ام لقيم التعّقل من أبرز خصائص عقل األنوار، �� القرن الثامن عشر، فهل ُيفيد ذلك  

�ه م�ان؟ أّن صاحب الّرسائل الفلسفّية تنو�رّي قبل األ   نوار؟ أم أّن نور العقل ال يحتكره زمان وال َيتح�َّ

وليست غايتنا من مقالنا وضع أح�ام معيارّ�ة دفاعا عن موروث فلسفّي، وليس من مقاصد نظرنا إقامة  

مقارنة ب�ن مرحلت�ن متباعدت�ن �� النظر الفلسفي، بل نحرص إ�� كشف ما ���ي بھ مكتوب أ�ي بكر الّرازي  

اٍع وثراٍء ال يمكن أن ت�ون ُمتاحة ب�جِر النصوص وا�حكم عل��ا من خارج حروفها. ولذلك  من مواطن إبد

 إ��  
ً
 بُمستطاعھ و�لوغا

ً
ي�ون االحت�ام إ�� نظام خطاب الّرازي السبيل األو�� لكشف كفاياِت نور العقل بدءا

 لإل�سان داخل الوجود.  إيتيقَي  ُ�عٍد ما يرسمھ من 

 
بو بكر محّمد بن يحي بن زكرّيا الرازي (-1

ٔ
بوبكر محّمد بن  923 –ه  311م / 864 –ه 250ا

ٔ
م)، وُنوجُز تعريف بول كراوس له: " ولد ا

 من الزمان، وذاع صيته كطبيب  زكرّيا الّرازي في الّري في جنوب إيران. وقد تنّقل في بلدان كـثيرة، وقِدم بغداد وعاش فيها ردْ 
ً
حا

تين لقب 
ّ
طلق عليه الال

ٔ
و  Rhazesوكيميائّيٍ وفيلسوف. ا

ٔ
تمييزاً له عن عدٍد من الشخصيات اإلسالمّية التي سرى عليها اسم  Razes ا

نظر، 
ُ
 xi.ص.المصدر نفسه، الّرازي". ا
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 : ُمستطاعه العقل و في ماهیة   -1

 : في ماھیة العقل -1-1
.وليست هذه العطّية مجّرد  1العقل عطّية إلهّية واثق يقّدر   ميتاف��يقَي  تقّر يتأّسس القول �� العقل ع��  

ما �� اس��اتيجيا من العقل اإلل�ي لتدب�� ال�ون وتصر�ف  
ّ
ِمّنة أو فضل من ا�خالق ع�� ا�خلوق البشرّي، و�ن

. وليس فعل ا�خلق وتمي�� ال�ائن البشري من بقّية ال�ائنات،  شؤون اإل�سان فيھ، باعتباره أشرف �ائناتھ

موصولة،  بالعقل، ألّ��ا  بة 
ّ

ُمَرك قصدّية  و��   ، قصديٌّ هو  بل  وعفو�ا   
ً
املدّبر    أّوال،  اعتباطّيا ا�خالق  بإرادة 

م الذي أْوَجَد؛ وثانيا ألّن اإل�سان ما �ان ل��تقي عّما سواه،
َ
، 2م هللا""أعظم �ع العقل باعتبار  لشؤون العال

ھ بذاتھ.    فتتمُّ للعاقل استقالليتھ �� تدب�� شؤون ُوُجوده الذي يخصُّ

املوصول   م 
َ
العال فضاء   �� الغائّية  هذه  �سري  بال�ون  ا�خالق  عالقة  طبيعة   �� الغائّية  م 

ّ
تتحك ومثلما 

. 3العقل ا�جوهرباإل�سان. وهذا ع�ن املقصود بما يأمل العاقل بلوغھ من منافع عاجلة وآجلة بفضل ذاك  

وْسَم   أّن  ذلك  وا�حيوان.  بيننا  التماُيزي  الفصل  إدراك  من  أو��  فليس  العاجلة  باملنفعة  صلة  لھ  ما  و�� 

لدى  العقل  ملفهوم  املطابق  النطق  بخاصّية  ا�ح�وم  التفاض��  بالبعد  إقرار  الناطق"  "با�حيوان  اإل�سان 

غر�قّية. فاإل�سان غ�� ا�حيوان، والنطق أو العقل هو  فالسفة اليونان، وهما مرادفان لعبارة "اللوغوس" اإل 

ا ��� معھ ال�ائن البشري    ما يحكم بجواز هذه الغ��ّية، فا�جسمّية ا�جامعة بي��ما ال تمنع اف��اقهما، حد�

َك ا�حيوان وسياستھ لھ، وتصر�ف ُوُجوده �� �ّل    أفضليتھ. وليس هذا، فحسب،
ُّ
بيح لھ تمل

ُ
بل يبلغ من�لة ت

لنا ع�� ا�حيوان غ��  شأن يحّق  ّضِ
ُ
ق منفعة للبشر وما قد �عود ع�� ا�حيوان، عينھ، من م�اسب: "فبالعقل ف

لناها وصرفناها �� الُوجوه العائدِة مناِفعها علينا وعل��ا، و�العقل أدركنا  
ّ
الناطق حّ�ى ملكناها وُسسناها وذل

 .4نا"جميع ما يرفعنا و�حُسن و�طيب بھ عيشنا ونصُل إ�� ُ�غيتنا وُمراد

�ه بل تتجاوزه إ�� مستوى الفعل، أيضا؛   د اإل�سان وتم�ُّ ف هذه املنفعة العاجلة عند الو�� بتفرُّ
ّ
وال تتوق

إذ بقدر ما تّم لإل�سان علمھ بذاتھ، من حيث هو �ائن عقل وو��، بلغ من التحصيل الذي ال ينفصل فيھ  

ن ت�ون أفعالھ مح�ومة بتوجيھ من العقل، الفعل عن العقل الوا��. فال يكفي أن �عقل اإل�سان بل يجب أ

. وتلك �� داللة التقدير أّن العقل هو "ما بھ نتصّور أفعالنا العقلّية  
ً
، أيضا

ً
ضرورة، أي أن ي�ون الفعل واعيا

ظهورها  ناُه    فن�اها  قبل 
ْ
ل

ّ
َمث

َ
ت ا 

َ
مل مطابقة  فتظهر  صورها  ا�حسّية  بأفعالنا  ل 

ّ
نتمث ثّم  أحسسناها،  قد  �أْن 

لناُه م��ا" ى ال�ائن البشري من�لة ا�حيوان وموضع األطفال وحالة ا�جان�ن، فيتجاوز  .  5وتخيَّ
ّ
و��ذا املع�ى يتخط

سم بھ م
ّ
ن ُ�عد عفوّي، وت�ون لھ، ع�� النحو  البعد ا�حيوا�ي بطا�عھ الغرائزي، مثلما يخ��ق طفولتھ وما تت

 
بو بكر محّمد بن زكريا الّرازي،  -1

ٔ
 . 17)، صانيكـتاب الطب الّروح، (رسائل فلسفّيةا

 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -2
 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -3
 .18نفسه، صالمصدر  -4
 . الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -5
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املقدرة ع�� ��ِج فاصٍل سميٍك بينھ وحالة ا�جنون، ال�ي �ستحيل معها  العقل، كفاية  و�فضل حكمة    ذاتھ،

 . 1العقل ُمضطر�ا وع�� خلٍل 

ما هو فاعلّية �شرّ�ة  
ّ
ومع ذلك ليس العقل ُمجّرد خاصّيٍة لإل�سان تمّ��ه عّمن هم دونھ حظوة ورفعة، و�ن

ل ذاتھ من خالل أفعالھ  نر 
ُّ
ده الّرازي بأّن الفعل البشري َمقوٌد بالعقل، وأّن العقل ُ�عيد تمث

ّ
ُصُدها �� ما يؤك

ومن   األطفال  ومن  ا�حيوان  من  اإل�سان  خاللھ  من  نمّ�ُ�  فنحن   ، شّكٍ دون  اإل�سان  ماهية  فالعقل  تلك. 

عن ُمتعاٍل  غ��  ولكّنھ  لقصورهم؛  ع��م  تعا�� 
ُ
امل فهو  اإل�سان    ا�جان�ن،  فماهية  والفعِل.  والتجر�ِة  ِم 

َ
العال

 ��
ُ
ث
ُ
األفالطو�ي و  حيوّ�ة �شيطة، وهذه الصورة الديناميكّية لها �� ما تحيُل �ّل قوٍل بثبات املاهية للعقل امل

 . للعقل التأّم�� الدي�ار�ي ع�� اإلحراج

بھ   ح 
ّ

الذي يتو� الذ�ّي  نا إزاء ضرب من ضروب اإلحراج االستبا�ّ� 
ّ
التاسع  فل�أن للقرن  الفلسفي  الفكر 

عاصِر،  
ُ
ؤّهَل الّرازي عبقرّ�ا تار�خّيا ُمخ��قا للتوار�خ، قديمها وحدي��ا وامل

ُ
ا ال نقصد أن ن

ّ
والعاشر للميالد. و�ن

، غ�َ� أّن استحضار الفكر الفلسفّي الغر�ّي، و���    بيستمولوجّيةفنحن نقّدر ا�خصوصّية اإل  ل�ّل فكٍر فلسفّيٍ

فالطو�ي اإلغر�قي التليد، من جهة، وتمجيد نيتشھ، من جانب آخر، للفكر السفسطائي،  اليوم، للفكر األ 

نا ع�� االنتباه إ�� تار�خنا و�عادة  
ّ
باع دون سواه، هو ما يُحث

ّ
قابِل للسقراطّية، واعتباره الفكر األجدر باالت

ُ
امل

ازي من أهّميٍة تتجاوز �خصھ  إ�� كشف ما يحظى بھ فكر الرّ   إحيائھ بما هو فيھ، وهو ما ُيوّجهنا، كذلك،

حقة. 
ّ
 للسؤال �� العصور الال

ً
 وُمث��ا

ً
 �� عصره وُمؤثرا

ً
ُھ أملعّيا

ُ
حيل

ُ
 لُتفيَد منھ اإل�سانّية، ومن جدارٍة فلسفّيٍة ت

ما هو �ائن فعٍل وي�� ما يفعل،  
ّ
فها أّن أبا بكٍر الّرازي ينّ��نا أّن اإل�سان ليس �ائنا عاقال، فحسب، و�ن

ي ذلك  الفيلسوف  و���  منطوق  عينھ  وهذا  الفعل.  أنجز  وقد  واعّيا  ذاتھ  ل 
ّ
لوك    اإلنجل��ي تمث   الذي جون 

ھ شأن العقل ذاتھ  
ّ
إن ر وذ�ّي، قادر ع�� التحقق وع�� التفك��؛ 

ّ
يتصّور ال�خص من حيث هو "�ائن مفك

ر �� ف��اٍت وأمكنة ُمختلفٍة، وهو ما يفعلھ، فقط، من خالل إحساسھ بأفعالھ  
ّ

عن  � املنفصلة  غ�الذي يفك

أن ي�ون قد أدرك دون أن ُيدِرك ما أدركھ...    هملبعضإذ من ا�حال  الفكر، وهو، �� ما يبدو ��، ضروريٌّ تماما،  

، أحاسيسنا و�درا�اتنا ا�حالّية"
ً
وافق هذه املعرفة، دائما

ُ
نا �عرف ال��يء �� الوقت الذي نفعلھ. وت

ّ
 .2إن

عقل من حالتھ األو��، باعتباره "عطّية إلهّية"، لُيحّملھ مسؤولية  وع�� النحو الذي ُيحّرُر فيھ الّرازي ال

الفعل �� الواقع، ومن ثّم فحَص ذاتھ ومراجع��ا باستمرار، إذ العقل موصوٌل، �� تقديره، بإرادة حّرة تجعلھ  

) جان جاك روسو،  األنوار  فلسفة  رائد  ُيجّدُد  /    Jacques Rousseau-Jeanمسؤوال عن عاملھ اإل�سا�ي، 

)، النداَء إ�� تلك الصلة ب�ن العقل وحّر�ة الفعل، ف��سم َمشهد فاعلّية العقل، ع�� نحو ما 1712-1778

 �� إ�ساٍن أعلَن فساده بانحرافھ عن ا�حالة الطبيعّية ال�ي سبق وسّوت بينھ وا�حيوان،  
ً
ي�ون البيان خطابا

 
ُ
ي أ�اُد أج��ئ ع�� القول إّن حالة التفك�� حالة ت

ّ
ضاّد الطبيعة، و�ّن اإل�سان الذي يتأّمل [�عقلھ] فيقوُل: "إ�

 
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -1

2 -  J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, (1689), Traduction de Coste, (Paris, Ed. 
Vrin, 1972), pp. 264-265. 
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فاسد" لل�ائن    ،1حيوان  مّ�� 
ُ
امل العقل  بحّرة  َمُقودة  تكن  لم  لو  ت�ون  أن  هذه،  الفساد،  لفضيلة  �ان  وما 

البشري: "فالتمي�� النو�� الذي لإل�سان ب�ن سائر ا�حيوان ال ُيقيمھ الذهن بقدر ما ُيقيمھ �ون اإل�سان  

"
ً
 . 2فاعال حّرا

ْت عن اعتبار ا�خلق اإلل�ي للعقل بمثابة السلطة االستبدادّية  
َ
و�ّن فطنة الّرازي، ذات السبق، وال�ي نأ

م ا�حياة، ومن عطالة  
َ
ط من إعاقة للعقل عن ا�خروج إ�� حّ�� عال

ّ
لھ هذا التسل

ّ
ال�ونّية، وما يمكن أن ُ�ش�

هْت (فطنتھ) التدب�� اإلل�ي واإلرا دة اإل�سانّية إ�� ما يمكن أن �سّميھ اس��اتيجيا العقل  إزاء حّر�ة الفعل، َوجَّ

النو�� وا�حامل   البشري  ال�ائن  : فهو متحّرك ُمعاداة للس�ون، لو�ٍ� قصدّيٍ الناجع؛ والذي جّسد صورة 

فيد ُمقاومة للهوان.  
ُ
 وهو حيوّي ُمعاندة للثبات، وهو امل

ا بقي
ّ
نا �� حال املتشّوق إ�� املفهوم الذي يخ��ل �ّل  ورغم ما للّرازي من فضيلة االستباق واالستكشاف فإن

م روسو فقال: إّ��ا "قابلية الكمال" (
ّ
فما ب�ن روح ؛  La perfectibilité(3خصائص اإل�سان تلك، إ�� أن ت�ل

األنوار وعصرها، أي عصر األنوار الذي هو زما��ا ا�حقيقّي، تلك املسافة فيما ب�ن �عي�ن الّرازي ل�خصائص،  

، و 
ً
سافة هّينة ال  تفصيال

َ َ
 من حياة. و�ّ��ا مل

ً
 ليس خلوا

ً
، أو تقر�ره مفهوما ُمخ��ال

ً
قول روسو لإل�سان، موجودا

فيھ، وال جدوى من روٍح ال �ستكشف وال �ستشرف وال   �جسٍد ال روح �سري  ھ ال استمرار 
ّ
ألن لمح، 

ُ
ت ت�اد 

،ملا يجب أن ي�ون من اإل�سان لإل�سان. أليس هو الو�� ب
ً
 !قابلّية اإل�سان للكمال تتشّوف، شوقا

جّسد هذه الّرغبة �� التسامي.  
ُ
 ولعّل َوحَدة النظر والعمل �� ما ت

 :سیاسة النظر والعمل ةفي َوْحدّ  -1-2
 عن ا�حضور، وهو ما ينكشف �� ما يحظى بھ اإل�سان من منافع آجلة،

ّ
 إّن عالقة العقل واملنفعة ال تكف

َعاش،  ففيھ آِجٌل قر�ب وآخر �عيد. وأقرب  
َ
املنافع اآلجلة قدرة العقل ع�� التدب�� ا�حسن للمعيش، وتيس�� امل

وتصر�ف عالقة اإل�سان بب�ي جنسھ فيحتكم تواصلهم إ�� توف�� ا�خ�� وتباُدلھ. فتتحّقق للناس رفع��م فوق  

نصل إ�� السوائم وقد تّم لهم بالعقل مرادهم: "و�العقل أدركنا جميع ما يرفعنا و�حُسن و�طيُب بھ عيشنا و 

التفك��4�غيتنا ومرادنا" ع��  املقدرة  كفاية  وفضيلتھ  البشري  العقل  قيمة  فإّن من دالئل  و��شاء    الفعل، 

كتفي بالتأّمل، ع�� نحو تأّمل الفالسفة وتجر�د  
ُ
جّرد امل

ُ
ن اإل�سان أّن التفك�� ا�

ّ
النظرّ�ة الناجعة. إذ تفط

رغم ما يكتن�ه من جدارٍة من�جّيٍة �� إ�شاء النظر السليم،   الر�اضي�ن، يظّل غ�� �اٍف بذاتھ، �� �عاليھ ذاك،

 بتمي�� الصواب من ا�خطأ، واستقبال نظام الفكر بديال عن فوضاه.  

 
سسه بين البشرجاك روسو،  جان -1

ٔ
صل التفاوت وفي ا

ٔ
، ترجمة بولس غانم، تدقيق وتعليق وتقديم عبد العزيز خطاب في ا

 .  78، ص)2009، المنظمة العربية للترجمة وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربّية (بيروت، نشرلبيب، 
 .83المرجع نفسه، ص -2
"هذا المفهوم "قابلية الكمال" هو من ركائز نسق هذا الخطاب الّرئيسة ومحّرك فلسفة التاريخ ال في هذا الكـتاب فحسب وإّنما في   -3

طرة للتحّسن واالستجادة ابتغاء للخير وكمال الصفات، والتدّرج نحو الغاية القصوى  مجمل فكر روسو ويعني استعداد اإلنسان بالف
نظر 

ُ
 . 84صهامش  نفسه، السابق المرجعحتى دون بلوغها". ا

بو بكر زكرّيا الّرازي  -4
ٔ
 . 18ص )كـتاب الطّب الّروحاني، (رسائل فلسفّية ،ا
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مقام   إ��  رفعھ   
ً
مبلغا ا�حيوانّية  وطباعھ  أهوائھ  ع��  السيطرة  من  اإل�سان  بلغ  عينھ،  و�املقدار، 

 الّرجل الفيلسوف /ا�حكيم: "وأّما البلوغ من هذه الفضيلة أ
ّ
مھ إال

ّ
ق��ى ما ي��ّيأ �� طباع اإل�سان فال ي�اد ي�ل

 من ا�حيوان: "فإّن أّول فضل    ،1الفيلسوف الفاضل"
ً
و�� فضيلة روّ�ة العقل وحكمتھ ال�ي أّهلتھ أرفع مقاما

باعھ  الناس ع�� ال��ائم هو هذا، أع�ي ملكة اإلرادة و�طالق الفعل �عد الّروّ�ة (...) كما تجد اإل�سان يقهر ط 

 .2عليھ ملعاٍن عقلّيٍة تدعوه إ�� ذلك"

و�ّن جوهر استفاقة اإل�سان، هذه، تكمن �� وعيھ بأّن إ�شاء العقل للنظرّ�ة ُيمكن أن ينت�ي إ�� إ�شاٍء  

لواقٍع ُمغايٍر أفضل مّما هو عليھ؛ ونقصد بذلك إنتاج الصناعة، وال�ي ساعدت، بال شّك، �� تحس�ن حياة  

وتوسيع فضاء عالئقهم، وتقر�ب املسافات بي��م، والنأي عن ا�حدود ا�جغرافّية    الناس وتيس�� معاشهم،

نَجز الصنا�ّ� حّوَل تلك ا�حدود مجّرد أش�ال وهمّية. وليس  
ُ
�أحد موا�ع التال�� وعوائق التواصل؛ ذلك أّن امل

قّرب البالد القصيّ 
ُ
ة البعيدة، فقط، بل  أدلُّ ع�� ذلك من تطويع النظر العق�ّ� إ�� صناعة السفن ال�ي لم ت

إ��   التعارف  بتقار��م ذاك واستكشفوا عوالم جديدة؛ وامتّد  الناس والشعوب فتعارفوا  تواصل  أحكمت 

متنعة، أمس، متحّققة بالفعل،  
ُ
التعاون فتبادلوا البضائع واملنتجات، �� ما بي��م، ح�ى صارت ا�حاجات امل

ظم التفك�� بتباد 
ُ
ل أهل النظر، من علماء وحكماء، لتجارب العقل بفضل فحُسَن املعيش املاّدي وتقّدمت ن

ا بالعقل أدركنا صناعة  
ّ
ذلك التواصل الذي �ّسرتھ "سفن البحر"؛ وتلك �� ع�ن الداللة من قول الّرازي: "فإن

نا ��ا إ�� ما قطَع وحاَل البحر دوننا ودونھ"
ْ
 .3السفن واستعمالها ح�ى َوَصل

فرادة والطرافة، �� آن، وهو �ستفيق �� هذه الف��ة من الزمان، وأقصد  و�بدو أّن الّرازي ُينجز شيئا من ال

ھ  
ّ
القرن التاسع والعاشر للميالد، ع�� أهّمية الصناعة وضرور��ا �� حياة الناس ألجل �عاُ�شهم �� ما بي��م. إن

ھ  
ّ
 من �ّلِ غر�ٍة عّما خط

ً
لوا

ُ
الّرازي �� كتابھ  ال�جيج الفكرّي الذي ُ�عيُده جان جاك روسو، ع�� نحٍو يبدو خ

؛ سواء من زاو�ة تصر�ف املفاهيم أو توجيھ األف�ار إ�� ع�ن مقاصدها. إذ يرد عن روسو  الطّب الّروحا�ي

 إلكراه ا�جنس البشري ع�� �عاطي فّن الزراعة.  
ً
 ضرورّ�ا

ً
قولھ: "... ومن ثّم �ان اخ��اع الصناعات األخرى أمرا

 .4حديد وطرقھ، َوَجَب وجود آخر�ن لتوف�� الغذاء لهم"ومنذ دعت الضرورة إ�� ُوجود أناٍس لصهر ا�

فإّن   الّرازي،  نظر   �� التجر�ة  داخل  البشرّي  الفعل  تقود  ما   �� واآلجلة"  العاجلة  "املنافع  �انت  و�ذا 

مت التجر�ة اإل�سان  
ّ
حكم ِوصال تلك العالقة �� تقدير فيلسوف األنوار: "و�ذ عل

ُ
"املص�حة املش��كة" �� ما ت

م��  أّن  
ُ
 ع�� التمي�� ب�ن مناسباٍت نادرٍة، وفيھ ت

ً
طيَب العيش هو الّدافع الوحيد لألفعال البشرّ�ة، صار قادرا

ش��كة أن �عتمد ع�� معونة أشباهھ"
ُ
ٍر،.  5عليھ املص�حة امل

ّ
ّن، وع�� نحٍو ُمبك

ّ
أّن عقد   غ�� أّن روسو يتفط

، و��، ذا��ا، الضرورة ال�ي انتبھ إل��ا الّرازي �� القران ب�ن مفهومْي املص�حة والفائدة ال يخلو من ضرورة
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وصلھ الواثِق ب�ن مفهومْي املنفعة والفائدة؛ فل�أّن الّناَس ُينجزون �� الواقع مفاهيمهم ع�� غ�� درايٍة م��م: 

تبادَ 
ُ
 عن التعهدات امل

َ
ة

َ
طلق

ُ
ة  "وهكذا استطاع البشر أن يكتسبوا، من دون درايٍة م��م، ما ُ�شبھ الفكرة امل

َ
ل

ُب املص�حة ا�حاضرة وا�حسوسة ال  
ّ
 بقدر ما تتطل

ّ
 ال ي�ون إال

ً
وعن الفائدة ال�ي تنجم جّراء القيام ��ا قياما

 .1غ��"

َنْت حكمة النظر من حماية ا�جسد مّما قد ُيصيبھ من ِعلٍل وأدواَء  
َّ

َر العقل ا�حاجات املاّدية َمك ومثلما َ�سَّ

 ملا  أو توف�� سُبل العالج وقد ناَل منھ  
ّ
الّداء. وما ُسّميت هذه الوقاية واملعا�جة لألجسام "صناعة الطب" إال

�ان من وشيج العالقة ب�ن حّدي النظر والعمل؛ ذلك أّن الطب علم نظرّي ��تّم بالفهم الدقيق ألجزاء البدن  

ل الطب "العلم العم��ّ 
ّ
القدر ُ�ش� تفاعلة �� ما بي��ا. و�نفس 

ُ
بيح لھ  وتمي�� عناصر تلك األجزاء امل

ُ
ت " الذي 

ة، و�عي�ن عللها، ثّم تمك�ن ا�جسم من وسائل  
ّ
ا�حكمة النظرّ�ة فحص ا�جسم، وكشف موطن إصابتھ بالعل

الكث�� من   نلنا الطّب الذي فيھ  (يقصد و�العقل)  اخ��اقها بوضع ما هو مناسب من العالج؛ فيقول "و�ھ 

 .2مصا�ح أجسادنا"

ا نلنا ��ذا العقل: "سائر الصناعات العائدة علينا الّنافعة لنا،  وُيعّمم الّرازي منافع العقل العم�ّ�  
ّ
فُيقرُّ أن

و�ھ أدركنا األمور الغامضة البعيدة مّنا ا�خفّية املستورة عّنا، و�ھ عرفنا ش�ل األرض والفلك وعظم الشمس  

وحر�ا��ا" وأ�عادها  ال�واكب  وسائر  ماّدي.  3والقمر  ليست  عملّيا،  النظرّي،  العقل  بل ومنافع  فقط،  ة، 

 شأن هذا ا�خالق،  
ً
ما ُيوّجھ النظر فاِحصا

ّ
، و�ن

ً
ميتاف��يقّية، أيضا، فالعاقل ال يكتفي بالتسليم باإللھ، خالقا

ِف؛  إليھ بمقدار ما لهذا العقل من نصيب التعرُّ
ً
   ُمتعّرفا

ً
ھ ��ذا املس�� ُير��ي شكال

ّ
من أش�ال    ولْم �عت�� أن

فر باآللهة، كما اعتقد الكث��ون  
ُ

ما وجد �� "العقلالك
ّ
العطّية" ما بھ �ستحيل معطاًء،  -من أهل زمانھ، و�ن

 عن الفضول  
ُّ

ف
ُ

ع�� نحو ما ي�ون الكشف وما ي�ون االستكشاف وما ي�ون االبت�ار واإلبداع؛ فهو ما ال َيك

 عن اخ��اق ا�حرج: �� �جاعِة إرادٍة، و�� وقاحِة رغبٍة، و��
ّ

ف
ُ

فضوِل فكٍر    وُمعاندة �ّل أش�ال املوا�ع، وال يك

و��  4". حر�ٍص. ف��ذا العقل: "وصلنا إ�� معرفة البارئ عّز وجّل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا

ال��ائم  حال الوجود وما �عده ت�ون لإل�سان بملكة ا�حكمة الفاعلة: "ال��يء الذي لواله �انت حالتنا حالة  

 .5وا�جان�ن"  واألطفال

، إذ  و�ّن ما ُ�علن عنھ  
ً
 حكيما

ً
، تصر�فا

ً
خ��لة، لفظّيا

ُ
 أبو بكر الّرازي للمعا�ي ا�

ُ
نظام ا�خطاب تصر�ف

بمفهوم   ُيوَصل  لم  ما  قيمة  ذا  ي�ون  أن   
ّ

يكف "العقل"  مفهوم  فل�أّن  ُمث��ٍة:  مفهومّيٍة  هندسٍة  إ��  يحتكم 

لّصناعة". وهو األمر الذي  "ا  "املنفعة"، الذي يكتسب، بدوره، جدارتھ وجدواه من خالل إح�ام وثاقھ بَمْعَرِف 

والثانية  نظرّ�ة  األو��  للعقل،  صورت�ن  تقدير  �� مضمونھ   
ً
، الفتا

ً
فلسفّيا  

ً
را تصوُّ د 

ّ
أّن هذا    ُيول غ��  عملّية؛ 
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، ع�� ذلك،   العقل العم��ّ 
ً
 و�ضفاَء وجاهٍة. وما ي��ض دليال

ً
 و�شريعا

ً
مح�وم �� إم�انھ بالعقل النظرّي، رسما

يق الّصناعة ال  حّد  الصناعات  أّن  إ�� مختلف  امتّد  بل  الطب، فحسب،  التنّقل وصناعة  ف عند وسائل 

وسائر   أجسادنا  مصا�ح  من  الكث��  فيھ  الذي  الطب  "نلنا  فبالعقل   ،
ً
جماعة أو   

ً
فردا لإل�سان،  الّنافعة 

 . 1الصناعات العائدة علينا الّنافعة لنا"

بقين ما   �� هذه،  العم�ّ�،  والعقل  النظرّي  العقل  َوحَدة  إيمانيوالإّن  الّنقد  فيلسوف  ننتظر   �انط،  ا 

)Emmanuel Kant /  1724-1804    ٍنظرّي قانوٍن  نحِو  ع��   ،
ً
�سقّيا ُ�سّن  فلسفّيا   

ً
تقر�را �ستحيل  )،ح�ى 

وهكذا، داخل الزمن،  يقول: "   نقد العقل ا�خالص صا�ٍح ل�ّل األزمنة، بل هو ا�جّماع لها؛ ففي ُمس��ّلِ كتابھ  

و�ّل معارفنا تبدأ معها، ولكن إذا �انت �ّل معرفة تبدأ مع التجر�ة، فهذا ال    ينا،ال معرفة �سبق التجر�ة ف

ها ُمتأتية من التجر�ة"
ّ
  /Alexis Philonenko(  فيلونن�و  وُيغادُر �انط، �� تقدير ألكسيس  ،2ُيثبت أّ��ا �ل

ّراء �انط املعاصر�ن ع�� اإلطالق،  )،  1932-2018
ُ
ن تلك الصلة ب�ن العقل  حّ�َ� التلميح، �� شأ  وهو أهّم ق

: "مّما ال شّك فيھ،  نقد العقل ا�خالصوالتجر�ة و��ن الفهم وا�حّس، فُيصّرُح  بلسانھ ما قّرره، أيضا، ��  

التنّوع  أّن  مثلما  ا�خالص،  الفهم  من  أصلها  اشتقاق  بإم�ا��ا  �ُعد  لم   ،�� كما  ا�خ��ّية،  القوان�ن  فإّن 

محدود للظواهر ال ُيمكن أن ُيفهم،
ّ
ي" الال ، بواسطة الصورة ا�خالصة ل�حْدس ا�ح��ّ

ً
 .3ِكفاية

النسقّي  التقن�ن  أهمّية  الوثيقة    وع��  الصلة  تأكيد  ا�حر�ص ع��  الّرازي  بكر  أ�ي  توّجھ  فإّن  ال�انطّي، 

للعقل با�حياة، وللتصّور النظرّي بالوجود العم�ّ� لإل�سان ليس، فقط، ُمجّرد تأكيد ع�� أهّمية التجر�ة  

توّجھ    العملّية ع�� أّن  َينّص ع��  الزمن،   �� تقر�ر، سابق  ما هو 
ّ
و�ن التأّم�ّ�،  العقل  أو ع��  ا�جّرِد،  النظِر 

ما لتجديد البقاء    الفيلسوف إ�� الشأن العم��ّ 
ّ
عقيدة ع�� غاية من األهمية، ال �حفظ البقاء، فحسب، و�ن

ل هذه العقي
ّ
دة �� رؤ�ٍة فلسفّيٍة ُمكتملٍة، ظهرت  و��ذيبھ، وفق ما �عزم إليھ إرادة اإل�سان. و�الفعل تتش�

)، �� ��اية القرن التاسع عشر، وهو ما وضعناه مع الّرازي تحت  Le Pragmatismeتحت اسم "ال��اغماتية" (

مسّ�ى "َوحَدة سياسة النظر والعمل"، وهو يحّدثنا عن منافع العقل الصنا�� �� مجاالت ا�حياة املتنّوعة،  

التعر�  ل 
ّ
ُ�ش� ما  ذاتھ  ھ 

ّ
جيمسإن لوليام  "لل��اغماتية"  الدقيق  :    William James)-(1910/1842،  ف 

تأخذنا ال��اغماتّية، كمعياٍر ل�حقيقة ا�حتملة، أفضل ما يحّقق مكتب ما إلرشادنا �� ا�حياة، مّما ُيضيف  "

بات التجر�ة، دون الت�حية بأّي ��يء... و�� الو 
ّ
اقع، أّي  إ�� جميع أجزاء ُوُجودنا، و�تكّيف مع جميع متطل

غ��     ؛4"! نوع آخر من ا�حقيقة يمكن أن ي�ون لل��اغماتّية، خارج نطاق فكرٍة مع واقٍع ملموٍس، مع ا�حياة
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أّن تحصيل ا�حاجة والفائدة لم تمنعھ عن   إذ  إ�� أقصاها،  الّرازي،  أّن عقيدة املنفعة، هذه، مضت، مع 

ضفي ع�� النفس ب�ج��ا.
ُ
ها ت

ّ
    طلب سواها، عل

 :التعّرف على المحجوببھجة  -1-3
  �� حيث  من  املادّية،  منافعھ  وتحصيل  الفعل  ممكنات  حيث  إ��  النظر  بتوجيھ  يكتفي  ال  العقل  إّن 

ومبا�ج   حاجياتھ  للعقل  أّن  ذلك  مجهوال.  يبقى   
ّ
أال وجب  ما  استكشاف  إ��  فيّتجھ  حتمّية،  ضرورات 

ت �� محّل ثان، �عد أن تتّم ل�جسد واملعي  استشرافھ،
ّ
ولم يتّم للبشر تحقيقهم    ش ضروراتھ.ح�ى و�ن حل

ملنافعهم العاجلة من حاجات تحفظ بقاءهم وتحفظ استمرارهم موجودين، فقط، بل تيّسر لهم، أيضا،  

��م علم الفلك من استطالع مختلف ال�واكب وتبّ�ن خصائص �ّل م��ا،  
ّ

إدراك ما بدا آجال، ع�� نحو ما مك

ة بالغموض ع�� نحو ما ي�ون ا�جهول  فو فصّية ع�� اإلدراك ومحغ�� �عيد، من األشياء العَ   وقد �انت لزمن،

الَع��يَّ سهال، والق��يَّ قر�با، وا�جهول معلوما؛ فبع�ن تلك السلطة   ت 
َ
ل َحوَّ العقل  أّن سلطة  خفّيا. غ�� 

 .1"عرفنا ش�ل األرض والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر ال�واكب وأ�عادها وحر�ا��ا"

ُل الّرازي  
ّ
ھ ال يكتفي بتصر�ِف املفاهيموال ُ�ش�

ّ
ع��   ا�ختلفة،  بنية خطابھ ع�� صورٍة نمطّيٍة واحدٍة، ألن

ساعد ع�� �ّخ املعا�ي املالئمة ومراكم��ا، بضرٍب من اإليجاز البليغ، بل يم��ي إ��  
ُ
نحِو أش�اٍل هندسّيٍة �

 
ً
، إذ ال يبدو صاحب ا�خطاب دوغمائّيا

ً
 ُمتعّددا

ً
 بالدالالت ال��ائّية لتصّوراتھ    تدب�ِ� �عض املفاهيم تدب��ا

ً
مؤمنا

ھ الرازي ب�ن حّدي العقل ومعَرف الصناعة، لم يمكث  ،  2وَمْعَرفاتھ
َ
ل من ذلك أّن مفهوم "املنفعة"، الذي فعَّ

تأّملة  
ُ
ما يوجھ مفهومھ إ�� حيث الصورة امل

ّ
بھ ضمن البعد املاّدي، باعتباره أولوّ�ة حيوّ�ة �� معيش البشر، و�ن

تاع ��ا، ف��تقي التصّور للمنفعة من ا�حّ�� املاّدي إ�� فضاء الب�جة الفكرّ�ة أي التأّمل املرح،  قصد االستم

كھ سعادة اكتشاف ا�جهول ليس �� إطار ما لھ عالقة بالفلك وال�واكب، فحسب،  
ّ
حيث ُ�َسرُّ الذهن وتتمل

ما بإدراكھ ل�خالق "البارئ عّز وجّل"
ّ
 .3و�ن

بالعقل  إّن مضمون ا�خطاب يقطع مع   البشري  العقل  تداَول لعالقة ا�خلوق بخالقھ ولصلة 
ُ
امل الفهم 

�عم هللا وعظيم فضلھ" "من  بما هو  ا�خلوق،  للعقل  ُيدرك هللا و�كشف  ،  4اإلل�ي، وقد أصبح متاحا  أن 

ھ تجاوزه إ�� استك 
ّ
 ع�� شأنھ اإل�سا�ي ألن

ً
مّ��ة لھ. و��ذا لم يبق العقل ُمنغلقا

ُ
شاف  ا�حجاب عن خصائصھ امل
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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 مقدرٍة ع�� ُمحاّجة املتنكر�ن للُوجود اإلل�ي، فضال عن  
َ
م امليتاف��يقّي ا�خارق، واستحال العقل كفاية

َ
العال

قنع بھ، 
ُ
ثبت ذلك الوجود وتدّل عليھ وت

ُ
جّسده ا�حجج الدينّية النقلية    �ونھ سلطة حّجة ت

ُ
ع�� نحٍو أبلغ مّما ت

 ب
ً
أّن املنفعة املوصولة با�جانب امليتاف��يقي أعظم من املنافع  الصرفة. و�نأى الّرازي عن التلميح، ُمصّرحا

  
ً
 واقعّيا

ً
املاّدية، ال�ي ُيضف��ا العقل ع�� صاحبھ، بما يتحّقق، فعلّيا، من حاجاٍت. فمفهوم املنفعة يحتّل حّ��ا

 
ً
ل استحال املع�ى،  ، أيضا؛ فال تحتكر النجاعة املادّية ُ�عد املع�ى �� حّد املنفعة بإيتيقيا  ولكّنھ يحتمل ُ�عدا

جّسد صورة من ُصَور نظرّ�ة القيم. وذاك هو املقصود من االستعمال املزدوج للمفهوم،  
ُ
عينھ، خصوصّية ت

 فهو ما يكشف عن ا�حاجة بقدر ما �ستج�� متعة االستكشاف للغامض أو للمحجوب أو للمجهول.  

ُص بنا إ�� املع�ى غ�� أّن تحّول بنية ا�خطاب إ�� توّسل صيغ التفضيل واملبالغة، "أ
ُ
عظم" و"أنفع"، يخل

، ب�ن املنفعة املاّدية واملنفعة الذهنّية: "و�ھ (العقل) وصلنا إ�� معرفة البارئ  
ً
التماُيزي الذي ُيمّ�ُ�، تفاضلّيا

وما هذا االستعمال للصيغ التفاضلّية �� ا�خطاب .  1أصبنا"  عّز وجّل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما

�ٍ� ب�ن الواق�ّ� وامليتاف��يقّي، بل ��دف إ�� غاية أهّم، ومضمو��ا السمّو بال�ائن البشري عّما �ستبّد  ُمجّرَد تمي

بال��ائم من سطوة الغر�زة، والّرفع بالسلوك اإل�سا�ّي عن عفو�ِة األطفال وفو��ى أفعالهم، والنأُي بالعقل  

 عن االضطراب النف��ّي للمجان�ن
ً
ھ . 2�عيدا

ّ
 املع�ى.  إ�� إيتيقاالسمّو إن

 : المعنی   إلی إیتیقا سبیل العقل   -2

من أن ين�ل دو��ا، فال �علو ��يء آخر    و�ّن رفعة املن�لة هذه ال�ي للعقل تقت��ي حفظ مقامھ وتحصينھ

ما لتقدير األمور  
ّ
فوق علّوه و�ظّل، دائما، مقياس اإل�سان ومعياره األساس، ال إلصدار األح�ام، فقط، و�ن

م  حّق  
َ
العال  �� الّسيادة   للصواِب وا�حّق وا�خ�� وا�جمال. فال ت�ون 

ً
ناسبة، �عي��ا

ُ
امل قدرها ووضع املقادير 

 ما لم يتّم النأي بھ عن األهواء ونوازع الّرغبة، و��  
ً
اإل�سا�ّي لغ�� العقل، والذي ال ي�ون تحصينھ ممكنا

إ�� فو��ى،   الفكر  إ�� شوائب، ونظام  حيل صفاء الذهن 
ُ
ت إ�� �ج�ن. لذلك َوجَب  عوائق  التفك��  وسالمة 

الهوى الذي هو آفتھ وُمكّدره، وا�حائد بھ عن سننھ، ومحّجتھ، وقصده،   ط عليھ 
ّ
العقل "فال �سل حماية 

 . 3واستقامتھ، واملا�ع من أن ُيصيب بھ العاقل رشده وما فيھ صالح عواقب أمره"

، فال وُ�لبس الّرازي العقل لبوس اإل�سان، الذي يمكن أن يزوغ  
ً
عن سبيل الّرشاد فتأخذه األهواء أخذا

ّهل إليھ إ�سانا، ولذلك يجدر ��ذيب العقل ع�� نحو  
ُ
ت�ون لھ سلطة ع�� نفسھ، و�حيد عن السبيل الذي أ

 
ً
 ومعيارا

ً
أْن �عود مقياسا ُيجَ�ُ� العقل ع��  نحرف، بل 

ُ
امل الف�ى  ُيقّوم سلوك  ،  ما 

ً
إ��   لألشياء، جميعا ويعود 

 
ُ

لق وُ�عث ألجلها، مثلما ُيج�� ال�خص، الذي حاد عن قو�م السلوك، ع�� األو�ة إ�� الوضع طبيعتھ، ال�ي خ

 ونحملھ ونج��ه ع�� الوقوف عند أمره و��يھ"
ّ

و�سبٍب من ذلك، لم يبق  .  4األسلم: "ونروضھ (العقل) ونذ�
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 ع�� تحص�ن العقل، بل العمل ا�جاّد ع�� إخضاعھ، باستمرار، إ�� امل
ً
راقبة ح�ى إذا ما أصابتھ  الّرهان ِوقفا

آفة وكدر تّم توج��ھ إ�� ما يجب أن ي�ون من صفاء التأّمل، ودقة التمحيص، وسالمة النظر، وصواب ا�حّق،  

ا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائھ وأضاء لنا غاية إضاءتھ"
ّ
 .1وهو ما ين�ئ بھ التصر�ح: " فإن

بل تبلغ مع الّرازي حّد الس��   �� التفك�� والتأّمل، فقط،و�ّن هذه الثقة بالعقل، ال تحتكم إ�� قدرتھ ع

بل تتجاوزه إ�� مستطاع العقل �� استشراف أحداث    إ�� وضع شروط ملراقبتھ وتوج��ھ وتحصينھ من األهواء،

"التمثيِل والقياِس" ملا لھ من كفايِة  لذلك لم �عد �اٍف الس�� للمحافظة ع�� فعاليتھ    .2املستقبل، نظرا 

ب ما قد    ة، مثلما أسلفنا،الّناجع  عن ذلك، ُمتاحا لإل�سان ُمراعاة ا�حيطة وا�حذر، لتجنُّ
ً
إذ أصبح، فضال

 والت�جيل باملفيد والنافع بدال ع��ا. وت��اكم ُصَوُر العقل، لدى أ�ي بكر الّرازي، فمن  
ً
ي�ون من األفعال ضاّرا

يحتملھ املفهوم من داللة ا�حيطة وا�حذر، ال�ي  فضاء "التأّمل" إ�� موضع "النجاعة" إ�� حّ�� "التعّقل"، وما 

ھ من أجل ما لنا من التمثيل والقياس العق�ّ� كث��ا ما نتصّور عواقب األمور  
ّ
ال ُيخف��ا هذا التصر�ح: "أقول: إن

سارع إ�� الّنافعة"
ُ
ُب الضاّرة و�

ّ
 .3وأواخرها، فنجدها وندركها �أْن قد �انت ومضت، فنتنك

 ع�� الوصِل    الّرسائليحرص صاحب    ختلفة، تلك،وضمن ُصَور العقل ا�
ً
ع�� اإلفادة العملّية، تأكيدا

  الواثِق 
َ
لعقٍل إ�سا�ّيٍ   �� ما ب�ن العقل وا�حياة، إذ ال قيمة �حياٍة �شرّ�ٍة غر�بٍة عن عقول ساكن��ا، وال جدارة

، بل  
ً
 وسالمة

ً
ًنا من مقامھ األر��ّي: "وهذا ي�ون أك��  ال ُيضفي ع�� ا�حياة معناها، وع�� حاملھ ُحسنا

ُّ
َمك

َ
وت

تلفة"
ُ
ؤذية الّرديئة امل

ُ
فيستمّر اإل�سان �� ا�حاضر ويستشرف اآل�ي،    .4ُحسن عيشنا وسالمتنا من األشياء امل

 استقباَل ا�حر�ص ح�ى يظّل صاحب الّسيادة ع�� ذاتھ والوجود.

وٍف من الشقاء أثناء الفعل وعند من��اه. إذ ال ي�اد  غ�� أّن هذه الّسيادة محمومة بكث�ٍ� من املشّقة، وصر 

  ،
ً
عتاد و��� ما �ان مألوفا

ُ
�س تلذذه واستمتاعھ بما ينت�ي إليھ من تحصيٍل، ح�ى يؤوب إ�� ا�حال امل

ْ
الفاعل يأ

ة االستمتاع بال��يء سرعان ما �ستحيل َعَدًما، فال ي�ون لإلحساس ��ا أك�� من  
ّ

وقد قّل التذاذه؛ ذلك أّن لذ

، ال تتوقف حاجتھ وال ينقطع طلبھ  ح سبة إ�� �ائٍن �شرّيٍ
ّ
عادية للدوام بالن

ُ
ظ املؤقت. إّ��ا من األحاسيس امل

أن   غ��  ذة، من 
ّ
الل األلم  ويعُقُب  واالس��ادة،  ا�حاجة  تتواتر  بدٍء،   ع�� 

ً
وَعْودا حّيا؛  �ائنا  بقَي  ما  ل�حاجات 

َل ا�جهد الواصل و 
ّ
َل �ستقّر أحدهما دون اآلخر، وقد مث الفاصل بي��ما، �� آن: "ح�ى إذا نال َوَوَصَل إ�� ما أمَّ

عتادة  
ُ
امل أّ��ا تص�� عنده بمن�لة سائر األحوال  ��ا، وذلك  الغبطة واالستمتاع   قليال ح�ى يفقد 

ّ
يلبث إال لم 

 املؤن عليھ �� استدام��ا والتحّفظ ��ا" املألوفة،
ُ
ظ

ُ
 .5فيقلُّ التذاذه ��ا و�شتدُّ و�غل

 إ�� استمرارّ�ة ا�جهد والفعل، ُيحيل  إّن هذا ال
ً
ة �� فكر أ�ي بكر الّرازي، احت�اما

ّ
َق ب�ن األلم واللذ

ُ
تعال

السلطة الغائّية وسطو��ا ع�� الهامش؛ لُتصبح فعالّية العقل �� القيمة ال�ي تحظى باملن�لِة فوق �ّل غايٍة.  
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ث الهند��ي ملفاهيم "
ّ
ثل

ُ
و"املنفعة"، سالف    "الّصنعة"  العقل" ووهو األمر الذي اقت��ى االستعاضة عن امل

ث التفاُعل ب�ن 
ّ
الذكر، ��ندسة تق��ي الغاية، ف��فع من شأن القيمة واملع�ى بدال ع��ا، وذلك بإح�ام ُمثل

ة"، بوثاٍق ُيجّسده َمْعَرف "ا�جهد".  
ّ

 مفهومْي "األلم و "اللذ

 عل��ا إ��  
َ
أ

َ
ش

َ
 با�حرص  ذلك أّن انتقال اإل�سان من حال ألفها وُرّ�َي و�

ّ
حال أفضل وأجّل، ال ي�ون ممكنا إال

ع�� إجهاد النفس، وحّ��ا ع�� الشقاء �� سبيل ا�خالص من املألوف، وما اعتاد عليھ ال�خص من طاعة  

صراع  بخوض  مشروطة  األس�ى  نحو  لالرتقاء  �شدانا  باملس��  فإذا  ألهوائھ.  خضوعھ  عن  فضال  آمر�ھ، 

قاوم ألهواء ا
ُ
ب، قوامھ الفعل امل

ّ
لنفس واملواجھ ل�ّل ضروب ا�خضوع للس�ون ونكران ا�حركة: "فالتنّقل  مرك

النفس   با�حمل ع��   
ّ
إال ي�ون  م��ا، ال  أجّل  هو  ما  إ��  لنا،  املعتادة  املألوفة  عل��ا،  نزل  لم  ال�ي  ا�حالة  من 

 باإلقبال ع�� األلم سبيال للتعا�� من الثب1و�جهادها �� الطلب"
ّ
 ع��   ات،، وداللة اإلجهاد ال ت�ون إال

ً
وحرصا

 بالكّد  
ّ
ھ ال ينال هذه الرتبة إال

ّ
ما للفعل الوا�� من قيمٍة ورفعِة املن�لِة ألجل تحصيل ا�حال األجّل: "وذلك أن

 ما  
َ

وا�جهد الشديد، وحمل النفس ع�� الهول وا�خطر ...ولن يبلغها ح�ى يصل إ�� نفسھ من األلم أضعاف

 .2يصل إليھ من االلتذاذ ��ا �عد املنال"

يقت��ي إمضاَء   �� االس��ادة  الغاية والرغبة  تلك  املأرب، وتحص�ن  ببلوغ  ة موصول 
ّ

باللذ إّن االستمتاع 

ٍد ُمتجّدٍد، مع ا�جهد والشقاء واأللم؛ والو�ُل ملن لم �عد لھ ما يرغب فيھ، يقول جان جاك روسو: فلّما  
ُ
�عاق

ا لم �عد لھ م
ّ
التھ، و�جعل�ي أشعر "يتجّرأ هذا القلب ع�� الّرغبة، مّرة أخرى، ومل ا يرغب فيھ، ُ�عاقب�ي ع�� تخيُّ

رغبات البشر وأفعالهم، وهو هاجس    فل�أّن تحصيل السعادة استحاَل عائقا أمام  ؛3بالقلق من السعادة"

واءمة ب�ن التحصيل والرغبة ��    الّرازي بالفعل، ذلك
ُ
أّن التفاعل، عنده، ب�ن ا�حاجة وطلب االس��ادة، وامل

ص
ُ
،  األفضل، وامل

ً
 إ�سانّيا

ً
ْق��ي، جميعها، بأّن الس�ون ليس شأنا

َ
ة وتجديد التعاقد مع األلم، ت

ّ
اهرة ب�ن اللذ

وأّن الثبات ليس م��ة لھ، وأّن االكتفاء حالة غ�� جديرٍة بب�ي البشر. فم�ى �انت املتعة مس�ونة باأللم، وم�ى  

ت ا�حركة �عب��ا عن شوق طبي�ّ� ال
ّ
ذ، ظل

ّ
تلذ

ُ
ن.   �ان الشقاء مطلب امل

ُ
 �سك

فهل ت�ون سعادة اإل�سان رهينة هذا االستمتاع باملعاناة؟ و�الفعل فها أّن أبا بكر الّرازي ُينبؤنا بما تّم  

للبشر من سعادٍة، واستحالت فضيلة التعّرف ع�� خصائص األلوهّية إ�� فضيلة اع��اٍف بالفضل؛ إذ أ�عم 

: "وكّنا سعداء بما وهب هللا لنا منھ ومّن علينا  ا�خالق ع�� ا�خليقة فضيلة العقل فضال عن فضائل تدب��ه

 .4بھ"

 
 .86صالمصدر نفسه،  -1
 .87المصدر نفسه، ص -2

3- Jean Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloise, (Paris, Flammarion, 2018), P. 73. 
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نوار في كـتاب الطّب الّروحانّي  
ٔ
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ص بنا ُمتا�عة حركة أف�ار أ�ي بكر الّرازي إ�� ضروٍب من
ُ
القصدّية. فال �عزل الفيلسوف  االس��اتيجيا    تخل

 
ً
لھ أف�اره نزوعا تدب�� شأنھ البشري  إ�� االستقالل ��    مقاصد ا�خلق اإلل�ي، للعقل، عن مرامَي اإل�سان لتوسُّ

��ذه ���ي  ما  و�ّن  وفق    :االس��اتيجيا  بذاتھ.  وتنويعِھ،  ا�خطاِب  نظاِم  تصر�ِف  ع��  الّرازي  مقدرة  كفاية 

� ال�ائن ذاتھ عّما سواه، ين�ُع إ�� كشف   ُمقتضيات تطّور مضمونھ. فع�� نحو ما يبدأ العقل بالفهم، فُيمّ�ِ

 والتجر�ة.  مردودّيِة ذاك العقل، عينھ، �� فضاء الفعل 

وفضال عن ذلك، تم��ي حركة األف�ار تصاعدّيا فتتطّور هندسة الفيلسوف ملفاهيمھ، ع�� نحٍو متنّوٍع؛  

 النظر والعمل، تحّول الّرازي من حّد "املنفعة"    فل�ن أر��ى الثال�ّي: "العقل" و
َ
"الّصنعة" و"املنفعة" َوْحَدة

ذة" و"األلم"،  املاّدية إ�� "ب�جة املنفعة"، ُمتوّسال، �� ذلك، و 
ّ
 َمْعَرف "ا�جهد" إ�� مفهومْي "الل

ُ
ف

ّ
 آخر ُيؤل

ً
صال

ص صاحب  
ُ
ُيز�ُح    . وع�� هذا النحو،إتيقاهإ�� أّن ما ُيمّ�� اإل�سان هو ما ُيؤّسس    الّرسائل الفلسفّيةفيخل

،
ً
فالسفة األنوار ��    العقل الفلسفّي حجاب نور العقل، ليؤّسس سبيال لروٍح تنو�رّ�ٍة، أر��ى معاملها، �سقّيا

نَجز الغر�ّي لألنوار ولواحقها ُهَو ُمراكمة لتار�خهم وتار�خنا. وها أّن    القرن الثامن عشر للميالد،
ُ
و�ْن �ان امل

 ع�� سبيل ما رغبت الك��ياء الغر�ّية، اّدعاًء؛ ولكّن  
ّ
 بأّن األنوار ال تار�خ حصرّي لها، إال

ً
الّرازي يحلُّ شاهدا

حقة؛ �� الوقت الذي ان��ت، عندنا،    بر�قھ �عد روسو و�انط،  نور األنوار لم يخفت
ّ
ع�� امتداد الفلسفات الال

 خافتة أو هو، بالفعل، النور الذي أحكمنا وضع حجابھ. 

 ألْم يحن، �عُد، ميعاد فتح أقفال عقولنا إزاء موروثنا الفلسفّي والفكرّي عاّمة؟  

 لقد آن أوان مراكمة النحن، اليوم، وال ر�ب.  
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