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   ديدگاه رازي و سعدي در تزكيه نفس و اصالح اخالق 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  --- 192

آزاد از كتاب طب روحاني  )، اين نگارش برداشتي3داشته است(
حكيم محمد بن زكرياي رازي است كه برخي از اشـعار معلـم   

  اخالق، سعدي شيرازي نيز به آن اضافه گرديده است.
  

  
 ستايش عقل و خرد-1

سـتايد و سپاسـگزار    رازي در بهر يكم كتـاب، خـرد را مـي   
اي در جـان مـا نهـاده و تـا      آفريدگاري است كه خرد را وديعه

كنون از آن بهتر نعمتي بر ما ارزاني نداشته است. خرد است كه 
مان در گـرو وجـود    دارد و اعتالي كيفيت زندگي بر فرازمان مي

يابيم. نيز با  اوست و هم بدان به آرمانها و آرزوهايمان دست مي
كه غايـت و   -ت كه قدم در راه شناخت پروردگار مدد خرد اس

گـذاريم و هـم اوسـت كـه اعمـال       مـي  -هدف زيستنمان است
كشـد تـا مـا     عقليمان را پيش از انجام، در ذهن به تصـوير مـي  

افعالمان را با آن منطبق گردانيده و در نهايت، نتيجة كار همـان  
ا رود. پس اين خرد، عزيز است و مصاحبت ب باشد كه گمان مي

  او را بايد غنيمت شمرد. به قول سعدي:
  كنون با خرد بايد انباز گشت«

  »كه فردا نماند ره بازگشت
بايد او را ارج نهاد و آنچنان كـه سـزاوار اوسـت اكـرامش     

اش كشـانده و او را بـه    كرد، مبادا كه از جايگاه رفيع بـه پسـتي  
فرمانبرداري از نفس خويش اجبار كنـيم كـه ايـن همـان آفتـي      

پرستي خوانندش. اما قبل از هر چيز بايد هوي را  كه هوياست 
  شناخت كه بر ناشناخته، چيره گشتن كاري است بس دشوار.

  
  
  سركوبي هواي نفس و اطاعت نكردن از آن -2

كـه رحمـت بـر آن تربـت      -در بهر دوم كتاب رازي پاكزاد
سـپرد. او وجـه تمـايز     در جادة شناخت هوي راه مي -پاك باد

داند كه ما انسانها متخلقيم به ايـن   ارپايان را اين ميانسان از چه
گرايـد و دسـتور    اخالق كه بستيزيم با آنچه طبعمـان بـدان مـي   

دهد و قبل از اجراي دستورات طبع، به سرانجام آن بنگريم.  مي
اما اين گونه تأديب را در نهاد چهارپايان راهـي نيسـت و آنهـا    

گيـزش طبـع تـن در    خـودداري بـه هرگونـه ان     اختيار و بـي  بي

دهند و اگر انسان به گونة چهارپايان رفتار كند همانـا كـه از    مي
تر خواهد بود چرا كه انسان سرماية خرد  ايشان دونتر و فرومايه

  اند. كشد كه چهارپايان از آن بي بهره را بر دوش مي
  نه هر آدميزاده از دد به است«

  »زاده بد به است كه دد ز آدمي 
ي رسيدن به كمال اين مقصـود نيـز كـار هـر     اما از نظر راز

انساني نيست و هر كس به وسع و توان خود بـر هـوي چيـره    
خواهد شد و از آن است فرق ميان مردمان كه برخي را كسـب  

نمايـد. پـس    فضيلت آسان و برخي را دفع رذيلـت دشـوار مـي   
شناساند آن است كه همواره انسـان را   هوايي كه رازي به ما مي

هاي حـال، بـدون تفكـر در عاقبـت امـر فـرا        ز لذتبه پيروي ا
خواند، چه بسا كه در انتهـا درد و رنجـي عظـيم در انتظـار      مي

باشد. از اين رو بر خردمند است كه بـا هـوي، پيكـار كـرده و     
بستيزد و هر كاري را با نگريستن به پيامدش به انجـام رسـاند،   

و بـاز مبـادا    مبادا از كاري كه تمناي شادي از آن دارد، رنج بيند
تر از لذت كوتـاه مـدت پيـروي از     كه هزينة اين رنج بس گران
  هوي باشد. به قول سعدي:

  بر رضا و ورع نيكنامان حر     هوي و هوس رهزن و كيسه«
  »هوا و هوس را نماند ستيز     چو بينند سر پنجة عقل تيز

و اما خردمند بايد همواره احوال خود را بپايـد و بـا نفـس    
ي كند و او را به تدريج بپرورد كه ناگاه شهوتها بر او ورز دست

شبيخون نزنند و ناغافل بر او چيره نگردند كه اگر چنـين شـود   
تدريج در سرشت او نهادينه خواهند شد و جان چون بر ايـن   به

  تيرگي خو كند، دگر ره پايداري در برابر آن ممكن نخواهد بود.
كـه غـرق شـدن در    و نيز خردمند بايد بر ايـن آگـاه باشـد    

آفرينـد و چـون جمـع ايـن      شهوات، آني در وجودش لذت مي
آفات در او دائمي گشت، ديگر لذتي در پـي نخواهـد داشـت،    
چه بسا كه رنج و اندوه نيز به ارمغان خواهـد آورد چـرا كـه از    

شود كه نـه تـوان تـرك آن را     راني بر او اعتياد مي طرفي شهوت
بـرد و از سـويي ديگـر     آن مـي  دارد و نه آن لذت ابتدايي را از

چون همواره، آگـاه بـر لـذتي فراتـر از لـذت خـود اسـت كـه         
نمايد، همـواره   دستيابي به آن برايش سخت يا حتي ناممكن مي

در اندوه از دست رفتن آن لذت باالتر خواهـد سـوخت و بـاز    
اينجا وضع يك چهارپا از اين چنين انسـاني بـس بهتـر اسـت؛     
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  كرد افشاري  و همكاران           

  193 ---1391ي دوم، تابستان  سال سوم، شماره  

در آن غـرق اسـت نهايـت خوشـي را      زيرا چهارپا از لذتي كه
درك مي كند چرا كه اصالً لذتي فراتر از آنچه دارد به خاطرش 

گـاه بـه تمـام آرزوهـايش      كند، اما يك انسـان هـيچ   خطور نمي
تواند برسد و از طرفي از تـرس زوال آنچـه بـدان رسـيده      نمي

است نيز خـواب آرام نـدارد پـس از ايـن رو لـذت و شـهوت       
  و ناتمام است. انساني هميشه ناقص

  
  شناخت انواع نفس  -3

كشد و نظـر او را   در اينجا رازي پاي افالطون را به ميان مي
كند: از نظر افالطون در انسـان سـه    راجع به انواع نفس ذكر مي

نفس هست: يكي نفس ناطقه، دوم نفس حيواني و سـوم نفـس   
رسـاند و تـن را    گياهي. اما نفس گياهي كه خوراك به تـن مـي  

ورد، آلتي است براي نفـس ناطقـه. از نظـر افالطـون ايـن      پر مي
جويـد تـا بـه     نفس حيواني است كه نفس ناطقه از او ياري مي

ستيز شهوات رود و به سركوبي آنها بپردازد. اما ايـن دو نفـس   
گياهي و حيواني را گوهري ويژه نيست كه پس از زوال تن، بر 

نفس گياهي جاي مانند چرا كه نفس حيواني مزاج قلب است و 
كـار   مزاج جگر و اما مغز، نخستين آلتي است كه نفس ناطقه به

برد، و حس و حركت ارادي و تخيل و انديشه از مغز است.  مي
نظر افالطون اين است كه طب جسماني و طب روحـاني بايـد   

روي و كوتـاهي در هـر    همپاي هم راه بسپارند چـرا كـه زيـاده   
ند. كوتاهي نفس گياهي، از كشا كدام، تن و روح را به تباهي مي

روي آن تـن را از شـدت    كنـد و زيـاده   باليدن تن جلوگيري مي
كشاند. نفس حيـواني اگـر كوتـاهي كنـد      پروريدن به هالك مي
ها را از دست خواهـد داد و اگـر زيـاده     توان چيرگي بر شهوت

آورد چنان كه  بيني و قهر و غضب به ارمغان مي برود خودبزرگ
ي بود و اما كوتاهي در نفس ناطقه كه همان حال اسكندر مقدون

جان باشد، انسان را از شناخت جهان و غايت زندگي دور كرده 
روي در آن نيـز   افكند و زياده هاي زودگذر در مي به دامان لذت

ــي     ــراه م ــه هم ــه درون را ب ــيش ب ــيش از پ ــرايش ب آورد و  گ
سرانجامش وسواس سودايي و ماليخوليا خواهد بـود. پـس بـر    

توشه سـازد و   د است كه آنها را با چشم عقل بنگرد و رهخردمن
ابتدا خود را به رنج اين اصالح سزاوار بيند و سپس بـه ارشـاد   

  ديگران بپردازد.

  تو خود را چو كودك ادب كن به چوب«
    »به گرز گران مغز مردم مكوب

تواند به كمال مطلوب دست يابد، الاقل بـه حـد    و اگر نمي
اين راه را پيش گيرد، مـردم نيـز او را    وسع كوشش كند كه اگر

كننـد و در   بدين كار ستايش كـرده و آرزوي چنـين حـالي مـي    
  نهايت به قول سعدي:

  كسي سيرت آدمي گوش كرد  «
  »كه اول سگ نفس خاموش كرد

  
  شناخت عيوب خود  -4

  خودبيني -الف
در قسمت ديگـري از كتـاب، رازي آدمـي را بـه شـناختن      

كند كه انسان براي شـناخت   د و تاكيد ميانگيز مي عيوب خود بر
بـين بخواهـد كـه او را بـر      عيبهاي خود بايد از خردمندي واقع

عيبهايش آگاه كند و اگر چنين كرد او را تكريم نمايد و اگر بـر  
اين كار شرم ورزيد و خودداري ورزيد، از او بازخواست كرده 

ه بسا و متوجهش گرداند كه اگر او در اين كار كوتاهي ورزد چ
كه انسان معايب خود را از زبان بيگانگان و دشمنان بشنود كـه  
چندان گوارا نيست. هرچند كه سعدي در اين باره نظر ديگـري  

  فرمايد: دارد و مي
  ز دشمن شنو سيرت خود كه دوست«

  »هر آنچ از تو آيد به چشمش نكوست
با اين حال آن دوست خردمندي كه عيب انسان را در نهان 

  گويد، جاي بس اكرام دارد: مي با او باز
  به نزد من آن كس نكوخواه توست«

  كه گويد فالن خار در راه توست
  روي به گمراه گفتن نكو مي

  جفايي تمام است و جوري قوي
  هر آنگه كه عيبت نگويند پيش

  هنر داني از جاهلي عيب خويش
  مگو شهد شيرين شكر فايق است

  كسي را كه سقمونيا اليق است
  ت يك روز داروفروشچه خوش گف

     »  شفا بايدت داروي تلخ نوش
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پردارد و  دفع خودبيني مسئله بعدي است كه رازي بدان مي
گويد: هرگاه آدمي را كمتـرين فضـيلتي    در تعريف خودبيني مي
شمرد و انتظار دارد كه مردم نيـز بـيش از    باشد، آن را بزرگ مي

يافت و حد اليق سنايش بگويند و اين صفت چون در او رشد 
خصـوص كـه    بالنده شد، خودبيني بر او چيره خواهد گشت بـه 

ديگران نيز بر اين موضوع دامن بزننـد و بـر سـتايش او مبالغـه     
و در » اگر مردي از مردي خود مگوي« فرمايد: كنند. سعدي مي
  گويد: جاي ديگر مي

  بزرگان نكردند درخود نگاه«
  بين مخواه خدابيني از خويشتن

  و گفتار نيستبزرگي به ناموس 
  بلندي به دعوي و پندار نيست

  تواضع سر رفعت افرازدت
  »تكبر به خاك اندر اندازدت

يكي از فرجامهـاي خـودبيني آن اسـت كـه فـرد خـودبين       
همواره از ديگـران عقـب خواهـد مانـد چـرا كـه ديگـران راه        

دانـد و   تـرين مـي   كنند و او خود را پيشرفته پيشرفت را طي مي
باالتر از خود را نيـز ببينـد؛ پـس ديـري      هرگز راضي نيست كه

گذرند و او همچنان بـر جـاي    پايد كه ديگران از او فرا مي نمي
  ماند. باقي مي

  اي پر خرد تو خود را گمان برده«
  انايي كه پر شد دگر چون برد

  روي ز دعوي پري زان تهي مي
  »تهي آي تا پر معاني شوي

ديگـران از   هاي دفع خودبيني را قضـاوت  رازي يكي از راه
كند و اين كه شخص خـود را بـا فرومايگـان كـه      آدمي ذكر مي

اي بسيار از خودبيني دارند قياس نكند و خود را نه آنقـدر   بهره
بزرگ بيند كه از اندازه درگذرد و نه آنقدر ناچيز شمارد كه بـه  

  پستي و فرومايگي درافتد.
  نبايد كه بسيار بازي كني«

     » كه مر قيمت خويشتن بشكني
و اگر خود او در اين، اعتدال بورزد مردم نيز او را بـه قـدر   

  » بود حرمت هر كس از خويشتن«خود شناسند. به قول سعدي: 
  

  حسد -ب
پــس از ايــن، رازي، بــابي در شــناخت حســد بــه رويمــان 

داند و حتـي   گشايد و آن را فرزند خلف بخل و آزمندي مي مي
يـل تنهـا دوسـت    شمارد؛ چـرا كـه بخ   حسد را بدتر از بخل مي

ندارد كه كسـي بـه دارائيهـاي او دسـت يابـد، ولـي حسـود از        
رسيدن كوچكترين خيـري بـه ديگـران بـه جـوش و خـروش       

افتد، حتي اگر اين خيـر از قبـل دارائيهـاي او نباشـد. رازي      مي
هاي بسيار آزارنـده نفـس بـه حسـاب      حسد را يكي از بيماري

  آورد. مي
  تو را شهوت و حرص و كين و حسد«

     »و خون در رگانند و جان در جسدچ
افتند  به نظر رازي بعضي مردم در تعريف حسد به اشتباه مي

دانند كه از گروهي رنج و آسـيب   و آن را مخصوص كساني مي
اند و ديگر چشـم ديـدن رسـيدن خيـري بـه آن گـروه را        ديده

ندارند، اما حسود مطلق در اصل كسي است كه از رسيدن خيـر  
شود حتي اگر هيچ آسيبي از آنها نديده  گين ميبه ديگران اندوه

باشد و اگر بحث گزند و آسيب  هم به ميـان آيـد حسـد ايـن     
افراد تبديل به دشمني خواهـد شـد و البتـه ايـن همـه از فـرط       

توانند ببينند كسي كه تـا   خودخواهي مردمان است؛ چرا كه نمي
تـه و  ديروز همتاي آنان بوده، امروز به مرتبتي بلندتر دسـت ياف 

ورز بيگانه حسد نورزند چرا كه حال او  گاه شايد هرگز به چيره
انـد. در اينجـا بـاز وظيفـة      دانسـته  را قبل از چيرگي هرگز نمـي 

خردمند است كه بر نفس خود لگام زند و آن را چنان سـرگرم  
كند كه به اين پليدي هرگز رو نياورد و نيـز آنچـه چيرگـي بـر     

بر احوال مردمان نيك بنگرد  كند اين است كه حسد را آسان مي
ورزند را با  و حال شخصي حسود و شخصي كه بر او حسد مي

يكديگر قياس كند و بداند كه اين شادي كـه شخصـي حسـود    
همواره در حسرت آن است، اگر نيز بدان دست يابـد كوتـاه و   

آزارد و زود  زودگذر است و غم زوال آن بيشتر شـخص را مـي  
و ديگر آن لذت را آنچنان كـه بايـد   گردد  بدان شادي معتاد مي

كند، چون امر چنين باشد سزاوار است كه خردمند بر  حس نمي
يابي از دنيا رشك نورزد و بـدين آگـاهي برسـد كـه      هيچ فزون

نهايت لذت زندگي همان چشم بردوختن از هوسها و بسندگي 
  است و تنها بسندگي است كه هميشه راحت افزون دارد.
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  كرد افشاري  و همكاران           

  195 ---1391ي دوم، تابستان  سال سوم، شماره  

  خشم  -ج 
يگر رازي دربـاره خشـم و رانـدن آن داد سـخن     در بابي د

دارد كه جايي كه خشم پـا بنهـد، فـي الحـال      دهد و بيان مي مي
خرد از ميان برخيزد و خرد كه برخاست، خشـم، انسـان را بـه    

كند كه در  دارد و در اينجا رازي قسم ياد مي اعمال ناپسند وا مي
ـ     ا حال خشم، ميان كسي كه عقـل و فكـرش را از دسـت داده ب

شخصي ديوانه تفاوت زيادي نيست. سعدي در اين باره پا را از 
اين حد نيز فراتر نهاده و عالوه برخرد، تقوي و دين را نيـز در  

  بيند: انسان خشمگين از دست رفته مي
  چو لشكر برون تاخت خشم از كمين«

  »نه انصاف ماند نه تقوي نه دين
ـ     «و در جايي ديگر مي فرمايد:  ر چـو خشـم آيـدت عقـل ب

  ».جاي دار
كه البته عقل بر جاي داشتن در هنگام خشـم كـاري اسـت    

آيـد كـه آن را در    بس دشوار كه تنهـا از انسـان خردمنـد برمـي    
كار بندد و نيز  تندرستي بر نفس تلقين كند و در هنگام خشم به

فرد خردمند بايد در هنگام بازخواست از كسي كه بر او خشـم  
چرا كه ممكن اسـت كيفـري    گرفته از كبر و كينه دوري ورزد؛

  فزون از حد اليق بر كيفر شونده در نظر گيرد:
  چو خشم آيدت بر گناه كسي«

  تأمل كنش در عقوبت بسي
  كه سهلست لعل بدخشان شكست

    » شكسته نشايد دگر باره بست
و نيز از نرمي بيش از حد نيز بپرهيزد كه كوتاهي در انجـام  

اه را پيشه نمايـد، بـر   كيفر رخ ندهد و چون فرد خردمند اين ر
آسايش از زياني كـه از خشـم بـر جـان خـويش محتمـل بـود        

  خواهد رسيد.
  دروغ -د

در بهر نهم كتاب، دروغ را مذمت كـرده و آن را پيـروي از   
جـويي   پرورد و خودبيني و برتري داند كه دروغگو مي هوي مي

زند چرا كه انسـان خـودبين همـواره     بر ديگران بر آن دامن مي
رد خبري حتي به دروغ مبني بر بزرگي و برتري خود دوست دا

گو اسير فراموشي اسـت و نـاگزير    به ديگران بدهد. و اما دروغ
اش از بـام   گويد و در هر حال تشت رسـوايي  ضد و نقيض مي

گاه لـذتي از دروغگـويي خـود     خواهد افتاد و نيز دروغگو هيچ
ه در اي هموار زدگي و رسوايي چون سايه نخواهد برد و خجلت

تعقيب اوست.  دروغ چند نوع دارد: يكي آن اسـت كـه قصـد    
گو از آن امري پسنديده و نيك است. مثـال رازي در ايـن    دروغ

زنـد كـه پادشـاه قصـد      باب شنيدني است. او مردي را مثال مي
داند كـه   جان او را دارد در روزي معين. اما دوست اين مرد مي

اي آن روز پادشاه به اگر آن روز معين به نحوي سپري شود فرد
امري آگاهي خواهد يافت كه جان آن مرد را نجات خواهد داد 

گويد كه گنجـي در خانـة مـن     پس به دروغ به دوست خود مي
نهان است و تو به جستجوي آن برو، به ايـن بهانـه مـرد را در    

كند و فرداي آن روز كه قضـيه   اش پنهان مي روز معين در خانه
گويـد. ايـن دروغ،    حقيقت را به او ميبر پادشاه آشكار گشت، 

شايسته نكوهش نيست چـرا كـه باعـث نجـات دادن جـاني از      
مرگ شده است. نوع دوم دروغ آن است كـه از دروغ بـه فـرد    
شنونده زياني نرسد مثالً كسي از چيزهـايي كـه در فـالن شـهر     
ديده است به دروغ به فـرد ديگـر چيزهـايي بگويـد، ايـن نيـز       

لي نه به اندازه نوع سوم، نوع سـوم دروغ  سزد و نكوهش را مي
از همه بدتر بوده و بيشتر سزاوار سرزنش و نكـوهش اسـت و   
آن است كه از دروغ به شخص شـنونده زيـاني وارد شـود كـه     
جبران آن بس دشوار خواهد بود. پس شايسته است كه خردمند 

شـمارد سـخت    گو و آنكـه دروغ را نيـك مـي    از شخص دروغ
  بپرهيزد.
   بخل -ـه

بهر دهم كتاب در باب بخل است و رازي بخـل را از همـه   
شـود و   شمارد؛ بلكه براي آن انواع قائل مـي  جهات مذموم نمي

نگـري   يا آيندهدستي،  بخل كساني را كه به جهت هراس از تهي
در فرجام امور و آمادگي براي رويارويي با پيشامدهاي نـاگوار  

و تنها بخل  كند يمت نممذپردازند،  مي داشتن آنچه دارند به نگه
شـمرد كـه دليـل واضـحي بـراي آن       را براي كساني ناپسند مي

 يازند. پيروي از خواهش دل بدان دست مي برايندارند و فقط 

  ها دل نگرانيها و غصه -و
رانـدن دل   ،در بهر يـازدهم كتـاب موضـوع صـحبت رازي    

بار است كـه او آنهـا را زاينـده درد و     هاي زيان نگرانيها و غصه
دارد و توصـيه   شمارد و خردمند را از آنهـا برحـذر مـي    رنج مي
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متعـادلي از   ةكه بـراي حفـظ تندرسـتي بايـد بـه انـداز      كند  مي
سرگرمي و شادي و خوشي پرداخت تا تـن و روح شكسـته و   

روي آورد بايـد  نيـز  سست و رنجـور نشـوند و اگـر انـدوهي     
شـيد و  جوياي بردباري شد و آرام آرام اين بردباري را نيرو بخ

نكتـه ديگـر   . افزون ساخت تا چيرگي بر آن انـدوه فـراهم آيـد   
مندي از شادي و خوشي نه از بهـر خـود آنهـا بلكـه      اينكه بهره

دميدن روحي تازه از حيـات در وجـود ماسـت چـرا كـه       براي
نگراني و غصه زياده از حـد اعتـدال دشـمن فكـر و همـت       دل

  انسان است. 
  اندوه -ز

گويد  پرداخته، ميز به مبحث اندوه در بهر دوازدهم رازي با
كنـد   رساند و انديشه را تيره و تار مـي  كه اندوه به جان آزار مي

يـك راه   .اي انديشـيد  پس شايسته است كه براي راندنش چاره
شايد كه با اين كار از  .داري است براي اين كار تمرين خويشتن

 اين اندوه تا حدي جلوگيري شـود و راه ديگـر   به وجود آمدن
در حد امكان از تن  آنپس از رخداد آن است و آن دور كردن 

هـاي ايـن دور كـردن آن اسـت كـه       و جان اسـت. يكـي از راه  
باعـث  خردمند از دلباختگي و پيوستگي به چيزي كـه نبـود آن   

انــدوهش خواهــد شــد بپرهيــزد و هــم از شــيريني وصــال آن 
لـذت نگـردد و    محبوب (هر چيز يا هـر كـه باشـد) غـرق در    

ره تلخي جدايي از آن را در ذهن داشته باشد چرا كه ايـن  هموا
دنيا، جهان كون و فساد و زوال است و هر مانعي را هم كـه از  

در نهايـت از مـرگ گريـزي نيسـت و      برگيردسر راه اين زوال 
جدايي به هر حـال در كمـين اسـت. پـس سـزاوار اسـت كـه        

را در  راه اعتـدال  ،خردمند در هر گونه دلبستگي به امـور فـاني  
 يها كه همان پيـروي از هـو   انگيزهوابستگي به پيش گيرد و از 

بدين ترتيب اگـر چيـزي از دسـت     ،است سخت بيزاري جويد
رفت و فنا يافت بدان سخت اندوهگين نخواهـد شـد و زمـان    
وصال با آن را غنيمتي در زندگي خـويش خواهـد شـمرد و از    

  دست رفتنش را امري ناگزير.
پيروي از هوي را بـه ميـان    ا صحبت ازاينكه رازي در اينج

چرا كه آرزوهاي انسـان انتهـا    ؛نيستدليل  چندان نيز بي هآورد
هايي است كه دسـتيابي   ندارد و او همواره در پي يافتن خواسته

به آنها برايش مقدور نيست و اين ناممكن بودن خود اندوه بـه  

يـده  يگراآورد و در اينجا از نظر رازي فرد از خرد بـه آز   بار مي
زدگـي   است كه خود فرزند هوي است. و اما در هنگام مصيبت

بر خردمند است كه يادآوري روزهاي آينده و بازگشت دوبـاره  
ـ   كـه كمتـر    دبه خشنودي قبل از مصيبت را داشته باشـد و بدان

نيـز يـادكردن    مانـد و  كسي از مصيبت در اين دنيـا بركنـار مـي   
  ي او خواهد بود.السشريكان خود در اين مصيبتها همانا ت

كه جاي تأمل و انديشه گويد  سخني ميرازي در اين بحث 
تــرين مــردم كسـي اســت كــه   تــرين و غمـزده  دارد: انـدوهگين 

تـر باشـد.    اش نسبت به آنها سـخت  دوستهايش بيشتر و دوستي
آن همانـا از   ةدست دهد به اندازآنها را از پس او چون يكي از 

ش از نگراني پيوسته و بيم بل جان خوي ،كاهد اندوه خويش مي
و در نهايت از اين سخنان اين  كند چشم به راهي آن آسوده مي

گيرد كه آن چيزي كه آدمي را به اندوهگيني فرا  چنين نتيجه مي
وري  خواند هوي است نه عقل، چـون خـرد فقـط بـه بهـره      مي
  اي جز ضرر و زيان به همراه ندارد. انديشد و غمگيني بهره مي

  آزمندي -ح
 صـفتي  هر سيزدهم كتاب درباره راندن آزمندي اسـت كـه  ب
باشـد و اگـر كـوري     شهوت مـي  ةآور و زيانبار است و زاد رنج

آن را يـاري كنـد، انسـان را بـه      –به قول افالطون  -نفس گويا
سخن رازي در اين بهـر بيشـتر بـر پرخـوري      كشاند. تباهي مي

: گويـد   دهـد و مـي   سخن مـي  مت آن دادمذمتمركز است و در 
به بدن  نيروقصد و غرض از خوردن لذت نيست بلكه رساندن 

سـعدي شـيرين    كه شرايط زيستن فـراهم آيـد.  به قدري است 
  فرمايد: سخن نيز در اين باب مي

  شكم، بند دست است و زنجير پاي«
  بنده نادر پرستد خداي شكم

  برو اندروني بدست آر پاك 
  »  اكخ هشكم پر نخواهد شد اال ب

 بدين مضمون كه كند بحث داستاني را بيان ميرازي در اين 
خورد. پس آن جوان  روزي فيلسوفي با جواني ناآزموده غذا مي

خوري فيلسوف در شگفت شد و به او گفت: اگر خـورد   از كم
و خوراك من هم همانند خوردن تو باشد باكي نبود كـه بـيش   

من از بهـر زيسـتن    ،فيلسوف گفت: بلي اي فرزند زيست يابم.
  ورم و تو زيستن را از بهر خوردن خواهي.خ مي
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  پروران آگهي ندارند تن«
   آ»حكمت تهي ر معده باشد زپكه 

و كساني كه پرخوري پيشه كنند در نهايت جز درد و رنـج  
لذت خوردن بـا عـذاب پـس از    و  كردد نچيزي حاصل نخواه

  .شدخوري مخدوش خواهد  پر
  ذكر و نفس درون جاي قوت است و«

  بهر نان است و بستو پنداري از 
  در انبان آز دكجا ذكر گنج

  »كند پادراز به سختي نفس مي
 رويپس بر خردمند است كه همواره فرجام كـار در پـيش   

بيند و از حرص و آز كـه همانـا از اخـالق ددان و فرومايگـان     
است، تا نفس بدان خو نكـرده و دسـت شسـتن از آن بـرايش     

تمرين دهد تا هرگز  دشوار نشده، دوري جويد و آنقدر نفس را
استاد سـخن سـعدي شـيرازي داسـتاني      بدين دام گرفتار نيايد.

  كند: كوتاه در اين باره نقل مي
  سرشت يكي بر سر گور گل مي« 

  كه حاصل كند زان گل گور خشت
  به انديشه لختي فرو رفت پير 

  نظر پند گير  كه اي نفس كوته
  چه بندي در اين خشت زرين دلت 

  كنند از گلتكه يك روز خشتي 
  طمع را نه چندان دهان است باز 

  كه بازش نشيند به يك لقمه آز 
  بدار اي فرومايه زين خشت دست 

  كه جيحون نشايد به يك خشت بست 
  سود و مال ةتو غافل در انديش

  كه سرمايه عمر شد پايمال 
  غبار هوا چشم عقلت بدوخت

  سموم هوس كشت عمرت بسوخت
  بكن سرمه غفلت از چشم پاك

  »كه فردا شوي سرمه در چشم خاك
  و در نهايت اينكه:

كـه راضـي بـه قسـم      ند نيسـت   سخداوند از آن بنده خر«
   »خداوند نيست

  آزمندي به جماع  -ط
در قسمت ديگـري از كتـاب، رازي آزمنـدي بـه جمـاع را      

ت آن را بـراي تـن   ادهـد و آفـ   موضوع صحبت خود قرار مـي 
و پيـري زودرس و   كـرده كـه ديـدگان را نـاتوان     شـمارد  برمي

ـ   آورد  و سپيدي موي و پژمردگي به بار مـي  مغـز   هـا و ي بـه پ
سسـت   گيـرد و آن را  رساند و نيروي تن را فرو مـي  آسيب مي

ي ديگر با زيادتي اين عمل شهوت و شوق بـه  يكند و از سو مي
آن روز افزون خواهد بود و اما خردمند بايد بكوشـد كـه مهـار    

از انگيختگي بسـيار بپرهيـزد   نفس خويش را در دست گيرد و 
قبل از آنكه به حالتي درآيد كه كار دشوار گردد و نتوانـد خـود   

از نظـر رازي   را از آن باز دارد و باز چاره آن ترك هوي است.
تر و بيشـتر   ران در نزد خردمندان از چهارپايان پست شهوتفرد 

چرا كه انسـان را بانـگ خـردي اسـت كـه       ؛فرمانبر هوي است
كند و چهارپـا را از ايـن    ر گوشش پرهيز را زمزمه ميهمواره د

  بانگ بهره اي نيست.
  
   در جامعة مدني همياري و همكاري بين انسانها -5

ــين   ــاري و همكــاري ب بهــر هفــدهم كتــاب در مــدح همي
 ميـان انسـان و چهارپـا   از تفـاوت  انسانهاست كه وجه ديگري 

كنـد و   با اجتماع است كـه معنـا پيـدا مـي     يانسانمفاهيم . است
خود چنـان تقسـيم شـده كـه      هگويي كارها در اين جهان خودب
اما اگر از اين اعتدال پا ؛ فرما باشد راحت و آرام بر همگان حكم

بلكـه   ،فراتر رود و يا كوتاهي رخ دهـد، نـه تنهـا خـود انسـان     
افتند و تفـريط در ايـن امـر آن     ديگران نيز در ورطه ناآرامي مي
كه طفيـل و   كندپروري پيشه  تناست كه كسي آنقدر راحتي و 

از دسـترنج ديگـران بـه     درصدد باشد كهو  شدهمحتاج ديگري 
كه اين فرومايگي است و افراط نيز آن باشد  بگيرد؛رايگان بهره 

كه كسي چند برابر ديگر مردمـان بـه كسـب و كـار بپـردازد و      
از زمـان اسـتفاده     نـه خـود   ي براي آن نشناسد، آنقدر كـه مرز

اي رساند كه  ش داشته باشد و نه ديگران را بهرهحاصل دسترنج
  خورده است. گمان زيانكار و فريب چنين شخصي بي

  »به كارآمد آنها كه برداشتند   نه گرد آوريدند و بگذاشتند« 
و يا باز فزون از ديگران خود را به رنج و زحمت بيفكند و 

ولي خدمت ديگـران   كندديگران را نيز از دسترنج خود سيراب 
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ه او بسيار كمتر از زحمتي باشد كه او براي ايشان متحمل شده ب
 گيـرد  در نهايت رازي نتيجـه مـي   است كه چنين نيز روا نيست.

اندوزي را با تنگ گرفتن بـر خـود و ديگـران     كه آدمي مالاين 
بايد در كـار و پيشـه    . همچنين كند منشي صحيح نيستهمراه 

انداز نيز بـر   و پس نو در اندوخت كردهجانب اعتدال را رعايت 
  همان سياق باشد.

  
  دنياطلبي دوري از  -6

بر حذر داشـتن از  پردازد  موضوع ديگري كه رازي بدان مي
داند و خاطر  جويي و دنياطلبي است و آن را از نابخردي مي جاه

سازد كه كسي كه خرد را شـناخت بـدين دام گرفتـار     نشان مي
د را بـه تـالش   نخواهد آمـد. از نظـر او كسـي كـه آنقـدر خـو      

هيچ كس را ياراي فرمان دادن نه افكند تا به مقامي برسد كه  مي
ت در پيش و پس او پياده و سـواره رفـتن   ئبه او باشد و نه جر

داشته باشد، آن چنان نفس را در هول و عذاب افكنده كه آن را 
شك از جانب خرد  و چنين شخصي بي كردهبه نابودي نزديك 

تـه و چـه بسـا خوشـي كـه از ايـن       به جانب هوي گـرايش ياف 
ابد به انـدازه جبـران رنـج و    ي فرمانبرداي مردمان از وي، در مي

عذابي كه به نفس براي رسيدن به اين مقـام داده، نباشـد و بـاز    
ديري نپايد كه اين خوشي براي وي عادي شده و از بين بـرود  

فرود آمدن از آن مقام را بـه   ةو در اين حال ديگر نه هوي اجاز
دهد و نه شادي و خشنودي وجود دارد كه از پس هزينـه   مي او

و چنـين فـردي بـه قـول      و تاوان نگاهداشت اين مقـام برآيـد  
  معروف نه راه پيش دارد و نه راه پس.

پس در اينجا باز خرد است كه بايد به مدد آيـد و هـوي را   
بينـد دوسـت    چرا كه هوي هر آنچـه را مـي   ؛از عقل باز شناسد

خرد تا حجت و دليل واضح نيابد رأي به صحت  پندارد ولي مي
آزار نيـز   ،به هر كاري كه دستور دهـد  يكاري نخواهد داد. هو

گمان با آن همزاد است چرا كه هرگز انديشيدن به پيامد كار  بي
پرست گـاه چنـان    شود و هوي پرستي تعريف نمي در ذات هوي

ت از دس ار،گرفتار هوي است كه با وجود زيان ديدن از اين آز
دارد و همچنان به كار ناپسند خويش ادامـه   پيروي از آن بر نمي

دهد. در اينجا يادآوري مثـالي نغـز از رازي خـالي از لطـف      مي
فرمايد: داستان چنين كسي، كار كودك چشـم درد   نيست كه مي

مانـد كـه خـوردن خرمـا و بـازي در آفتـاب را        اي را مي گرفته
گيـري و   به هليله و خـون  ،د و آزار در چشمررغم وجود د علي

 ،دهد. پس روشن شد كه تنها راه نجات داروي چشم ترجيح مي
بسندگي به آنچه داريم است تـا بـدين وسـيله هـم نفـس را از      

  راحت و آرام دور نكنيم و هم از ساير آفات جان به در بريم.
  
  ترس از مرگ  -7

به بحث راجـع بـه    –عليه الرحمه  -بهر آخر كتاب را رازي
كند كه ايـن تـرس را هرگـز     پردازد و بيان مي مرگ مي ترس از

طور كامل از نفس راند مگر اينكه قانع شد كه نفس  توان به نمي
آيـد و شـاهد    پس از مرگ به حالي بهتر از زمان زندگي در مـي 

مثال اين معني نيز از نظـر رازي آن اسـت كـه آزار ديـدن يـك      
حس است و حس مخصوص جسم. پس مرگ كه در آن جسم 
معني ندارد، از رسيدن هر آزاري به دور است و در اين صورت 
شايد بتوان نتيجه گرفت كه مرگ بـراي آدمـي از زنـدگي بهتـر     

  است.
 ،اما قول بهتر اينكه اگر فرد ترس مفرط از مرگ داشته باشد

در طول زندگي روز خوش نخواهد ديد و بارها و بارها از فرط 
 كنـد  پس خرد حكم مـي مرگ را تجربه خواهد كرد.  ،اين ترس

كه اگرچه ترس از مرگ طبيعي است اما افراط در آن انـدوه بـه   
طور كه در مباحث قبلي ذكر شد جان  آورد و اندوه همان بار مي

اين تـرس را   هايي روشافكند پس بايد به  و تن را به تباهي مي
  از جان بيرون راند و الاقل غم آن نخورد.
خشايشگر است و هرگز از طرف ديگر خداي تعالي بسيار ب

كند و او بر بندگان خـويش   بيشتر از وسع بر كسي تكليف نمي
  از خود آنان مهربانتر است.

دارد كه بـه   و بيان مي دهد پايان ميدر اينجا رازي سخن را 
مقصود خويش از اين كتاب رسيده است و سپس سـخن را بـا   

  .برد پايان از پروردگار گرامي به پايان مي سپاس بي
اي چـون انـدرز و    از اين سـخنان شـايد بـه نظـر عـده     و ب 

، ولـي بـه قـول    ران آيد و به مذاقشـان خـوش نيايـد   گ ،موعظه
  سعدي:

  نصيحت كه خالي بود از غرض«
  »چو داروي تلخ است دفع مرض
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  :يريگ جهيبحث و نت
طب روحاني، طب اخالق است و مـورد اشـارة آن بعـدي از    

اجتمـاعي و نيازهـاي   انسان است كه ساختار روانـي و تعـامالت   
زادة آملـي   دهد و بـه قـول اسـتاد حسـن     معنوي، آن را تشكيل مي

و همان خداونـدي  » ميزان قدر و مكيال ارج هر چيز انسان است.«
كه انسان را بر ديگر جنبندگان برتري بخشـيده و او را ارجمنـد و   
گرامي داشته است، از سوي ديگر هشدار داده كـه اگـر فضـائل را    

و آنها را سـرلوحة كـار خـويش قـرار ندهـد، بـه       كوچك شمارد 
لقد خلقنـا  « ترين درجه در بين مخلوقات تنزل خواهد كرد:  پست

االنسان في احسن تقويم/ ثم رددناه اسفل سافلين / اال الذين آمنـوا  
و باز اين انسان اسـت كـه  مـدني اسـت و     » و عملوا الصالحات...

اي كـه در آن   ينـه خواستار مدينة فاضله و آن چيزي نيست جز مد
) از 4مردم اعمالي انجام دهنـد كـه آنهـا را بـه سـعادت برسـاند.(      

ديدگاه حكماي قديم چـون ابونصـر فـارابي،  مـردم را فطرتهـاي      
گوناگون است. همه چنان نيستند كه از جانب خود فطرتاً سعادت 
را بشناسند يا چيزهايي را كه بايد از آن آگاه باشـند بداننـد، بلكـه    

ازمند به معلم و راهبرند. به عبارت ديگر همـة مـردم بـه    همواره ني
حسب فطرت به معلم نياز دارند و هم بايد از راه تربيت و تمـرين  
به مراحلي كه براي آن آمادگي دارند برسند. به عقيدة فارابي اهـل  

سـخن باشـد. در    مدينة فاضـله بايـد زيـرك و هوشـيار و خـوش     

دوسـتدار راسـتي و   خوردن و آشاميدن و جماع حـريص نباشـد،   
ــمن دروغ و دروغ  ــد و دش ــتگويان باش ــوار و   راس ــان، بزرگ گوي

دوستدار بزرگواري باشد. ذاتاً دوسـتدار دادگـري و مـردم دادگـر     
انگـار و   پيشه. معتدل باشد نه سهل باشد و دشمن ستم و مردم ستم

الـنفس   اي نيرومند داشته باشد و ضعيف نه لجوج و سختگير. اراده
) در نگـاهي اجمـالي، رازي نيـز مشـابه همـين      5و ترسو نباشـد.( 

دهد و البته خـرد   صفات را در زمرة فضايل اخالقي انسان قرار مي
شمارد چرا كـه اگـر ايـن     را شاه كليد پرورش اين صفات نيك مي

اي ريشه ندوانيده باشد، بي شك مـردم آن ديـار    صفات در جامعه
خطـور   نه سعادت را خواهند شناخت و نه سعادت به خاطرشـان 

خواهد كرد و از خيرات جز سالمت جسم و فراخـي در تمتـع از   
لذات نشناسند كه اگر بدان دست يافتند، پندارند كـه بـه سـعادت    

انـد و   اند و اگر دست نيافتند، پندارند كه در بـدبختي افتـاده   رسيده
اين همان مدينة جاهله است. و آخر سـخن آنكـه طـب روحـاني     

نسانها در كنار طب تـن، در دسـت   رازي، ريسماني است كه اگر ا
آويختن بدان ممارست ورزند، گامي در جهت تحقق مدينة فاضله 

  بر خواهند داشت.
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