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ﻣﻬﺪﻱ ﮔﻨﺠﻮﺭ
ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﻧﺴﺒﺖ »ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱ ﻓﻠﺴﻔﻲ« ﻭ »ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭﺣﻲﺑﺎﻭﺭ« ﻳﺎ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮﻱ ،ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ
ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻭﺣﻲ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻱ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻭ ﺳﻨﺦ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻭﺭﺯﻱ
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﻭ ﺣﮑﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﮐﺮﻳﺎﻱ ﺭﺍﺯﻱ)ﻡ۳۱۳.ﻫـ .ﻕ( ﻭ ﺍﺑﻮﺣﺎﺗﻢ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺭﺍﺯﻱ)ﻡ ۳۲۲.ﻫـ .ﻕ( ،ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﻼﻗﻲ ﺩﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﺠﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ
ﺁﻧﺮﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻉﮔﻮﻧﺔ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻨﺦ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻭﺭﺯﻱ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﻭﺣﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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ﻋﻘﻞ ﻭ ﻭﺣﻲ ،ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ
ﺳﻌﺎﺩﺕﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﮑﻴﻢ ﺭﺍﺯﻱ ،ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
∗ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ۹۷/۴/۱۵ :

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛ m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ۹۷/۶/۱۱ :
ﻣﻬﺪﻱ ﮔﻨﺠﻮﺭ؛ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺩﻭ ﺣﻜﻴﻢ ﺭﺍﺯﻱ ...
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عقلگرايي خودبنياد ،عقالنيت وحياني ،محمد بن زکرياي رازي،
ابوحاتم رازي ،سعادت
*

*

*

ماجراي تقابل عقالنيت فلسفي با خردورزي ديني در جهان اسالم ،پيوسته اما
کمابيش و با شدّت و ضعف مطرح بوده است .اين ماجرا گاهي معلول تعصبات ديني
اصحاب نقل و گاهي ناشي از افراط و غرور ارباب عقل بوده است؛ به طوري که در
برابر يكديگر موضع گرفته و راه هرگونه صلح و آشتي و گفتمان مسالمتآميز را
مسدود شمردهاند .در اين ميان ،برخي از انديشمندان مسلمان در باب عقلگرايي فلسفي،
شيوة افراط را پيش گرفته و بسان معتزليان از «شريعت عقل» سخن به ميان آوردند.
محمد بن زکرياي رازي از جمله کساني است که در اين راه گام برداشت و با ابراز
()1

سخنان تند و افراطآميز در باب عقل و فلسفه ،از حقايق ديني فاصله گرفت.

کتابي با عنوان مخاريق االنبياء (نيرنگهاي پيامبران!) به محمدبن زکريا منسوب
است( )3که در آن به ردّ مسئله نبوت و معجزات پيامبران الهي پرداخته است .اما از آنجا
که با تضعيف آموزه کالمي نبوت ،اصل اعتقادي امامت نيز متزلزل ميشود ،دانشمندان و
متكلمان اسماعيلي بيش از همه درصدد ردّ و نقض زکرياي رازي برآمدند؛ از جمله
ابوحاتم عبدالرحمن رازي ،همشهري و معاصر محمدبن زکريا ،در مباحثات فلسفي ـ
()3

کالمي خود با او در کتاب اعالم النبوة به نقد ديدگاه وي پرداخت.

اين گفتمانِ نزاع گونه ميان دو انديشمند رازي از آن جهت حائز اهميت است که
 120نوع برخورد و کيفيت تالقي دو جريان «عقالنيت خودبنياد» و «خردورزي وحياني»
را در قرن چهارم هجري به روشني آشكار ميسازد .نظر به اين ضرورت و با توجه
به خالء معرفتي موجود ،نوشتار حاضر با رويكردي مسئلهمحور ،به بررسي تطبيقي
آراء اين دو انديشمند همعصر و هموطن پيرامون عقل ،کارآيي و قلمرو آن
ميپردازد .تبيين مهمترين آراء و مواضع اين دو حكيم ايراني دربارة خردورزي و
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