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 هـ.ق( 222-323)تأملی بر مفهوم عقل در تمدن اسالمی با تاکید بر دیدگاه محمد بن زکریای رازی 
 1ر طرفداریمنصو

 (99-10) 

 چکیده
های حیاتی انسان چون ي فعالیتترین موهبت الهي، به صورت کّلي بر همهعقل و خرد به عنوان بزرگ

های اخالقی نظارت دارد. همچنین از جمله عواملی است که نه تنها فهمیدن، دانستن و همچنین داوری
کند، بلکه به کمك آن اقتصادي عقالني میانسان را قادر به ایجاد ساختارهای سیاسي، اجتماعي و 

برقرار کرد. کثرت تأکیدات اسالم بر مقوله  توان با ایجاد قوانین کارآمد، نظم و عدالت اجتماعي رامی
عقل در قالب آیات، روایات و نیز سیره عملی پیشوایان دین پرده از اهمیت عقل و نیز تفکر و عمل 

دارد. نظر به این مهم، متفکران متعدد مسلمان از زوایای مختلف به مقوله عقل الم بر میعقالنی در اس
پرداختند که از جمله آنها محمد بن زکریای رازی دانشمند برجسته سده سوم و اوایل چهارم هجری 

هد از دهای بنیادینی را فرا روی پژوهشگر قرار میاست. تأمل در بحث عقل از منظر زکریای رازی پرسش
مندی و تحقق عملی آن در پیشیرد جمله با عنایت به جایگاه عقالنیت در اسالم، راهکار رازی برای فایده

تمدن اسالمی چیست؟ رویکرد رازی به انواع صورتبندی های عقل و در نهایت کارکرد و جایگاه آنها در 
های وع پرداخته و یافتهتحلیلی به بررسی موض-شناخت و معرفت چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی

هاي عقل استداللي، عقالنیت آن حاکی از کوشش زکریا رازی برای اشاعه و کاربست صورت بندي
های عقل ستیزي که در مواردي تحت انتقادي و عقل خود بنیاد در تمدن اسالمی بود. مبارزه با جریان

فاصله گرفته بودند، از دیگر اقدامات  توجهي به دنیا از عقالنیت اسالمگیري یا بيعنوان زهد و کناره
 آید.بسیار مهم او به حساب می
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 tarafdari@meybod.ac.ir.     . استادیار گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران1

 ترویجیه: نوع مقال            61/16/1461تاریخ پذیرش:        13/11/1466تاریخ دریافت: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26764830.1401.4.13.5.0
mailto:tarafdari@meybod.ac.ir


 هـ.ق( 222-323) یراز یایمحمد بن زکر یدگاهبر د یدبا تاک یدر تمدن اسالم بر مفهوم عقل یتأمل

 
      

        12          
 

 مقدمه
کید آن برعقل و خردورزي است که این مهم  یکي از مباني مهم و اساسي هر تمدني میزان اتکاء و تأ

کارایي عقالنیت در هر تمدني به شناخت مفاهیم و صورت  کند.درباب تمدن اسالمي نیز صدق می
هایی چون معرفت شناسي، ایجاد ساختارها های مختلف عقل و بهره گیري صحیح از آن در زمینهبندی

و نهادهاي عقالني وکنار زدن موانع موجود در برابر آن بستگي دارد. در این میان، تاکید آیات قرآن و نیز 
عقل نه تنها بیانگر اهمیت و جایگاه آن در اسالم است که به این دین مقدس  کثرت روایات پیرامون

-جایگاه خاصي را در عرصه خرد ورزي داده است. به رغم تاکیدات متون دیني، گذشته از وجود چالش

های متعدد در زمینه کارکردهاي عینی و عملی عقل در تمدن اسالمی، رویکردهای متفاوتی نیز نسبت به 
کوشد ضمن مروری بر ورزان مسلمان وجود دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر میدگاه اندیشآن در دی

وضعیت و جایگاه عقل و عقالنیت در تمدن اسالمي با بررسی نوع نگاه محمد بن زکریای رازی به مقوله 
ع های عقل، چیستي و کارکردهاي آن، موانبندیهای اساسي پژوهش نظیر انواع صورتعقل به پرسش

 موجود بر سر راه آنها و نیز نقش آنها در شناخت و معرفت از دیدگاه رازی را واکاوی نماید.
های گوناگوني نقش عقل را در تمدن اسالمي از زوایاي مختلف مورد بررسي قرار از منظر کلی، پژوهش

مدن سازي منزلت عقل فقهي در ت»ای تحت عنوان ( در مقاله2391اند. از جمله متولي امامي )داده
ضمن تعریف مفهوم عقل فقهي و رابطه عقل و احکام فقهي، جایگاه عقل فقهي را در « نوین اسالمي

سیر تحول عقل گرایي و »ای به نام ( در مقاله2311تمدن سازي اسالمي بررسي کرده است. افتخاري )
ضمن ارائه تعاریفي « نقل گرایي در جهان اسالم و تاثیر تاریخي آن در شکوفایي فرهنگ و تمدن اسالمي

از عقل و نقل تعارضات این دو را بررسي کرده است. دست آخر اینکه دو جریان مهم عقل گرا و نقل گرا 
( 2399ها را در پیشبرد تمدن اسالمي مورد بحث قرار داده است. فضل الله نژاد بهنمیری )و جایگاه آن

ابطه عقل و اخالق را از منظر ابوحاتم رازی و ر« عقل اخالقی از منظر دو رازی»ای با عنوان در مقاله
گونه شناسي »( در خالل پژوهشی با عنوان 2396زکریای رازی مورد بررسی قرار داده است. گنجور )

ابوحاتم « عقالنیت وحیاني»زکریاي رازي با « گرایي خودبنیادعقل»عقالنیت دو حکیم رازي؛ تالقي 
اند. در پیوند با ادبیات تحقیق، نوشتار پیش رو هم پرداختهبه بحث عقل از منظر زکریای رازی « رازي

 کوشد با معرفی مشخصات عقل در اسالم این مهم را در نگرش زکریای رازی مورد توجه قرار دهد.می
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 تعاریف و کارکردهای عقل درتمدن اسالمي
ن، بندکردن و نیز در مفهوم لغوي براي عقل معاني مختلفي چون فهمیدن، دریافتن، نیروي ادراك، بست

بندند تا از دست صاحبش نگریزد یا گم نشود و نظایر آن نیز آمده است بندی که به پای شتر میپای
)معین، فرهنگ، ذیل واژه عقل(. از نظر اصطالحي، مواردي چون مرکز شعور یا اندیشه انسان آمده و نیز 

دارد. عقل به و سعادت او است، بازمی چه مانع صالحعقل را بدان جهت عقل گویند که انسان را از آن
ترین فصل ممّیز انسان ي آن، مهممثابه عاملي براي تمییز انسان از حیوان نیز به حساب مي آیدکه بر پایه

 (23: 2390ي او است. )طرفداري، از بعد حیواني، قدرت فکر و اندیشه« حیوان ناطق»به عنوان 
حجیت قائل است و نسبت به تعقل و خرد ورزی دعوت  قرآن طی آیات متعدد به عقل و کارکرد آن

داند. از سوي دیگر کثرث احادیث پیرامون عقل، اسالم را صریح دارد و آن را یک تکلیف و واجب می
است. تعمق در متون دیني زوایایي از درآورده فرد در توجه به عقل و خردورزیجزو ادیان منحصر به 

 .کنیمدهد که به اهم آن اشاره میاوت عقل را فراروي محقق قرار میکارکردهاي متف
ابزار تشخیص فضائل از رذایل اخالقي: عقل و اخالق دو رکن مهمي هستند که در طول تاریخ جوامع 
بشري سر و سامان دادن به موارد مهمي چون نظم اجتماعي وتربیت افراد را برعهده دارند. بر این اساس 

اي که منشأ صفات حسنه و هنجار های اخالقي دارد به گونهتوار با اخالق و داوریعقل پیوندي اس
شود. روایات فراواني در این زمینه در دست درست در مسیر زندگي برخاسته از عقل و خرد دانسته مي

-های دهها ویژگیاین»فرمایند: دهد. از جمله رسول خدا )ص( میاست که فضاي بحث را نشان می

شود. متانت و سنگینِی خردمند، مهربانی، دوراندیشی، ها شناخته میای هستند که خردمند با آنگانه
داشتن ثروت، آمادگی در برابر دشمن، دامنی، سالم نگهبازگرداندن امانت، ترك خیانت، راستگویي، پاك

: 2، ج 2312ي، )محمدي ري شهر«. گیرندبازداشتِن دیگران از زشتی و کنار نهادن ابلهی، سرچشمه می
( در مقابل، بسیاری از رذایل اخالقي نظیر قساوت، قطع رحم، عداوت، بغض، غضب، زودرنجی، 036
 خردي یا ارتباط ناصحیح عقل و اخالق است.سری، خشونت، عدم شکیبایي در امور، حاصل بيسبک

ون وتعقل آمده است. ابزار شناخت و بازدارندگي: واژه عقل در قرآن درقالب کلماتي چون یعقلون، تعقل
ُرون»، «َأَفال َتْعِقُلون»براین اساس قرآن طّي آیات متعّددي را با جمالتي چون  َأَفال »و « َأَفال َتَتَفَکّ

ُروَن  خواهد تا با که از مردم میانسان را به عقالنیت و خردورزي دعوت کرده است. قرآن ضمن آن« َیَتَدَبّ
دهد ها را مخاطب قرار میآمیز آنپیدا کنند، با لحني سرزنش کارگیری عقل، درك صحیحي از مسائلبه

جویند تا به شناخت صحیح دست یابند. قرآن در نهایت، آن دسته از مردم که چرا از عقل خود بهره نمي
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-کند. از نظر قرآن ریشهکنند، سرزنش مییابي به درك عقالني، برخالف آن عمل میرا که با وجود دست

ای گونهگیری صحیح از عقل و اندیشه است بههاي انسان در عدم بهرهکالت و گرفتاريي بسیاري از مش
اگر گوش شنوا داشتیم یا تعّقل کرده بودیم امروز اهل آتش »گویند: هایي میکه در آن جهان، چنین انسان

( در قرآن، 23 و 22)ملك:  1«.ها از رحمت خدا دورندکنند وآنسوزان نبودیم. پس به گناه خود، اقرار می
به عقل در کنار ابزارهاي شناخت حسي چون شنوایي و بینایي اشاره شده است. در این زمینه قرآن 

دانستید و براي شما خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج ساخت در حالي که هیچ نمي»فرماید: می
آیا در زمین سیر »ی دیگر: ه( و همچنین در آی61)نحل:  1«.گوش و چشم و دل آفرید تا قدرداني کنید

 (07)حج:  3«.هایي داشته باشند که با آن خرد ورزندکنند تا دلنمي
کنند نوري است که در ژرفای وجود انسان قرار دارد و ضمن ترین تعابیري که احادیث از عقل میجالب

رک کند. رسول گرامی تواند حقایق هستی را دکه منشأ تمام معارف انسانی است، انسان در پرتو آن میآن
بخشی دل ي روشنیخرد، نوری است که خداوند، آن را برای انسان آفرید و وسیله»فرمایند: اسالم می

( 236: 6، ج 2317)محمدی ري شهري،  4«.ها بازشناسدها را از نادیدنیقرار داد تا بدان تفاوت دیدنی
در دل انسان مثل چراغ در وسط خانه  عقل»در نهایت در حدیثي ازحضرت پیامبر )ص( آمده است که: 

( بر این اساس در اسالم عقل به عنوان ابزار شناخت در 291: 2، ج 2392)شیخ صدوق،  5«.است
 های مختلف از جمله دین، طبیعت و غیره آمده است.زمینه

گیرند و به کسي رار میو عقل در برابر هم ق در زمینه نقش بازدارنگي عقل باید گفت در اسالم غالبًا جهل
گویند. که از خودش قدرت درك و تجزیه و تحلیل دارد، عاقل و به کسي که این قدرت را ندارد جاهل می

عقل، بازدارنده از جهل و ناداني »فرمایند: ( حضرت پیامبر )ص( می06: 2393)علوي لنگرودي،
ع( فرمودند: عقل و خرد در (. همچنین امام علي )037: 7، ج 2317)محمدی ري شهري،  6«.است

، ج 2317نگري و هشیاري و احتیاط است. )محمدی ري شهري،  کردن از گناه و عاقبتحقیقت، دوري
بند شتر و همچنین معناي مستفاد از آن در روایات، ( با توجه به معني لغوي عقل به مفهوم پاي311: 1

                                                                 
ِعیِر* » .1 ا ِفي َأْصحاِب السَّ ا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُکنَّ ِعیرِ َوَقاُلوا َلْو ُکنَّ ْصَحاِب السَّ

َ  «َفاْعَتَرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا ألِّ
ُکْم َواللُه َأْخَر . »1 ْفِئَدَة َلَعلَّ

َ
ْبَصاَر َواأل

َ
ْمَع َواأل َهاِتُکْم اَل َتْعَلُموَن َشْیًئا َوَجَعَل َلُکُم اْلسَّ ن ُبُطوِن ُأمَّ  «َتْشُکُروَن  َجُکم ِمّ

ْرِض َفَتُکوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها» .1
َ
 «َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي األ

باِت الَعقُل نوٌر َخَلَقُه الّلُه ِلِل » .3  «نساِن، وَجَعَلُه ُیضيُء َعَلی الَقلِب ِلَیعِرَف ِبِه الَفرَق َبیَن الُمشاَهداِت ِمَن الُمَغیَّ
راِج فی َوَسِط اْلَبْیِت » .4  «َمَثُل اْلَعْقِل ِفی اْلَقْلِب َکَمَثِل الِسّ
 «ِاّن العقَل ِعقاٌل ِمَن الَجهِل » .5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya11.html
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عقل بازدارنده داراي سطح اولیه است و به  را بازشناسي نمود. گویا« عقل بازدارنده»توان مفهوم می
کوشد کند این کار را بکن یا آن کار را مکن و بدین وسیله میانسان به ویژه انسان جاهل و بدوي امر می

 ي بدوی را کنترل کند و از ارتکاب اعمال نادرست بازدارد.جامعه
می یا صور دیگر عقل چون عقل چنانکه در بحث زکریای رازی بدان اشاره خواهیم کرد در تمدن اسال

خودبنیاد و خرد نقاد هم مواجه هستیم که به تعبیر امام علي )ع( چون شمشیري بران است )آمدي، بي تا: 
های قرآن و روایات شود. سواي توصیه(. این نگرش به عقل در قالب عقالنّیت انتقادي هم مطرح مي23

ي جاهلي حکایت از موضع م در برابر جامعهگیری اسالبه نقد و تالش براي شناخت صحیح، موضع
بخش در مفهوم عام اسالم دارد. گذشته از عقل وحیاني که انتقادي و رهایی انتقادي عقالنّیت وحیانی

ي های مختلف حّتي در زمینهاست، احادیث و روایات و مباحث انتقادي که امامان شیعه در زمینه
 گر لزوم بینش انتقادي در اسالم است.کردند، بیانمیخداشناسي مطرح 

در تکمیل بحث عقالنیت انتقادي باید گفت گذشته از امور غیردیني، ارزیابي عقالني نظام باور دیني نه 
تنها امري ممکن که امری مطلوب و ضروری است. استفاده از براهین عقالني براي اثبات مّدعاهاي 

ي این موارد است. در واکاوي معارف اسالمی های وارده بر دین از جملهضگویی به اعترادیني و پاسخ
دیني که مبناي عقلي ندارد ارزش »فرماید شود، به عنوان مثال امام علي )ع( مینیز این نکته استنباط می

ج تا:  )نوری، بی«. کسی که عقل ندارد دین هم ندارد»و از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است: « ندارد
22 :239 ) 

 
 اهمیت عقل و شرایط کارآمدي آن از دید زکریای رازی

توانیم آنچه در پرتو عقل می»در زمینه اهمیت عقل و خردورزی، زکریای رازی بر این باور است که 
گرداند برسیم و به موجب بلندی مرتبه انسانی است دریابیم و به آنچه زندگی را برای ما نیکو و گوارا می

نائل آییم... و به امور غامض و دور از ذهن و مسائلی که از ما پوشیده و پنهان است نائل  مراد خویش
رسیم. ترین درجه شناخت است، میشویم. حتی به واسطه عقل است که ما به شناخت خداوند که عالی

که او  آید که از رتبت و منزلت آن نکاهیم و در حالیپس عقل با داشتن این درجه از اعتبار واجب می
خود امیر است، اسیرش نکنیم و در حالی که سرور است نوکرش نکنیم؛ بلکه در همه امور به او رجوع 

 (93: 2369)رازی، «. کنیم و مالک و معیار عمل ما در همه چیز او باشد
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رازي تنها به سخن پردازي پیرامون اهمیت تعقل و تفکرنپرداخت؛ بلکه به این پرسش که چرا برخي 
غم آنکه حکمایشان در مزایاي عقل و خرد داد سخن داده در عمل در ساختارها و اجزاي این جوامع بر

جوامع، عنصر عقالنّیت حضوري ضعیف و غیرمؤّثـر دارد، نیز پرداخته است. نامبرده در وهله اول به این 
نظر هم این  ها در عقل و هوش سهم برابری با هم دارند و مبنای اینکند که همه انساننکته اشاره می

است که خداوند ابزار شناختن منافع و مضرات امروز و فردا را به همه انسانها داده است اما بهره گیری از 
(. از دیگر ملزومات براي 297م:  2939داند )رازی، ان منوط به تالش و کوشش در بهره گیری از آن می

 است که اهم آنها عبارتند: های مختلف آنهای مؤلفهبهره بري مؤثر ازعقل شناخت مؤلفه
هاي عقل دو مفهوم عقل کّلي بنديترین صورتشناسي، از جمله مهّم عقل استداللي: به لحاظ موضوع

و عقل جزئي است. عقل کّلي یا عقل نخستین، بصیرت فطري و غریزي به یک چیز است که در آن از 
باشد. این صورت از عقل،  نشدهده استفا های حسی، تجارب عاّدي و متعارف و عقل استداللياندام

کند. عقل جزئي یا عقل استداللي با کمك طور ذاتی و با شهود مستقیم اصول ضروری را درك میبه
های ذهن و مغز، با تأّمل بر محسوسات و ساختن مفاهیم و ي حسي و فعالیتگانهابزارهاي پنج

( نا 333: 2311قت دارد. )ماحوزي، ها در ذهن، سعي در شناسایي جهان پیرامون و حقیاستدالل
هاي اي از مشخصهي موضوعات مختلف، پارهآرامي، کنجکاوي، جستجوگري و شك و تردید درباره

عقل جزئي است. رازي تحت تأثیر همین روحیه عقالني بود که شور وشوق وصف نشدني به تحقیق 
نخوانده ویا دانشمندي نبود که مالقات کتابي نبود که »ای که در حوزه علمي خود ومطالعه داشت به گونه

 (37: 2362)نجم آبادي، «. بودننموده و همه عمر خود را وقف دانش کرده 
زکریا جزو معدود متفکران قرون اولیه است که به خرد نقاد یا عقالنیت انتقادي باور داشت. خرد نّقاد 

نسبت به هر چیزي شك کن، چیز از نقد مصون نیست. دهد: هیچنگرشي است که به ما هشدار می
که بودن بپذیر و در غیر این صورت باشهامت آن را کنار بگذار. حاصل آنبررسي کن، در صورِت درست

رفت و تحّول دائمي ي پیشعقالنیت انتقادي با تصحیح امور و قدرت زایش و نوشدني که دارد، زمینه
یت بنا به دالیلي چون شباهت با بحث اصالت سازد. این نوع نگرش به عقالنتمّدن و فرهنگ را فراهم می

ورزان مسلمان قرار گرفت. همچنین، گاه تفّکر انتقادی به تر مورد توّجه اندیشهعقل در برابر وحي، کم
تر شد و غالبًا ابعاد دیگر آن یعني تالش براي درك و شناخت بیشتراشی، منحصر میگرفتن و اشکالایراد

گرفت. رازي تحت تأثیر عقالنیت انتقادی ن مسائل، موردتوجه قرار نمیحقیقت، اعتبار و معقول بود
هاي همعصران خود را نقد کرد که بودکه جسورانه آراءفالسفه بزرگي چون ارسطو ونیز بسیاري از دیدگاه
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( 32-33: 2362البته این رویکرد انتقادي طیف وسیعي از مخالفان را برایش درپي داشت. )نجم آبادي، 
اگر غرض »ساخت که: ه برخورد او با مخالفانش جالب بود از جمله به آنها خاطر نشان میبا اینهم

ایشان پیروي از سیره دیگري است آن را به مشاهده یا مکاتبه بما بنمایانند تا اگر از سیره ما بهتر است آن 
 (37: 2362. )نجم آبادي، «را اختیار کنیم واگر ایرادي و نقصي در آن راه دارد به رد یا اصالح آن بپردازیم

توان مورد بررسي قرار در پیوند با موارد پیشین مفهوم عقل خودبنیاد را در معرفت شناسي زکریا نیز می
داد. مفهوم خود بنیاد بودن عقل این است که انسان در مسیر شناخت نباید منفعل باشد و هر چه تحت 

علمي وفلسفسي زکریا به تاسی از متون دینی انسان را  عنوان علم به او داده شد بي قید شرط بپذیرد. سیره
بیند که با تعّبدي کورکورانه امور خود را پیش ببرد. همچنین به انسان به عنوان موجود کودن و ناتوان نمی

نگرد که حقایق از بیرون بر او تحمیل شود و او خود هیچ به عنوان موجودي ناتوان با ذهني منفعل نمي
خواهد در مسیر شناخت، فعال باشد و با تالش و ائل نداشته باشد بلکه از انسان مینقشي در فهم مس

یابی به حقایق امور، غیر خودبنیاد، غالبًا تنها راه برای دستتفّکر خود به حقایق دست یابد. در عقالنیت 
تنها حقیقت امری ثابت گرش نهاست،. در نگاه صاحبان این ن توسل به اصول ثابت اولیه و منطق صوری

و مطلق و ابدی است، بلکه فهم ما از آن نیز ثابت و مطلق است. بر این اساس، معرفتی که از فهم 
حقیقت جهان هستی در زمان معینی در گذشته حاصل شده است، ثابت و به مرور حالت تقدس پیدا 

تابد و با تکثر و تنوع را بر نمی کند؛ به همین دلیل، این نوع عقالنیت، فهم جدیدی از حقیقتمی
 کند.ها از حقیقت مخالفت میبرداشت

چنین عقالنیتي تا حّد زیادي بر مراجع بیرون از خرد آدمی استوار است. به بیاني دیگر معلوماتی که در 
اختیار دارد، تصویری ساده از واقعیت و حقیقت است که یا مستقیم و به صورت علم حضوری و یا با 

ای منفعالنه، به ادراك وی درآمده است. گونهي حواس و فعالیت ذهن یعنی به صورت حصولی، بهواسطه
ي شناخت، موجودي غیرفّعال است و مفاهیم و حقیقت از بیرون بر در این دیدگاه، انسان غالبًا در عرصه

شته از آنکه کند. محمد بن زکریا گذشوند و خود تالشي براي شناخت و فهم حقیقت نمیاو تحمیل می
در عرصه علمی به عنوان فاعل شناس فعال بود در عرصه فلسفی نیز به اندیشه مستقل و فارغ از تقلید 
صرف اعتقاد داشت. یر این اساس، از انتساب فلسفه خود به مکتب خاصي خود اجتناب ورزید؛ چرا که 

ترین ، با از دست دادن مهماز نظر او با انتساب فسلفه به نحله خاصي و وابستگي ناشي از آن فسلفه
 داد.خصلتش یعنی استقالل و آزاد اندیشی ماهیتش را از دست می
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 رازي و نفي تقلید کورکورانه
سازد. رویکرد تر میورزان تمدن اسالمی برجستهاز دیگر نکات اساسی که رازی را نسبت به دیگر اندیشه

اطعانه دستاوردهای علمی گذشتگان را نقد کرد شکاکانه او به پیشینه معارف موجود است. او به شکلی ق
داند؛ زیرا سنت فلسفی را کنار و اعالم کرد که هرکس تشکیک اورا در این زمینه نپذیرد را فیلسوف نمی

( گذشته از آن تقلید کورکورانه از پیشینیان را یکی از موانع بنیادین بر 23: 2362گذاشته است. )رازی، 
رسد براي فهم داند که دامنگیر جامعه اسالمی شده است. بنظر میعقل میسر راه شکوفایی و کارایی 

جایگاه رازي در این زمینه و نشان دادن جایگاه پیشینه تمدن اسالمی در زمینه چنین میاحثی مروری 
 هرچند مختصر بر نگرش اندیش ورزان اروپایی پر اهمیت باشد.

ی باید گفت دیرینگي و قدمت، اغلب حکم قانون را داشته در باب تقلید کورکورانه از پیشینیان از منظر کل
طور نیست که هر چیز قدیمي لزومًا خوب و درست هم باشد. این که ما امر خوب و است ولي این

پسندیده را با سنت نیاکان یکي بشماریم، مستلزم پذیرش این باور است که فکر کنیم نیاکان ما از هر 
های مهم ( از استدالل233: 2362اند. )اشتراوس، ر برتر و باالتر بودهی ابناي بشجهت از ما و از همه

ها گاه واقعّیتي بدون نفي یا نقد واقعّیات قبلي و مخالفت با آندر رد تقلید کورکورانه این است که هیچ
اشد. تواند وجود داشته بیابد و از آن گذشته هر واقعّیتي جز در تقابل با نقیض خود نمیامکان بروز نمی

 (33: 2312)استیرن، 
گاهي در طول زمان سیر تکاملي دارد، بالّطبع هر  گذشته از آن، اگر این دیدگاه را بپذیریم که دانش و آ

گاهي و دانش از نسل قبل از خود در مرتبهنسل به گیرد. به بیاني دیگر ی باالتري قرار میلحاظ آ
سالی و پیري ، نوجوانی، جواني، میانچون کودکيطور که انسان که در مسیر ادوار مختلف حیاتش همان

های مختلف هم در مسیر تاریخ به مرور داراي شود، نسلهایش افزوده ميبر تجربّیات و دانسته
گاهی شوند؛ بنابراین تقلید کورکورانه از گذشتگان هیچ مبناي تري نسبت به گذشتگان خود میهای بیشآ

 علمي و عقلی ندارد.
آغاز شد او معتقد بود که پیشینیان با وجود  ري و علمي گذشتگان با فرانسیس بیکندر غرب نقد فک

داشتن درایت قوي و فراغت فراوان چون مطالعات متنّوع نداشتند، خود را به افکار چند متفّکر، 
هاي آن آشنایي نداشتند، و پیچیدگي کردند و چون با تاریخ طبیعت آن روزگارمقّید مي مخصوصًا ارسطو

ی پیچیده و مبهمی از دانش را به وجود آوردند، اما در عصر جدید اعتقاد به عصر طالیي در گذشته شبکه
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رفت و تعالی ی آن قبول پیشرفت و ترّقی که الزمهو اعتقاد به گناه ذاتي انسان، جاي خود را به اصل پیش
 (20: 2323جي السکي، بر اساس عقل بود، واگذار کرد. )

ی خود قرار داده، در ی شّك و تردید، تالش و کوشش براي اثبات یا رّد و یقین را سرلوحهکه قاعده دکارت
ی روش خواستار آن شد که فیلسوفان باید خود را بپیرایند تا به دانش صحیح و سازگار کتاب گفتار درباره

ورزان هر عصر باید از مبالغه در ستایش پیشینیان، خودداري کنند اندیشه دست یابند. از نظر او بزرگان و
تر از مبالغه در ستایش پیشینیان به ترقي و تکامل چیز بیشکم نگیرند. به اعتقاد او هیچو خود را دست
د تا نشان دهد که هم درصدد برآم بین کندرسهگرای خوشزند. در آغاز قرن نوزدهم تعاملفکر لطمه نمي

انسان در جریان زمان و با تالش خود توانسته است با کشف حقایق جدید ذهن خود را پرمایه کند و 
تر بوده و چه که پیشی آندانش خود را براي رفاه خویش و سعادت عموم به کار گمارد. از دید او مالحظه

ًا تکامل را تا حدودي که طبیعت او شود که انسان مسلمچه که اکنون هست موجب این اعتقاد ميآن
 ( 63: 2362کند، پیش خواهد برد. )بکر، اقتضا مي

-تر شدن ابعاد متنوع بحث کمك ميها و شواهد تاریخي متعددي وجود دارد که احتمااًل به روشنمثال

و ارسـطو بـدون هرگونـه  نظرات دانشمنداني چـون افالطـون کند؛ ازجمله: در اروپاي قرون وسطي
هاي با اتکا به دیدگاه گاه که بطلمیوسشد. آنوکاست، مرجع نهایي اروپاییان محسوب میکمنقـدي بي

ی زمین مرکزي یا گردش خورشید و سّیارات دور زمین را مطرح کرد و در کتاب المجسطي نظریه ارسطو
خود، فهم قوانین حاکم بر کیهان را پیچیده ساخت، اروپاییان تحت تأثیر شخصیت او، بدون  با این نظر

که گالیله با مشقات فراوان ها از این نظریه دفاع کردند تا اینهیچ استداللي به شکلي کورکورانه قرن
ارسطو یا هرکس  اشتباه بودن این نظریه را نشان داد و منشأ انقالب علمي در اروپا گشت. در نگاه جدید

اش را چنین ورز اواخر قرون وسطي وضعیت زمانهدیگر ممکن است اشتباه کرده باشد. آرالرد، اندیشه
کند؛ نسل من این عیب بزرگ را دارد که هرچه را از جانب امروزیان بپندارد، رّد می»دهد: شرح می

گویم دهم و ميه کسي از قدما نسبت مياي که داشته باشم، اگر بخواهم منتشر کنم ببنابراین هر فکر تازه
 (62: 2367)لوگوف، «. فالن کسي چنین گفته نه من تا مِن نادان بتوانم افکارم را از مغز خود درآورم

ورزان عصر جدید اروپا، قرآن بحث تقلید به خصوص تبعیت ها قبل از اندیشهدر فرهنگ اسالمي قرن
صراحتًا به چالش کشید. آیات متعددی در قرآن فضای بحث  های دیگران راکورکورانه ازتفکرات و نگرش

گاهی نداری پیروی نکن»فرماید: می 37دهد از جمله در سوره اسراء آیه را نشان می در «. از آنچه به آن آ
آنچه مشخص است قرآن «. گویند از بزرگان اطاعت کردیم وگمراه شدیممی»آمده:  76سوره احزاب آیه 
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نماید. با این پبشینیان، بت ساختن از آنها و مواردی از این دست را مشخصًا رد می اطاعت کورکورانه از
شود غالب متفکران اسالمي نقد پیشینیان را بر همه، تا آنجا که به بحث عقل و اندیشه مربوط می

انه از تابیدند، تنهامعدود دانشمنداني به آن اهتمام ورزیدند. از جمله دانشمندان مسلمان که کورکورنمی
توان به یحیی النحوی اسکندرانی که پرداختند مي« بت گذشتگان»پیشینیان تقلید نکردند و به شکستن 

اش بنام ردود به نقد ارسطو و نیز نقدهاي زکریای رازی بر ارسطو و بخصوص جالینوس در اثر ارزنده
 (223: 2237اشاره کرد. )صفا، 

کند. )رازی، ث عدم قطعیت در علم را مطرح میرازی، در مقدمه رساله شکوك علي بطلمیوس بح
شود و پس از مطالعه دقیق اثر و ذکر نکات ای و دانشمند ظاهر می( در مقام منتقدي حرفه73: 2362

من با کسي برابر شدم که »کند مبني بر اینکه مثبت و ارزشمند آن به مقام علمي جالینوس اعتراف می
)محقق، «. امام و بوسیله او راهنمایي شدهاز هرکس از او سود بردهپیش از هرکسي برمن منت دارد و بیش 

( و در نهایت تناقضات و اشتباهات او را مورد نقد و بررسي قرار داده است. رازي در پاسخ 296: 2371
دانستند به به مخالفانش که پیشینیان را نقدناپذیر و تبعییت محض ازآنان را نشان تواضع علمي می

ي چون احتمال خطا از هرکسي، سهو و غفلت انسان و تکامل علم در مسیر زمان را خاطر سادگي عوامل
تواند بر آموزد؛ اما می( او معتقد بود هرکس از اسالف خود می330: 2371سازد. )محقق، نشان می

و سبقت جستن از آنها امیدوار باشد. رازي بخوبي دریافته بود که پذیرش بدون استدالل آراء گذشتگان 
شود که رکود یا عدم ای میها در غالب موارد باعث ایجاد فضا و منطق راکدکنندهی آنتأیید کورکورانه

(. درنهایت این دیدگاه را چنین 332م:  2939های جدید را بدنبال دارد. )رازی، تولید تفّکرات و نگرش
نه، سخت کوشانه و به طور شما باید بدانید که هر فیلسوف بعدی که خود را مجتهدا»دهد: توضیح می

مشکالت دقیق پیشینیان او را به بحث و دائم به تحقیق فلسفی متعهد ساخته است، یعنی همان حوزه که
ها داشته باشد، ای فراوان از تفکر و تحقیق در سایر حوزهاختالف وادار کرده است، اگر ذهنی تند و تجربه

حفظ خواهد کرد. با تسلط یافتن سریع بر آنچه متقدمینش  اند خواهد فهمید وفهمیدهرا که آنان میآنچه
اند، به سهولت بر آنان تفوق خواهد جست. زیرا تحقیق، تفکر و هایی که دادهاند و با فهم درسدانستهمی

 (306: 2313)نصر و لیمن، «. نیروی ابتکار به طرزی اجتناب ناپذیر رو به پیشرفت دارد
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 نقش عقل و تجربه در شناخت
ي معرفت شناسی در تمدن اسالمی زکریای رازی اهمیتی در زمینه توجه به جایگاه عقل و تجربه در حوزه

کند فهم این دانش را منوط به صرف وقت فراوان و در خور دارد. او وقتی از علم شیمی صخبت می
گرفت از نظر او  (. این مهم را در علم طب نیز به کار76: 2362داند. )رازی، مستمر مشاهده وتجربه می

در طب تنها نباید بر رویکرد عقلی اتکاء کرد بلکه یه کمک تجربه مشاهدات مستمر وکنترل مداوم بیمار 
 (03ق:  2396در مسیر صحیح درمان او گام برداشت )رازی، 

و  ورزاني چون افالطونگرایان یا مکتب اصالت عقل: این نگرش در سیر تاریخي خود با نام اندیشهعقل
تواند بشر را م( که معتقد بودند عقل می 2766-2732م( و اسپینوزا ) 2723-2297بعدها رنه دکارت )

به سوي معرفت صحیح رهبري کند، گره خورده است. از خصوصیات بارز این مکتب آن است که انسان 
نام عقل، ه خویش است بهای مخصوص بعالوه بر قوای حّسی که مانند حیوانات دیگر دارد، دارای قّوه

ترین اّدعاي طرفداران مکتب ( بر این اساس، مهّم 219: 2363که کار شناسایی را بر عهده دارد. )فولکیه، 
تواند حقایق مختلفی را ي آن میاصالت عقل این است که ذهن انسان نیرویی دارد که انسان به وسیله

ی، شناختی است که از طریق تفّکر و اندیشه به ي عالم هستی، با یقین بشناسد. شناخت عقلدرباره
 رو با ادراکات حّسی تفاوت ماهوی دارد.آید و ازایندست می

گیرد، در فراز و فرودهای گرایان: این دیدگاه که در مقابل اصالت عقل قرار میدیدگاه حّسّیون یا تجربه
-2732م( و جان الک ) 2727-2272هایی چون اپیکور، فرانسیس بیکن )سیر تاریخي خود با چهره

گرایی تواند به معرفت نائل آید. تجربهکه معتقد بودند انسان از طریق حواس می خوردم( پیوند مي 2630
شود که کّل معرفت به جهان خارج را برگرفته از تجربه ای گفته ميدر معنای کّلی و گسترده، به نظرّیه

 داند.می
گرایان که هر کدام با رویکردی افراطی، یکي از ابزارهای گرایان و حّس قي: در مقابل عقلدیدگاه تلفی 

اند، مکتب ترکیبي قرار ي شناخت قلمداد کردهمعرفتی یعني عقل و تجربه را به عنوان تنها راه و وسیله
از  و تا حّدی کانت توان به معرفت نائل آمد. ارسطوگیرد که معتقد بود با جمع بین حّس و عقل میمی

( کانت به عنوان یکي از متفّکران 22: 2393ي متفّکران چنین رویکردي هستند. )علوي لنگرودي، جمله
گرایی، از یك سو عقل را به عنوان ابزار مهّم گرایی و تجربهي تالقي عقلتأثیرگذار بر غرب و نماینده

د است بدون عقل، شناخت و تمییز اشیاء و اطراف غیرممکن است و از پذیرد و معتقشناسی میمعرفت
گیرد. در کتاب نقد عقل محض، شناخت جهان را با گرایی موضع انتقادي میسوي دیگر در برابر عقل
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پردازی در داند و معتقد است شناخت از طریق عقل محض، سر از توّهم و خیالخرد ناب غیرممکن می
ت، عقل باید دامن خود را کوتاه کند و به جاي نگاه کردن به واقعّیت، بر خویش آورد. از نظر کانمی

بنگرد. از دیدگاه او رسالت عقل نگاه تحلیلي واقعي نیست بلکه نقد و سنجش خویش است و تنها 
 پذیر هستند.هاي محسوس و آزمونهای علمي از دید او گزارهگزاره

تبع آن متفکرانی چون زکریا در مسیر شناخت وکسب معرفت  ها قبل از غرب در تمدن اسالمی و یهمدت
های بر هردوي عقل و تجربه تاکید داشتند. درزمینه نقش تجربه یکي از عللي که باعث شد رازی دانش

پیشینیان وکتاب هاي آنان را به دیده بي اعتباري بنگرد همین عدم اتکاي آنان به تجربه وآزمایش است. 
از همه ها وآزمایش هایي که یکنفر در زندگي کوتاه خود بدست آورده است تجربهبراین اساس او معتقد 

های منطقي که فاقد آزمایش هست آنها متقن تر است. همچنین او تجربیات وآزمایش ها را بر استدالل
باعث شد درنقد کتاب شکوك ( در اثر همین اتکاي تجربي زکریا بود که13: 2372ترجیح دهد. )دبور، 

آید اغلب آثار بطلمیوس نسبت به درستي برخي آراء آن شك کند. آنطور که از منابع تاریخي بر میعلي 
رازي در زمینه پزشکی حاصل تجارب وآزمایش هایي است که وي دربیمارستان ها به عمل آورده است 

فات بود. در (. یکی از نتایج رویکرد عقلی و تجربی زکریا مبارزه با جهل و خرا222: 2362)نجم آبادی، 
کند که برای رها کردن علم کیمیا از خرافات ناگزیر دوازده کتاب در زمینه کیمیا یکی از آثارش اشاره می

نویسد و سپس کتاب سر االسرار را که کاماًل رویکرد علمی و تجربی دارد را می نگارد. )رازی، می
گیرند که با وجود ادعایش مبني بر ( علت اینکه مخالفاني چون کعبي بلخي بر او ایراد می22: 2309

تبحر در علم کیمیا ده درهم جهیزیه همسرش را هم نتوانسته بدهد یا با وجود ادعاي نجوم و علم به 
-( به تفاوت رویکرد آنها بر مي32: 2362های شدیدي شده است. )نجم آبادي، کائنات گرفتار مصیبت

به کیمیا و نجوم در قالب علوم غریبه و مباحثي گردد. نگرش کعبي و بسیاري از مخالفان رازي نسبت 
آمد، اما چون جادوگري و طالع بیني پیوند خورده بود که با توجه یه شرایط مشاغلی پرسود به حساب می
: 2313رازي به نجوم و کیمیا به عنوان علوم طبیعي، رویکرد علمي وتجربي داشته است. )نصر و لیمن، 

327) 
 

 عقل ستیززکریاي رازي ونگرش هاي 
هر چند رازي در عصر طالیي تمدن اسالمي مي زیست که حاصل مواردي چون تعالیم واالی اسالم، 

های عقالني چون معتزله های دیگر، تسامح نسبي خالفت عباسي ونیز جریانمناسبات مسلمان با تمدن
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بودند که قائل به  اشاعرهها نمود. ازجمله این جریانهای انحطاط نیز آرام آرام چهره میبود، اما زمینه
توّجهی به علوم عملي مفید، از در مخالفت با علوم عقلي تعارض علوم نقلي و عقلي شدند و ضمن بی

تأثیری اساسي  درآمدند و حّتی تدریس این علوم را ممنوع ساختند که این رویداد بر افول تمّدن اسالمي
کید بر شناخت با عشق و دل و با ( نحله23: 2393گذاشت. )گلشني، هایی چون تصوف ضمن تأ

ابزارهایی چون کشف و مراقبه، به عدم کفایت عقل و استدالل براي درك حقایق بسنده نکردند بلکه آن را 
 (23: 2393یابي به حقیقت قلمداد نمودند. )گلشني،مانعي بر سر راه دست

ها به رهبانیت مسیحي و چون عّباد، زّهاد و نّساك که نگرش آن هایيدنیاستیزي و دنیاگریزي گروه
تر بود تا اسالم، با اصل مسؤولیت و تعهدپذیري انسان در اسالم در تضاد بود. از ریاضت هندي شبیه

های دنیاستیزي چون بخشي ازصوفیان، عّباد، زّهاد و نّساك منحرف شده از مسیر واقعي اسالم منظر گروه
ها نه فقط جایگاهي نداشت که منبع مهم شناخت و رکن مهم تمدن و پیشرفت در نزد آن عقل به عنوان

ی ی جامعهشد. علم، منبع دیگر شناخت و رکن بسیار مهم تحوالت تمدني و توسعهمدام تحقیر می
 شد.نمود، منجرمیی شخصي فرد میبشري به معرفتي محدود به مسائل شهودي و عشق که بسان تجربه

نماید. هنگامي بر آثار رازي بیانگر آن است که به شکل صریح با این نوع تفکرات مخالفت میمروري 
کرد، دعوت ملوك را به استخفاف رد می»کند مبنی بر اینکه که متهم شد که از سیره سقراط تبعیت نمی

د مثل نبود، از پوشید، در بند ساختن خانه وگرد کردن توشه وتولیخورد و جامه فاخر نمیطعام لذیذ نمی
جست بهمان خوردن گیاه و پیچیدن خود در خوردن گوشت و نوشیدن شراب و مالزمه لهو دور می

کند: یکي آنکه ( او درپاسخ به نکاتي اشاره می222: 2371)محقق: «. ورزیدژنده قناعت میای جامه
فشار قراردادن او، آن  ای از زندگي این رویه را داشت و مخالفانش براي تحتسقراط تنها در مرحله

درحقیقت سزاوار مالمت وموجب »بخشي از زندگي سقراط که پي به افراط خود برد واز آن رویه که 
( را پوشیده نگاهداشتند. او که براي انسان 226: 2371)محقق: «. خرابي عالم وانقطاع نسل عدول کرد

پردازد. برغم اعتقاد به تعادل در ها میانو اندیشه آزاد او ارزش فراواني قائل است به تفاوت سالیق انس
پوشیده همه از او زندگي، این را قبول ندارد که مثاًل چون ارسطو در بیابان زنگي کرده و لباس ژنده می

تقلید کنند. در نهایت رازي معتقد است همانطور که آزار رسانیدن به حیوانات و همنوع کار درستي 
وشي از مواهب دنیا نیز کاردرستي نیست. نتیجه آنکه اعمالي چون در پنیست آزار رساندن به خود وچشم

آتش انداختن خود بر آتش جهت تقرب خدا در هند، روش مانویه در گرسنگي کشیدن و تشنگي کشیدن 
براي غلبه برنفس و نیز رهبانیت عیسویان و نیز پوشیدن لباس درشت وخوردن غذاهاي ناگوار مواردي از 
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( با این همه، در نهایت 222: 2371ان مسلمان را غیر عقالني شمرده است. )محقق: این قبیل را در می
توان گفت که در دنیاي اسالم متعاقب رازي پیروزي با جریان عقل ستیز بود و بتدریج با مواردي چون می

ي کنار گذاشته شدن تحقیق و تدبیر علمی، محدود گردیدن دایره عقل، تقلید بدون اجتهاد، دانشمندان
 (232: 2237چون زکریا حکم سیمرغ و کیمیا یافتند. )صفا، 

 
 گیرينتیجه

تأکیدات قرآن و احادیث مکرر بیانگر آن است که اسالم آیین خرد وعقالنیت است وعقل به عنوان هدیه 
الهي جایگاه واالیي در راهنمایي انسان و کسب معرفت دارد. همچنین، عقل به عنوان مرکز شعور 

شود به ن ابزاري جهت تشخیص نیك و بد و شناخت آنچه که باعث سعادت انسان میواندیشه انسا
رازي از متفکران برجسته و شاید منحصر به فرد آید. در این میان، ابوبکر محمدبن زکریايحساب می

عصرطالیي تمدن اسالمي است که جایگاه واالیي براي عقل به عنوان هدیه الهي در راهنمایي انسان 
هاي مختلف عقل و رفت صحیح قائل بود. نکته مهم آنکه نامبرده با تشریح صورت بنديوکسب مع

شناخت موانع بر سر راه آن درصدد بکارگیري عملي آن براي سعادت فرد و جامعه برآمد. از نظر او، 
ه بکارگیري عقل استداللي، عقالنیت انتقادي و عقل خود بنیاد صرفنظر از نقدهایي که برآنها شده زمین

ورزان عصر جدید ها قبل از اندیشهگردید. همچنین رازي قرنساز تحوالت فکري اساسي در جوامع می
ای کاماًل مستدل تقلید کورکورانه از دانشمندان و حکماي پیش از خود را از موانع مهم نوزایي و به گونه

ه با این طرز تفکر پرداخت. ای کاماًل علمي به مقابلها و کشفیات جدید دانست و به شیوهپیدایش نگرش
توجهي به دنیا از گیري یا بيهای عقل ستیزي که در مواردي تحت عنوان زهد و کنارهمبارزه با جریان

آید. در نهایت او در زمره عقالنیت اسالم فاصله گرفته بودند، از اقدامات بسیار مهم او به حساب می
فیق تجربه و آزمایش با عقل به شناخت جامع در حوزة گیرد که کوشید با تلمعدود دانشمنداني قرار می

 معرفت شناسي نائل آید.
 

 کتابنامه
 قرآن کریم.

 آمدي، عبدالواحدبن محمد )بي تا(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، مکتب االعالم االسالمي.
 تشارات وزارت خارجه.(. خشونت و قدرت، ترجمه بهنام جعفري، تهران، مرکز چاپ و ان2312استیرن، فرانسوا )
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گاه.2362اشتراوس، لئو )  (. حقوق طبیعي و تاریخ، باقر پرهام، تهران، انتشارات آ
گرایی در جهان اسالم و تأثیر تاریخی آن در شکوفایی گرایی و نقلسیر تحول عقل(. »2311افتخاری، سید رضا )

 .9-32، صص22، ش 7، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، س «فرهنگ و تمدن اسالمی
 (. ایمان و عقل فلسفه دین، ترجمه حسین کیاني، تهران، آشیانه کتاب.2316پیترسون، مایکل و دیگران )

ای، تهران، شرکت انتشارات الله مقدم مراغه(. سیر آزادي در اروپا، ترجمه رحمت2323جي السکي، هارولد )
 جیبي.

 ي، تهران، موسسه مطبوعاتي عطایي.(. تاریخ فلسفه در اسالم، ترجمه عباس شوق2372دبور، ت.ج )
 (. سر االسرار، ترجمه حسنعلی شیبانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.2309رازی، محمد بن زکریا )
 (. مدخل التعلیمی، به اهتمام حسنعلی شیبانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.2362رازی، محمد بن زکریا )
ک علی الجالینوس، زیر نظر مهدی محقق و سید نقیب العطاس، تهران، (. الشکو2362رازی، محمد بن زکریا )
 انتشارات دانشگاه تهران.
 (. طب الروحانی، تهران، سازمان انجمن اولیا و مربیان.2369رازی، محمد بن زکریا )
 ق(. اخالق الطبیب، تصحیخ محمد لطیف العبد، قاهره، مکتبه دار التراث. 2396رازی، محمد بن زکریا )

م(. المناظرات بین الرازیین ذیل رسائل الفلسفیه، تصحیح پاول کراس، قاهره،  2939زی، محمد بن زکریا )را
 جامعه الفواد االول.
 .2(. تاریخ فلسفه در اسالم، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، ج 2372شریف، میرمحمد )

سید محمد جواد ذهني تهراني، (. علل الشرایع، ترجمه 2392شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین  )
 تهران، نشر هادي.

 .2(. تاریخ علوم عقلی، تهران، امیرکبیر، ج 2237صفا، ذبیح الله )
 (. درآمدي بر مباني تمدن و توسعه، یزد، انتشارات اندیشمندان.2390طرفداري، منصور )

 انشگاه یزد.البالغه، یزد، انتشارات د(. تربیت عقالني در نهج2393لنگرودي، کاظم )علوي
، فصلنامه فرهنگ «عقل اخالقی از منظر دو حکیم رازی(. »2399فضل الله نژاد بهنمیری، محمد هادی )

 .12-230، صص 00، ش 23پژوهش، س 
 (. مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.2363فولکیه، پل )

 و مطالعات فرهنگی. ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانيیني(. از علم سکوالر تا علم د2393گلشني، مهدي )
زکریاي رازي با « عقلگرایي خودبنیاد»گونه شناسي عقالنیت دو حکیم رازي؛ تالقي (. »2396گنجور، مهدی )

 .229-222، صص 2، ش 9، فصلنامه تاریخ فلسفه، س «ابوحاتم رازي« عقالنیت وحیاني»
 .ترجمه حسن افشار، تهران، انتشارات مرکز .روشنفکران در قرون وسطي (.2367لوگوف، ژان )
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عقل جزئی و کلی در اندیشه موالنا؛ تحلیلی (. »2319و بهار و تابستان  2311ماحوزي، رضا )زمستان 
 . 332-327، صص9، ش 2-7، پژوهشنامه ادب حماسی، س «موضوعی با نظر به کتاب مثنوی معنوی

 (. محمد بن زکریاي رازي فیلسوف ري، تهران، نشر ني.2371ق، مهدي )محق
 .6(. میزان الحکمه، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ج 2317محمدی ری شهری، محمد )
 .2(. دانش نامه عقاید اسالمي، قم، موسسه علمي و فرهنگي دارالحدیت، ج 2312محمدي ري شهري، محمد )

، فصلنامه «منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسالمی(. »2391سین )متولی امامی، سید محمد ح
 .2-27، صص 0مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، پاییز و زمستان، ش 

 (. فرهنگ فارسی معین، تهران، امیرکبیر.2312معین، محمد )
 زي.(. محمد بن زکریاي رازي، کرمانشاه، انتشارات دانشگاه را2362نجم آبادي، محمود )

(. تاریخ فلسفه اسالمي، ترجمه جمعي از اساتید فلسفه، تهران، انتشارات 2313نصر، حسین و ولیمن، الیور )
 . 2حکمت، ج 

 .22موسسه آل البیت )ع(، داراالحیا التراث، ج  ،تا(. مستدرك الوسائل، قمنوري، حسین بن محمدتقي )بی
 .92-232، صص 29فصلنامه کالم اسالمي، ش  ،«گرایی انتقادي و نقد آنعقل(. »2312واعظي، علي )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


