
 

  شکاکان به اسالم، محمد بن زکريا رازی

 

انديش تمام دنيای اسالم ناميد. وی بزرگترين  ) را بتوان بزرگترين آزاد٩٢۵-٨۶۵شايد ابوبکر محمد بن زکريا رازی (
کتاب در زمينه های بسيار  ٢٠٠پزشکان تمام زمانها بوده است. رازی در حدود  پزشک دنيای اسالمی و يکی از بزرگترين

که نوشتن آن در  مختلف نوشت. بزرگترين اثر پزشکی وی دايره المعارف جامع الکبير معروف به المعادی است ومتنوع 
رازی شخصی بسيار   خوبی نشان ميدهد که سال طول کشيد. مطالعه دفاتر پزشکی ای که رازی نوشته است به ١۵حدود 

ده است. در اين دفاتر رازی بطور دقيق و مشخص بهبود کامال بدور بو آزاد انديش بوده است و از تعصب و انجماد فکری
يکی از اولين  آنها و راه های درمان آنها و نتيجه اين درمانها روی بيماران را ثبت کرده است. رازی بيمارانش، مشکالت

ن رساله ها اختراع دستگاه چاپ در اروپا اي رساله ها را در مورد بيماری های واگيردار آبله و سرخک نوشت، که بعد از
 .شد از اولين کتابهايی بود که ترجمه شد و چاپ

اديان بود. رازی هيچ آميختگی   های رازی در مورد اما چيزی که باعث شد مسلمانان به شدت رازی را تکفير کنند، ديدگاه
عروف ترين کتابهای نميديد. در دو کتاب روشنگرانه که يکی از آنها بعدا يکی از م و همگونی ای را در ميان فلسفه و دين

تحت تاثر خود قرار داد، تنفر و ضديت خود از اديان  را نيز بطور مستقيم) ١ آميز آزاد انديشان اروپايی (سه دغلکار کفر
 از دست مخالفان وی نجات نيافت، اما اين روشن "در باب رسالت" کفر آميز رازی مبتنی بر وحی را آشکار کرد. کتاب

و سعادت بوده است. اما از   است که محور اصلی کتاب ارجحيت استدالل بر وحی و معرفی فلسفه بعنوان تنها راه حقيقت
مانده است، در اينجا دو نظريه اسماعيلی بر آن نوشته است باقی  آثار کفر آميز رازی، تنها قسمتهايی که يک نويسنده

 .اين اثر را باز خواهيم گفت بنيادی و جسورانه از

شده اند، و نبايد استعداد استدالل خويش را در برابر  همه انسانها برابر هستند، و بطور برابری دارای استعداد استدالل
 قادر ميسازد تا حقايق علمی را مستقيماانسان را   دست بدهند. اين استدالل است که ايمان کور دست کم بگيرند و از

اين بزهای ريش بلند هرگز  دريافت دارد. رازی پيامبران را بطور اهانت آميزی "بزهای ريش بلند" ميخواند و ميگويد
نسبت به بقيه هستند. در ادامه ميگويد اين بزهای ريش بلند  نميتوانند ادعا کنند که دارای برتری فکری و روحانی خاصی

کردن خود در دروغهايی که از خود تراوش ميکنند به اطاعت کور کوران از "گفتار  لی که مردم را با غرقدر حا
 .فرا ميخوانند؛ ادعا ميکنند که با پيامی از طرف خدا آمده اند  "ارباب

ياد مانده است مشتی داستانها و رواياتی که از آنها به  معجزات پيامبران نيرنگهايی هستند که بر حيله گری استوارند، و يا
در  چيزهايی که پيامبران ميگويند ااز اين حقيقت آشکار ميشود که گفتارهايشان با يکديگر دروغ است. باطل بودن تمام

حقايق ميداند مجاز ميگرداند. انجيل  تضاد است، پيامبری آنچه پيامبر ديگر منع کرده را در حالی که خود را مخزن و انبار
قرآن بعنوان مثال، که يک مجموعه طبقه بندی شده از "افسانه هايی  در مورد  و قرآن انجيل را. تورات را نقض ميکند
زبان، سبک و  اين در حالی است که در واقع ادبيات و  که بطور مضحکی آنرا بی مانند ميخوانند و پوچ و متناقض" است

 .اين الف معروف "فصاحتش" از بی عيب و نقص بودن بسيار دور است

مذهبيشان را کورکورانه دنبال کنند. اديان اصلی ترين  ب و رسوم، سنت و تنبلی فکری باعث ميشود که انسانها رهبرانآدا
 نوع انسانها را بال زده کرده است. اديان همچنين دشمن ثابت قدم تفکر فلسفی و تحقيقات دليل جنگهای خونينی بوده اند که

انسانها تاکنون بيشتر از فايده  صطالح مقدس بی ارزش هستند و ضرر آنها برایعلمی بوده اند. نوشتارها و کتابهای به ا
افالطون، ارسطو، اقليدس و بقراط تابحال خدمات بسيار بيشتری را  آنها بوده است، در حالی که نوشتارهای قدمايی همچون

 .رسانده است به انسانيت به سمر

نوجوانان هستند. دين حقايق را خفه ميکند و کينه را  کسانی که دور رهبران دينی جمع ميشوند يا کم مغز هستند يا زنان و
 کتابی درون خودش حقانيت و نتيجه از وحی بودن اش را آشکار سازد، رساله های هندسی، پرورش ميدهد. اگر قرار باشد

ادعای رازی در مقابل مسلمانان  دعا را خيلی بهتر از قرآن مشخص کنند. اينستاره شناسی، پزشکی و منطق ميتوانند اين ا
که رازی آنرا رد کرده است) رسالت محمد و حقانيتش را به ( تندرويی مطرح شده است که ميگفتند زيبايی و فصاحت قرآن

 .ثبوت ميرساند

دون اينکه در وحشت از قوانين مذهبی ای که منظم ب در فلسفه سياسی، رازی معتقد بود که اشخاص ميتوانند در يک جامعه
 آنها مجبور ساخته اند زندگی کند. مسلما چيزهايی که شريعت اسالمی آنها را منع کرده پيامبران انسانها را به پيروی از



رازی معتقد بود که اين  است، همچون نوشيدن شراب نتوانسته است دردسری برای رازی ايجاد کند و همانطور که رفت،
 .انسانها است نه دين و مذهب سفه و استدالالت انسانی است که باعث سعادت و پيشرفتفل

علوم از نسلی به نسل ديگر پيشرفت ميکنند. معتقد  و باالخره رازی معتقد به پيشرفت فلسفی و علمی بود. معتقد بود که
ها به اين دليل که با پيشفرض های قبلی بدون تعصب باشند، و مشاهدات تجربی را تن بود که اشخاص بايد با بينش آزاد و

نظريات انسانهايی از لحاظ علمی  کارها و  همخوانی ندارد رد نکنند. رازی معتقد بود که کارهای علمی و فلسفی او با آنان
 .برتر از او، در آينده جايگزين خواهد شد

سالی تاريخ مدرن، چه در اروپا و چه در  ميان از آنچه گذشت آشکار است که رازی پرقدرت ترين انتقادات را در دوران
آثار کفر آميز او بطور مشخص و دقيق باقی نمانده است اما همين خبر از  .جهان اسالم بر عليه دين انجام داده است

 .جامعه اسالمی "که در جاهای ديگر در آن دوران وجود نداشته است" ميدهد شرايطی آزاد در

اسالمگرايان به جرم کفر ورزيدن و نفی کردن وحی آنقدر  نوشتار از سرانجام رازی کهگويا نويسنده اين متن اصلی اين "
 تا کور شد و اينکه علی رغم آنکه پزشکی ميخواست اورا تيمار کند هرگز اجازه نداد وی با کتاب خودش بر سرش کوبيدند

از اين روست که به خطا گمان ميکند  دارد، ورا مداوا بکنند و ميگفت نميخواهد دنيای اينچنين را بار ديگر ببيند، اطالع ن
اين است که نويسنده چطور توانسته است از اينکه از رازی کتاب  رازی در شرايط آزادی ميزيسته است. و نکته عجيب تر

  نتيجه گيری کند که رازی در شرايط آزادی زندگی ميکرده است." مترجم کفر آميزی باقی نمانده

گرامی ميداريم: خردگرايی، شک گرايی در مذهب،  هايی حمايت ميکند که ما نيز آنها را بسيارما معتقديم رازی از ارزش
 .حل مسائل انسانی، تجربه گرايی، تعصب نورزيدن و عدم اعتماد کور به سنت ها اعتقاد به علم، بکار گيری استدالل در

ام   ١٠که جايگاه انسانی که در اوايل قرن ميشود  يافتن اين ارزشها در تمامی اعصار بسيار دشوار است و اين باعث
 ارزشها بوده است بسيار واال باشد، و در واقع اگر قرار است جامعه اسالمی به افتخار زندگی ميکرده است و پايبند به اين

 .گذشته خود برگردد، اينها تنها ارزشهايی است که بدانها نيازمنديم

   

قابل دسترسی است. اين کتاب  +  است و ترجمه انگليسی آن در ribus De Tribus Impostoنام کتاب به التين ) ١
به بررسی و نقد سه شخصيت دينی يعنی موسی، عيسی و  از کتب کالسيک اروپاست که نويسنده آن مشخص نيست. در آن

 .داخته ميشودمحمد پر
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