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 چکیده
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 یرویر ز اشتراکاتشران، عمراتاد دو ن  نظرر ا صرر   نیر است. عقرل و د  یاسالم نیمسلمانان در قرون نخست
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 مقدمه. 1

د. تمایز کرخود ایجاد  ۀ مردم قلمروفرهنگ و انایش اسالم فصل درخشانی در تاریخ

هنگی و علمی آن بود. اهتمام با سایر ادوار تاریخی، اعتالی فرۀ اسالمی دورروشن 

علوم  مخصوصاد ،ن به تحقیق و فحص در علوم و دستاوردهای اقوام گوناگونمسلمانا

؛ بودقرآن ، انانمسلمتحرک  ۀانگیزه و مای ،. درحقیقتابهی رسیاتنعیونانی، به نتایج م

 فقهقواعا و احکام  ۀرا به کشف و اقامآنها  ،کتابی آسمانی که درک مسائل و معار  آن

الم از علوم واداشت. فقه علم احکام روزمره و عملی بود. علوم دیگری ماننا حایث و ک

که وجوب آن بیشتر از همه آن  و اصول فقه ن بود خصوصاداولیه و نخستین مسلمانا

اما قرآن عالوه بر قواعا اخالقی عملی، مشحون  ؛(185: 1425خلاون، ابن)شا میاحساس 

به در باب معرفت و علم، ی قرآن یهاگزاره موضوعات ماوراءالطبیعه و انتزاعی نیز بود.

ثیر ترغیب تأبرای درک چنین مسائلی تحت لمانانا. مسکنمیتشویق و ترغیب تعقل 

البته  ؛ا یکایگر به کشف معانی و مفاهیم دست زدناقرآن و مجاورت و اختالط اقوام ب

درخور آنها را اسالم  ،ای از این حقایق و مسائل اگرچه در ردیف موضوعات عقلی بودپاره

می« حقایق توقیفی»آنها را  ده بود کهکرتوصیه  شانو به منع و توقیف دانستنمیاعتنا 

 ۀچون عقل در حیطلیکن حرام نبود،  این حقایقاشتغال به  .(1/32 :1977، )النشارنامنا 

و « وناذات خاا»مسائلی ماننا  شمرد؛را عبث می لی نااشت، اسالم آنمسائل آن مجا

 که مجموعاد« سرنوشت انسان»و « پیاایش عالم منشأ»او یا « حیثیت وجودی»

است. عطش « عالم»و « خاا»و « انسان»ارتباط و جایگاه  دربارۀاالتی سؤ ۀدربردارنا

ویژه از طریق جذب میراث به ،ملله این مسائل با استمااد از ذخایر فکری سایر پاسخ ب

 .فرونشاناه شایونان 

اتفاق افتاد.  ق ترجمه در رونا نهضت علمی مسلمانانطریانتقال علوم یونانی از

که  با فرهنگ  برعهاه داشتنانصارا و مجوس  ویژه، بهاهل ذمه عماتادرا پیشبرد این کار 

. علوم یونانی شامل علوم (47: 1396کوب، زرین)بودنا ها از عربتر ی دیگر مأنوسهاو زبان

 ؛مشهور شانا« علوم اوائل»به  انانریاضی، منطق، طبیعیات و غیره بود که نزد مسلم

یونانی  ۀعقل بود و حتی مسائل مابعاالطبیع عماتاد هاکلی آن ۀعلومی که شالوده و قائا

یونانی با احکام اسالم همسو  هایای از قواعا و نگرشد. پارهاحکام عقل متکی بونیز به 

 ،. با این احوال(145: 1429السیوطی، ) های عالمان دینی را در پی داشت؛ لذا مخالفتنبود

های تفکر یونانی به فحص در مسائل ماورایی تحت جذبه یدر قلمرو اسالمپژوهشگرانی 
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مستنا به قرآن  ،از دانش و حکمت را ر خودو انتزاعی دست یازیانا و توضیحات و تفاسی

جوانب  ۀگرایی شانا و در همتعقل شپیگیر رو ،. فالسفه(1/33 :1977، )النشاردنا کر

ین موضوعی ا دادنا ومحک عقل محض را مالک قرار می ،حتی مسائل ایمانی ،علوم

با  السفه و اهل حکمت شا. فالسفهاختال  علمای دینی و ف بود که محلناخوشاینا 

 ،ناداشت یعقل یرا که گرایش رجال دینی گروهی ازبرخی از مسائل دینی،  دربارۀپرسش 

ای موسوم به ماد عقل پاسخ دهنا و نحلهدینی را بههای تا گفتمان و پرسش ناواداشت

 در روش خود از فن منطق ولی ظاهراد ،از فالسفه نبودنا که آورناوجودرا به «معتزله»

گفتمان این . (107 :همان)دنا کرگویی مسائل دین استمااد و پاسخ یونانی برای ماافعه

 گروشلکن گرایش عقلی و  ،شامعتزله در اسالم اگرچه جهشی بایع محسوب می ۀتاز

 حساسیت علمای دینی را به خود برانگیخته بود. ،منطق به

 سوق یرا بیشتر به کسب احکام عقلانان مسلم ۀاالت عقالنی، عامسؤ ۀرشا فزاینا

اما علمای دینی گرایش به  ،نظر چارچوب تفکر یونانی پاسخگوی این نیاز بودداد و بهمی

 ؛(258: 1397تیمیه، ابن) کردنامیراث یونان را تهاجمی به میراث و تعالیم اسالم تلقی می

 تقسیمها و فرق مختلفی را به گروه اختال  گریبان معتزله را نیز گرفت و آن ۀالبته دامن

. اختال  و تباین نظام اعتزالی موجب توقف معار  عقلی در (34 :1428بغاادی، ال)د کر

. نادکرسینا و پیروانش دنبال ای ماننا فارابی و ابنفالسفه رونا را، بلکه آن اسالم نشا

ثر از میراث بلکه دانشورانی متأ ،دناکرنفی نمیهم را دین آنان رجال دینی نبودنا و 

ارچوب تفکر یونانی و ذوق چبا ارسطویی بودنا که مفاهیم اسالم را  ۀویژه فلسفبه ،یونانی

افتنا، شهرت ی« مشایی اسالم ۀفالسف»اینان به ؛ کردنامی تعبیرو استعااد شخصی خود 

مورد مکرر، صورت به (ق595-520)رشا ابن التهافت هافتتین اتصا  در کتاب اگرچه ا

بار دیگر جنبشی نو از دل  اختالفات دینیماللت  .گیردقرارمیو انتقاد گزناه تردیا 

کردن به پشت «تاشعری »، واقع درد. کررا پایاار  «اشاعره»گرایی بیرون آورد و اعتزال

نظیر  ،ت با مذهب شافعی موجب شا علمای نیشابورمعتزله بود و کشش و پیونا اشعری 

به تبلیغ این مذهب با اهتمام فراوانی  ،الحرمینامام ،ابومحما جوینی و فرزنا مشهورش

مکتب . (1/175: 1395)باسورت، بعاها تعلیمات آنان میراثی برای غزالی شا  کهبپردازنا 

و سالیان متمادی تفکر  پرورش دادالحرمین را کباری ماننا باقالنی و امام ۀائماشعری 

 بهاز سوی فالسفه،  ویژه، بهمی شا. گرچه روش اشاعرهغالب برخی از نقاط سرزمین اسال

کسانی اما در توضیحات دینی  ،بودگریز از عقالنیت متهم  بودن ونگری و قشریسطحی
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 هاآن .مشهود بودالحرمین سعی در توجه به عقل و روش عقلی باقالنی و امام چون

احتجاج علیه تشکیکات دینی نزدیک به روش  ۀهای خود را برای ارائارچوب رسالهچ

اگر از منظر  .کارا سر مخالفت با منطق داشتناآشهرچنا  ؛دناکرمنطقی و جالی استوار 

یابیم درمی ،تاریخی به رونا حوادث و رویاادهای دینی و میراث فکری در اسالم بنگریم

این دو پایاه  ۀدین و عقل موجب رشا دوجانب ها و منازعات در قلمروتمام کشمکشکه 

را به  طور کامل آنهاما ب ،شاری غالب میت یکی بر دیگهرچنا در مقاطعی قو  و شا

  کشانا.نابودی نمی

بستر ؛ شرایطی که شودمیبررسی  قرن پنجم شرایط تاریخیدر این مطالعه 

را کنار گفتمان عقلی  ،گفتمان دینی غزالی تاکرد  مهیااین قرن را  اجتماعی و سیاسی

فیلسوفی شامخ و  فقاان ،قرون متمادی و اضمحالل نظام فلسفه طی  فرسایش .زنا

. نزدیک به یک آماده کردشرایط را برای غزالی  ،یت دولت سالجقه از اقتاار دینحما

-520)حکیم قرطبه  ،رشاابن ،در غرب قلمرو اسالم در انالس و قرن بعا از مرگ غزالی

، زمان خویش تحت شرایط اجتماعی و تاریخی ،عیارمشایی تمام فیلسو و  (ق595

دو  نیا نیاختال  ب بارۀدرخود انعکاس داد.  در رساالت را غزالیضرورت منازعه علیه 

 و (1321) الفالسفهتهافت در کتاب  زادهخواجهماننا ، نامتقام یچه از سو ،میحک

و چه  (1916) والحکماء یالغزال نیب ةکمالمحا یف ةریالذخدر کتاب  یطوس نیعالءالا

نقای بر در کتاب  آشتیانیو  (1387) فرار از مارسهدر کتاب  کوبزرینماننا ، ناخرأمت
 هاپژوهشاین  از یبرخ است که سخن راناه شاه مکرر (1378) غزالی الفالسفهتهافت 

 دارد یسع مقاله نیااما  ؛اناپرداخته یخیتار طینظر از شراصر  ،آن یبه بعا انتزاع صرفاد

ن آ یاماهایو علل و پ یبررس یخیدر بستر تار رشا رابین غزالی و ابن ینزا  انتزاعاین 

 .کنا نییتبرا 
 

 ق(595-520) رشدفلسفه در اندلس، زادگاه ابناوضاع تاريخي و اجتماعي . 2

علروم و   .برود  ای از فیلسروفان و علم در انالس و زادگاه عراه قرطبه یکی از مراکز انایشه 

براان رغبرت فرراوان    عرام و خراص    و صناعت در انالس از اهمیت فراوانی برخوردار برود 

اغلرب علروم را در   و  ماارسی بررای تعلریم و تعلرم در انرالس نبرود      ،یناوجودبا ؛داشتنا

 در مگرر  ،وم چناان مورد اعتنا نبودفلسفه و نج مردم، ۀعامدر نظر . گرفتنافرامیمساجا 

داشرتنا. فلسرفه و نجروم،    مخفری نگراه مری    را آنبین خواص که آنان نیز از خو  عامه 

 اذیرت و  به زنایق مرتهم و از سوی عامه  انو صاحب آنشانا میمحسوب  ناپسناعلومی 
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. سالطین نیز برای رضرایت و تقریرب قلروب عامره از ایرن      رسیاشا و به قتل میآزار می

قرائت و حایث و علم لغت و نحرو  اصول، فقه،  ی چوناما علوم ؛کردناجریان حمایت می

بره   ق548 در سرال رشرا  برن ا .(221-220 :1408)المقری التلمسرانی،   نارفعت فراوانی داشت

در  ویاز  . عبراالمؤمن بره مرراکش آمرا    ،من، نخسرتین ملروک موحراین   دعوت عباالمؤ

که او کتبری در براب طرب    د. در این سالیان بود س معاها علم و دانش استمااد کرسیتأ

کره   یعنی فرزناش ابویعقوب یوسرف  وی،من به جانشین رشا بعا از عباالمؤنگاشت. ابن

در ایرن دوران،   وستاار علوم و حکمت برود، پیوسرت.  هماننا پارش مردی اهل فضل و د

رشرا آگراه برود، امیرر را     نزلت و مقام شامخ ابندانشمنا این امیر که از موزیر  ،طفیلابن

اجاادش در علم سخن رانرا و از او   ۀرشا ساخت و از فضائل و دانش او و سبقمتوجه ابن

مصاد  با دشرمنی   رشاها ابنع ازآنجاکها. کنبارگاه خویش دعوت خواست تا وی را به 

در نخستین مواجهه با امیر ابویعقوب یوسف جانرب احتیراط    ،بود با اهل حکمت و فلسفه

 کره آنگاهنمود تا تحاشی می فلسفه از وی کرد، بارۀکه امیر در سؤاالتیرا نگاه داشت و از 

ا بره  رشر کره ابرن   استعها  همیندر ب به سخن گشود. ل بارهدرایناز وی امنیت دیا و 

طفیل بره تلخریص کترب ارسرطو     قوب یوسف و به تحریض و تشویق ابندرخواست ابویع

 .(638-637: 1354)الفاخوری و الجر،  همت گماشت

رشا ابن اوضا نشینا و بر مسنا قارت می ،فرزناش ابویوسف ،بعا از مرگ ابویعقوب

فقهرا و قضرات    به تشنیع برخری  را رشاایام رنج و محنت ابنابویوسف د. شودگرگون می

اسرباب گونراگونی را ذکرر     رشا در ترواریخ و ترراجم،  تبعیا ابن ۀدربار ا.زنمیقرطبه رقم 

إسرمع یرا   »بره  دادن امیر ابویوسرف  در خطاب قراررا  ویتنا  نسبتادلحن برخی  ؛اناکرده

رشرا در کتراب   انا که ابرن برخی سبب را آن دانسته ؛انابختی او گفتهسبب نگون« أخی

ملقرب سراخته    «البربرر  ملک»ه صفتی ناپسنا و مذموم ماننا امیر ابویوسف را ب ،الحیوان

 («البربرر  ملرک » نره  ،امنوشرته « ملک البرریین »ش گفت که من خوی ۀرشا در مقام تبرئهرچنا ابن) بود

ای اقروال  دگرگرونی احروال او را یرافتن پراره     سربب  دیگرر  ایعاه ؛(224: 1426)مراکشری،  

امیرر ابویوسرف را از آن مطلرع سراختنا و او نیرز در       کره  داننرا میکفرآمیز به خط وی 

و از  رشرا را فراخوانرا  ابرن  ،قرطبره حضرور داشرتنا    یسرا اعیان و اکابر و رؤمجلسی که 

 نیرز  رانکرار کررد و امیر    نسبت آنها را به خرود  رشاابن ،کرد سؤالصاحب آن مخطوطات 

، از سرویی دیگرر   ؛(445: 1429ن، )رینرا را از در رانرا   ویصاحب آن قول را لعنت گفرت و  

وجود قوم عاد و کیفیرت  ۀ درباربرخی آیات قرآن  را انکار رشاابن بختینگون برخی سبب
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در کره   اسرت  رشا روایت کررده یکی از شاگردان ابن ؛ توضیح اینکهبرشمردنا هاآنهالک 

 ۀشرایع  ۀدربرار اقروال منجمران و پیشرگویان    مبنی بر  بیان داشتم رشا سخنیمحضر ابن

اگر ایرن   و گفتم مردم در اثر آن هالک خواهنا شا ۀکه خواها وزیا و هم یوقو  طوفان

که اولین طوفان همان طوفران و  ، دومین طوفان سهمگین خواها بود قضیه درست باشا

رفرت و   رشا از شنیان این سخن از جای درست که قوم عاد را هالک ساخت. ابنبادی ا

 که این قروم وجرود نااشرته و کیفیرت هرالک ایشران       واهلللب به اعتراض گشود و گفت 

رشا به دست برخی افتاد و آن را دلیلری برر   ابن ۀاین گفت .(435-434: همران ) ونه باشاچگ

   الحاد او و تکذیب آیات قرآن برشمردنا و او را مستوجب هالکت دانستنا.

بره فلسرفه و    ای از کسرانی کره  عاه او پیش از نبود.جریان بانی این رشا اولین قرابن

-498) باجره ابرن  ؛شرانا  ایو فرقره  آتش تعصبات مذهبیۀ طعمحکمت شهره بودنا نیز 

از کسانی بود که ها  آماج تیرهای تکفیر معاصران خرود شرا و    ،رشااستاد ابن ،(ق533

رشرا  نفوذ پار ابرن  ۀواسطبهعاقبت او شا. الحاد متهم گردیا و به بنا کشیاه  و به زناقه

 سربب اسرت کره بره    وهیرب اشربیلی   بن مالک ،ن دیگراز معاصرا یافت. از محبس رهایی

بینی رفت و خطر هالکت را برای خود پیشظن قرار گاشتغال به تعلیم فلسفه مورد سوء

ماننرا ابرن   یکسران  اما ؛دست کشیا و به علوم شرعی اکتفا کرتا عاقبت از این کار د دکر

 .(42 :همان) نابه فلسفه کشته شا انشبب اشتغالحبیب اشبیلی و بسیاری دیگر به س
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نظام عقلری فالسرفه    ۀهیمن ،رشا با تصنیف چنا رسالهحاود یک قرن پیش از ابنغزالی 

بذر کراهت از فلسفه پاشریاه  )انالس( را در هم شکسته و آراء ضا عقلی او در غرب اسالم 

 رفرع  اقروال غزالری و   در ابطرال  ،در این دورانرا ضرورت دفا  از خویش  نیز رشاناببود. 

را شررایط  همان ضرورت و  باجه نیزرشا، ابناز ابنالبته پیش  ؛دیافالسفه می ازاتهامات 

 فلسرفه و  تأییرا ه برود و در  مناقشره کررد  با صوفیه  الودا ای موسوم به و در رسالهدرک 

و فلسفه خاطر مخالفت با عقل یت انسان کوشیا و غزالی را بهعقل در هاا ضرورتتبیین 

ویرژه  بره تعرالیم صروفیه،    ،ترابیر المتوحرا  تاب در ک همچنین . مستحق سرزنش دانست

 د وکرر باطرل تلقری    برود،  وق و تجربه در نیل به سرعادت مبتنی بر ذ را که غزالی ۀطریق

 صررفاد  شروائب دانسرت و   معار  صوفیه را مشحون اوهام و خیاالت دینری و آمیختره بره   

تفراوتی   .(610-609: 1399)الشرمالی،   معرفی کرد سعادت عظما ۀمایمعرفت و نگاه عقلی را 

شرود،  مری  دیراه رشرا  طفیرل و ابرن  باجه، ابن، یعنی ابنم مخالف غزالییحک که بین سه
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 ءاقروال و آرا  باجره در رد  ابرن  ؛غزالی است ضرورت و شات پیگیری در بطالن آراءمیزان 

در  آماوشرا داری مناصرب عرالی حکرومتی و    لکن عهراه  ،تمام به خرج داد ی شاتلزاغ

وی شان بره کفرر و زناقره از سر    متهم ،از همه ترمهمرناطه و گاه سرقسطه و افریقیه و غ

بره  پیگیرری ایرن امرر     بعا از اومخالفان باعث شا چناان مجال بسط این ماجرا را نیابا. 

ابویعقروب یوسرف اسرباب     طفیل به درباراتصال ابن .شامحول  ،طفیلابن ش،آگاه خلف

 ه بر غزالری انتقراد کررد،   باجز هماننا ابنطفیل نیابن را برای او مهیا ساخت.نشر حکمت 

آراء  طفیرل . ابرن سرت اومنزلت علمری   به ارجبا  توأم ،بر غزالی طفیلابن گیریلکن خرده

که برای نگاهااشت عامره گراه    تدانسمیغزالی را دچار دوگانگی و نوعی تزویر و مااهنه 

امرا   ؛(33: 1391طفیرل،  )ابرن  شمردرا در جایی دیگر نادرست می چیزی را حق و گاه همان

بره   گرران ید بریش از  اسالمی تفکردر تاریخ  دو را آننام  ،الیرشا بر غزتر ابننقا کوبناه

 .زنایهم گره م
 

   و غزالي رشدابنۀ بررسي کشاکش و منازع. 4
 مان ديني غزالي علیه فالسفهگفت. 4-1

به تشریح کارکرد و غایت علوم و طرق کسب معرفرت   المنقذ من الضاللغزالی در کتاب 

اقسام معرفت را بر چهار وجه کلی و چهار منهج با کارکرد مخصوص و غایرت   پردازد ومی

را مبتنری برر تضراعیف و     یشبنرای خرو  سازد و دلیل تقسریم منحصر به خود استوار می

معرفرت را در اهرل    کنرا. غزالری طررق و مرذاهب    ای کلی اقسام معرفت معرفی میمحتو

سرازد و مصرادر معرفرت    و اهل تصو  منحصر می)باطنیه( کالم، اهل فلسفه و اهل تعلیم 

در نقا و ارزیرابی اصرنا     وی کنا.را ارزیابی می هرکاامسازد و غایت را جاا می هرکاام

و شرناخت   کنرا مری بر مصادر عقل و منطرق معرفری   معرفت، علم فلسفه را مبتنی  ۀاربع

 ایگونره بره  ؛دانامیت آن علم بردن به کنه و حقیقعلم را در پی فساد و ضعف هر نو  از

ز اعلرم علمرای آن علرم    ا شایسته است کره  ،ها را داشته باشاقصا انتقاد از آن کسهر که

 یقرت آن را تیرری  هر مذهب و معرفتری پریش از فهرم کنره و حق     رد  غزالی پیشی گیرد.

دانست. اطال  غزالی از فلسرفه طبرق حکایرت خرود او در اوقرات      در تاریکی می ها بی

 ۀو تاریس و باون استعانت از استاد و به مات دو یا سه سال در مارس فراغت از تصنیف

ش، فالسفه طبق قول خرود  ءاطال  او از آرا ۀعما .(128: 1436)الغزالی،  نظامیه حاصل شا

از فحوای  .(75: 1377)الغزالی،  الصفاستای از تعلیمات اخوانرابی و بوعلی و پارهاز کتب فا

 ،فالسرفه آراء و عقایرا   در رد آیرا کره او   وضوح برمیبه المنقذ من الضاللکالم غزالی در 
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)الغزالری،   دارد ژهیر و ایتأک این موضو  و بر داناخود را ملتزم بر طریق منطق و برهان می

ۀ برارزتری  وجلر  ،قام عالم ۀمسئلعلیه فالسفه در  شیهاهیرد در ویژهبه ؛(127-128: 1436

فالسرفه و فلسرفه و   برر  نقرا غزالری    واقع در .(91-90: 1377)الغزالی،  ستاز این امر هویاا

 . بود انهآالهی و تشکیک در احکام  ۀمتوجه فالسف اساساد ،اتصا  آنان به کفر

دهریون، طبیعیرون   :از اناعبارتکنا که اد میگروه قلما را سه غزالی اصنا  فالسفه

ایشران  معتقرا اسرت    چراکه ؛آوردمیشماردقه بهزنا ردیف دررا  هاآن جملگی الهیون که و

 ۀفالسرف متوجره   اساسراد یرر غزالری   امرا رد و تکف  ؛اناکفر ورزیاه دین ماتهمگی در مسلی

سینا از ارسرطو  نرابی و ابفا ،اسالم ۀغزالی مجمو  آنچه فالسف الهیون است. یعنی ،خرمتأ

 ۀسره مسرئل  عبارت است از که  شماردمی آنان را واجب تکفیردانسته،  کفر ،انادهکرنقل 

فالسفه را به براعت   نیز دیگر ۀدر هفاه مسئل .علم به جزئیات و معاد جسمانی ،قام عالم

، ریاضیاتفالسفه را که به  ماما قسم سوم از تعالی ؛کنامتهم میو خروج از قطعیات دین 

را دانا، بلکه انکار و رد آندرخور مناقشه نمی تنهانه، تعلق داردمنطق، طبیعیات و اخالق 

را  هرا آنکنرا،  را گوشزد می هرکاامآفت و مضرت  ،هرچنا و شماردمیناشانی و ناممکن 

دانست که مربروط  میاما آنچه از علوم فالسفه را درخور نقا و جرح دانا؛ می دارای فوائا

فالسرفه   دانست و اختال و خبط فضیح می کاریغلطرا دچار  اکثر آن شا،الهیات می به

 دکرر ، تخطئره  را داشرتنا  دعروی آن  هاآنخروج از استنتاج منطقی که  در مباحث الهی و

آر الرزام کفر   نهایتادو  گانهبیست. ابطال مذهب فالسفه در مسائل (145-144: 1436)الغزالی، 

بود، پژواک  نۀ مسلماناعام ۀی و نظر غزالی مخالف عقیااه که به رأعم ۀدر سه مسئل انه

 تهافرت اقروال   و رد  نقا بهام حکیم رشا را ضرورت بخشیا. الزحکیم انالس، ابن ۀکوبنا
واقع پاسخ در ررسی جزئیات مسائل مطروح آن، پیگرد دقیق و ب صورتبه همآن الفالسفه

غزالی در انالس و فزونری طرفراارانش،    ۀار انایشای بود که شیو  و انتشرسمی و کوبناه

 ده بود.کر ت و اضطرابحکیمان و فیلسوفان را دچار وحش
 

 متخطي اسالم ۀرشد بر گفتمان تاريخي اشاعره و فالسفابن. نقد تعريضي 4-2

ای بود محکرم و مراون در   دفاعیه ۀارائ (1382) تهافت التهافترشا در تصنیف ابن ۀزیانگ

بررای   را ضا فلسفی غزالی که حاود یک قرن پیش پاشیاه شاه و عرصره  مقابل بذرهای

 اوآراء غزالری و صروفیه پرداخرت.     مصرانه بره رد   رشا. ابنده بودکر رشا بسیار دشوارابن

و  ةالحکم   یمرا برین  ففصل المقرال  در و پاسخ به شبهات غزالی،  تهافت التهافتعالوه بر 
برر ضرا عقایرا     شاهحمطر و شبهاتمسائل  به ردکسعی نیز  (1986) من االتصال ةیعالشر
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ی ن اشرعری و حکمرا  امتکلمر  برر رد   ایگونره بره و  پاسخ دها و آنها را دفع کنرا فالسفه 

 آراء اشراعره و هرم   ۀطریقرشا هم ابن همت گماشت.نیز مسئله قام عالم  بارۀدر اسالمی

سرنت   را نه مربوط به عالمقام  بحث ویژهو به انتقاد نشان داد درخورسینا را فارابی و ابن

ای ماننرا  ن اشعری و فالسفهامورداختال  بین متکلم ۀمسئل ، بلکهارسطو ۀفلسف و اصول

کرد و اختال  در مسئله را ناشری از درک مخصروص موضرو  و     معرفیسینا و فارابی ابن

 در .شمارآوردبهدر تقابل با دیاگاه ارسطویی  ین اشعری از دیاگاه افالطوناپیروی متکلم

ن به قرایم  ائل به حاوث حقیقی و دیاگاه قائالق ن اشعریِادیاگاه افالطونی متکلم واقع،

الضروره است و قایم حقیقری  فاسا ،زیرا محاث حقیقی ؛هر دو را مردود دانست ،حقیقی

 .(36: تابی)العقاد،  دشومحسوب می علتبینیز معلول 

الم از صانع ناانسته کره غزالری   ای عاستغن ،از قام عالم را رشا منظور نظر فالسفهابن

به این معنا دانسته که نره   را بودن عالم، بلکه قایماستکرده اساس آن ایشان را تکفیر بر

عرالم اسرت و    ۀاوَلی بر آن است و نه از جانرب مبراأ نهرایتی دارد و خااونرا ایجادکننرا     

در  را ی مذهب اشرعری مقامات و مبان تنهانهرشا ابن آورد.موجودات را از قوه به فعل می

را نیرز   براره درایرن معتزلره   ۀعقیا تعریضاد ،باب حاوث عالم متناقض و دچار خلل دانست

، از انتقراد  کنرا نقرا مری  اشراعره و صروفیه را    ۀکه طریقر  طورآنکن یت. لیافمتناقض می

با این دعوی که از کتب معتزله چیزی به انالس نرسریاه و   ؛ازنسر باز میمعتزله  ۀطریق

 ا،کنر از انتقراد معتزلره خرودداری مری     نروعی . بره عقایا ایشان مطلبی در دست نیست از

اشراعره و ردود سرایر    یعنری  ،آراء معتزله از خالل مباحث خصم این طریقره  کهدرصورتی

زیادی هرم  تاحرا  »رشرا  واقرع، ابرن   . در(118: 1998رشرا،  )ابن فرق به انالس رسیاه است

پسنایا و نقا و نقض جزئیات عقایا ایشران را متضرمن   توافق نسبی معتزله با عقل را می

رشرا اسرتعمال لفر     ابرن از طرفری،   .(165: 1389)کرمری،  « یافتبر غزالی نمی طعن و رد 

کره ایرن   او اعتقاد اشاعره به حاوث مبنری برر این   .حاوث و قام را باعتی در شر  خوانا

کره   دانامی موضوعی را تاس یشرع ۀاوث عالم عقیاکه ح داردعامه اعالم می بهطریقه 

رشرا  مردم. ابن ۀممکن نیست چه برسا به عام آسانیبهدرک و تصور آن بر علما و فضال 

در  را تمثریالت  گونره ایرن و  شرمارد میخلق عالم از نو  تمثیل  ۀنگرش عامه را به مسئل

 بر ،کنا که شر و اذعان میدرک جمهور معرفی  برای ،قرآن و تورات و سایر کتب منزله

: 1998رشرا،  )ابرن  تصرریح نکررده اسرت    ،حاوث باان معتقانابارۀ درکه اشاعره آن معنی 

کنا که دسرتخوش  معرفی می باعظمتفالسفه و حکمت را شفابخشی  ۀطریق .(171-172
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اه و دست عامه از آن کوتاه و درک جمهور از آن قاصرر و عراجز اسرت.    شتحول و تغییر 

وی را هرم در شرریعت و    ،خوانان دعراوی او و عبث برای طعن بر غزالی نوعیبهرشا ابن

خوانا و غزالی را در شمار خوارج و معتزلره و اشراعره و صروفیه    هم در حکمت گمراه می

را از سرنت خرویش منحرر      آورد که وادی حکمت را به روی جمهور گشرودنا و آن می

 سرانا هم به حکمت و هرم بره شرریعت آسریب ر     و او را مصااق کسی دانست کهکردنا 

و سبب چنرین اقروالی را انخرال  از معقروالت دانسرت و اشراعره را       ( 150: 1998رشا، )ابن

واقرع ابرن    در سرازد. مصااق محجوبان به حجاب عادت و مستبعا از معقوالت ملقب مری 

بر آن  ویدانا. فلسفه و حکمت غافل می شناسیرشا، غزالی و اشاعره را از معانی هستی

کنا، موضوعاتی است مربوط بره قلمررو فلسرفه و    آن تعقل می است که آنچه فیلسو  در

هایشران مبنرای   ای را کره اشراعره در کتراب   جاای از مسائل شریعت و ایمان. وی طریقه

 .(56: 1986رشرا،  )ابرن شرمرد  گمراهی و دوری از حقیقرت مری   ۀمای ،دهنامعرفت قرار می

ای با هرم ناارنرا   ، هیچ رابطهقلمرو فلسفه از دین جااست و استنتاجات حاصل از این دو

و موضوعات مطروح در فلسفه دخالتی در دین ناارد و موضو  مشترکی نیز با هم ناارنا. 

شرود  حقیقتی که از حکمرت حاصرل مری    ؛حکمت و شریعت دو سوی یک حقیقت است

اسرت یگانره و   حقیقت موضوعی  .(58: همان)تباین و اختالفی با حقیقت در شریعت ناارد 

استبصرار در   (.Averroes, 2009: 315) جهت موافرق برا خرود اسرت    ود و ازهرگواه بر خ

زیرا حقیقت دینی با اصرول   ؛اصول حکمت موجب مشاغبه در احکام شریعت نخواها بود

شر  متمم  .(35: 1986رشا، )ابن بلکه با آن در توافق است ،برهانی حکمت در تضاد نیست

گر ظاهر برا قروانین عقرل اختالفری داشرته      ا ؛عقل است و دارای دو معنای ظاهر و باطن

  .(46-45: همان) دکررا به ماد تأویل درک  بایا آن ،باشا

 ،دارد با حقیقتری کره منظرور فلسرفه اسرت     بین حقیقتی که دین عرضه می رشاابن

شماری از حقرایق جهران کره ذیرل حقرایق فلسرفه جرای         اود. وشمیتمایز اساسی قائل 

ابرن رشرا    ۀدها. این طریقو حقایق دینی موردتوجه قرار میگیرد را جاای از عنوان می

است. بعراها پیرروان او و انایشرمناان    « حقیقت دوگانه»برای نیل به حقیقت موسوم به 

تبع ابن رشا مقروالت فلسرفه   دنا و بهکرانایشه وی را شرح و تفسیر  ،عها اسکوالستیک

ینی را بعضاد خارج از عهراه و  عکس برخی مقوالت دررا از مقوالت دینی جاا شمردنا و ب

رشرا بررای   موجب شا میاان منازعه با پیرروان ابرن   موضو . این دانستنابررسی فلسفه 

)ابراهیمری   دانسرتنا، گشروده شرود   اصحاب کلیسا که فهم حقیقت را در انحصار خود مری 
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 برارۀ در تهافرت الفالسرفه  دعاوی غزالری در   هرشا عالوه بر انتقاد بابن .(131: 1389دینانی، 

شناخت درسرت   غزالی نشان دها که کرد ای مستقل و کوتاه سعیطی رساله ،علم قایم

آمراه  وجودرشا اختالفات و شبهات بهابن نوعیبه. نااشته استاز اقوال فالسفه  یو دقیق

معتقا  چراکه ؛انداسینا و فارابی میای ماننا ابنمتوجه فالسفه تعماادعلم قایم را  بارۀدر

در این مسرئله   نمتکلمااظهارات  ،رک درستی از این مسئله نااشتنا. از سویید هاآن بود

حاصل از این قضیه دانست که اهل کالم علم قایم را برر علرم محراث قیراس      ۀرا مغالط

رشرا هرم   بنابراین ابن ؛قیاسات در منطق شناخته شاه است گونهاینانا و نادرستی کرده

ین علم قرایم نارسرا و متنراقض شرمرد و برراه      ۀئلن را در مسااقوال فالسفه و هم متکلم

کره  چنران  ؛داد موجودات نشران  ۀبودن ذات خااونا به همعقلی و نقلی را منتهی به عالم

به سرخن دیگرر،    .(100ر98: 1358رشا، )ابن ستدانآیات قرآن را گواه بر همین امر می ۀادل

الغائرب علری   »یرا قیراس   ن در این باب را مبتنی بر قیراس خطرابی   رشا رأی متکلماابن

اساس امور ضرروری و  او قیاس خطابی را بری متکی است. بر امور ظنی دانست که« الشاها

معار  محکم و معتبرر   ۀتوانست در زمرگونه قیاسات نمیرو اینازاین ؛دانستبایهی نمی

 .(61: 1986رشا، )ابنقرار گیرد 
 

 طبیعیات ۀرشد در مسائل اربعابن ۀمنازع. 4-3

ترا شرانزدهمین مسرئله در     هاآنبه یکایک  رشاابن تعقیب اشکاالت غزالی و پاسخ زا پس

رسرا. مسرائل   الهیات، نوبت به پاسخ به مخالفت غزالی در مسائل اربعه در طبیعیرات مری  

را مخرالف   هاآنچهار چیز  طبیعیات با هشت اصل و هفت فر  منظم است که غزالی ۀاربع

مشرهود در عرالم وجرود میران اسرباب و مسرببات        اقترران »، نخست :کناشر  تلقی می

آیا و نه در مقاور و نه در امکان است که سببی باون اقترانی است که بالضروره الزم می

نفوس انسرانی جرواهری   » ،دوم ؛«آیاوجودمسبب ایجاد شود و یا مسبَّبی باون سببی به

و  نفرس بره بران    انقطا  عالقره  ،عنی مرگنه منطبع در جسم و م ،قائم به نفس هستنا

عرام  » ،سوم ؛«در حال مرگ قائم به نفس خویش استانقطا  تابیر آن است وگرنه روح 

عرام  » ،چهرارم  و «انا و فرانی نشرانی  سرمای و ابای انهآکه بل ،فنا و استحاله در نفوس

اول را باان  ۀغزالی الزام نزا  در مسئل .(234ر232: 1377)الغزالی،  «ارتجا  نفوس به اجساد

ه اژدهرا،  ب ) ( قبیل دگرگونی عصای موسینا که اثبات معجزات خارق عادت ازدامی سبب

، جملگی بر محور این عقیراه  )ص(حضرت رسول القمرشقو  ) (احیاء مردگان توسط عیسی

امرری ضرروری و الزم اسرت.     ،مجراری عرادات   ذا فالسفه در این امر معتقانا کهل ؛است
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باب و مسببات اقترانی است و بالضرروره الزم اسرت   اقتران مشهود در عالم وجود میان اس

آیا. غزالری اگرچره   وجودبهو محال است که سببی باون مسبب و یا مسبَّبی باون سببی 

 نامنرا را مری  «مسربَّب »گوینا و میران آنچره   می «سبب» عادتاداقتران میان آنچه  ۀعقیا

را  هرا آن دانا کهاونا میکنا، لکن تمام مقترنات را از تقایر خاضروری و درست تلقی می

 ناپرذیر افترراق ش ضرروری و  یجهت آنکه به نفرس خرو  نه به است، بر سبیل تتابع آفریاه

برودن  را انکار و محرال « اسباب»عاول از  ،فالسفه بارهدراین غزالی بر آن است کهباشنا. 

 .(239: 1382، الغزالی) ایشان مبارزه کرد ۀالزم است با عقیا بنابراین ؛را ادعا کردنا آن

پرردازد و قرول   سرببیه مری   ۀدفا  از نظری به ،اول ۀه شبهرشا در مقام پاسخ باما ابن

را مرردود مری   ویقرول   ،خود ۀو به ادل کنای را سفسطه و سوفسطاگری قلمااد میغزال

معجرزات وجرود    ۀقایم سرخنی دربرار   ۀکنا که در اقوال فالسفمی شمارد و چنین اذعان

از  رشرا ابرن  منظرور  مسرلماد . اینجرا  فالسفه متصرف سراخت   ۀا بر همن اتهام رناارد تا ای

 ی،اسرالم  ۀخواها حسراب کرار فالسرف   می به طریقی آگاهانه و ستارسطو ،قایم ۀفالسف

ارسرطو   زد وسینا ساابن مستحقکنا و اعتراض غزالی را سینا را از ارسطو جاا ابن ویژهبه

فحرص و تحقیرق    در اقروال و مسرائلی  زیررا چنرین    ؛ی و نظری مبرا سرازد را از چنین رأ

و کنا میبه مبادی شرائع تلقی  را مربوط چنینیاینو مسائل قامای فالسفه نبوده است 

رشا کیفیت معجزات در ادامه، ابن خوانا.ن مسائل را مستوجب عقوبت میص در ایمتفح

ر ایرن  ت ریزتر نکرا  ول انسرانی از درک آن عاجزنرا. او  کنا که عقالهی معرفی می یرا امر

فضریلتی   ،براره درایرن کنرا فحرص   اذعان می ،دقت تمام پاسخ دادهمسائل را یکایک و با 

سخنی قلمااد  ،ه استاشاز فالسفه نقل  آنچه را دربارۀ اسباب ،مجادادطلبا. میرا خاص 

مبتکرر چنرین    سرینا ابرن  معتقرا اسرت   سینا نقل نشاه وجز ابن کسهیچکنا که از می

هجاهم یا همان مسرئله دوم از   ۀاما مسئل؛ (987و  774-773: 1382 رشا،)ابن اقاویلی است

برهران عقلری برر اینکره نفرس انسرانی        ۀعجز فالسفه از اقام»مبنی بر  ،مسائل طبیعیات

ناپرذیر اسرت و نره جسرمانی و نره در جسرم       روحانی و قائم به نفس است و تحیرز جوهر 

که خااونا نه  طورهمان ؛از آن گردد و نیز نه متصل به بان است و نه منفصلمنطبع می

رشرتگان نیرز همرین عقیراه را     فۀ کره دربرار  چنران  ،در خارج از عالم است و نه در داخل

 ۀرا مستلزم شرناخت مرذهب فالسرفه دربرار     بارهدراینغزالی ابتاا خوض و دقت «. دارنا

برر  مبنری  پردازد و دعوی فالسفه سپس به تشریح آن می ،داناای انسانی و حیوانی میقو

  را انکرار « شرناخت اسرت  بودن نفس به براهین عقلری قابرل  جوهر مجرد»این موضو  که 
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دانرا کره ایرن امرر را از قرارت      غزالی اعتراض خود را باان معنری نمری   هرچناا. کنمی

نظر به اینکره فالسرفه دعروی     ویرا متناقض شر  باانا، لکن  ا بعیا باانا و یا آنخااون

انکرار و  ورد داننا، ممی نیازبیرا از شر   انا و آنعقل ساخته را تنها متکی به داللتخود 

 ؛اکنر مری اعترراض   فالسفه ۀادلبه سپس غزالی ، (260: 1382)غزالی،  دهااعتراض قرار می

شرانه  و از ادامره مسرائل    افترا میدر اثناء اعتراضات خود گاه به تنگنا  باره این در بااینکه

  .(266و  262: همان) دشویو به صعوبت دچار م کنامیخالی 

 اودها و بخشی از اعتراضرات  اعتراضات غزالی پاسخ می رشا نیز به یکایکابن متعاقباد

و هماننرا نقراط   سینا به فلسفه وارد کررده اسرت   ابن دانا کهمی یمسائل بارهرا نیز دراین

از اقوال ابن ساختن آراء ارسطوزیااانه برای متمتالشی آگاهانه و متعم خود، ۀدیگر دفاعی

فالسرفه بره فناناپرذیری نفروس      ۀاعتراض غزالی، عقیاۀ نوزدهم موردمسئلاما  ؛سینا دارد

برا   رشاابن ۀمواجه ،در این مسئله مالحظهقابل ۀنکت بودن نفوس است.سانی و سرمایان

هرا بر  غزالری  خال  مسرائل قبلری کره همران عنراوین     برر رشرا  ابرن عنوان مسئله است. 

دیگرر عرام اقتبراس    ۀ نکت کنا.استعمال می ی را، عنوان دیگرین مسئلهبست، در امیکار

 نقرا کشا و از افکار غزالی را پیش می رشا فقط تلخیصیکه ابن غزالی است ۀمتن مسئل

همچنرین ابرن   .(279و  272: 1377الغزالری،  مقایسه شود با  858: 1382رشا، ابنن.ک: ) اکنمی

 ۀراض غزالی را به عادت مألو  مربوط به فالسرف اعتبرخی اصطالحات و مسائل مورد ارش

ا و بررسی این مسرئله  شقایم یافت نمی ۀدر اقوال فالسف یکهیچدانست که میاسالمی 

کتراب   ۀآخررین مسرئل   دانرا. مری  ضرروری  نفس و عقل بارۀرجو  به آراء ارسطو در را در

ی از سروی  ب جسرمان و ثروا غزالی مبنی بر انکار حشر اجساد و لرذت جسرمانی و عقراب    

را مبنری برر انکرار     زعرم غزالری   باایتاد ،رشا نیز به اعتقاد خود در پاسخفالسفه است. ابن

قرولی از   براره درایرن سرازد کره   خوانا و خاطرنشان مری مردود و باطل میحشر جسمانی 

پس از مفارقرت  ر فالسفه را مبنی بر بقای نفس غزالی تقری بااینکهسفه منقول نیست. فال

لرذت  کره  فالسرفه   ۀیرا عقکن یلر  ،دانارا مخالف شریعت نمی و آن کنانمی انکار از بان

شاه در قررآن  توصیف آالم جسمانی در دوزخ و وجود بهشت و دوزخِ ،جسمانی در بهشت

شرا در ایرن مسرئله بریش از دیگرر      رپاسرخ ابرن   .دانرا مخالف شر  مری  ،کنارا انکار می

و اقناعی بر آن حاکم است تا از اتهرام   یکالم ۀجنبو  تری داردجالی ۀ، جنبهایشجوابیه

 این مسئله معطو  به مقبولیت و قطعیرت دینری   زیرا ؛خود را ایمن سازد و زناقه کفر به

 اسرت؛  پوشری از آن نابخشرودنی  کفرر و چشرم   است و انکار آن مستوجب مردم ۀنزد عام
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 اانسرت، متقرام ن  ۀاز سخنان فالسرف  را« بعث و حشر جسمانی»موضو  رشا ابن روازاین

: 1382رشرا،  )ابرن  خوانرا  مترأخر  بلکه این مسئله را از مسائل نظری و انتزاعی نزد فالسفه

 د کره کرر قلمرااد   صروفیه  ۀمربوط بره عقیرا   رشارا ابن وانگهی چنین قولی .(873و  864

در این مسئله  در باب جواز تکفیر تبش باان معتقا است و او راغزالی خود در برخی از ک

دچرار تزلرزل و خطرا     ترا هم در شریعت و هم در حکمر  وی و آراء دانست ناآگاهمردد و 

 .(874: همان) نشان داد
 

 الحرمینرشد بر امامابن تعريض. 4-4

 ،او الحررمین جروینی و کتراب   امرام  ۀبر طریقر  ،رد و بطالن اقوال غزالی رشا عالوه برابن

بطرالن آراء معتزلره    برارۀ رهرایی د کتاب متضمن بحثاین  چراکه ؛نیز انتقاد کرد ،رشاداإل

 در رد  نیز امرام براقالنی   ازاینپیش .داردفالسفه را دربر انتقادی براست که همان مباحث 

تاحاود زیرادی مسرائل    که مخالفت برداشت د و با عقایا آنان سرکرآراء معتزله کوشش 

مرام  اترر  ی بود که پریش همان مسائل ۀدربرگیرناتهافت الفالسفه غزالی در کتاب  مطروح

 . مطرح کرده بودنارمین جوینی الحباقالنی و امام

گرفرت و غزالری بره حضرانت خواجره       زیرادی مسلک اشعری در قررن پرنجم قرارت    

یکن لر  .منعام سرازد معتزله را  ۀافتاداحتضارفکری به ۀالملک توانست ساختار و پیکرنظام

د را برین دو  با تمرام قروت موقعیرت خرو     ، این مذهبزدن به مذهب اعتزالوجود ضربهبا

قرن پنجم در پی حفر    ۀموقف تسنن و تعقل اعتزالی تحکیم بخشیا. در حقیقت، اشاعر

معتزله محفوظ نگاه داشت و ایرن   ۀکه ارتباط خود را نیز با طریق نامذهب تسننی برآما

سپس  تفوق اشاعره از سالیان قبل در مشروح توضیحات باقالنی و جوینی ظاهر بود. رونا

مسرلک اشرعری را    ،ی از میراث بزرگان اشاعره و آگاهی از عقایا سایر فرقغزالی با انبوه

 ۀجلرودار عرا   ،و اعترزال ظراهرگرایی  خط متوسرط برین    عنوانبهویژه در شرق اسالم، به

کره مکشرو     طورهمانبنابراین ؛ (211و  210، 207: تابی)ابوریان، د کراز مسلمانان  بسیاری

دهرا و  تنا خود قرار مری  موردانتقادل علمی فالسفه را ای از مسائوقتی غزالی پارهاست، 

ای را مطرح نساخته و از امرر  موضو  تازه واقع در ،کناآراء آنان را مضر و ضاله قلمااد می

الحررمین در  و امام التمهیاباقالنی در کتاب  آنچه ازمکتومی پرده برنااشته و کاری بیش 

بلکه فعرل او در انهراام    ؛کرده بودنا، نکرده است اقوال و آراء معتزله در رد  رشاداإلکتاب 

رشرا،  )ابرن  بود انحصارطلب فالسفه ۀطریق جاننیمه ۀنهایی بر پیکر ۀضرب ۀمنزلبهفالسفه 

1382 :45). 
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 دانا و او را هم در حکمت و حتری در فالسفه باطل می ۀدرباررا عقایا غزالی  رشااگر ابن

نظرری غزالری را مرردود مری    ۀ وی فلسرف  به این دلیل است که ،خواناگمراه می ریعتش

 ؛دانرا است، منحرر  مری   چیزهمهرشا اصول اصلی ارسطویی که در نظر ابناز و  دشمار

 نهایتراد پایبنای و وسواس و دقرت و   همهباآنرشا یک مشایی محض ماننا ابن ازنظرا زیر

 پرذیرش  جزو و قانون ارسطویی امری است ضروری  هرعایت قاعا ،عشق مفرط به ارسطو

های اشراقی بررای  جنبهعناصر افالطونی و  گونههیچیست و سخن ارسطو برایش ممکن ن

در نظرر   غزالری باشرا کره    ۀمآبانر های اشراقی صوفیاین عناصر جنبهچه ، او وجود ناارد

مکرار سراخته    ومخراوش  معرفت یقینی شمایل فلسفه را در نیل به حقیقت و  رشا،ابن

همچنرین   .افالطونی آمیخته شاه اسرت با عناصر نو کهباشا ارسطویی  ۀفلسف چهو  است

یرا یرا منهرام    غزالی چیزی از مطالب فلسرفه را تنق نشان دها که کنا رشا سعی میابن

)الشهرسرتانی،   و نه ارسطو سیناستجهت انهاام آراء فارابی و ابندرنساخته، بلکه تالش او 

در  عقایرا و غرور  فِررقق  با  مواجههو غزالی تحول و تطور روحی و فکری  .(579ر576: 1410

درک معنی عقل از سخنان متشابهه و متفرقرات تجمیرع   کتب و مباحثه با اعالم مذاهب،

ور برر تطر   خرود داللرت   ،قضاتکه همین تنا را دشوار کرده استاز اقوال فالسفه  او ۀیافت

 ثار غزالی مربوط به نصوص و نو  مطالرب اسرت  و البته موطن اختال  در آ اوست ۀانایش

او در ابرواب   ۀانایشر نوسان در  اما این اختال  و ؛که او باان پرداخته (104: 2003)السافی، 

و اتکا مطلق بره   یاعتمادبیناشی از  ،حا و حاود و ارزش عقل ۀدر مسئل ویژهبه ،مختلف

بینری و  عقل محرض، جهران   رشا بهابن وچرایچونبیاتکال  آنکهحالعقل محض است. 

کسب معرفت صروفیه از طریرق اماتره     ۀو شیو تابابرنمیغزالی را  شناختیمعرفت ۀقطری

و  نیسرت  نکرر زهرا و تزکیره   دارد کره م رشا اذعان مری هرچنا ابن ؛شهوات را باور ناارد

اصول مربوط بره زهرا را شررط سرالمت انایشره       گونهاینروست که شار  اسالم همیناز

 رشرا ، ابرن عرالوه همعرفت باشا. ب نه اینکه خود این امور طریق کسب ،رده استآوشمارهب

اشی مردود و ن ،معرفتی خود ۀدادن طریقشر  برای درست نشان بهرا احتجاجات صوفیه 

با فررض صرحت و اطمینران بره     را ه صوفی ۀزیرا طریق ؛کنااز ظاهرگرایی آنان قلمااد می

نظر و اعتبار که قرآن  ۀطریق ،اگر چنین بود چراکه ؛ستمردم دان ۀبرای کافیتوان نمی ،آن

  .(117: 1998رشا، )ابن بودمی ، باطل و عبثاست مکرر باان تصریح کرده
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روزگرار محرو و    ۀاز صرحن  رشا، شرارح برزرگ ارسرطو   اگر در غرب اسالم با مرگ ابن

ر مباحث و محو نیاما،وجودبه ارسطویی ۀفلسف و حکمت در او از بهتر کسی و ناپایا شا

گرایری  نزا  بین عقل کهطوریبه ؛مانا برجا گرایان و اهل ذوق و قلبمیان عقلمناقشات 

کسب معرفت به راه  ۀای از شیوطریقه عنوانبهو فلسفه  قی ماناگرایی همچنان باو باطن

بربسرتن آن از شررق   ، مبنی بر افرول فلسرفه و رخرت   تصور رایجخود ادامه داد. برخال  

هرا و  فلسرفه برا خصرلت    ،ای اقوال پژوهناگان معاصر استناشی از پاره عموماد که اسالم،

رشا زناه و پویرا مانرا و   در قرون بعا از مرگ غزالی و ابن خود فردمنحصربههای ویژگی

 .(337: 1393، نصر)انا را به ثمر نش بسیاریابتکارات و دستاوردهای 
 

  در عهد اسکوالستیک منازعه تاريخي ۀدامن. 6

عقرل و اهرل دیانرت در عهرا اسکوالسرتیک از       اصرحاب وضع معارضره و اخرتال  برین    

قرایس تومرا،   که به معارضه برا فلسرفه برخاسرتنا،     کسانی ازجملهکشمکش فارغ نبود. 

 ویرژه به ؛شی به اسالم نااشتناستیک چناان نظر خوریمون و ژیل بودنا. اصحاب اسکوال

موحراین   ۀملوک سلسرل  .مسیحی رشا کردرشا در جهان ای که مکتب فلسفی ابندوره

عروض،  . در شرانا نع نشر فکر فلسفی در انرالس  به فلسفه روی خوش نشان ناادنا و ما

در تجمیرع   آن اطرا  و های دانشمنا اسپانیای مسیحیمساعی فیلسوفان یهود و خاخام

رشرا  نبر آثار ابر  ه زبان عبریب بسیاری تعلیقاتافتاد و شروح و  مؤثررشا ابننسخ عربی 

کسانی برود کره از برخری کترب غزالری       ازجملهریمون لول  .(323: 1393)کوربن،  نگاشتنا

و المنقرذ مرن    الری صرایق   ةل  رسا ،تهافت الفالسفه، یعنی اطال  داشت و از سه کتاب او

لهران  کره سرایر متأ   ی داشرت عربری آگراه   مؤلفرات از برخری   . ویکنرا الضالل یراد مری  

رشرا  ریمون در براناازی پیروان ابن .(283: 1429)رینان،  خبر بودنابیاسکوالستیک از آن 

همه اسرالم برود کره وی هرام و      ۀمثاببهرشا در نظر او جها فراوانی داشت و مکتب ابن

و در آثار  یافترشا میمکتب ابن خصوصاد ،اسالمی ۀختن فلسفسااعتباربینقض آن را در 

ه است. کردن براهین غزالی را اقتباس رشا همامعارضه و نقض آراء پیروان ابن برایخود 

 هفروات الفالسرفه  یرا   اغرالیط الفالسرفه  به ای موسوم رسالهنیز از متألهان این دوره  ،لژی

ابرن  رشرا و ابرن  سینا، کنای،اسالم ماننا ابن ۀاز فالسف شمارید و در آن بر کرتصنیف 

 تحقیرر  بهرشا را ابن ژهویوی بهفر و الحاد متهم ساخت. و آنان را به ک انتقاد کردمیمون 

در اکثر رسائل خود بره پیرروان ابرن    و دکرم متهساختن سایر ادیان اطلب و اعتناییبیو 

  .(287و  283: همان) رشا تاخت
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فکرری آنران را    ۀشالود ،خوانان آراء فالسفه«تهافت»کسی بود که با غزالی نخستین 

انتقادی جایرای را پایرا    ۀفلسفدر هم ریخت و به نقا کالمی و فلسفی آنان پرداخت و 

دین و فلسرفه   ۀدر عرص تحول و نوانایشی منشأآن تا قرون بعا از مرگش  ۀکه دامن آورد

ای اگانره جا ۀفلسرف  ا بهبای یاحکام دین درک باورهای ایمانی و شا. او نشان داد که برای

هرا و  وزهعقل عملی و اخالق است که آم ۀاحکام عقل نظری قائل بود و آن حوز در مقابل

شود و اگرچه عقل نظری هم در تحصیل طریق قلب و فطرت آدمی باور میتعالیم دین از

ت تهافر عقرل محرض نیسرت.     ۀعهرا یکن تمرام آن برر   ل ،بخشی از این معار  سهم دارد
ترر  فی بود تا حاود خرود را دقیرق  ای بر ساختمان تفکر فلستکانه ۀمثاببهغزالی  ۀالفالسف

ترر  دقیرق معرفتری خرود را    ۀمسائل مربوط به حروز  ،عقل نظریش زبشناسا و توان و ار

 ،رانان تفکر فلسفی نشرا عقب موجب تنهانه تهافت الفالسفه ،تصور رایج برخال . دریابا

بلکه نقادی آن از فلسفه سبب شا تا متفکران و متصایان تفکرر فلسرفی بیشرتر ماهیرت     

 و نفروذ افکرارش   الفالسرفه  هافتتدرست است که غزالی با تصنیف  را دریابنا. کار فلسفه

جهت انتقاد از فلسفه نبود و این اثرر او  کن شهرت او بهیل ،وضع فلسفه را دگرگون ساخت

کتراب   ،بلکه آنچه بیشرتر موجرب نفروذ و اعتبرار افکرار او شرا       ؛فلسفه را ویران نساخت

 و درکنراوکا قی که حاصل ای سترگ از معار  دینی و اخالمجموعه ؛وی بود احیاءالعلوم

 طرحی علمی از تصرو  و اخرالق  رسیان به  نهایتاداشراقات قلبی و  های مختلف وانایشه

 قرن پنجم قبل از تاتحول این  وداد یقتی تصو  را با شریعت پیوستگی طر ۀجنب او .بود

اشراقی غزالری   ۀهای فلسفوانگهی بارقه .(105: 1343، نفیسی)بود  سابقهبی در کتب تصو 

در تروان  میتصو  بود را  ۀعقل نظری و واردات و توجهات به طریق که محصول سنجش

اشرراقی   ۀهرای انایشره و فلسرف   سراغ گرفت کره نخسرتین جوانره   او  االنوار ةمشکارساله 

و این خود خامت و توجه بزرگی به حکمرت ایرران باسرتان     شودمیسهروردی محسوب 

 است.
 

 نتیجه. 7

رشرا و کمرال تلقری     یاساسر اصل می همواره دو اسال ۀمعنویت و عقالنیت در پرتو آموز

علرو   ۀرا مای بلکه رشا آن ،دانانمیتنها تعقل را مانع معنویت شاه است. تعالیم اسالم نه

 هرای تررین جریران  عماه ،و یا فالسفه . نحل معتزله، اشاعرهداردمیمعنویت نیز محسوب 

ات توضریح ی ناهمراهنگ آنران،   ۀاناازی در تاریخ انایشتاریخ تفکر اسالمی بودنا. با چشم

آنران را در   عمراتاد  موجب شراه اسرت   موضوعی که ؛مشهود استاز معنویت و عقل  هاآن
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تعرارض  »وان عنعلمای دینی و متصایان علوم عقلی تحت ۀجویانگفتمان تاریخی معارضه

ین فررق  بر ز تراریخ شراها اختالفرات شرایای     اگر در مقراطعی ا شناسیم. ب« دین و عقل

اختالفرات   نیر ا یاصل یهاهیاز ما ایی و فرقهشخص ایعقاوجود اینکه بام، اسالمی هستی

هرای  زمینره  چراکه ؛از شرایط تاریخی و اجتماعی جاا فرض کردرا  توان آننمی، هستنا

نهفتره بررای پیامراهای    عللری   یا منافع گروهی و مرذهبی سیاسی افیایی، فرهنگی، جغر

و اسرتقرار دولرت دینری و فزونری      سالجقه عها مصاد  با روزگار غزالی. هستناتاریخی 

رفت گفتمان عقلی فالسرفه شرا.   اسبابی برای اقتاار دین و عقب ،مراکز و معاها اسالمی

شرایط تاریخی و اجتماعی عصر سالجقه، فرصتی فراهم آورد تا نخبگران دینری هماننرا    

تقویرت   سریار غزالی گفتمان انحصارگرای فالسفه را که از قرون گذشته ترا قررن پرنجم ب   

قریب به یک قرن پرس  شیه براننا. به حا ،اه و موضوعات دینی را به پرسش گرفته بودش

های اسالمی، انالس، در اثر تبلیغات سوء ظاهرگرایران و  از مرگ غزالی، در غرب سرزمین

گرایری، گفتمران عقالنری دچرار ضرعف و      ضایت ابنای زمان با عقل پشتیبانی حاکمان و

ای ضررورت واکرنش فالسرفه    ،قرن ششمماعی تاریخی و اجت شرایطتجمع  فرسایش شا.

کره آن را الحراد و    یگفتمان ؛برانگیخت عقلی رشا را در دفا  از حیثیت گفتمانماننا ابن

مردم  ۀعام ینگریسطح بنابراین ؛شمردنایم یمانیا ایو محارب عقا کردنایم یکفر تلق

 هیر رشرا عل ابرن  ۀدر منازعر  یورمعاه و ف یعلل ،یبا اهل دانش عقل یبه حکمت و دشمن

جوی معانی دینری و  وتن در تفسیر و جسپیشینه و سنت مسلماناو از سویی،  بود یغزال

 ؛اسرالم ترا قررن ششرم برود      ۀیر تفکر در قررون اول  ۀو شاکل یعلل ساختارماوراءالطبیعه، 

و دفرع گزنرا    برایرشا، ناشی از شرایط تاریخی و ضرورتی اجتماعی ابن ۀبنابراین معارض

 ۀبعاها نیرز سریر تراریخی معارضر     .یک تفنن انتزاعی و ذهنیصرفاد نه  ،آفات مقتضی بود

الراین طوسری و در روزگرار صرفویه و     ر عها مغول در گفتمان خواجه نصیردین و عقل د

ایرن مباحرث در    ۀمشهود است. حتی دامنر  قلمرو اسالمی در محاورات دانشوران عثمانی

 .نفوذ کرد ژیل رومی و دیگران نیزماننا  گفتمان متألهان اروپایی
 

 منابع
، چاپ سوم، قم، مؤسسه بوستان کتاب )مرکز غزالیالفالسفۀ تهافت نقای بر الاین، آشتیانی، سیا جالل

 .1378، چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(

 .1389، نشر علم تهران،، رشا در حکمت مشاءدرخشش ابن ابراهیمی دینانی، غالمحسین،

 .ق1397، معار  ، الهور،ةلثالثا ةلطبع، االرد علی المنطقیین، تیمیه، احما بن عباالحلیمابن
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، حقق نصوصه و خریجَ احادیثه و علیق علیه عباالرحمن محما خلاونمقامۀ ابنخلاون، عباالرحمن، ابن

 ق.1425، یةالهاا مکتبةالارویش، الجزء الثانی، دمشق، 

جعفر سرجادی،  اسری  ۀترجمر ، من االتصرال  ةیعو الشر ةالحکم ینصل المقال فی ما بف رشا، ابوالولیا،ابن

 .1358، ایران ۀانجمن فلسف تهران،

 .1986، ارالمشرقدبیروت، ، من االتصال ةلحکما و عةیالشر ما بین و تقریر فصل المقال ، ررررررررررررر

 .ق1382، شرکت افست، تبریزی شمس تهران،، تحقیق سلیمان دنیا، تهافت التهافت ،ررررررررررررر

 تحلیلیه و شروح للمشرر  علری   ةمماخل و مقا ،ةالملفی عقائا  ةلدف عن مناهج االالکش، ررررررررررررر

 .1998، ةبیالعر ةمرکز دراسات الوحا بیروت،المشرو  محما عابا الجابری، 

 .1391، فرهنگی و لمیع تهران،هفتم،  چاپ فروزانفر، الزمانبایع ۀ، ترجمیقظان بن حی، طفیلابن

 .تا، بیةبیالعر ةلنهضدار ا بیروت،، تاریخ الفکر الفلسفی فی االسالم ،ابوریان، محماعلی

، چاپ هفرتم، تهرران، امیرکبیرر،    حسن انوشه، جلا اول ، ترجمۀتاریخ غزنویانباسورت، کلیفورد ادمونا، 

1395. 
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