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چکیده
کشمکش میان عقل و دین در تاریخ میانۀ ایران ،جریانی دامنهدار و متأثر از انباشتههای علمی و فکرری
مسلمانان در قرون نخستین اسالمی است .عقرل و دیرن صرر نظرر از اشتراکاتشران ،عمراتاد دو نیرروی
متخالف شناخته میشونا؛ بهطوریکه استقرار و تااوم یکی از آنها معموالد اسباب ضعف و رکود دیگری را
رقم میزنا .علوم عقلی و علوم دینی ،هرکاام تحت شرایط تاریخی خراص خرود رو بره رشرا یرا ضرعف
بودهانا .از نقطۀ آغازین اسالم و استحکام تاریجی آن ،دستاورد عقول نیز به رشرا فزاینراهای از تکامرل
رسیاه است .این تکامل ،نه به معنای مصالحه و توافق عقل و شرر و نره بره معنرای مخالفرت مطلرق و
یکجانبه با یکایگر است؛ بلکه بهمثابۀ رونای برتریجویانه ناشی از شرایط تراریخی و وضرعیت تکراملی
عقالنیت و دیانت است .قرنهای پنجم و ششم آکناه از کشمکش و منازعات دین و عقل است؛ بهطوری
که بازتاب آن در رسالههای غزالی و ردیههای ابنرشا بر او ،گرواه ایرن موضرو اسرت .بررسری منازعرۀ
ابنرشا و غزالی ورای موضوعات انتزاعی آن ،به درک عمیق از شررایط تراریخی عقرل و دیرن در تراریخ
اسالم یاری میرسانا .این معارضه درحقیقت محصول رشا نظام عقالنی بهمثابۀ علل ساختاری آن است
و شرایط اجتماعی و سیاسی نیز بهمنزلۀ علت فوری و مُعاۀ این نزا تلقی میشود.
واژههاي کلیدي :شرایط تاریخی ،معارضه ،غزالی ،ابنرشا ،عقل ،دین.
* .رایانامۀ نویسناۀ مسئول:
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 .1مقدمه
اسالم فصل درخشانی در تاریخ فرهنگ و انایشۀ مردم قلمرو خود ایجاد کرد .تمایز
روشن دورۀ اسالمی با سایر ادوار تاریخی ،اعتالی فرهنگی و علمی آن بود .اهتمام
مسلمانا ن به تحقیق و فحص در علوم و دستاوردهای اقوام گوناگون ،مخصوصاد علوم
یونانی ،به نتایج معتنابهی رسیا .درحقیقت ،انگیزه و مایۀ تحرک مسلمانان ،قرآن بود؛
کتابی آسمانی که درک مسائل و معار آن ،آنها را به کشف و اقامۀ قواعا و احکام فقه
واداشت .فقه علم احکام روزمره و عملی بود .علوم دیگری ماننا حایث و کالم از علوم
اولیه و نخستین مسلمانان بود خصوصاد فقه و اصول آن که وجوب آن بیشتر از همه
احساس میشا (ابنخلاون)185 :1425 ،؛ اما قرآن عالوه بر قواعا اخالقی عملی ،مشحون
موضوعات ماوراءالطبیعه و انتزاعی نیز بود .گزارههای قرآنی در باب معرفت و علم ،به
تعقل تشویق و ترغیب میکنا .مسلمانان برای درک چنین مسائلی تحتتأثیر ترغیب
قرآن و مجاورت و اختالط اقوام با یکایگر به کشف معانی و مفاهیم دست زدنا؛ البته
پاره ای از این حقایق و مسائل اگرچه در ردیف موضوعات عقلی بود ،اسالم آنها را درخور
اعتنا نمیدانست و به منع و توقیفشان توصیه کرده بود که آنها را «حقایق توقیفی» می
نامنا (النشار .)32/1 :1977 ،اشتغال به این حقایق حرام نبود ،لیکن چون عقل در حیطۀ
مسائل آن مجالی نااشت ،اسالم آن را عبث میشمرد؛ مسائلی ماننا «ذات خااونا» و
«حیثیت وجودی» او یا «منشأ پیاایش عالم» و «سرنوشت انسان» که مجموعاد
دربردارناۀ سؤاالتی دربارۀ ارتباط و جایگاه «انسان» و «خاا» و «عالم» است .عطش
پاسخ به این مسائل با استمااد از ذخایر فکری سایر ملل ،بهویژه از طریق جذب میراث
یونان فرونشاناه شا.
انتقال علوم یونانی ازطریق ترجمه در رونا نهضت علمی مسلمانان اتفاق افتاد.
پیشبرد این کار را عماتاد اهل ذمه ،بهویژه نصارا و مجوس برعهاه داشتنا که با فرهنگ
و زبانهای دیگر مأنوستر از عربها بودنا (زرینکوب .)47 :1396 ،علوم یونانی شامل علوم
ریاضی ،منطق ،طبیعیات و غیره بود که نزد مسلمانان به «علوم اوائل» مشهور شانا؛
علومی که شالوده و قائاۀ کلی آنها عماتاد عقل بود و حتی مسائل مابعاالطبیعۀ یونانی
نیز به احکام عقل متکی بود .پارهای از قواعا و نگرشهای یونانی با احکام اسالم همسو
نبود؛ لذا مخالفتهای عالمان دینی را در پی داشت (السیوطی .)145 :1429 ،با این احوال،
پژوهشگرانی در قلمرو اسالمی تحت جذبههای تفکر یونانی به فحص در مسائل ماورایی
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و انتزاعی دست یازیانا و توضیحات و تفاسیر خود را از دانش و حکمت ،به قرآن مستنا
کردنا (النشار .)33/1 :1977 ،فالسفه ،پیگیر روش تعقلگرایی شانا و در همۀ جوانب
علوم ،حتی مسائل ایمانی ،محک عقل محض را مالک قرار میدادنا و این موضوعی
ناخوشاینا بود که محل اختال علمای دینی و فالسفه و اهل حکمت شا .فالسفه با
پرسش دربارۀ برخی از مسائل دینی ،گروهی از رجال دینی را که گرایشی عقلی داشتنا،
واداشتنا تا گفتمان و پرسشهای دینی را بهماد عقل پاسخ دهنا و نحلهای موسوم به
«معتزله» را بهوجودآورنا که از فالسفه نبودنا ،ولی ظاهراد در روش خود از فن منطق
یونانی برای ماافعه و پاسخگویی مسائل دین استمااد کردنا (همان .)107 :این گفتمان
تازۀ معتزله در اسالم اگرچه جهشی بایع محسوب میشا ،لکن گرایش عقلی و گروش
به منطق ،حساسیت علمای دینی را به خود برانگیخته بود.
رشا فزایناۀ سؤاالت عقالنی ،عامۀ مسلمانان را بیشتر به کسب احکام عقلی سوق
میداد و بهنظر چارچوب تفکر یونانی پاسخگوی این نیاز بود ،اما علمای دینی گرایش به
میراث یونان را تهاجمی به میراث و تعالیم اسالم تلقی میکردنا (ابنتیمیه)258 :1397 ،؛
البته دامنۀ اختال گریبان معتزله را نیز گرفت و آن را به گروهها و فرق مختلفی تقسیم
کرد (البغاادی . )34 :1428 ،اختال و تباین نظام اعتزالی موجب توقف معار عقلی در
اسالم نشا ،بلکه آن رونا را فالسفهای ماننا فارابی و ابنسینا و پیروانش دنبال کردنا.
آنان رجال دینی نبودنا و دین را هم نفی نمیکردنا ،بلکه دانشورانی متأثر از میراث
یونانی ،بهویژه فلسفۀ ارسطویی بودنا که مفاهیم اسالم را با چارچوب تفکر یونانی و ذوق
و استعااد شخصی خود تعبیر میکردنا؛ اینان به «فالسفۀ مشایی اسالم» شهرت یافتنا،
اگرچه این اتصا در کتاب تهافت التهافت ابنرشا (595-520ق) بهصورت مکرر ،مورد
تردیا و انتقاد گزناه قرارمیگیرد .ماللت اختالفات دینی بار دیگر جنبشی نو از دل
اعتزالگرایی بیرون آورد و «اشاعره» را پایاار کرد .در واقع« ،اشعریت» پشتکردن به
معتزله بود و کشش و پیونا اشعریت با مذهب شافعی موجب شا علمای نیشابور ،نظیر
ابومحما جوینی و فرزنا مشهورش ،امامالحرمین ،با اهتمام فراوانی به تبلیغ این مذهب
بپردازنا که بعاها تعلیمات آنان میراثی برای غزالی شا (باسورت .)175/1 :1395 ،مکتب
اشعری ائمۀ کباری ماننا باقالنی و امامالحرمین را پرورش داد و سالیان متمادی تفکر
غالب برخی از نقاط سرزمین اسالمی شا .گرچه روش اشاعره ،بهویژه از سوی فالسفه ،به
سطحینگری و قشریبودن و گریز از عقالنیت متهم بود ،اما در توضیحات دینی کسانی
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چون باقالنی و امامالحرمین سعی در توجه به عقل و روش عقلی مشهود بود .آنها
چارچوب رسالههای خود را برای ارائۀ احتجاج علیه تشکیکات دینی نزدیک به روش
منطقی و جالی استوار کردنا؛ هرچنا آشکارا سر مخالفت با منطق داشتنا .اگر از منظر
تاریخی به رونا حوادث و رویاادهای دینی و میراث فکری در اسالم بنگریم ،درمییابیم
که تمام کشمکشها و منازعات در قلمرو دین و عقل موجب رشا دوجانبۀ این دو پایاه
شا و هرچنا در مقاطعی قوت یکی بر دیگری غالب میشا ،اما بهطور کامل آن را به
نابودی نمیکشانا.
در این مطالعه شرایط تاریخی قرن پنجم بررسی میشود؛ شرایطی که بستر
اجتماعی و سیاسی این قرن را مهیا کرد تا گفتمان دینی غزالی ،گفتمان عقلی را کنار
زنا .فرسایش و اضمحالل نظام فلسفه طی قرون متمادی ،فقاان فیلسوفی شامخ و
حمایت دولت سالجقه از اقتاار دین ،شرایط را برای غزالی آماده کرد .نزدیک به یک
قرن بعا از مرگ غزالی و در غرب قلمرو اسالم در انالس ،ابنرشا ،حکیم قرطبه (-520
595ق) و فیلسو مشایی تمامعیار ،تحت شرایط اجتماعی و تاریخی زمان خویش،
ضرورت منازعه علیه غزالی را در رساالت خود انعکاس داد .دربارۀ اختال بین این دو
حکیم ،چه از سوی متقامان ،ماننا خواجهزاده در کتاب تهافت الفالسفه ( )1321و
عالءالاین طوسی در کتاب الذخیرة فی المحاکمة بین الغزالی والحکماء ( )1916و چه
متأخران ،ماننا زرینکوب در کتاب فرار از مارسه ( )1387و آشتیانی در کتاب نقای بر
تهافت الفالسفه غزالی ( )1378مکرر سخن راناه شاه است که برخی از این پژوهشها
صرفاد به بعا انتزاعی آن ،صر نظر از شرایط تاریخی پرداختهانا؛ اما این مقاله سعی دارد
این نزا انتزاعی بین غزالی و ابنرشا را در بستر تاریخی بررسی و علل و پیاماهای آن
را تبیین کنا.
 .2اوضاع تاريخي و اجتماعي فلسفه در اندلس ،زادگاه ابنرشد (595-520ق)

قرطبه یکی از مراکز انایشه و علم در انالس و زادگاه عراهای از فیلسروفان برود .علروم و
صناعت در انالس از اهمیت فراوانی برخوردار برود و عرام و خراص براان رغبرت فرراوان
داشتنا؛ باوجوداین ،ماارسی بررای تعلریم و تعلرم در انرالس نبرود و اغلرب علروم را در
مساجا فرامیگرفتنا .در نظر عامۀ مردم ،فلسفه و نجوم چناان مورد اعتنا نبود ،مگرر در
بین خواص که آنان نیز از خو عامه آن را مخفری نگراه مریداشرتنا .فلسرفه و نجروم،
علومی ناپسنا محسوب میشانا و صاحب آنان از سوی عامه به زنایق مرتهم و اذیرت و
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آزار میشا و به قتل میرسیا .سالطین نیز برای رضرایت و تقریرب قلروب عامره از ایرن
جریان حمایت میکردنا؛ اما علومی چون فقه ،اصول ،قرائت و حایث و علم لغت و نحرو
رفعت فراوانی داشتنا (المقری التلمسرانی .)221-220 :1408 ،ابرنرشرا در سرال 548ق بره
دعوت عباالمؤمن ،نخسرتین ملروک موحراین ،بره مرراکش آمرا .عبراالمؤمن از وی در
تأسیس معاها علم و دانش استمااد کرد .در این سالیان بود که او کتبری در براب طرب
نگاشت .ابنرشا بعا از عباالمؤمن به جانشین وی ،یعنی فرزناش ابویعقوب یوسرف کره
هماننا پارش مردی اهل فضل و دوستاار علوم و حکمت برود ،پیوسرت .در ایرن دوران،
ابنطفیل ،وزیر دانشمنا این امیر که از منزلت و مقام شامخ ابنرشرا آگراه برود ،امیرر را
متوجه ابنرشا ساخت و از فضائل و دانش او و سبقۀ اجاادش در علم سخن رانرا و از او
خواست تا وی را به بارگاه خویش دعوت کنا .ازآنجاکه عها ابنرشا مصاد با دشرمنی
با اهل حکمت و فلسفه بود ،در نخستین مواجهه با امیر ابویعقوب یوسف جانرب احتیراط
را نگاه داشت و از سؤاالتی که امیر دربارۀ فلسفه از وی کرد ،تحاشی مینمود تا آنگاهکره
از وی امنیت دیا و دراینباره لب به سخن گشود .در همین عها است کره ابرنرشرا بره
درخواست ابویعقوب یوسف و به تحریض و تشویق ابنطفیل بره تلخریص کترب ارسرطو
همت گماشت (الفاخوری و الجر.)638-637 :1354 ،
بعا از مرگ ابویعقوب ،فرزناش ابویوسف ،بر مسنا قارت مینشینا و اوضا ابنرشا
دگرگون میشود .ابویوسف ایام رنج و محنت ابنرشا را به تشنیع برخری فقهرا و قضرات
قرطبه رقم میزنا .دربارۀ تبعیا ابنرشا در ترواریخ و ترراجم ،اسرباب گونراگونی را ذکرر
کردهانا؛ برخی لحن نسبتاد تنا وی را در خطاب قراردادن امیر ابویوسرف بره «إسرمع یرا
أخی» سبب نگون بختی او گفتهانا؛ برخی سبب را آن دانستهانا که ابرنرشرا در کتراب
الحیوان ،امیر ابویوسف را به صفتی ناپسنا و مذموم ماننا «ملک البربرر» ملقرب سراخته
بود (هرچنا ابنرشا در مقام تبرئۀ خویش گفت که من «ملک البرریین» نوشرتهام ،نره «ملرک البربرر»)
(مراکشری)224 :1426 ،؛ عاهای دیگرر سربب دگرگرونی احروال او را یرافتن پرارهای اقروال
کفرآمیز به خط وی میداننرا کره امیرر ابویوسرف را از آن مطلرع سراختنا و او نیرز در
مجلسی که اعیان و اکابر و رؤسرای قرطبره حضرور داشرتنا ،ابرنرشرا را فراخوانرا و از
صاحب آن مخطوطات سؤال کرد ،ابنرشا نسبت آنها را به خرود انکرار کررد و امیرر نیرز
صاحب آن قول را لعنت گفرت و وی را از در رانرا (رینران)445 :1429 ،؛ از سرویی دیگرر،
برخی سبب نگونبختی ابنرشا را انکار برخی آیات قرآن دربارۀ وجود قوم عاد و کیفیرت
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هالک آنها برشمردنا؛ توضیح اینکه یکی از شاگردان ابنرشا روایت کررده اسرت کره در
محضر ابنرشا سخنی بیان داشتم مبنی بر اقروال منجمران و پیشرگویان دربرارۀ شرایعۀ
وقو طوفانی که خواها وزیا و همۀ مردم در اثر آن هالک خواهنا شا و گفتم اگر ایرن
قضیه درست باشا ،دومین طوفان سهمگین خواها بود که اولین طوفان همان طوفران و
بادی است که قوم عاد را هالک ساخت .ابنرشا از شنیان این سخن از جای در رفرت و
لب به اعتراض گشود و گفت واهلل که این قروم وجرود نااشرته و کیفیرت هرالک ایشران
چگونه باشا (همران .)435-434 :این گفتۀ ابنرشا به دست برخی افتاد و آن را دلیلری برر
الحاد او و تکذیب آیات قرآن برشمردنا و او را مستوجب هالکت دانستنا.
ابنرشا اولین قربانی این جریان نبود .پیش از او عاهای از کسرانی کره بره فلسرفه و
حکمت شهره بودنا نیز طعمۀ آتش تعصبات مذهبی و فرقرهای شرانا؛ ابرنباجره (-498
533ق) ،استاد ابنرشا ،از کسانی بود که ها آماج تیرهای تکفیر معاصران خرود شرا و
به زناقه و الحاد متهم گردیا و به بنا کشیاه شا .او عاقبت بهواسطۀ نفوذ پار ابرنرشرا
از محبس رهایی یافت .از معاصران دیگر ،مالک بن وهیرب اشربیلی اسرت کره برهسربب
اشتغال به تعلیم فلسفه مورد سوءظن قرار گرفت و خطر هالکت را برای خود پیشبینی
کرد تا عاقبت از این کار دست کشیا و به علوم شرعی اکتفا کرد؛ اما کسرانی ماننرا ابرن
حبیب اشبیلی و بسیاری دیگر به سبب اشتغالشان به فلسفه کشته شانا (همان.)42 :
 .3زمینههاي تاريخي شکلگیري انتقادات ابنرشد علیه غزالي
غزالی حاود یک قرن پیش از ابنرشا با تصنیف چنا رساله ،هیمنۀ نظام عقلری فالسرفه
را در هم شکسته و آراء ضا عقلی او در غرب اسالم (انالس) بذر کراهت از فلسفه پاشریاه
بود .ابنرشا نیز ضرورت دفا از خویش را در این دوران ،در ابطرال اقروال غزالری و رفرع
اتهامات از فالسفه میدیا؛ البته پیش از ابنرشا ،ابنباجه نیز همان ضرورت و شررایط را
درک و در رسالهای موسوم به الودا با صوفیه مناقشره کررده برود و در تأییرا فلسرفه و
تبیین ضرورت عقل در هاایت انسان کوشیا و غزالی را بهخاطر مخالفت با عقل و فلسفه
مستحق سرزنش دانست  .همچنین در کتاب ترابیر المتوحرا ،تعرالیم صروفیه ،برهویرژه
طریقۀ غزالی را که مبتنی بر ذوق و تجربه در نیل به سرعادت برود ،باطرل تلقری کررد و
معار صوفیه را مشحون اوهام و خیاالت دینری و آمیختره بره شروائب دانسرت و صررفاد
معرفت و نگاه عقلی را مایۀ سعادت عظما معرفی کرد (الشرمالی .)610-609 :1399 ،تفراوتی
که بین سه حکیم مخالف غزالی ،یعنی ابنباجه ،ابنطفیرل و ابرنرشرا دیراه مریشرود،
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میزان ضرورت و شات پیگیری در بطالن آراء غزالی است؛ ابرنباجره در رد اقروال و آراء
غزالی شات تمام به خرج داد ،لکن عهراهداری مناصرب عرالی حکرومتی و آماوشرا در
غرناطه و گاه سرقسطه و افریقیه و مهمتر از همه ،متهمشان بره کفرر و زناقره از سروی
مخالفان باعث شا چناان مجال بسط این ماجرا را نیابا .بعا از او پیگیرری ایرن امرر بره
خلف آگاهش ،ابنطفیل ،محول شا .اتصال ابنطفیل به دربار ابویعقروب یوسرف اسرباب
نشر حکمت را برای او مهیا ساخت .ابنطفیل نیز هماننا ابنباجه بر غزالری انتقراد کررد،
لکن خردهگیری ابنطفیل بر غزالی ،توأم با ارج به منزلت علمری اوسرت .ابرنطفیرل آراء
غزالی را دچار دوگانگی و نوعی تزویر و مااهنه میدانست که برای نگاهااشت عامره گراه
چیزی را حق و گاه همان را در جایی دیگر نادرست میشمرد (ابرنطفیرل)33 :1391 ،؛ امرا
نقا کوبناهتر ابنرشا بر غزالی ،نام آن دو را در تاریخ تفکر اسالمی بریش از دیگرران بره
هم گره میزنا.
 .4بررسي کشاکش و منازعۀ ابنرشد و غزالي
 .1-4گفتمان ديني غزالي علیه فالسفه

غزالی در کتاب المنقذ من الضالل به تشریح کارکرد و غایت علوم و طرق کسب معرفرت
میپردازد و اقسام معرفت را بر چهار وجه کلی و چهار منهج با کارکرد مخصوص و غایرت
منحصر به خود استوار میسازد و دلیل تقسریمبنرای خرویش را مبتنری برر تضراعیف و
محتوای کلی اقسام معرفت معرفی میکنرا .غزالری طررق و مرذاهب معرفرت را در اهرل
کالم ،اهل فلسفه و اهل تعلیم (باطنیه) و اهل تصو منحصر میسرازد و مصرادر معرفرت
هرکاام را جاا میسازد و غایت هرکاام را ارزیابی میکنا .وی در نقا و ارزیرابی اصرنا
اربعۀ معرفت ،علم فلسفه را مبتنی بر مصادر عقل و منطرق معرفری مریکنرا و شرناخت
فساد و ضعف هر نو از علم را در پیبردن به کنه و حقیقت آن علم میدانا؛ برهگونرهای
که هرکس قصا انتقاد از آنها را داشته باشا ،شایسته است کره از اعلرم علمرای آن علرم
پیشی گیرد .غزالی رد هر مذهب و معرفتری پریش از فهرم کنره و حقیقرت آن را تیرری
بیها در تاریکی میدانست .اطال غزالی از فلسرفه طبرق حکایرت خرود او در اوقرات
فراغت از تصنیف و تاریس و باون استعانت از استاد و به مات دو یا سه سال در مارسۀ
نظامیه حاصل شا (الغزالی .)128 :1436 ،عماۀ اطال او از آراء فالسفه طبق قول خرودش،
از کتب فارابی و بوعلی و پارهای از تعلیمات اخوانالصفاست (الغزالی .)75 :1377 ،از فحوای
کالم غزالی در المنقذ من الضالل بهوضوح برمیآیرا کره او در رد آراء و عقایرا فالسرفه،
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خود را ملتزم بر طریق منطق و برهان میدانا و بر این موضو تأکیا ویرژه دارد (الغزالری،

)128-127 :1436؛ بهویژه در ردیههایش علیه فالسفه در مسئلۀ قام عالم ،جلروۀ برارزتری
از این امر هویااست (الغزالی .)91-90 :1377 ،در واقع نقرا غزالری برر فالسرفه و فلسرفه و
اتصا آنان به کفر ،اساساد متوجه فالسفۀ الهی و تشکیک در احکام آنها بود.
غزالی اصنا فالسفه را سه گروه قلمااد میکنا که عبارتانا از :دهریون ،طبیعیرون
و الهیون که جملگی آنها را در ردیف زنادقه بهشمارمیآورد؛ چراکه معتقرا اسرت ایشران
همگی در مسلیمات دین کفر ورزیاهانا؛ امرا رد و تکفیرر غزالری اساسراد متوجره فالسرفۀ
متأخر ،یعنی الهیون است .غزالی مجمو آنچه فالسفۀ اسالم ،فارابی و ابنسینا از ارسرطو
نقل کردهانا ،کفر دانسته ،تکفیر آنان را واجب میشمارد که عبارت است از سره مسرئلۀ
قام عالم ،علم به جزئیات و معاد جسمانی .در هفاه مسئلۀ دیگر نیز فالسفه را به براعت
و خروج از قطعیات دین متهم میکنا؛ اما قسم سوم از تعالیم فالسفه را که به ریاضیات،
منطق ،طبیعیات و اخالق تعلق دارد ،نهتنها درخور مناقشه نمیدانا ،بلکه انکار و رد آنرا
ناشانی و ناممکن میشمارد و هرچنا ،آفت و مضرت هرکاام را گوشزد میکنرا ،آنهرا را
دارای فوائا میدانا؛ اما آنچه از علوم فالسفه را درخور نقا و جرح میدانست که مربروط
به الهیات میشا ،اکثر آن را دچار غلطکاری و خبط فضیح میدانست و اختال فالسرفه
در مباحث الهی و خروج از استنتاج منطقی که آنها دعروی آن را داشرتنا ،تخطئره کررد
(الغزالی .)145-144 :1436 ،ابطال مذهب فالسفه در مسائل بیستگانه و نهایتاد الرزام کفرر آ
نها در سه مسئلۀ عماه که به رأی و نظر غزالی مخالف عقیاۀ عامۀ مسلمانان بود ،پژواک
کوبناۀ حکیم انالس ،ابنرشا را ضرورت بخشیا .الزام حکیم به نقا و رد اقروال تهافرت
الفالسفه آنهم بهصورت پیگرد دقیق و بررسی جزئیات مسائل مطروح آن ،در واقع پاسخ
رسمی و کوبناهای بود که شیو و انتشار انایشۀ غزالی در انالس و فزونری طرفراارانش،
حکیمان و فیلسوفان را دچار وحشت و اضطراب کرده بود.
 .2-4نقد تعريضي ابنرشد بر گفتمان تاريخي اشاعره و فالسفۀ متخطي اسالم

انگیزۀ ابنرشا در تصنیف تهافت التهافت ( )1382ارائۀ دفاعیهای بود محکرم و مراون در
مقابل بذرهای ضا فلسفی غزالی که حاود یک قرن پیش پاشیاه شاه و عرصره را بررای
ابنرشا بسیار دشوار کرده بود .ابنرشا مصرانه بره رد آراء غزالری و صروفیه پرداخرت .او
عالوه بر تهافت التهافت و پاسخ به شبهات غزالی ،در فصل المقرال فیمرا برین الحکم ة و
الشریعة من االتصال ( )1986نیز سعی کرد به مسائل و شبهات مطرحشاه برر ضرا عقایرا
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فالسفه پاسخ دها و آنها را دفع کنرا و برهگونرهای برر رد متکلمران اشرعری و حکمرای
اسالمی دربارۀ مسئله قام عالم نیز همت گماشت .ابنرشا هم طریقۀ اشراعره و هرم آراء
فارابی و ابنسینا را درخور انتقاد نشان داد و بهویژه بحث قام عالم را نه مربوط به سرنت
و اصول فلسفۀ ارسطو ،بلکه مسئلۀ مورداختال بین متکلمان اشعری و فالسفهای ماننرا
ابنسینا و فارابی معرفی کرد و اختال در مسئله را ناشری از درک مخصروص موضرو و
پیروی متکلمان اشعری از دیاگاه افالطونی در تقابل با دیاگاه ارسطویی بهشمارآورد .در
واقع ،دیاگاه افالطونی متکلمان اشعریِ قائل به حاوث حقیقی و دیاگاه قائالن به قرایم
حقیقی ،هر دو را مردود دانست؛ زیرا محاث حقیقی ،فاساالضروره است و قایم حقیقری
نیز معلول بیعلت محسوب میشود (العقاد ،بیتا.)36 :
ابنرشا منظور نظر فالسفه را از قام عالم ،استغنای عالم از صانع ناانسته کره غزالری
براساس آن ایشان را تکفیر کرده است ،بلکه قایمبودن عالم را به این معنا دانسته که نره
اوَلی بر آن است و نه از جانرب مبراأ نهرایتی دارد و خااونرا ایجادکننراۀ عرالم اسرت و
موجودات را از قوه به فعل میآورد .ابنرشا نهتنها مقامات و مبانی مذهب اشرعری را در
باب حاوث عالم متناقض و دچار خلل دانست ،تعریضاد عقیاۀ معتزلره درایرنبراره را نیرز
متناقض مییافت .لیکن آنطور که طریقرۀ اشراعره و صروفیه را نقرا مریکنرا ،از انتقراد
طریقۀ معتزله سر باز میزنا؛ با این دعوی که از کتب معتزله چیزی به انالس نرسریاه و
از عقایا ایشان مطلبی در دست نیست .برهنروعی از انتقراد معتزلره خرودداری مریکنرا،
درصورتیکه آراء معتزله از خالل مباحث خصم این طریقره ،یعنری اشراعره و ردود سرایر
فرق به انالس رسیاه است (ابنرشرا .)118 :1998 ،در واقرع ،ابرنرشرا «تاحرازیادی هرم
توافق نسبی معتزله با عقل را میپسنایا و نقا و نقض جزئیات عقایا ایشران را متضرمن
طعن و رد بر غزالی نمییافت» (کرمری .)165 :1389 ،از طرفری ،ابرنرشرا اسرتعمال لفر
حاوث و قام را باعتی در شر خوانا .او اعتقاد اشاعره به حاوث مبنری برر اینکره ایرن
طریقه به عامه اعالم میدارد که حاوث عالم عقیاۀ شرعی است را موضوعی میدانا کره
درک و تصور آن بر علما و فضال بهآسانی ممکن نیست چه برسا به عامۀ مردم .ابنرشرا
نگرش عامه را به مسئلۀ خلق عالم از نو تمثیل میشرمارد و ایرنگونره تمثریالت را در
قرآن و تورات و سایر کتب منزله ،برای درک جمهور معرفی و اذعان میکنا که شر  ،بر
آن معنی که اشاعره دربارۀ حاوث باان معتقانا ،تصرریح نکررده اسرت (ابرنرشرا:1998 ،
 .)172-171طریقۀ فالسفه و حکمت را شفابخشی باعظمت معرفی میکنا که دسرتخوش
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تحول و تغییر ش اه و دست عامه از آن کوتاه و درک جمهور از آن قاصرر و عراجز اسرت.
ابنرشا بهنوعی برای طعن بر غزالی و عبثخوانان دعراوی او ،وی را هرم در شرریعت و
هم در حکمت گمراه میخوانا و غزالی را در شمار خوارج و معتزلره و اشراعره و صروفیه
میآورد که وادی حکمت را به روی جمهور گشرودنا و آن را از سرنت خرویش منحرر
کردنا و او را مصااق کسی دانست که هم به حکمت و هرم بره شرریعت آسریب رسرانا
(ابنرشا )150 :1998 ،و سبب چنرین اقروالی را انخرال از معقروالت دانسرت و اشراعره را
مصااق محجوبان به حجاب عادت و مستبعا از معقوالت ملقب مریسرازد .در واقرع ابرن
رشا ،غزالی و اشاعره را از معانی هستیشناسی فلسفه و حکمت غافل میدانا .وی بر آن
است که آنچه فیلسو در آن تعقل میکنا ،موضوعاتی است مربوط بره قلمررو فلسرفه و
جاای از مسائل شریعت و ایمان .وی طریقهای را کره اشراعره در کترابهایشران مبنرای
معرفت قرار میدهنا ،مایۀ گمراهی و دوری از حقیقرت مریشرمرد (ابرنرشرا.)56 :1986 ،
قلمرو فلسفه از دین جااست و استنتاجات حاصل از این دو ،هیچ رابطهای با هرم ناارنرا
و موضوعات مطروح در فلسفه دخالتی در دین ناارد و موضو مشترکی نیز با هم ناارنا.
حکمت و شریعت دو سوی یک حقیقت است؛ حقیقتی که از حکمرت حاصرل مریشرود
تباین و اختالفی با حقیقت در شریعت ناارد (همان .)58 :حقیقت موضوعی اسرت یگانره و
گواه بر خود و ازهرجهت موافرق برا خرود اسرت ( .)Averroes, 2009: 315استبصرار در
اصول حکمت موجب مشاغبه در احکام شریعت نخواها بود؛ زیرا حقیقت دینی با اصرول
برهانی حکمت در تضاد نیست ،بلکه با آن در توافق است (ابنرشا .)35 :1986 ،شر متمم
عقل است و دارای دو معنای ظاهر و باطن؛ اگر ظاهر برا قروانین عقرل اختالفری داشرته
باشا ،بایا آن را به ماد تأویل درک کرد (همان.)46-45 :
ابنرشا بین حقیقتی که دین عرضه می دارد با حقیقتری کره منظرور فلسرفه اسرت،
تمایز اساسی قائل میشود .او شماری از حقرایق جهران کره ذیرل حقرایق فلسرفه جرای
میگیرد را جاای از عنوان و حقایق دینی موردتوجه قرار میدها .این طریقۀ ابرن رشرا
برای نیل به حقیقت موسوم به «حقیقت دوگانه» است .بعراها پیرروان او و انایشرمناان
عها اسکوالستیک ،انایشه وی را شرح و تفسیر کردنا و بهتبع ابن رشا مقروالت فلسرفه
را از مقوالت دینی جاا شمردنا و برعکس برخی مقوالت دینی را بعضاد خارج از عهراه و
بررسی فلسفه دانستنا .این موضو موجب شا میاان منازعه با پیرروان ابرنرشرا بررای
اصحاب کلیسا که فهم حقیقت را در انحصار خود مریدانسرتنا ،گشروده شرود (ابراهیمری
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دینانی .)131 :1389 ،ابنرشا عالوه بر انتقاد به دعاوی غزالری در تهافرت الفالسرفه دربرارۀ
علم قایم ،طی رسالهای مستقل و کوتاه سعی کرد نشان دها که غزالی شناخت درسرت
و دقیقی از اقوال فالسفه نااشته است .بهنوعی ابنرشا اختالفات و شبهات بهوجودآمراه
دربارۀ علم قایم را تعمااد متوجه فالسفهای ماننا ابنسینا و فارابی میدانا؛ چراکه معتقا
بود آنها درک درستی از این مسئله نااشتنا .از سویی ،اظهارات متکلمان در این مسرئله
را مغالطۀ حاصل از این قضیه دانست که اهل کالم علم قایم را برر علرم محراث قیراس
کردهانا و نادرستی اینگونه قیاسات در منطق شناخته شاه است؛ بنابراین ابنرشرا هرم
اقوال فالسفه و هم متکلمان را در مسئلۀ علم قرایم نارسرا و متنراقض شرمرد و برراهین
عقلی و نقلی را منتهی به عالمبودن ذات خااونا به همۀ موجودات نشران داد؛ چنرانکره
ادلۀ آیات قرآن را گواه بر همین امر میدانست (ابنرشا98 :1358 ،ر .)100به سرخن دیگرر،
ابنرشا رأی متکلمان در این باب را مبتنی بر قیراس خطرابی یرا قیراس «الغائرب علری
الشاها» دانست که بر امور ظنیی متکی است .او قیاس خطابی را براساس امور ضرروری و
بایهی نمیدانست؛ ازاینرو اینگونه قیاسات نمیتوانست در زمرۀ معار محکم و معتبرر
قرار گیرد (ابنرشا.)61 :1986 ،
 .3-4منازعۀ ابنرشد در مسائل اربعۀ طبیعیات

پس از تعقیب اشکاالت غزالی و پاسخ ابنرشا به یکایک آنها ترا شرانزدهمین مسرئله در
الهیات ،نوبت به پاسخ به مخالفت غزالی در مسائل اربعه در طبیعیرات مریرسرا .مسرائل
اربعۀ طبیعیات با هشت اصل و هفت فر منظم است که غزالی چهار چیز آنها را مخرالف
شر تلقی میکنا :نخست« ،اقترران مشرهود در عرالم وجرود میران اسرباب و مسرببات
اقترانی است که بالضروره الزم می آیا و نه در مقاور و نه در امکان است که سببی باون
مسبب ایجاد شود و یا مسبَّبی باون سببی بهوجودآیا»؛ دوم« ،نفوس انسرانی جرواهری
قائم به نفس هستنا ،نه منطبع در جسم و معنی مرگ ،انقطا عالقره نفرس بره بران و
انقطا تابیر آن است وگرنه روح در حال مرگ قائم به نفس خویش است»؛ سوم« ،عرام
فنا و استحاله در نفوس ،بلکه آنها سرمای و ابایانا و فرانی نشرانی» و چهرارم« ،عرام
ارتجا نفوس به اجساد» (الغزالی232 :1377 ،ر .)234غزالی الزام نزا در مسئلۀ اول را باان
سبب میدانا که اثبات معجزات خارق عادت ازقبیل دگرگونی عصای موسی( ) به اژدهرا،
احیاء مردگان توسط عیسی( ) و شقالقمر حضرت رسول(ص) ،جملگی بر محور این عقیراه
است؛ لذا فالسفه در این امر معتقانا که مجراری عرادات ،امرری ضرروری و الزم اسرت.
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اقتران مشهود در عالم وجود میان اسباب و مسببات اقترانی است و بالضرروره الزم اسرت
و محال است که سببی باون مسبب و یا مسبَّبی باون سببی بهوجودآیا .غزالری اگرچره
عقیاۀ اقتران میان آنچه عادتاد «سبب» میگوینا و میران آنچره «مسربَّب» مرینامنرا را
ضروری و درست تلقی میکنا ،لکن تمام مقترنات را از تقایر خااونا میدانا که آنهرا را
بر سبیل تتابع آفریاه است ،نه بهجهت آنکه به نفرس خرویش ضرروری و افترراقناپرذیر
باشنا .غزالی بر آن است که دراینباره فالسفه ،عاول از «اسباب» را انکار و محرالبرودن
آن را ادعا کردنا؛ بنابراین الزم است با عقیاۀ ایشان مبارزه کرد (الغزالی.)239 :1382 ،
اما ابنرشا در مقام پاسخ به شبهۀ اول ،به دفا از نظریۀ سرببیه مریپرردازد و قرول
غزالی را سفسطه و سوفسطاگری قلمااد میکنا و به ادلۀ خود ،قرول وی را مرردود مری
شمارد و چنین اذعان میکنا که در اقوال فالسفۀ قایم سرخنی دربرارۀ معجرزات وجرود
ناارد تا این اتهام را بر همۀ فالسفه متصرف سراخت .اینجرا مسرلماد منظرور ابرنرشرا از
فالسفۀ قایم ،ارسطوست و به طریقی آگاهانه میخواها حسراب کرار فالسرفۀ اسرالمی،
بهویژه ابنسینا را از ارسطو جاا کنا و اعتراض غزالی را مستحق ابنسینا سازد و ارسرطو
را از چنین رأی و نظری مبرا سرازد؛ زیررا چنرین اقروال و مسرائلی در فحرص و تحقیرق
قامای فالسفه نبوده است و مسائل اینچنینی را مربوط به مبادی شرائع تلقی میکنا و
متفحص در این مسائل را مستوجب عقوبت میخوانا .در ادامه ،ابنرشا کیفیت معجزات
را امری الهی معرفی میکنا که عقول انسرانی از درک آن عاجزنرا .او نکرات ریزترر ایرن
مسائل را یکایک و با دقت تمام پاسخ داده ،اذعان میکنرا فحرص درایرنبراره ،فضریلتی
خاص را میطلبا .مجاداد ،آنچه را دربارۀ اسباب از فالسفه نقل شاه است ،سخنی قلمااد
میکنا که از هیچکس جز ابنسینا نقل نشاه و معتقرا اسرت ابرنسرینا مبتکرر چنرین
اقاویلی است (ابنرشا 774-773 :1382 ،و )987؛ اما مسئلۀ هجاهم یا همان مسرئله دوم از
مسائل طبیعیات ،مبنی بر «عجز فالسفه از اقامۀ برهران عقلری برر اینکره نفرس انسرانی
جوهر روحانی و قائم به نفس است و تحیرزناپرذیر اسرت و نره جسرمانی و نره در جسرم
منطبع میگردد و نیز نه متصل به بان است و نه منفصل از آن؛ همانطور که خااونا نه
در خارج از عالم است و نه در داخل ،چنرانکره دربرارۀ فرشرتگان نیرز همرین عقیراه را
دارنا» .غزالی ابتاا خوض و دقت دراینباره را مستلزم شرناخت مرذهب فالسرفه دربرارۀ
قوای انسانی و حیوانی میدانا ،سپس به تشریح آن میپردازد و دعوی فالسفه مبنری برر
این موضو که «جوهر مجردبودن نفس به براهین عقلری قابرلشرناخت اسرت» را انکرار
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میکنا .هرچنا غزالی اعتراض خود را باان معنری نمریدانرا کره ایرن امرر را از قرارت
خااونا بعیا باانا و یا آن را متناقض شر باانا ،لکن وی نظر به اینکره فالسرفه دعروی
خود را تنها متکی به داللت عقل ساختهانا و آن را از شر بینیاز میداننا ،مورد انکرار و
اعتراض قرار میدها (غزالی ،)260 :1382 ،سپس غزالی به ادلۀ فالسفه اعترراض مریکنرا؛
بااینکه در این باره در اثناء اعتراضات خود گاه به تنگنا میافترا و از ادامره مسرائل شرانه
خالی میکنا و به صعوبت دچار میشود (همان 262 :و .)266
متعاقباد ابنرشا نیز به یکایک اعتراضات غزالی پاسخ میدها و بخشی از اعتراضرات او
را نیز دراینباره مسائلی میدانا که ابنسینا به فلسفه وارد کررده اسرت و هماننرا نقراط
دیگر دفاعیۀ خود ،تالشی آگاهانه و متعماانه برای متمایزساختن آراء ارسطو از اقوال ابن
سینا دارد؛ اما مسئلۀ نوزدهم مورداعتراض غزالی ،عقیاۀ فالسرفه بره فناناپرذیری نفروس
انسانی و سرمایبودن نفوس است .نکتۀ قابلمالحظه در این مسئله ،مواجهۀ ابنرشا برا
عنوان مسئله است .ابرنرشرا بررخال مسرائل قبلری کره همران عنراوین غزالری را بره
کارمیبست ،در این مسئله ،عنوان دیگری را استعمال میکنا .نکتۀ دیگرر عرام اقتبراس
متن مسئلۀ غزالی است که ابنرشا فقط تلخیصی از افکار غزالی را پیش میکشا و نقرا
میکنا (ن.ک :ابنرشا 858 :1382 ،مقایسه شود با الغزالری 272 :1377 ،و  .)279همچنرین ابرن
رشا برخی اصطالحات و مسائل مورداعتراض غزالی را به عادت مألو مربوط به فالسرفۀ
اسالمی میدانست که هیچیک در اقوال فالسفۀ قایم یافت نمیشا و بررسی این مسرئله
را در رجو به آراء ارسطو دربارۀ نفس و عقل ضرروری مریدانرا .آخررین مسرئلۀ کتراب
غزالی مبنی بر انکار حشر اجساد و لرذت جسرمانی و عقراب و ثرواب جسرمانی از سروی
فالسفه است .ابنرشا نیز به اعتقاد خود در پاسخ ،باایتاد زعرم غزالری را مبنری برر انکرار
حشر جسمانی مردود و باطل میخوانا و خاطرنشان مریسرازد کره درایرنبراره قرولی از
فالسفه منقول نیست .بااینکه غزالی تقریر فالسفه را مبنی بر بقای نفس پس از مفارقرت
از بان انکار نمیکنا و آن را مخالف شریعت نمیدانا ،لریکن عقیراۀ فالسرفه کره لرذت
جسمانی در بهشت ،آالم جسمانی در دوزخ و وجود بهشت و دوزخِ توصیفشاه در قررآن
را انکار میکنا ،مخالف شر مریدانرا .پاسرخ ابرنرشرا در ایرن مسرئله بریش از دیگرر
جوابیههایش ،جنبۀ جالیتری دارد و جنبۀ کالمی و اقناعی بر آن حاکم است تا از اتهرام
به کفر و زناقه خود را ایمن سازد؛ زیرا این مسئله معطو به مقبولیت و قطعیرت دینری
نزد عامۀ مردم است و انکار آن مستوجب کفرر و چشرمپوشری از آن نابخشرودنی اسرت؛
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ازاینرو ابنرشا موضو «بعث و حشر جسمانی» را از سخنان فالسرفۀ متقرام ناانسرت،
بلکه این مسئله را از مسائل نظری و انتزاعی نزد فالسفه مترأخر خوانرا (ابرنرشرا:1382 ،
 864و  .)873وانگهی چنین قولی را ابنرشا مربوط بره عقیراۀ صروفیه قلمرااد کررد کره
غزالی خود در برخی از کتبش باان معتقا است و او را در باب جواز تکفیر در این مسئله
مردد و ناآگاه دانست و آراء وی را هم در شریعت و هم در حکمرت دچرار تزلرزل و خطرا
نشان داد (همان.)874 :
 .4-4تعريض ابنرشد بر امامالحرمین

ابنرشا عالوه بر رد و بطالن اقوال غزالی ،بر طریقرۀ امرامالحررمین جروینی و کتراب او،
اإلرشاد ،نیز انتقاد کرد؛ چراکه این کتاب متضمن بحثهرایی دربرارۀ بطرالن آراء معتزلره
است که همان مباحث انتقادی بر فالسفه را دربردارد .پیشازاین نیز امرام براقالنی در رد
آراء معتزله کوشش کرد و با عقایا آنان سر مخالفت برداشت که تاحاود زیرادی مسرائل
مطروح غزالی در کتاب تهافت الفالسفه دربرگیرناۀ همان مسائلی بود که پریشترر امرام
باقالنی و امامالحرمین جوینی مطرح کرده بودنا.
مسلک اشعری در قررن پرنجم قرارت زیرادی گرفرت و غزالری بره حضرانت خواجره
نظامالملک توانست ساختار و پیکرۀ فکری بهاحتضارافتادۀ معتزله را منعام سرازد .لریکن
باوجود ضربهزدن به مذهب اعتزال ،این مذهب با تمرام قروت موقعیرت خرود را برین دو
موقف تسنن و تعقل اعتزالی تحکیم بخشیا .در حقیقت ،اشاعرۀ قرن پنجم در پی حفر
مذهب تسننی برآمانا که ارتباط خود را نیز با طریقۀ معتزله محفوظ نگاه داشت و ایرن
رونا تفوق اشاعره از سالیان قبل در مشروح توضیحات باقالنی و جوینی ظاهر بود .سپس
غزالی با انبوهی از میراث بزرگان اشاعره و آگاهی از عقایا سایر فرق ،مسرلک اشرعری را
به ویژه در شرق اسالم ،بهعنوان خط متوسرط برین ظراهرگرایی و اعترزال ،جلرودار عراۀ
بسیاری از مسلمانان کرد (ابوریان ،بیتا 210 ،207 :و )211؛ بنابراین همانطور کره مکشرو
است ،وقتی غزالی پارهای از مسائل علمی فالسفه را موردانتقاد تنا خود قرار مریدهرا و
آراء آنان را مضر و ضاله قلمااد میکنا ،در واقع موضو تازهای را مطرح نساخته و از امرر
مکتومی پرده برنااشته و کاری بیش از آنچه باقالنی در کتاب التمهیا و امامالحررمین در
کتاب اإلرشاد در رد اقوال و آراء معتزله کرده بودنا ،نکرده است؛ بلکه فعرل او در انهراام
فالسفه بهمنزلۀ ضربۀ نهایی بر پیکرۀ نیمهجان طریقۀ انحصارطلب فالسفه بود (ابرنرشرا،
.)45 :1382
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 .5ارزيابي گفتمان ابنرشد و غزالي
اگر ابنرشا عقایا غزالی را دربارۀ فالسفه باطل میدانا و او را هم در حکمت و حتری در
شریعت گمراه میخوانا ،به این دلیل است که وی فلسرفۀ نظرری غزالری را مرردود مری
شمارد و از اصول اصلی ارسطویی که در نظر ابنرشا همهچیز است ،منحرر مریدانرا؛
زیرا ازنظر یک مشایی محض ماننا ابنرشا باآنهمه پایبنای و وسواس و دقرت و نهایتراد
عشق مفرط به ارسطو ،رعایت قاعاه و قانون ارسطویی امری است ضروری و جز پرذیرش
سخن ارسطو برایش ممکن نیست و هیچگونه عناصر افالطونی و جنبههای اشراقی بررای
او وجود ناارد ،چه این عناصر جنبههای اشراقی صوفیمآبانرۀ غزالری باشرا کره در نظرر
ابنرشا ،شمایل فلسفه را در نیل به حقیقت و معرفت یقینی مخراوش و مکرار سراخته
است و چه فلسفۀ ارسطویی باشا که با عناصر نوافالطونی آمیخته شاه اسرت .همچنرین
ابنرشا سعی میکنا نشان دها که غزالی چیزی از مطالب فلسرفه را تنقیرا یرا منهرام
نساخته ،بلکه تالش او درجهت انهاام آراء فارابی و ابنسیناست و نه ارسطو (الشهرسرتانی،
576 :1410ر .)579تحول و تطور روحی و فکری غزالی و مواجهه با فِررقق عقایرا و غرور در
کتب و مباحثه با اعالم مذاهب ،درک معنی عقل از سخنان متشابهه و متفرقرات تجمیرع
یافتۀ او از اقوال فالسفه را دشوار کرده است که همین تناقضات ،خرود داللرت برر تطرور
انایشۀ اوست و البته موطن اختال در آثار غزالی مربوط به نصوص و نو مطالرب اسرت
(السافی )104 :2003 ،که او باان پرداخته؛ اما این اختال و نوسان در انایشرۀ او در ابرواب
مختلف ،بهویژه در مسئلۀ حا و حاود و ارزش عقل ،ناشی از بیاعتمادی و اتکا مطلق بره
عقل محض است .حالآنکه اتکال بیچونوچرای ابنرشا به عقل محرض ،جهرانبینری و
طریقۀ معرفتشناختی غزالی را برنمیتابا و شیوۀ کسب معرفت صروفیه از طریرق اماتره
شهوات را باور ناارد؛ هرچنا ابنرشا اذعان مریدارد کره منکرر زهرا و تزکیره نیسرت و
ازهمینروست که شار اسالم اینگونه اصول مربوط بره زهرا را شررط سرالمت انایشره
بهشمارآورده است ،نه اینکه خود این امور طریق کسب معرفت باشا .بهعرالوه ،ابرنرشرا
احتجاجات صوفیه را به شر برای درست نشاندادن طریقۀ معرفتی خود ،مردود و ناشی
از ظاهرگرایی آنان قلمااد میکنا؛ زیرا طریقۀ صوفیه را با فررض صرحت و اطمینران بره
آن ،نمیتوان برای کافیۀ مردم دانست؛ چراکه اگر چنین بود ،طریقۀ نظر و اعتبار که قرآن
مکرر باان تصریح کرده است ،باطل و عبث میبود (ابنرشا.)117 :1998 ،
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اگر در غرب اسالم با مرگ ابنرشا ،شرارح برزرگ ارسرطو از صرحنۀ روزگرار محرو و
ناپایا شا و کسی بهتر از او در حکمت و فلسفۀ ارسطویی بهوجودنیاما ،محور مباحث و
مناقشات میان عقلگرایان و اهل ذوق و قلب برجا مانا؛ بهطوریکه نزا بین عقلگرایری
و باطنگرایی همچنان باقی مانا و فلسفه بهعنوان طریقهای از شیوۀ کسب معرفت به راه
خود ادامه داد .برخال تصور رایج ،مبنی بر افرول فلسرفه و رخرت بربسرتن آن از شررق
اسالم ،که عموماد ناشی از پارهای اقوال پژوهناگان معاصر است ،فلسرفه برا خصرلتهرا و
ویژگیهای منحصربهفرد خود در قرون بعا از مرگ غزالی و ابنرشا زناه و پویرا مانرا و
ابتکارات و دستاوردهای بسیاری را به ثمر نشانا (نصر.)337 :1393 ،
 .6دامنۀ تاريخي منازعه در عهد اسکوالستیک
وضع معارضره و اخرتال برین اصرحاب عقرل و اهرل دیانرت در عهرا اسکوالسرتیک از
کشمکش فارغ نبود .ازجمله کسانی که به معارضه برا فلسرفه برخاسرتنا ،قرایس تومرا،
ریمون و ژیل بودنا .اصحاب اسکوالستیک چناان نظر خوشی به اسالم نااشتنا؛ بهویرژه
دورهای که مکتب فلسفی ابنرشا در جهان مسیحی رشا کرد .ملوک سلسرلۀ موحراین
به فلسفه روی خوش نشان ناادنا و مانع نشر فکر فلسفی در انرالس شرانا .در عروض،
مساعی فیلسوفان یهود و خاخامهای دانشمنا اسپانیای مسیحی و اطرا آن در تجمیرع
نسخ عربی ابنرشا مؤثر افتاد و شروح و تعلیقات بسیاری به زبان عبری بر آثار ابرنرشرا
نگاشتنا (کوربن .)323 :1393 ،ریمون لول ازجمله کسانی برود کره از برخری کترب غزالری
اطال داشت و از سه کتاب او ،یعنی تهافت الفالسفه ،رسال ة الری صرایق و المنقرذ مرن
الضالل یراد مریکنرا .وی از برخری مؤلفرات عربری آگراهی داشرت کره سرایر متألهران
اسکوالستیک از آن بیخبر بودنا (رینان .)283 :1429 ،ریمون در براناازی پیروان ابنرشرا
جها فراوانی داشت و مکتب ابنرشا در نظر او بهمثابۀ همه اسرالم برود کره وی هرام و
نقض آن را در بیاعتبارساختن فلسفۀ اسالمی ،خصوصاد مکتب ابنرشا مییافت و در آثار
خود برای معارضه و نقض آراء پیروان ابنرشا همان براهین غزالی را اقتباس کرده است.
ژیل ،از متألهان این دوره نیز رسالهای موسوم به اغرالیط الفالسرفه یرا هفروات الفالسرفه
تصنیف کرد و در آن بر شماری از فالسفۀ اسالم ماننا ابنسینا ،کنای ،ابرنرشرا و ابرن
میمون انتقاد کرد و آنان را به کفر و الحاد متهم ساخت .وی بهویژه ابنرشا را به تحقیرر
و بیاعتنایی و باطلساختن سایر ادیان متهم کرد و در اکثر رسائل خود بره پیرروان ابرن
رشا تاخت (همان 283 :و .)287
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غزالی نخستین کسی بود که با «تهافت»خوانان آراء فالسفه ،شالودۀ فکرری آنران را
در هم ریخت و به نقا کالمی و فلسفی آنان پرداخت و فلسفۀ انتقادی جایرای را پایرا
آورد که دامنۀ آن تا قرون بعا از مرگش منشأ تحول و نوانایشی در عرصۀ دین و فلسرفه
شا .او نشان داد که برای باورهای ایمانی و درک احکام دینی بایا به فلسرفۀ جااگانرهای
در مقابل احکام عقل نظری قائل بود و آن حوزۀ عقل عملی و اخالق است که آموزههرا و
تعالیم دین ازطریق قلب و فطرت آدمی باور میشود و اگرچه عقل نظری هم در تحصیل
بخشی از این معار سهم دارد ،لیکن تمرام آن برر عهراۀ عقرل محرض نیسرت .تهافرت
الفالسفۀ غزالی بهمثابۀ تکانهای بر ساختمان تفکر فلسفی بود تا حاود خرود را دقیرقترر
بشناسا و توان و ارزش عقل نظری ،مسائل مربوط به حروزۀ معرفتری خرود را دقیرقترر
دریابا .برخال تصور رایج ،تهافت الفالسفه نهتنها موجب عقبرانان تفکر فلسفی نشرا،
بلکه نقادی آن از فلسفه سبب شا تا متفکران و متصایان تفکرر فلسرفی بیشرتر ماهیرت
کار فلسفه را دریابنا .درست است که غزالی با تصنیف تهافت الفالسرفه و نفروذ افکرارش
وضع فلسفه را دگرگون ساخت ،لیکن شهرت او بهجهت انتقاد از فلسفه نبود و این اثرر او
فلسفه را ویران نساخت؛ بلکه آنچه بیشرتر موجرب نفروذ و اعتبرار افکرار او شرا ،کتراب
احیاءالعلوم وی بود؛ مجموعهای سترگ از معار دینی و اخالقی که حاصل کنراوکاو در
انایشههای مختلف و اشراقات قلبی و نهایتاد رسیان به طرحی علمی از تصرو و اخرالق
بود .او جنبۀ طریقتی تصو را با شریعت پیوستگی داد و این تحول تا قبل از قرن پنجم
در کتب تصو بیسابقه بود (نفیسی .)105 :1343 ،وانگهی بارقههای فلسفۀ اشراقی غزالری
که محصول سنجش عقل نظری و واردات و توجهات به طریقۀ تصو بود را میتروان در
رساله مشکاة االنوار او سراغ گرفت کره نخسرتین جوانرههرای انایشره و فلسرفۀ اشرراقی
سهروردی محسوب میشود و این خود خامت و توجه بزرگی به حکمرت ایرران باسرتان
است.
 .7نتیجه
معنویت و عقالنیت در پرتو آموزۀ اسالمی همواره دو اصل اساسری رشرا و کمرال تلقری
شاه است .تعالیم اسالم نهتنها تعقل را مانع معنویت نمیدانا ،بلکه رشا آن را مایۀ علرو
معنویت نیز محسوب میدارد .نحل معتزله ،اشاعره و یا فالسفه ،عماهتررین جریرانهرای
تاریخ تفکر اسالمی بودنا .با چشماناازی در تاریخ انایشۀ آنران ،ناهمراهنگی توضریحات
آنها از معنویت و عقل مشهود است؛ موضوعی که موجب شراه اسرت عمراتاد آنران را در
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گفتمان تاریخی معارضهجویانۀ علمای دینی و متصایان علوم عقلی تحتعنوان «تعرارض
دین و عقل» بشناسیم .اگر در مقراطعی از تراریخ شراها اختالفرات شرایای برین فررق
اسالمی هستیم ،باوجود اینکه عقایا شخصی و فرقهای از مایههای اصلی ایرن اختالفرات
هستنا ،نمیتوان آن را از شرایط تاریخی و اجتماعی جاا فرض کرد؛ چراکه زمینرههرای
فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی یا منافع گروهی و مرذهبی عللری نهفتره بررای پیامراهای
تاریخی هستنا .روزگار غزالی مصاد با عها سالجقه و اسرتقرار دولرت دینری و فزونری
مراکز و معاها اسالمی ،اسبابی برای اقتاار دین و عقبرفت گفتمان عقلی فالسرفه شرا.
شرایط تاریخی و اجتماعی عصر سالجقه ،فرصتی فراهم آورد تا نخبگران دینری هماننرا
غزالی گفتمان انحصارگرای فالسفه را که از قرون گذشته ترا قررن پرنجم بسریار تقویرت
شاه و موضوعات دینی را به پرسش گرفته بود ،به حاشیه براننا .قریب به یک قرن پرس
از مرگ غزالی ،در غرب سرزمینهای اسالمی ،انالس ،در اثر تبلیغات سوء ظاهرگرایران و
پشتیبانی حاکمان و ضایت ابنای زمان با عقلگرایری ،گفتمران عقالنری دچرار ضرعف و
فرسایش شا .تجمع شرایط تاریخی و اجتماعی قرن ششم ،ضررورت واکرنش فالسرفهای
ماننا ابنرشا را در دفا از حیثیت گفتمان عقلی برانگیخت؛ گفتمانی کره آن را الحراد و
کفر تلقی میکردنا و محارب عقایا ایمانی میشمردنا؛ بنابراین سطحینگری عامۀ مردم
به حکمت و دشمنی با اهل دانش عقلی ،عللی معاه و فوری در منازعرۀ ابرنرشرا علیره
غزالی بود و از سویی ،پیشینه و سنت مسلمانان در تفسیر و جستوجوی معانی دینری و
ماوراءالطبیعه ،علل ساختاری و شاکلۀ تفکر در قررون اولیرۀ اسرالم ترا قررن ششرم برود؛
بنابراین معارضۀ ابنرشا ،ناشی از شرایط تاریخی و ضرورتی اجتماعی برای دفرع گزنرا و
آفات مقتضی بود ،نه صرفاد یک تفنن انتزاعی و ذهنی .بعاها نیرز سریر تراریخی معارضرۀ
دین و عقل در عها مغول در گفتمان خواجه نصیرالراین طوسری و در روزگرار صرفویه و
عثمانی در محاورات دانشوران قلمرو اسالمی مشهود است .حتی دامنرۀ ایرن مباحرث در
گفتمان متألهان اروپایی ماننا ژیل رومی و دیگران نیز نفوذ کرد.
منابع
آشتیانی ،سیا جاللالاین ،نقای بر تهافت الفالسفۀ غزالی ،چاپ سوم ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب (مرکز
چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم).1378 ،
ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،درخشش ابنرشا در حکمت مشاء ،تهران ،نشر علم.1389 ،
ابنتیمیه ،احما بن عباالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،الطبعة الثالثة ،الهور ،معار 1397 ،ق.
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ابن خلاون ،عباالرحمن ،مقامۀ ابنخلاون  ،حقق نصوصه و خریجَ احادیثه و علیق علیه عباالرحمن محما
الارویش ،الجزء الثانی ،دمشق ،مکتبة الهاایة1425 ،ق.
ابنرشا ،ابوالولیا ،فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من االتصرال ،ترجمرۀ سریاجعفر سرجادی،
تهران ،انجمن فلسفۀ ایران.1358 ،
ررررررررررررر ،فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و الحکمة من االتصال ،بیروت ،دارالمشرق.1986 ،
ررررررررررررر ،تهافت التهافت ،تحقیق سلیمان دنیا ،تهران ،شمس تبریزی ،شرکت افست1382 ،ق.
ررررررررررررر ،الکشف عن مناهج االدلة فی عقائا الملة ،ماخل و مقامة تحلیلیه و شروح للمشرر علری
المشرو محما عابا الجابری ،بیروت ،مرکز دراسات الوحاة العربیة.1998 ،
ابنطفیل ،حی بن یقظان ،ترجمۀ بایعالزمان فروزانفر ،چاپ هفتم ،تهران ،علمی و فرهنگی.1391 ،
ابوریان ،محماعلی ،تاریخ الفکر الفلسفی فی االسالم ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،بیتا.
باسورت ،کلیفورد ادمونا ،تاریخ غزنویان ،ترجمۀ حسن انوشه ،جلا اول ،چاپ هفرتم ،تهرران ،امیرکبیرر،
.1395
البغاادی ،عباالقاهر بن طاهر ،الفرق بین الفرق ،تحقیق محما محیالراین عباالحمیرا ،القراهره ،مکتب ة
الاار التراث1428 ،ق.
نصر ،سیا حسین ،تاریخ ایران (دورۀ صفویان) از مجموعۀ تاریخ کمبرریج ،ترجمرۀ یعقروب آژنرا ،چراپ
ششم ،تهران ،جامی.1393 ،
خواجهزاده ،مولی ،تهافت الفالسفه ،تصحیح ابراهیم حسرن الفیرومی الزربراوی ،مصرر ،طبرع علری نفقره
مصطفی البابی الحلبی و اخویه ،مطبعة العامرة الشریفة1321 ،ق.
رینان ،ارنست ،ابنرشا و الرشایه ،نقله الی العربیة عادل زعیتر ،القاهرة ،مکتبة الثقافة الاینیة1429 ،ق.
زرینکوب ،عباالحسین ،فرار از مارسه ،دربارۀ زنراگی و انایشرۀ ابوحامرا غزالری ،چراپ نهرم ،تهرران،
امیرکبیر.1387 ،
رررررررررررررررررررررر ،کارنامۀ اسالم ،چاپ بیستوچهارم ،تهران ،امیرکبیر.1396 ،
السافی ،نورالاین ،نقا العقل؛ منزلة العقل النظری و العقل العملی فری فلس فة الغزالری ،صرفاقس ،مکتب ة
عالءالاین.2003 ،
السیوطی ،القول المشرق فی تحریم المنطق ،تحقیق سریامحما سریاعباالوهاب ،القراهره ،دارالحرایث،
1429ق.
الشمالی ،عباه ،دراسات فی تاریخ الفلسفة العربیة االسالمیة و آثار رجالهرا ،الطبع ة الخرامس ة ،بیرروت ،دار
صادر1399 ،ق.
الشهرستانی ،ابوالفتح محما بن عباالکریم ،الملل و النحل ،صححه و علق علیره احمرا فهیمری محمرا،
بیروت ،دار الکتب العلمیة1410 ،ق.
عالءالاین طوسی ،علی بن محما ،تهافت الفالسفه («الذخیرة فی المحاکمة برین الغزالری والحکمراء» یرا
«الذخیرة فی المحاکمة بین کتاب الغزالی و ابنرشا») ،حیارآباد دکن ر هنا ،مجلس دائرة المعرار
النظامیه.1916 ،
العقاد ،عباس محمود ،نوابغ الفکر العربی ابن رشا ،الطبعة السادسة ،القاهرة ،دارالمعار  ،بیتا.
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الغزالی ،ابوحاما ،تهافت الفالسفه ،تحقیق سلیمان دنیا ،الطبعة الثالثة ،مصر ،دارالمعار 1377 ،ق.
ررررررررررررر ،تهافت الفالسفه یا تناقضگویی فیلسوفان ،ترجمۀ علیاصغر حلبی ،جامی ،تهران.1382 ،
ررررررررررررر ،منحة ذی الجالل بشرح المنقذ من الضالل ،شرح محما المعتصم باهلل البغاادی ،طرابلس،
دار االمام للطباعة1436 ،ق.
الفاخوری ،حنا و خلیل الجر ،تاریخ فلسفه در جهان اسالم ،ترجمۀ عباالمحما آیتی ،تهران ،کتاب زمران
با همکاری فرانکلین.1354 ،
کرمی ،میثم ،غزالیشناسی ،تهران ،حکمت.1389 ،
کوربن ،هانری ،تاریخ فلسفۀ اسالمی از آغاز تا درگذشت ابنرشا ،با همکاری سیا حسین نصر و عثمران
یحیی ،ترجمۀ سیا اسااهلل مبشری ،چاپ ششم ،تهران ،امیرکبیر.1393 ،
مراکشی ،ابومحما عباالواحا بن علی ،المعجب ،شرحه و اعتنیبه صالحالراین الهرواری ،بیرروت ،مکتب ة
العصریة.1426 ،
المقری التلمسانی ،احما ابن محما ،نفح الطیب من غصرن االنرالس الرطیرب ،حققره احسران عبراس،
بیروت ،دار صادر1408 ،ق.
النشار ،علی سامی ،نشأة الفکر الفلسفی فی االسالم ،الجزء االول ،الطبع ة التراس عة ،القراهرة ،دارالمعرار ،
.1977
نفیسی ،سعیا ،سرچشمۀ تصو در ایران ،چاپ پنجم ،فروغی ،تهران.1343 ،
Averroes. Long Commentary on the De Anima of Aristotle. Translated and with introduction
and notes by Richard C. Taylor, London, Yale University press, 2009.

