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افول حکمت ّ
مشاء

حکمت مشّ ائی با ابن سینا به اوج کمال و قدرت خویش رسید و پس از وی ،به همت پیروان
او از جمله بهمنیار ،جوزجانی و ابوالعباس لوکری گسترش یافت ،اما فلسفۀ اسالمی از همان ابتدا
با مخالفت گروههایی از علما و فقها و اهل تصوف رو به رو شد .آنان دیدگاه استداللی حکما را با
جنبۀ تعبدی دین ناسازگار می دیدند و بنابراین ،به آنها روی خوش نشان نمی دادند؛ تا اینکه در
قرن چهارم یک حریفی سرسخت و ج ّدی در مقابل فیلسوفان قد برافراشت و ضربات سنگینی
بر پیکرۀ تفکر فلسفی وارد آورد .این دشمن سرسخت چیزی جز علم کالم اشعری نبود.
تحقیق

با مراجعه به کتاب «ماجرای فکر فلسفی» جلد ا ّول ،مقالۀ نخست« :مخالفت و ستیز با فلسفه»
علل مخالفت علمای قشری و اهل تصوف را با فلسفه بهصورت جداگانه فهرست کنید.

زمینۀ پیدایش
این مکتب کالمی نهضتی ض ّد  عقلی بود که هدف خود را زدودن عناصر غیراسالمی از
ساحت اسالم معرفی میکرد .طراح اصلی این مکتب ،ابوالحسن اشعری (متولد  260و متوفای
 330هـ    .ق ).بود .پیروان این مکتب معتقد بودند که عناصر غیراسالمی ـ به ویژه آنچه میراث
یونانیان قلمداد میشد  ـ آرام آرام به حوزۀ تفکر اسالمی راه یافته است .این مکتب کالمی در
اصل در مقابل مکتب کالمی معتزله پدید آمد .معتزله طایفهای از متکلمان بودند که به اصالت
عقل اعتقاد کامل داشتند و در قرن دوم هجری پیدا شدند .این عقلگرایان معتقد بودند که
هر  آنچه از طریق وحی رسیده است ،باید به محک عقل سنجیده شود و آنها در این راه ،افراط و
زیادهروی پیشه کردند؛ تا جایی که اگر در قرآن و حدیث چیزی مییافتند که نمیتوانستند آن را
با عقل خود تطبیق کنند ،انکارش میکردند؛ برای مثال ،وجود «کرامالکاتبین» یعنی فرشتگانی
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را که ثبت اعمال بندگان برعهدۀ آنهاست ،انکار میکردند .دلیل آنها این بود که خداوند از همۀ
اعمال بندگان کام ً
ال آگاه است و به حضور فرشتگان نیازی نیست .ایشان کرامات اولیا را انکار
میکردند و میگفتند اگر جز انبیا کسی کاری خارقعادت انجام دهد ،با معجزۀ انبیا خلط میشود.
آنها معراج پیامبر ،صراط و میزان عمل و چیزهایی نظیر اینها را هم به دیدۀ انکار مینگریستند.
این ظاهربینی و زیاده روی در مشی استداللی واکنش های شدیدی را در عالم اسالم به دنبال
داشت؛ ابوالحسن اشعری علیه معتزله شورید و عقاید آنها را مخالف دین اعالم کرد و توانست
پیروان زیادی به دست آورد.
در قرن پنجم سلجوقیان روی کار آمدند؛ آنها اراضی آسیای غربی را یکپارچه به تصرف خود
درآوردند و توانستند یک حکومت مرکزی نیرومندی تشکیل دهند .این حکومت از نظر سیاسی
تحت سلطۀ سلجوقیان و از نظر دینی در پناه خالفت بنی عباس در بغداد بود.
در همین زمان ،محافل رسمی پشتیبانی خود را از مکتب کالمی اشاعره اعالم کردند؛ مدارسی
برای تعلیم افکار و اعتقادات اشاعره تأسیس شد و این جنبش فکری که اساس پیدایش آن مبارزه
با معتزله بود ،به تدریج با هرگونه بینش استداللی و فلسفی به مخالفت برخاست .اشاعره در پی آن
بودند که با همۀ موازین فلسفی مخالفت کنند و به هر ترتیب ممکن ،آرای فالسفه را باطل سازند.
تفکر

چرا مشرب های کالمی با یکدیگر اختالف دارند؟
چرا مشرب کالمی معتزلی با اینکه عقلی است با مشرب فلسفی مشّ اء اختالف دارد؟

غزالی ( 505ـ  450هـ  .ق).
ابوحامد محمد معروف به امام محمد غزالی یکی از بزرگترین
متکلمین اشعری است .وی پرچمدار مخالفت با فلسفۀ مشّ ائی بود.
غزالی در فلسفه استادی نداشت و این علم را نزد کسی نیاموخته
بود .او در مدت سه سالی که در مدرسۀ نظامیه بغداد به تدریس
اشتغال داشت ،به برکت هوش سرشار خویش به مطالعۀ کتب
فلسفی پرداخت و توانست از عقاید فالسفه آگاهی یابد .غزالی

ابوحامد محمد غزالی
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عالوهبر مهارت در مبادی و مسائل علم کالم به عرفان و تصوف نیز گرایش زیادی داشت و
یقین و رستگاری را در آن یافته بود .در نتیجه ،همۀ شرایط الزم علمی و معنوی به اضافۀ فصاحت
و بالغت در او جمع شده بود تا بتواند َعلَم مخالفت با فلسفه را برافرازد و تیشه به ریشۀ آن بنوازد.
او به همین منظور ،ابتدا کتاب «مقاصد الفالسفه» را در تلخیص آرای فیلسوفان مشّ ائی نگاشت
و سپس در کتاب بسیار معروف خود «تها ُف ُت الفالسفه» 1به آرای فارابی و ابنسینا حمله کرد و
بسیاری از آنها را معارض با وحی دانست.
تأثیر غزالی به اندازه ای بود که فلسفۀ مشّ ائی در
سرزمین های شرقی اسالم به جز ایران رو به افول نهاد و
این فلسفه به سوی اَن َدلُس در غرب جهان اسالم رهسپار
شد .در آنجا گروهی از فیلسوفان نامدار مثل ابن باجه ،ابن
طفیل و ابن رشد مدت یک قرن به توسعۀ آن پرداختند .ابن
رشد در کتاب «تها ُفت التها ُفت» به دفاع از فلسفه و نفی
آرای غزالی در کتاب تهافت همت گماشت ،اما نتوانست با
موج مخالفت با فلسفه که بعد از غزالی نیز در سرزمین های
اسالمی جریان داشت ،به طور مؤثر مقابله کند.
ابن رشد

تعقل

آیا می توان هم آراء غزالی را قبول کرد و هم ملتزم به آیه زیر بود؟
الس ْم َع َو َالب َص َر و الْفوا َد ُک ُّ
ـل ا ُو َ
لیس لَ َ
و التَ ُ
کان َع ْن ُه مسئوالً.
ِلم َّ
لئک َ
إن َّ
ک ب ِ ِه ع ٌ
قف ما َ
از چیزی که بدان علم نداری پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش
واقع خواهند شد.
سورۀ اسراء ،آیۀ ٣٦

 .1تناقض گویی هاى فیلسوفان .

86

فخر رازی ( 606ـ )544
بعد از غزالی محمدبن عمر معروف به امام فخر رازی راه او را پیمود و مانند غزالی به مخالفت
با فلسفه پرداخت .او عالمی جامع بود و اطالعاتی بسیار گسترده داشت .به عالوه ،از خطیبان
نامی عصر خویش محسوب می شد و در بحث و مناظره نیز حریفی نداشت .فخر  رازی نیز انتقاد
از فلسفه را وظیفۀ شرعی خویش می دانست و در ر ّد و اعتراض به ابن سینا کتاب های متعددی
نوشت .از جمله کتابی در شرح اشارات ابن سینا نگاشت که البته هدف او شرح اشارات نبود؛ بلکه
می خواست آرای ابن سینا را جرح و نقد کند.
باید گفت بسیاری از ایرادات غزالی و فخر رازی به حکمت مشّ اء وارد نبود و بعدها بزرگانی
همچون خواجه نصیر الدین طوسی به دفع این ایرادها پرداختند و نقاط ضعف آنها را روشن
ساختند .با وجود این ،جنبۀ استداللی فلسفۀ ابن سینا تضعیف شد و زمینه برای رشد و تکامل
جنبۀ اشراقی فلسفۀ اسالمی مهیا گردید.
جست و جو و تحقیق

آیا می توانید بعضی از نظرات فخر رازی را در مورد مسائل فلسفه بیان کنید؟ (می توانید
به کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم جلد اول ،صفحۀ  ،٣٢٤فصل «  امام
فخر      رازی و فلسفه» مراجعه کنید).

تمرین ها
 1زمینۀ پیدایش مکتب کالمی اشعری را بنویسید.
 2مکتب کالمی اشعری توسط چه کسی تأسیس شد و هدف آن ،چه بود؟
 3مکتب کالمی معتزله را معرفی کنید.
 4چرا معتزله کرام الکاتبین را انکار می کردند؟
 5چرا معتزله منکر کرامات اولیا بودند؟
 6عقل گرایی افراطی معتزله چه نتایجی داشت؟ به طور مختصر بنویسید.
 7غزالی که بود و چه تأثیری در روند حکمت مشّ اء گذاشت؟
 8کتاب تهافت الفالسفه و مقاصد الفالسفه از کیست؟ و موضوع آنها چیست؟
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