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 چکیده
به  ،شود یافت می رویکرد غزالی به فلسفه ۀدربار متون تاریخ فلسفه چه اغلب در آن

 عزیمت ۀبدین صورت که او را نقطمربوط است؛ های انتقادی و انکاری غزالی  جنبه
آیا این  اما .کند سینا معرفی می و ابنویژه فارابی  هعقلگرایی اشاعره و مخالف فلسفه و ب

ه،  شدارائهپاسخی که در این مقاله کند؟  غزالی را بازگو می حقیقی مطلب موضع
روی آن را مورد بحث قرار  و دنبالهسینا  شیفتگی غزالی نسبت به حکمت مشرقی ابن

 نشان نحو پدیدارشناسانهه سینا را ب  و تأثیرپذیری در روش و نگرش غزالی از ابنداده
موضع سیاسی دهد؛ بدین معنا که هرچند ادبیات انتقادی غزالی که برآمده از  می

موضع فردی،  اما در ، جریان فلسفی به دنبال داشتهدر مخالفتهایی را   انگیخته،اوست
 . را تقویت کرده استآنسازی   جریاناو پیرو حکمت مشرقی است و
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 مقدمه
سینا به عنوان یک  امروزه در کتب تاریخ فلسفه وقتی سخن از نسبت غزالی و فلسفه ابن

 پاسخی جز موضع انکار یا انتقاد شدید غالباً ،شود فلسفی مطرح می ـ  تاریخیۀلئمس
شود؛ اما اینکه آیا  طورکلی فلسفۀ مشائی و یونانی یافت نمی هغزالی از این فلسفه و ب

سینا متأثر بوده یا  از هرگونه تأثیرپذیری از فلسفه  ویژه فلسفۀ ابن هغزالی از فلسفه و ب
 .ای است جدید و قابل بحث لهئ مس،دور است هب

آورد او   به نوع روی،در این مقاله ضمن بررسی میزان معرفت غزالی از فلسفۀ معاصر خود
ا حمله به فلسفه با توجه به ویژگی  موضع وی در انکار یۀ درباربه تعلم فلسفه پرداخته و

 موقعیت سخت زمان غزالی از او ،که خواهیم دید چنان. کرداش بحث خواهیم  زمانه
رشد که در  برای متفکری چون ابنحتی جا که  ای ساخته است تا بدان  شخصیت پیچیده

 .پذیر نیست سادگی امکان هفاصلۀ زیادی از او قرار ندارد، تحلیل این شخصیت ب
 به میراث علمی تعلق خاطر او ،توان دریافت ه از تحلیل روش و نگرش غزالی میآنچ

 اگر از راه عالقه رااین .  است ـ اعم از صوفیان، حکما و متکلمان ـمتفکران مسلمان
سینا  هایی از حکمت مشرقی ابن  نشانهتحلیل کنیم،سینا  مقایسۀ روش و نگرش او با ابن

امید چندانی   به علم کالم مرسومگویند غزالی  که به ما میهایی  کند؛ نشانه را آشکار می
توان منطقی   اینکه می ازوبود خبر باسینا از مشائیان بغداد  انتقاد شدید ابننداشت، از 
 فراتر از منطق ارسطو و حکمتی که در آن بتوان عقل و نقل را به تمام و کمال وضع کرد

بر حکمت مشرقی سینا  ابنهای نویدهمه از  اه این. سازگار دید و به علم حق دست یازید
 اگرچه  و به دنبال مشارکت در این تأسیس است؛گیرد میپی را است که غزالی آنها 

 .دهد چیز دیگری نشان می زمان ـ مقتضای و حال اقتضای به ـستیزش  ادبیاتِ فلسفه
یت توان سراغ گرفت؛ شخصیت فردی و شخص خواهیم دید که دو شخصیت از غزالی می

 .رنگ و بلکه ناپیداست، با آن که اصالت دارد  شخصیت دوم کمۀشخصیت اول در سای. سیاسی
 

 درگیری سیاست، مذهب و تفکر در عصر غزالی
در زمان حاکمیت سلجوقیان به دنیا آمد و در دورۀ همان )  ق٤٥٠ـ٥٠٥(ابوحامد غزالی 

تدریج در  هیران و بدر ا.  ق٥٥٢ تا سال ٤٢٩سلجوقیان از سال . حاکمیت هم درگذشت
ای بر کل قلمرو اسالمی حکومت داشتند و با  مناطقی از ماوراءالنهر و شام و در دوره

های خالفت  خلیفۀ عباسی در بغداد از در مسالمت وارد شده و در تحکیم پایه
 ].٣ ، ص٢٩[ کوشیدند می
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هر را توانستند ویژگی چندملیتی این ش سالجقه در مدت استیالی خود بر بغداد نمی
بویه بر  پیش از سلجوقیان، آل. نادیده بگیرند و آن را از فرهنگ گذشتۀ خود جدا سازند

ای از مناطق اسالمی همچون فارس، اصفهان،  های مهم و گسترده این شهر و بر بخش
 سال تا ٣٢١ از داشت ـ شیعی گرایش که ـری و همدان تسلط داشتند و حکومت آنان 

 بلکه آنها را ،ت و مباحثات در بغداد نبودندمناظرا مانع تنها یه نهبو آل. بود برقرار . ق٤٤٨
حکومت خود از وزیرانِ )  سال١٢٧(بویه در مدت  آل.  افزودندشان هتقویت کرده بر دامن

الدوله در همدان و عالءالدوله در اصفهان،  سینا در حکومت شمس  همچون ابن ـدانشمند
بردند و به غنای علمی جلسات مناظره، به  ه می بهر ـعباد در دولت مرکزی و صاحب ابن

 سلجوقیان وقتی در سال  اما.افزودند سبب حضور این وزیران و دیگر عالمان مسلمان می
ها در مقابل تعدد   ابتدا با جنگ و کشتار و آتش زدن خانه، بغداد را فتح کردند. ق٤٤٨

؛  مرام واحد اجبار کنندخواستند همه را بر العمل نشان داده و می قومی و مذهبی عکس
اس و در اثر مشورت با عالمان سیّکه از این روش راه به جایی نبردند، پس از مدتی ولی 

بویه پیروی کردند  برد مقاصد خود از الگوی آل  در پیشالملک، زیرکی چون خواجه نظام
ریزی علمی و سیاسی به این هدف نائل آیند؛ این   برنامه با درصدد برآمدند تاو
. ریزی منجر به تأسیس مدارس نظامیه در شهرهای مختلف و از جمله بغداد شد نامهبر

، ابواسحاق  ـ که استاد غزالی بود ـ)الحرمین امام(عالمانی چون ابوالمعالی جوینی 
 . این مدارس بودندۀیافت شیرازی و ابوحامد غزالی، پرورش

ویژه با ملکشاه سلجوقی  ه ب؛ابوحامد غزالی با پادشاهان سلجوقی روابط حسنه داشت
الملوک را  الملک، و سلطان محمد که کتاب نصیحه و وزیر معروفش خواجه نظام) ٤٦٥ـ٤٨٥(

 سال در لوای حکومت او بر خراسان ١٦برای او نوشت و سلطان سنجر که در حدود 
سالجقه عموماً نسبت به غزالی احترام و تجلیل  گوید الدین همایی می استاد جالل. زیست می
 این احترام کامالً .شناختند کردند و او را بزرگترین عالم و دانشمند زمان خود می ایان میش

 زیرا غزالی نسبت به بزرگان این دودمان حق خدمت و تربیت داشت و گاهی ،درخور بود
 .]١٩صهمان، [برد  کار می ههای پدرانه ب های تند و عتاب برای تربیت آنها خطاب

ویژه  ه در رواج مذهب اهل سنت در مقابل شیعه و بالملک  خواجه نظامۀشیو
تأثیر زیادی در بقای حکومت سلجوقیان و شیوع ،  مدارس نظامیهۀلوسیه ب، فاطمیان

در ممالک اسالمی ) به عنوان مرام واحد مورد قبول خالفت و حاکمیت(مرام اشعری 
 استیالی نزما یعنی ـاین وحدت مرام تا زمانی که خالفت عباسی فروپاشید . داشت
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 را آن که ـالحق   برجا بود؛ عالمۀ حلّی در کتاب نهج ـمغوالن بر بغداد در قرن هفتم
گوید    می ـها و به سفارش الجاتیو نوشت مرام دیگر برابر در شیعه مرام حقانیت اثبات برای

 مگر  هستند؛ مرام  حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، اشعریۀهای چهارگان امروزه همۀ فرقه
ها حتی پس  نظامیهدهد که تأثیر   این نشان می].٤٠ص ،١٣[دکی از فقهای ماوراءالنهر ان

 .از یک قرن از انقراض سلجوقیان، هنوز پایدار مانده بود
 پدید آمد ـ یعنیساز که در عصر غزالی و پس از آن    تاریخی و سرنوشتۀمسئلدو 

ـ  ) ٦٩٠ تا ٤٩٠از (ی های صلیب و جنگ) ٦٥٤ تا ٤٨٣از (نهضت اسماعیلیان ایران 
حکومت سلجوقیان و خالفت . های زیادی را در جامعۀ اسالمی به دنبال داشت واکنش
 البته اسماعیلیان. های اسماعیلیۀ ایران در تهدید جدی بود ویژه از قِبَل فعالیت هعباسی ب
ا در  بسیار زودتر از قرن پنجم در مصر دولت فاطمی را تشکیل داده بودند؛  آنهغیرایرانی

های خود در ایران و مناطق عراق را  زمانی که غزالی به نظامیه بغداد آمد، فعالیت
 و هم به صورت نظامی و هم با حرکت علمی و فرهنگی با حکومت ندگسترش داد

 که عمدتاً سلجوقی  ـنشانده آن در مناطق مختلف های دست  عباسی و حکومتیمرکز
 باطنیه، اصطالحات آنان سبب بود تا با یها لیتتعدد فعا. پرداختند مبارزه به  ـبودند

های  از آنها یاد شده و همه گرایشتعلیمیه، علویه، سبعیه، قرامطه، مالحده و فاطمیه 
 . وندیکسان تلقی شاین جریان 

) های همگون آن و گرایش( باطنیه ۀاز نقادی خود دربارغزالی در کتاب المنقذ 
که  (المستظهری :اند از برد که عبارت باره نام می  و از پنج کتاب خویش در اینگوید می

 که پاسخی به سخنان الحق حجه ،) است عباسی المستظهر بالله تقدیم شدهۀبه خلیف
 که پاسخی به الدرج  است، که در همدان نگاشته شدهالخالف مفصل ،آنان در بغداد است

 که لمستقیمالقسطاس ا و  است،آنها در مباحثی است که در شهر طوس مطرح گشته
  ص،٢٣[ نقدی بر دیدگاه شیعه استمنطق اما در عین حال  درکتابی است مستقل 

خالفت عباسی و حاکمیت سلجوقی  فرهنگی ۀ مبارزدر راستای  این پنج کتابتمام. ]٥٤
 غزالی تنها نیست ، در این مبارزه. که غزالی با آن همراه استبا اسماعیلیه و باطنیه است

 در اینجا باید .گری نیز شرکت دارند که ذکر آنها در تاریخ آمده استو عالمان اشعری دی
  . فرهنگی استۀآورد غزالی به فلسفه تا چه اندازه تابع این مبارز دید که روی

 
 آوردِ غزالی به فلسفه روینوع 

 به علم ،گوید من پس از آنکه از یادگیری علم کالم فراغت یافتم  میالمنقذاو در کتاب 
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 مگر ؛توان فساد یک علم را فهمید له یقین داشتم که نمیئبه این مس.  آوردمفلسفه روی
تراز شد و  جاکه با داناترین افراد صاحب آن علم هم با رسیدن به منتهای آن علم، تا بدان

حتی از درجۀ او هم باالتر رفت و در مسائلی تحقیق نمود و از آنها اطالع یافت که آن 
تواند به صورت حقیقی فساد آن  ر این صورت است که فرد مید. اند افراد بدان نرسیده

 .]٣٤ص، همان[ کند ادعا باشد ـ داشته فساد که صورتی در ـعلم را 
های دیگر متکلمان بر فلسفه،  به نظر او ردّیه دهد که غزالی در ادامه توضیح می

 بلکه ،دگی نداردکنن   که جنبۀ گمراهاند  زیرا به مطالبی از فلسفه پرداخته؛فایده است بی
آنان [و این بدان دلیل است که ! برعکس، سخنان خود متکلمان دچار تناقض شده است

رد یک مذهب قبل از فهم آن مثل انداختن تیر در ] و اند فلسفه را درست نفهمیده
خداوند در کمتر از دو سال مرا با مطالعۀ تنها به منتهای : گوید در ادامه می. تاریکی است
 در طی یکسال مورد تفکر و مراقبه قرار ، پس آنچه را خوانده بودم.وفان رساندعلوم فیلس

ها و مباحث  پردازی ها، خیال کردم تا آنگاه که نیرنگ دادم و همیشه آن را بازاندیشی می
همان، [ای که هیچ شکی در آن نداشتم  گونه  به؛حقیقی را در آنها بازشناختم

سوفان قدیم با متأخران از نظر اینکه مطالبشان به  بین فیل البته به نظر او.]٣٤ـ٣٥ص
 .های زیادی هست حق دور یا نزدیک باشد، تفاوت

 را در جمالت ویگفتۀ  مطالب پیشدر اینجا برای رسیدن به موضع دقیق غزالی،  
 :کنیم  میتحلیلزیر 
 .شته است غزالی در ابتدا، قبل از آنکه به تحصیل فلسفه بپردازد، رد فلسفه را در نظر داـ١
 زیرا از روی فهم عمیق فلسفه ، وی را راضی نکرده،های متکلمان بر فلسفه ه ردیّـ٢

 .نبوده است
 او فلسفه را در طی دو سال خوانده و در یک سال مطالب خود را مرور کرده است ـ٣

 .تا عمیقاً به درک آن نائل شده و بتواند آن را رد کند
 :کرد زیر را هم استنباط دمورتوان سه   باال، میمطالبدر کنار 

 اما در مورد ،دهد  بلکه به فالسفه نسبت می،غزالی فساد را نه به خود فلسفه) الف
 .گوید سخن می )»...اگر فساد داشته باشد «ۀبا جمل(به صورت شرطی  فلسفهخود فساد 
 ،شود  امکان تحقیق دارد، در آن حقایقی یافت می،اینکه فلسفه نوعی علم است) ب

توانند مطالبی   و فالسفه مین در آن علم به درجات باال و شهرت در فهم رسیدتوا می
 . مورد انکار غزالی نیستنزدیک به حق داشته باشند،
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به سراغ علومی مثل فقه و (دهد که پس از فراغت از علم کالم،  غزالی گزارش می) ج
 . به سراغ تعلیم فلسفه رفته است) تفسیر نرفته بلکه

امکان ) ٣(و ) ١(بین گزارۀ :  باید گفت که،های درستی باشند باال، گزارهاگر شش گزارۀ 
گیرد که چگونه وقتی هنوز یک علم   زیرا در مقابل این سؤال قرار می،ناسازگاری وجود دارد

توان فرض کرد که قصد ردّ آن تا آخرین مرحله باقی   میه،به مرحلۀ کمال در فرد نرسید
) الف(همچنین از گزارۀ . باطل گردد) ١( گزارۀ ، محقق شود)٣(است؟ چه بسا وقتی گزارۀ 

توان نتیجه گرفت که چون بین ردّ فلسفه و ردّ فالسفه تفاوت وجود دارد، اگر فسادی در  می
توان احتمال داد که ردّ فلسفه در  تا اینجا می.  ضرورتاً در خود فلسفه نیست،فالسفه باشد

دیگر غزالی در این برهه  عبارت ه ب؛سیاسی است نیست بلکه فردی، یک موضع )١(موقعیت 
 که در اش) منطقییا (فردی  موضع یعنی ـدو موضع داشته که نخواسته است یکی از آنها 

 . چندان برمال شود، ج  قابل استنباط است ـهای الف، ب گزاره
 

  معاصر خودۀمعرفت غزالی از فلسف
حداقل ناخت وی از فالسفه را بدانیم، برای آنکه دیدگاه غزالی در مورد فلسفه و میزان ش

  :باید به سه مسئله توجه کنیم
 موقعیت کتاب مقاصد الفالسفهـ 
 بندی فالسفه و علوم آنها طبقهـ 
 سینا  ابنیاارسطو فلسفی   مرجعیتۀمسئلـ 
 
  نگارش کتاب مقاصد الفالسفهۀانگیز) الف

ای که از   تصور اولیه برخالفـ مقاصد الفالسفهحقیقت آن است که غزالی با نوشتن 
 صرفاً نخواسته است توانایی خود در فهم و  ـشود مقدمۀ آن برای خواننده ایجاد می

توان   میمقاصد الفالسفهتألیف انگیزه  آنچه دربارۀ .ء را نشان دهداتبیین فلسفۀ مشّ
که  چنان ـ  شیوۀ حکمت سینوی است و مقاصد را این است که غزالی مجذوب،حدس زد
ـ بدون آنکه اشاره کند، براساس مطالب ] ٨٦ص ،١٤[ اند اساتید گوشزد کردهبرخی از 
 .نویسد میسینا   عالئی ابنۀدانشنام

برای نشان دادن توانایی خود و برای نقد فلسفه، الزم نبود که بدون شک غزالی 
؛ آن هم با ساختاری کامالً برگرفته از یکی از آثار بنویسددر فلسفه کتاب تعلیمی 
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 است ـ آورده الفالسفه تهافت در که چنان ـتوانست همان مسائل را   بلکه می!رئیسال شیخ
ر د التهافت تهافت کتاب مواضع بعضی در رشد ابن که سخنی. کند رد نماید و مطرح

؛ بخشد  به این حدس قوت می،گفته استغزالی مقایسۀ کتاب مقاصد با کتاب تهافت 
 هشتم که به موضوع زیادت وجود بر ماهیت ۀلئرشد در پاسخ به مس  ابن، نمونهبرای

خوبی تبیینی که در  ه را بهلئگوید غزالی در این کتاب مس ، می استپرداخته
 .]٥٩٧ص، ١[ آورده است، بیان نکرده است مقاصدالفالسفه

المضنون به علی این نکته را باید دانست که در فهرست آثار غزالی سه اثر با عنوان کلی 
وجود دارد که درصورت اصیل بودن و جعلی ) ید از نااهل دور نگه داشتکتابی که با (غیره

ترین این سه اثر که  ای بر گرایش مشرقی غزالی است؛ زیرا بزرگ نبودن، خود دلیل جداگانه
اند، ساختاری مشابه الهیات  که برخی نویسندگان گفته  نام گرفته، چنانالمضنون الکبیر

های حکمت سینوی همچون توصیف خدا  ی دیدگاهو حاو] ١٦ـ١٣، صص ١٢[ مقاصد دارد
 .  معرفت نفس استۀالوجود، قول به مراتب طولی عقول و مسئل به واجب

 
 بندی فالسفه و علوم آنان چیست؟ معیار غزالی در طبقه) ب

دانان  دانان و الهی ها، طبیعی  فالسفه را به سه گروه دهریالمنقذغزالی در کتاب 
توان در کالم  دو معیار را میدر اینجا . تقسیم کرده است) وندهریون، طبیعیون و الهی(

یکی نسبت دانشمند با عقیده به علیت یا فاعلیت الهی، دیگری عقیده : او تشخیص داد
 .مبانی دین اسالمدیگر به 

برد و معیار دوم را  کار می همعیار اول را برای تکفیر دو گروه دهریون و طبیعیون بوی 
را ) یا الهیون(وقتی او علوم فالسفه الهی . ]٣٤ـ٣٥صص، ٢٣[ برای تکفیر الهیون

)  الهی و خلقی،ریاضی، طبیعی، منطقی، سیاسی(شمارد و آنها را شش دسته علم  برمی
آید و آن اینکه این  می وجود به معیار ـ تعدد از غیر ـ مشکل دیگری ،کند معرفی می

 .ت و نه صرفاً علوم فالسفۀ الهیاس) الهی و غیرالهی(علوم، درواقع علوم همۀ فالسفه 
 جز اینکه بگوید آنان انکار صانع کرده در مورد گروه اول چیزی نیست غزالی مطالب

ند؛ نه استداللی از آنان بیان ا اند و به همین دلیل زندیق و جهان را خودکفا پنداشته
ارۀ گروه دوم نیز درب. کند ای می برد و نه به علوم آنها اشاره کند و نه از  فردی نام می می

، کنند دانان چون در مسائل طبیعت تحقیق می کند که طبیعی تنها به این بسنده می
 ۀ ولی به اقتضای کار خود چه بسا بگویند که قوۀ عاقلاند، فعترمناچار به وجود خدا  هب
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رود و اعادۀ معدوم هم  انسان تابع مزاج است و لذا با زوال آن، قوۀ عاقله هم از بین می
به این دلیل . شود میرد و زنده نمی می) که همان قوۀ عاقله است( پس نفس ؛ال استمح

آنان منکر معاد و مباحث مربوط به آن هستند، و چون ثواب و عقاب برای آنها معنا 
 ولی ،شوند؛ بنابراین آنان هرچند به خدا ایمان داشته باشند گسیخته می  پس لجام،ندارد

 . ]٣٥ـ٣٦  صص،همان[ اند قبول ندارند، زندیقبه دلیل اینکه روز جزا را 
 غزالی وارد جزئیات علوم آنان ،آید هنگامی که سخن از فالسفه الهی پیش می

 الهی را برده ۀابوحامد غزالی نام پنج نفر از فالسف .شود تا آنها را با معیار دوم بسنجد می
ه و آنان را چنان دقرار داگوید آنها کسانی هستند که دو گروه قبلی را مورد انتقاد  و می

 .]٣٦  صهمان،[اند که دیگر نیازی نیست کسی بر آنان ردیه بنویسد  افتضاح کرده
کند از  اند که غزالی گمان می سقراط، افالطون و ارسطو سه نفر از این فالسفۀ الهی

 و چند فیلسوف الهی  ـشوند می محسوب وی استادان ـ کهبین آنان ارسطو دو نفر دیگر 
 و در این انتقاد هم کوتاهی نکرده و از همۀ آنان تبرئه  است را مورد انتقاد قرار دادهدیگر

جسته است، اما با وجود این مقداری از کفر و بدعت آنان را با خود دارد و نتوانسته آن را 
 که غزالی سینا هستند دیگر ابونصر فارابی و ابندو فیلسوف . ]همان[از خود جدا کند 

گوید آنچه این دو فیلسوف از  او می.  و محقق کالم ارسطو خوانده است را ناقلنآنا
 نوعی که ؛شود نوعی که موجب تکفیر آنان می:  سه نوع سخن است،اند ارسطو نقل کرده

نباید ) طرفی است و سخن بی( و نوعی که ؛شوند گذار محسوب می آنها به سبب آن بدعت
 . ]٣٨  صهمان،[د کرآن را انکار 

که همان سخنان نوع اول و دوم مورد اشاره  تهافت الفالسفهکتاب گانه  تمسائل بیس
 آیا پنج نوع علم دیگر آنان ، اما فالسفه مربوط است)الهیاتیا (علم الهی  به باالست،

طور خالصه این است که آنها مشکلی  هدارای چنین مشکلی نیستند؟ پاسخ غزالی ب
ممکن است ) علوم ریاضی، منطقی و اخالقیعنی (جز اینکه برخی از آنها  هب، ندارند
 آمده المنقذها در کتاب  توضیح این آفت. وجود آورند ههایی برای ایمان مؤمنان ب آفت

 یک اما در اینجا ، و در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست]٣٨ـ٤٧ صصهمان،[است 
 با مطالبِ خاطر همجواریه آیا مطالب درستِ فالسفه را هم باید ب: نماید سؤال رخ می

 نادرست آنها رد کرد؟
گرفت و نباید ) دارو(توان سم و تریاق  گوید چنانکه از بدنِ مار می میپاسخ در غزالی 

اند، همچنین   بدان بهانه که هر دو در یک بدن بوده،حکم سم را به تریاق سرایت داد
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 همان،[ بخشد کند و باطل را هم حقانیت نمی همجواری حق و باطل، حق را باطل نمی
این .  بنابراین باید انتظار داشت که غزالی سخنان درست فالسفه را بپذیرد؛]٤٧ ص

 زیرا ،ای که از انواع سخنان فالسفه ارائه کرد، وجود دارد گانه بندی سه مطلب اوالً در تقسیم
در همین کتاب عالوه،  به. ضرر و غیرقابل انکار معرفی نمود نوعی از سخن فلسفی را بی

احیاء علوم اند که چرا در کتاب  که برخی از معاصران وی به او اعتراض کردهگوید  می
کند  سپس در جواب بیان می. نقل کرده است) االوئل( مطالبی را از فیلسوفان قدیم الدین

 برخی از این مطالب در کتب شرعی و بسیاری از آنها در کتب صوفیه آمده است، اما بر که
نفسه معقول، برهانی و غیرمخالف  ها سخنانی فی  آیا اگر اینفرض که از کتب فالسفه باشد،

آنها را کنار ] اند به صرف اینکه فالسفه آنها را گفته[ باز هم باید ،با قرآن و سنت باشد
های موضع فردی غزالی در باب فلسفه  ها همه نشانه  این.]٤٥ـ٤٦  صصهمان،[گذاشت؟ 

 ادامه از آنها سخن خواهیم گفت ـ کنار  و دیگر قرائنی را که درـاست که وقتی آنها 
 . حکمت استۀنماید که شیفت دیگر بگذاریم، غزالی دیگری رخ می یک

 
 سینا؟ ارسطو یا ابن: مرجعیت در فلسفه با کیست) ج

 آن است که وی به ،آید  برمیتهافت الفالسفه و المنقذهای  آنچه از بیان غزالی در کتاب
 زیرا دوران او از دوران ؛است و این بعید نیستترجمۀ آثار ارسطو دسترسی داشته 

ترجمۀ متون فلسفی در بغداد چندان دور نیست و او با توجه به جایگاهی که در 
مقدمه که از   چنان است،ورزیده حکومت سلجوقی داشته و اخالصی که به خلیفه می

الحکمه  ، قادر بوده است که از کتابخانۀ مهم بیت]٣، ص ٢٢ [ پیداستالمستظهریکتاب 
اما چند عبارت مهم از .  فلسفی را مطالعه نمایدۀشد بغداد بهره ببرد و کتب ترجمه

خوبی  ه رویکرد او به متون ترجمه را در این باره ب،المنقذ و نیز تهافت الفالسفهمقدمۀ 
 : استتهافت الفالسفه سه فقره از این عبارات از ..دهد نشان می

کنیم که  اقض فالسفه، به دیدگاه ارسطو اکتفا میما برای نشان دادن تن: عبارت اول
 .االطالق است فیلسوف علی

سخن مترجمان کالم ارسطو، خالی از تحریف و تبدیل نیست و نیازمند : عبارت دوم
 .جا که باعث نزاع بین آنها شده است تفسیر و تأویل است تا بدان

لذا ... سیناست رابی و ابنترین نقل و تحقیق در کالم ارسطو از آنِ فا قوی: عبارت سوم
به آنچه این دو انتخاب کرده و آن را صحیح ...) یعنی ارسطو و( دیدگاه فالسفه لدر ابطا



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٠٦

 سه عبارت در این باره وجود  المنقذ و در کتاب]٤٠، ص ٢٧[کنیم  اند، بسنده می دانسته
 .دارد که باید آن را برای تکمیل مطلب به کمک گرفت

سینا نقل کردند، هیچ  و را به صورتی که فارابی و ابندانش ارسط: عبارت چهارم
 .]٣٧  ص،٢٣[فیلسوف دیگری از میان مسلمانان نقل نکرده است 

 خالی از اشتباه و خلط نیست ،سینا نقل کردند آنچه غیر از فارابی و ابن: عبارت پنجم
ر قادر به  تا آنجا که دیگ،کننده را دچار تشویش کرده ای است که فرد مطالعه و به گونه

 .]٣٧ـ٣٨  صصهمان،[فهم مطالب نخواهد بود 
سینا  ما به این دلیل در نقل مذاهب فالسفه بر سخن فارابی و ابن: ... عبارت ششم

 .]همان[کنیم که با پراکندگی مذاهب فلسفی، سخنان پراکنده نشود  بسنده می
نقل .  نقل است معنی،بندی عبارات باال باید بدان توجه کرد اولین مطلبی که در جمع

رسد چون غزالی  به نظر می. دکرتوان در اینجا به انتقال معنا، گزارش و تبیین معنا  را می
جا از انتخاب سخن گفته  در عبارت سوم این کلمه را همراه با تحقیق آورده و در همان

 سینا را مانع پراکندگی مطلب معرفی کرده در عبارت ششم نقل فارابی و ابننیز است و 
 بلکه عالوه بر آنها تحقیق، ،، بنابراین مراد او از نقل باید نه صرف معانی یادشدهتاس

اما به دلیل عبارت دوم نباید نقل را به ترجمه معنا . اختصار و انتخاب احسن هم باشد
سینا فیلسوف محققی است که سخن ارسطو را بررسی  بنابراین از نظر غزالی ابن. دکر

 . کند اب احسن، گزارش و تبیین میکرده و با اختصار و انتخ
سینا توجه  هرچند ارسطو را فیلسوف مطلق خوانده، اما در همه آثار خود به ابنغزالی 

را با استناد به ) و فارابی(سینا  استناد به سخنان ابنکند؛ یعنی  دارد و به او استناد می
الرئیس را نمایندۀ  داند و درواقع شیخ سخنان ارسطو، بلکه همۀ فیلسوفان الهی، یکی می

بخشی به  مرجعیت این ، تا جایی کهکند قلمداد می تام و رسمی فلسفه در دورۀ خود
 گرفته و اومورد انتقاد قرار  تهافت التهافت در کتاب رشد  ابنۀ به وسیلها بار  دهسینا ابن

کند که آنچه غزالی به عنوان سخن فالسفه  در همۀ آن مواضع این نکته را گوشزد می
 برای.  نه کالم فالسفه یا ارسطو،سیناست  درواقع سخن ابن است،رد بحث قرار دادهمو

 زیادت وجود بر ماهیت و مفاهیم وجوب و امکان یاد کرد که ۀلئتوان از مس نمونه می
 .]٤٩٥ و ٤٨٣  صص،١[سینا دانسته است   ابنۀرشد آنها را مسائل خاص فلسف ابن

خویش در  مرجعیت  المباحثات ورقینالمش حکمه در کتبی چون  خودسینا ابن
و ، و غزالی اولین فردی است که این مسئله را تأیید کرده کند را مطرح میفلسفه 
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؛ و این مطلبی دهد شیفتگی و تأثیرپذیری خود را نسبت به آن، به این صورت نشان می
ه سیناست و ابوالعباس لوکری ک است که حتی افرادی چون بهمنیار که شاگرد مبرز ابن

 .اند بزرگترین فیلسوف مشایی معاصر غزالی است، با این صراحت و قاطعیت نگفته
 

 ؟سینا ابن نسبت به  غزالیستیزگی یا شیفتگی
ای در مواجهه با حکمت سینوی داشته،  که غزالی در حقیقت امر چه موضع یا انگیزه این

 این رشد  ابن:کنیم ها اشاره می ما در اینجا به سه نمونه از دیدگاه. محل اختالف است
و ( خوشداشت مردم مواجهه را نوعی آشفتگی خوانده و آن را معلول هدفی با عنوان

امان با  آن را مبارزه بیاقبال الهوری  .]٩٧همان، ص[ داند می) حاکمان وقت
 دین برای توانست گرایی ـ عقل کمر شکستن با ـگوید غزالی  میمابعدالطبیعه دانسته و 

گوید  سعید شیخ می. ]٨  ص،٩[ و مابعدالطبیعه تأمین کند علم زا مستقل زیستن حق
های فالسفه نادرست  گیری دهد که حتی در مواردی که نتیجه وضوح نشان می هغزالی ب

واقع کامالً با معتقدات جزمی مذهبی انطباق داشته است، براهین آنان  نبوده و در
 ].١٦٤  ص،١٨[آشفته، نارسا و غیرقطعی است 

 ۀجنب. دهند ای از این مواجهه را نشان می ها تنها جنبه رسد این دیدگاه ظر میبه ناما 
 او را با و نگرش  روش دیگری به آن بنگریم وۀشود که از زاوی دیگر آن وقتی آشکار می

های پیدا و پنهان زیادی در شیفتگی،  گاه است که آثار و نشانه کنیم؛ آن سینا مقایسه ابن
 :آید دست می  با حکمت مشرقی بههمراهی و مشارکت غزالی

 
  در روش  مشابهت)الف
دست آورد، ادبیات  هدر روش را از طریق آن بغزالی توان تأثیرپذیری  ی که میا همؤلف

به عنوان این موضوع را . مرتبط با فلسفه استاز غزالی است که  یمتونآن حاکم بر 
با نکاتی از سینا   ابناحثاتالمب  والمشرقین هحکم مقدمه  مطالبی ازۀ مقایسنمونه از
 مشاهده یمتوان  غزالی، در جدول زیر می المنقذهایی از  و بخشتهافت الفالسفهمقدمۀ 
یعنی مقام ( موضوعات مورد مقایسه ۀکه مشخص است، عبارات غزالی در هم  چنان.کنیم

است و سین کامالً برگرفته از مطالب ابن) ارسطو، جایگاه خود، مشائیان بغداد و علم منطق
سینا  در اینجا باید توجه کرد که دو کتاب مورد نظر از ابن! تقریباً همان عبارات اوست

 :متعلق به حکمت مشرقی اوست



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی     ٢٠٨

  
 

 سینا در مقدمه  سخن ابن موضوع
 حکمه المشرقین

 سخن غزالی در المنقذ و 
 تهافت الفالسفه

١.  
 
 
 

 ۀدربار
 ارسطو

  ـ بزرگ مشائیان ـ ارسطویما به برتر
 : زیرا،اف داریماعتر
عصران و   او به مسائلی توجه کرد که همـ١

 اساتید او از آنها
 . غافل بودند

 . علوم را مرزبندی کردـ٢
 بهتر از دیگران ، ترتیبی که به علوم دادـ٣

 .بود
را ) و حقیقت( در بسیاری از امور، حق ـ٤

 .درک کرد
 . اصول جاری در اکثر علوم را دریافتـ٥
و گذشتۀ خود گزارش و  از علم معاصر ـ٦

 .اطالع داد
 اولین کسی بود که دست به جداسازی ـ٧

شده  پاکسازی امور تباه شده و امور خلط
 .]٢ص ، ٥[زد ] ی علمی[

 که بزرگ  راما در اینجا دیدگاه ارسطو
 مالک قرار ،مطلق است فالسفه و فیلسوف

 : زیرا،دهیم می
 دیدگاه پیشینیان و از جمله سقراط و ـ١

 ... را رد کردافالطون
 . علوم فالسفه را مرتب نمودـ٢
 . آنچه ناخالصی بود از علوم جدا کردـ٣
 اصولی را که به تفکرشان نزدیک بود، ـ٤

 .]٤٠، ص ٢٧[برگزید 
 .آنچه را پیشینیان ننوشته بودند، نوشتـ ٥
 . علوم پراکنده پیشینیان را رشد دادـ٦
 ].٦، ص ٢٣[ منطق را مرتب نمود ـ٧

٢.  
 
 

 رۀ خوددربا

 ما در مدت بسیار کمی آنچه را مشائیان ـ١
] بدون استاد[بودند  به ارث گذاشته

 .دریافتیم و این در ایام نوجوانی بود
از توفیق ] فراگیری فلسفه[ این کار ـ٢

 .الهی بود
در آن به خطا ) مشائیان( ما آنچه را آنان ـ٣

رفتند و آنچه را خود برایش وجهی قائل 
 . ایستادیمو در کنار آندانستیم  شدیم، می

 اعم از( ما به همۀ امور فلسفۀ آنان ـ٤
 نحن(آگاه بودیم  )درست یا نادرست

 ].٣ص همان، [) ه شاعرونتبدخل

 من با صرف مطالعه و بدون استاد در کمتر ـ١
 .از دو سال به منتهای علوم فالسفه رسیدم

 . خدا مرا بر این کار آگاهی دادـ٢
های  موخته در کمتر از یک سال، آـ٣

فلسفی را مرور کردم تا حقیقت را از خیال 
و خدعه و نیرنگ در آنها باز شناختم 

 ].٣٥  ص،همان[
 من از خود فالسفه به مسائل فلسفه ـ٤

 ].٣٤ ص،همان[وقوف بیشتری پیدا کردم 
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٣.  
 
 

دربارۀ 
 مشائیان
  بغداد

 اصحاب(
 بیت 

 )الحکمه

] بغداد[ ما از خطاهای مشائیان ـ١
 . کردیمپوشی چشم

ایم  برخی از مشائیان مبتال شده   امروزه بهـ٢
 .اند و فهمی ندارند که مثل چوب خشک

 ما اموری از مشائیان را تکمیل کردیم و ـ٣
برای آن توجیهی یافتیم که خودشان در آن 

 .رسید قصور داشتند و عقلشان به آن نمی
من در کتاب االنصاف اشتباهات و  ـ٤
ام  ی را نشان دادهدبغدا های شارحان دانینا
. جداست حساب فارابی از بقیه شارحان...اما

 ].٣٧٥، ٣[او افضل گذشتگان است 

سینا، آنچه بقیۀ   غیر از فارابی و ابنـ١
از ارسطو ] ی دورۀ اسالمی[متفلسفه 

 . خالی از خطا و خلط مبحث نیست،اند گفته
 کسی که مطالب آنها را مطالعه کند ـ٢

 آنها را خاطر شده و دچار تشویش
 ].٣٨  ص،همان[فهمد  نمی

 تعابیر مترجمان سخن ارسطو خالی از ـ٣
تحریف نبوده و نیازمند تفسیر و تأویل 

سینا از ارسطو  اما نقل فارابی و ابن... است
 ].٤٠  ص،٢٧[محققانه است 

٤.  
 دربارۀ منطق

اند با علمی  ما تمام آنچه را مشائیان گفته
بعید نیست  خوانند و می که یونانیان منطق

که نزد مشرقیان نام دیگری داشته باشد، 
حرف مطابقت داده و  به به صورت حرف

بوده از آنچه ] با حق[مطابق  آنچه را که
 .]٣ص ، ٥[ایم  داشته جدا کرده انحراف

منطق مخصوص فالسفه نیست؛ این همان 
علمی است که ما در کالم آن را کتاب 

 گاهی... و گاهی کتاب جدل و... النظر
ما برای نشان  ...خوانیم مدارک العقول می

دادن گمراهی فالسفه صالح دیدیم که 
لفظ به لفظ در قالب منطق  عبارات آنها را

 بیاوریم و با آنها در این باره به زبان
 ].٤٥  ص،همان[خودشان مناظره کنیم 

  
 تأثیرپذیری در نگرش فکری) ب

است که ممکن است زبان رسمی او منظور از نگرش در اینجا رویکرد جامع یک متفکر 
 نگرش فکری در جای خود بحث شده است که . بخشی از آن موضع محسوب شود

. اش یافت سینا را باید در حکمت مشرقی او و نحوۀ ائتالف آن با شخصیت مشائی ابن
، ١٦ [اوست) استداللی(= سینا جمع بین نگاه مشرقی و شیوۀ مشائی  درواقع حکمت ابن

 ۀن توضیح، آیا غزالی از این نگرش تأثیر پذیرفته است؟ پاسخ را در مقایس با ای].٢٧ص 
 :کنیم جو میو های تفکر این دو متفکر جست مؤلفه

 :خالصه کردگونه  توان این سینا را می های نگرش فکری ابن مؤلفه
 .اند فلسفه داشتههایی که در  ها و خلط ، به دلیل خبطئی مشاانفولسیفتفکر  نقد ـ١
 . آمده استحکمه المشرقیین، براساس گزارشی که در مقدمه ح در فلسفۀ مشائی اصالـ٢
طلبد، اما   که توضیح آن مجال خاص خود را می حکمت مشرقی نظام طرحـ٣
ورزی،   محوریت وجود در فلسفه:گونه برشمرد را اینهای آن  مهمترین مؤلفهتوان  می

عبیر از مابعدالطبیعه به الهیات،  منطق در مسیری متفاوت از ارسطو، تفسیر و تۀتوسع
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به عنوان فصل ممیّز آدمی، ) به جای نطق یا فکر( شعور و حضور ۀتوجه به مسئل
پژوهی برای رسیدن به معرفت نفس، باور به معقولیت شریعت، دست  پرداختن به عرفان

گیری از  ورزی، بهره یازیدن به علم حق و علم اعلی به عنوان هدف اصلی از فلسفه
 توجه به ذوق برای معرفت آنچه در علم  خدا و انسان وۀ نور برای تبیین رابطۀاراستع

این مبانی و اصول را در آثار مختلف خود سینا   که ابندانستباید . حصولی ممکن نیست
برای او .  مشرقی دارند، دنبال کرده و به نتایجی رسانده استۀویژه آنها که صبغ و به

ای قائل است و آن را فلسفۀ خاص خود خوانده و  حکمت مشرقی خود جایگاه ویژه
 او از ابتدای ورود به فلسفه همین حکمت مشرقی بوده ۀگوشزد کرده است که طرح اولی

 ].٤ ص، ٥[است 
 ،مقاصد الفالسفهتوان دید که غزالی در بسیار از آثار مهم خود همچون  میاکنون 

 والمستقیم   القسطاس، معارج القدس، االقتصاد فی االعتقاد،اتیب مک،قانون التأویل
  :سینا را دنبال کرده است  همین مسیر ابناالنوار مشکوه

 گفته است  المنقذاو در.  عزیمت عقلگرایی اشعری استۀتوجه غزالی به فلسفه، نقط
 با لتأویلقانون ا، و در ]٣٢ ص،٢٣[کند  مقصود مرا برآورده نمی) اشعری(که علم کالم 
کند   منطقی، هفت نوع رابطۀ سخن منقول با کالم معقول را بررسی می ـنگرشی فلسفی

رسد که عقل و نقل هر دو اصلند و عقل در هیچ   و به این نتیجه می]١٢٣  ص،٢٥[
او با قبول منطق به عنوان معیار علم، نه تنها آن . ]١٢٦  صهمان،[موضعی فرع نیست 

 همچون معتزله قدمای که چنانـ خواند   به تعالیم دینی نمیرا علمی غیرمفید و مضرّ
ا معیار علم دانسته و ر آن بلکه اشاعره ـ، قدمای به رسد چه تا بودند تصور این بر جاحظ

 سعی در تطبیق آن با معرفت دینی دارد و نشان القسطاس المستقیمدر کتبی چون 
این تفکر منطقی، که خود نشان از . دهد که در فکر نوآوری و توسعه در این علم است می

 در المنقذ نیز چنانکه پیشتر گفته شد با عبارت صریحی بیان ،سوگیری فلسفی دارد
در دین است، نفسه معقول و برهانی   بدین مضمون که سخنی که فی ـشده است

:  زیرا آمده است، در کتاب مکاتیب روشنی بیشتری دارداین موضع  ـ؛پذیرفتنی است
را پرسیدند تو مذهبِ که داری؟ گفت در معقوالت، مذهب برهان و ] غزالییعنی [وی «

کس از ائمه را تقلید  آنچه دلیل عقلی اقتضاء کند اما در شرعیات مذهب قرآن؛ و هیچ
 .]١٨  ص،٢١[» کنم، نه شافعی بر من خطّی دارد و نه ابوحنیفه بر من براتی نمی

ز شهرت داشته و سوگیری فلسفی او گرایش غزالی به عقلگرایی در زمان خود او نی
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ای به سلطان سنجر، این  مورد توجه برخی از افراد بوده است تا جایی که خود او در نامه
آنچه به علوم عقلی تعلق دارد اگر ... «: شهرت خود را رد نکرده و چنین پاسخ داده است

 فهم کهـ کسی را بر آن اعتراضی است عجب نیست، که در سخن من غریب و مشکل 
، آنچه در ]یعنی چند دیدگاه ندارم[ام  یکی من لکن است بسیار نرسد ـ بدان هرکس

» آیم شرح هرچه گفته باشم با هر که در جهان است، درست کنم و از عهده بیرون می
 .]١٧  صهمان،[

هایی که در کتاب  بعضی از سخن... «: گوید غزالی در همین نامه، سؤال فردی را که می
گذارد و فلسفی  پاسخ می بی، ]١٩  صهمان،[» ...سخن فالسفه است... یاستمشکوه و کیم

 که  ـاالقتصاد فی االعتقاد ش  کتاب مهمۀاو در مقدم. کند بودن سخن خود را رد نمی
 نوشته شده الفالسفه تهافت غزالی، بعد از مؤلفاتبنابر دیدگاه عبدالرحمن بدوی در کتاب 

گوید اهل سنت کسانی  گیرد و می ات عقاید پیش می شیوۀ استداللی را برای اثب ـاست
هستند که خداوند آنها را از شیوۀ تلفیق بین مقتضای شرایع و موجبات عقول آگاه کرده 

اند که مخالفتی بین شرع منقول و حق معقول نیست  است و به این حقیقت آگاه شده
 بر حق و حکمت خواهد که زبانش میدر انتهای همین مقدمه از خداوند . ]٣  ص،٢٤[

العقل فی کریم عزقول، از غزالی شناسان عرب، در کتاب خود به عنوان . سخن بگوید
 فلسفی برای همۀ مباحث اعتقادی دانسته و ۀ، این کتاب غزالی را نوعی معالجاالسالم

 .]٤  ص،١٩[گفته است که رسالۀ قدسیه هم فشرده همین کتاب است 
 در برخی .اوست موضع فکری یژگی دیگرکمی واستفاده از واژگان فلسفی و نتایج ح
سینا در حکمت  های مورد استفادۀ ابن واژه که ـاز سخنان غزالی کلمات حق و حکمت 

 آورده است که نامه غزالیالدین همایی در   استاد جالل.شوند  یافت می ـمشرقی است
دت و ، در مبحث فنا و بقای نفوس بشری و مبحث سعاالقدس معارجغزالی در کتاب 

 ،٢٩[ را نبرده است اوشقاوت تقریباً عین عبارات نجات ابوعلی سینا را نقل کرده و نام 
غزالی چنان : و هانری کربن در کتاب تاریخ فلسفه اسالمی گفته است. ]٤١٢ ص

دستخوش هیجان بود که براهین فیلسوفان بر وجود جواهر روحانی را رد کرد و حال 
 .]٢٦٢  ص،٢٨[ثبات روحانیت و بقای نفس نیاز پیدا کرد آنکه خود او در جای دیگر به ا
 که  ـسینا، مثل الهیات ترین اصطالحات فلسفۀ ابن غزالی در مورد کلیدی

 و حکمت، و علم حق و نور که  ـبرد کار میه جای مابعدالطبیعه به الرئیس آن را ب شیخ
ه آنها را دنبال  نه تنها چون و چرایی ندارد بلک،کار برده استه در حکمت مشرقی ب
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سینا صرفاً در کتاب اشارات به   زیرا اگر ابن؛جوید سینا را می کند و گویی آرمان ابن می
، ٧[است تطبیق نظریۀ عقل با آیۀ نور پرداخته و فهم صفات حق را مستلزم ذوق دانسته 

 ادامه داده و به االنوار مشکوه، اما غزالی این مسیر را با نوشتن کتاب ]٣٩٢ـ٣٨٧صص
دست  هی در باب معرفت دینی بناز تفکر عقالآن را نبال آن حکمتی است که بتوان د

رشد را به این صراحت واداشته است تا بگوید غزالی در  له است که ابنئهمین مس. آورد
 به دیدگاه االنوار مشکوهدر کتاب )  الواحدۀو قاعد(برخی مسائل مثل فاعلیت الهی 

 .]٣٩٩  ص،١[دیک شده است نز] سینا و ابن[فالسفه مسلمان 
 بیشتر از آن است که بتوان در آن االنوار مشکوهحکمت و علم حق در کتاب توجه به 

پیشکسوت فخر رازی دراین کتاب و ؛ ا دانستسفهالالف تهافت مؤلفهمان غزالی را کتاب، 
خواستند حکمت   که میاست و سهروردی در حکمت اشراق المباحث المشرقیهدر 

رسد  باره به نظر می در این.  برسانندجدیدینا را ادامه دهند و به نتایج سی مشرقی ابن
 االنوار مشکوهگوید غزالی در  تعبیر امثال سعید شیخ تنها بخشی از حقیقت است که می

چرا که ؛ ]١٨٨  ص،١٨[صراحت به امکانات نامتناهی نهفته و ذاتی عقل اشاره دارد  هب
هن و ضمیر غزالی به دنبال حکمت مشرقی است دهند که ذ گفته نشان می شواهد پیش

که در آن هم نقد فلسفۀ مشایی است، هم توسعۀ منطق در نظر است و هم رسیدن به 
سینا در  علم حق و حکمت حقیقی یا حق معقول؛ یعنی درست همان آرمانی که ابن

 . حکمت مشرقی خود طرح کرده بودۀمقدم
لم حق، که بر طبق دیدگاه این نوشتار حق معقول یا ع  شیفتگی غزالی نسبت بهاما 

روگرفتی از حکمت مشرقی است، چگونه با خصومت او نسبت به فلسفه و فالسفه قابل 
شناسی و هم از حیث  ای است که هم از جهت تاریخ جمع است؟ این مسأله

رشد گویی در جواب به این سؤال است که در فصل  ابن. پدیدارشناختی باید بررسی شود
غزالی به هیچ مکتبی پایبند نیست، او با اشاعره اشعری است، با صوفیه، : گوید المقال می

 گفته  نیز استاد سیدجالل آشتیانی].١٨  ص،٢[صوفی است و با فالسفه، فیلسوف است 
 در معاد بلکه در کثیری از مبانی مذهبی به ، غزالی بعد از آن که مستبصر شد:است

 برخی از محققان معاصر غربی نیز، همانند .]٢٨ ص،١١[روش فالسفه گرایش پیدا کرد 
شناسی غزالی دقیقاً  شناسی و نبوت شناسی، نفس اند که هستی فرانک گریفل گفته
 ].٧، ص ٣٠[سیناست  برگرفته از دیدگاه ابن

 علم« تعبیر کاربردن به با است ـ اصول علم مورد در که ـ المستصفیغزالی در کتاب 
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خواند و  می آن به وابسته خویش علم موضوع و مبادی اتاثب در را عالمان همۀ »اعلی
 اما ،برد  نامی نمی ـی عنوان دیگری برای آن استاعل علم که ـ اولی ۀهرچند از فلسف

دهد و این جایگاه  سان حکمت و علم اعلی توضیح می هکند ب همان علمی را که اراده می
یفه و شایستگی را برای علم کالم رساند، او البته این وظ علم حق یا حکمت را نزد او می
 .]٧ـ٨  صص،٢٠[بیند  آرمانی، نه علم کالم موجود می

طور که بتوان آن را اساس   توجه وی به علم اعلی است آن،آنچه در اینجا مهم است
غزالی در پی طرح کالمی است که بتوان آن را علم اعلی خواند؛ علمی . همۀ علوم دانست

ند و حق معقول و منقول یکی هستند و این ا یگاه اولکه در آن منطق و عقل در جا
 .معنایی است که از طرح  واژۀ حکمت مشرقی برگرفته شده است

 
 سینا های غزالی در مقابله با ابن ها و انگیخته انگیزه

سینا،  تفسیر این نوشتار از تأثیرپذیری، بلکه شیفتگی، غزالی از حکمت مشرقی ابن
تی که در ت و شدّسینا، با تمام حدّ ویژه ابن ه او با فالسفه و ب فرمایشیۀمنافاتی با مقابل

ادبیات وی ظاهر شده است، ندارد؛ زیرا جوّ حاکم بر دورۀ زندگی غزالی، مسائل خرد و 
 وی را به عنوان منتقد سرسخت ،اش  کالن سیاسی جامعۀ او و شخصیت اجتماعی

دهد و از او منتقدی  می نشان عقلی ـ علوم و فلسفه لزوماً نه و ـسینا و فالسفۀ دیگر  ابن
های زیر  سازد؛ فرمایشی بودن این مقابله در جنبه ناپذیر در انظار و آثار کتبی می آشتی

الملک وزیر برای انتقال غزالی از نیشابور به   نظامیاالجرا دستور الزم: قابل بررسی است
غزالی را به گرایش فلسفی سنجر در زمانی که  نابغداد، نوشتن اعتقادنامه به دستور سلط

متهم کرده و او را خارج از اعتقاد اهل سنت دانسته بودند، و توقع خلیفه المستظهر از 
غزالی برای مقابله با اسماعیلیه و نفوذ فرهنگی حاکمانِ فاطمی مصر؛ اما این مباحث، 

 . ها پرداخت اند و باید در جای خود بدان هرکدام نیازمند مجال جداگانه
های قوتمندی که از غزالی در گرایش به فلسفه و  ن گفت در مقابل انگیزهتوا می

های   انگیخته ـای از آنها اشاره شد  ین مقاله به پارها در و ـحکمت قابل شناسایی است 
ساختگی و فرمایشی در آثار او پدیدار شده است و همین عدم تناسب، خود نشان 

های انتقادی  وی در کتاب. یل و عمیق نیستهای او اص ها و مقابله دهد که مخالفت می
ند ا کند که عبارت  سه محور مهم را در نقد فالسفه دنبال می ـ که ذکر آنها رفت ـخود

وسیلۀ فلسفه، انکار ضروریات دین توسط فالسفه و ایجاد ه  تضعیف ایمان بۀلئمس: از
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تاً در کتاب دو محور اخیر همان مسائلی است که عمد. وسیلۀ عقاید فلسفیه بدعت ب
اما محور اول .  آمده است و پرداختن به آنها در گنجایش این نوشتار نیستالتهافت تهافت

ای است که از نگاه پدیدارشناسی کمتر در مباحث مربوط به دیدگاه غزالی بدان  لهئمس
 تا سطحی بودن آن را نشان کنیم میپرداخته شده است و ما آن را در دو تعبیر بررسی 

 . های علوم فلسفی و توجیه فلسفی معصیت آفت: دهیم
 
 های علوم فالسفه برای دینداری آفت) الف

، سه دسته از علوم فالسفه، یعنی علوم منطقی، ریاضی، اخالقی را المنقذغزالی در 
گوید این علم ربطی به دین   دربارۀ ریاضی می: کند  آنها آفاتی بیان میایو بر شمارد برمی
وجود آورد و این باعث ضعف ایمان  هبرای دینداری آفاتی ب اما ممکن است ،ندارد
دان غیرمتدینی را  آفت علم ریاضی، یکی بدان سبب است که فردی که ریاضی. شود می

 ؛شده و درست تلقی کند تدین او را امری حسابفقدان  ممکن است ،گیرد زیر نظر می
توجهی او به شعائر  راین بیداند و بناب دان را انسانی دقیق و ظریف می زیرا فرد ریاضی

ارزشی آن امور دانسته و آن فرد را در این کار دارای موضعی  دینی را هم به حساب بی
 بنابراین نسبت به دین و احکام آن دچار سستی و ضعف ایمان ؛کند صحیح قلمداد می

کند که اگر یک  آید که فرد متدین اما جاهلی فکر می آفت دیگر وقتی پدید می. شود می
 زیرا بر این تصور است که ؛ارزش است  پس علوم ریاضی او هم بی،دان تدین ندارد ریاضی

دین و جمیع علوم او شد و بدین صورت با انکار  برای یاری دین باید منکر هر فرد بی
شود که ناظر سخن او و واقف به علوم ریاضی و  علوم ریاضی، باعث بدبینی دیگرانی می

نامد و خطر او را برای دین بسیار  غزالی جاهل صدیقِ دین میاین فرد را ! منافع آنند
 ].٣٨ـ٣٩  صص،٢٣[خواند  بزرگ می

 که ـاما وقتی کسی ... گوید این علم هم ربطی به دین ندارد غزالی دربارۀ منطق می
 منطق اهل نزد چیزی خود به نسبت بدبینی جز کند، انکار را علم این است ـ متدین

دیگر اینکه . ن حتی ممکن است به دین این منکر هم بدبین شوند آنا.آورد نمی دست به
کنند که   زیرا برای برهان شرایطی را ذکر می،کنند دانان در حق دین ظلم می منطق

خرج ه  در این شرایط تساهل ب،رسند  اما وقتی به مقاصد دینی می،شود موجب یقین می
 بر این گمان ،طق را نیکو بشماردهمچنین چه بسا کسی که من. مانند داده و وفادار نمی

و بنابراین قبل از ! دانان هم مثل سخن منطقی آنها برهانی است رود که کفریاتِ منطق
 .]٤٠ـ٤١  صصهمان،[!  کافر گردد،آنکه به علوم الهی آگاه شود
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ابوحامد غزالی دربارۀ علم اخالقِ فالسفه معتقد است که آنان معارف اخالقی را از 
اند و این باعث دو آفت است؛ اول برای متدینانِ  با سخنان خود آمیختهصوفیه گرفته و 

شنوند و چون منکر  خردی که سخنان ارزشمند صوفیان را از زبان فالسفه می بی
 و آفت دوم برای ]٤٤  صهمان،[! شوند  منکر آن سخنانِ صوفیان هم می،اند فالسفه

 وقتی که سخنان صوفیان ؛شود می حاصل ،دستۀ دیگری که به کالم صوفیان عالقه دارند
گونه قبول   هماننیزشنوند و با قبول آنها، دیگر سخنانِ فالسفه را  را از زبان فالسفه می

 .]٤٧  صهمان،[کنند  می
مالحظاتی وجود دارد که در اینجا  این ارزیابی غزالی از علوم فالسفه الهی ۀدربار

یاضی، منطق و اخالق، چنانکه طبیعیات و اوالً علوم ر: پردازیم ها می طور خالصه بدان هب
ندارند و در زمان غزالی و ) یا فلسفه اولی(سیاست، ربطی به فلسفۀ الهی یا علم اعلی 

 مثالً ؛پیش از وی چنان نبوده است که همۀ فالسفه همه این علوم را متکفل باشند
 در طبیعیات ارسطو اساساً به ریاضی نپرداخته و از فالسفۀ مسلمان زکریای رازی تنها

النفس  تحقیقات قابل قبولی دارد و ابوسلیمان سجستانی به مباحثی از منطق و علم
بیشتر به علم اخالق توجه نموده ) سینا معاصر ابن(مسکویه  عالقه داشته و ابوعلی ابن

ثالثاً آنها را به صورت .  آفاتِ عالمند نه آفات علم،شمارد ثانیاً آفاتی که غزالی برمی. است
 کند که خود او هم با چنین تعبیری آنها را تبیین می چنان ـ توان قبول نمود مال میاحت
گیرند و اساس آنها به  ت میئها از عوامل دیگر هم نش  و این بدان معناست که اینـ

گردد؛ در این صورت دیگر علوم هم  خبری یک فرد برمی نفسانیت یک عالم یا جهل و بی
 و چه بسا یک فقیه متکلم یا صوفی که به دلیل نفسانیت از این آفات در امان نیستند
توان  دربارۀ آمیختگی سخنان فالسفه با کالم صوفیه نیز می. خود باعث آفاتی مشابه شود

 سینا  کتاب اشارات ابنآخرنمط سه گفت غزالی دلیلی ارائه نداده و احتماالً مبنای او 
سینا هیچ  ؛ چرا که قبل از ابنست ـ بوده افی مقامات العارفینویژه نمط نهم ـ  به

 آن هم نه تحت ؛ مگر فارابی در فصوص الحکمه است،فیلسوفی به تصوف نپرداخته
سینا هم در نمط نهم اشارات به  اما ابن. عنوان عرفان و تصوف، بلکه با نظر به محتوای آن

 نه به خود عرفان و به علم اخالق؛ هرچند از درون ،پژوهی پرداخته است عرفان
) اسراراآلیات و فی البهجه و السعاده(باب عرفان و از دو نمط دیگر  ورزی او در لسفهف

له به معنی آمیختگی ئاما این مس؛ توان به اصول و قواعد علم اخالق در نزد وی رسید می
 !عرفان به مطالب فلسفی نیست، تا از آن طریق علم اخالق فلسفی حاصل شود
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 )سینا ب خمر ابنله شرئمس(توجیه فلسفی معصیت ) ب
خوض در « به ،شمارد ، آنجا که اسباب ضعف ایمان را برمیالمنقذغزالی در اواخر کتاب 

گوید ممکن است فرد اهل فلسفه بگوید  به عنوان یکی از عوامل نگریسته و می» فلسفه
گردد  من حقیقت نبوت را درک کرده و دانستم که حاصل آن به حکمت و مصلحت برمی

های عادی است تا به جنگ و نزاع نپردازند  از عبادت، مهار کردن انسانو منظور شریعت 
 اما من که از مردم عادی نیستم که در اتاق تکلیف بمانم، بلکه از .و اسیر شهوات نگردند

 ایمان کسی ۀگوید این آخرین درج غزالی می. نیاز از تقلید ام و بی حکما هستم و تابع حکمت
گیرد  سینا فرامی مکتب فالسفۀ الهی و از کتب فارابی و ابناز ] ایمان خود را[است که 

گوید این افراد صرفاً خود  وی آنگاه به تحلیل بیشتری پرداخته و می. ]٧٣ـ٧٤  صصهمان،[
طور زبانی  هاند و چه بسا قرآن تالوت کنند، به نماز جماعت حاضر شوند و ب را به اسالم آراسته

غزالی ! واری و انواع فسق و فجور را هم انجام دهندخ  اما شراب،شریعت را بزرگ شمارند
سینا در وصیتی  ابن: گوید سینا رفته و می له شرب خمر ابنئسپس به طور مستقیم سراغ مس

نوشته است که او با خدا عهد بست که چنین و چنان کند، شرعیات را بزرگ شمارد، در 
بلکه به دلیل مداوا و شفایابی  ،ننوشد] مشروب[عبادات دینی کوتاهی نکند و از روی لهو 

ه ؛ بنابراین نهایت صفای ایمان او و التزامش به عبادات این است که شرب خمر را ب]بیاشامد[
 .]٧٤  صهمان،[استثناء کند ] از محرمات[خاطر شفا 

یا همان توجیه فلسفی (دربارۀ پاسخ فسق و فجوری که ناشی از خوض در فلسفه است 
گوید افرادی   آنجا که می؛دکرم خود غزالی در همین کتاب استناد کالبه توان  ، می)معصیت

واجبات و [ چه بسا بگویند که اگر حفظ حریم ،که محافظت بر احکام شریعت ندارند
خواند،   اما فالن عالِم مشهور نماز نمی،الزم است، علما سزاوارتر به انجام آنند] محرمات

 .]٧٣  صهمان،[... خورد و  را میکند، سومی اموال اوقاف  دیگری شرب خمر می
 از آنان نیز چه ربنابراین ضعف ایمان صرفاً از برخی از  فالسفه و حکما نیست و غی

اما در مورد ! بیاورندو بهانه بسا بیشتر به فسق و فجور روی آورده و برای کار خود توجیه 
 :یل بپردازیمسینا الزم است با رویکرد پدیدارشناختی و تاریخی به تحل شرب خمر ابن

سینا ظاهراً چهار موضع قابل استناد در آثار او وجود  شرب خمر ابنمسئله دربارۀ 
سینا به عارف مشهور  سه موضع آن در زندگینامه و یک موضع آن در وصیتنامۀ ابن: دارد

بخشی که به : شود سینا نیز به دو بخش تقسیم می  ابنۀ زندگینام.ابوسعیدابوالخیر است
 و بخشی که به قلم ،سیناست و حاوی یک موضع از مواضع مذکور است قلم خود ابن
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عبارات این چهار موضع . شاگرد و ندیم او، ابوعبید جوزجانی است و دو موضع شاهد دارد
 : از این قرار است
توانستم به  ر شده و نمییدربارۀ مسائلی که در آن متح... «): سینا عبارات ابن(موضع اول 
خواندم و از   به مسجد جامع رفته نماز می،برسم)  علت و توجیه آنیعنی(حد وسط  آن 

خواستم تا آن را برای من باز کند و راه حل را آسان نماید، و در شب  پدیدآورندۀ جهان می
گشتم، چراغ را در جلوی خود گذاشته مشغول به خواندن و نوشتن  به خانۀ خود برمی

 به سوی نوشیدن قدحی ،کردم حساس ضعف میگرفت و ا شدم و آنگاه که خواب مرا می می
 .]٢٥  ص،٤[» ...پرداختم رفتم تا قوت به من برگردد و سپس به خواندن می از شراب می

هر شب طالبان علم در خانۀ ] الدوله در دربار شمس[«): عبارات جوزجانی(موضع دوم 
ی قانون را، و خواندم و دیگر شدند و به نوبت، من کتاب شفاء را می الرئیس جمع می شیخ

 مجلس شراب .آمدند ها در چند دسته می  خواننده،شدیم هنگامی که از این کار فارغ می
سینا، به دلیل کارهایی که در روز  شدیم و تدریس ابن شد و ما به آن مشغول می مهیا می

 .]٢٩  صهمان،[» ...شد داشت، هنگام شب انجام می
شیخ ] دن به مسائل ابوالقاسم کرمانیدر پاسخ دا[«): عبارات جوزجانی(موضع سوم 

ها را پیش  نماز عشاء را خواندیم و او شمع... به من دستور داد تا کاغذ بیاورم، آنگاه
 سپس به من و برادرش گفت شراب بخورید .کشیده و دستور به حاضر کردن شراب داد

» ...دنوشی نوشت و می شب می و او همچنان تا نیمه. و خود به پاسخ سؤاالت پرداخت
 .]٣٢  صهمان،[

فرد باید لذّات را صرفاً برای اصالح ... «): نامه سینا در وصیت عبارات ابن(موضع چهارم 
مشروب با ] خوردن[کار برد، و اما  هو بقای شخص یا نوع و برای تربیت ب] خود[طبیعت 

 .]٢  ص،٦[» ]خورده شود[خاطر شفا و مداوا ه  بلکه ب،انگیزۀ لهوی ترک شود
عبارات باال و اختالفاتی که در طی تاریخ در نقل و استناد به آنها قابل بررسی 

توان  در اینجا می.  مزبور را به یک معما تبدیل کرده استۀلئشناسایی است، مس
 :باره مطرح نمود مالحظات زیرا را به عنوان قرائن و شواهدی در قضاوت نهایی در این

با توجه به اینکه . رم استناد کرده است غزالی در کتاب خود صرفاً به موضع چهاـ١
 مربوط سینا ابن خود به زیرا ـ له دارند ئسه موضع دیگر صراحت بیشتری در مس

 و با نظر به اینکه به احتمال زیاد  ـ ولی موضع چهارم صرفاً نوعی وصیت است،شوند می
پیش سینا و از جمله سیره دسترسی داشته است، این سؤال  غزالی به همۀ آثار ابن

 آید که چرا وی کالم خود را با ذکر آن سه موضع دیگر تقویت نکرده است؟  می
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 با عبارتی که امروزه در ،کند  عبارتی که غزالی از وصیت ابن سینا نقل میـ٢
 :اند این دو عبارت چنین.  تفاوت دارد،نامه در دسترس است وصیت

به تلهیاً بل تشفیاً و تداویاً اما المشروب فان تهجر شر: نامه سینا در وصیت عبارت ابن
 .]همان[

ان ال یشرب تلهیاً بل تداویاً ... انه عاهد هللا علی کذا و کذا و: المنقذعبارت غزالی در 
 .]٧٤  ص،٢٣[و تشافیاً 

راق لزوماً به شراب خمر ترجمه غ است»ال« در اینجا کلمۀ مشروب به دلیل داشتن ـ٣
 ایردر علم نحو ب» بل« گفته است، مغنیکتاب هشام در  که ابن ن چنان همچنی.شود نمی

 معنایی سلب »بَل« بدین معنا که در جملۀ قبل از ؛اضراب از معنای سالبه به موجبه است
شود تا جملۀ بعد از آن، اثبات معنای دیگر کند، اما اگر جمله قبل سالبه نباشد، چه  می

 این بر این اساس،. ]١٥٣ـ١٥١  صص،١٠[بسا جملۀ بعد از بل ادامۀ همان معنا باشد 
اما مشروب را با انگیزۀ لهوی ترک :  ترجمۀ درستی استسینا نیز ابن ۀترجمه از جمل

در این » بل« قبل از ۀ زیرا جمل.با انگیزۀ شفا و مداوا هم ترک کند] حتی[ بلکه ،کند
 . مذکور سالبه استۀشده از غزالی که جمل عبارت سالبه نیست، برخالف عبارت نقل

 بلکه ،کدام از چهار موضع، صراحت به شرب خمر و مسکرات نیست یچ در هـ٤
سینا تأکید  کلمات مشروب، شرب و شراب آمده است و با توجه به اینکه در طب ابن

هاست، بنابراین منظور از شراب، انواع  زیادی بر معالجه یا تقویت مزاج با انواع نوشیدنی
سینا و در دستورهای  د، و این در زمان ابنان نوشیده شربتی بوده که برای تجدید قوا می

نامه  پزشکی او امری معمول بوده است تا آنجا که خود ابوعبید جوزجانی در زندگی
الرئیس به مریضی دستور داد تا چند روز چیزی  ای را ذکر کرده و گفته است شیخ نمونه

 .]٣٢  ص،٤[جز شربت سکنجبین نخورد و او چنین کرد و شفا یافت 
کدام از مواضع  سینا، هیچ کانی، از حکمای دورۀ قاجار، در ترجمۀ زندگینامۀ ابن اردـ٥
تجدید قوا « بلکه به ترتیب عبارات  است،گانه را به شرب خمر ترجمه نکرده سه
را آورده است » ما را به اکل و شرب دستور داد«و » پرداختیم به تجدید قوا می«، »کردم می

 .]٥٣ و ٤٧، ٣٨ ص، ص٨[
های متعددی  که رساله) ١٣٣٤متوفی (الدین دری، از حکمای متأخر تهران  ضیاءـ٦

سینا معتقد   ابنعرشیه ۀ در مقدمۀ مفصل خود بر ترجم،از ابن سینا را ترجمه کرده است
سینا توسط معاندان و برخی صوفیان تحریف شده است و هر   ابنۀنام است که زندگی
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 ؛همید که در آن جعل صورت گرفته است خواهد ف،نامه توجه کند کسی به متن زندگی
زیرا استغاثه به درگاه خداوند و نماز با خوردن شراب سازگاری ندارد و از ابوعبید 
جوزجانی مسلمان بسیار بعید است که استاد خود را چنین با فسق و فجور معرفی کرده 

ران هم وی تردیدی ندارد که فرد یا افرادی جمالتی به متن اضافه کرده و دیگ. باشد
 .]٢٥٢  ص،١٥[اند  بدون تأمل و تحقیق آنها را نقل کرده

 شرب خمـر از مـسائل تحریفـی و جعلـی            ۀلئبا نظر به مطالب باال، این نظریه که مس        
 زیرا تحریف در زمان قدیم، و در زمان خود غزالی، امـری معمـول               ؛شود  تقویت می  ،است

ای از تحریـف        کاتیب به نمونـه   خود غزالی در م   . های بزرگ بوده است     برای تخریب چهره  
 و کتـاب  المنقذ من الضالل کتاب..  .:کند  وسیلۀ دشمنانش چنین اشاره میه آثار خود ب

را چند کلمه تغییر کردند و کلمات کفر درآوردند و به من فرستادند تا خط  االنوار مشکوه
د تـا مطالعـه   اجازه بر ظهر آن نویسم، ایزد سبحانه و تعالی بفضل و کرم خویش الهـام دا             

 ].١٨، ص ٢١ [کردم و بر تبلیس ایشان وقوف افتاد
آغاز شده و در زمان او در حدی بوده سینا به احتمال زیاد از دورۀ غزالی   ابنۀتحریف سیر

در زمان او بود، به  تحریف ۀهم زیرا اگر است که ذکرشد، اما پس از آن زیادتر شده است؛
. گشت ل تا سوم در کالم غزالی هم منعکس می مواضع او، گفته شد١دلیلی که در بند 

کنار  اند و در دام دو بار در سیره آمدهکمسائلی چون مجلس غنا و مجامعت هم که هر 
توان گفت که   میباالعالوه بر مالحظات .  همین وضعیت را دارند،اند خوردن شراب ذکر شده

، امری دور از چندبار سخن گفتن از شراب و مجلس غنا و مجامعت در سیرۀ مختصر
 .سینا و شاگرد ادیبش، ابوعبید جوزجانی، است فصاحت و بالغت ابن

 کم که ـسینا به دست مخالفانش   ابنۀنام رسد که زندگی  بنابراین به نظر می
ی از شراب نواقع امر سخ  و اگر در است با جمالت ذکرشده تحریف گشته ـاند بودهن

فضایی که در   از جانب خود یا تحت تأثیرغزالی نیز. داشته، شراب مسکر نبوده است
 این  یا در مسیرسینا وجود داشت، در آغاز حکومت سلجوقیان و عباسیان علیه ابن

کند و مخالفانی که پس    زیرا کلمۀ مشروب را به شرب خمر تفسیر می؛تحریف قرار دارد
 .اند  هکردرا افزون تحریف و  از همین تفسیر نادرست بهره جسته ،اند از وی آمده

 
 گیری نتیجه

ویژه حکمت سینوی، ظاهراً آن  شخصیت علمی غزالی و موضع حقیقی او در برابر فلسفه، به
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زیست که فلسفه و حکمت  غزالی در روزگاری می. نماید امری نیست که در نظر اول می
شدت مورد انتقاد و تکفیر بود؛ زیرا سالجقه و خالفت عباسی ادامه حیات سیاسی خود  به
آنان این . دانستند سازی مذهب مردمان شرق و غرب قلمرو وسیع خویش می در یکدسترا 

. گرفتند کار می مذهب را مرام اشعری معرفی کرده و مدارس نظامیه را برای این هدف به
 این مدارس بود و برای مدتی استاد و صاحب کرسی بزرگترین ۀابوحامد غزالی پرورید

و حاکم و یا مأموریت او از جانب خلیفه یا حاکمان تأثیرپذیری او از ج. نظامیه شد
 . پیداست) که به شکل ردیه وانتقادی است(ای از آثار وی  سلجوقی در پاره

سینا با فلسفه آشنا شد و به تعبیر  از طرف دیگر  او از طریق خواندن آثار فارابی و ابن
جا که حتی بیشتر  ن عمیق و مستمر فلسفه پرداخت تا بداۀخودش برای رد آن، به مطالع

اما گویی این وقوف عمیق درون او را منقلب کرده . از صاحبان آن علم بدان واقف گشت
 دیگری جز آنچه در ابتدا در نظر داشته در ذهنش به وجود آورده است؛ ۀو اندیش

آید که یکی  وجود می جاست که دو موضع شخصی و سیاسی در آثار و گفتار وی به این
شود و در موضع  ری آشکار؛ در موضع شخصی شیفته حکمت میپنهان است و دیگ

ستیزد، و چه بسا تضاد این دو یکی از عوامل شک معروف و  سیاسی ظاهراً با فلسفه می
 .آوارگی طوالنی او باشد

گوید کاربرد اصطالحات حکمی و  قرائن و شواهد زیادی وجود دارد که به ما می
ی امری اتفاقی نیست و نشان از شیفتگی غزالی نسبت کارگیری ادبیات سینوی درآثار غزال به

واژگان الهیات، حق معقول، علم اعلی، علم حق، نور و ذوق . سینا دارد به حکمت مشرقی ابن
از یک طرف و موضع انتقادی شدید نسبت به مشائیان از طرف دیگر، همچنین توجه به 

ی که بتوان در آن همه علوم منطق با رویکرد جدید، تألیف مقاصدالفالسفه، طرح علم اعل
دهند که جز  خوبی از موضع فردی غزالی خبر می همه، به... دینی و فکری را جمع کرد و
 .توان بر آن گذاشت  آن، عنوان دیگری نمیۀپیروی از حکمت مشرقی و ادام
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