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Abstract 
Imam Mohammad al-Ghazali (d. 505) is the most famous opponent of 
philosophy among theologians of the Islamic world. Despite his claim 
to critique the discourse of philosophers in the field of theology, he, 
under the influence of the Muslim commentators Aristotle (Farabi and 
Ibn Sina), accepted Greek philosophical thought based on meaning and 
emphasized the legitimacy of logic and mathematics. He introduces the 
way of thinking of the theologians before him because of its reliance on 
the word "uncertain" and replaces the logic and method of reasoning of 
analogical analogy with the method of allegorical reasoning (rejection 
of the absent to the witness) before him In this article, we will show by 
explanatory-analytical method that Ghazali, by accepting the possibility 
of achieving his rational certainty, relied on (argumentative analogy), 
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paved the way for the content of Sinaitic philosophy to enter Islamic 
theology and began to mix philosophy with theology in the Islamic 
world. Of course, he was not obsessed with the necessities of this 
acceptance, and in studying the thoughts of philosophers, he acted like 
his own predecessors, and suffered from a kind of confrontation with 
Greek philosophical thought; Accepting the method of thinking and 
rejecting the content due to opposition to the principles of faith and the 
appearance of narrated evidence. 

 
Key words: Ghazali, Syllogization, deductive reasoning, Philosophy, 

Theology 
 
 
Extended Abstract 
Muslim theologians, as defenders of the thought derived from the Holy 
Qur'an, tried to enter into debate using the indisputability of non-
Islamic thought. But this method had a great problem with independent 
philosophical rationality (Greek thought); A problem related to the 
identity of Greek thought. They were confronted with the idea that he 
founded "meaning" instead of "word" and claimed that the world 
"meanings" had a universal system (logic) with which any human 
being, regardless of language, history, or geography, could speak. It was 
because of this that theologians could not completely deny that 
thinking, nor could they agree with it at all. They could not be 
completely eloquent, because the way in which they began to acquire 
knowledge was not the same as Greek thought, and they could not 
completely deny it, because, as defenders of thought, they did not shy 
away from confronting it. Imam Muhammad al-Ghazali (d. 505) as the 
most famous opponent of philosophy among Muslim theologians, 
despite claiming to criticize the speech of philosophers in theology, in 
his own works and under the influence of Muslim commentators 
Aristotle (Farabi and Ibn Sina), accepted Greek philosophical thought 
based on meaning and legitimacy. Emphasized logic and mathematics. 
He introduces the way of thinking of the theologians before him 
because of its reliance on the word "uncertain" and replaces the logic 
and method of reasoning of argumentative analogy with the method of 
allegorical reasoning (rejection of the absent to the witness) before him. 
The claim of this article is that al-Ghazali's action in the face of 
philosophical thought is in contradiction; For he, in spite of his 
reputation for rejecting and excommunicating philosophy and 
philosophers, in a historical choice accepts logic and independent 
rational reasoning as the method of philosophical thought, and replaces 
the meaning-based method of Greek logic with the word-based method 
and the emergence of the "absent analogy". His ancestors do; In other 
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words, Ghazali, by accepting the possibility of achieving his rational 
certainty, relies on (analogical analogy) and emphasizes the 
fundamental importance of Aristotle's method of analogical analogy in 
all sciences and tries to apply theology to the arguments of logic. It 
became in the Islamic world. It is clear that Aristotle's "logical analogy" 
is based on the acceptance of the ability of the human intellect to know 
the rational truth of beings on the basis of argumentative reasoning; An 
argument that, by accepting rational certainties, tries to turn theoretical 
unknowns into rules according to what is called formal logic. 
Thus, al-Ghazali's acceptance of "logic" is a very important event for 
Ash'arite theologians; Acceptance of "logic" means that certainty and 
scientific reasoning is an analogy of argument and proof means an 
argument that is based on rational axioms. This acceptance means that 
statements based on trust and faith no longer have a place in the premise 
of the argument, unless they rely on another rational argument. The 
necessity of adopting the method of argumentative analogy in accepting 
or rejecting rational teachings is that if Ghazali had observed 
fluctuations in the arguments of philosophers on various subjects, he 
would only critique the imaginary and affirmative foundations of 
philosophers' arguments, and if he had an alternative idea for 
metaphysical analysis. He had to design his own intellectual system 
using a logical method and referring his own material to the priorities 
and certainties; But what is revealed from Ghazali's critiques of 
philosophers (especially in Tahaft al-Philosophers) is his polemical 
attempt to critique the views of philosophers and to prove the Ash'arite 
beliefs in a narrative intellectual space based on apparent inferences 
from Qur'anic words and based on the method of absent analogy with 
Has been a witness. 
In other words, although al-Ghazali acknowledges the certainty of 
rational self-reliance in the study of science and criticizes his 
predecessors for the suspicion of their method of studying science, this 
epistemological strategy is not observed in his practice of criticizing 
philosophers. They were expanded in the theological system of thought, 
they were taken as the principle, and the views of the philosophers 
regarding those religious presuppositions were rejected and rejected; 
Principles such as the meaning of monotheism using the words of the 
Holy Quran, the issue of the temporal occurrence of the universe, the 
absolute divine will, the negation of the causal relationship between the 
beings of the universe, the negation of the nature and essence of objects 
and ... . 
Al-Ghazali, ignoring the means of accepting rational argument-based 
rationality and in line with the sense of duty he had defined for himself 
in protecting religious teachings and fighting against false and 
unrighteous beliefs, instead attacked non-Ash'arite (especially 
philosophical) thoughts in his works. He has tried to justify the Ash'arite 
principles with polemical arguments. 



 4144 ، بهار و تابستان14شماره جاويدان خرد،  04

 
 

References 
 The Holy Quran 
 Amedi, Saif al-Din. (1423) Ebkar al-Afkar, research by Ahmad 

Muhammad Mahdi. Cairo: Dar al-Kotab. 
 Ebn Teimeye. (1381). Majmo-al Fatwas. Riyadh: Nature of 

King Saud. 
 - Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Muhammad (1962-1957). Al- 

Mogademeh , written by Abdul Abdul Wahed Al-Wafi. Cairo: 
Lejneht al-bayan al-arabi. 

 Aristotle. (1980). Logic, Abdul Rahman Badawi. Beirut: Dar al-
Qalam. 

 Baqalani, Gazi Abu Bakr (1957). Al-Tamhid, by the efforts of 
Richard Yusuf Makarsi. Beirut: Al-Maktaba al- Shargie. 

 Taftazani, Saad al-Din (1409). Sharh al-Maqased, investigation 
of Abdul Rahman Amira. Qom: Al-Sharif Al-Radhi. 

 Al-Tawhidi, Abi Hayyan.( No date) Al-Amta 'wa Al-Muwansah, 
Tahiqiq Ahmad Amin; Vol. 

 Razi, Fakhruddin Muhammad ibn Umar (1411). Al-Mohassal, 
Considerations of Atai Hussein; Cairo: Maktabat al- Dar al- 
toras. 

 Al-Shafi'i, Hassan Mahmoud (1991). Al-Madkhal ela Deraseh 
Elm al- Osol, Floor 2. Cairo: School of Worship. 

 Abdul Jabbar, Qazi (1422). Sharh al- Osol al- KHamseh. Cairo: 
Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-Arabi . 

 Al-Ghazali, Abu Hamed. (1981). Almonqez men al-Zalal, 
Research by Jamil Saliba and Kamel Ayad. Beirut: Dar Al-
Andalus. 

 Al-Ghazali, Abu Hamed .(1382). Tahaft al-Falasfa, research by 
Suleiman Donya; Ch1. Tehran: Shams Tabrizi. 

 Al-Ghazali, Abu Hamed .(1409). Al eqtesad fi al-Eteqad; Floor 
1. Beirut: Dar al-Kotob al-Elmieh. 

 Al-Ghazali, Abu Hamed .(1961). Meyar al-Elm. Cairo: Dar Al-
Maaref. 

 Al-Ghazali, Abu Hamid .(1322). Al- Mostasfa men Elm al-Osul; 
Egypt-Bulaq: Al-Matbe al-Amirieh. 

 Al-Ghazali, Abu Hamed .(1958). Al-Qastas al-Mustaqim, 
investigation of the factor of peace. Beirut:Al- Tabe Catholic. 

 Al-Ghazali, Abu Hamid .(1437). Mahk al-Nazar; I 1. Beirut: 
Dar Al-Minhaj. 

 

  



 04   غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در کالم اسالمی

 

 

 88-76صفحات ، 4144، بهار و تابستان 14خرد، شماره مجله علمی جاویدان

 
   چکیده  

 کالم اسالمی غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در
  

 رحمان احترامی*

 چکیده
 خ  متکلم( مشههههورتريخ مفالل فلسهههفی در م ان     545م) یغزالامام محمد   

سفی      ست. وی عل رغم ادعای نقد گفتار فال سالم ا در حوزه اله ات،   دن ای ا
پذيرد و آن را جايگزيخ روش   برهانی را می  منطق و روش اسهههتدقی س ا    

ر  کند. د خ پ ش از خود میمتکلمردّ الغائب الی الشههاهد( )اسههتدقی س اسههی 
ض حی ايخ مقا شان خواه م داد کی غزالی با پذيرش -لی با روش تو   تحل لی ن

وای ورود محت بسترساز  س ا  برهانی(، خود اتّکا )امکان حصوی يق خ عقلی   
فلسفی س نوی بی کالم اسالمی و شروع تفل ط فلسفی با کالم در دن ای اسالم 

رسهههی  با عدم التزام بی لوازم ايخ پذيرش تاريفی در بر حای خدرعشهههد. او 
سالف خودش      سوفان همانند ا سی تفکرات ف ل مباحث اله ات عقلی، در برر
عمل کرد و دچار تهافت در نوع مواجهی با تفکر فلسههفی يونان شههدو سبوی   
روش تفّکر و رّد محتوی بی دل ل مفالفت با اصهههوی ايمانی و هواهر ادّلی         

 نقلی.
 غزالی، تهافت، س ا  برهانی، فلسفی، کالم ها:واژهکلید
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این مقاله دارای درجه 
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 پیشینه پژوهش

غزالی در زبان فارسی عموماً بر نقدهای وی بی فلسفی و    تفکراتهای مربوط بی پژوهش
سنده مقالی اطالع دارد، پذيرش منطق     سفی تمرکز دارند و تا جايی کی نوي سطو فال يی  ار

سترساز  روش تفکّر فلسفی و   عنوانبی ی ورود فلسفی س نوی بی کالم اسالمی از طرف     ب
 ای ندارد.حاضر از ايخ منظر پ ش نی و مقالیسرار نگرفتی است  عیموردمطالغزالی 

 

 مقدمه
شتر مسلمانان با        شنايی ب  سالم و آ سالمی   غ  تفکراتبعد از گسترش مرزهای دن ای ا ر ا

سلمان    خمتکلم،  ردينیغو  شأت گرفتی از سرآن کريم،  بیم عی  س عنوان مدافعان تفکّر ن
سلمات آنان     ستفاده از م سی و     )کردند با ا شاهدات ح سلمانان و يا م همچون متون غ رم

. در مورد ديگر اديان، اسههتفاده از  شههوندمجادلی  وارد مباحثی و هاآنبا  مسههلمات عقلی(
ستقل       ستدقی جدلی کافی بود، لکخ ايخ روش در مورد عقالن ت م سلمات آنان برای ا م

ی مرتبط  فکّر يونانرو بودو مشههکلی کی بی هويت ت)تفکّر يونانی( با مشههکلی بزرر روبی
بود. ف لسهوفان يونانی )بفصهوا ارسهطو( يق خ علمی مبتنی بر برهان منطقی را مطر      
کرده بودند و ه چ جايگاهی برای معرفت نقلی مبتنی بر اعتماد در برهان سائل نبودند و          

را   «معنا»رو شهههده بودند کی ها با تفکّری روبیرا سهههفت کرده بود. آن متکلم خايخ کار 
شههمولی )منطق(  نظام جهان« معانی»بن ان نهاده بود و مدعی بود کی جهان « لفظ»ای جبی

سانی فارغ از زبان و تاريخ و جغراف ا، می  شود.  تواند با آن نظام همدارند کی هر ان  سفخ 
ی  توانسههتند بالکل آن تفکّر را نفی کنند و ننی می  خمتکلمبی دل ل هم خ مسهههلی بود کی 

 سفخ کامل باشند، چون راه و  توانستند هم سفخ شوند. نمی  با آن هم توانستند بالکل می
را   توانسههتند کامالً آنها با تفکّر يونانی يکی نبود و نمیروش شههروع کسههب معرفت آن

عنوان مدافعان تفکّر ايمانی گريزی از مقابلی با آن نداشهههتند و قزمی            نفی کنند، چون بی  
 تفکّر بود. مقابلی، ورود هرچند جزئی بی داخل آن

بی مقتضههه ات ذاتی خود         جّی  با تو نانی يکی نبودو روش کالم  روش تفکّر کالمی و يو

طور  )ايمان بی مدلوی هاهری آيات سرآن کريم(، همان روش علوم نقلی بودو يعنی همان       

صرف، نحو، بالغت(      س ر بر سواعد زبان و ب ان سرآنی )لغت،  کی علم فقی و حديث و تف

شتند و با   ستفاده از آن تمرکز دا شکل می   ا سائل خود را  دادند، علم کالم ن ز بايد از  ها م
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توانسهههت از آن ح ث کی متکلّم     گاه نمی کرد. لذا يک متکلّم ه چ  ايخ روش پ روی می

سلوب    ست، هواهر آيات سرآن و ا ص ل دانش    ا های علوم نقلی را کنار بگذارد و در تح

شود. بی دل ل هم  بدون پ ش سهلی، عقالن ت برای يک متکلّم در  فرض اعتقادی وارد  خ م

مانی                قدات اي ظام سهههازی معت هت توج ی و ن يک عقالن ت ابزاری در ج جی اوّی  در

گرفتی بودو يعنی کالم يک علم نظری برخاسههتی از عقالن ت مسههتقل طب عی نبود، شههکل

شت ب     سعی دا ستر تفکّر ايمانی، عقالن ت را بی کار گرفتی بود و   ابلکی علمی بود کی در ب

عنوان يک  تفکّر فلسفی يونان بی  کییدرحال آن در مبارزه با نظريات متفاصم حاضر شود   

تفکّر مبتنی بر عقالن ت محض )در روش و محتوی( کی در سالب ترجمی آثار افالطون و       

برخالف عقالن ت ابزاری کالم، عقالن ت  ، عمدتاً ارسههطو بی دن ای اسههالم واردشههده بود

  ابزارهای معرفتی خودِ انسان )حس و خ ای و عقل( بر مع ار منطق کشل حقايق عالم با  

 سرار داده بود. تأک درا مورد 

سفی بااينکی در ابتدا برای   سالمی بی  خ متکلمتفکّر فل کّر ايمانی  عنوان مدافعان حريم تفا

شتی ها را بی مبارزه عل ی خودش واشد و آن )بی تفس ر خودشان(، دشمخ محسوب می        دا

رغم مفالفت و   شهههده از يونان، بی  ها در اثر مطالعی و ارتباط با آثار ترجمی        آن بود، لکخ

آرام روش و محتوای آن را در خدمت اثبات مدع ات خود گرفتند و زم نی  تکف ر آن، آرام

نمونی کاملی  « ابو حامد محمد غزالی»شايد بتوان گفت  .ورود آن را بی کالم هموار کردند

سفی حای متأثّر از رع خمتعصّب و د  متکلماز يک  شد. وی کی بی  تفکّر فل س با طی تأل ل  وا

سفی کتاب  شده         تهافت الفال سالمی بدی  سفی در کالم ا شهورتريخ مفالل تفکّر فل بی م

اسهههت، در ع خ مفالفت و ادعای درهم کوبی تفکّر فالسهههفی، بی تعب ر ابخ ت م ّی طوری  

چنانچی   4(.88: 1ج،4764،)ابخ ت م یشکار تفکّر عقلی شد کی نتوانست از آن ب رون ب ايد 

 توان بی سی مرحلی تقس م کرد:کالم اشعری را می کی معتقد استهم  ابخ خلدون

کی  . مرحلی 4 بی      خ متکلمای  بل از غزالی سرار دارند و از پرداختخ  اشهههعری س

 دانستند.گزيدند و آن را حرام میمنطق و فلسفی دوری می

رس د )خصوصاً غزالی( و     خ متکلمتدريج علم منطق بی م ان ای کی بی. مرحلی1

 د.شديگر ابطای می خ متکلمبا استمداد از مبادی فلسفی و منطقی، ديدگاه 
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ود.  ش ای کی دوران آم فتگی کالم با فلسفی با ففرالديخ رازی آغاز می . مرحلی7

ن است کی بازشناختخ يکی از    امتزاج مسائل کالمی با فلسفی در ايخ دوران چنا  

 (.675 :1ج،4650 ،ديگری ممکخ ن ست )ابخ خلدون

سفی دچار تهافت و     ست کی عملکرد غزالی در مواجهی با تفکّر فل ادعای ايخ مقالی ايخ ا

سفی دارد، در       سفی و فال شهرتی کی در طرد و تکف ر فل ستو چراکی وی عل رغم  تناسض ا

ا  ر روش تفکر فلسههفی عنوانبیتقل عقلی، يک انتفاب تاريفی منطق و اسههتدقی مسهه 

  ههور محورپذيرد و روش معنا محور منطق يونانی را جايگزيخ روش لفظ محور و     می

کند. البتی او بی لوازم ايخ پذيرش در تحصهه ل  اسههالف خود می« بالشههاهد س ا  الغائب»

ست و نتايج      س نوی پايبند ن  سفی  س نوی ر    علم و نقد نتايج فل سفی   ل بی دل االه ات فل

صل از ههور ادلی نقلی، طرد و نفی     . ادعای فوق در دو گامکندیممفالفت با مفاه م حا

و سسههمت سرار خواهد گرفت موردبحثتفکّر فلسههفی از جانب غزالی  «طرد»و  «جذب»

های فالسههفی اختصههاا دارد و  مربوط بی طرد و دفع، بی مفالفت وی با آراء و ديدگاه

سمت مربوط بی جذب و   سب دانش از     س سطويی )منطق( در ک تأثّر هم بی سبوی روش ار

 طريق س ا  برهانی اختصاا دارد.

 یرپذیریتأثگام اوّل: 
نانی      یموردبررسهههدر دو بفش  توانیمارسهههطوئی را -تأثّر غزالی از روش تفکّر يو

پذيرش روش  4:سرارداد نا محور    ت عقالن(  نانی مع جايگزينی روش 1 منطق( و) يو  )  
 .يیارسطو« س ا »با روش استدقلی « بالشاهد س ا  الغائب»ی استدقی کالم

 «منطق» رشیپذ( 1

دارد کی با بفش اله ات و مابعدالطب عی         تأک د   تهافت الفالسهههفی   غزالی در مقدمی کتاب    
  (.04 :4761 ،پذيرد )الغزالیرياضهه ات و منطق را می لیفلسههفی يونانی مفالل اسههت و

 هدربار دارد کی ايخ کتاب را برای روشهههنگری    تأک د   النظر محک وی در ابتدای کتاب   
ستدقی ) شرايط   صح ح    (س ا ا سد نویمصح ح و تعريل  در  و( 57: 4170الغزالی، ) ي

صوی     صفی مخ علم اق ست ست    کندمیعلم منطق را مقدمی همی علوم معرفی  الم و سائل ا
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ی،  الغزال) سهت  نمنطق نداشهتی باشهد، ه چ اعتمادی بی دانش او    سهی احاطی بی ککی اگر 
 .(44: 4،ج4711

بر سبوی توانايی عقل انسان برای شناخت حق قت   ارسطو« س ا  منطقی»روشخ است کی 
ستدقی برهانی     سا  ا شده عقلی موجودات بر ا ستو برهانی کی با پذيرش يق ن ات    بنا ا

عقلی، سههعی دارد مجهوقت نظری را طبق سواعدی کی منطق صههوری نام دارد، بدی بی  
  تکلم خميک اتّفاق بس ار مهم از طرف  توسط غزالی «منطق»پذيرش  خيبنابرا .دمعلوم کن
شعری   سوب می ا ستدقی يق نی و علمی عبارت   « منطق»پذيرش  وشود مح يعنی اينکی ا

شد.        شده با ستدقلی کی مبتنی بر بديه ات عقلی بنا ست از س ا  برهانی و برهان يعنی ا ا
معنای ايخ پذيرش ايخ اسهههت کی اسوای مبتنی بر اعتماد و ايمان ديگر جايی در مقدمات  

کا داشههتی باشههدو مانند تمسههک بی برهان ندارند، مگر اينکی بی اسههتدقی عقلی ديگری اتّ
برهان لطل در پذيرش سوی نبی )ا( بی همراه وسوع معجزه کی در کالم اسههالمی وارد 

 شد.
ل  تحصههه  در یبشهههربا پذيرش توانايی خود اتّکا برای سوّه عقل      محک النظر غزالی در 

ادراک  غ ر از  و آن را داند یميق خ، کار آن را ادراک معانی مجرد از جسهههم و لوازم آن   
اند  دانسان از ديگر انواع ح وان می يزدهندهتمارا سوّه  و آن کندمیو خ الی معرفی  یحس

در شفا راجع    ناسابخ(. وی برای درک معنای مجرد، از مثای معروف 00 :4170الغزالی، )
از خصههوصهه اتی مانند   کدام چهکی  گويدیمو  کندمیاسههتفاده  «اسههب»بی معنای مجرد 
 داخل در حق قت ذات اسب بودن ن ست. ..رنگ و وزن و.

ست کی   وی صل     یاگونیمعتقد ا سان حا صحت رابطی    تنهانیکی  شود یميق خ برای ان
، بلکی بی همراه آن، يق خ دوّمی هم دارد بی اينکی آن کندمیحکم و موضههوع را تصههديق 

تصههديق صههح ح اسههت و نق ض آن امکان نداردو وی در تب  خ وجود چن خ يق نی برای  
ست کی اگر بهتريخ     سان، سائل ا سان ان سفخ بگويد،     يق خبا معجزه هم خالف آن  هاان

و علم   از سی چ زی جز خنده شفص مت قّخ نفواهد ديد. وی علم بی زيادت عدد شش   
ی سرار گرفتخ يک شههی در دو مکان و يا دو شههی در يک مکان را از هم خ بی اسههتحالی

هم هم خ مطلب  المنقذ مخ الضههالی (. او در 441-447: 4170)الغزالی،  داندیميق ن ات 
مخ علم پ دا کردم کی عدد ده ب شتر از عدد سی     ينکیبعدازا و سائل است:  کندمیرا تکرار 

ست، اگر ک  صا را           ا ست بی دل ل اينکی مخ ع شتر از عدد ده ا سی ب  سی بگويد کی عدد 
فت  معر باز درو آن را تبديل کند و مخ آن تبديل را مشههاهده کنم،   کنمیمتبديل بی مار 
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شک       سی،  سبت بی کثرت عدد ده بی عدد  و فقط از ايخ تبديل متعجّب   کنمینمخودم ن

 .1(16: 4171الغزالی، شوم )یم
سی از  دا تأک دوی  شد،   يق ن اتیرد اگر س ا هم  شود و در صورت    لتألمانند آنچی ذکر 

:  4170الغزالی، بود )شروط انتاج رعايت شود، نت جی آن س ا  يق نی و ضروری خواهد    
صريح  445 شواهد و سرائخ در مورد يک خبر،      مثالًکی  کندمی( او حتی ت صل از  هخ حا

ست کی اعتقاد بی   شود،       آن را بی درج صحت ممکخ ا سوب  ساند و تواتر مح ی يق خ بر
:  4170الغزالی، دارد )قی ن سهههت و در مظغن غلط سرار لکخ بايد توجی کرد کی يق خ حق 

مسههتقل عقل برهانی دقلت دارد و آن را   يتهوايخ عبارت غزالی کامالً بر  .(445-441
 پذيرد.یم

عبارت اسههت از:   اتاولکی مراد مخ از  کندمیعقلی، اضههافی   اتاولغزالی در مقام ب ان 
بدون کمک گرفتخ از حس و تف  ّل   را هاآن تواندیمذات عقل مجرد  عقل ات محض کی

ث  هم حاد تواندینم چ زيکتحص ل کندو مثل علم انسان بی وجود ذات خود اش، اينکی 
از يک اسههت و ... ايخ علوم   تربزرر، دو  ضههاننقباشههد و هم سديم، اسههتحالی اجتماع 

الی،  الغزاز ذات عقل ن ست و وجود عقل همراه با تصديق ايخ علوم است )    ک تفکسابل
4170 :448). 

  و تصريح دارد کی يق خ بی تجرب ات  آوردیموی تجرب ات را هم از انواع يق ن ات بشمار  
مورد تجربی استو وی در توض ح س ا  خفی     یهاگزارهمحصوی س ا  خفی در درون  

اشههاره  ود )ب( اکثری نبود و اتفاسی مثایعنواننان )بی ی رکنندگسهه: اگر خاصهه ت گويدیم
موسع خوردن نان، اگر   کییدرحال شهههدینممعروف در کتاب ارسهههطو(، تکرار  ساعدهبی

کی وسوع سردرد هنگام خوردن نان    دان میمحاصل شود،    سردرد س ری حاصل شود و    
نسهههبت بی  کییرحالدشهههد. تکرار می هازماناستران اتفاسی داشهههتی اسهههت واق در همی 

:  4170الغزالی، )  مدانیمنان چن خ حکمی نداريم و آن را حاصههل از نان   رکنندگیسهه
414). 
نقل شد، وی روش تحص ل يق خ عقلی مستقل توسّط عقل        یغزالآنچی از عبارت  بنا بر

. روشههخ  پذيردیمرا  هاآناوّل ات و ارجاع نظريات بی  واسههطییبانسههان از طريق ادراک 
ست کی ايخ پذيرش   ضای فکری يونانی   خاولا سطو  -سدم در ورود بی ف سو  يیار ب  مح

شههود و لوازم زيادی داردو اينکی فرآيند يق خ عقلی اگر خود اتّکا و مسههتقل اسههت،    می
شدن هر         شمرده  شت و علم و حق قت  صار علم در يق خ عقلی را در پی خواهد دا انح



 00   غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در کالم اسالمی

 

خواهد شههد و در ايخ صههورت   روروبیر، با مشههکل گزاره غ ر مسههتفاد از فرآيند مذکو
بفش بس ار کوچکی از لوازم بس ار    هايخا صورت چ ست؟  تکل ل معارف نقلی در ايخ 

با تفکّر يونانی، دچار           عامل  پذيرش روش تفکّر منطقی اسهههت کی غزالی را در نحوه ت
 مشکل کرده است.

 «بالشاهد قیاس الغائب»جایگزین « ییارسطوقیاس ( »2

فی  سبل از خودش کی ناشی از تأث ر تفکّر فلس   متکلم خاز اشکاقت مبنايی غزالی بی  يکی 
سوب می      سفی مح ست و نقطی عطفی در نزديکی کالم و فل شی او ه ود،  ش يونانی در اندي

اقت  گويد اکثر اشکعبارت است از اشکای بی بحث راهبردی )تقدّم لفظ بر معنا(. وی می
نشهههاءت گرفتی  « طلب معانی از الفاظ»کننده دأ گمراهسهههابق، از مب متکلم خو خطاهای 

گويد: حق ايخ است کی اوّی معانی تقرر و ثابت شوند و استو در توض ح ايخ اشکای می 
ها تغ  ر  واسطی آن در مرحلی بعد بی الفاظ نظر شود... الفاظ چ زی ن ستند کی معقوقت بی  

ا جدا کردن حوزه الفاظ و معانی     وی در جای ديگری ب   (.45 :4146 ،پ دا کنند )الغزالی  
و  جتحکی الفاظ با حدّ سابل تحصهه ل هسههتند و معانی با   کندمیاز يکديگر تصههريح 

اسهههت  تحصههه ل کل علوم    دارد کی طالب حد و س ا ، طالب ابزار        تأک د   یو برهانو 
 (.55: 4170الغزالی، )
ج علم کالم  توجی نکند، ولی هرکسهی کی منه در زمان ما شهايد ايخ اشهکای خ لی جلب   

داند ايخ اشکای غزالی نوعی شورش عل ی    گرا را بشناسد، می  عنوان يک علم نقلی  عقلبی
پ ش از غزالی اصوی علم    متکلم خشود.  صورت و ساختار استدقی کالمی محسوب می    

سی    سا  روش س ا شاهد للغايب  »کالم را بر ا ستدقی بال از معانی هاهری آيات سرآنی  « ا
کالم را از روش اسهههتدقی زبانی، بی  نظرگاهطورکلی ايخ اشهههکای بی اخذ کرده بودند و 

 داد و لذا بس ار سابل توجّی است.روش استدقی منطقی )معنا محور( تغ  ر 
اسهتدقی بالشهاهد    »چرخش تاريفی غزالی در روش اسهتدقی کالمی از   اهم تبی دل ل 
صههر، در مورد روش  مفت هرچندبی روش برهان منطقی، قزم اسههت توضهه حی « للغايب

پ ش از غزالی داده شود تا علّت عملکرد کسانی مانند شهرستانی، ففر   متکلم خاستدقی 
 .7يابی شودو جرجانی در تلف ق کالم و فلسفی ريشی یتفتازان رازی، ايجی،
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 «استدالل بالشاهد للغایب»

بی امروز        کريم بمعانی هاهری الفاظ آيات سرآن      بی دقيل مفتلل فرهنگی همواره تا  نا 
شتی استو ساعده       کی رو  حاکم بر علوم  « اصالة الظهور »تأث ر اساسی در معارف نقلی دا

سالمی در  ا متکلم خبود. « معنا»بر « لفظ»نقلی اسالمی است، خود نت جی س طره و تقدّم    
اه م برآمده از آيات    ابتدای رشهههد و نمو نظريات خود همانند علوم فقی و حديث، مف         

ها ن ز همانند ديگر علمای علوم  سرآنی را محور و اصههوی تفکّر خودشههان سراردادند. آن 
صالة الظهور »نقلی در چارچوب هم خ نگاه  ش دند. آن می« ا صاف    اندي صوا ات ها در خ

شی          سی، از يک رو شهود و تجربی ح شهود بی معانی مربوط بی عالم  عالم الهی و غ ر م
  طور کی فقهاینام دندو يعنی همان« اسههتدقی بالشههاهد للغايب»دند کی آن را اسههتفاده کر

ها در سرآن و  اهل سهههنّت بعد از رحلت پ امبر اکرم )ا( در موضهههوعاتی کی حکم آن       
شده بود، از روش     ضوعات جديد را با    « س ا »سنّت وارد ن ستفاده کردند و احکام مو ا

شده در کتاب و  سنجش آن  ضوعات وارد ستنباط کردند،    ها با مو ز در ن  متکلم خسنّت ا
شاهد )عالم حس و تجربی( بی غائب )عالم      صاف معانی  حق قت از هم خ روش برای ات
الوه ت( اسههتفاده کردند و با اصههل سرار دادن عالم شههاهد و فرع سرار دادن عالم الهی،    

  يا« بالشههاهد اسههتدقی الغائب»بی احکام شههاهد را بر غائب نسههبت دادند کی ايخ روش 
 .(401-407 :4664 ،الشافعیشد )معروف « استدقی بالشاهد للغايب»
سبت دادن معانی شاهد       متکلم خايخ روش اصلی    شعری تا زمان غزالی در ن معتزلی و ا

سائل اسههت کی آن، « اقسههتدقی بالشههاهد للغايب »بر غائب بود. باسالنی در مورد روش 
بی  کندمر متشهابی را بر ديگری بار می همان س ا  اصهول ون اسهت کی حکم يکی از دو ا  

ها علّت حکم را دارا هستند. عبارت اش چن خ است: هو ان يجب    دل ل اينک هردوی آن
لعلّی ما ف جب القضاء علی ان کل مخ وصل بتلک     بالشاهد الحکم و الوصل للشیء فی   

  اهدلشههباالعلی فی الغائب فحکمی فی انی مسههتحق لها )لتلک العلی( حکم مسههتحقها فی  
باسالنی  ند و در تعريل آن می     (.41 :4650 ،) با تمث ل يکی می دا يد: غزالی آن را    گو

ست و   فقهايا س ا  تمث لی همان س ا    لتمث شاهد برد الغائب الی »آن را  متکلم خا «  ال
شاهد و محسو ( يافت شود و    ) یجزئايخ است کی حکمی در يک   يشمعنا اندونام ده

  ،یالغزال)دارد، منتقل شههود   با آنغائب از حس( بی دل ل مشههابهتی کی  ) يگردبی جزئی 
4664: 485.) 
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ساضههی عبدالجبار معتزلی ن ز بی دل ل اشههتراک شههاهد با غائب در علّت، از ايخ روش     
ر  طوگويد: همانکند و مثالً در عدم ارتکاب فعل سب ح از طرف خداوند، میاسهههتفاده می

کن م و فعل سب ح را   سبح شهههیء داريم، آن را انتفاب نمی ها وستی علم بی   کی ما انسهههان  
شههويم، خداوند هم بی دل ل علم داشههتخ، همانند انسههان فعل سب ح را اخت ار  مرتکب نمی

کند کی: خدا کارش محکم و علم خداوند ن ز چن خ اسهههتدقی می    کند. وی در مورد نمی
شههود،  ز علم ناشههی میهر کار محکم و متقنی اکی در شههاهد،  طورهمانمتقخ اسههت و 

  ،ارعبدالجبساضی شودو و ايخ يعنی خدا عالم است )  بنابرايخ خدا کارش از علم ناشی می 
گويد: سديم  و يا در اثبات اينکی خداوند سديم  عدم ناپذير اسهههت، می         (71-444 :4111

هر وصفی کی نفسی     کی در شاهد،  وهمان طوربودن خدا وصل نفسی و ذاتی آن است    
شد  شود، بنابرايخ خداوند متعای سديم   در ه چ حالی از حاقت از وی جدا نمی و ذاتی با

ساضهههی   شهههودو و ايخ يعنی خداوند سديم  عدم ناپذير اسهههت )       بودنش از وی جدا نمی 
 (.66 :4111 ،عبدالجبار

هم بر پايی هم خ ديدگاه سائل اسههت:  « سدرت»وی در مورد اتصههاف خداوند بی صههفت 
سان « شاهد »طور کی در همان صفت سدرت     وسوع فعل در ما ان صاف ما بی  ها، دل ل بر ات

ست، پس در مورد خداوند هم ازآنجايی  صادر می ا صل بی    کی فعل از او  شود، پس متّ
کند کی اکثر مسائل توح د و ب شتر صفات    است. وی در ادامی تصريح می  « سدرت»صفت  

اهد روش اصههلی  گ ردو يعنی روش س ا  غائب با شههالهی بی هم خ طريق صههورت می
کی   دهدیمايخ مطالب معتزلی تذکر  در مورد یغزال .1مباحث توح دی در علم کالم است

و نظری اسهههت کی با عقل  « یرأ» هاآنمعتزلی( دل ل مطالبی کن د، تنها دل ل ها )آناگر از 
شان و از روی   سان   »خود ستح سی « ا ارائی   ا مفلوقب ازنظرخداوند غائب  و از روی مقاي

 (.140 :4656الغزالی،) اندکرده
اند در بر اسا  ساختار فکری نقل محور، سعی کرده    متکلم ختوان گفت کی بنابرايخ می

صفات و افعای خداوند(             ضوعاتی مانند ذات،  سالمی )مو سی کالم ا سا صوی ا تحل ل ا
ايخ   شده بود. نوعی از مقايسی عالم غ ب با شهادت حاصل   راهی را در پ ش بگ رند کی بی

حاکم بر تفکّر کالمی بود و روشههخ اسههت کی تفاوت    یکم تا زمان غزالدسههت ديدگاه
سنجش معرفت از غ ر       سطويی مع ار  سطويی دارد. در تفکّر ار جوهری با روش تفکّر ار
معرفت )هر نوع معرفتی بی هر موضوعی(، برهان استو تصديقی کی از راه س ا  منطقی     

باشد. چنانچی وی در مقدمی تحل الت اقولی    بر مواد يق نی عقلی بی وجود آمدهو با تک ی
گويد: اوّی چ زی کی شهههايسهههتی اسهههت تذکّر بدهم کی در اينجا در مورد آن تفحّص  می
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کن م و غرض ما علم برهانی اسهههت    تفحّص می« برهان »کن م ايخ اسهههت کی ما از   می

تی بود فگربر اصولی شکل  اساساً با تک ی   متکلم خآنکی روش (. حای470 :4664 ،)ارسطو 
 و« لفظ و معنای هاهری آن»کی ه چ سههنف تی با روش برهانی نداشههتو اصههولی مانند  

 اعتقاد جازم مبتنی بر تقل د کی از ايمان بی اسوای پ امبر ناشی شده بود.
تصههريح دارد کی اسههتدقی از شههاهد بر غائب، همان س ا      مع ار العلمدر کتاب غزالی 

ست  ست.   و فقهی و هخ آور ا «  لتمث »دهد کی ايخ روش در منطق تذکر میوی يق نی ن 
سوب می   نام ده می گويد: اينکی  سالب مثالی می او در شود. شود کی روش غ رعلمی مح

گوي م آسمان بی دل ل س ا  با گ اهان و ح وان، جسم است و چون    در مسائل عقلی، می 
ستدقی از جزئی    ح وان و جسم حادث  بی جزئی  اند، پس آسمان هم حادث استو يک ا

ست.      سديد )محکم( ا ست و غ ر  ستدقی از جزئی بی جزئی تنها وستی    تأک دا دارد کی ا
صورت می        شود و در آن  شفص  ست کی علّت حکم جزئی م توان با س ا   يق خ آور ا

 (.404-485 :4684 ،برهانی بی استنباط حکم جزئی ديگر پرداخت )الغزالی
سف      غزالی با صوا فال صريح بی اينکی منطق مف ست )الغزالی ت (، اول خ 65 :4761 ،ی ن 

متکلّم در دن ای اسههالم اسههت کی بی تب  خ رابطی منطق ارسههطويی با ديخ پرداختی و از    
انتقاد کرده اسهههت. او اول خ فردی   « منطق»پ ش از خود بی دل ل عدم پذيرش      متکلم خ

د، اسهههت کی از مفاه م منطقی مانند کلی، جزئی، جنس، نوع، خاا، عام، ماه ت، وجو        
المنقذ مخ  های کالمی خودش اسههتفاده کرده اسههت. وی در ممکخ، واجب در اسههتدقی

در تب  خ رابطی ديخ و منطق سائل است کی منطق نف اً يا اثباتاً بی ديخ تعلّقی نداردو  الضالی 
ست و       شروط برهان و ک ف ت ترک ب برهان ا ستدقی و س ا ،  شی در روش ا منطق کاو

کند. در ادامی وی با اسههتفاده از تقسهه م منطق ّون در ع  خ میرا ت« حدّ»شههروط و ترت ب 
صديق(    صوّر و ت ست      می تأک دمورد علم )ت صديق علمی، برهان ا سب ت کند کی روش ک

شتی   441-447، 4664)الغزالی  ست تا سبل از ههور نو های غزالی،  (. ابخ خلدون معتقد ا
دانش منطق همواره مطرود بود و بزرگان اشعری )ابوالحسخ اشعری، باسالنی، اسفراينی(      

ش وه    ضع سوان خ خاا برای اثبات عقايد دينی  س   ای کی بی طريقی با و سوم ا ت  سدما مو
های خويش از منطق ارسههطويی  بن ان گذاردند کی بر اسهها  اعتماد بی آن در اسههتدقی 

 (.610 :1ج ،4650 ،گرفتند )ابخ خلدونفاصلی می
صاد فی اقعتقاد کتاب  ست      اقس سائل علم کالم بر س ا  منطقی ا غزالی درواسع تطب ق م

بر و تقس م يا همان س ا  شرطی    س »کی وی در آن مسائل مفتلل علم کالم را بر س ا   
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صل  شکل اوّی »و « منف ان بی توعنوان نمونی میکند. بیتطب ق می« س ا  خلل»و « س ا  
شاره کرد. وی می  ست    بحث حدوث عالم ا ست يا سديم و محای ا گويد: عالم يا حادث ا

س م( يا اينکی: هر آن چ زی کی خالی         سبر و تق ست ) شد، پس لزومًا حادث ا کی سديم با
از تغ  ر و حدث ن سههت، حادث اسههت و عالم خالی از تغ  ر ن سههت، پس عالم حادث   

 (.48-41 :4146 ،است )شکل اوّی()الغزالی
توان بی  از ديگر اسدامات غزالی در واردکردن س ا  برهانی ارسهههطو در علوم نقلی می      

فاه م  ماشاره کرد کی درواسع   المستصفی مخ علم اصوی الفقی   مقدمی وی در ابتدای کتاب 
ند   کعنوان مبدائی برای فهم و اسهههتنباط اصهههوی فقی معرفی می    منطق ارسهههطويی را بی 

(. خود ايخ عمل )ورود منطق بی حوزه علوم عملی اسالمی( يک اسدام  0 :4711 ،)الغزالی
ص ت غزالی، در دوران پس از وی ن ز ادامی        شف ست کی بی دل ل جايگاه و  مهمی بوده ا

ی اهل سنّت نبوده و بی ديگر فرق فقهی عالم اسالم هم نفوذ    داشتی است و منحصر بی فق   
 کرده است.

توان بی تطب ق آيات سرآن کريم بر س ا   از ديگر تاثّرات غزالی از منطق ارسهههطويی، می 
ی مقدمی هم« منطق»معتقد اسههت کی  القسههطا  المسههتق مبرهانی نام برد. وی در کتاب 

شتی باشد، ه چ اعتمادی بی علوم او ن ست.    علوم است و هرکسی کی احاطی بی منطق ندا  
کل مخ يقدر  »دهد: س اسهههی بديخ گونی ترت ب می 5«بقره 156»مثای در مورد آيی   عنوانبی 

لی )کبری( الهی هو القادر علی اقطّالع )صهههغری( فلزم مخ      علی اطّالع الشهههمس فهو ا
يا نمرود        نک  لی دو بالضهههروره ان الهی هو ا ما    ،()الغزالی10 :4656الغزالی، «)مجموعه

4711: 44.) 
  يیوارسطهر فردی کی راه و روش منطق  مانندبیبا توجی بی عبارت فوق، انتظار از غزالی 

روش تحص ل علم يق نی، ايخ است کی رويکرد منطقی و برهانی در تحل ل و    عنوانبیرا 
سازد،     شی خود   ت وسمع ّا  ،واردکردن تواترعملکرد وی در  کییدرحالنقد مطالب را پ 

نشههانی عدم التزام او بی طريق   (40 :4146 ،مسههلمات شههرعی در مبادی برهان )الغزالی 
ست کی وی   ست و نمايانگر ايخ مطلب ا سالف خودش،  مانندبی منطقی ا  درسعی دارد   ا

ای نظر اشههاعره را طر  کند و با اسههتفاده از مبادی برهان و جدی، آن نظر را  هر مسهههلی
 .اثبات کند
روش   جایبی« روش تفکّر کالمی»عنوان بی« منطق ارسههطويی»با پذيرش  غزالیبنابرايخ 

آغازگر نزديکی بن اديخ کالم اشعری بی فلسفی بود کی در ففر    « استدقی بالشاهد للغائب  »
رازی بی اوج رس د و منجر بی تأل ل کالمی شد کی در ع خ حفظ هويت جدلی، منطق و   
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سوفان ا      شناختی ف ل ستی  س اری از مبانی ه صوا ابخ سالمی علی ب در اثبات   س نا را الف

مسههلمات دينی خود بکار گرفت. ايخ عملکرد غزالی و ففر رازی منجر بی شههروع دوره 
ای کالم اشعری شد کی با تفتازانی و جرجانی و ايجی بی کمای تفل ط مسائل کالمی     تازه

 با مسائل فلسفی منجر شد.

 )طرد و دفع( گام دوّم
سفی،      سفی و اله ات فل ست کی خ لی ن    سدرآنشورش غزالی عل ی محتوی فل شهور ا از  م

دل ل و شهههاهدی ندارد، لکخ بی دل ل تثب ت تهافت عملکرد وی در مواجهی با تفّکر              بی 
ست تا بی    سفی، قزم ا سفی  اهمفل سلمان  موارد مفالفت و طرد و تکف ر فال ف او  از طر م

 پرداختی شود.
س ا  برهانی در سبوی يا رّد معارف عقلی ايخ اسهههت کی غزالی اگر         قزمی اتّفاذ روش  

شاهده کرده بود،        ضوعات مفتلل م سفی در مو ستدققت فال تهافت و فروريفتگی در ا
سفی      نقدبیفقط  صديقی ادلّی فال صوّری و ت نی هم و اگر ايده جايگزي پرداختیممبانی ت

 با اسههتفاده از روش منطقی و برای تحل ل متاف زيکی موضههوعات فلسههفی داشههت، بايد 
بی اول ات و يق ن ات، نظام فکری خودش را طر  می         کردو لکخ ارجاع مطالب خودش 

بارت  ع شودیمبفصوا در تهافت الفالسفی( آشکار فالسفی ) از نقدهای غزالی بر  آنچی
است از تالش جدلی وی برای نقد ديدگاه فالسفی و اثبات اعتقادات اشعری کی در يک     

هاهری از الفاظ سرآنی و مبتنی بر روش     یها اسهههتنباط کری نقلی و مبتنی بر فضهههای ف
ست.     شاهد بوده ا ی در عقل یخوداتکايق خ  اگرچیغزالی  يگردعبارتبیس ا  غائب با 

و بر اسههالف خودش در مورد هنی بودن روش تحصهه ل علم   پذيردیمتحصهه ل علم را 
ر عملکرد وی در نقد فالسهههفی رعايت       ، ولی ايخ راهبرد معرفتی دگ ردیمخرده  ها آن
کی در نظام فکری   هاآنو نتايج حاصههل از ههورات الفاظ سرآن کريم و لوازم  شههودینم

  هایاهيدگدو  شههوندیم سرارگرفتیاصههل  عنوانبیبودند،  يافتیگسههترشکالمی بسههط و 
  دمعنای توح  و اصههولی مانندشههوندیمدينی، طرد و نفی  مسههلماتفالسههفی ناهر بی آن 

مستفاد از الفاظ سرآن کريم، مسهلی حدوث زمانی عالم، اراده مطلق الهی، نفی رابطی سببی  
 و مسببی در ب خ موجودات عالم، نفی طب عت و ذات اش اء و ... .

ا   در راستای احسبرهان محور منطقی و   تعقالنبا ناديده گرفتخ لوازم پذيرش غزالی 
باطل و غ ر حّق برای          ای کی در صههه انت از آموزه    وه فی  با عقايد  های دينی و مبارزه 
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  بفصههواجای آثار خودش بی افکار غ ر اشههعری )خودش تعريل کرده بود، در جای
فلسفی( تاختی است و سعی کرده است با استدققت جدلی مبانی اشعری را حق جلوه         

 دهد.
م  کهای ف لسوفان را ضد ديخ، يا دست   ها و روشدانش «قذ مخ الظالیالمن»او در کتاب  

 (.10-71 :4664 ،کند )غزالیدارای خطر بالقوه برای ديخ سلمداد می
در سی مسهلی )حدوث و سدم عالم، علم خداوند و معاد( عالوه    تهافت الفالسفی  وی در 

فکّر  ن نمايندگان تعنواسهه نا( بیبر نسههبت تناسض بی فالسههفی اسههالمی )بفصههوا ابخ 
نانی  قدمی    ها را تکف ر هم می ارسهههطويی، آن -يو ند. در م فی      ک فت الفالسههه ها عد از   ت ب

تريخ  بندی فالسهههفی بی ماديون، طب ع ون و اله ون، افالطون و ارسهههطو را بزررتقسههه م
سوفان الهی يونانی می  ست. وی معتقد      داند کی افکار آنف ل شده ا سالم وارد ها بی دن ای ا

ی کرده  ارسطويی است کی سع   -س نا نماينده تام و ام خ تفکّر فلسفی يونانی  ابخاست کی  
ست ديدگاه  س ر و ترجمی کند و نقد نظريات ابخ   ا سالم تف س نا   های يونانی را در دن ای ا

ست )الغزالی   بی سفی ا سفی     (. وی بی81-87 :4761 ،مثابی نقد کل فل سمت اله ات فل نقد س
ست کی     ست و معتقد ا سفی در مورد آرای مابعدالطب عی، متّکی بر   گفتیپرداختی ا های فال

اسههتدقی ن سههت و بر هخ و گمان تک ی دارد. بی نظر غزالی معتقدات فالسههفی الهی ه چ  
سبی با آموزه  سهلی فوق می   تنا سی م سفی گويد: آنهای دينی ندارد و در مورد آن  (  ها )فال

پذيرند و جزئ ات و اشفاا را نمی دانند و علم خداوند بیهمی جواهر عالم را سديم می
وجهی با ديخ اسههالم سههازگاری ندارد و  معاد جسههمانی را منکرند و ايخ عقايد بی ه چ

ها را باور ندارند و معتقد بی آن عقايد، تکذيب کننده انب اء  يک از فرق مسهههلم خ آنه چ
 (.165 :4761 ،است )الغزالی

ست     سهلی حدوث و سدم عالم، سائل ا سفی با خالق بودن خداوند   غزالی در م کی سوی فال
سبت خلق جهان بی خداوند، بی تلب س متهم            سالمی را در ن سفی ا ست و فال سازگار ن 

ها در اثبات نظريات خودشههان در مورد وجود، وحدت، بسههاطت،  گويد آنکند و میمی
جسههم نبودن خداوند، علم خداوند، عل ّت روحان ت نفس، خلود نفس و غ ره، عاجزند   

 (.411 :4761 ،غزالی)ال
غزالی در بق ی موضههوعات کتاب تهافت الفالسههفی ن ز تالش دارد تا غ رمنطقی بودن و   
غ رشهههودی بودن مبانی تصههوّری و تصههديقی اسوای فالسههفی را نشههان دهد. لکخ روش  
غزالی در نقد فلسهههفی مابعدالطب عی و آراء ف لسهههوفان، روش برهانی و کشهههل حق قت  

رده  کند، استفاده ک د تا از مسلماتی کی از اسوای فالسفی درک می  ن ست. وی سعی تام دار  
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ی  و تصديقی اسوای فالسف   یتصور وی در مقام نقد مبانی  ها را نقض کند.و نتايج آراء آن

کی         جب و... ن سهههت، بل عالم، ضهههرورت علّی و معلولی، علم وا سديم بودن  در مورد 
از معارف نقلی طر    اشهههکاقت وی در جهت محافظت از اصهههوی اعتقادی حاصهههل        

و روشخ است کی اگر غزالی بی لوازم پذيرش نحوه حصوی يق خ برهانی ملتزم      شوند یم
صوری   و يا اشکاقت مقدماتبود، اشکاقت وی بر گفتار فالسفی بايد بر غ ر اوّلی بودن 

  موردنظر، لکخ وی بدون اينکی در سالب برهان اصههوی داشههتیم تمرکزس ا  و ... بايد 
تب  خ کند و متناهراً   دوث عالم، اراده مطلق الهی، حشههر جسههمانی و ...( را ح)خودش 

سعی          سنده کرده و  سفی ب سفی را نقد کند، فقط بی نقد اسوای فال ستدققت فال مقدمات ا
فاسد اشهههکای جلوه دهدو        اصهههوی ايمانی خودش را  ها آنکرده اسهههت با نقد براه خ   

طعاً  سههفی را کتاب نقد ادلّی ف لسههوفان نام د، س اگر بتوان کتاب تهافت الفال يگردعبارتبی
آن را کتاب تب  خ برهانی اصوی جايگزيخ وی برای مدع ات فالسفی دانست و     توانینم

  رسدیمالبتی ايخ با ادعای پذيرش منطق و س ا  منطقی از طرف وی تهافت دارد. بی نظر 
شود: آيا نفی نتايج گ        س ده  ضمون از غزالی پر شی بديخ م س سفی اگر پر بی لحاظ   فتار فال

صوی ايمانی     صوی ايمانی دارد؟ و آيا پذيرش ا   از هواهر متّفذمنطقی مالزم با پذيرش ا
ادلّی نقلی، منافاتی با پذيرش يق خ برهانی عقل مسهههتقل  مّتکی بر اّول ات ندارد؟ غزالی             

 بی ايخ تهافت را توج ی کند. تواندینمجوابی نداشتی باشد و 

 گیرینتیجه
غزالی عل رغم شهههرت بی فلسههفی سههت زی و مقابلی با تفکّر فلسههفی، درواسع دروازه  

انايی  وی با پذيرش توعنوان روش تفکّر ارسطويی بی علم کالم بود. اصلی ورود منطق بی

عقل انسههان در تحصهه ل يق خ عقلی و پذيرش روش اسههتدقی س اسههی منطق   اسههتقاللی

روش انديشهه دن اسههالف خودش در کالم   و غ ر يق نی معرفی کردن یهنو  يیارسههطو

سالمی،   سالمی را         طوربی درواسعا س نوی بی کالم ا سفی  ستی راه ورود محتويات فل ناخوا

گان  نسبت بی گذشت   اواشکای   کالم فلسفی را شکل داد.   یر گشکل هموار کرد و مس ر  

محسوب    ان س ابخدر عدم تقدّم معنا بر لفظ، نشان از يک موفق ت اساسی برای فارابی و    

شهههد. وستی بی مناهره تاريفی نحوی بزرر بغداد )سههه رافی( با نماينده تفکّر منطق          می

(، اهم ت چرخش غزالی ب شتر   66 :تاارسطويی )متی بخ يونس( نظر کن م )التوح دی بی 
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ستغنای فرهنگ اسالمی از منطق     خودش را نشان می  دهد. س رافی در آن مناهره ادعای ا

دسههتور زبان « منطق»کند و معتقد اسههت کی را ب ان می« صههرفنحو و »بی دل ل وجود 

(. طرف مناهره سرار  444 :تاخورد )التوح دی بین عربی نمیيونانی اسهههت و بی درد زبا

گرفتخ يک عالم نحو با متی بخ يونس و ب انی کی از رابطی دسههتور زبان و معانی هرکدام  

ر و تقدّم زبان نسههبت بی معنا دقلت  وضههو  بی تأث از فرهنگ اسههالمی و يونانی دارد، بی

پ ش از غزالی کامالً در فضای آشنای حاکم ت لفظ و ب ان    متکلم خبنابرايخ روش و دارد

شکل  ستور فکر و معنا از طرف غزالی   گرفتی بود و درواسع سبوی منطق بیبر معنا  عنوان د

شد: بی سؤای بزرگی را پ ش می  صّبی   ک ستی علّت اينکی يک متکلّم متع د غزالی در مانن را

ع خ ادّعای دفع و رفع تفکّر يونانی، بی روش تفکّر لفظ محور علمای پ شههه خ اشهههکای  

يابد چ سهههت؟ بی نظر  گ رد و ناخودآگاه خود را در جبهی تفکّر يونانی )در منطق( میمی

های عظ م فارابی برای بسههترسههازی فرهنگی نفوذ  رسههد جواب ايخ سههؤای در تالشمی

محور يونانی از طريق تب  خ جايگاه لفظ و معنا در آثار خود و ادامی آن        تفکّر عقلی معنا 

تفکّر   عنوان روشبی« منطق»ديگر غزالی با سبوی عبارتسهه نا، نهفتی اسههت. بیتوسههّط ابخ

 های فارابی در علم کالم را آشکار کرد.ارسطويی برای رس دن بی حق قت، ثمره تالش

 
 هانوشتپی

          ِ                          ِ                  ِ                   ِ       ِ       ِ و ه و  ي م  ل  إل ى ال ف ل س ف ة  ل ک ن ی  أ ه ه ر ه ا ف ی س ال ب  الت ص و ف  و ال ع ب ار ات   عبارت وی چن خ است: .4

 :   ای                                  ک ر  ب خ  ال ع ر ب ی  ف إ ن ی  س            ِ         ِ                         ِ                   ِ ِ                           ِ         ال إ س ل ام   ة . و ل ه ذ ا ف ق د  ر د  ع ل   ی  ع ل م اء  ال م س ل م  خ  ح ت ى أ خ ص  أ ص ح اب ی  أ ب و ب 
  "           ِ           ِ                  ِ                                 ِ                   أ ب و ح ام د  د خ ل  ف ی ب ط خ  ال ف ل اس ف ة  ث م  أ ر اد  أ ن  ي ف ر ج  م ن ه م  ف م ا س د ر           ش   ف ن ا

فانی اذا علمت ان العشرة اکثر مخ الثالثة، فلو سای لی سائل: ق، بل الثالثة اکثر مخ العشرة بدل ل  1
هذه العصاء ثعباناً، و سلبها و شاهدت ذالک منی... لم اشک بسببی فی معرفتی و لم يحصل انی اسلب 

 لی منی اق التعجب مخ ک ف ة سدرتی عل ی فاما الشک ف ما علمتی ... فال(.
های لفظی و س اسی، راه غزالی را جای روش استدقیففر رازی در اتّفاذ روش منطقی بی 7

ها س نا و ديگر حکما و واردکردن آنهای ابخر آن با اجتهاد در گفتیپ گ ری کرده است و عالوه ب
مانند )وجود، ماه ت، وحده و کثرت، وجوب و عنوان مبادی و امور عامی مباحث کالمی بیبی

بندی ارکان کتاب امتناع و امکان، حدوث و سدم و ...(، از غزالی هم فراتر رفتی است. تقس م
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آن مقدمات منطقی را در کنار نظر متکلمان و امور عامی فلسفی را  ففر رازی کی در« المحصّل»

در کنار معلومات متکلمان و اله ات نظری )ذات و صفات و افعای خداوند( و سمع ّات )نبوت 
و معجزه و...( سرار داده است، سند روشنی بر عملکرد تلف قی ففر رازی نسبت بی فلسفی و کالم 

ايجی، تفتازانی و جرجانی درواسع پ وند دهندگان دو ب عد شفص تی است. پ روان ففر رازی مانند 
س )بعد پدرواسع ازايخففر رازی بودند و کالم و فلسفی را در هم آم فتند. بی تعب ر ابخ خلدون: 

عنوان ابزار مف دی برای شد، بیای دشمخ ايمان تلقی میاز ففر رازی(، چ زی کی روزی نزد عده
د های فلسفی را چنان با فخ کالم درآم فتنای کی متأخران کتابگونیشد. بیتب  خ باورها سلمداد 

کی موضوع دو علم بر ايشان مشتبی شد و بی سبب تشابی در مسائل دو دانش، موضوع فلسفی و 
 (.675، 4650کالم را يکی شمردند )ابخ خلدون 

ک ن ازمندی مال»المی، بحث های تأث رپذيری ففر رازی از مبانی فالسفی اسيکی از بهتريخ نمونی 
است. تا سبل از ورود نظريات فلسفی در علم کالم ازآنجاکی متکلمان مالک « معلوی بی علّت

 برهان»دانستند، برای اثبات وجود خداوند سبحان بی ن ازمندی معلوی بی علت را حدوث می
وده بی عدم ب کردند و معتقد بودند کی محد ث بی دل ل اينکی وجودش مسبوقتمسک می« حدوث

اش پ شی زمانی داشتی، هم خ ن ستی پ ش خ مالک ن ازمندی بی علت استو اش بر هستیو ن ستی
مندی کی مالک ن از -اما با ورود مسائل و نظريات فلسفی در علم کالم، بر اسا  نظريی فالسفی

ز تغ  ر ود ن الوجنوع استدقی متکلمان برای اثبات واجب -معلوی بی علت را امکان معرفی کردند
 عالوه بر اينکی در اثبات« المحصّل»بهره گرفتند. وی در کتاب « امکان و وجوب»کرد و از برهان 

کند، برهان حدوث را ن ز بی نحوی بی برهان وجود خداوند سبحان از برهان امکان استفاده می
 ث بی ايخ نحو کیکند. او بعد از تقرير برهان حدودهد و بر اسا  آن تب  خ میامکان ارجاع می

(. در ب ان چرايی 770الل، 4144عالم محد ث است و هر محد ثی ن ازمند بی محدِث است )الرازی 
علت ن ازمندی ممکخ بی مؤثر، امکان است نی حدوثو »ن از محدث بی محدِث معتقد است کی 

ز خر ازيرا حدوث ک ف تی برای وجود حادث است، لذا از وجود آن متأخر است و وجود ن ز متأ
تأث ر مؤثر در آن است و ايخ تأث ر ن ز متأخر از احت اج ممکخ بی مؤثر است و احت اج ن ز متأخر 

اش تأخّر شیء از علت احت اج ممکخ بی مؤثر است، لذا اگر علت ن ازمندی، حدوث باشد قزمی
امالً (. روشخ است کی ايخ ب ان ففر رازی ک770الل، 4144الرازی «)از خود بی چند مرتبی است

-های غزالی در تهافت الفالسفی محسوب میثمری تالشدار فلسفی س نوی است و نماد بیوام

 شود.
الديخ لتوان بی س دار فلسفی س نوی بودند میاز ديگر متکلمان اشعری کی همانند ففر رازی وام 

)جرجانی ( و جرجانی 48، 1، ج4146(، ايجی، تفتازانی )تفتازانی 110، 4، ج4117آمدی )آمدی 
ايجی، کالم وی را چن خ شر   مواسل ( اشاره کرد. م ر س د شريل جرجانی شار 6، 5، ج4715
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نظر از خصوص ات موجودات، طريق دوم کی روش حکما است چن خ است کی با سطع»دهد: می

دهد. حای ای است کی هر فطرتی بی آن شهادت میدر خارج موجودی محقق است و ايخ مقدمی
ود واجب باشد مطلوب محقق است و اگر ممکخ باشد محتاج بی مؤثر است و اگر ايخ موج

، 4715جرجانی «)خواهد آمد ای از منتهی شدن بی واجب ن ست، وگرنی دور يا تسلسل قزمچاره
. همی ايخ موارد بعنوان نمونی نشان دهنده اثرات چرخش تاريفی غزالی از روش استدقی (6، 5ج

 الی الشاهد( بی س ا  برهانی است.س ا  کالمی ) ردّ الغائب 
 
ثبت فی الشاهد ان وسوع الفعل دل ل کون الواحد منا سادرا وجب الحکم بان الغائب سادر لوجود  1

نی انما يجب کو»طريق معرفی الحکم: قنّی ترک ف ی الشاهد و الغائب هنا هو: اقفعای منی. فما يش
 و ودل ال فی الغائب. نفس ما دی فی الشاهدو صار « سادرا لثبوت الطريق ف ی و هو صحی الفعل

، 4685عبدالجبار،) .هذه مجای کث ر مخ صفاتی تعالی و اکثر مسائل التوح د تجری علی هذا الحد
480-486) 

و  ي م ت   ر ب یِ أ ن  آتاه  الل ی  ال م ل ک  إ ذ  سای  إ ب راه م  ر ب ی  ال ذی ي ح  ی فیل م  ت ر  إ ل ی ال ذی ح اج  إ ب راه م  أ  5
ب الش م س  مِخ  ال م ش ر ق  ف أ تِ ب ها مِخ  ال م غ ر ب  ف ب ه ت   و  أ م ت  سای  إ ب راه م  ف إ ن  الل ی  ي أ تی سای  أ ن ا أ ح  ی

 .156بقره ق ي ه دِی ال ق و م  الظ الِم خ ال ذی ک ف ر  و  الل ی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
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