
 
 
 
 
 

  *مخالفت با دانشهای عقلی
 و سهم غزالی و هم اندیشگانش 

  های تاریخ اسالمی در این ستیزندگیهادر واپسین سده

 ذبیح اهلل صفا 

 
ها و اتهامها نتوانسته مهر بزرگاان  يك از اين حملههيچ»... 

الصااا بن زكرياي رازي و فاراب  و پورسينا و اخوانچون محمد

اق بان و سايدد اسامليج جرجاان  و  اير ا اربن مرزو بهمنيار

سهروردي و خيدام نيشاابوري و فرار رازي و جادو دوانا  و 

الاادين د اات   و ميرداماااد اسااترابادي و مياار ابوال اساا  غياث

فندرساا   و مدراادراي  اايرازي و عاداا  سااليداي عماا  و 

مدهادي سبزواري و نظااير ايان بزرگماردان را از دو ايرانياان 

را از اظهااار سااربلندي و افترااار بااه وجودهاااي بزدايااد و مااا 

 «پرثمر ان باز دارد. روانشان جاودانه  اد باد.

دانشها در تمادن  ةي   از مودوعهاي عابج بحث در سير هزار و چند سال

اسدم  چگونگ  برخورد مسلمانان است باا دانشاهاي  كاه فاار  از اعت ادهااي 

گيرد، و م و اثبات، مورد مطالله عرار   اء بر عياس و استدالومذهب  و دين ، با اتد

                                                           

.582تا  571، رص 3651، تابستان 16نامه،  مارة *. ايران  
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 اود و چاون از م تلبير « علوم ع ل »همان است كه در عرف عالمان از آنها به 

ملتهاي پيش از اسدم )مانند يونانياان و ايرانياان و نبطياان و هنادوان  باه عاال  

 نامند. م نيز « علوم اوائج»اسدم  رسيده آنها را 

ط از باره به تح يق پرداخته اناد، موداور را ف ابيشتر مح  ان  كه در اين 

گ  از يك پهلوي آن نگريسته اند و آن ررفاً بيان مرالات و ستيزندگ  دستة بزر

سات عالمان  رر و  ايد همه آنان به ادافه پيشروان تصوف، با دانشهاي مذكور

يشا  از راه تلصب اعت ادي، و به همين سبب است كه گاه به آنان نسبت خام اند

ز ده اند. درست است كه اين ف ر به هر رورت كه بوده است و با اد، ي ا  ادا

وه چند علت انحطاط علوم در تمدن اسدم  است، اما از طرف ديگر نمايندة نحا

اي از تا رست در راه  ناخت ح ايق و كيايات تهاذيب ناار باراي رهااي  از 

كيميااي » سرگشتگ  در بيابان حيرت و وروو باه راه رساتگاري و دساتياب  باه

 و تحصيج كماو ناسان .« سلادت

نويس  م پر اگر در اين مبحث كه من آن را در نهايت فشردگ  و اجماو 

ه نباياد خاعان  برده  ود، خوانناد اينجوري و سناي  و نام بزرگان  نظير غزال  و

چناين  آنان بداناد. ةع  اهانت يا كج انديش  من دربارنوآن را خداي ناخواسته، 

تااي مح »در اين گاتار تنها به ساير ياك انديشاه خاا  در برابار  نيست و من

 بير نموده وتل« ذوق ايمان »پردازم كه بلض  از متا ران عدي  ما از آن م « يونان 

هاار نظرهاي خود را با  ات اء بر چنين ذوع  براي رسيدن باه كمااو انساانيت اظ

ن و احيااء علاوم الادي المناذ مان الضادو و اند، همان كاري كه غزال  درنموده

ي وح اايق الللاوم الهاج الاهاوم و كيمياا ةسفو تهافت الاد ةسفم ارد الاد

 سلادت و جز آنها حت  در م توبات خود كرده است. 
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دانسته گروه  ه  نا ،پيداست كه در اين راه دراز از مبارزة ديرپاي ع دن 

باراي آن كاه  چش  بسته وارد  ده و سرنان  حاك  از سراوت ع ل  گاتاه و و

خودي نموده با ند چند د نام  نثاار بزرگمردانا  چاون افدطاون و ارساطو و 

كسان   اند و من از خداوند برشايشگر براي چنينرازي و فاراب  و ابن سينا كرده

 كن .م طلب مغارت 

اي لهأداستان مرالات غزال  با علوم مل وو امري تازه و بديع نيسات، مسا

هاا طوالن  دارد و مودوع  است كه اختدف ف  ةم  ساب ن اسداست كه در تمدد

 مياد. درو آزار انجا ب و سرتگيري كشيد و به ايذاءآن گاه به تلصد ةو علما دربار

ر ن خود در اسدم كه مسلمانان نيازمند دفار از مبان  ملت داشنرستين روزگاران ن

 از منطاق و برابر پيروان دينهااي ماانوي و مسايح  و زرتشات  بودناد، اساتااده

بادون  ح مت خواه از راه زبانهاي پهلوي و سريان  و خواه از طريق آثار يونان 

 1لاهي مشاهور عدرياه و ملتزهامان  آغاز  اد و فرعاهمت لد ةمانع بزرگ  به وسيل

اريان پيش دمان ارل  در اين راه و مورد حمايت خلياگان عباس  و وزيران و درب

گاري از ن هيج ممانلت  با آن ندا ت كه گاروه ديايران  آنها بودند ول  اين جريا

ر ي ماذكور و نظاايهات بوده دساتهعالمان دين  كه كار ان عمج به حديث و سند

لحاد اكار و    حاميان آنان را بهآنان و نيز فيلسوفان و عالمان به علوم ع ل  و حتد

فداران طرخان آغاز مرالات علن  و مبارزة آ  ار با نسبت دهند. با اين حاو مورد

ح مت يونان  و راحبان علوم اواياج و اهاج راي و عيااس را مرباوط باه عهاد 

اين  ددانند. در عهم   ه 247تا  232ت از اهلل عباس  )خدففت المتوكج عل خد

كاامدً  دا ت مراالات  عظاي  و« ت و حديثاهج سند»ه خا  به خلياه كه توجد

   1) رسم  با اهج نظر آغاز  د.
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د مون و ملتص  و واثق مرالات كارأم ةالمتوكج با ع يد»گويد   2)مسلودي

و جدو و مناظره در آراء را ممناور سااخت و هار كاه را بادين كاار دسات زد 

است  م صود آن« مجازات كرد و امر به ت ليد داد و روايت حديث را آ  ار كرد.

بردند، و م كار هكه در عهد اين خلياه رو   كه اهج اعتزاو در مباحث اعت ادي ب

 ر اعاواوت و حاديث و با اء بر ساند   بر داليج ع ل  بود نه بر ت ليد و اتدآن متد

هج اض عرار گرفته و به جاي آن دستگاه خدفت پشتيبان  سلف رالح، مورد تلرد

 ييد نمود. أمش دت اعت ادي ت ت ليد و راويان حديث را در حجد

ر خدفت به المتوكاج چون دو»دراين باب نو ته است كه   3)باز مسلودي

ياام ارسيد امر به ترک نظر و مباحثه و  جادو داد و تارک اعت ادهااي  را كاه در 

 وان داد ملتص  و واثق بر آن بودند خواستار  د و مردم را به تسلي  و ت ليد فرما

ر ها  اين گاتا« ت و جماعت خواند.ثين را به بيان حديث و اظهار سند يوخ محدد

ي اسات كاه ماراد از آن اكتااا باه روه و باه گاتاار همان سرن پيشين مسلود

هاا و و چارا در برابار آن نپيشينيان در مباحث اعت ادي و تسلي  و ت ليد با  چاو

ر دخودداري از بحثهاي ع دن  و استدالل  در اين موارد بوده است كاه درسات 

زلا  م ابل  است كه اهج راي و نظر و راحبان علوم اوائاج و مت لماان ملت ةن ط

اده از  ته و در اثبات ع ايد يا در رفع مش دت خود به تح يق ع دن  و اساتادا

 اند. كردهم ح مت يونان  توجه 

سرتگيري نسبت به گروههاي ياد  ده از همين اوان در مركز خدفت، كه 

يد و دثر بوده است، آغاز گرؤي ين در ديگر مركزهاي مذهب  و فرهنگ  اسدم مهب

ب گراييد مگر در علمرو ح ومتهاي بوي  و سامان  اظهار تلصدبزودي به مبالغه و 

و باورهاا  هاي جزء ايران  كه هنوز محج اظهار آزاداناة انديشاههاو ديگر سلسله
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ملتزله  ةبرش  براي عالمان و فيلسوفان و بزرگان فرعبوده و پناهگاههاي اطمينان

 گرديده است. م محسوب 

ه بر مركز ح ومت اسدم  آغاز يافت عنصر ترک ةدرست در همين اوان غلب

 ب ذاتا  ايان عاوم، اهاجو به سبب سادگ  ذهن  و تلصاد   4)پيمودم راه توسله 

وم ت و ف يهان و عوام فررت  براي آزار اهاج نظار و فيلساوفان و عااعدن عاسند

ج  وم اوائايافتند. سرتگيري بر اهج ذمه يلن  غير مسلمانان كه غالباً سرگرم به علا

، و ت و نجاومأويژه طاب و هياهو دانشهاي ديگر يونان  و ايران ، ب يلن  فلساه

ر اناد، از هماين روزگاار المتوكاج  ارودانشهاي مدون در كتابهاي سريان  بوده

و « ت و حاديثاهاج ساند»آلود فررات مناساب  باراي باين فضاي تلصد  5) د.

سر ف ه ؤم  ه 241ب مانند احمد بن محمد بن حنبج )م ف يهان و محدثان متلصد

اار و هماان باه كحنبل  پديد آورد تا بتواند به آزردن مرالاان خود، كاه هماه متد

يشاان ن و فيلساوفان و مت لماان ملتزلاه در زمارة انادازندعه و الحاد مثج رياد 

 ة  در ساده324اند، بپردازند و اين فررت را ظهاور ابوالحسان ا الري )م بوده

درست در ن طاة مت اباج و متضااد ماذهب ، كه  6)دن مذهب ا لريرچهارم و آو

دم  ج در تمادن اسااساتدالو و تل دا ملتزل  عرار دا ته، كامج كرد و عليه نظر و

   7) ريزي نمود.كار انداخت و انحطاط علوم را در آن تمدن پ هب

 اود كاه موداور مرالاات باا م بسيار كوتاه مللوم  ةاين م دم ةبا مطالل

تارير تمدن اسدم  نباود. تاا آن هنگاام كاه آثاار دو  اي درعلوم و علما امر تازه

يونان  در عسمت  تمدن بزرگ ساسان  در مشرق ممالك اسدم  و تمدن روم  و

مغرب آن در عهد اسدم  امتداد دا ت، يلن  تاا پاياان عارن چهاارم هجاري، و 

ويژه از بغداد هپنج ،  اهد وجود مركزهاي  از دانش در اين كشورها ب ةاوايج سد
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ران و دانشامندان بزرگا  از عبياج النهر  هستي  كه درآنها متا داتا فرارود )ماوراء

دانان  چون ابوملشر بلرا  محمد بن زكرياي رازي و فاراب  و پورسينا و رياد 

و ابوريحان بيرونا  و بساياري  ديگار از   و الارغان  و بوزجان  و ابونصر عراع

 ومت اسدم   در ظهور آناان بيشاتر  دند و ن ش حم گونه بزرگان تربيت اين

اي ايجاد ارتباط ميان عالمان از زبانهاي مرتلف و دا تن يك زبان عموم  رابطاه

خدفات  ةآنها )زبان عرب   بوده است كه البتاه در دو عارن اوو از دور ةميان هم

نژاد ان را ه  بايد بر ن اش عباسيان تشويق خلياگان و وزيران و درباريان ايران 

  مذكور افزود. اما سه  اسدم و ملت دات دين  مسلمانان در اين راه بسايار اساس

ك  و منحصر به ايجاد و نشر دانشهاي دين  و دانشهاي ادب  عرب  بوده است  كه 

گاتناد در برابار ح مات و م « علاوم حديثاه»و « علوم عربياه»به مجمور  آنها 

علاوم »يا « علوم اوايج»و « ل علوم ع »و « علوم يونان »دانشهاي متصج به آن كه 

آ نها مورد اعتراض عالمان  ريلت بودناد چنادان  ة دند و همم ناميده « عديمه

و رااحبان آنهاا را   8) باال ار  ةمش ب  ةحکم كه آنها را آلوده به كاار )

مون أدانستند حت  اگر در م ام خدفت بوده با ند چنان كه مم و ملحد   9)زنديق

دانان   به علت ا تغاو به علوم و تشويق فيلسوفان و رياد ه 218-198عباس  )

و البته اين نور اتهام هماواره در تمادن   10)بود« زندعه» زله مته  بهتمان ملو مت لد

اسدم  جريان دا ت و بلدها دامن بزرگان  چاون محماد بان زكريااي رازي و 

ازي و عادا  ساليد رادراي  ايرآنان را تا مدد رام و نظايفاراب  و پورسينا و خيد

 عم  نيز گرفت. 

را جز بار دانشاهاي ماوروث از « عل »اروالً بيشتر محدثان و ف يهان لاظ 

پيامبر اسدم )يلن  آنچه مربوط به عرآن و حديث و اروو و فارور ديان با اد  
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الللا  » نمودند كاه م كردند و در اثبات نظر خود بدين روايت استناد م اطدق ن

 ن ي ونَاَما اِ واهُو ماسِ   علماًمدسَرلل  ه  الذي يستحق آن يُ عن النب  الموروثُ

نافلااً فاد  علماً ن كانَئِم  به ، ولَن سُو اِ علماً ما ان ي ونَنافلاً و اِ فد ي ونُ علماً

  11)«ف  ميراث محمد رلل  ان ي ونَ دَّبُ

 و وار آن است كه عل  نامياده  اودايلن  علم  كه ميراث پيامبر با د سز

ا اند غير آن يا دانش است ول  سودمند نيست، و يا اگرچه آن را دانش نامياده ب

 .ميراث پيامبر وجود دارد عل  نيست، و اگر دانش سودمندي با د ناگزير در

بدين  ويژه عسمت مابلدالطبيله و الهياتهاه بسمرالات عالمان  رع  با فل

يان دبج انطباق با اراوو سبب است كه بسياري از مباحث آن به زع  آنان غير عا

 « )=هاَالساد  فاجُ» ود. به همين سبب از آن به م احاديث  مرده  اسدم و عرآن و

كردناد و چناين م تلبيار   13) )بنياان ساااهت « هاَالسد اسُّ»و   12) رخنه سااهت 

 گاتند  م 

 االسااادم مااان فرعاااه ياااا وحثاااهَ

 لاهااات دياان الهاادي خَذَبَااعااد نَ

 

 اه ها بالسااااااد اناسااااااِ   اااااااغلهٍ 

  14)و الالساااه ةلحکم  ادعاات ا وَ

 

همان تجاوز از حدود اعت ادات و تلبيرات مذهب  « سااهت»م صود از اين 

الطبيله و الهيات و يا مثدً توجيهات  است كاه علمااي در مباحث مربوط به مابلد

كردناد و ياا م ت  و دوزخ )جحاي   مل وو از رستاخير )ملااد  و بهشات )جندا

عدم عال  و نه حدوث آنان دا تند، خدف آنچه نازد علمااي   ةاراظهارات  كه درب

كدم بنا بر موازين  ريلت ملموو است، ول  ايان انتسااب ساااهت و الحااد و 

مان ويژه مت لدهمان بزندعه منحصر به ح يمان و فيلسوفان نيست بل ه بيشتر مت لد
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توجاه خاا   ملتزل  را نيز كه به تح ياق در ح مات يونانياان و ا سا ندرانيان

و حتا  باه عاوو   15)انددادهم پيوند « ملحدان»و « سايهات»دا تند به جمع  اين 

 ةسار فرعاؤم  ه 179غزال  ف يهان و محدثان بزرگ  مانند مالاك بان انار )م 

 افليه و  اماام احماد  ةسر طب ؤ  مه 204مال يه، و محمد بن ادرير  افل )م

سار ؤ  مه 161 نابله و ساايان ثاوري )م  پيشرو حه 241ج )مببن محمد بن حن

 اند. ثوريه همگ  عائج به حرمت )حرام بودن  عل  كدم بوده ةفرع

و علت ارل  اين تحري  آن است كه عالمان به عل  كدم براي اثبات اراو

ا ركردند تا آنها م ع ايد اسدم  ناچار به منطق و فلساه و دانشهاي اثبات  توجه 

ان كاه خود عرار دهند و چون ف يهان و اهج حديث و اخبارياي استداللها از ابزار

دور ماندند  به رام منط   آنان در ف ط به ن ج اتد اء دا تند در برابر استداللهاي

 كردند. م چنين فتواهاي سرت بر دد آنان مبادرت 

ويژه هگرفتن بلض  از برشاهاي ريادايات با در ميان دانشهاي مل وو فرا

ت أدانشهاي ديگري مانند عل  هندساه و علا  نجاوم و هياعل  حساب مجاز و 

ت و اهاج عالمان  رر اع  از اهاج ساند  ول  د من  16)حرام بوده است ممنور و

و « مان تمنطاق تزنادق»گاتناد م ع نسبت به عل  منطق از همه بيشتر بود و تشيد

 گونه تضيي ات نسابتبدين الصاا در رسائج ملروف خودبيهوده نيست كه اخوان

د اند كاه اهاج  ارر گويناگاته ت ا اره كرده ومبه عل  منطق و ديگر اجزاء ح 

 منطق و طبيلياات )دانش پز    سودي ندارد و عل  هندسه را ح ي ت  نيست و

   17) «دينند.كار و زندعه و دانندگان آنها ملحد و ب 

 ةاي اسات دربااري مرتصر و بسايار فشاردههاام ا ارهآنچه تا اينجا نو ته

مااان در برااش خاااوري  ااواريهاي كااار فيلسااوفان و دانشاامندان و حتاا  مت لدد
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ه در انادلر ها  ري خاراد تجانب بااخ كشورهاي اسدم ، و بايد دانست كه در

چهارم هجري كو شهاي بسيار در ن ج علوم يونان  به عرب   اده  ةاگرچه تا سد

گيري سارتعالمان دين  باه مرالاات و  ةبود، ول  بزودي در آن سامان نيز غلب

 ةكتابهاي  كه در عهاد خلياا ةنسبت به عالمان علوم ع ل  انجاميد و چنان كه هم

  در دانشهاي مرتلف يوناان  و ه 336ا  الحاك  بن نارر )م ياموي اندلر )اسپان

آمده بود، به غير از كتابهاي طاب و حسااب و  ليف  گردأروم  از راه ترجمه و ت

سوخته و به چاهها ريرته  اد زيارا  رن  رف ه و حديث در محضر عالما ت وغل

عان آن ديار ماذموم و هركاه باه فلسااه و از دانشهاي دين  ملارف نزد متشرد غير

در حاال  كاه   18)ه  به الحاد و كار بودبسته به آن ا تغاو  دا ت متد دانشهاي باز

بلض  ديگر از عالمان آن سرزمين به ح مت و منطاق نظار مسااعدي دا اتند و 

ويژه ابومحمد عل  بان هرف بودند بتمنطق در اح ام  رع  مل ةبه فايدخصوراً 

  راحب كتااب ه 456)م « مزابن ح»م اندلس  ملروف به زاحمد بن سليد بن ح

عالماان ديگار  ارر ض ج كه خود از تلاردحَج ف  اهواء الملج و الندصَنامبردار الاِ

  19) مصون نماند.

 اام ه از علا  منطاق در اثباات احداان حزم با منط يان و استبهمداستان  ا

رجاو  كثيري از ةن اسدم  دارد  و با وجود مرالات عدنظاير ديگري نيز در تمدد

 ااده ازدين  گروه  ه  با اين عمج و راحبان آن از در مواف ت با منطق براي است

دف و خويژه در استااده از آن در علمهاي جدو و هآن در اثبات مطالب دين  و ب

 ف ه و عمج كدم بود. اروو

خود عرار  ةاز ميان عالمان  رع  بزرگترين كس  كه منطق را مورد استااد 

ند حساب و منطاق ناارت نما غزال  است وي گويد رجاو دين از دانشهاي  ،داد
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 ةطبيل  دارند و اين نارت تنها از آن باب است كه اين دو علا  از علاوم فدساا

  از آن دو به نا  يا به اثبات نسبت به دين دست  وگرنه كوچ ترين تلردا ملحد

مشهود نيست. تنها اس  فلساه است كه هر علم  را كه بدان منسوب با د ماورد 

دهد و مثج آنها در اين مورد چنان است كه كس  دختري نارت اهج  رر عرار م 

اهان ياهمد كه او را به اسا  زناان هنادو ياا سابزيبا را خواستگاري كند و چون 

باه هماين  ر گاردد.ادنو مت اند، طبع وي از جهت ز ت   اس  ملوووي ناميدهز تر

 ورزد كه با علوم اوائاج، وم سبب است كه مرد دين با اين دو عل  همچنان عناد 

م خاا  و ود كه از آنچه به دو عل  حساب و منطق در علم اين د من  باعث 

   02) .بهره مانندخود )يلن  علوم دين   نياز دارند ب 

ست كه دانشهاي رياد  ذاتاًد سودمندند و به امور دينا  ها  ا غزال  ملت د

ياك ميسار كاري ندارند و در آنها مسائج برهان  و استدالل  هست كه ان ار هيچ

آن چنان است كه هركر   ود وم حاو دو آفت از آن حارج نيست، اما در عين

افتاد و باه م عجب ه يلهاي آن بي دعيق و برهانها و دلهادر  آن نظر كند از ن ته

 ةپنادارد كاه همام كند و م سبب اين  گات  نظر خوب نسبت به فدساه پيدا 

علوم آنان در ودوح و استواري  برهان مثج اين عل  رياد  است. آنگاه از كاار 

 ود و از راه ت ليد طريق كاار م و سست  ايشان در امور  رر باخبر   21)و تلطيج

بين  كه اين گاروه در باريك ةگويد اگر دين حق بود با همم خود سپارد و با م 

ماند، بيهوده است كه بدو گاته  ود كه م عل  رياد  دارند از نظر ايشان پنهان ن

دين دو ميدان مرتلف از ملرفتند و مم ن است كس  در ي   از اين دو  فلساه و

اين بدان سبب اسات كاه اطدر با د و بهره و ب حاذق و آگاه ول  از ديگري ب 

راه استدالو در رياديات غير از الهيات اسات، در نرساين طري اه برهاان  و در 
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دومين طري ه ترمين  است، و اين ح ي ات را كسا  كاه سارن پيشاينيان را در 

يابد. اگر ايان سارنان باه م ي   درنرياديات و الهيات آزمود و بررس  كرد به 

د كرد گاته  ود نه تنها پذيرفته نرواهد گشت كس  كه ناسنجيده بر فدساه اعتما

علاوم  ةبند و بااري حسان ظان خاود را در همابل ه به ح   هوا و هوس و ب 

نسبت به  آن گروه خواهد افزود و اين  آفت بزرگ  است كه براي احتاراز از آن 

واجب است هر كه را متمايج به مطالله و تح يق در اين دانشهاست از ايان كاار 

، زيرا اگرچه اين علوم ربط  به كار دين و  رر ندارناد لاي ن چاون از باز دارند

 اند  وم  آنها دامن او را خواهد گرفت. مبادي علوم فدساه

ن ق كند و از دياكمياب است كس  كه عل  رياد  فرا گيرد و در آ ن تلمد

   22) روي برنتابد و لگام ت وي را از سر بر نياورد.

نياز فراتار رفتاه و علاوم  از اين حادد  23)لومالل ةفاتحغزال  در كتاب 

شهاي مجااز باراي مسالمانان بيارون ندا ةرياد  را ي باره تحري  كرده و از داير

كشيده و با نهايت  دت و سرت  ممنور  مرده است. در اين كتاب غزال  بااب  

آن اختصا  داده و وآن را مانند  راب و عماار  و  رايط و مضارد« مناظره»را به 

حتا  ماداومت در » امارد و گوياد م اند و زيان بسيار دارند ممنور هفايدب كه 

ست و همچنين ا سازد ممنور و محظورم آن كه ذهن را نيرومند  بازي  طرنج با

است نظر در عل  اعليدس )هندسه  و المجسط  )نجوم  و دعايق عل  حسااب و 

 ننيرومناد سااخترو ان  خااطر و  ةهندسه و كو ش و ريادت  در آنها كه ماي

اين مطالب است   ةگردد و ما )يلن  علماي  رر يا خود غزال  كه گويندم ذهن 

كني  زيرا اينها از م دمات علاوم م آنها را به سبب يك آفت كه در پ  دارند منع 

ست، و اگرچه در خود علا  هندساه و ا مذاهب فاسد أاوائج هستند كه خود منش
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ترساي  كاه م ب رساند وجود ندارد لي ن حساب مذهب فاسدي كه به دين آسي

 «سرانجام به فساد دين بينجامند.

 و گويد كاه در آن حاق  24)غزال  در باب علوم طبيل  همين نظر را دارد 

يط آلوده به باطج و رواب مشتبه با خطاست، باا ايان حااو ان اار آن را از  ارا

الادساه ذكر كارده تاي از مسائج كه در كتاب تهافداند مگر در عدهم دينداري ن

گردد كه طبيلات در تسارير وجاود واجاب م آ نها بدين ملن  باز  ةو ارج هم

بيار )خالق  و مرهون عوائ  است كه در آنها به وديلت نهااده اسات و از ايان تل

   25) يابي  كه غزال  من ر سببيت طبيل  است.م در

ا ت منته  وي نسبت به منطق خدف بسياري از عالمان  رر مرالات  ند

محاك »و « ملياار الللا »ناميد و مثدً م آن را به اسمهاي  غير از اس  منطق  اوالً

گات و ثانياً مودور بحث او در اين كتابهاا مساائج ف ها  و دينا  باه م « النظر

روه منط يان بود. با اين حاو در المناذ من الضدو باز ه  بدبين  غزالا  مانناد 

االسدم در اين كتااب   ةحج  26) آ  ار  ده است. ش به عل  منطقنهم دما ةهم

اي بين هيچ رابطه گويد كه منطق مانند رياديات ذاتاً خطري براي دين ندارد وم 

و ا  او عياس با مسائج دين  نيست تا كس  آن را ان ار كند و ممنور  عواعد حدد

ق در ع اج اين ان ار آن خواهد بود كه اهج منط ةسازد و حت  بايد گات كه نتيج

كس  كه چنين ح م  نمايد ترديد كنند. از طرف ديگر اهج منطق نياز باه  ارط 

نمايند چه ايشان تمام  رايط  را كه در اعاماة برهاان باه ي اين م عدالت رفتار ن

رسند به اين  رايط وفاادار م كنند اما چون به م ارد دين  م منجر گردد جمع 

برند و چه بسا كه دوستداران منطق در م ر كاهمانند و حد اعدي تساهج را بم ن

اناد باا هماين اين عل  نظر كنند و پندارند كاريات  كه از اهاج منطاق ن اج كرده
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ييد و اثبات  ده است، پر ايشان نيز پيش از آن كه به ملرفت أبرهانهاي ي ين  ت

 گردند. م ح ي ت و ادراک ح ايق علوم اله  آنان برسند به كار و ددو دچار 

يلنا   ايان م ادمات نظار غزالا  نسابت باه ح مات خاا د ةا مطاللاب

ن  ماگاردد. وي در كتااب المن اذ م مابلدالطبيله و ح مت اله  به ني   مللوم 

تاه گا الادساه نظر خود را نسبت به فلساه آ ا ار كارده والضدو و در  تهافت

 ةسات اسات و در الهياات هماسدت واها  و است كه بيشتر مسائج فلساه تريد

ساينا بني فيلسوفان اله  مانند س راط و افدطون و ارسطو و فااراب  و اهاانديشه

و   27)تهاين ا تباهات را غزال  در بيست مورد دانسا ةبنياد و ا تباه است. عمدب 

 تند از از آن ميان در سه مورد به ت اير فيلسوفان فتوي داده است و آن سه عبار

بر كليات اسات ناه بار جزئياات و ايان  فدساه گويند كه عل  خداوند. 1

 .استمرالف نص عرآن 

ياج خدفت  ارر و دلفدساه به ملاد جسمان  اعت اد ندارند و اين ه   .2

 .كار آنان است

ر اند و اين نيز خدف  اريلت اسات زيارا دفدساه ملت د به عدم عال . 3

 .ن خلق كرددين عال  حادث است و خالق آن را در اوعات و ايام مليد

خدره سرن غزال  اين است كه عسمت  از دانشهاي ع ل  مانند منطاق و 

مراالات  باا  ت و بلض  از مباحث طبيليات ذاتااًأحساب و هندسه و نجوم و هي

نگاري پردازناد و باه دعات و  رفم  رر ندارند ول  كسان  كه به اين دانشها 

عالمان  رر به هماين  انديشند كه اگر م والتم برند با خود م استادان آنها پ  

بود ناگريز استادان علوم مل وو بدانها م ست ا عطليت  كه عواعد دانشهاي مذكور

گاتند، و به دنباو چنين ف رهاي  اسات م يافتند و در كتابهاي خود باز م دست 
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 ود. پر بايد آنها را از توجه بدين گوناه م كه اعت اد ان نسبت به  رر سست 

خياالت واه  و  طور كل  مطالب سست وهما سرنان فدساه بدانشها باز دا ت. ا

با اد و باه م باطج است برصو  كه در سه مورد خدف  رر و كار محا  

استادان فلسااه حتا  فيلساوفان الها   ةاين سبب آموختن آنها حرام است و هم

 دينند. سينا ملحد و ب )يلن  ملت د به خالق  از س راط گرفته تا فاراب  و ابن

ا با»ان ما يابي  كه به تلبير ملاررم اگر بهتر در سرنان غزال  بينديشي ، در

حتا   هاي ع ل  از راه مدارا درآماده وشيلن  نرست با دان« پنبه سر بريده است

نارم باه تحاري  هار ياك پرداختاه و در بلض  موارد آنها را ستوده و ساپر نرم

 ارع  ديگار پايش از او درنتيجه همان كاري را انجاام داده اسات كاه عالماان 

 اند.كرده

اما يك مت ل  بسيار ملروف ديگر كه چناد ساال  بلاد از غزالا   اهرت 

  با چناين نرمگاوي  باه ه 597يافته، يلن  امام ابوالارج ابن الجوزي البغدادي )م 

تحري  ح مت و دانشهاي وابسته باه آن مباادرت ن ارده بل اه باا  ادت  تماام 

دين و فرياب  باحبان دانشاهاي ع لا  را ملحاد و ماان و راافيلسوفان و مت لد

فرياته  دن ح يمان سارن مشاروح   ةخوردگان ابلير دانسته است. وي دربار

آن چنين است  ابلير در فرياتن فليساوفان از ايان روي  ةخدر ةدارد كه ترجم

و خردهاي خود بسنده كردند و به م تضااي  هاعادر  ده است كه آنان به انديشه

 آن ه به گاتار پيامبران التاات  كنند، ماثدً  راانع )=سرن گاتند ب  گمان خويش

الق، خداوند  را من ر  دند و اكثر آنان علت عدي  براي عال  اثبات كردند و به خ

اي در ميان فلك فرض كردند و گاتناد عدم عال  ملت د گرديدند و زمين را ستاره

اند كه خداوند جز بر نار خاود ته  همانند زمين دارد... و گامكه هر ستاره عوال
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اند كه او بر نار خود و بر كليات سينا و ملتزله گاتهعل  ندارد و برخ  مانند ابن

عال  است نه بر جزئيات. رستاخيز اجساد و بازگشت روانها را به بدنها من رند و 

پندارند كه اينها مثالهاي  است كاه م ت و دوزخ جسمان  ملت د نيستند و شبه به

اي عوام زده  ده تا ثواب و ع اب روحان  را درک كنند... بلداً ابلير گروها  رب

از مسلمانان را فريات و به آنان چنين نمود كه راه رواب پيروي از اين فيلسوفان 

خر مسلمان من ار راانع و باه  ارايع و اح اام اسادم  أاست و اين فدساه مت

راست است زيرا از  لار دين كناره  ايشان گاته  د ةاعتنا بودند و هرچه دربارب 

تر از عاذر گرفتند و از طاعت اسدم سر پيچيدند و عاذر يهاود ونصاارا پذيرفتاه

   28) ايشان است...

ران گوييها و مدمتها كه عالمان  رر نسبت به فيلسوفان و متا ددگونه باين

در  كردند باه هماين حادود خاتماه نپاذيرفت و ت ريبااًم و عالمان علوم ع ل  

سراسر دوران اسدم  امتداد يافت و گاه  نياز باه كشاتن بزرگاان و فيلساوفان 

الدين و  اهاب  29)  ه 525ال ضات همدان  )كشته در ساو راحبنظري چون عين

منته   اد و   30)  ه 585  سهروردي ملروف به  ير ا راق )كشته در ساو ييح

ا در يااي از علاوم عاال  در پااره در اين ميان بلض  از  اعران ما نيز كه مراتبا 

الدين ف و عرفان دا تند مانند ساناي  غزناوي و خاعاان   اروان  و سايفتصود

محمد فرغان  و نورالدين عبدالرحمن جام  و محمد طاهر عم  و جز آنان، و نيز 

نان از راه تهاذيب ناار و آف )كه درک ح ايق در نظر گروه  از پيشروان تصود

 ج باه ع اج و چاون ويسر بود نه از راه استدالو و توساد ريادت و ترک عديق م

مان و  رر يار  دند و زبان به بدگوي  ح يمان و مت لد نچراي ع دن   با عالما

طاوو كادم و مدلات  ةآنها در اينجا ماي ةدانشمندان گشودند كه ن ج سرنان  هم
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   31) د.خواننده خواهد بو

ه    ده بها دورنماي  از آنها ترسيبا اين سوابق طوالن  كه در اين گاتار تن

شاهاي   كه سارگرم داننهرحاو مهر الحاد و كار بر پيشان  فيلسوفان و دانشمندا

و  هاياك از ايان حملاهاند، خورد اما  اگات اسات كاه هيچع ل  و اثبات  بوده

ينا و اتهامها نتوانست مهر بزرگان  چون محمدبن زكرياي رازي و فاراب  و پورسا

و بهمنياار بان مرزباان و سايد اساماعيج جرجاان  و  اير ا اراق  الصاااخوان

 والدين د ت   رازي و جدو دوان  و غياث سهروردي و خيام نيشابوري و فرر

دا  رادراي  ايرازي و عاابوال اسا  فندرسا   و مدد ميرداماد استرآبادي و مير

ان انياهاادي سابزواري و نظااير ايان بزرگماردان را از دو ايراي عم  و مدددسلي

ارد. بزدايد و ما را از اظهار ساربلندي و افتراار باه وجودهااي پرثمر اان بااز د

 روانشان جاودانه  اد باد.
 1365ارديبهشت ماه  23)لوبک )آلمان غربي(  

 
 هاپی نوشت

، ، چاا   شا 1ايان گاتاار، ج ةاين دوفرعه اخير بنگريد به تارير ادبيات در ايران از نويسند ةدربار. 1

 .59-52،   1363تهران.

 .246،   4مروج الذهب، چا  مصر، ج. 2

 .73ايضاً ، همان جلد،   . 3

 .240تا  223،   1بنگريد به تاريح ادبيات در ايران، ج . 4

 .43، ظهراالسدم، احمد امين، مصر،   487، بيروت   2تارير اليل وب ، ج . 5

 .243-240،   1دربارة اين مذهب بنگريد  به تارير ادبيات در ايران، ج. 6

ثير أه و تاي متلصب عشري مذكور و نيز ا ااعرهانتايج زيان آور و بسيار خطرناک غلبه دسته ةدربار. 7

ايان  ةدآنان در انحطاط تمدن اسدم  رجور  ود به تارير علوم ع ل  در تمدن اسادم  از نويسان

 .138-135، تهران ،   1346گاتار، چا  سوم، 
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 .167،   4ي، چا  مصر، ج ا، ياعوت حموبملج  االد. 8

دين ياا كسا    ب نزنديق در ارج عنوان دسته اي از عالمان دين  مانويان و در عرف مسلمين به مل. 9

 است كه اعت اد راسر دين  ندا ته با د.

 .473الاهرست، ابن الندي ، چا  مصر،   . 10

 .238،   1ه.ق. ج 1324ري، عاهره بالرسائج ال  ةعمجمو. 11

 .207،   2ج ه.ق.  1304الدهر، ثلالب ، دمشق يتيمة. 12

 ي.روزفناوري ابن الصدح  هر. 13

هشاته و ترس باد بر اسدم از فرعه اي كه خود را به سااهت مشاغوو دا اته، ديان راساتين را فرو. 14

 مدع  ح مت و فلساه  ده است.

م روف باه نظاايار ملتزل  ملبراي نمونه بنگريد به داوري سملان  در االنساب دربارة ابراهي  بن س. 15

 ه اظهاار نظارهريه )زروانيان  و همچنين بده  و ارتباط دادن نظرهايش به ثنويه )مانويان  و 221)م

ار و گمراه  همين ك ، درباره 91-79، ه .ق.   1367البغدادي در الارق بين الارق، )چا  مصر، 

ر و باه بلاد دربااره كاا 67يار   لك ملتزل ، و باز بنگريد  به همين كتاب اخسممت ل  فيلسوف

 ددلت مت لمان ملتزل  و ذكر فضايح و رسواييهاي آنان.

 ،1ر رااا، جحرام بودن اين هر دو دانش بنگريد به تارير علوم ع ل  در تمدن اسدم ، دكت ةدربار. 16

 اد الزم در آنجا ذكر  ده است. نكه اس 146-144 مس ،    1346چا  سوم، تهران 

 95،   4ان الصاا، مصر، ج رسائج اخو. 17

 .66طب ات االم ، راعد اندلس ، بيروت،   . 18

 .147، چا  سوم،    1تارير علوم ع ل  در تمدن اسدم ، دكتر راا، ج . 19

 .29، رد 1309، المناذ من الضدو ، عاهره 117، ه.ق.   1329مليار اللل  ، عاهره . 20

  .لحادين ، ادزيور  دن از آرايش دين، ب ب . 21

 9المناذ من الضدو، عاهره،   . 22

 56ه.ق.   1322الللوم، مصر  ةتحاف. 23

 .3، ه .ق.   1331م ارد الادساه، عاهره . 24

 .399-398،   1981، الدكنور جميج رليبا، بيروت ةالعر ي ةالفلسفتارير . 25

 .11-10المن ذ من الضدو، عاهره،   . 26

و مرحوم جدو الدين  364-363رليبا در تارير الالساه اللربيه،    اين بيت مورد را دكتر جميج. 27
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 ، فهرست كرده اند.348-347هماي  در غزال  نامه، تهران،   

گريد به تارير علوم ع ل  درتمدن و نيز بن 50 -45ه.ق.   1347تلبير ابلير، ابن الجوزي، مصر . 28

-280،   1363، چا   شا ، تهاران 2، تارير ادبيات در ايران، ج142، 141،   1اسدم ، ج 

282. 

 .944-936،   1363، چا   ش ، تهران، 2تارير ادبيات در ايران، دكتر راا، ج . 29

 .305-297ايضاً، همان جلد،   . 30

اوو، چا  چهاارم،  برش 3وج  292-288،   2براي نمونه بنگريد به تارير ادبيات در ايران، ج . 31

رااش اوو، ، ب5، و ج 97-95  -1363، چااا  دوم، تهااران 4، وج 235-233،   1363تهااران 

 . و موارد متلدد ديگر.283-282،   1363چا  دوم، تهران 

 


