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Alle lof behoort aan Allah. 
 

Ibn taymiyah en de filosofie 
 (deel2) 
190 Eshihristani (o. 548 h.) was een voorstander van 
de Kalamwetenschap1. Desondanks verkeerde hij in 
verwarring door de enigma’s van de teologie. Daarom 
heeft hij vaak geen duidelijke standpunten.2 
Daarentegen, was hij niet vertrouwd met de gedachte 
van Aristoteles en de oude Grieken. Hij deed beroep 
op de boeken van Ibn Sina teneinde informatie in te 
winnen over hun ideeën.3 Hoewel hij bepaalde valse 
filosofische opvattingen steunde, erkende hij wel 
andere van hun principes als fout. En daaromtrent 
heeft het debat over dit laatste onderwerp een grote 
consistentie.4 
 

                                                 
1 Kalam is een islamitische term die toespraak,verhandeling en verwijst naar de 
islamitische traditie van het streven naar theologische principes door dialectiek. De 
term wordt vaak gebruikt om de islamitische theologie te beschrijven. 

2 Manhâj e-Sunna (5/269-270) 

3 E-Rad ‘alâ el Mantiqyîn (105) 

4 Bayân Talbîs el Jahmiya (1/8) 
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 Arrazi (o. 606 h.) lijkt grotendeels op Elgazali 
aangaande zijn wisselvalligheid en zijn contradicties.  
Doch zijn die twee denkers geen uitzondering, want 
net als alle scholastieken in het algemeen, begaven ze 
zich ook aan polemieken die geen einde kent. Zij 
wendden zich nagenoeg nooit naar de teksten van de 
Islam5. Arrazi had een voorliefde voor atheïsten. Hun 
ideeën worden hem middels Ibn Sina en Abo el 
Barakat ibn Mulka overgebracht6.  
 
  De meest gespecialiseerd in de Kalam 
wetenschap en de filosofie in zijn (Arrazi) tijd is El 
Amudi, alhoewel zijn (El Amudi) geloofsleer het dichtst 
bij de Islam aansloot.7  Net als  de grotendeels van de 
moutakalimoun8, was Ibn Sina voor El Amudi de 
referentie, die hem toegang verschafte tot het Griekse 
denken 9.  

 

                                                 
5 Dar Tarârudh el ‘Aql wa e-Naql (1/325-375).  

6 Majmû’ el Fatâwâ (5/570). 

7 Nagdh el Mantîq (156). 

8 Degenen die zich bezig houden met de Kalam wetenschap 

9 Dar Ta’ârudh baynal ‘Aql wa e-Naql (3/66). 
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 Elabhari voelde zich thuis in de filosofie en de 

observatie. Zijn tijdgenoten prefereerden hem boven 
zijn geloofsgenoot Elarmawi (o. 682 h.). Elabhari 
verdedigde meer dan wie ook de filosofie tegen de 
Ash’ariten en de Mo‘taziliten.10 Maar hij geloofde niet in 
de eeuwigheid van het heelal zoals zijn voorgangers. Hij 
weerlegde dit concept met dezelfde argumenten als die 

van ons. Hij had dus meer affiniteit voor de islamitische 
religie.11 Zijn tijdgenoot Elarmawi weerlegde vaak de 
ideeën van Arrazi door zijn eigen woorden12 tegen hem 
te gebruiken, want Arrazi sprak zich enorm tegen van 
boek tot boek. En die contradictie van Arrazi maakte de 
zaak gemakkelijk voor Elarmawi. Maar soms begreep 
Elarmawi de bedoelingen van zijn tegenstander verkeerd. 

Het gebeurde zelfs dat zijn weerleggingen niet 
coherent zijn en naast de waarheid staan. 
 

Kortom, El Farabi, Ibn Sina, Essahrawandi, Abu Bakr 
ibn e-Saigh, en ibn Rushd zijn aanhangers van de 
peripatetische school13, warvan aanhangers van die 
school leerlingen zijn van Aristoteles. Hun meester in 

                                                 
10 Idem. (1/385). 

11 Idem. (1/387). 

12 De woorden van Arrazi 

13 de wandelgang van de school waar Aristoteles en zijn opvolgers hun onderricht 
gaven 
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het denken die aan de basis ligt van de ontwikkeling 
van de logica. Zijn ideeën zijn overgenomen door 
Elgazali in zijn boek Maqasid el Falasifa en zijn repliek 
e-Tahafut. De ideeën (van Aristoteles) werden 
eveneens door Arrazi overgenomen in zijn boek el 
Murakhkhas en el Mabahis el Mashraqiya  en ook door 
El Amudi in zijn boek Daqa-iq el Haqa-iq wa Rumuz el 
Kunuz 14.  Teneinde de filosofie te begrijpen, zijn de 
boeken van moslimdenkers niet voldoende, want de 
filosofie is veel breder en die houdt niet op bij de 
gedachten van Aristoteles, vooral als we kijken naar de 
gedachten van de oude Grieken15. De moslimsdenkers 
hadden simpelweg geen kennis over de oude Grieken, 
daarom staan hun ideeën niet vermeld in hun werken. 

 
Zodoende, behoort het tot een onderzoeker om 

beroep te doen op de werken van de moslim historici 
voor de evolutie van de filosofie beter te begrijpen. En 
om toegang te krijgen tot verschillende scholen van 
denken.16 Elmaqalat van Abu ‘Isa el Warraq (o. 247 h.) 
is één van de eerste boeken over de leer van de 

                                                 

14 Idem. (1/157) 

15  Idem. (1/57) 

16 Voir : Manhâj e-Sunna (5/283). 
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groepen.  Veel van de filosofische meningen die hij 
aanhaalde, vindt men niet terug bij de auteurs die 
geinspireerd zijn door ibn Sina, zoals Elgazali, 
Eshihristani en Arrazi. Hij inspireerde degenen na hem, 
zoals Ennubakhti, Elash’ari en Eshihristani17.  Ondanks 
de veelheid van meningen die ze overleverden, 
ontbrak er in hun werken de standpunten van de 
moslimvoorgangers. Omdat die eenvoudigweg niet 
gekend zijn.18 Ennubakhti schreef het boek el Ara wa 
e-Diyanat. In zijn boek verwerpt hij op een intelligente 
wijze de aristotelische logica19.   Abu Alhasan El Ash’ari 
(o. 324 h.) de auteur van het boek Maqâlat ghaïr el 
Islâmiyîn die omvangrijker is dan Maqâlat el 
Islâmiyîn20. Hij vermeldt in zijn boek een aantal 
wiskundige en natuurwetenschappelijke verslagen en 
divergenties onder de griekse filosofen, die niet 
werden geciteerd door grote auteurs zoals El Farabi en 
Ibn Sina. Zijn (verzamelde) werken zijn rijker dan de 
werken van Eshihristani (o. 548 h.) de auteur van el 
Milal wa e-Nihal, want hij was nauwkeuriger en 

                                                 
17 Idem. (2/516). 

18 Idem. (5/268) 

19 Idem. (5/268) 

20 Idem. (2/224) 
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scrupuleuzer wanneer hij de teksten uit de originele 
werken overschreef21. Hij had meer kennis over de 
groepen, bovendien kende hij de islamitische leer 
beter, en hij had ook uitgebreider algemene kennis 
dan Eshihristani..... .22 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Idem. (5/383) 

22 E-Nubuwwât (220) 
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