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Een recente film van de Egyptische regisseur Youssef Chahine, La destinée ('al-Massir', 'Het noodlot'), tekent een liefdevol portret van Ibn Rushd alias Aveiroës (1x2.51198), de beroemdste filosoof van al-Andalus of islamitisch Spanje. Hierin neemt de
wijsgeer heldhaftig stelling tegen een schimmige religieuze groepering die de macht
in het Almohadenrijk wil grijpen, en muziek en menselijke liefde wil verbieden.
Ondanks een toenemend isolement, brandaanslagen en zijn uiteindelijke verbanning houdt hij stand met zijn ideaal van een verlichte, wetenschappelijke islam tegen
geweld en intolerantie, en betoont hij zich en passant een vaardig arts, een middelmatig schaker en een zorgzaam echtgenoot. In de film heeft de bekende Nubische
zanger Mohammed Munir een sympathieke bijrol. Hij breekt herhaaldelijk de spanning met een gepast lied, waatop bij één gelegenheid zowaat een poging wordt gedaan tot Andalusisch tapdansen. Zo wordt een theologisch drama aangekleed als
Fred Astaiie-musical.
La destinée is een politieke fabel met een ondubbelzinnige boodschap voor en
over het hedendaagse Egypte, en daarbij passen vragen over historische correctheid
domweg niet. Maat het beeld dat eraan ten grondslag ligt heeft een algemenere aantrekkingskracht: Aveiroës als individuele vrijdenker die rede, wetenschap en mensenrechten verdedigt tegenovei de holden bloeddotstige obscurantisten die religie
misbtuiken voor politieke doelen. Chahine is zeker niet de enige die Averroës op deze manier inlijft bij een hedendaags politiek debat, en hem behandelt als embleem
van een in wezen 'moderne' islam. Divetse andere intellectuelen, zoals Mohammed
Abd al-Jabti (1984) en Nasi Hamid Abu Zayd, loven eveneens in hem de bij uitstek
als modem geziene kwaliteiten van intellectuele vrijheid, rationaliteit en wetenschappelijke kritiek. In deze opzichten lijkt een andet islamitisch denker, Ibn Taymiyya (1263-1328), zijn absolute tegenpool. Ibn Taymiyya woidt opgeëist dooi juist
die groepen die in La destinée als bad guys zijn gepoittetteeid. Hij is niet alleen de
inspirator van de Wahhabi-beweging, die sinds de negentiende eeuw de macht uitoefent in Saoedi-Arabië, maar ook het grote vooibeeld van islamitische 'fundamentalisten' of 'anti-modernisten' uit de eerste helft van deze eeuw, zoals de Pakistaanse
Abu 1-A'la al-Mawdudi en de Egyptische Sayyid Qutb, die westerse beschavingsidealen als democratie en mensenrechten afwijzen als onverenigbaar met de van hogerhand geopenbaarde wet, de sharia.' Voeg daarbij het feit dat Ibn Taymiyya een
boek tegen Griekse logica, 'Weerlegging van de logici', heeft geschreven,2 en het stereotype van de rabiate leligieuze anti-rationalist lijkt compleet. Maai niet alleen ver40
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dedigers van de filosofische rede zien in Ibn Taymiyya een aartsvijand. O o k hedendaagse liefhebbers en volgelingen van het soefisme, de mystieke stroming in de islam,
beschouwen hem als de verklaarde tegenstander van alle mystiek, heiligenverering
en spiritualiteit - eigenlijk van alles wat voor sommigen de islam zijn aantrekkingskracht en charme geeft.'
Kortom, staat Ibn Rushd als eeiste islamitische modernist tegenover Ibn Taymiyya als de fanatieke zwartekousenmoslim die alles afwijst wat verlicht of individueel is
aan religie? De verleiding is sterk. Toch is het te gemakkelijk om de tegenstelling in
deze teimen te omschrijven. Vooi de eurocentrische opvatting die 'moderniteit' gelijkstelt aan de verbanning van religie uit de publieke sfeer, is de politieke mobilisatie van de islam per definitie 'anti-modem'. Het is echtei precies deze instelling die
het zicht belemmert op wat ei nieuw is aan de hedendaagse stromingen die van religie een instiument van politieke actie maken, en op de radicale discontinuïteiten
die hedendaagse uitingen van 'fundamentalisme' in de islamitische wereld vertonen
met de politieke otdeningen uit het veileden. 4
Het is daaiom de moeite waaid deze twee denkeis nader met elkaar te confronteren. Niet omdat ze de 'zuiverste' vertegenwooidigeis van deze of gene stroming of
traditie zouden zijn, maar juist omdat het voor velen blijkbaar voor de hand ligt om
ze als zodanig te beschouwen. Het is hier niet mijn bedoeling om de oorsprong of
redenen van deze stereotiepe beeldvoiming te traceren, en al helemaal niet om te
suggereren dat onze, schijnbaar voor de hand liggende, sympathieën eigenlijk precies omgekeeid zouden moeten liggen. De overeenkomsten en verschillen tussen
beide denkers vormen een wezenlijk complexere en interessantere matetie dan gemakkelijke tegenstellingen als die tussen rede en geloof, wetenschap en dogma, of
zelfs die tussen moderniteit en traditie suggereren.

KRISIS 74

Filosofisch denken in de islamitische wereld
Het filosofisch denken van de Grieken kwam in de islamitische wereld in de mode
op een moment dat zich al een viij vet uitgeweikt geheel van inheemse wetenschappen had ontwikkeld. O m tot betedeneetde ooidelen in rechtspraak, dogmatiek en
exegese te kunnen komen had men systematisch ondetzbek gedaan in de grondslagen van het recht, theologie (kalam) en in de taalkunde. Deze 'Arabische wetenschappen', zoals ze weiden genoemd, hadden hun uitgangspunten in de openbaring
die in het Atabisch was veikondigd, al volgden hun redeneringen expliciete logische
en methodologische regels. Als zodanig werden ze onderscheiden van de 'antieke
wetenschappen', die ondei andere de metafysica, natuurfilosofie en (aristotelische)
logica omvatten. Ze heetten uit te gaan van grondprincipes die het menselijk verstand op eigen kracht bereiken kon, en dus geacht werden niet aan een specifieke
taal, cultuur of openbaring te zijn gebonden.
De Arabische en antieke wetenschappen voimden min of meer twee onderscheiden paradigma's in de Kuhniaanse zin, namelijk gehelen van kennisaanspraken met
hun eigen notmen voor geldigheid en waarheid. Voorzover er sprake is geweest van
debat, conflict of confrontatie tussen deze twee, ging het daaibij dan ook niet om
een algemene tegenstelling tussen rede en geloof, maar om vragen over welke maKAMELENVLEES OP EEN BERGTOP
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nieren van redeneren tot zekerheid zou leiden, en over eventuele beperkingen op het
menselijk verstandelijk vermogen om op eigen kracht, dus zonder tussenkomst van
openbaring, te komen tot kennis van de volledige waarheid. De antieke wetenschappen hadden de ambitie, of pretentie, om op grond van onbetwijfelbate piemissen en
syllogisüsche methoden, kottom met demonstratieve of apodeiktische redeneerwijzen, zelfstandig tot absolute zekerheid te komen. De Arabische wetenschappen
daarentegen waren skeptischer over het vermogen van de mens om met zijn redeneren onbetwijfelbare kennis te verwerven. Zij hanteerden dan ook dialectische redeneringen die de conclusie hooguit waalschijnlijk maken, maat niet zeker. Of preciezer, ze volgden eerder een stoïsche manier van redeneren, die uitging van een
propositielogica in plaats van Aristoteles' termenlogica en waarin de gevolgde analogieredeneringen [qiyas) niet meer dan een aanwijzing of indicatie [daliel) gaven voor
de conclusie, geen dwingende reden of logische oorzaak.5
Onder islamitische denkeis gold het als vanzelfsprekend dat rede en geloof met
elkaai in haimonie zijn. Men geloofde dat de waaiheid één en enkelvoudig was, en
dat velschillende methoden om haai te bereiken dus uiteindelijk niet met elkaai in
strijd zijn, maar tot dezelfde resultaten zouden leiden, althans voorzover ze correct
en deugdelijk zijn. Verscheidene auteurs zagen daarom in het feit alleen dat er onder
filosofen zo'n verschil van mening over centrale kwesties heetste al een aanwijzing
dat hun methoden niet tot ware kennis leidden maar bleven steken op het niveau
van de opinie. Regelrechte afwijzingen van de antieke wetenschappen als domweg
'on-islamitisch' zijn er echtei maar zelden geweest. De kiitiek op de wijsbegeerte
gold vooral het feit dat ze haai aanspraken niet waar kon maken, en dus niet op basis
van enkel menselijk redeneren tot zekeiheid kon leiden. En verder dat ze tot kosmologische doctrines leidde die in strijd waren met geopenbaaide waaiheden. Vootzover daadwerkelijk geprobeerd is om de wijsbegeerte uit te bannen als een legitieme
vorm van kennis, is ze doorgaans in dezelfde beweging weer naar binnengehaald,
omdat haar vragen en methoden steeds meer versmolten met die van de theologie.
Het duidelijkst is dit te zien in al-Ghazali's roemruchte Tegenspraak der filosofen ('Tahafut al-falasifa')6. Hierin bekritiseerde hij Grieks-géïnspireerde metafysische doctrines voorzover die met de openbaring strijdig waren of tot twijfel aan geopenbaaide
waaiheid konden leiden. De logica die aan die doctrines ten grondslag lag, liet hij
echter ongemoeid. Aristoteles' leet van syllogismen, definities, het ondetscheid tussen essentie en bestaan en zelfs de categoiieënleer beschouwde hij als een neutraal
gereedschap dat op zich geen metafysische implicaties heeft. Ten onrechte oveiigens,
want Aristoteles' taalfilosofische noties zijn onlosmakelijk vetbonden met zijn metafysica en met de grammaticale structuut van het Grieks.
In elk geval had zich tegen Ibn Rushds tijd een soort consensus gevoimd dat falsafa op zich tot dubieuze resultaten leiden kan, maar dat logica een legitiem onderwerp van studie vormde. Ook zag men logica in de eerste plaats als kentheoretisch
instrument: een methode om kennisaanspraken te toetsen op hun geldigheid en
waarheid. Logica werd, anders dan vandaag, dus niet gezien als strikt formeel, of
zelfs als een in wezen tautologisch systeem vooi het manipuleren van symbolen,
waarvan het wetenschappelijk succes niet van een specifieke kennistheoretische interpretatie afhangt. Al-Ghazali prijst in de Tahafuten elders de Griekse logica aan als
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een onfeilbare kennistheoretische maatstaf, die daarom ook in juridische en theologische kwesties mag en zelfs moet woiden gebtuikt: oppervlakkige verschillen tussen
logica en de bekendere vormen van juridisch redeneren [qiyas of analogieredeneren)
zijn niet meei dan tetminologisch, concludeert hij.
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I b n Rushd en de A l m o h a d e n 7
In het Westen is Ibn Rushd vooral bekend gewotden dooi zijn commentaren op het
werk van Aristoteles, en door zijn kritiek op al-Ghazali's weerlegging van de filosofen in De tegenspraak der Tegenspraak} De gangbare mening is dat hij de 'ware' Aristoteles zou hebben herontdekt die om onverklaarbare redenen aan de islamitische
wereld onbekend zou zijn gebleven. In concreto houdt deze opvatting niet meer in
dan dat hij de aristotelische canon heeft ontdaan van neoplatoonse toevoegingen, en
het in de islamitische filosofie vooiaanstaande begrip van emanatie verwierp. Zijn
eigen interpretaties staan soms nog ver van wat we vandaag de dag voor Aristoteles'
denken aanzien. Veidet is het feit dat Ibn Rushd een gioot deel van zijn leven qadi
of religieuze oppenechtei in Coidoba en Sevilla was, een gegeven dat niet zomaat
ondet het tapijt geveegd kan worden. Hij zou geen tegenspraak hebben gezien tussen zijn theologische, juridische en filosofische werk, en hij heeft nooit afstand genomen van de religieuze openbating die in de sharia of wet was neeigelegd. Hij
heeft meerdere belangrijke, en nog steeds gelezen, werken over theologie en over
theoiie en praktijk van het techt geschieven. Er zijn geen serieuze redenen om te geloven dat hij dit soort werk schreef om zijn 'ware', niet of nauwelijks nog islamitisch
te noemen opvattingen te verbergen, een opvatting die wel lange tijd onder westetse
lezeis heeft geheeist.
Ibn Rushd schreef zijn wetk dan ook voor verschillende gehoren. Zijn Aristoteles-commentaten schreef hij op de expliciete uitnodiging van de Almohaden, de lokale machthebbeis die in hun dogmatiek het veistandelijk begrijpen van de religieuze openbaring aanprezen, maar voor het gewone volk (dat hen niet veel sympathie
of legitimiteit schonk) slechts het gehoorzamen aan de letter van de wet verordonneerde. Mogelijk 'onislamitische' ideeën over schepping of oorzakelijkheid verkondigde hij als filosoof, en niet als schriftgeleerde. Zijn filosofische project van het herstellen van de 'zuivere' aristotelische rede was zodoende onlosmakelijk verbonden
met het beleid van de Almohadendynastie; volgens Dominique Utvoy is zijn filosofische wetk zelfs zo nauw vetbonden met de politiek van deze dynastie dat het er
viijwel tegelijkertijd mee in veigetelheid geraakt is.
I b n Taymiyya en de M o n g o l e n 9
Ibn Taymiyya leefde iuim honderd jaar na Ibn Rushd in Damascus, een heel ander
deel van de islamitische wereld. Dat hij geen rabiate en dogmatische anti-rationalist
was, blijkt al uit het feit dat hij zijn filosofische en andere tegenstandeis meet met
argumenten dan met machtswoorden of banvloeken te lijf gaat. Hij heeft bijvoorbeeld ook een apart pamflet geschieven tegen Ibn Rushd, Weerlegging van Averroës
filosofie. In dit (helaas moeilijk vindbare) geschrift heihaalt hij de gebtuikelijke atguKAMELENVLEES OP EEN BERGTOP
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menten tegen filosofisch geloof in secundaire causaliteit, een ongeschapen wereld,
en het bestaan van essenties en universalia - bezwaren die al bekend waren uit onder
meer al-Ghazali's Tahafut al-fialasifa. Elders bekritiseert Ibn Taymiyya overigens juist
al-Ghazali met behulp van Ibn Rushds weerlegging van dit werk, de Tegenspraak der
Tegenspraak]
De felheid van zijn polemieken moet dan ook niet worden verklaard uit enig
dogmatisch fanatisme, maar uit de ernst van de gevaren die volgens hem de islamitische gemeenschap van gelovigen of umma bedreigden, en daarmee de sociale rust en
vrede die ze impliceerde. Voor hem is het naleven van de sharia de enige garantie
voor het welzijn van de umma. De umma is volgens hem ook niet afhankelijk van
een specifieke heerser; hoofdzaak is dat ook hij zich aan de wet houdt. Ibn Taymiyya
is daaimee een van de weinige denkets die openlijk de wetten plaatsen boven het absolutistische gezag van de sultans en kaliefen van hun tijd.
De grootste bedreigingen vooi deze oide waren volgens Ibn Taymiyya van buitenaf de veroveringstochten van de Mongolen, die de oostelijke islamitische wereld
van zijn tijd teisterden, en van binnenuit de ondermijning van de wet dooi pantheïstische mystiek en heiligenverering, zoals die aangemoedigd werd door menig
machthebber Tegen de Mongolen vetzette hij zich deels omdat ze zich volgens hem
slechts schijnbaat tot de islam hadden bekeerd, en verder nog hun eigenyasa-wetten
handhaafden. Een Mongoolse heerser zou dus nooit het legitieme gezag over de umma kunnen uitoefenen, en daarmee zouden legitimiteit en orde van de beschaving
van zijn tijd verdwijnen.
Ibn Taymiyya was evenmin principieel tegen de mystiek als een weg naar kennis
van het goddelijke; zelfwas hij actief lid van een lokale soefi-orde, en hij is begraven
op een soefi-kerkhof in Damascus. Waar hij zich wel tegen verzette was de bij de soefi's nogal wijdverbreide neiging om het individuele inzicht te verheffen boven de letter van de wet. En vooral verzette hij zich tegen het monistisch pantheïsme dat werd
uitgedrukt in Ibn al-'Arabi's doctrine van de 'eenheid van het zijn' [wahdat al-wudjud). Volgens Ibn al-'Atabi bestaat ei niets dan God, en is alles wat bestaat dus — inzovette het bestaat - identiek met God: elk schepsel draagt iets van de Schepper in
zich. Ibn Taymiyya ziet hierin een ondetmijning van de goddelijke transcendentie,
en daarmee van het onaantastbare gezag van religieuze openbaring. Als er geen onderscheid meer is tussen schepper en schepping, of tussen Heer en dienaar, dan vervalt ook het gezag van de wetten die de scheppet aan zijn dienaais heeft geopenbaard, de sharia. En door deze ondermijning van de religieuze wet, de basis van alle
sociale orde, is Ibn al-'Arabi's mystiek volgens Ibn Taymiyya gevaailijkei voor het
voortbestaan van de gemeenschap van gelovigen dan de Mongoolse plundeitochten.
Ten aanzien van deze gevaren benadtukt Ibn Taymiyya het belang van stiikte
handhaving van de geopenbaatde wet; goed gedtag van leden van de gemeenschap
bestaat bij hem echtei niet slechts uit het zich houden aan inhoudsloze rituelen,
maar omvat ook oprechtheid in de bijbehorende intenties en gevoelens. Ondanks
zijn onherleidbare maatschappelijke rol heeft religie hier dus een eveneens centrale
innetlijke dimensie. Juist om deze reden noemt Laoust hem de eeiste modernist in
de islam, hetgeen andermaal suggereert dat 'moderniteit' vaak meer een term van
waardering is dan een analytische of verklarende notie. Je zou Ibn Yaymiyya dus,
M I C H I E L LEEZENBERG

enigszins gechargeerd, als een populistische oppositie-intellectueel kunnen omschrijven, al gaat in zo'n slogan wel zijn ambivalente houding tegenovei de wereldse
machthebbeis, de Mamelukken, verloren. Hij bekritiseetde hun aanmoediging van
mystiek monisme en van heiligenverering, maat trok niet hun legitimiteit als heeisers van de umma en beschermers van de sharia in twijfel; overigens heeft hijzelf ook
nooit enige politieke of wereldse ambities gekoesteid. Ibn Taymiyya was dus hooguit een heivotmet, zeket geen revolutionair die opstand of guerrilla-achtige geweldsacties piedikte. Instemmend citeeide hij het gezegde dat 'zestig jaren tirannie te verkiezen zijn boven één nacht zonder sultan', dat wil zeggen, bij hem is de orde van
een onderdrukkend heerser veruit te veikiezen boven de totale chaos die in revolutionaii geweld ontstaat.
Tenslotte is het misschien ironisch om te zien dat juist Ibn Taymiyya een uiterst
'modern' klinkende kennistheoretische kritiek geeft op de syllogistiek. Hij beatgumenteeit namelijk dat logische wetten op niets andeis dan conventie fusten, dat logische absttacties zoals eigenschappen en essenties slechts mentale constiucties zondet buitengeestelijk bestaan zijn, en dat logica fotmeel geldig maar circulair is, en
daardoor kennistheoretisch triviaal. Een detgelijk strikt nominalistisch conventionalisme doet misschien het meeste denken aan dat van sommige leden van de Wiener Kreis. Maar ook door het toeschrijven van een detgelijke 'moderniteit' aan een
middeleeuws denker worden enkele aspecten of ideeën losgetrokken, niet alleen uit
het veiband van Ibn Taymiyya's eigen denken, maar ook uit dat van de bredere veionderstellingen van zijn tijd. Ibn Taymiyya reageerde tegen het realisme ten aanzien
van univetsalia en oorzakelijkheid van Aristotelianen als Ibn Rushd; dit ondeimijnde immets de almacht en de eenheid van de goddelijke wil.
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De interpretatie van de koran
De tegenstelling tussen Ibn Rushd en Ibn Taymiyya komt misschien het duidelijkst
naai voren in hun houding ten aanzien van de interpretatie van de geopenbaaide
tekst van de koran. Al bij de eerste theologische debatten speelde het probleem van
de precieze interpretatie van kofanpassages die aan God menselijke kenmeiken toe
lijken te schrijven, zoals het bezit van wil, macht, ogen en handen. Zulke veizen lijken sttijdig met het stiikte dogma dat God volledig transcendent is: 'Geen ding is ei
aan Hem gelijk' (koran 42: 9). Als oplossing werd al vroeg voorgesteld om zulke verzen figuurlijk te inteipteteien: ze golden als niet meer dan poëtische of retoiische
manieren om het ongeschoolde volk te overtuigen, omdat dat niet in staat was om
de absttacte waarheid te bevatten: die was alleen begrijpelijk voor theologisch of filosofisch ondetlegde wetenschappeis. Maar ook de tegenoveigestelde mening kwam
vooi, met name ondet mystiek gelichte denkeis. Voor hen is God het enige dat werkelijk bestaat, en daarom ook het enige waarvan letterlijke of waarachtige [bi'l-haqiqa) uitspraken kunnen worden gedaan. De schepping is slechts een afgeleide van
de Schepper, en uitspraken erover zijn er dan ook slechts afgeleid of figuurlijk [madjaazi) op van toepassing.
Ibn Rushd beaigumenteeit in zijn Fasl al-maqaal ('Definitieve vethandeling')
dat de demonstiatieve waaiheden van de filosofie geenszins in strijd zijn met de geKAMELENVI.EES OP EEN BERGTOP
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openbaarde waarheden van de koran. Lijkt er zo'n tegenspraak te zijn, dan is een figuurlijke inteiptetatie, ofwel tawiel, van de geopenbaaide tekst veteist. Alle moslims
zijn het eiovet eens dat tawiel soms nodig is; et bestaat alleen veischil van mening
over de vraag wanneer. Met andere woorden, Ibn Rushd verdedigt de rationele duiding van de koran, maar - en hier zit bij hem de addei ondei het gras - hij kent
slechts een kleine gioep geschoolde wetenschappeis het techt op toegang tot een
deigelijke duiding toe. Hij verbiedt zelfs het verkondigen van filosofische waarheden aan de massa, en behoudt zijn veelgeprezen rationaliteit dus sttikt aan een elite
voor:
'Voor iedereen die de plicht heeft om in de uiterlijke [zahir) betekenis te geloven is tawiel
ongeloof, omdat ze leidt tot ongeloof... Allegorische interpretaties mogen alleen in demonstratieve [dat wil zeggenfilosofische]boeken worden gegeven, want daar komen alleen mensen van de demonstratieve klasse ze tegen. Maar als ze elders worden opgeschreven, en iemand het ovet poëtische, retorische en dialectische methoden heeft zoals Abu
Hamid [al-Ghazali] , dan begaat hij een overtreding tegen de sharia en de wijsbegeerte,
hoe goed de bedoelingen van die beste man ook mogen zijn... Hij wilde daarmee het
aantal wetenschappers [ahlal-'ilm) vergroten, maar vergrootte het aantal dwazen niet
minder [Faslal-maqaal, 17)'.
Dit filosofische esoterisme of elitarisme impliceert een politieke of sociale stellingname, die in Ibn Rushds geval duidelijk bezien kan worden in het licht van zijn nauwe banden met de Almohaden. In zo'n licht bezien is het alletminst toevallig dat
juist Ibn Taymiyya fel gekant was tegen elke veikondiging van enige dubbele waaiheid. Hij behoorde tot de relatief populistische Hanbali-rechtsschool, die figuutlijke
interpretatie afwees en de stelling aanhing dat kenmerken als macht en wil zowel
van God als van Zijn schepping letterlijk waar gezegd kunnen worden:
"Sommigen zeggen dat die termen [dat wil zeggen predikaten als 'goed', 'almachtig', enzovoort] letterlijk gebruikt worden voor de Schepper, maar figuurlijk voor de schepping.
Een groep B'tini's ['esotetisten', ofwel isma'ili's] en filosofen geloofde het tegenovergestelde, namelijk dat ze figuutlijk voor de Schepper en letterlijk voor schepselen worden gebruikt. De meeste geleetden zeggen echter dat ze letterlijk van toepassing zijn op zowel
de Schepper als Zijn schepping... Dit is ook de opvatting van de filosofen, al weerspieken
veel van hen zichzelf: in hun incompetentie onderscheiden ze dingen die gelijk zijn (vertaling Hallaq 1993, 45).'
Maar dat maakt Ibn Taymiyya nog niet tot een soort cognitief of kentheoretisch democraat die slechts de almacht van de rede en de waaiheid etkent, en geen vorm van
menselijk intellectueel gezag. Evenals Ibn Rushd citeert hij instemmend een aan Ali
toegeschieven uitspiaak dat het gewone volk slechts horen mag wat het zonder
moeilijkheden kan begrijpen, omdat het anders de geopenbaarde waarheden zou
kunnen gaan betwijfelen. Beiden probeerden dus om, in steik onderscheiden omstandigheden, de vraag te beantwoorden hoe in een grotendeels ongeletterde samenleving de naleving van de geopenbaarde wet als bron van rust en 01de het beste kon
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worden gewaarborgd. Bij beide denkers zijn dus taalfilosofische en kentheoretische
vragen onlosmakelijk vetbonden met een politieke theorie.
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Falsafa en k a l a m als p a r a d i g m a ' s
Voorzover er enige ernstige confrontatie tussen Ibn Rushd en Ibn Taymiyya bestaat,
is dat ei geen tussen individuele vrijheid en traditie, of tussen rede en geloof, maar
tussen twee paradigma's of vormen van rationaliteit, elk met hun eigen noties van
geldigheid en waarheid. 10 In laatste instantie gaan deze twee vormen van rationaliteit terug op de twee sooiten logica die in wetenschappelijke en juridische argumenten werden gehanteerd: de aristotelische syllogistiek van de falsafa en de stoïsch
geïnspireerde logica van de kalam. Beiden proberen hun respectievelijke paradigma
te zuiveren: Averroës probeerde de aristotelische traditie te ontdoen van zijn aangegroeide neoplatonisme, en Ibn Taymiyya probeerde omgekeerd de redeneerpatronen van de religieuze wetenschappen te ontdoen van metafysische doctiines die er,
gedragen dooi de Giiekse logica, waren ingekropen.
Maar Ibn Taymiyya wijst de syllogismenlogica niet af omdat ze strijdig met de
openbaring zou zijn, of niet in de openbaring woidt genoemd als legitieme redeneervorm; hij probeert door middel van argumenten zijn publiek te oveituigen. Interessant is ook dat hij de Giiekse logica niet als zodanig afwijst, maai slechts omdat
ze volgens hem niets toevoegt aan de logica van juiidisch redeneren. De zekerheid
die syllogismen zouden geven berust volgens hem slechts op de zekerheid van hun
premissen, niet op een superieure methodiek. De syllogismenleer mag formeel dan
wel correct zijn, maai kentheoretisch is ze inhoudsloos en dus van geen belang. Ibn
Taymiyya vergelijkt de aristotelische logica daatom met een portie kamelenvlees die
eigens hoog op een beig ligt. Ze is moeilijk te bereiken, en de kwaliteit van het product is al die inspanning niet waard.
In laatste instantie is het debat tussen deze twee denkers, dat ook diverse andere
wijsgeren en theologen in de islamitische wereld heeft beziggehouden, één mogelijke belichaming van een debat tussen aristotelisch géïnspiieetd realisme ten aanzien
van universalia enerzijds, en anderzijds een strikt nominalisme dat abstracties als
niet meei beschouwt dan zuivei mentale constiucties zondet tegendeel in de buitenwereld, en in logische wetten niet meei ziet dan puut menselijke conventies. Maai
ook hier bestaat het risico dat we deze zijden zien als steiket van elkaar gescheiden
dan ooit feitelijk het geval was. Beide hier besproken polen hebben allerminst de
zuiverheid die hun wordt toegeschreven. Aveitoës mag dan als filosoof bezwaai gemaakt hebben tegen het gebtuik van kalam-redenering; hij had er als theoloog en
techtsgeleeide geen bezwaren tegen om aristotelische methoden in theologische en
juridische aigumentatie in te voeten. Omgekeeid is Ibn Taymiyya veel meei aiistoteliaan dan hij doet vootkomen. Hij gelooft dat de beste analogieredeneiingen zich
niet baseren op oppervlakkige gelijkenis, maar op essentiële kenmeiken, of zelfs ooizakelijke velbanden (Laoust 1939, 80-100).
Uit dit alles hoeft men niet te concluderen dat de oppetrechter van Coidoba en
de polemist van Damascus niet meet dan inconsequente en zichzelf weeileggende
opportunisten waren. Het toont veeleei dat achtei elke gemakkelijke tegenstelling
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van tradities, epistemes of paradigma's een veel complexei spanningsveld van toenadering en afstoting, van zuiveiing en syncretisme, en uitdaging en consensus, schuilgaat.
Wat impliceert dit alles voor debatten over islam en moderniteit die vandaag de dag
worden gevoerd? Als gezegd zijn die debatten politiek van aard, en Ibn Rushd en
Ibn Taymiyya zijn daarin slechts symbolen of emblemen voor de aanspraken en
waarden die verdedigd worden. Het beroep dat erin gedaan wotdt op noties als 'rationaliteit', 'vooiuitgang', 'traditie', 'cultuur' en wat al niet, dient dikwijls eetdet politieke of zelfs polemische doelen dan analyse. In laatste instantie weetspiegelt het
openlijk politieke gebruik van zulke terminologie de aanspraken van de partijen op
velschillende votmen van legitimiteit, en daaimee van macht.
Vooi een hedendaagse West-Europese lezer kan een historische contextualisering
van zulke denkers indirect als tegengif dienen voor het dogma dat elke activeiing
van religie in het openbare leven per definitie een stap teiug is. De teconstiuctie van
een debat tussen Ibn Rushd en Ibn Taymiyya, twee van de interessantste denkers
van h u n tijd, levert geen gemakkelijke confrontatie op tussen dogmatiek en rede,
maar een dialoog tussen twee vormen van rationaliteit of paiadigma's die wederzijds
elkaar beïnvloeden, en allerminst met elkaar in absolute tegenspraak zijn.

Noten
1. Zie hiervoor bijvoorbeeld Emmanuel Sivan (1990, met name 95 ev).
2. Zie Wael Hallaq (1993), een vertaling van een vijftiende-eeuwse samenvatting van dit omvangrijke werk.
3. Zo stelt Michel Chodkiewicz Ibn Taymiyya indirect verantwoordelijk voor de verwoesting
door de wahhabieten van talloze heilige plaarsen en pelgrimsoorden in de islamitische wereld
(i993,9)4. Voor een meer gedetailleerde discussie hiervan zie mijn artikel, Leezenberg (1998).
5. Zie hiervoor de belangwekkende studie van Josef van Ess (1970).
6. Recent vertaald door Michael Marmura (1997).
7. Voor een gedetailleerde plaatsing van Ibn Rushd in het sociale, politieke en intellectuele klimaat van zijn tijd, zie de uitstekende biografie van Dominique Urvoy (Parijs 1998).
8. Vertaald door Simon van den Bergh: Averroes'Tahafut al-tahafut (Oxford 1954).
9. Voor meer over Ibn Taymiyya's leven en werk, zie Henri Laoust 1939.
10. Voor een discussie van de vraag hoe de verschillende 'paradigma's' in het islamitisch denken
van de Middeleeuwen totstandkwamen, en van de overeenkomsten en verschillen tussen de twee
hier onderscheiden stromingen, zie Aziz al-Azmeh (1986).
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