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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  82، شماره مسلسل 5931سال هشتم، تابستان 

 

 مقایسه تطبیقی عقالنیت باورهای دینی

 و مالصدرا غزالیاز دیدگاه 
 

 
 
 
 

 92/4/92تاريخ تأييد:  5/9/99تاريخ دريافت:  

 محسن جوادی

 ملیحه محمودی بیات

 

 

 

 

 

 

در جهوان   تاجو   قابو  از نکوا    میان دین و عقالنیت همواار   ۀبررسی رابط
تفکور   ۀحاضر این مسئل  را از دیدگا  دو نماینود  ۀاسالم و غرب باد  است. مقال

گرایوی   موان یاک  بیشتر ب   یغزالمالصدرا و غزالی بررسی نماد  است.  :اسالمی

نواتاان   نیو اما آن را در درک و فهم د رفت یرا پذ یعق  نظر نک یا باشهر  دارد 
داد   حیتورج  یعاام را ب  عقو  فلسوف   مانیا یحت ، یدل نیمب  ه ،دانست  است و

بو  مااحو     ،کنود  یمو عقو  اشوار     یها تیمحدودگرچ  ب  ، اما مالصدرا .است
ای عقو  در فهوم   سوهم مهموی بور    و دهود  یمو بهوا   اریبس نید ۀدر حاز یعقالن

بو    نقاط تشاب  و تفارق دیودگا  ایون دو   انیب با. مقال  است  ی دینی قایها گزار 
 نظرا  آنها پرداخت  است. ۀتطایق و مقایس

 

 .، مالصدرایغزال عق ، عقالنیت، باور، باور دینی، واژگان کلیدی:
 

                                           
 قم. دانش یار دانشگاه 

 

 .دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران پردیس فارابی 
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 مقدمه

بو    ی  خداونود متاواد در سرشوت آدمو    کدانند  یم یعق  را ماهات یان الهیاد

افتو  اسوت و   یان بازشناخت حق از باط  را کآن ام ۀواسط ب  یا  نهاد  و آدمیود

 یو مناع مستقل یحجت اله ی،نیر منابع دیدر عرض سا ،  عق ک روست نیازاهم 

 یایر شو کو در تف یم محاریاز مفاه یکی یایمطابق منابع ش ،قلمداد شد  است و

 عنواان  بو  ن منوابع از عقو    یدر ا نک یااست. عالو  بر  یبشر کۀفاهم  و مدر ۀقا

 ۀواسوط  بو    خداوند کاد ش یم برد  نامفراتر از صرف قا  استدالد و برهان  یا قا 

ن مانوا  یدر ا (11،ص1(.)کلینی، بی تا، جنحمَ  الرَّبِ دَاِا عُمَ ق ُلاَأ، )شاد یآن عااد  م

مراحو  و   ی  فورد پوا از طو   کو اسوت   یو نظور  یمت عملکح ۀدربردارندعق  

 ابد.ی یب  آن دست م یو عمل یدرجا  علم

 ۀرفتن همو یپوذ  بواوجاد ع، یمذهب تشو  نظر از ژ یو ب  ،اسالم نظر از ،هرحاد ب 

 یاستدالد و برهوان منطقو   ی، بر نقش مارفت بخشیعق  استدالل یها تیمحدود

 یوی گرا عقو   یها شاد. از جلا  یار مید بسکیتأ ینید یها   گزار یدر اثاا  و تاج

الم و کو  ۀحواز   در کاست  یایش یها در حاز  یو مداوم فلسف یع سنت قایتش

را  یایش ۀشیاندواسط ،  ۀحلق عناان ب  یی،گرا ق است. ع افت ی را ز ین یعرفان نظر

جواد  یا منسوجم  یرکو نظام ف یکها و علام گاناگان هماهنگ نماد  و  در عرص 

لسواف نامودار   یف -نیصودرالمتأله  یوۀ متاالمت کتب حکبارز آن م ۀنمان  کرد  ک

ر ارائو  داد   یو نظ یخاد بو  ۀناب ب ع و ید و بدیجد یا فلسف  حق ب   کاست  -یایش

 یتیفاوال  ،تاقو   کو   ییازآنجوا  دارنود  اعتقادهمچان غزالی  یبرخ حاد نیباا. است

 یامور مقودس امور    ک  یدرحال ،ندک یو نامقدس م یرا بشر زیچ هم است،  یبشر

و  یرود اموا تقودس بو  چگوانگ     یش مو یپو  وچرا چانت با یاست. عقالن یماورائ

 دهد. یتن نم وچرا چان
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رداخت  ک  از دیدگا  غزالی و مالصودرا  اساسی پ ۀحاضر نیز ب  این مسئل ۀمقال

نسواتی میوان    تواان  یمچ  نساتی میان عقالنیت و باورهای دینی وجاد دارد و آیا 

 این دو برقرار نماد؟

در مقام پاسخ ب  این سؤاد، ب  بیان وجا  تشاب  و تفوارق از دیودگا  غزالوی و    

عق   ۀک  از سایی رابط میا پرداخت  ،دو نمایند  از تفکر اسالمی عناان ب  ،مالصدرا

نیز  ییها تفاو ک   رسد یمایشان باد  و از سای دیگر ب  نظر  تاج  ماردو دین 

 در دیدگا  آنها وجاد دارد.
 

 مفهوم شناسی
 عقل و عقالنیت

ت در امار و یمنع و بازداشتن، فهم، تثا یدر مانا« عق » ۀواژدر فرهنگ لغت، 

؛ راغب  افبانا،ی،   5/1661: 1111؛ جوهری،161-1/151: 1111)فراهیدی،.باال رفتن است

ابب   )حماقت لم ، ضدّ کن یا (11و  1/14: 1131؛ کلینبی،  646و  11/154-165: 1111

؛ زبیبدی،  1/151: 1111)فراهیبدی،  شتر ضدّ جهو  اسوت.  یو ب (646/ 11: 1114منظبور، 

 داند یم« حمق»و متضاد با « ینه» ۀواژابن منظار عق  را مترادف با  (1/131: 1165

  ک طار همانشمارد.  یزانابند شتر م یعقاد ب  مان ۀکلمرا مأخاذ از « عق »ز یو ن

هوا   نشک  انسان را از کاست  یا ز قا ی، عق  ندارد یبازمت کزانابند شتر را از حر

 (1/136: 1114)اب  منظور،ند.ک یو افااد زشت و ناپسند منع م

تفواو  از هوم پیودا    اسالم و جهان غورب ماوانی م   در حازۀ «تیعقالن»و اما 

عاقلو  در   ۀاز قوا  یمند بهر   انسان با کاست  ان مانیبد یت اسالمیعقالن ؛کند یم

 یو اجتمواع  یا  فورد یو ح کند یمتاق   یو اله یانسان یعال یها شیگراجهت 

عاقلو    ۀرد قاکارکاگر  ک  یطار ب  ،دهد یماو ساق  یخدا و بندگ یسا ب خاد را 
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 یردکارکو ن یست و انسوان بوا چنو   ین یت اسالمیعقالن گریآن د ،باشد نیا از ریغ

ت خااهود شود.   یو قهقورا هودا   یاانیو پست و ح یها شیگراب  سمت  روز روزب 

الااقو  مون   : »دیفرما ییاا عاق  را چنین تاریف مز یفیدر تاص یعلحضر  

: 1111)مجلسبی،  د.یگا ک  باط  را ترکاست  یسکعاق  و خردمند  ؛«رفض الااط 

1/151) 
 دینیباور 

در یوک تاریوف سواد ،     تواان  یمو تصدیق را  اعتقاد ،باور، عقید ، ایمان ۀواژ

: 1141)پارسبا،  هوا اعتقواد دارد.   و حقانیت آن یدرست ب   فرد کدانست هایی  اندیش 

113) 

ن سو  حالوت   یو از ا یکوی بر انسان عرض  شاد، انسان در برابر  یا  یقض هرگا 

 ،(disacceptance)ردیپووذ  ینموو  ،(acceptance)ردیپووذ  یرد: موو یوو گ یقوورار موو  

ب  مانای تصودیق اسوت یوا     از دیدگا  متفکران مسلمان باور .(withold)کدام چیه

اسالمی برای تصودیق  حکمای . شاد یماعتقاد و مارفتی ک  ب  یک گزار  حاص  

  (366-365: 1131)حسینی هروی،  :اند کرد ذکر  اس  مان

 ؛ذعان ب  صدق قضی  استو حقیقت آن ا تصدیق ب  مانای وصف قضی . 1

وصف گایندۀ قاد یا خار ک  حقیقت آن اذعان ب  این امر  عناان ب  قیتصد .2

 ؛دهد یماست ک  گایند  از کالم مطابق واقع خار 

یکی از اقسام علم حصالی ک  قسیم و مقاب  تصار ساد  و  عناان ب تصدیق . 3

 .[اسالمی است مح  بح  میان حکیمان اماهیت تصدیق بدین مان] مجرد است
 عقالنیت باور دینیدو دیدگاه در 

 ۀو در ادام  ب  مقایس کنیم میبیان  اختصار ب دیدگا  غزالی و مالصدرا را  ،ابتدا

 .پردازیم میتفصیلی این دو دیدگا  
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 دیدگاه غزالی. 1

عقالنوی در تاجیو  باورهوای     هوای  استدالدماضع غزالی دربارۀ نقش عق  و 

متناقض بور اسواس    ظاهر ب ح نیست. این اظهارا  دینی ماضای مشخص و صری

 فورض  پویش را  آنهوا است ک  غزالی  شناختی انسانو  شناختی مارفتبرخی ماانی 

 .نظریۀ خاد قرار داد  است

اظهارا  بسیاری از غزالوی در انتقواد بو  نقوش عقو  و اسوتدالد در تاجیو         

در  آنهوا لای اعتراض غزالوی بو  فالسوف  و انحصوارط     باورهای دینی وجاد دارد؛

غزالوی  کو   است در حالی این روش وصاد ب  حقیقت تأییدی بر این نظر است. 

بهترین شویاۀ تاجیو     اگرچ  ،منطقی و استداللی را ماقالیت در اظهارا  دیگری

. اظهارا  صریحی از غزالی وجواد  شناسد می رسمیت، ب  داند نمیباورهای دینی 

 درجوایی . او گوذارد  موی صوحّ   دارد ک  بر مقام عقو  در کشوف حقیقوت دینوی     

عقو  بسوان    و شاند؛ نمیعلام شرعی با علام عقلی درک : »نایسد می صراحت ب 

دارو برای مریض است و شرعیّا  همانند غذا است. نق  از عقو  آمود  و ناایود    

این را ماکواس دانسوت. مریضوی کو  از دارو محوروم اسوت از اغذیو  آسویب         

 (136: 1141)غزالی، .«بینند می

در نظر غزالی، را  عقو  و برهوان طریقوی اسوت کو        :گفت تاان می ،راینبناب

در  ای شواه  همگان تاانایی پیروی از آن را ندارند. غزالی ماتقد است زمانی کو   

کالمی نیازی نیست. غزالوی کوالم را ماننود     های استدالدکار نیست، ب  مااح  و 

د، ولی حصاد باور دینی بوا  ک  شاید در هنگام بیماری ب  کار بیای داند میدارویی 

استدالد ممکن نیست. در نظر غزالی، کالم حتی برای رفع شواها  نیوز کمتورین    

 ازنظور فاید  را دارد؛ متکلّم حتّی اگر بتااند با استدالد خصم را قانع کند، خصوم  

  (116)همان: .گردد برنمیباطنی و واقای خاد 
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اخت عقالنوی و اسوتداللی   اورهای دینوی متالوق شون   ب ،ب  نظر غزالی ،بنابراین

 .نیستند
 . دیدگاه مالصدرا2

دگا  خاد را ید ،ح و روشنیصر صار  ب از ماارد،  یارین در بسیصدرالمتأله

رد  اسووت. در نگووا  کووان یوون و باورهووای دینووی بیوودر مووارد رابطوو  عقوو  و د

مّ  کم ،گریاز طرف د، گر وید همدین مؤیعق  و د ،طرف  کی ازن، یصدرالمتأله

ام کتاب و سنت با احک ین درست و واقایو مضام یقین حقیان دیهرگز ماند.  هم

 ست. ین یو ناسازگار یتناف یا  عقلکو مدر

 د:نایس ین رابط  میصدرا در هممال

بهرۀ بیشتر مردم از سمعیات )مسائل شرعی و نقلی( بیش از عقلیات است.... .  

ذکر کنیم تتا دانستته    ای شرعی پس، باید برای این مطلب )اثبات تجرّد نفس( ادلّه

یت   بقدر  گونه همانتوافق و تطابق دارند،  باهمشود که شرع و عقل در این مسئله 

تطابق دارند. منزه اس. شتریع. پتاح ۀقت  الهیته از      باهممسائل فلسفی و عقلی 

های آن با معارف یقینی ضروری ناسازگار باشد و نابود باد  اۀکام و آموزه که نیا

)فبدرالدن   .آن با کتتا  و ستن. ستازگار و همتراه نباشتد      ای که قوانین فلسفه

 (4/111: 1111شیرازی، 

 یشوگ یح و روشن اعتقاد خواد را در تطوابق هم  ین عاار  صریصدرا در امال

 یچ مارفت عقلو ی، با هینید ۀآمازچ ی  هک مدعی استو  کند یم انین بیعق  و د

مشواهد    یناسوازگار  اردی از موا ا ن، اگور در پوار   یبنابرا؛ ندارد یناسازگار ینیقی

ا در برداشت و فهم خادمان از ی کردد یو ترد کبادن آن ش ید در عقلیا بایشاد، 

ان آن دو یو م یم بو  ناسوازگار  کا در حی و مید و تأم  روا داریتاب و سنت تردک

 م.ینکشتر تأمّ  یب
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ب  بیان جها  تشاب  و تفارق میان دیدگا  مالصدرا  تر قیدق ۀبرای مقایس ،حاد

 .میپرداز یمغزالی و 
 این دو دیدگاه تشابهجهات 

تواان بو     موی غزالی و مالصدرا  یدر مقام بیان تشابها  میان خطاط کلی آرا

 ماارد ذی  اشار  نماد.
 . اعتقاد هر دو متفکر به خدا و پذیرش مسائل محوری دین1

در  ؛ ودر دینوداری آنهوا دانسوت    تواان  یماولین جهت تشاب  این دو متفکر را 

قاد ب  اصاد دینداری و مسائ  محاری دین همچان اعتقاد ب  خدا و ناوا  و  اعت

آن را پذیرفتو  و در   یغزالو  کو   اسوت  یندارین و دیاساس د ،یخدامحارمااد. 

، ی: اثاوا  بوار  ازجملو   ،پرداخت  استاز آن  زیادیمسائ  ب   مااح  خداشناسی

 تیرؤو  یهلل الحسنا ء، اسمایت خداوند، ذا  و صفا  و افااد الهیوجاد و ماه

بو  مسوئل  ایموان بو  خودا و       یغزال (1/114: 1115؛ همو، 11: 1111)غزالی، خداوند.

موان، مجورّد   ی  اکو ند ا  ی: برخی قانایسد یماشار  نماد ،   یتفص ب مانای آن نیز 

دانند و گورو    یم یمان را عقدالقلب و اقرار زبانیگر اید یعقدالقلب است و باض

 (111-1/111: 1115)همو، ند.یافزا یز ب  آن مین ن راکسام عم  ب  ر

سووخنان مفصوولی  اوشووناخت صووفا  خداونوود و  ۀدر مسووئلمالصوودرا نیووز 

کنود کو  مانوای     همان راهی را طی میو  (113-6/53: 1111)فدرالدن  شیرازی، دارد

و  61و  3/61)همبان:  .گیورد  برهان صدّیقین در اثاا  واجب و وحد  او قورار موی  

6/341) 

میان غزالی و  ییها تفاو  متشاب  نیز ظاهر ب  ۀ، در جزئیا  این مسئلحاد نیباا

ماضوع فالسوف  کو  ضومن      ،غزالوی  ازنظرحتی  ک  یطار ب مالصدرا وجاد دارد. 

از  تور  نواماقاد یافتن علت و مادئی برای آن هستند،  درصدد ،پذیرش قدمت عالم
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بیوان  ابن رشد در پاسوخ ایون ایوراد غزالوی     ( 15: 1111ی،)غزال.سخن ملحدان است

تمیوز نوداد  اسوت. زمانمنود     « قدیم ذاتوی »و « قدیم زمانی»بین ک  غزالی،  کند یم

از علت نیست، بلک  حکمای مسلمان با قاد بو  قودمت    یازین یبناادن ب  مانای 

طورف  از ، می و غیر محدود بو  زموان دانسوت  و   عالم، از طرفی فیض الهی را دائ

: 1146)ابب  رشبد،   .کننود  یموابستگی تمام عالم هستی ب  ذا  باری را اثاا   ،دیگر

361-361) 
 . اعتقاد هر دو متفکر به اصل عقل و قوه عقالنی2

ز یست ز و عق یست شمند فلسف یاند این غزالی ۀ  دربارک یا ن یزم شیپبا تاج  ب  

  بو  مارفوت   کو اسوت   یرکو م او متفینک  تصار کرود  ین انتظار میوجاد دارد، ا

مسوائ    ۀهمو  ی  است و عقو  را پاسوخگا  یالهامی و قلای قا -وحیانی، شهادی

در سوخنان   یجود  یها یناسازگار در این زمین  -بیان شد ک  چنان - اما ،داند ینم

 :شاد یمدید   یغزال

 کو   ینحوا  بو   ،دارد رأی ایون  ب  خاد آثار از برخی در تصریحاتی، سا کیاز 

از سوای   ،و ک  ب  ناتاانی عق  اشار  دارد دهد یم قرار برابر ماتزلیان در راغزالی 

است ک   اندیشمندی ،عکا ب  غزالی، ک  دهد یم نشان تر قیدق یها یبررس ،دیگر

بو  مارفوت اسوت. وی تصوریح      یابیو  دسوت  در عق  مطلق یها ییتاانا ب  ماتقد

 انسان وجادی غایت ینباالتر و ،عق  انسان در مارفتی مناع نیتر یعالک   کند یم

 اموا  (111: 1165)غزالی، است. وجاد عالم ک  مشاب  عقالنی عالمی ب  شدن تادی 

 ۀسای در تا است اخالقی -مارفتی فرآیندی طی مستلزم غایتی چنین ب  یابی دست

 نیتور  یعوال  بو   ارادی -عواطفی  یها ساحت تربیت از بستری در بتااند عق  آن،

 (34: 1111)پورسینا، د.یاب دست خاد و فالیّت جلا 

صدرا نیز در بسیاری از آثارش پایاندی ب  این اص  را ب  خابی نشوان داد   مال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 82، شماره مسلسل 5931سال هشتم، تابستان 

 

 

 

 

 

 

63 

 ۀصودرایی، عقو  و عقالنیوت هوم از جناو      ۀچنانک  بیان گردیود در فلسوف   .است

باد  است. ب  این مانا کو    ماردنظرو هم از زاوی  وجادشناختی  یشناخت مارفت

رد است و تحقوق خوارجی   اینک  یک وجاد مج انعنا ب از عق   یشناس یهستدر 

و کشوف واقوع دارد    یینموا  واقوع ک  حیثیت  ی از آن نظرشناخت مارفتدارد و در 

مالصدرا ب  هور دو جناو  اهمیوت داد      (11: 1143)حسی  زاده، .شاد یم راند سخن 

 است.

ی و نیز کاربردی یا عملی عق  را مرتاط با شناخت مارفتصدرالمتألهین حیثیت 

نفا انسان دارای دو حیثیت است: از آن حی  کو   ک   بیترت نیا ب ، داند یمفا ن

از آن حی  ک   و شاد عالّم  نامید  می ۀکند قاّ افاضا  را از مافاق خاد قااد می

کو  مودرک    –اوّد را  ۀ. قواّ نوام دارد فاالو    ۀگوذارد، قواّ   در مادون خاد تأثیر موی 

نامنود و   عق  نظری موی  –فهمد  ا میتصاّرا  و تصدیقا  است و حقّ و باط  ر

فهمد  را می ک  مُدرِک فنان و صناعا  انسانی است و حسن و قاح –قاّۀ دوم را 

 (515: 1146)فدرالدن  شیرازی،گایند. عق  عملی می –
 ی دینیباورهاو  ها گزاره. اعتقاد هر دو متفکر به معرفت بخش بودن 3

ک  ب  باور وی، حقایقی هستند کو   گرچ  غزالی ب  نحا کلّی تاالیم دینی را و  

و ماتقود   دانود  یمرا ندارند و عام  سااد  انسان   هانآعق  و حاّ تاان دریافت 

لیکن چنین نیست کو    ،ب  سااد  و نجا  دست یافت تاان ینماست بدون دین 

هرکسی ماتقد است ک  دینی را ب  کلی فاقد مارفت بخشی بداند بلک   یها گزار 

 شواد  یمشروع  مارفت آدمی از حارا ندارد. ب  نظر وی،  ها ر گزاتاان فهم این 

 یا مرتاو  . در شواد  یم باخارحااس خاد، از ماجادا  متادّدی  ۀواسط ب و آدمی 

از ماجاداتی آگاهی یابود کو  حواّ از     تااند یمتاان عقلی خاد  ۀواسط ب دیگر، 

ی از و عقو  حصواد سوطح و نواع دیگور      آنها ناتاان است. فراتر از حوا درک 
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آگواهی   . ناواّ  نگرد یمآگاهی ممکن است ک  همچان چشمی است ک  ب  غیب 

 (51-51: 3111)غزالی، .از اماری است ک  عق  آدمی از درک آن عاجز است

و  یانیوح یها گزار  قیتصدب  را  و باور دینی مانیا ک  ییازآنجا ،نیز صدرامال

و  و ماجب تحکویم ایموان  عق  پشتاان   ماتقد است ک  کند یم فتاری آنهاقااد 

 را و پیامارنموا  شناسود  یمامام راستگا را  ،است. با عق  است ک  انسان باور دینی

 ازیو ن یبو ماجوز    ۀاز مشواهد  بوا عقو  اسوت کو  خلوق      و حتی دهد یمتشخیص 

 (1/511: 1111)فدرالدن  شیرازی، شاند.

ماودأ و ماواد   اصوالی همچوان   نقش عقو  در ایموان بو      ،از دیدگا  مالصدرا

، یا ینو ید یها گزار گفت ک  چنین  تاان یم ،ب  همین دلی  ؛ ودارد مهم یجایگاه

مالصدرا دو  ازنظر. باشند یمشناسایی عق   ۀتا حدودی، در حاز ،مارفت بخش و

را حوذف کنویم بسوی     هوا  شو  یاند ،علم شریف وجاد دارد ک  اگر در تحصی  آن

 علم ب  مادأ و مااد و نفا شناسی.خطرناک است: 

یانی علم ب  مادأ و ماواد )علوم بو      ،مهم ۀند آنان را ک  در این دو مسئلخداو

و در تمجیود اندیشو     دیستا یم شندیاند یم ،آغاز و انجام هستی( و شناخت نفا

کو  همگوی حواکی از     -نواین آن  یهوا  د یپدو  ها یشگفتگران در آفرینش عالم، 

 :دیفرما یمچنین  -و وحدانیت اوست دآورند یعظمت پد

و سخ  دلشان ان  اسبت   کنند یها و زمی  ا،دنشه م که در خلقت آسمان آ،ان

 (111: عمران آل)که: پروردگارا، هرگز ان  ،ظام را بینوده ،یافرندی.

خداوند در ماارد متاددی از قرآن کریم آنان را کو  از تفکّور و    ،از سای دیگر

 یهوا  یشوگفت  او و از تودبّر و اندیشو  در   یهوا  نشوان  تأمّ  در حکمت خداوند و 

 :استمذمت نماد   کنند یمآفرینش و از یاد خدا اعراض 
زمبی  را   و ها اننان کسا،ی هستند که اگر از آ،ان سؤال شود چه کسی آسمان
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اهلل، اما افسوس که خبود اهبا ا،دنشبه و ت مبا      :ندنگو یآفرنده است به تحقیق م

 (14)زخرف:  ،یستند.

را  مارفت و تفکور بو  ایون بواور      است ک  اینان از جهت  آن ازاین نکاهش  

ایون   ،غزالی برخالف. اند کرد بلک  آن را از دیگران گرفت  و تقلید  اند افت یندست 

 آن شصواحا  چراکو   ،دهد یممطلب مالصدرا مذمام بادن ایمان تقلیدی را نشان 

)فدرالدن   از را  تفکر و اندیش  کسب نکرد  بلک  آن را از دیگران گرفت  است. را

 (6/4: 1111زی، شیرا
 ی دینیها گزاره. اعتقاد هر دو متفکر به ذو مراتب بودن عقالنیت 4

دینوی   یهوا  گوزار  مصوادیق  مان ب  یا آنچ  بر مردم واجب استغزالی،  ازنظر

ق یعاوار  اسوت از تصود   در نگا  غزالوی   یا باور دینی مانیا . بدین ترتیب،است

زالوی  غدهود.   یدر آن نم احتماد خطا ،ست و شخصیدر آن ن یدی  تردک یجازم

ق در شش مرتا  ین تصدی  اکماتقد است  ،  شد برای چنین تصدیقی مراتای قای

 :قاب  حصاد است

 ،شواد  ی  بوا برهوان و حفور شوروط و اصواد آن حاصو  مو       کو  یقیتصد .1

، حصواد  یغزالو  ازنظور  ،الاتو  ]نماند.  یاحتماد خالف باق یبرا ییجا ک  ینحا ب 

ا دو نفر اتفواق  ی یک یدر هر دور  برا بسا چ است و د یار بایبس ین مقصادیچن

اگر نجوا  بو     ،ج یدرنت ،است و یخال یکل ب  ین افرادیاز چن یا افتد و گا  دور 

 [اند. کار اندیواقااً بس افتگانی نجا ن مارفت منحصر باشد، یا

بور مسولّما     ی  ماتنو کو شواد   یحاص  م یالمک ی  با ادلۀ وهمک یقیتصد .2

 است

ن روش در گفتگاهوا و  یو شواد و ا  یحاص  م ی  خطابیبا دالک   یقیتصد .3

 شاد یماماد استاماد م یها خطاب 
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  موارد اعتمواد   ک یدن سخن از شخصیشن ساب  صرفاً ب  ک یاعتقاد جازم .7

 دیآ یعمام است ب  وجاد م

ا بو غزالوی  ]نود  ک یجاد اعتقاد جازم می  نزد عاام اک یهمرا  با قرائن . تصدیق6

دن یبا داز عاام در دوران  یاری  بسک  است ی  تاریخ صدر اسالم، قااستناد ب

 [آورند. یمان میب  او ا ر  یشان و ب  لطف صار  و سیا

م یو   مالکبشناد  یفرد سخن ی ک  جزمش ب  این ساب است:جازم قیتصد .5

ق ن  بو  علوت   ین تصدیا]ق او شاد یتصد ساباع و خلقش باشد و این تاافق ط

  ب  علوت  کداد بر آن سخن، بل یا ن یند  و ن  ب  علت قریفرد ب  گاحسن اعتقاد 

ن و یتور  فین ضوا یو ا ،یغزال ازنظر .ابدی ین خاد و آن سخن می  بکاست  یتناسا

 کوی ف متیضا هرچند یلیق است، چان ماارد قا  ب  دلین درجا  تصدیتر نییپا

 [(41-64: تا یبی،)غزال.ستین ین ماارد ماتنیاز ا کی چیهر ب  یباد، اما مارد اخ

نیز این ذومراتب بادن در فهم دین امری پذیرفت  شود  اسوت.   صدرا مال ازنظر

افرادی ک  بتاانند را  روشن علمی و این عقیود  و ایموان حقیقوی را     ،ب  نظر وی

 :دیفرما یمخداوند در قرآن کریم  ک  چنان ،اند کمکسب کنند بسیار 

ولی بگونید به زببان اربرار    دنا اوردهیکه انمان آوردنم بگو انمان ، گاتند یم

 (11)حجرات:راه ،یافته است. تاننها و هنوز انمان در دل منا کرده

حضر  حق باالتر از آن است ک  هر کا بتااند بر اسرار او آگا  گردد  چراک 

این بدان علوت اسوت کو  دانوش تاحیود و ایموان        ؛ وجز یکی باد از یکی دیگر

تالوق  بو  او  ر قلب هر یک از بندگان ک  عنایتش حقیقی ناری است ک  خداوند ب

دست آوردن این دانش تنها با اقرار زبوانی بو      و ب دینما یمبگیرد اشراق و تابش 

 ک  چنان آن-  کالمی یرار و یا پیاند دادن باضی از دالشهاد  حق یا گفتگا و تک

  هموین  نیست. ب -علمی هستند  ۀظاهر ک  در مقام درس و افاد یکار بیشتر علما
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وجواد   شومار  انگشوت دلی  است ک  عارفان و مؤمنان حقیقی در هور زموان جوز    

 (36: 1145)فدرالدن  شیرازی، نخااهد داشت.
 تفارق این دو دیدگاه جهات

چنان است کو  در  غزالی و مالصدرا  یو اما برخی جها  مهم تمایز میان آرا

 آید. ادام  می
 نیگستره عقالنیت یا خردپذیری باورهای دی. 1

گیوری عقو  از    حودود، انوداز  و میوزان تواان بهور      المنقذ م  الضبلل  غزالی در 

 نایسد: خابی روشن ساخت  است. وی می های دینی را ب  آماز 

توان آن را  همچنان که داروهای شفابخش تن را خاصیتی اس. که با عقل نمی

اند عمل کترد،    هدریاف. و باید به تقلید پزشکان که آنان آن را از پیامبران برگرفت

ها و کیفی. تأثیر عبتادت را بته    به قطع و یقین، برای من روشن گش. که ویژگی

شتده   دستور داده« دل»ۀدود و مقداری که از طرف پیامبران برای تداوی امراض 

توان با عقل درح کرد، بلکه در این خصوص باید مقلد انبیاء بود که آن  اس. نمی

کته   بین عقتل. و ننتان   اند، نه با دیدۀ کوتاه هده کردهها را با نور نبوت مشا ویژگی

گردنتد...، عبتادت نیتز کته داروی      داروها به نسب. و اندازۀ مشخص ترکیب متی 

اس. که تنها نتور نبتوت    اس.... از ارکانی گوناگون تشکیل یافته  های دل بیماری

 (55: 9002توان آگاهی از آن را دارد.)غزالی، 

موا روشون    یعمو  آن را بورا   حوازۀ و  یارفت عقلو م گسترۀدر ادام ، غزالی 

  موا را تنهوا از   کو اسوت   ین گسوتر  توا حود   یو   اکو   اسوت  است و قایساخت  

 یو ناتاان ین مانا ک  عق  ناا  را تصدیق کندبد ،خاد آگا  سازد یها تیمحدود

 )همان( ان دارد.یب ک آنچ  مخصاص ناا  استخاد را از در

اموا در   نهود  یمو ارج  موان یهان را در حصاد اتاق  و بر نک یا بانیز صدرا مال

قوادر بو     ییایک  در مارد احکوام و قضوا   داند یمکندرو  یآن را مرکا گریماارد د
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اختصاص دارند « طار وراء عق »ب   ایاحکام و قضا نی. استنی آنهادرک و اثاا  

ر طوا »کرد  است ک  ن  احکام عق  در نزد  حیامر تصر نیک  الات  او در اسفار ب  ا

 یحتو وی در نزد عق  باطو .  « طار وراء عق »باط  است و ن  احکام « وراء عق 

موارد نکواهش قورار داد      شود   بو  داشت  باشند  نیرازایغ یرا ک  اعتقاد یکسان

 (6/4: 1111)فدرالدن  شیرازی، است.

و  یاز هسوت  ییهوا  حواز   اگرچو   چنوین تاجیو  نمواد کو      تواان  یم ،بنابراین
عموق آن   کدر یارایو را   عقو   کافت ی تاان یمرا  آن یساحت قدس خصاص ب 

 بوازهم  کنیلو  ،گذارد یها پا در آن حاز  تااند یم  کو ب  مدد شهاد است  نیست
استقالد آن اسوت.   ینف ی  ب  ماناکست، بلیعق  ن کعدم در ین سخن ب  مانایا

  کبدانها را  ندارد بل عق  مستقالً ؛اند عق ها فاق طار  حاز  نیا ،گرید  عاار   ب 
  آنها را کن صار  است یدر ا .د و ب  نار آن روشن گرددید از شهاد مدد جایبا

 .دینما یمق یتصد یآسان ب و  کند یم کبا عق  در
ابد و یرا ب یق باطنیحقا تااند یمف گردد یتلط ک  عق  مناّر شد  ،گرید  انیب  ب 

 ژ یو و بو   ،داشت  باشود  ییباال یزهاشی  قا  و تک ی  عقلکند و بلکبدانها اذعان 

نود )عقو    یگز ید ناروا دوریاال  باط  و عقای  بتااند از شاب وهم و خک یعقل

بو    یق عرفانیحقا ۀهنگام عرض تااند یم باشد،اگر شهاد هم نداشت   یحت ،م(یسل

 تااند ینم ییتنها ب   کد تاج  داشت یرد اما بایا را بفهمد و بپذهمدد خرد نابش آن

 آن ساحت گام بردارد.در 

 ،«طوار وراء عقو   »احکوام  ، ب  نظور مالصودرا   غزالی، برخالف طاق این بیان،

بور   .رندیگ یمباد از دریافت مارد فهم قرار  ،شاند ینمب  مجرّد عق  درک  اگرچ 

و ادعا دارد کو  بوا کشوف و     داند ینمد اقلب را مح یها افت یعق   ،همین اساس

نیوز  کشف و شهاد  ،رو نیازارجا  علام الهی رسید. ب  باالترین د تاان یمشهاد 
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در  ،ب  شومار رفتو    آنها نیتر ماثقنزد مالصدرا یکی از منابع مهم مارفت و بلک  

 (6/115)همان: .ردیگ یمیقین فاق برهان قرار  ۀافاد
 . میزان یقین آور بودن عقل عرفی در باور دینی2

آور  یقوین  بو  را در اعتقواد  غزالی و مالصود  ۀیکی دیگر از جها  تفارق اندیش

 مردم در باورهای دینی است. ۀبادن عق  عرفی یا باور عام

را  نیو عق  و د انیم ۀآن است ک  رابط درصددگا  ک  بیان گردید، غزالی  چنان

اسوتفاد  از توأمال  عقالنوی را     تنهوا  ن ک  وحی  کند می انیسازگار جلا  دهد و ب

از احکام تکلیفی شریات است ک   زیرااید، نم تحریم ننماد  بلک  آن را تجایز می

اطاف ب  م را شان ذهن بتاانند تا آدمیان باید ب  تحقیق ماهیت ماجادا  بپردازند

محودود  دارد ک  تاان عق   حیبارها تصر این، غزالی وجاد بامارفت صانع کنند. 

روست کو  گرچو     تااند اسااب سااد  انسانی را فراهم نماید. ازاین است و نمی

 حیبوا تقاو   اج  غزالی ب  ایمان گرایی و التزام بو  وحوی پسوندید  اسوت، لویکن     ت

در اصواد   دیو دادن ب  قااد تقل تن بیآس نید ۀو را  ندادن آن ب  حاز گرایی عق 

هایی ک  برای عقو  قایو  شود     و بدین ترتیب، وی با محدودیت را پذیرفت؛ نید

 نتاانست آن را همپای ایمان بپذیرد.

 ،وجواد دارد  ییاخوتالف مانوا   یو عقالنو  ینو ید های آماز  نیب ،یب  نظر غزال

اما فالسف  ک  بور عقو  انسوان     است فرود آمد  یآسمان یوح ۀیبر پا نید چراک 

باور  کند می دییو عق  آن را تا دهد میاعتماد دارند آنچ  را ک  حا بدان شهاد  

 :این عاار  از غزالی نق  شد  استدارند. 
ولتی اۀکتام شترع را بته ۀکمت. صترف بنتا         ندبوت دارآنانی که اقرار به ن

هتای معتین    زیرا تنها به اۀکامی با ویژگتی  ،اند کافر به نبوت ،در ۀقیق. ،نهند می

ها بدان اۀکام سر سپرد و ایتن ایمتان بته     سبب آن ویژگیه ایمان دارند که باید ب
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قتل  ع مرتبت  آن را ورای  مرتبت  نبوت نیس.. قوام ایمان به نبوت این است. کته   

 (55: 8811)شیدان شید، .نیمبدا

  ناوا  را  کو ن انوداز  اسوت   یو بو  ا تنها تاان عق   یدر نگا  غزال نتیج  آنک 

یط  عم  ناا  و مخصاص آنچ  در ح کش را از دریخا یند و ناتاانکق یتصد

 د.یاعالم نما اوست

ماتقود   ،آورد از احااد آخر  صحات بو  میوان موی   غزالی ، زمانی ک  رو ازاین

ای است ورای عق  کو    آن امار تنها ب  نار ناا  قاب  درک است و قا  ک است 

 غزالوی بو  هموین دلیو  اسوت کو        ها و آیند  ب  مدد آن قاب  درک است. گذشت 

دهد ک  اگر ب  عق  خاد اعتماد داشت  باشید زیان خااهیود دیود. او در    هشدار می

 :کند جایی دیگر بیان می

عببادت و اخبتلف ا،بوا  و مقبادنر آن،      کسی که بخواهد از راه عقبا ببرای  

خالی از اسبرار   ،حکمت و فلساه بتراشد نا آ،نا را بر اثر اتااق و تصادف پنداشته

و حکمببت النببی بشببمارد، راه حمارببت پببیط گرفتببه و یرنببق جنالببت پیمببوده  

  (61تا:  )غزالی، بیاست.

تر شو یبور قصوار ب   ،آثوارش  ۀفالسف  در هم ییعالو  بر رد روش عقال غزالی،

 :کند می انیب نین ادّعا را چنی  خاد بر ایو دل (11: 1111)غزالی،د داردکیتأ زیمردم ن

هسوت. در   یاء هوم راهو  یقوت اشو  یحق کدر یبرا ؛اند قتیحق یجهان دارا اءیاش

نود، بو    کبرخوارد   یینوا ی  اگر با راهنما و مرشد بکن تاان هست یوجاد انسان، ا

ما را  دراز اسوت و پرخطور و راهنموا نوادر و     ا ؛دیماین را  را بپیاو بتااند ا یاری

 آنان مجهاد است. یچان برا ،ندا ن را  نرفت یشتر مردم ب  ایب بدین رو، و ؛ابیمک

 :نایسد غزالی می
کبه خداو،بد    هاسبت  هبدف بر اساس ان  ،اتوا،ی و ،یاز و برای برآوردن ان  
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وسبایت آ،نبا    رسوالن را برا،گیخت و به آ،ان گاه به وسایت فرشتگان و گاه بی

 (14: 1116. )غزالی، وحی ،مود

بو  عقو     ی واقاوی نگاه خادفلسفی  نظام در ،برخالف غزالی ،و اما مالصدرا

عق  در این نظوام فکوری در جایگوا     در آن جایی ندارد.  افراط و تفریط ک  دارد

شد   در نظر گرفت خاد قرارگرفت  است و ب  انداز  تاانش برای آن ارزش و مقام 

ماننود هور فیلسواف     ،شناسوی مالصودرا   این مانا ک  در حوازۀ مارفوت   ب  ،است

یک قاۀ ادراکی بو  رسومیت شوناخت  اسوت و آن را      عناان ب عق  را  ،ییگرا عق 

 .داند هی برای انسان میصاد ب  عالم عقاد و واسطۀ فیض المناع ات

آن دو را از حیو    ،بین عق  و دین تاارضوی باینود   اینک بدون  پا مالصدرا

 ؛مقام دفاع عقالنی از دین نیز قای  شد  است ،برای عق  یحتو یکی دانست   أشمن

 صراحتاً ناتاانی عق  را در باضی ماارد اعالم داشت  است. حاد درعیناما 

اساس علام است در هر دو قسم تصواری   ،عق » مالصدرا بر این باور است:

انایووا و کوو   طوواری همووان ،و حجووت بوواطنی اسووت در اعتقووادا   ،و تصوودیقی

او خاد  (31: 1166)فدرالدن  شیرازی، «حجت ظاهری در دین خدا هستند.ائم 

عق  حجیت مطلوق و نامحودود نودارد بلکو  دارای حجیوت      »ک   دهد میتاضیح 

اصو  تاحیود و    (31)همبان: «محدود است و در برخی ماارد اساساً حجیتی نودارد. 

ردد، چوان محوذور دور   مستند ب  شرع گ تااند نمیایمان ب  خدا روشن است ک  

اینجا قطااً از قلمرو عق  است و نیز ناوا    صدرالمتألهین. از دیدگا  آید میپیش 

« مُوذککرر »ی است و پیامار فقط نقش نعقال [و سایر مشتقا  تاحید]و امامت عام  

اما ناا  و امامت خاص  از طریق عق  و نق  هر دو است، زیورا ماجوز     ؛را دارد

 (31)همان:نیست. پذیر امکانعق   اثااتش جز از طریق

ضومن   ،عقو   این اسوت کو   نگا  واقع بینانۀ مالصدرا نسات ب  عق   ،بنابراین
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، تاانوایی کشوف حقیقوت را دارد و بوا دیون تاارضوی نودارد،        دیون  باهماهنگی 

رسیدن ب  آنها بو  تاوع انایوا و اولیوای الهوی      تاان آن محدود است و  حاد، درعین

 .گردد میمیسر 
 ن یقین آور بودن ایمان عرفی در باور دینیمیزا. 3

 تصدیق این ب  منتج آنچ  وی برای اما است جازم تصدیق ایمان غزالی، ازنظر

 حاص  ایمان با را( تقلیدی ایمان) عاام ایمان و نیست قای  خاصی نقش شاد می

 االعتق اد  یف   االقتصاد کتاب در ک  طار همان دهد، می قرار مرتا  یک در برهان از

 مخاطاتو   فوی  الارب یطالب لم علی  اهلل صلاا  الشرع صاحب فان» :ورد  استآ

 او تقلیودی  عقود  و بایمان ذلک یکان ان بین یفرق لم و التصدیق من باکثر ایاهم

 (4: 1111)غزالی، .«برهانی بیقین

  یدال برهان، چان یمختلف طرق از ها انسان یبرا ،غزالی ازنظر دیگر، عاار  ب 

 را موان یا تیو ماه شوناخت،  نیا صرف اما ؛شاد یم حاص  یآگاه دیتقل وهمی و

 تحقوق  ماجب  ک است علم متالق ب  نسات یقلا قیتصد  کبل دهد، ینم  کیتش

 .نودارد  یتیاهم چندان یآگاه و مارفت ناع او، دگا ید از درنتیج ، .شاد یم مانیا

 از  ک است یمانا قتیحق یک  کبل ست،ین یمارفت صرفاً امر یک مانیا رو، ازاین

 .شاد یم محقق قلب و روح طرق

  کو  اسوت  درسوت : نود ک یمو  مطورح  را شواه   نیا یدیتقل مانیا مارد در یو

 نیسوت،  مارفوت  ق،یتصود  نیو ا اما شاد، یم حاص  عاام قلاب در جازم قیتصد

 است جه  جنا از  ک یاعتقاد ن  اند شد  لّفکم یقیحق مارفت ب  مردم چراک 

 .نیست تشخیص قاب  باط  از حق آن در و

 :پاسخ آورد  است در خاد و
 یاعتقباد  دارد، تیب وارع هک یور همان ی،زیچ به هک است  نا در خلق سعادت
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 هنگبام  تبا  ،اببد ن فبورت  و ردیب بگ اکش حق با مطابق رلبشان تا نندک دایپ جازم

 ننبد ک مشاهده داشتند باور هک یور همان را امور رود یم نارک ها حجاب هک مرگ

 (41-41)همان:.،سوز،د جننم یخوار و یپست آتط به و

 رد ک قیتصد قلااً فرد  ک است یزیچ ب  صرفاً یغزال تاجّ   ک گفت دیبا ،پا

 نیو ا ،او ازنظور  .ابود ی تحقوق  شد انیب  ک یمختلف طرق از تااند یم امر نیااست. 

 حوق  صوار   بو   قلوب  . کوافی اسوت  است ریتأث یب یریگ  کش در اسااب تفاو 

 .دیو تقل صورف  چ  و یاقناع یلیدل چ  باشد، برهان امر نیا علت چ  شد، منتقش

 هسوتند،   ک گان  همان آخر ، و ناا  و خداوند ب   ک یسک ی،و ازنظر ،نیبنابرا

 و باشود  رد کو ن احوراز  یقطا  یدال با را آن گرچ  رسد، یم سااد  ب  دارد باور

 .است رد کن فیلکت نیا ب  جز را بندگانش خداوند

 در جوز  آن میتحور  یحتو  و المکو  علم آماختن ب  یغزال قیتشا عدم درواقع،

 .شاد یم یناش نگرش نیا از نیز خاص یماارد

و اما مالصدرا، با تکی  بر قلای بادن فا  ایمان، گاهر ایمان را از جنا علم و 

کند. از دیدگا   ک  علم باطنی و شهادی است و قلمداد می  ترین ناع آن آنهم عمیق

ای است ک  در شرایطی خاص، نار ایمان  ی همچان آیین صدرالمتألهین، قلب آدم

ایموان   کنود.   و علام کشفی و شهادی از سای پروردگار عوالم بو  آن توابش موی    

تابد. پا، هر ک  در انکوار   حقیقی ناری است ک  از پروردگار عالم بر دد بند  می

یقوت،  آن نار بکاشد و در اطفای آن سای کند یا مؤمنی را اسوتهزا نمایود، در حق  

)فبدرالدن  شبیرازی،   دشمنی با خدا و مالئک  و کتب و رسو  و ائمو  کورد  اسوت.    

1111 :44) 

ماتقد است: مؤمن در پرتا نار ایمان  (11-13)حدند:  وی با الهام از آیا  قرآنی

کند و تنها زمان تحصی  این نار، دوران حیا  دنیای است.  را  آخر  را طی می



 

 

 

 
 

 
 

 مقایسه تطبیقی عقالنیت باورهای دینی از دیدگاه غزالی و مالصدرا 

 

 

 

 

 

 

67 

در دنیا ماادر  نکند یا بو  مقتضویا  آن عمو      پا، هر ک  ب  تحصی  نار ایمان

قیامت، عالکم ب  آن فراخی و روشنی بر وی تنگ و تاریک و را  بور او    ننماید، در

 (41)همان:مسدود خااهد باد.

حسوب اصو     هوا را در آیینو  بوادن بو      صدرالمتألهین، عالو  بر آنک  همۀ دد

اند: برخی هنواز   حی  متفاو ها از این  داند ماتقد است ک  قلب فطر  بالقا  می

هایی از زنگ مااصی و تالقا  مصفا نشود  و   اند؛ چنین دد از قا  ب  فا  نرسید 

ک  برخی با اعماد و افااد صالح  و تکالیف  اند. درحالی بهر  ماند  از نار ایمان بی

های شرعی و، درنتیج ، با تصفیۀ دد آمادگی الزم را جهت تجلوی نوار    و ریاضت

اند، برخی دیگر بو  سواب اعمواد زشوت و اعتقوادا        خاد فراهم کرد ایمان در 

 (11)همان:اند. داد  کلی ازدست باط ، آن قابلیت را ب 
اموا   پذیرد مییقین آوری ایمان را در باورهای دینی  اینک  باصدرا مال ،بنابراین

ایموان تقلیودی را دارای چنوین منزلتوی      ازجملو  غزالی هرگان  ایموانی   برخالف

آن هموان   ۀمرتا ترین پایینک   داند میمفهامی تشکیکی  را ایماناو  بلک  داند نمی

مارفت شهادی است. براسواس   ۀتصدیق، اقرار و قااد است و باالترین آن مرحل

: 1166)فدرالدن  شبیرازی، یابد:  می مالصدرا ایمان چهار مرتا  ازنظرمااح  مذکار 

355-356) 

مؤمن باشد ولی قلاش یا  با زبانشتنها انسان  ایمان ب  مانای اقرار زبانی ک  .1

 ؛غاف  یا منکر باشد

ایمان ب  مانای تصدیق ب  شهادتین، یانی اعتقاد برای او حاص  شد  ولوی   .2

 ؛هناز ب  یقینی دست نیافت  است

، دینما یمرا تصدیق  ها آن ،فرد مؤمن در این مرحل  مراتب ایمان را شناخت  .3

 ؛و چ  تصدیق برهانی و علمی و کشفیچ  تصدیق عرفانی 
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انسان مؤمن در نار حضر  احدیت چنوان مسوتغرق شواد کو  جوز       نک یا .7

 واحد قهار کسی را نایند.

رتاو  دارد:  ایمان س  م» :شمارد یبرمدر جایی دیگر نیز مراتای برای ایمان  وی 

صدرا افورادی کو  در هور    مال ازنظر ،الات « مرتا  اخص. و مرتا  عام، مرتا  خاص

 خصاصیا  متفاوتی دارند. رندیگ یمیک از این مراتب قرار 
 رابطۀ فلسفه و دین. 3

فالسوف  را بو     یمخالفت غزالی با فلسف  و فیلسافان شهر  زیادی دارد. غزال

 (13-11: 3111)غزالی،  :کند می یبند میر تقسیز دستۀس  

اینوان، دنیوا   اینان همان ذنادق  )ملحدان( منکر خداوندند. بو  بواور    :. دهریون1

 گان  ک  هست خااهد باد و صانای در کار نیست. این

هوای آن بو  بحو  و     اینان بیشتر در مارد جهان طایات و شوگفتی :. طبیعیون2

رو، آنها باور ب  وجاد خداوند دارند، ولوی چوان غورق     پردازند. ازاین مجادل  می

 رند.نگ وکتاب را ب  دیدۀ انکار می اند، بهشت و دوزخ و حساب طایات

های دهریان و طایایان را افشوا کورد  و    اند ک  رساایی اینان کسانی :الهیون .3

خداوند مؤمنوان را  »ک  از این نظر  اند آنان ماضع منفی گرفت  های دیدگاهدر برابر 

 (35)احزاب:«.از امر جنگ کفایت نماد  است

نوان  ی  اکو رد کو د فرامواش  یناا یاند، ول  ین قایسقراط، افالطان و ارسطا از ا

سور  از  یکانود   ان را ب  همرا  داشت  و نتاانسوت  ینیشیپ یها فر و بدعتکاز  یبخش

ز یو لسافان ماننود اسالفشوان و ن  ین دست  از فیر ایفکت ،نیبنابرا .ندیجا یآنها دور

ز یو ن سوینا  ابون و  یخاانند، مانند فواراب  یرو آنان می  خاد را پک یلسافان مسلمانیف

 (13: 3111)غزالی، باشد. یز میجا

های خاد بیشتر با این گورو  سوروکار داشوت و     باید گفت ک  غزالی در کتاب
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خاانود و در بقیوۀ آن    آنان را در س  مسئلۀ فلسفی کوافر موی   تنافت الالساهاگر در 

 آورد، روی سخنش با این طاق  است. کار ب  حساب می بدعت

را سسوت نموادن    یکی از دالی  مخالفت با فلسوف   المنقذ م  الضللغزالی، در 

ک  سسوت   دهد مینشان  ها بررسیحاص   نایسد: داند. وی می باور دینی مردم می

بادن مردم در باور ب  اص  نااّ  یا عم  ب  تاالیم پیاماران، در چهار عام  ریشو   

دارد: پرداختن ب  فلسوف ؛ پورداختن بو  تصواّف؛ پورداختن بو  آرای کسوانی کو          

 جهوت  ازآنوضایت اه  علم  مشاهدۀو  ،باطنیّ () اند باطنیاصحاب تالیم و علام 

از ایون مواارد را ماتاور     یوک  هویچ . او کننود  نموی ب  دیون عمو     آنهاک  برخی از 

بادن این  پای  بیاز دین با نشان دادن  نیازی بیاحساس  :و ماتقد است شمارد نمی

 (54)همان: .امار از بین خااهد رفت

ان ناا  را منحصراً با در نظر گورفتن  : آنآورد  استغزالی در نقد اه  فلسف  

بو  ایون حکموت و     درنهایتو ماتقدند دین  کنند میتاجی   اش فاید مصلحت و 

ک  مردم عادی از قت  و غار  دست کشوند و بور هیجانوا      گردد برمیمصلحت 

ب  باور آنوان، کسوی کو  در فلسوف  غوار کورد  و بوا         پا،ساء خاد غالب آیند. 

خاد را ب  تکلّف اندازد.  الناس عاامزی ندارد ک  چان حکمت آشنا شد  باشد نیا
 (51)همان: 

: اه  فلسف  حتی ممکن است نماز بگزارنود اموا اگور از    نایسد میاو در ادام   

ایون کوار بورای ورزش     ک  چرایی این عم  از ایشان پرسش شاد، خااهند گفت

د و خانااد  از برای حفر جان خا اینک بدن و رفتار متناسب با عرف مسلمانان یا 

 (51)همان:.دست دیگران است

ماتقد است کسی ک  دین را بپذیرد اموا درصودد انطاواق آن بوا فلسوف        غزالی

ایموان   چراک  ،است دینمنکر  واقع ب  است، دین را پذیرفت  ظاهر ب  اگرچ برآید، 
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 آنهااست ک  حقایقی وجاد دارند ک  عق  از درک  واقایتب  ناا ، پذیرفتن این 

 (63)همان:.کند میحکم  آنهاب  نادرستی و امتناع گا  و حتی  استاان نات

نفوا  کو    ارزش بوا گرانمایو  و  اسوت  علمی مالصدرا فلسف   ازنظر آنک  حاد

اسوتکماد   -کو  هسوتند   گانو   هموان  -انسانی را ب  مارفوت حقیقوت ماجوادا    

، لیود اساس گمان و تق و ن  بر -براهین  واسطۀ ب وسع خایش  قدر ب و  بخشد می

 کند: می ءحکم ب  وجاد اشیا

هو المطلوب لسید الرسا المسبوول فبی دعا)ه)فبلی اهلل     ۀهذا الا  م  الحکم

 و للخلیا)علیبه السبلم( انضبا    « یما ه ب کَ شیاءَ،ا األرِأ بِّرَ»حیث رال:  (علیه وآله

)فبدرالدن   والحکم هو التصبدنق بوجبود االشیاء.  « کما ی حُ  ل هَ بِّرَ»حی  س ل 

 (31-1/31: 1111ی، شیراز

مقصواد از  کو    کنود  موی در کالمی دیگر ب  این مطلوب اشوار     صدرالمتألهین

ست کو  یوک   آگاهی ب  مااد و علم طریق آخر  اعتقاداتی نی و شناخت خداوند

، زیورا بورای آنهوا مسویر     بدانها باور یابد تقلیدی یا وراثتی صار  ب یا فقی   عامی

بورای آنهوا    ؛بواز نشود  اسوت    شد  بازلهیان ک  برای بزرگان ا گان  همانحقیقت 

تمث   گردد میمارفت خداوند و حقیقت حقایق همانند آنچ  برای عرفا مکشاف 

ناری است کو  خداونود    ۀ: چنین شناختی ثمرکند میاضاف   یپیدا نکرد  است. و

 (1: 1146)همو،.تاباند میدر قلب مؤمن 

و وحی و عرفان آمیختگی  ک  در مکتب مالصدرا فلسف  دهد مینشان بیان این 

رفانی اسوت و ایون نوار اسوت و     عدارد. شناخت فقط شناخت برهانی و عجیای 

 تنهوا  نو   ؛توا محقوق گوردد    طلاود  میرا  ای متاهدان سالکان  و  های زمین تابش نار 

 .است چنین همشناخت عرفانی ک  شناخت فلسفی 

یوروی  در جای دیگر، دستاورد بوزر  کسوب حکموت را تکمیو  ن     ،مالصدرا
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 :نایسد میو  داند مینظری تحصی  علام و ماارف حقیقی 

کعبه دانش و ایمتان خواهتد    سوی بهمسالک طریق عرفان متوجه  ،با این علم

بهشت. ستعادت و همستایبی بتا      سوی به ها گمراهیو  ها ناگواریشد و از زندان 

با این علم بته معرفت. کلمتات نتورانی و      و ؛ۀضرت رۀمان رهایی خواهد یاف.

ل خواهد یملکوتی که سبب معرف. ۀضرت رۀمان اس. نا  وات روۀانی و شعلذ

 (2)همان: آمد.

ک  این علم ما را ب  فهم کوالم خداونود    کند میروشن  خابی ب این سخن آخر 

: این آورد  است« شاءُن یَمَ ۀکمَی الحِؤتِیُ»در تفسیر آی  شریف  مالصدرا . رساند می

و  بواتقاا نیسوت مگور    پوذیر  امکوان بودان  حکمت همان ناری است ک  دسترسی 

 (11)همان:سازد. مند بهر پرهیزگاری و یا اینک  خداوند او را از الطاف علم لدن 
 

 یریگ جهینت

گرانو  داشوت     رانیو تنود و و  یهوا  یریایشان درگ ییگرا عق با فالسف  و  یغزال

ا همین نگرش بدبینان  بو  فلسوف  منجور بو  مخالفوت او بو       رسد یمب  نظر  .است

ن یو او از فالسوف  ا  یلو کدر فهم باورهای دینی گردید  است. برداشت  ییگرا عق 

فلسف   ،ج یدرنت ،نند وک ی  مکیاء بر عق  صرف تیلسافان در علم ب  اشی  فکباد  

  یو بور پا  .یبور وحو   یمت ماتنو کدانند ن  با ح یم یکیا با خرد یق عق  یرا با حقا

آنوان را   یا بر وحکت بدون اتیعقالن ،رد کب  فالسف  انتقاد  ین برداشت، غزالیهم

 تواان  ینم یطارکل ب اگرچ   .داند یو قاصر م یافکنا ینیدن ب  مارفت دیرس یبرا

حودود عقو  را بسویار محودود      ، غزالوی دیو ترد یبو او را منکر عقالنیت دانسوت  

مردم خارج  ۀفهم عام ۀمارفت بخشی باورهای دینی را از حاز ۀگستر ،دانست  یم

 .شمارد یم
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نقش عق   ،با تایین ارتااط وثیق میان عق  و باورهای دینی ،صدرامال آنک  حاد

 بورخالف  -. افزون بر این، مالصدرا کند یمآن را با وسات بیشتری بیان  ۀو حاز

کو    یکسو  ،بو  نظور وی   .داند ینمایمان حاص  از تقلید را چندان پایدار  -غزالی

سنت  و از کتاب استنااط ۀبا قا نیو همچن ر یو بص یو آگاه نشیب با را مانشیا

 از خواد را  موان یکو  ا  یکسو  اما ،ماند یماستاار  مانشیب  دست آورد  است در ا

 نخااهود  داریپا مانشیا باشد گرفت لفر و بدون آماختن فرا دنیو شن دیتقل قیطر

 .یدیتقل ن  باشد،ی کشف ک  است دییمالصدرا مارد تأ ازنظر یمانیا ،نیبنابرا .ماند
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