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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 
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 71/8/88تاريخ تأييد:   42/8/88تاريخ دريافت: 

 * * علی سلمانيان حسن 

 

ان د  ابا ا     دف ا  ر هده   نی  مختلف از د یها وهیمسلمان همواره با ش شمندانیاند
نمود ت ا دی ن را در    یاریبس یاست ره تکاپو شمندانیاند نیاز هم یکی یالهور

 یسع یانتقاد - یفیتوص وهیپژوهش با ش نیرند  ا یو بازساز اءیاح دیعصه جد
پ ژوهش   یه ا  افت ه ی  دینما یرا واراو نیاباا  در دفا  از د یروش رالم رند یم

فالس فه  » وهیخ ود  ش    یدس تااه رالم    یمشخص رهد ره ابا ا  در وج ه س لا   
را ناتمام و بلک ه   ینید یها در دفا  از آموزه «یاسالم یرالم سنت» زیو ن «یاسالم

دو دانش  عام     نیا یزیمحض بودن و فقدان شورانا ی  عقالنداند ینادرست م
 قیرهده است از طه یسع اش شهیاند یجابیاست  اباا  در وجه ا یاهدانیرو نیا

دف ا  رن د  او    نی  از د -دارد «یشهود عهفان»با  ییره بهابت معنا- «ینیتجهبه د»
و  نیبش ه ام هوز   ازی  گ ها ب ا ن   روش  ابزار مناسب و هم نیدارد ره تنها هم نیقی

ده است ر ه  مطابق با خواست بهآن است  پژوهش حاضه در بسمت نقد نشان دا

 یو یپژوه   ر الم  وهینداش ته اس ت و ش     یاز تهاث اسالم یقیشناخت عم  اباا
 را ندارد  نیبوت الزم در دفا  از د

                                                 
 .(salmanian2@gmail.com) گروه معارف دانشگاه گلستان یو عضو هيئت علم اریاستاد *
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   یاباا  الهور  ینیرالم  فلسفه  عهفان و تصوف  تجهبه د :کلیدی واژگان

 مقدمه

از اندیشمندانی است ر ه در زم ان خ ود ب ا      ( ش 9197 – 9526)اباا  الهوری 

آگاهی از وضعیت سهخوردگی مسلمانان در بهابه پیشهفت مادی غهب  مهمتهین 

یاف ت  وی احی اء جوام      « عدم توجه شایس ته ب ه دی ن   »ماندگی را در  راز عقب

دی د  ابا ا  معتق د ب ود      اسالمی و پیشهفت آنها را نیز در بازسازی مجدد دین می

رهنه و مندرس ره حقیقتی زنده و پویاست ره اگه درست فه م و   دین نه راالیی

عم  شود اسااب حیات درونی و بیهونی آدمی و زمینه سعادت انس ان را ف هاهم   

  اما راه ح  اباا  ردام است؟ او با ردامین ش یوه  (4-3تا:  )اقبال الهوری، بیرند  می

و از آن دف  ا  ه  ای دین  ی را احی  اء  س  عی ر  هده اس  ت در دنی  ای ام  هوز آم  وزه

پذیهد؟ آیا او  رند؟)سوا  اصلی( آیا او شیوه بدما در توصیف و دفا  از دین را می

داند؟ آیا  های دینی مناسب می دانش رالم بدیم یا تالش فالسفه را در تایین آموزه

ان د   نساتی میان راه ح  او و راهی ره دانشمندان اسالمی در تهاث هزار ساله رفته

ه او درباره شیوه عهفانی چیست؟ آیا اساساً شیوه رالمی ابا ا   دیدگا وجود دارد؟

تواند درمانی بهای بیماری بشه ام هوز   میآید؟ آیا نسخه او  میبه رار دفا  از دین 

هایی است ره این مقاله تالش  باشد؟ اگه آری چاونه و اگه نه چها؟ اینها پهسش

 رند به آنها پاسخ دهد  می

زم است توجه رنیم ر ه مس  له م ورد توج  ه     در باب ضهورت این پژوهش ال

آیا وابع اً در دنی ای   »اباا  الهوری مس له امهوز ما نیز هست  زیها این پهسش ره 

« ای باید از دی ن دف ا  ر هد؟    امهوز نیازی به دین هست؟ و اگه آری؛ با چه شیوه

ته انس ان   همچنان پهسش انسان امهوزی است  به ویژه آن ره بعد از آگاهی فزون
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جدید از معایب و مشکالت دوره جدید )مدرنیته( و فهارسیدن عصه سهگش تای  

در جس تجوی معن ایی در زن دگی خ ویش     انسانِ پسامدرن ره بهای نجات خود 

نمای د  همچن ین    م ی بازخوانی مناسب دین و دفا  شایسته از آن ضهوری  است 

ن دگی  ما باید گفت بسیاری از مسلمانان به دلی  پیش هفت م ادی غ هب و عق ب    

آوری و ص نعت  هن وز در حی هت و حس هت ب ه س ه        جوام  اسالمی از نظه فن

خانه ذهن خویش و گاهی در آثار خود  ش یوه دف ا  س نتی از     بهند و در نهان می

دانند  به وی ژه آن ر ه روش فکهان     میدین و حتی خود دین را عام  این وضعیت 

جدید ره چ ه بس ا هم ان     ای رنند با شیوه میدینیِ مسلمان  با نقادی سنت سعی 

شیوه اباا  الهوری باشد  از دین دفا  رنند  در ای ن عهص ه ابا ا  از پیش اامانی     

 است ره این راه را نخستین بار در دوره معاصه بهای ما گشوده است 

های صورت گهفته اثه  در رابطه با پیشینه بحث نیز باید گفت به اساس بهرسی

یافت نشد  اما سه اثه وجود دارد « باا  الهوریپژوهی ا شیوه رالم»مستقلی درباره 

تجهبه دینی از نظه ابا ا  اله وری و   »تواند به منزله پیشینه تلقی گهدد: )أ(  میره 

نام ه س یما ص ابه ب ا راهنم ایی درت ه ن هگا نظهن ژاد  مقط             پایان« جان هیک

)ب( ؛ 9111رارشناسی ارشد  رشته الهیات  دانشااه الزهها  دفا  ش ده در اس فند   

 یعل  اث ه    «یابا ا  اله ور   دگاهی  ازد ین  یتجهبه د تیدر مفهوم و ماه یجستار»

 مدرنیته  اسالم»؛ )ج( 61   ص9119   اس فند 981شماره  ماهنامه معهفت   یمیپه

  «الهوری اه محم  د ابا  ا نا از دینی ةتجهب مفهوم به رویکهد با؛ دینی ی تجهبه و

  25  ش ماره  9111 زییپا  ینید شهیاندفصلنامه   خلیلی مژگان  پورحسن باسماثه 

شود این سه اثه تنها تجهب   دین ی از نا اه ابا ا  را ارزی ابی       میچنانکه مالحظه 

اند؛ در حالی ره در پژوهش حاضه نخس ت ر الم ب دیم و جدی د تعهی ف       رهده
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ه ای دین ی    شود  سپا از آن جا ره در فلسفه اسالمی بخش مهم ی از آم وزه   می

طهح و دفا  شده است  دیدگاه اباا  در این باره بیان خواهد شد  در ادام ه  نظ ه   

اباا  درباره رالم سنتی یا همان رالم اسالمی خواهد آمد  س پا نا اه ابا ا  ب ه     

شود  آنااه رأیِ ویژه وی در دفا  از باوره ای دین ی  ر ه     میعهفان اسالمی بیان 

گهدد  فهجام رار نیز نویسنده به زعم  میت طهح اس« تجهبه دینی»همان توس  به 

های اباا  در موضوعات مذرور را بهرسی خواهد رهد  جنا  نوآوری  خود دیدگاه

های اباا  و ارزیابی آنها نشان خواهیم  پژوهش این خواهد بود ره با طهح دیدگاه

میق ی  داد ره اوالً اباا  الهوری به رغم دغدغه دینی فهاوان و ستودنی  شناخت ع

از فههنگ اسالمی ن دارد  ثانی ًا ب ه راه پیش نهادی او نی ازی نیس ت  ثالو ًا ش یوة         

 بهای اندیشه دینی سودمند نخواهد بود پیشنهادی او نیز 

 اقبال و دانش کالم

ر ه ب ا   ه ای عل وم اس المی اس ت      تهین و از اولین رشته از اصی  9علم رالم

س هزمینی جه ان اس الم و ورود     ش و رشد اس الم پدی د آم د  توس عه    یپیدا

های فتح شده به دنیای اسالم و نی ز تمم   در    موجود در سهزمینهای  اندیشه

بهخی از مفاهیم اعتقادی بهآن موجب رونق این دانش گهدید  ای ن دان ش از   

رن د؛ یعن ی ه م ما دأ و مع اد       م ی بح ث   ق.: مقدمه( 6441)بحرانی،  اصو  عقاید

و نی ز س ایه    (3: 6311)فاضل  مقلدا ،   ت و امام ت  و هم ناو (04: 6334)جرجانی، 

و  رن د  میدهد  به نف  آنها استدال   میرا توضیح  (41: 6331)الهیجی، عقاید دینی 

رند عقاید  می  بنابهاین متکلم اسالمی سعی (10: 6331)مطهری، رند  میاز آنها دفا  

و  یخیت ار  یو حت   یش هود   یج دل   ینقل    یعقل  های مختلف  دینی را با شیوه

                                                 
1.Theology. 
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  (4: 6303)سبحانی، سازی رند  ی و     معقو تجهب

« توان اباا  الهوری را یک متکلم دانست؟ میآیا اساساً »ارنون باید دانست ره 

در « اگه اباا  را در بامت یک متکلم فهض رنیم شیوه رالمی وی ردام است؟»و 

ب ی ک  اذعان نمود اباا  الهوری به ه ی  وج ه در بال    پاسخ سوا  نخست باید 

گنجد  وی اندیشمندی نیست ر ه م والً همانن د محقط ق طوس ی       متکلم سنتی نمی

 -یا مانند مالعادالهزاق الهیجی )؟  تجهیداالعتقادق ( نویسنده رتاب  218-675)

مااحث رالمی خود را تنظیم رهده باش د  شوارق االلهام ق ( نویسنده رتاب  9175

اثاات یاانای او  اثاات ص فات  و به شک  رالسیک در صدد اثاات وجود صان   

 ثاوتی ه  اثاات صفات سلای ه  و اثاات معاد و     باشد 

م (   5111-9159)5  آلس تون (م  5195 -9155)9اباا  حتی مانند ج ان هی ک  

نپهداخت ه  « رالم جدی د »و دیاهان نیز به طهح و ناارش مااحث  1مایک  پتهسون

ه ای رالم ی  فلس فی  حق وبی  سیاس ی و       است  او با این ره ص احب اندیش ه  

شناختی و     است  هی  گاه رتاب رالمی معینی ننوشته اس ت  و در زمین ه    جامعه

عی مسائ  رالمی نیز تدریا نکهده است  او پیش از هه چیزی  یک مصلح اجتما

ها بهای اصالح امور جوام  اس المی به هه    ها و تخصص است و از همه این رشته

های دینی و نی ز آگ اه ب ه     بهده است  اباا  یک انسان عمیقاً معتقد به دین و سنت

های انسان امهوزی است؛ از این رو سعی رهده اس ت در دنی ای    ادبیات و گهایش

هم ین س اب م تن مجموع ه      جدید حضور دین و ضهورت آن را احیاء رند؛ ب ه 

ناماذاری و منتشه ر هده  « 4احیاء )بازسازی( فکه دینی»های خود را نیز  سخنهانی
                                                 

1. John Harwood Hick. 

2  . William Payne Alston. 

3. Michael L. Peterson. 
4. Reconstruction of Religious Thought in ISLAM. 
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توان آن را به نوعی رتابی رالمی  فلسفی  اجتم اعی   است  او در این رتاب ره می

تالیغ ات ض د   »ای است ره  رند ره زمانه وی زمانه و حتی سیاسی نامید  تارید می

و عل م جدی د جه ان را     (61: 6310)اقبال، « رواج یافته استدینی و ضد اسالمی 

ته اسالم در آسیا و آفهیقا خواستار توجی ه جدی دی    نس  جوان»دگهگون رهده و 

ای از  هس  تند  از ای  ن رو نوس  ازی در فک  ه دین  ی و بی  ان ت  ازه« در ایم ان خ  ود 

توج ه ب ه    ام ب ا  س عی ر هده  »گوید:    او می(66تا:  )اقبال، بیخداشناسی الزم است 

های جدید علم و معهفت   سنت فلسفی اسالم و در نظه گهفتن تهبیات اخیه رشته

  وی با در نظ ه گ هفتن ای ن    (1)همان: « فلسفه دین اسالم را احیاء و نوسازی رنم

ای نوین به مااحث رالمی ورود رهده است  در ادام ه بح ث ابت دا     مس له  با شیوه

 گهدد  اندیشه رالمی اباا  بیان میهای سلای و سپا جناه ایجابی  جناه

 کالم سلبی اقبال

های سلای اندیشه رالمی اباا   ابتدا به موضو  اندیش ه فلس فی از    در بخش جناه

 پهدازیم  منظه اباا  الهوری می

 اقبال و اندیشه فلسفی

ه ای مل   ف تح ش ده چ ون       به اعتقاد اباا  با گستهش جغهافیای اسالم  اندیش ه 

یونانی  نسطوری  یهودی  زردشتی به ی ک ب اره وارد دنی ای اس الم ش د و ای ن       

  زی ها  (666: 6310)اقبلال،  رخداد ضهبه سختی به نظام فکهی مسلمانان وارد رهد 

ن ان باس تان درآین د و    موجب گهدید محققان اولیه اسالمی تحتِ افسون تفکه یو

  اندیشمندان اس المی در  (66)همان: « بهآن را هم زیه چهاغ تفکه یونانی بخوانند»

ق  م (  افالط ون   111-471های سقهاط ) ابتدا به اندیشه یونانی به ویژه به اندیشه

ق  م ( روی آوردن  د  هن  وز ه  م می  ان  155-184و ارس  طو ) ق  م ( 457-147)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

972 

ت بابی است  متکلمان اسالمی نیز شدیداً از فالسفه یونان فالسفه اسالمی این سن

هایی وجود داشت اما  متمثه شدند و با این ره معموالً میان متکلمان و فالسفه نزا 

سهه در بطن فلسفه و  در بهن هفتم هجهی با ظهور محقطق طوسی  رالم عقلی یک

دف ا  از مااح ث    به سیاق آن درآمد به نحوی ره بدون فلسفه  فهم آثار رالم ی و 

سهه رنگ فلس فی ب ه خ ود     اعتقادی می سه ناود  به عاارت دیاه  دانش رالم  یک

 گهفت  اگه به آثار متکلمان متمخهته خواه شیعه و خ واه س نطی  مانن د فخ هرازی    

یا عادالهزاق الهیجی مهاجعه رنیم  دانش رالم را ر امالً فلس فی    ( ق 241-616)

  این در ح الی اس ت ر ه ابا ا  تفک ه      (634-614 :6301)سلمانیان، خواهیم یافت 

  (641: 6310)اقبال، داند  فالسفه یونان را مخالف روش بهآنی می

های بسیاری نمود اما  از نظه او هه چند فلسفه یونان به متفکهان اسالمی رمک

این تفکه مان  بزرگی شد تا اندیشمندان اسالمی در بهون نخس تین رمت ه س هاغ    

فلسفه »نویسد:  او می احث خود را رمته به اساس آن تنظیم رنند بهآن بهوند و ما

یونانی نیهوی فههنای عظیمی در تاریخ اسالم بوده است     گهچه فلسفه یون انی  

انداز متفکهین اسالمی را وسعت بخشید ولی در مجمو   دیدشان را نس ات   چشم

سازد  وس متوجه می  بهآن بشه را به وابعیات ملم(64)همان: « به بهآن تیهه ساخت

تا آنان طایعت را بشناسند و در آن اندیشه رنند؛ در حالی ره تفکه یونانی  ذهن را 

رند  فلسفه یونانی شیوه فهم هستی را در عق  جس تجو   درگیه مسائ  انتزاعی می

رند ولی شیوه بهآنی سعی دارد انسان را از راه تجهبه دین ی  مطالع ه ت اریخ و     می

  (641)همان: فهم هستی بهساند مطالعه طایعت  به 

او در ادامه از دانشمندان متمخه اسالمی )غالااً متکلمان و نه فالسفه( به نیک ی  

رند؛ به این دلی  ره آنها منطق ارسطو و شیوه اندیشیدن ارسطویی را نقادی  یاد می
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رهدند و رنار نهادند و روش استقهایی و تجهبی را مالک بهار دادند  همین ش یوه  

تمدن اسالمی را پدید آورد  او تاری د دارد ر ه    -ره بهآمده از بهآن بود  -د جدی

و  9م ( 9871-9816این روش بعدها توسط اشخاصی چون جان استوارت می   ) 

و سایه دانشمندان دوره جدید پ ی گهفت ه ش د و     5(م  9514-9594راجه بیکن )

-669)تیمیه  اا  از ابناب  (616-641)همان: تمدن رنونی بشه به پای  آن ساخته شد 

رن د؛ زی ها    ب ه نیک ی ی اد م ی     الهد علی المنطقی ین و رتاب او با عنوان  (ق  758

مس کویه   او  اب ن  «استقهاء تنها شک  معتاه در استدال  اس ت »نشان داد   تیمیه ابن

ق ( و ب  ه وی   ژه   457-125و ابوریح  ان بیهون   ی )  (ق  459–151/156)رازی 

ق ( را به دلی  فاصله گهفتن از طهز تفکه یونانی و نزدیک  818-751خلدون ) ابن

و وفاداران به منطق ارسطو را متعص ب   (616)همان: ستاید  شدن به روش بهآن می

  (643)همان: نامد و منتقدان منطق یونانی را ستوده است  می

این به نظه او مسلمانان در آغاز )دو سده او ( به روش یونانی متعهد بودند از 

گهفتن د  تم دن    رو دچار ررود علمی شدند و آنااه ره شیوه پژوهش بهآنی را پی

در »را « طغیان فک هی اس الم ض د فلس فه یون ان     »اسالمی شکوفا شد  اباا  این 

  ابا ا  نیم ی از ای ن تغیی ه     (616)همان: دانسته است « جهت حفظ مصالح رالمی

متکلمان متمخه ب ه فلس فه و    آوری به شیوه بهآنی را مههون نقدهای شیوه و روی

داند و نیمی دیاه را مههون شخصیت تاریخی غزالی و ط هح   به منطق یونانی می

  به اعتقاد وی ش کاریت غزال ی مط ابق ب ا     (66)همان: شکاریت وی دانسته است 

شده و نه شک  اما این نحوه طهح  شیوه بهآنی ناود  چها ره بهآن به پایه یقین بنا

در « گهایی رم عمق ول ی مغ هور فلس فی    پشت عق »شد تا مس له غزالی موجب 

                                                 
1. John Stuart Mill. 

2. Roger Bacon. 
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داند  ب ه نظ ه او    جهان اسالم سست گهدد  او غزالی را همسان  رانت در اروپا می

رانت با طهح مس له شکاریت  جزمیت مسیحیت را از اعتاار انداخت  غزالی نی ز  

در جهان اسالم جزمیت فلس فی را از می ان بهداش ت و ب ه ج ای آن تص وف و       

و از نظه اباا  فهم دین باید با همین شیوه  )همان(را جایازین رهد « جهبه باطنیت»

 تجهبه باطنی صورت پذیهد و نه از راه عق ِ فلسفی 

 اقبال و کالم اسالمی

اباا  بعد از نقد تفکه فلسفی به سهاغ دان ش ر الم س نتی رف ت و آن را نی ز ب ه       

های خود به نیکی  ی در سخنهانیها متکلم اسالم چالش رشید  وی با این ره از ده

یاد نموده است  اما با این همه  به هی  وجه  رلیت شیوه اندیش ه ر الم س نتی را    

از نظه اباا  درک حقایق دین ی بای د در انس ان جوش ش و      پسندد  زیها اوالً نمی

ور  در شعله»حیات ایجاد رند  در حالی ره فلسفه و رالم این گونه نیستند  فلسفه 

رالم سنتی هم ب ه    (603)همان: « مان و اعتقادات دینی الهام بخش نیستساختن ای

دلی  آمیختای با مااحث فلسفی و عقلی در بهابه اشهاق و تجهبه باطنی ب هار دارد و  

اندیش ه  تواند در آدمی شور و حیات بهانایزد و بهانایزاند؛ ل ذا ر الم س نتی در     نمی

« طلا د  یشمندی چون مول وی را م ی  جهان امهوز اند»اباا  جایی ندارد  به اعتقاد او 

 ق ( و الهیجی و فخه رازی را  458-171سینا ) ؛ نه ارسطو و ابن(631)همان: 

داند  اشاعهه ب ه رغ م    گهی و اعتزا  را نابص و ناتمام می اباا  جهیان اشعهی

« دفا  از سنت دینی با سالح منطق جدلی یون ان »نقد تفکه یونانی اما همچنان در 

: 6313)هملو،  « رهدن د  پهدازی م ی  فلسفه»د  آنان در اندیشه به نوعی رهدن ابدام می

دانس تند و   دین را فقط تجسم عقیده می»  اشکا  روش معتزله نیز این بود ره (10

گهفتند و هی  توج ه نداش تند    آن را به عنوان یک حقیقت مسلم حیاتی نادیده می
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  آنه ا  (61: 6310، )هملو « ره تقهب به حقیقت جز از جهات عقلی هم میسه است

دین را به دستااهی از تصورات منطقی تنز  دادند و ندانستند ر ه تاری د ب ه راه    

  (61)هملان:  ب هد   اندیشه بدون توجه به تجهبه علمی و شهودی راه به جایی نم ی 

آمیختن د و   سنجیدند و دین را ب ا فلس فه م ی    هستی را تنها با عق  می»ها  اعتزالی

رهدند  و ای ن س اب ش د     یم و اصطالحات فلسفی تعایه میعقاید دینی را با مفاه

خواه نا خواه از مقتضیات طا  انسانی غفلت ورزیدند و انسجام دستااه دین ی را  

  (13: 6313)همو، « به خطه انداختند

گ وی   ثانیاً به اعتقاد او رالم سنتی هه چند در زمان خودش الزم بوده اما پاسخ

های دین ی دف ا     ز باید به گونه دیاهی از آموزهمسائ  بشه امهوزین نیست  امهو

مف اهیمِ  »رن د:     او تص هیح م ی  (1هملان:  ) رهد  چها ره ارنون زمانه دیاهی است

« های رالمی  حجابی از اصطالحات عمال منسوخِ ما بع د الطایع ی هس تند    روش

 در دفا  از عقاید ایمانی طهحی نو در انداخت باید   بنابهاین (666)همان: 

ثالواً متکلمان اسالمی این امتیاز را داشتند ره سهانجام بعد از دویست س ا  از  

زیه چهاغ یونان بیهون آمدند و ب ه ش یوه بهآن ی توج ه رهدن د و محسوس ات و       

  اما مشک  این بود ر ه  (66)همان: تجهبه را در راه باورهای رالمی به رار گهفتند 

های بیاانه ب ود   ویتی ره سوغات آیینهمچنان به اندیشه آنها ثنویت حارم بود  ثن

ره به اثه فتوحات به دنیای اسالم وارد شده بودند  به نظه اباا  ن ه فالس فه و ن ه    

روشیدند تا معن ی  »  زیها «بند به دین بودند تنها متصوفه پای»متکلمان اسالمی ره 

و روهت در هستی را به وح دت   (666)همان: « وحدت تجهبه درونی را فهم رنند

ت هین ش یوه    های مهم بهآن ی و مه م   سانند  به اعتقاد او این شیوه یکی از شیوهبه

  )همان(بهای فهم هستی است 
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ه ای رالم ی    بازان در غالب موارد  پش ت جهی ان   رابعاً به اعتقاد اباا  سیاست

دهد  توضیح می بازسازی اندیشه دینیاباا  در مقال  پنجم و ششم رتاب اند   بوده

ب ا  فای ده   ب ی دربارة موضوعات و  اند راهه رفته بیدر مواردی می اسال نامکلره مت

پهس تان   رالمی را ب ه آم ده از نف     منازعات این وی اند   پهداختهنزا  یکدیاه به 

دان د ر ه    را رسانی م ی امیه  بنیداند و بهای نمونه به صهاحت  میعااسی اَموی و 

)هملان:   زدن د دست به جاهگهای ی   مهدم در شهادت امام حسین جهت فهیب

 از بین د    ای در منازع ات رالم ی س نتی نم ی     چون ابا ا  فای ده     از این رو(613

رند ت ا ب ه ش یوه دیا هی عقای د دین ی را        تالش میگذرد و  می می دررالم اسال

 باورپذیه رند 

 اقبال و مسلک عرفان

رس د و س خت    میاباا  بعد از نقادی فلسفه و رالم اسالمی  به عهفان و تصوف 

با این ر ه مح ور اص لی     سیه فلسفه در ایهانگهدد  اباا  در رتاب  میدلااخته آن 

مسائ  فلسفی است  فص  نساتاً مفصلی را به عهف ان و تص وف اختص اص داده    

است  او معتقد است این تنها متصوفه بودند ره توانستند با شیوه خ ود مف اهیمی   

رهدند عینی و باب  مشاهده  میسفه درک نره دیاهانی چون اشاعهه و معتزله و فال

یابد از عهفان و تصوف  می  او در این رتاب هه جا مناساتی (46: 6313)همو، رنند 

ستاید و سخن مشهور و  میرا  (ق  111-544)او حالج  (46)همان: رند  میتمجید 

ا  دان د و از آن دف    م ی او را اوج تجهبه دینی در اسالم « انا الحق»جنجا  بهانایز 

گهایِ اشعهی را در جایااه یک عارف ب ا      غزالیِ شک (664: 6310)همو، رند  می

« معهفتی باالته»نشاند و شک او را نه بهای اثاات عقاید دینی بلکه بهای نی  به  می

داند و معتق د اس ت هم ین ش ک  غزال ی موج ب پی هوزی آرام تص وف ب ه           می
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  (46: 6313)همو، های عقلی شد  گهایش

از  یبهخ ره نیارند و معتقد است  میداری  حتی از اسماعیلیه هم جانب اباا 

و آنه ا را   ان د  دانس ته در بهابه ع هب   یهانیرا توط ه ا هانیا هیلیاسماع  نامستشهب

آمی ز   دهد ره عم  خشونت یسخن گزافی است و توضیح م اند خوانده ستیتهور

داش تند    م ی هایی بود ره علیه ایشان روا  العم  خشونت اسماعیلیه در واب  عکا

پیشه ناودند ولی در مااحث فلسفی به رشف باعده الواح د   الاته اسماعیلیه عارف

رسیدند و از طهیق آن روهت در عالم را تایین رهدند و به نوعی وحدت و روهت 

را به یکدیاه بهگهداندند  همین ارتشاف رافی است تا اباا  با اش اره ب ه آن  ب ه    

  الاته بعی د نیس ت ر ه درب اره انتس اب      (13-11همان: )ا  از اسماعیلیه بهخیزد دف

هایی  های اعتقادی اسماعیلیه در تاریخ اغهاق و ناروایی خشونت رفتاری و اندیشه

های اس ماعیلیه غالا اً توس ط     صورت گهفته باشد؛ به دلی  این ره تاریخ و اندیشه

ست و طایعی است وبتی بلم در دستان مخالفان و معاندان این فهبه روایت شده ا

  (61: 6311)لوییس، ها چه میزان خواهند بود  دیاهان باشد اعتاار روایت

( م  9815-9741) 9گوت ه و حت ی ب ه   ( ق  675-614ارادت اباا  به مول وی ) 

 شاعه و عارف  آن بدر مشهور است ره نام اباا  را با نام این دو گهه زده اس ت  

: 6301)سلات،،  بخش مهمی از اشعار دیوان اباا  درباره این دو شخصیت اس ت  

  هم چنین آرزوی اباا  بهای عصه حاضه ظهور مهدی چون م والی روم ی   (403

  (631: 6310)اقبال، بوده است 
ت است ره عهف ان آدم ی را ب ه حقیق ت     هشیفتای اباا  به عهفان هم بدان ج

رند  به ای ن   میرا نه شهود ره ایجاد « خود مطلق»یا  «من سیا »رساند و  میغایی 

                                                 
1. Johann Goethe.  
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و « ش مو   خودِ جهان»ره به « من دیاه»معنا ره در تجهبه عهفانی آدمی نه به یک 

  در آن جاست ره با اتصا  (16تا:  )اقبال، بیرسد  می« وحدت وجود»به تعایهی به 

ا  و پویاست  رند  حقیقتی ره سی میو یاانای با هستی حقیقت را یاانه مشاهده 

 رند  میچنین روشی در آدمی شور و تحهک ایجاد 

 نقدهای اقبال بر عرفان اسالمی

با همه این ارادت ی ر ه ابا ا  ب ه راه عهف ان دارد  عهف ان س نتی را ب های تای ین          

ابا ا  ب دون ای ن ر ه می ان      داند  زیها اوالً  میهای اعتقادی و رالمی نابص  آموزه

گ زین دانس ته    عزل ت س هه   سنتی را ی ک د  عهفان عهفان نظهی و عملی تمایز نه

ای ره عهفا بعد از نی  به حقیقت و مشاهده ام ه مطل ق  در هم ان     است  به گونه

مانند و راری با توده مهدم ندارند و این خالف شیوه انایاست  اباا   میحا  بابی 

و آن را بهتهین بیان در آش کار نم ودن تف اوت    رند  میسخن یکی از عهفا را نق  

پی اماه ب ه   »  این ع ارف گفت ه ب ود    شمارد میعهفان ناوی و عهفان سنتی اسالمی 

معهاج رفت و بازگشت  سوگند به خدا اگه من به آن نقطه رسیده بودم ههگز ب ه  

  (644تا:  )همو، بی« گشتم میزمین باز ن

می  به بازگشت ندارد و اگه به اباا  معتقد است شخص عارف بعد از وصا  

بازگشت پی اماهان   »میان خالیق هم بازگهدد سود چندانی بهای بشهیت ندارد  اما 

دهد  می  پیاماه با بازگشت خود جهیان تاریخ را تغییه «خالبیت و ثمه بخشی دارد

بهای عارف )مهد باطنی( آرامش حاص  »سازد اما  میو جهان و امت و تمدنی نو 

پیاماهان در بازگش ت خ ود در   «  تحادی با امه مطلق مهحله نهایی استاز تجهبه ا

ها و  گذارند  از این رو با انسان میحقیقت تجهبه عهفانی خود را به محک تجهبه 

توان در مورد تجهب ه ش هودی و عهف انی آنه ا ب ه       میاند  تمدن و امتی ره ساخته
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اسالمی ش دیدا معن اگها و     ثانیاً ایهاد دیاه این ره عهفان )همان(بضاوت نشست 

فقه ای    لذا در م واردی ای ن جماع ت از س وی     (631)همان، صظاههگهیز است 

شوند  این در حالی است ره ابا ا    میتکفیه شوند و در مواردی  میاسالمی رانده 

  ثالواً نقد دیاه  توج ه  (33: 6314ای،  )خامنهبه ظواهه شهعی به شدت ملتزم است 

)اقبال، های آخهت و غفلت از حکومت و سیاست است افهاطی این جماعت به س

  از نظه او وسعت عهفان اسالمی نخااان جامعه اس المی را مج ذوب   (631تا:  بی

اند به سهیه  رهد در نتیجه رسانی ره از لحاظ فکهی و عقلی متوسط بوده میخود 

ح   روشن است اباا  به عنوان یک مصل(163و  631)همان: گهفتند  میبدرت بهار 

جویی  ماندگی مسلمانان و پی اجتماعی و صاحب دغدغه در پاسخ به چهایی عقب

 تواند به چنین عهفانی تکیه نماید  میدر راه ح ط این مس له ن

توان موض  اباا  درباره روش  میارنون ره جایااه عهفان نزد اباا  روشن شد 

جه ت ر ه    سلای دانست  زی ها ش یوه عهف انی از آن    -موض  ایجابی عهفانی را 

رس اند موا ت و ب ه دلی        م ی ش ورآفهین اس ت و آدم ی را ب ه حقیق ت مطل  ق      

 گهیزی منفی است  جامعه

 کالم ایجابی اقبال

 طهی ق تارنون با رالم سلای اباا  آشنا شدیم و دانستیم ره اباا  ش یوه فلس فی و   

داند  راه عهفان نیز هه چن د م ورد تایی د     میرالم سنتی در دفا  از دین را ناتمام 

دان د  ام ا ر الم ایج ابی وی چیس ت؟ ب ه        میاوست اما نقدهایی هم به آن وارد 

عاارت دیاه  او سهانجام چه راهی را بهای دفا  از دین در پیش گهفته است؟ در 

پاسخ باید گفت با اینکه اباا  نقدهایی به شیوه عهف انی دارد  هم ین ش یوه را ب ا     

داند؛ زی ها در ای ن    مینظه از اشکاالت آن  بهتهین شیوه بهای دفا  از دین غمض 
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و خدای متعا  و صفات « امه مطلق»راههای بدی   شخص عارف  فشیوه بهخال

رند و این ب االتهین   میاو و آنچه مهبوط به آن است را در سهاسه هستی مشاهده 

ه ا و   طهی ق ریاض ت   ه ا از  رن د ت ا انس ان    م ی ایمان است  الات ه ابا ا  ت الش ن   

های مملوفِ عهفا و بیان اذرار عهفانی به رشف و شهود بهسند؛ او سعی  نشینی چله

ره س وغات فهن گ اس ت و ب ه      -« تجهبه دینی»ای جدید به نام  رند با آموزه می

حضور خدای متع ا  در هس تی را ب های     -شااهت نیست  یشهودات عهفان هم ب

 هماان عیان رند 

 نیاقبال و تجربه دی

ه ای   اما تجهبه دینی چیست و از رجا آمده است؟ و چها اباا  بهای تایین آم وزه 
زمین است  دینی سهاغ آن رفته است؟ تجهبه دینی مفهومی متعلق به الهیات مغهب

  اول ین  (111: 6314)یوسفیان،گذرد  میو از پیدایش این اصطالح بیش از دو بهن ن
 رودلف اتوو سپا دیاهانی چون  9(ق  9814–9768) هماخهیاشال شیدریفهبار 
 9822–9891) هرااردی یر  1(ق  9191–9845) مزیج امیلیو  5(ق  9117–9861)
رند خدای متع ا  را ن ه از راه    جهیانی را به وجود آوردند ره تالش می و     4(ق 

ن عق  ره از راه توجه دادن به مس له تجارب دینی تایین و تفسیه رند  به اعتقاد ای
گذرانند ره به ه ی    ها در زندگی خود معموالً تجاربی را از سه می متفکطهان انسان

تواند متعلق به عالم ماده و از سنخ تجارب عادی زندگی باشد  بن ابهاین   وجه نمی
های خاص هس تند ر ه تفس یه فهاطایع ی      ها صاحب این گونه تجهبه چون انسان

 امهی موهوم و خهافه نخواهد بود  طلاد  پا امور متافیزیکی و ایمان دینی می

                                                 
1. Friedrich Schleiermacher. 

2. Rudolf Otto. 

3. William James. 

4. Søren Kierkegaard. 
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توان  میاند ره اجماالً  تجهبه دینی تعاریف متعددی ذره رهدهاندیشمندان بهای 

نوعی احساس اتکای مطلق و یکپارچه به مادأ یا بدرتی متم ایز از جه ان   »آن را 

  اباا  تعهیف روشنی بهای آن ارائه نکهده اس ت ام ا   (46: 6331)پترسون، « دانست

دهد ره هم چنانکه انسان تجهب ه ع ادی    میدر مقاله او  رتاب مشهورش توضیح 

های درونی هم هست  وی ب ا مقایس ه ای ن دو     متعارف بیهونی دارد دارای تجهبه

ه ایی از   گوید: تجهبه دینی نوعی بینش درونی است ره ما را ب ا جل وه   میتجهبه 

س ازد   یآشنا م -شود  میمتفاوت با آنچه از طهیق ادراک حسی حاص   -حقیقت 

های چندی است: او  آن    این تجهبه به اعتقاد وی دارای ویژگی(13: 6310)اقبال، 

  دوم آن (11و 13: تا بی)همو، واسطه است  یره این تجهبه مشاهده امهی مطلق و ب

باب  انتقا  به دیا هان نیس ت؛ ب ه      سوم آن ره (36)همان: بخش است  ره معهفت

و بهای انتقا  ب ه تعای ه و    (13-11)همان: آید  میعاارت دیاه خودش به بیان در ن

خ ود  »گ ه ب ا      چهارم آن ر ه در ای ن حال ت  تجهب ه    (13)همان: تفسیه نیاز دارد 

ش ود و سهاس ه هس تی را ی ک م ن       میره همان امه مطلق است مواجه « دیاهی

ای ن حال ت تجهب ه ح التی       (16: تا بی)اقبال، شود  میو بلکه او بیند  میمطلق پویا 

ره صاحب تجهبه در آن حالت  حتی شخصیت خویش را هم درک  انفعالی است

  (14: 6310)همان، رند  مین

اما چها اباا  بهای تایین آموزه های دینی سهاغ تجهبه دین ی رفت ه اس ت؟ در    

 ت ام هوز ب ه س ه ام ه نی از دارد:     پاسخ باید توجه نمود ر ه از نظ ه ابا ا  بش هی    

)أ( تفسیه معنوی از عالم  )ب( رهایی معنوی فهدی  )ج( اصو  اساسی با اهمیت 

  (603: 6310)اقبال، جهانی ره تکام  اجتما  بشهی را به پایه معنویت هدایت رند 

رند دین را به پایه معنویت )و نه عق   فلس فی( اس توار     میاز این رو اباا  سعی 
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پاسخی به این سه نیاز فهاهم آورد  ب ه نظ ه او دی ن را ناای د ب ا فلس فه       سازد تا 

اندیشه محض تاثیه بسیار اندری در زندگی انسان داش ته اس ت در   »آمیخت؛ زیها 

  فک ه و  (600)هملان:  « حالی ره دین پیوسته افهاد بشه را به تعالی سوق می ده د 

هفتن نامتن اهی )یعن ی   متناهی است و به همین جه ت ب های فهاگ     اساساً»اندیشه 

بنابهاین باید به ج ای عق   ب ا تجهب ه       (1تا:  )همو، بی« خدای متعا ( ناتوان است

 های اعتقادی و رالمی رفت  شهودی سهاغ آموزه

های دینی را ر ه ب ه    اباا  بعد از طهح تجهبه دینی سعی رهده است هم  مؤلفه

با همین عنصه تایین رند  او با تجهب ه   -شود میمناسات در رتاب خود از آنها یاد 

را م ورد نظ ه   « ایجاد وحدت با حقیقت مطلق»ره « مشاهده وحدت»دینی نه تنها 

ره در یکی شدن با ام ه مطل ق اس ت    « خود مطلق»خواهد آدمی را به  میدارد  او 

 بهساند و این پایان رار رالمی اباا  است 

 ال الهورینقد و ارزیابی اندیشه و روش کالمی اقب

س عی  رهده فهنگ است  ول ی   نخست باید اذعان رهد ره تالش فهدی ره تحصی 

رند دین )اسالم( را در دنیای امهوز احیاء رند شایسته ب دردانی اس ت  توج ه     می

در بدتهین دوران خود بهار داش تند  اباا  داشته باشیم ره جوام  اسالمی در زمانه 

ان تح ت اس تعمار یک ی از رش ورهای     به نحوی ره رشورهای اسالمی در آن زم

و  (611: 6311)ر.ک.: شلهیدی،  غهبی انالیا  فهانسه  هلند  ایتالیا یا اسپانیا بودند 

نمود  در رن ار ای ن نکت ه      میگهایش به دین به ویژه از سوی روشنفکهان  دشوار 

 نقدهایی هم به شیوه فکهی و پژوهشی اباا  وارد است:

 فلسفه اسالمی نقد اول: برداشت غیردقیق از

نخستین متفکهان اسالمی به دلی   تاعی ت از فالس فه یون ان      بیان شد ره اباا  به
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پژوه ی و   ها اوالً ب هخالف منط ق طایع ت    به نظه او این دانشخهده گهفت  زیها 

گهایی بهآن هستند  و ثانیاً در جان انسان خدای حی  و ش ورانایز را زن ده    تجهبه

 گهی زی مطل وب دی ن نیس ت      ی نیز به دلی   جامع ه  رنند  شیوه عهفان اسالم نمی

های سلای ابا ا  نک اتی باب       آید  ارنون درباره این نااه و به رار احیاء دین نمی

 توجه است:

های او از عدم  نکت  او  آن ره اباا  با این ره فلسفه خوانده است اما بضاوت

فالسفه  فلسفه در ایهان سیهدهد  او در رتاب  تاح ه وی در فلسفه اسالمی خاه می

هن دی ی ا فلس فه ران ت       5یا ودانت ا  9اسالمی را آشکارا بهخالف اندیشه راپیالی

  به اعتق اد او ذه ن   (1-0: 6313)همو، داند  واجد یک دستااه فلسفی منسجم نمی

  الات ه  )هملان( « های فکهی ناتم ام ب ه ب ارآورد    نظام»ایهانی تنها موفق شده است 

زم ین     در دنی ای مغ هب  «ان د ی ا خی ه؟    مسلمانان فلسفه داشته آیا»درباره این ره 

رس د هنا امی    اما به نظه می (1: 6304، عیفالح رف)موافقان و مخالفانی وجود دارد 

رنند سستی ادعایش ان   ره مخالفان فلسفه اسالمی دالی  و شواهد خود را بیان می

شود  بهای نمونه همین ادعای اخیه اباا  سخت مخدوش اس ت؛ زی ها    آشکار می

رسی ره با مکتب حکمت متعالیه و حتی حکمت اشهاق و حکمت مشاء آش نایی  

رن د    فابد یک دستااه منسجم فکهی معهف ی نم ی   داشته باشد  فلسفه اسالمی را

 لس وف یف کی  فق ط   نایس   ابن» اند: جالب این ره حتی بهخی از مستشهبان مدعی

 6310آبلان   www.rasanews.ir،63) «رفت میبزرگ ناود  او خودِ فلسفه به شمار 

  اباا  حتی پا فهاته نهاده و ادع ا ر هده اس ت فالس فه اس المی      (111031تد خبر 

یون ان را درس ت    دانستند فلسفه عهب خواه ایهانی( چون زبان یونانی نمی )خواه

                                                 
1. Kapila. 

2. Vedanta. 
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دبتی متهجمان  (  او عام  این گمهاهی را در بی58: 9127اند )اباا    درک نکهدنده

همین وض  باعث ش د ر ه حکیم ان    »آن زمان دانسته است و نتیجه گهفته است 

ان دیش ایش ان    ذه ن ن ازک   های مستق  فکهی بازمانند و ایهانی از بهآراستن نظام

  (11)همان: « جان شود اسیه الطائالت مزاحم گهان

ه ا ب های او    این بض اوت  اساس بودن یرسی ره با فلسفه اسالمی آشنا باشد ب

روشن است  زیها بهخالف نظه ابا ا   مس لمانان در تهجم ه آث ار یون انی دبط ت       

های مسلمانان  ی تهجمهتا آن جا ره حت (14: 6314مونتگمرى وات، )بسیاری داشتند 

ه ا   هایی از آنها به جای مانده است  امهوزه وبتی با سایه تهجم ه  ره ارنون نسخه

  (43: 6331)مطهری، هاست  تهین تهجمه دهد ره از دبیق شود گواهی می مقایسه می

شاهد آشکار دیاه به عدم آشنایی دبیق اباا  با فلس فه  بض اوت وی درب اره    

ده د وی تف اوت    سخن او در نقد این بهاهین نشان میبهاهین خداشناسی است  

واجب الوجود و ممکن الوجود را به خوبی در نیافته است و همان ایهاد راس  در 

  (31تلا:   )اقبال، بلی را بازگو رهده است  (61تا:  )راس ، بی چها مسیحی نیستمرتاب 

با این ره ب ه  »ا  هایی از عدم آشنایی عمیق او با فلسفه است: ابا این موارد  نمونه

« دان د  مفهوم غهبی وابعا یک فیلسوف است  از فلسفه اسالمی چیز درس تی نم ی  

س یه فلس فه در     آیت ا  جوادی آملی نیز با ن ام ب هدن از   (11/11: 6301)مطهری، 
  (110: 6331)جوا ی آملی، ورزد  اطالعی اباا  از فلسفه تارید می به بی ایهان

های دینی به فلس فه ن ه ممک ن اس ت و ن ه       نکته دوم آن ره ابتناء هم  آموزه

های عقلی استوار نااشد از گزند شاهات مص ون   شایسته  لکن اگه دین به پشتوانه

در صورتی ره دیانت به اساس اصو  ماههن »نخواهد ماند و باید توجه نمود تنها 

جاوز جمی   تهاجم ات مص ون    فلسفه الهی استوار شود بلمهو سیاسی آن نیز از ت
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و اگه اباا  به دناا  احیاء جامع ه اس المی در    (613: 6331)جوا ی آملی، « ماند می

بهابه غهب است نااید این مهم را از دست دهد  به یاد داشته باشیم ره رلیس ا ب ا   

الاته با نی ت دف ا  از   « گهوی ایمان»رنار نهادن عق  و فلسفه و پناه بهدن به نظهیه 

  (611)همان: راه ماتهیالیسم را هموار رهد دین  

گهیزی  نکته سوم آن ره اباا  شیوه عهفان اسالمی ) تصوف( را به دلی  جامعه

رسد ای ن ای هاد ب ه م نش بهخ ی از عارف ان        رند  در حالی ره به نظه می نفی می

مسلمان وارد است و نه به شیوه عهفان اسالمی  ابا ا  خ ود معت هف اس ت ر ه      

رساند  یعنی ه م وص ا  ب ه ام ه      می ما را به حقیقت و هدف دین میعهفان اسال

آفهین د  بن ابهاین ب ه اس اس      مطلق را در پی دارد و هم در جان مؤمنان حیات می

مانای خود اباا   نفی عهفان و توس  به تجهبه دین ی ت وجیهی ن دارد  آری اگ ه     

ب ود؛ ام ا   گزینی ابتضای ماهیت عهفان عملی باشد مطل وب دی ن نخواه د     عزلت

دلیلی در دست نیست ره نشان دهد ای ن ش یوه رفت اری بهآم ده از ذات عهف ان      

ده د    اسالمی است یا دالی  دیاهی دارد  اباا  نیز در ای ن ب اره توض یحی نم ی    

توجه شود ره نکته سوم از باب باعده الزام و جد  با اباا  است وگهن ه ص هف   

ر بهآورده شدن وظایف دانش ر الم از  نظه از درستی یا نادرستی ایهاد اباا   انتظا

 عهفان اسالمی نابجاست 

 توجّهی به تأیید روش عقلی در قرآن نقد دوم: بی

شناسی بهآن را در تجهبه دینی )رشف و شهود(  مطالعه تاریخ )نق  (   اباا  روش

دان د و ب ه هم ین اس اس ب ه       و پژوهش در طایعیت )حا و تجهبه( منحصه می

رند  از ظاهه رالم او پیداست ره ب ه   فلسفه یونانی ره شیوه عقلی است حمله می

نادرست و نسات به رت اب  داند  این ادعا  نظه او بهآن روش دیاهی را معتاه نمی
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الهی نارواست؛ زیها خدای متعا  در بهآن مکهر ب ه ش یوه عقل ی در رن ار س ایه      

ها تمرید دارد  الاته اباا  در بهخی موارد روش فلس فی را ه م تایی د ر هده      روش

  ام ا  (633: 6310)اقبال، داند  می« یکی از راههای رسیدن به حقیقت»است و آن را 

رند و خودش نیز این راه عقلی  های بهآنی به آن اشاره نمی هاین ره در شمارش را

 جویی نکهده باب  درک نیست! را پی

ته دانسته شد ره اباا  به این دلی   ر ه راه عق   ش ور و هیج ان ایج اد        پیش

رند آن را شیوه مناسای بهای دفا  از دین ندانسته است  در پاسخ این س خن    نمی

بُعدی هستند و نه همه آنها اه  ش ور   حتی و تکسا ها تک همین با ره نه انسان

سازی نم ود  واناه ی یک ی از     های مختلفی معقو  و عهفانند  دین را باید با شیوه

وظایف مهم دانش رالم  دفا  از باورهای دینی در بهابه مخالفان است و در ای ن  

 آفهینی  جایی ندارد  جا سخن از شور و هیجان

 ش تاریخ و روش مطالعه طبیعتنقد سوم: عدم استفاده از رو

و ب ا  « تجهبه دینی تنها یک منا  معهفت بشهی است»اباا  صهیحا گفته است: 

با ر اوش در ای ن دو منا   معهف ت     »گوید:  اشاره به دو منا  دیاه معهفت می

  ب ا  (641تا:  )اقبال، بی« گهدد است ره روح اسالمی به بهتهین صورت آشکار می

های رالم ی از دو طهی ق دیا ه     و بهای اثاات آموزهاین حا  تالشی از سوی ا

رند ام ا   شود  الاته او به آیات بهآن درباره مطالعه در طایعت اشاره می دیده نمی

دهد  به تعایه دیاه با اینکه اباا  معتقد است بای د ش یوه    این معنا را بسط نمی

تجهب ه   های رالمی به رار گهفت اما تنها از روش پژوهش بهآنی را در پژوهش

مطالعه در »و شیوه « شیوه تاریخ»دینی سود جسته است و به هی  وجه به سهاغ 

 نهفته است « طایعت
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 نقد چهارم: تهافت در دیدگاه او دربارة عقل

دانسته شد ره اباا   عهفان و تجهبه دینی را مهمتهین راه معهفت و حتی فهاته از 

ب ه ص هاحت تعق   و     داند اما عجی ب اس ت ر ه در بهخ ی از عا ارات      عق  می

ورزی را باالته از هه مالری دانسته است؛ موال در ش عه زی ه تص هیح ر هده      عق 

است ره حتی اگه سخن خدا مخالف عق  باشد آن را نخواهد پذیهفت  او چن ین  

 :(434: 6343)اقبال، سهاید  می

 یمنپوفهمودی ره  یراهآن  جز   م                یتو نجو یجز رضاغالمم   

 یمگو  ناو یتاز برا اس خهی لیکن گه به این نادان باویی                و  

 نقد پنجم: ناکافی بودن تجربه دینی

دانسته شد ره اباا  با رنار نهادن و نارافی دانستن راه فالس فه و متکلم ان س عی    

های دینی را در بل ب و ج ان    رند از طهیق عهفان و به مدد تجهبه دینی آموزه می

ور سازد  این در حالی است ره دربارة تجهبه دین ی نک ات    احیاء و شعله ها انسان

 ذی  باب  توجه است:

بخشی تجهبه دینی؛ اباا  سعی رهده است با تکیه به تجهبه دینی   الف( معهفت
  و ( -م   9114) 9بهن افهادی چون سویین گهچههایش را اثاات رند   دین و آموزه

دانن  د )جمع  ی از   زا م  ی آن را معهف  ت 5م ( 5111 – 9159ویلی  ام آلس  تون ) 
اما از آنجا ره تجهبه دینی تجهبه است و از سنخ  ؛(921-948: 9186نویسندگان  

تواند نقش استدال   گهی است و نمی عواطف و احساسات است  فابد توان اثاات
ه های دین ی ص حیح ب     لذا تکیه به این اههم متزلز  بهای اثاات آموزهرا ایفا رند  
 رسد  نظه نمی

                                                 
1. Richard Swinburne. 

2. William Payne Alston. 
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بخش باشد  اما بهخی  ب( چیستی متعلق تجهبه؛ حتی اگه تجهبه دینی  معهفت

: 6303)ریچار  ملایل،،  رند  معتقدند تجهب  دینی لزوما امور متافیزیکی را اثاات نمی

از این رو بهخالف نظه اباا   این ره از طهیق تجهبه دین ی ض هورتاً خ دای     (61

 می بیاید آسان نیست الیزا ِ غیهمادی فهاچنگ آد

بخ ش باش د و    ج( بداستِ متعلق تجهبه؛ به فهض هم ره تجهبه دینی معهفت

بپذیهیم متعلق معهفت هم امهی متافیزیکی است  اما هی  دلی  و اطمینانی وج ود  

ندارد ره آن موجود غیای  امهی مقدس باشد  بلکه چه بسا امه نامق دس باش د و   

و تجارب شیطانی باشد  به همین دلی  هم  محتم  است تجهبه از سنخ مکاشفات

از آن جا ره مکاشفات عارفان معموالً در معهض چنین تهدی دی ب هار دارد  الزم   

و تضمین شده یعنی بهآن ره مکاش فه   است عارفان تجارب خود را با رشف اتم 

 پیاماه است و عنصه عصمت  آن را تضمین می رند به سنجه درآورند 

گذش ته از هم ه اینه ا و ب ه ف هض ع دم پ ذیهش ای ن          گهایی دین؛ د( تقلی 

مشکالت  تجهبه دینی در نهایت تنها حقیقت غایی)امه مطلق( یعنی خدا را ب های  

شود؟ به  رند اما تکلیف مقوالت دیاه دینی چه می شخص تجهبه رننده اثاات می

ه بیش ت  -پوشی از ایهاداتی ره دارد  با فهض چشم -رسد ابزار تجهبه دینی  نظه می

آید تا اسالم  مسیحیت رلیسایی ره دینی راس اً س کوالر اس ت و     به رار رلیسا می

تنها به آموزه خدا تارید دارد و از هه گونه نظام و احکام فقه ی و اخالب ی ته ی    

 تواند به تجهبه دینی دلخوش رند اما حساب اسالم جداست  است  می

ب ودن  معهفت ی   بخش  ه( شخصی بودن تجهبه؛ تجهبه دینی در صورت معهفت

پذیهی د ر ه    ره به دست خواهد داد  معهفت شخصی است  از بضا اباا  خود می

هی  روش وابع ًا دبی ق علم ی در اختی ار ن داریم ت ا ب ه وس یله آن محتوی ات          »
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 «غیهاستداللی و غیهعقالن ی خودآگ اهی را م ورد تجزی ه و تحلی   ب هار ده یم       

ی ش دیداً محت اج تفس یه و تعای ه     بیان تجهیه دین  »پذیهد ره  و نیز می (13)همان: 

غیه باب  انتقا  ب ودن  »رند ره  و در دلی  این مطلب تصهیح می (13)همان: « است

تجهبه باطنی از این جهت است ره اساسا از نو  احساسی است ر ه ب ه بی ان در    

  بن ابهاین اگ ه   (13)هملان:  « گه را به آن دس تهس نیس ت   آید و عق  استدال  نمی

ت وان   تواند باب   اعتم اد باش د و آی ا م ی      وضعیتی دارد آیا می تجهبه دینی چنین

 ای انتظار داشت؟ رسالت تایین و اثاات دین را از چنین پدیده

واناهی اگه تجهبه دینی رامال شخصی است و نی از ب ه تفس یه دارد  تکلی ف     

وحی چه خواهد شد؟ آیا وحی پیاماه هم چنین است؟ آیا بهآن تفس یه و س خن   

در این صورت به ردامین دلی  باید از این پدیده شخصی و آلوده به  پیاماه است؟

تعایه بشهی تاعیت رهد؟ و نیز اگه بهآن تجهب ه شخص ی پیاماهان ه اس ت تاری د      

 فهاوان اباا  به بهآن را چاونه باید فهم نمود 

 9(م 9827 – 9718)  و( عدم نیاز رالم اسالمی به تجهبه دینی؛ آگوست رن ت 
گی بش ه را ب ه س ه دوره دین ی )تخیل ی(  فلس فی)تعقلی( و علم ی        مهاح  زند

اندیش ی   )تحصلی( تقسیم رهده است و معتقد است بشه در دوره ر ودری و خ ام  
دار بوده است و در تفسیه هستی به دناا  عام  خدا و خدایان است  در  خود دین

حل ه بل وغ   مهحله فلسفی اندری رشد رهده اما تعقلی اندیشیده و آن گاه ره به مه
رند همه امور را ب ه اس اس تجهب ه و آزم ایش درک رن د       رسد سعی می خود می

  نتیج ه ای ن تقس یم ای ن     (146: 6311؛ جمعلی ا  نویسلندنان،   13: 6300)تاپلستون، 
خواهد بود ره دین امهی خهافاتی است ره متعلق به دوره غارنشینی و نادانی بشه 

آیند  دی ن جایا اهی    جهبه به دست میاست و در دوره جدید ره حقایق تنها با ت

                                                 
1. August Cont. 
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سعی رهده است  (141و  603تا:  )اقبال، بینخواهد داشت  اباا  متاثه از این تقسیم 
انایه نشان ده د  او   در دنیای جدید دین را نه امهی خهافی ره امهی زنده و شوق

 به این منظور سهاغ تجهبه دینی رفته است  تجهبه دینی تجهبه است )الاته از ن و  
گهایی دنیای امهوزین ره آن هم تجهب ه اس ت  ب ه ن وعی      درونی آن( پا با علم

سازگار است  دینی است زیها مواجهه با امه مطلق اس ت  بن ابهاین در دوره عل م    
 توان به اهداف دین )امه مطلق( نائ  آمد  می

در حالی ره باید گفت این تقسیم آگوست رنت از اساس نادرست است  ای ن  

الجم  نیستند؛ بلکه انسان موح د باید وح ی  عق    تجهب ه و ه ه      نعةماسه دوره 

)رک.: دهد را طل ب ر هده و از دس ت نده د      راهی ره معهفتی معتاه به دست می

  (36: 6301یوسفیان، 

های رانت  هی وم و ها      همچنین باید توجه نمود ره در غهب جدید نقادی

ه عک ا  عل م تجهب ی ه ه روز     زمان و ب   حجیت و اعتاار عق  را از بین بهد  هم

آفهید   دینی می رهد  این وضعیت رفه و بی دستاورد خوشایند و جدیدی هدیه می

در چنین اوضاعی متکلمان جدید در جستجوی راهی بهای زنده نااه داشتن دین 

مان دگی جوام      داری به تجهبه دینی پناه بهدند  در دنیای اسالم نی ز عق ب   و دین

سوزان به دناا  راهی بهای ب هون رف ت از ای ن اوض ا      اسالمی موجب شد تا دل

باشند  در حالی ره بهخی غهبزدگان راه چاره را رنار نهادن دین و پن اه ب هدن ب ه    

دانستند  ابا ا  اله وری ام ا ب ا ط هح فلس فه خ ودی راه تهب ی          سکوالریسم می

ای از  ون ه دید  الاته بای د ب ه گ   مسلمانان را در دفا  از دین و احیاء دوباره دین می

دین دفا  رهد و آن را احیاء رهد ره در امت اسالمی شور ایجاد رن ده ت ا حی اتی    

دوباره در ام ت ایجاد گهدد  از نظه او این راه دف ا  از دی ن و احی اء آن بطع ا ب ا      

های سنتی )فلسفه و رالم اسالمی و عهفان( ممکن ناود  زی ها ی ا خش ک و     شیوه
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آمدن د  ش ورآفهینی    مس لمان در دوره جدی د نم ی   روح بودند یا به رار انسان  بی

رهدند از این رو اباا  ره به دناا  راهی جدید و شورانایز و امهوزین بود ب ه   نمی

ساب آشنایی با فههنگ غهب تجهبه دین ی را ب های دف ا  از دی ن و احی اء دی ن       

 معهفی رهد 

ارن د ام ا   در این جا باید گفت فلسفه و رالم اسالمی هه چند نیاز به تقویت د

در این دو دانش ادله بسیار سودمند و بدرتمندی بهای دفا  از دی ن وج ود دارد    

ماندگی مسلمانان هم بدون تهدید به شورانایزی نیاز دارد اما ن ه ب ه    جاهان عقب

بیمت دست شستن از تهاث اسالمی و پناه بهدن به نسخه نامطم ن تجهب ه دین ی    

 امطم ن تجهبه دینی درمان نخواهد شد ماندگی جوام  اسالمی با نسخه ن عقب

 گیری نتیجه

مختلفی ره توانایی دفا  از دین را داشتند  آشنا شدیم   یها در سیه مقاله با روش

توس  به شیوه فلسفه و رالم اسالمی جه ت دف ا    معلوم شد ره به نظه اباا : )أ( 

اان ه  از عقاید ایمانی مخالف روش بهآنی و هدف دین اس ت  )ب( راه عهف ان ی  

رساند و موج ب   راهی است ره آدمی را به مشاهده و اتصا  به حقیقت غایی می

ه ای دین ی    شود  بنابهاین بهتهین شیوه بهای فهم و دفا  از آم وزه  حیات آدمی می

بوده است  )ج( شیوه عهفانی با این ره در گذش ته ب های احی اء و دف ا  از دی ن      

هتهین و تنه اتهین ش یوه ر ه هم ان     گو نیست  )د( ب مطلوب بود اما امهوزه پاسخ

تجهب ه  »سازی دی ن از طهی ق    راررهد عهفان در دنیای امهوز را دارد  شیوه معقو 

است  )ه( تجهبه دینی هه چند نیاز به تفسیه و تعایه دارد اما س اب اتص ا    « دینی

بخ ش اس ت و هم ین     آدمی به حقیقت مطلق شده و بهای صاحب تجهبه معهفت

 رافی است 
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یدگاهای اباا  نیز دانسته شد ره حقیقت تجهبه دین ی م اهم اس ت و    در نقد د

اثاات دین به دوش  گذاردنزایی آن مح  اختالف است  از این رو  دعوی معهفت

تجهبه »آن نه عابالنه است و نه مطابق هدف دین  متکلمان غهبی در پی نیازی به 

فه اس المی و نی ز روش   اند؛ اما دنیای اسالم را به دلی  بوت فلس   پناه بهده« دینی

 رالم سنتی نیازی به آن نیست  الاته بطعا این دو دانش نیاز به تقویت دارند 
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 منابع
 ( 7531اقبال الهوری، محمد ،)پور، تهرران، انشارارا     ، ترجمه ا.ح. آریانسیر فلسفه در ایران

 امیرکبیر.

 تهران، رسالت قلم.، ترجمه احمد آرام، احیاء فکر دینیتا(،  )بی رررررررررررررررر 

  ترجمره محمرد بیرایی ماکران،     بازسازی اندیاه دینی در اسرمم (، 7531)رررررررررررررررر ،

 جا، حیدری. بی

 انشارارا    ، تهرران، یا  اشعار فارسی موالنرا اقبرال الهروری   کل(، 7535) رررررررررررررررر

 یی.کشابخانه سنا

 ( 7511آلسشون، ویلیام ،)ترجمره الممحسرین تروکلی، قرم، دفشرر      ، اندازهای نو  دین و چامش

 تبلیغا  اسممی.

  ،قم، کشابخانه علم الکمم یقواعد المرام فق(، 7313) ثمیبن م یبن عل ثمیم نیکمال الدبحرانی ،

 آیت اهلل مرعای نجفی.

 ( 7511پشرسون، مایکل، و دیگران ،)ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، عیل و اعشیاد دینی ،

 نو.تهران، طرح 

 ( 7517پریمی، علی ،)قرم،  یرهوال لقباا یدگاهاز د ینید تجربه هیتماو  ممفهودر  یرجسشا ،

 715ناریه معرفت، شماره 

 ( 7511جرجانی، سید شریف ،)تهران، ناصر خسرو.الشعریفا ش ، 

  ( 7513جمعرری از نویسررندگان ،) قررم، موسسرره آموزشرری و پ وهارری   باورهررای دینرری ، 

 امام خمینی)ره(.

 جلد هفشم، ویراسشه سی. سی. تاریخ فلسفه راتلج سده نوزدهم(، 7513) یسندگانجمعی از نو ،

 .7513تایلور، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، 

 قم، نار فرهنگی رجاء.شریعت در آینه معرفت(، 7511) جوادی آملی، عبداهلل ، 
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 یجهران در مجموعه میاال ، کنگره »، اقبال شیدر هما یسخنران(، 7533) یدعلیس ،یا خامنه 

، تهرران،  «به کوشش الممرضرا سرشوده   7533اسفند  -تهران ،یبزرگداشت عممه اقبال الهور

 .یداناگاه تهران و وزار  ارشاد اسمم

 تهران، چاپ آسمان.چرا مسیحی نیسشمتا(،  راسل، برتراند )بی ، 

 ( 7515ریچارد مایلز، توماس ،)وهش ، ترجمه جابر اکبری، تهران، دفشر نار و پر  تجربه دینی

 سهرودی.

 ( 7513ساکت، محمدحسین ،)تهران، میراث مکشوب.، ماهشاب شام شرق 

 ( 7515سبحانی، محمد تیی ،)3، پ وهره، شرماره  ی )اقشرراح( کممر  یهرا  روش یشناسر  روش ،

 .71-3فروردین و اردیبهات، صص

 ( 7513سلمانیان، حسنعلی ،)های کممری خواجره نرریرالدین طوسری     نیش فلسفه در اندیاه ،

نامه میطع کارشناسری ارشرد رشرشه فلسرفه، قرم، موسسره آموزشری و پ وهاری امرام          ن یاپا

 خمینی)ره(.

 ( اقبرال سرشیزه  7533شهیدی، سیدجعفر ،)    در شرناخت الررب،   »، در مجموعره  گرر برا الررب 

بره کوشرش    7533موعه میاال  کنگره جهانی بزرگداشت عممه اقبرال الهروری، اسرفند    جم

 «الممرضا سشوده

  تهرران   محیرق  یدکشر مهد قیتحی، شرح النافع یوم الحار(، 7533الدین )فاضل میداد، جمال ،

 .لگی مک داناگاه –تهران  داناگاهی مطالعا  اسمم همؤسّس

 ( 7517فعالی، محمدتیی ،)15، فرلنامه کشاب نیرد، شرماره   پذیری گرایی دینی و قرائت تجربه ،

 .7517تابسشان

 قرم، نارریه   مسلمان در بوتره نیرد   لسوفانیف نیو نخسش ونانیتفکر ( 7511) ، علیعیفمح رف ،

 .31معرفت، شماره 

 ( 7511کاپلسشون، فردریک چارلز ،)جلد نهم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید تاریخ فلسفه ،

 محمود یوسف ثانی، تهران، انشاارا  علمی و فرهنگی.



 

 

 

 
 

 
 

 یاقبال الهور یو نقد روش کالم یبررس
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 و  وزار  فرهنرگ  ، تهرران، گروهر مرراد  (، 7511) نیبرن حسر   یعبدالرزاق برن علر   ،یجیاله 

 ی.ارشاد اسمم

 ( 7531لوییس، برنارد ،)ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انشاارا  توس.تاریخ اسماعلیان ، 

 تهران، صدرا.، (منطق ا یکل) 13، جلد مجموعه آثار، (7511) مرتضی ،یمطهر 

 ( 7511ررررررررررررررر ،)کمم(، تهران، صدرا. 5، ج مجموعه آثار( 

 ( 7513ررررررررررررررر ،)های اسمم در صرد سراله اخیرر(،     )نهضت 13، جلد مجموعه آثار

 تهران، صدرا.

  ، علمی، فرهنگی.، ترجمه عزّتى، فلسفه و کمم اسممى(، 7511) ویلیاممونشگمرى وا 

 ( 7511یوسفیان، حسن ،)تهران، سرازمان مطالعره و تردوین کشرو علروم انسرانی       کمم جدید ،

 وهای امام خمینی)ره(.داناگاهی)سمت( قم، موسسه آموزشی و پ 
 www.rasanews.ir 
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