جاویدانخرد،شماره،31بهاروتابستان،1396صفحات 204-185


ابتنايایماندینيبرمعرفتعقليازمنظرغزالي 
عبداللّهمحمّدي* 
1

چکيده 
رابطه ایمان با دلیل عقلی از مهم ترین مسائل فلسفه دین است .غزال ی ک ه
خود در شمار متکلمان اشعری شمرده می شود ،انتقادات تندی بر فلسفه ،ک م
و روش عقلی دارد .تا آنجا که علم کم را برای عمو مرد حرا می دان د .ب ا
توجه به این نکته این پرسش طرح می شود که غزالی چه قضاوتی درباره ابتن ا
ایمان بر دلیل عقلی دارد؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش ،نگرش غزالی
را درباره رابطه ایمان و دلیل عقلی بررسی کرده و معلو می کند که وی ایم ان
مبتنی بر دلیل کممی و فلسفی را در معرض شبهات و به همین دلیل ،سست و
راسختر از ایمان بر پایه دلیل عقلی معرف ی

زوال پذیر می داند .او ایمان عوا را
کرده و معتقد است مسلمانان صدر اسم نیز ایم انی تقلی دی داش تند ک ه ب ا
عبادت و قرائت قرآن تقویت شد .مخالفت غزالی با کاربس ت روش عقل ی در
مانگرای مسلمان خواندهاند.
ایمان به قدری روشن است که برخی وی را ای 
در این مقاله ابتدا دیدگاه غزالی را ش رح م ی ده یم و در ادام ه مه مت رین
کاستی های آن را یادآور می ش ویم .تفس یر غزال ی از ایم ان ،زمین ه س از فه م
نسبی گرایانه از ایمان و معرفت دینی و راه یافتن کثرت گرایی در دین است .او
از نسبت میان تصدیق نظری و تصدیق قلبی غفلت کرده و گزارش ی ناتم ا از
سیره پیامبر(ص) را ممک ارزیابی قرار داده است.
واژگانکليدي :ایمان ،غزالی ،ایمانگرایی ،ابتنا ایمان بر دلیل ،استدالل عقلی.

* استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران .رایانامهab379@chmail.ir :
تاریخ پذیرش1396/4/18 :
تاریخ دریافت1395/10/27 :
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مقدمه 
مسأله ایمان از درازدامنترین و پرچالشترین مباحث کممی در تاریخ اسم است که نت ای
نظری و اجتماعی فراوانی داشته است .موضوعات مختلفی نظیر اینک ه آی ا ایم ان از طری ق
عقل واجب میشود یا شرع؟ (ایزوتسو )163 :1389 ،رابطه عمل صالح با ایمان چیست؟ نسبت
ایمان با معرفت تصدیقی چیست؟ و  ...از اصلیترین مسائلی هستند که در تاریخ علم ک م
مورد توجه بودهاند .اما صرفنظر از پرسشهای پیشگفته ،یک ی از مس ائل مه م در ب ث
ایمان ،فرآیند ت قق ایمان و میزان دخالت معرفت حصولی به ویژه معرفت عقل ی در ایم ان
است .دیدگاه غزالی درباره موضوع اخیر سؤال اصلی این مقاله است.
ابوحامد م مد غزالی(505-450ه.ق) دانشمند و متفک ر برجس تهای اس ت ک ه در عم ر
خویش ،فراز و فرودهای علمی و روحی گوناگونی را تجربه کرد و منشأ تغییرات اجتم اعی
و فکری پرشمار در دوران معاصر و واپسین خود ب ود .وی در مقطع ی از حی ات خ ویش
دچار شکی واقعی در تما علو و معارف نظری شد تا آنجا که در اعتب ار م سوس ات نی ز
تردید جدی کرد (غزالی(2010( ،ج) .)539-538 :آنچه وی را از این حال ت نج ات داد آش نایی
با تصوف بود (زرینکوب ) 86 :1392 ،و همین امر سبب بیاعتنایی جدی او به علو نظ ری از
جمله فلسفه و کم (غزالی(2010 ،ج)  )542-540 :و به دنبال آن قضاوت جدیدی درباره ایمان
و مقومات آن گردید 1.او استوار ساختن ایمان بر پایههای استدالل عقلی و کممی را نه تنه ا
غیرضروری بلکه مضر دانست و ساختمانی نو از ماهیت ایمان دینی را معماری کرد .س ؤال
اصلی این مقاله آن است که غزالی حقیقت ایمان را تا چه اندازه مبتنی بر دلیلهای کمم ی و
استداللی میداند؟
آثاری که در این موضوع به فضای نشر وارد شدهاند مقاالت و کتابهایی هستند ک ه ی ا
ماهیت ایمان را از منظر غزالی بررسی کردهاند؛ مانند:
ماهیت ایمان از دیدگاه م مد غزال ی ،قاس م کاک ایی و الل ه حقیق ت ،آین ه
معرفت ،بهار ،1387ش.14
یا نظریه ایمان در اندیشه غزالی را با سایر متفکران مقایسه کردهاند مانند:
م مد داود سخنور ،نقش عقل در معرف ت دین ی از منظ ر م م د غزال ی و
کرکگور ،قم ،بوستان کتاب.1389 ،
خلیل پوستینی و بیوک علیزاده ،معقولی ت ب اور دین ی ،رهیاف ت کرکگ ور و
غزالی ،پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال هشتم ،دوره دو  ،پاییز و
زمستان.1389
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یا به تبیین دیدگاه غزالی در رابطه عقل و ایمان و برخی نتای آن متمرکز شدهاند مانند:
شاکری زواردهی ،روح اهلل ،ملی ه م مودی ،ترابط عقل و ایم ان از دی دگاه
غزالی و ممصدرا ،فلسفه دین ،شماره  ،4زمستان2.1393
از آنجا که تبیین رابطه دلیل و ایمان و فرآیند ت قق ایمان منوط به فهم ماهی ت ایم ان از
منظر غزالی است ،به اضمع ایمان از دیدگاه این اندیشمند اشاره مختصری خواهد شد .ای ن
مقاله در سه بخش کلی سامان یافته است :نخست پیشینهای از چگونگی ورود متکلم ان ب ه
مسأله ایمان و معرفت با عنوان «جریانهای کممی و مسأله ایم ان ،معرف ت و عم ل» ارائ ه
میشود تا روشن شود چه اموری سبب ورود غزالی در این ب ث شد؛ دو «رابطه ایم ان و
تصدیق از منظر غزالی» معرفی میشود .در سومین بخ ش نی ز «وج وه مخالف ت غزال ی ب ا
کاربست روش عقلی و کممی در ایمان دینی» بررسی میشود .واپس ین بخ ش ب ه بررس ی
آرا غزالی در این موضوع اختصاص دارد.

جریانهايکالميومسألهایمان،معرفتوعمل 
غزالی از طرفداران جریان اشعری در اندیشههای کممی ش مرده م یش ود .ت ا پ یش از وی
مباحث جنجالی درباره ماهیت ایمان و کفر و رابطه ایمان با معرف ت عقل ی و عم ل ص الح
جریان داشت .خوارج عنصر م وری ایمان را عمل میدانستند و به همین دلیل مرتکب گناه
را کافر قلمداد میکردند .هرچند با توجه به اینکه خوارج را ت ا بیس ت فرق ه نی ز ش مارش
کردهاند (بغ دادی ،)1408،54،در اینکه این گناه چه چی زی باش د ،اخ تمف نظره ایی موج ود
است .دامنه این دیدگاهها از ارتکاب گناه شروع شده ،تا اصرار بر گناه ،انجا گناه ص غیره و
کبیره ،ارتکاب گناهی که عذاب آن در قرآن ذکر نش ده اس ت ،ادام ه دارد (هم ان .)64-61:در
مقابل خوارج که بر حضور حداکثری عمل در ایمان تأکی د داش تند ،مرج ه ب ر معرف ت و
تصدیق ،توجه جدّی کردند .دیدگاه مرج ه در تاریخ تفکر دینی اهمیت وی ژه یاف ت و تم ا
کسانی که پس از ایشان مقوله ایمان دینی را واکاوی کردند ،به دیدگاه ایشان توجه ،اش اره و
تعریض ایجابی یا سلبی داشتند .مرج ه ،رجا و امید به نجات گناهک ار داش تند و از اینک ه
مشخص نیست گنهکار چه سرنوشتی دارد ،کماثر بودن عمل را نتیج ه م یگرفتن د .مرج ه
دوازده گروه بودند که در تفسیر حقیقت ایمان ،اختمفاتی دارن د .نظ رات ای ن گ روهه ا ب ا
م وریت نادیده گرفتن نقش عمل سامان یافته است و بین نظراتی که ایم ان را مس اوی ب ا
معرفت صرف میدانند ،تا کسانی که ایمان را فقط اقرار زبانی میشمارند ،در نوس ان اس ت
(اشعری.)141-132 :1400،
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جریانهای مختلف کممی ،به این دو دیدگاه ،واکنش نشان دادن د .ب رای نمون ه متعزل ه
معتقد شدند مؤمن با ارتکاب کبیره کافر نمیشود .ایشان برای تبیین ای ن مطل ب ب ه نظری ه
«منزلة بين المنزلتين» گرویدند ،که بر پایه آن ،فسق ،مرحلهای بین ایمان و کفر است .ابداع این
نظریه از آن جهت بود که ایشان دو دغدغه اصلی داشتند :نخس ت آنک ه ب رخمف مرج ه،
برای عمل جایگاه اصلی در ایمان قائ ل بودن د و انج ا طاع ات را در تعری ف ایم ان وارد
کردند .دو آنکه معتزله کسی را که شهادتین را بر زبان جاری کرده کافر نمیدانس تند ،حت ی
اگر گنهکار باشد .از اینروی برای توضیح جایگاه چنین کسی ،به نظریه منزل ة ب ینالمن زلتین
معتقد شدند که بر پایه آن ،گنه کار مؤمن نیست ،چ ون رک ن ایم ان یعن ی عم ل را ب ه ج ا
نیاورده است؛ و از سویی چنین شخصی کافر نیست ،چون شهادتین را بر زبان جاری ک رده
است ،بلکه او در مرحلهای بین ایمان و کفر قرار دارد (قاضی عبدالجبار.)1422:471،
از منظری دیگر اهتما معتزله بر اهمیت تفکر استداللی و منطقی درخور توجه است ،ت ا
آنجا که میتوان گفت ایشان ایمان را به معرفت ت ویل بردند .ماتریدی ه نی ز همانن د معتزل ه
نسبت به معرفت عقلی تأکید جدی داشتند ،اما با معتزله در این امر متفاوت بودند« :ب ه نظ ر
معتزله عقل ذاتاً و مستقمً ،وجوب معرفت خدا را درک میکند ،ولی ماتریدیه عقل را ابزاری
برای فهم وجوب معرفت خدا میدانستند .به اعتق اد ایش ان کس ی ک ه معرف ت را واج ب
ساخته است ،خود خداوند است ولی ابزار این معرفت عقل است» (ابیعذبه.)97-96 :1416 ،
ایزوتسو از این سخن معتزله نتیجه گرفته است که اگر آنگونه ک ه آن ان ادع ا م یکنن د،
ایمان ذاتاً قابل ت ویل به معرفت باشد و اگر معرفت درست ،معرفت مبتنی بر دلی ل منطق ی
باشد ،در این صورت ایمان حقیقی باید مبتنی بر تعقل باش د (ایزوتس و .)169 :1389 ،پ ذیرش
این دیدگاه نتای چالشبرانگیزی در تاریخ کم و فرق داشت .بر پای ه ای ن نظری ه ،ایم ان
تعداد پرشماری از مسلمانان که با مباحث استداللی و منطقی آشنا نبودند ،در مع رض خط ر
قرار میگرفت .موضوعی که بعدها ت ت عنوان «القول بکفر العامه» در کتب کمم ی مط رح
شد .آنچه غزالی را به ورود تفصیلی در ب ث «ایمان العوا » سوق داد ،همین اندیش ه تن -
نظرانه معتزله بود.

ایمانوتصدیقازمنظرغزالي 
غزالی در آثار مختلف خود از ایمان و نسبت آن با معرفت ،ب ث کرده است .از جمل ه،
فصل چهار در کتاب احیا علو الدین ت ت عنوان «الفصل الرابع من قواع د العقائ د» ،ب ه
مسأله رابطه اسم و ایمان ،افزایش و کاهش ایم ان و تبی ین ق ول «أن ا م ؤمن ن ش ا اهلل»

ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

189

اختصاص دارد .همچنین در رساله فیصل التفرقه بین االسم و الزندقه ،رابطه ایمان و کفر و
ویژگیهای تکفیر پیگیری شده است .غزالی ب ث خود را با ت لی ل معن ای لغ وی ایم ان
آغاز میکند .وی معن ای لغ وی ایم ان را تص دیق م یدان د (غزال ی ،ب یت ا .)203 :او معن ای
اصطمحی ایمان را نیز تصدیق قلبی شمرده ،و حتی اقرار زبانی را ضروری نمیداند .معموالً
متکلمان برای اینکه جایگاه اقرار زبانی را روشن سازند ،کسی را مثال میزنن د ک ه تص دیق
قلبی به وجود خداوند دارد و فرصت اقرار زبانی و نیز علم به وجوب ای ن اق رار را داش ته
است ،ولی با اینحال اقرار نکرده است .غزالی درباره چنین فردی میگوید ،او مؤمن اس ت،
زیرا حقیقت ایمان ،همان تصدیق است و زبان تنها ترجمه و بیانگر ایمان است .هم انط ور
که با ترک عمل ،تصدیق قلبی از بین نمیرود ،با ترک اقرار نیز تصدیق قلبی که مقو ایم ان
است زایل نمیشود.
«االیمان هو التصدیق الم ض و اللس ان ترجم ان االیم ان فمب دّ ان یک ون
االیمان موجوداً بتمامه قبل اللسان حتی یترجمه اللسان و هذا ه و االهه ر ،اذ
ال مستند االّ اتباع موجب االلفاظ و وضع اللسان ان االیم ان ه و عب ارن ع ن
التصدیق بالقلب» (همان.)207 :
غزالی در رساله فیصل التفرقه نیز به ت لیل ایمان و کفر میپردازد.
او از تعریف کفر آغاز کرده و به تعریف ایمان م یرس د و م یگوی د :کف ر،
تکذیب بخشی از سخنان پیامبر و ایمان ،تصدیق پیامبر است در تما آنچه او
آورده است (غزالی( ،2010 ،د).)238 :
توجه به این نکته ضروری است که هدف غزالی از پ رداختن ب ه مس أله ایم ان در ای ن
ب ث ،حل مسأله جاودانگی در عذاب است .در حقیقت ،دغدغه اصلی او آن است ک ه چ ه
کسانی از دایره ایمان خارج شده و در عذاب جاودانه هستند.
غزالی حین مشخصات خالدین در عذاب ،احوال کسانی را بررسی میکند ک ه مرتک ب
گناه کبیره شده یا اقرار زبانی ندارند .او با استناد به حدیث نبوی ««یخرج من الن ار م ن ک ان
فی قلبه مثقال ذره من االیمان» و نیز سخن جبرئیل در ماهیت ایمان ،که فرمود ...« :أن ت ومن
باهلل و ممئکته و کتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و بال ساب و بالقدر خیره و شره» نتیج ه
میگیرد ،در ایمان چیزی غیر از تصدیق قلبی شرط نشده است (غزالی ،بیتا.)208-206 :
اما نکته مهم آن است که تصدیقی که غزالی مد نظر دارد ،کدا یک از گونههای تصدیق
است؟ به عبارت دیگر ،تفسیر غزالی از تصدیق ،با تصدیق منطقی و تصدیق قلبی چه نسبتی
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دارد؟ آیا او اساساً به تفاوت آنها توجه داشته است یا خیر؟
توضیح آنکه تصدیق ،در میان دانشمندان ،گاه به عنوان تصدیق نظ ری و گ اه ب ه عن وان
تصدیق قلبی مدنظر قرار گرفته است .عد توجه به معنای لغ وی و اص طمحی تص دیق از
یکسو ،و تفاوت میان تصدیق نظری و تصدیق قلبی از س وی دیگ ر ،س بب اش تباهاتی در
تعریف و بیان ویژگیها و شرایط آن شده است .از اینروی شایسته است ،پ س از تفکی ک
دو معنای تصدیق ،تفاوتهای آنها نیز روشن شود.
 .1تصدیق نظری از اقسا شناخت و بینش انسان و تص دیق قلب ی از مص ادیق گ رایش
انسان است.
 .2تصدیق نظری ،فهم صدق قضیه و ناهر به مطابقت یا ع د مطابق ت قض یه ب ا واق ع
است ،و در نتیجه به حوزه بینشی و شناختاری انسان ،مرتبط است؛ ولی تص دیق قلب ی ،ک ه
در حقیقت دلسپردن به م توای یک گزاره است ،از مصادیق گرایشها ،حب و بغضه ا و
ترجی ات قلبی است.
 .3تصدیق نظری م صول فعالیتها و استنتاجهای عقل ،و تصدیق قلبی م صول قل ب
یا در برخی اصطمحات عقل عملی است (فیاضی.)12 :1384 ،
با توجه به تفاوت نخست ،میتوان گفت :داور اصلی در مطابقت یا عد مطابق ت ی ک
قضیه با خارج ،عقل است .عقل پس از تصور ط رفین قض یه ،حک م ب ه مطابق ت ی ا ع د
مطابقت میکند؛ ولی در تصدیق قلبی که نقش گ رایشه ا ،تم ایمت و ترجی ات مط رح
است ،فعالیت قلب (یا عقل عملی) در میان است.
 .4تصدیق نظری امری غیراختیاری و تصدیق قلبی امری اختیاری است.
 .5تصدیق نظری معلول مقدمات است .اگر مقدمات قض یهای ب رای تص دیق آن ک افی
باشد ،ذهن هر فردی خواه ناخواه آن را تصدیق میکند .ولی در تصدیق قلبی که متف رع ب ر
تصدیق نظری است ،فرد میتواند یکی از دو راه را انتخاب کند :یا به آنچه به ل اظ ذهن ی
تصدیق کرده اس ت ،و ش واهد و ق رائن نی ز آن را تأیی د م یکن د ،اعتق اد قلب ی ،اذع ان و
سرسپردگی نیز پیدا کند؛ یا اینکه تنها در ذهن ،آن را بپذیرد ولی گرایش قلبی به آن نیابد.
 .6تصدیق نظری ،برخمف تصدیق قلبی ،شدت و ضعف بردار نیست.
با توجه به اینکه تصدیق نظری فهم مطابقت یا عد مطابقت قضیه با واقعی ت اس ت؛ و
مطابقت و عد مطابقت ،امری تشکیکی و شدت و ضعف بردار نیست؛ فرد پ س از تص ور
دو طرف یک قضیه ،یا آن را مطابق واقع مییابد و یا نمییابد .ولی در تصدیق قلب ی ک ه ب ه
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معنای دل سپردن و باور یافتن است ،شدت و ضعف در میزان دل سپردن یا اعتقاد و اذعان،
تصورشدنی است.
 .7تصدیق نظری ،بر خمف تصدیق قلبی ،متأثر از زمینههای روانی و اجتماعی نیست.
در تصدیق نظری دو مرحله گردآوری و چینش مقدمات و داوری و حکم نسبت به آنها
وجود دارد .اگرچه زمینههای روانی و اجتماعی خارج از قضیه درگردآوری مقدمات و ن وه
چینش آنها ،تأکید بر برخی مقدمات یا غفلت از برخی دیگر ،نقش دارند؛ در داوری و حکم
نسبت به طرفین قضیه ،چنین زمینههایی مؤثر نیستند ،زیرا فرد با کنار هم گذاردن مقدمات و
قرائن ،به مطابقت یا عد مطابقت قضیه با واقع حکم میکند .بنابراین زمین هه ای فرهنگ ی،
اجتماعی ،روحی و شخصیتی در تصدیق یا عد تصدیق نظری دخالتی ندارد.
اما از آنجا که تصدیق قلبی ،فعلی اختیاری و از س نخ گ رایش اس ت ،در نتیج ه ب رای
اذعان ،باور و دل سپردن به یک قضیه ،گونهه ای مختل ف گ رایشه ا و عوام ل روان ی و
م یطی دخالت میکنند .به عبارت دیگر میتوان گفت در تصدیق نظ ری پ یشف رضه ای
روانی ،منافع و انگیزههای اجتماعی تأثیرگذار نیستند ،ولی در تصدیق قلبی ای ن ام ور عام ل
اصلی تصدیق یا عد تصدیق هستند.
برای حل این مطلب که غزالی کدا یک از معانی تصدیق را م دنظر داش ته اس ت ،بای د
عبارات دیگری از غزالی را مرور کنیم .غزالی در رسالهای ب ا ن ا «الج ا الع وا ع ن عل م
الکم » ،عمو مرد را از ورود به مباحث کمم ی ج داً نک وهش ک رده اس ت .وی چن ین
مباحثی را برای ایشان ،نه تنها غیرمفید و غیرالز  ،که مضر تلقی کرده اس ت .غزال ی معتق د
است عمو مرد باید نسبت به حقایق دینی به ویژه احادیث مشکل هفت کار انج ا دهن د:
 .1تقدیس  .2ایمان و تصدیق  .3اعتراف ب ه عج ز  .4س کوت از پرس ش  .5خ ودداری از
تص رف در الف اظ  .6خ ودداری از تفک ر در ای ن ام ور  .7تس لیم در براب ر اه ل معرف ت
(غزالی ،2010،الف)316-304 :؛ وی پس از آنکه عمو مرد را از ورود به مباحث استداللی نهی
کرد ،این اشکال را نسبت به وهیفه دو ( ،یعنی ایمان و تصدیق) مطرح میکند :با توج ه ب ه
اینکه تصدیق ،بعد از تصور و ایمان بعد از فهم ،م قق میشود؛ چگونه ممکن اس ت کس ی
که چیزی از روایات نمیفهمد ،آن را تصدیق کند؟ او خ ود در مق ا پاس خگ ویی ب ه ای ن
اشکال برآمده ،میگوید :در اینجا تصدیق فی الجمله م ال نیست ،همچون زمانی که ع اقلی
الفاهی را میشنود و معانی آن را اجماالً درک میکند ،و بر پایه همان فهم اجمالی ،تص دیق
اجمالی م قق میشود .مثمً زمانی که گفته میشود «در خانه حیوان وجود دارد»؛ این س خن
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قابل تصدیق است ،هرچند تفصیمً ندانیم که آن حیوان انسان است ی ا اس ب ی ا ...؟ (هم ان:
.)304

وی مجدداً اشکال دیگری را طرح میکند که اگر ع وا را از ورود ب ه مباح ث کمم ی
بازداریم ،چگونه می توانند معرف ت ب ه خ دا و ایم ان ص یح داش ته باش ند؟ او در پاس خ
میگوید :ایمان ،تصدیق جازمی است که هیچ تردیدی در آن نباشد و فرد امکان خط ا در آن
ندهد (همان .)329 :این تصدیق جاز  ،شش مرتبه دارد:
 .1تصدیق جازمی که از راه برهان حاصل میشود؛ ب ه اعتق اد غزال ی چن ین تص دیقی
بسیار نادر است و در هر عصر یک یا دو نفر میتوانند اقامه برهان کنند.
 .2تصدیق جازمی که از راه ادله وهمی کممی حاصل میشود و مبتن ی ب ر مش هورات
است.
 .3تصدیق جازمی که از راه ادله خطابی به دست میآید .این حالت برای بیشتر کس انی
که تعصب نداشته باشند ،دستیافتنی است .به نظر غزالی ،بیشتر دالیل ق رآن نی ز از
همین سنخ است.
 .4تصدیق جازمی که از راه شنیدن سخن کسی م قق میشود که برای ش نونده بس یار
معتبر است .اعتبار چنین گویندهای ممکن است به خاطر خوش نامی او ی ا ب هخ اطر
احترا به پدر یا استاد او یا  ...باشد.
 .5تصدیق جازمی که از کنار هم گذاردن قرائن ،م قق میشود .اگرچه این قرائن ،برای
م ققان یقینآور نیست ،برای توده مرد  ،اعتقاد جاز را ب ه ارمغ ان م یآورد .مانن د
اینکه کسی از خانه بیماری ،صدای شیون را میشنود و یقین به مرگ آن فرد میکن د
و به احتماالت دیگر توجه نمیکند .غزالی معتقد است ،ایمان بسیاری از مرد از این
راه بوده است ،چه بسیار اعرابی که با دیدن جمال پیامبر(ص) و اخمق و ش مائل او
جز به سخنان او یافتند ،بدون اینکه معجزهای دیده باشند.
 .6گاه ممکن است فرد ،سخنی را بشنود و آن را با سرشت و اخمق خود متناسب یابد
و تصدیق کند .چنین جزمی ،نه به خاطر گوینده و نه به خاطر قرائن؛ بلکه به خ اطر
مناسبت با طبیعت و ویژگیهای درونی اوست .مثمً کسی که آرزوی مرگ دشمنش
را دارد ،با کوچکترین نکتهای ،جز به مرگ او م ییاب د .ای ن مرحل ه پ ایینت رین
مراتب جز است (همان.)331 :
هدف غزالی از بیان این شش مرتبه ،تبیین این مطلب است که تصدیق جاز من ص راً از
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راه دلیل و ب ث نظری و علمی به دست نمیآید .غزالی در میان این شش دس ته ،ب ه دس ته
پنجم اهمیت بسیار میدهد.
آخرین عبارت که بیانگر چیستی تص دیق در نظ ر غزال ی اس ت ،س خن وی در رس اله
«معراج السالکین» است .غزالی ،ابتدا کسانی را که شهادتین بر زبان جاری ک ردهان د ،هف ت
دسته میکند و در توضیح دسته چهار میگوید :این گروه به درجه یق ین رس یدهان د .او در
ادامه میگوید :تصدیق به تا و ناقص ،تقسیم میشود .تصدیق ناقص ،جایی است که نسبت
به حقیقتی تصدیق شده ،و نوعی اقناع همراه آن است؛ در حالیک ه تص دیق ت ا در ج ایی
است که برهان بر وجود شی و م ال بودن احتمال خمف آن داری م (غزال ی( ،2010،ه).)49 :
غزالی سخن خود را چنین دنبال میکند :ایمان نیز همان تصدیق است و تصدیق نیز به تا و
ناقص تقسیم میشود (همان) .اگر کسی اشکال کند که تصدیق ،شدت و ضعف بردار نیست،
غزالی پاسخ میدهد معنای لغوی ایمان ،همان تصدیق است و تا زمانی که دلیلی بر خ مف
آن نداشته باشیم ،از آن عدول نمیکنیم .ض من اینک ه ش دت و ض عف ایم ان در ش ریعت
پذیرفته شده است.
او در تکمیل سخنان خود در تفسیر ایمان و تصدیق میگوید:
«تصدیق به معنای اعتقاد است ،اعتقاد نیز لفظ عامی است که معنایش سکون
نفس نسبت به چیزی است که تصور شده است  ...این باورهای درونی اگ ر
مطابق با خارج باشند ،اعتقاد ،علم و تصور به حقیقت شمرده میشوند ،و اگر
مطابق با خارج نباشند ،تصور و تصدیق ناقص هستند ،مانند آنکه شخصی زید
را سفید میپنداشته است ،ولی بعد ،او را سیاه یافته است» (همان).
عبارت اخیر غزالی در رساله معراج السالکین ،در فهم دیدگاه او درباره ماهی ت تص دیق
راهگشاست .غزالی ابتدا ایمان را با معنای لغوی آن (یعنی تصدیق) یکی دانس ت ،س پس در
ادامه چونان دانشمندان علم منطق ،به تقسیم تصدیق به تا و ناقص پرداخت و ممک ت ا و
ناقص را در مطابقت و عد مطابقت با واقع شمرد .بدین ترتیب از نظ ر او مرات ب تص دیق
تا و ناقص ،نه به میزان سکون نفس و اطمینان درونی و کاهش تردید و اض طراب ذهن ی،
که به مطابقت و عد مطابقت با واقع مربوط میشود.

مخالفتغزاليبابنانهادنایمانبرروشهايکالمي
غزالی بعد از ترسیم ماهیت ایمان ،به سراغ روشهای ت ص یل ایم ان رفت ه و مشخص اً ب ا
دخالت دادن دالیل عقلی و کممی در فرآیند ت قق ایمان مخالفت ج دی دارد .وی نظ رات
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خود را در دو شاخه اصلی طرح میکند :نخست به زیانهای روش کممی در ایمان اش اره،
و سپس بر بینیازی ایمان از استداللهای کممی تأکید میکند.

زیانهايروشکالميدرایمان
همانطور که گفته شد غزالی با پیشینهای از تفکرات کممی مواجه است ،که شرط ایم ان را
معرفت عقلی دانسته و بر همین پایه ،عمو مرد را که با روشه ای کمم ی آش نا نیس تند،
تکفیر میکنند .غزالی ایشان را افراطیترین و متکبرت رین گ روهه ای متکلم ان ش مرده ک ه
رحمت واسعه الهی را تن کرده و بهشت و جهنم را دائرمدار استداللهای کممی ساختند.
به اعتقاد وی ،این جریانهای کممی سنت متواتر پیامبر(ص) را نادیده گرفتند ک ه مش رکانی
را مسلمان خواندند که اشتغالی به علو رسمی نداشتند ،و حتی اگر اشتغالی داشتند نیز قادر
به فهم آن نبودند (غزالی(،2010،د).)250 :
غزالی به اعرابی اشاره میکند که از ترس شمشیر پیامبر(ص) ایمان آوردند و اس یرانی را
به یادمان می آورد که ابتدا شهادتین گفت ه و ان دک ان دک نم از و زک ات را آموختن د و ب ه
چوپانی و فعالیتهای روزمره خویش بازگشتند (همان.)251 :
غزالی در توصیف روش متکلمان میگوید :استدالله ای آن ان ب رای فه م حقیق ت
نیست ،بلکه برای آن است که فرد عامی را ناتوان سازد و به هم ین دلی ل در اغل ب
اوقات این استداللها سبب عناد در قلب افراد شده است .در ه یچی ک از جلس ات
مناهرات متکلمان و فقها کسی از گرایش اعتزالی یا مذهب حنفی یا شافعی ی ا ...ب ه
گرایش دیگری برنگشته است .آنچه سبب تغییر گرایش کممی یا فقه ی اف راد ش ده
است ،اموری مانند جن و  ...بوده است (همان.)251 :
مخالفت غزالی با مناهره تا آنجا بود که بر سر تربت ابراهیم خلیل(ع) قسم یاد کرد دیگر
مناهره نکند (کمپانی.)91 :1391 ،
انتقاد غزالی از علم کم تا آنجا ادامه مییابد که وی اشتغال به عل م ک م را ب ه خ اطر
آفات زیاد آن حرا اعم میکند؛ مگر برای دو گروه :نخست کسانی که در معرض ش بهاتی
قرار گرفتهاند ،که به کمک وعظ و سخن پیامبر(ص) رفع نمیش ود .گ روه دو کس انی ک ه
عقل کامل و ایمان راسخ داشته و قصد دارند به کمک این علم افرادی را که مبتم به شبهات
شدهاند ،نجات دهند .او نه تنها از ورود به علم کم نهی میکند ،بلکه ایمان مبتنی ب ر آن را
نیز سست و در معرض زوال میداند (غزالی( ،2010،د).)251 :
بر پایه همین نگرش بود که غزالی در واپسین روزهای عمر خویش( ،دوازده روز قبل از
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وفات) (زرینکوب )180 :1392،رساله مستقلی در نکوهش ک م و بازداش تن عم و م رد از
ورود به این علم نگاشت و آن را «الجا العوا عن علم الکم » نا نه اد .او در ای ن رس اله
ورود مرد عادی به مباحثات کممی را زیانبخش و خطرن اک توص یف م یکن د ،و ش أن
متکلم را چونان پاسبان مسیر کعبه میداند که قصد دارد هیاهوی ایج اد ش ده در جامع ه را
فرونشاند .این کتاب دربردارنده آخرین دیدگاههای وی درباره روش کممی است.
وی دانش کم را در حکم دارویی میداند که برای تعداد اندکی از افراد جامع ه ،یعن ی
بیماران مفید است و نه عمو افراد سالم .به اعتقاد او همانطور که ضرر مصرف دارو ب رای
انسانهای سالم از ضرر عد مصرف دارو برای بیم اران کمت ر نیس ت ،ض رر پ رداختن ب ه
مباحث کممی برای کسانی که از فطرت سالم خویش رویگردان نشدهاند ،بسیار زیاد اس ت
(غزالی ،2010 ،الف333 :؛ همو ،1409 ،الف.)8 :

غزالی در جای دیگر مخاطبان را به چهار گروه تقسیم میکند:
دسته نخست کسانی هستد که به خدا و رسول وی ایم ان آورده و مش غول عب ادت ی ا
صناعت خویش هستند ،چنین افرادی را باید بر همین وضعیت فعلی رها ک رد و اعتق ادات
ایشان را ت ریک نساخت ،زیرا پیامبر از آنان بیش از این مقدار را نخواسته است.
دسته دو کسانی هستند که از حقیقت به سمت کف ر و ب دعت من رف ش دهان د ،ک ه
درمان ایشان نیز فقط شمشیر و تازیانه است.
دسته سو کسانی هستند که از سر تقلید ایمان به حق آوردهاند ،ولی ب ه دلی ل ه وش و
ذکاوتشان ،گاه شبهاتی برایشان مطرح شده و اطمینانشان متزلزل میشود .با این گروه باید
با مهربانی رفتار کرد و با بیان بخش اندکی از قواعد علم کم یا آیه یا روایتی ،ش بهاتش ان
را زدود.
دسته چهار  :گمراهانی با هوش که از ایشان انتظار میرود پس از تردید در عقایدش ان ،ح ق
را قبول کنند .این گروه با مهربانی و ممطفت به سمت حقیقت میل پیدا میکنند نه ب ا اس تدالل و
احتجاج ،زیرا احتجاج زمینه تعصب و عناد را فراهم میکند (غزالی ،1409 ،الف.)11-9 :
بر اساس دستهبندی فوق غزالی ارائه استداللهای کممی را فقط برای گروه سو آنه م
در حد ضرورت جایز میداند.
اگرچه غزالی آثار کممی مفیدی به جای گذاشته است ،از جمله «االقتصاد فی االعتق اد»،
«االربعین فی اصول الدین» و «الرد الجميل اللهيّة عيسي(ع) بصريح االنجيلل»؛ لک ن گ ویی ورود
وی به مباحث کممی نیز بر پایه همین اصل است ک ه اوالً بای د عل م ک م را از من اهرات

196

جاویدان خرد ،شماره  ،31بهار و تابستان 1396

جدلی پیراست ،زیرا تشکیل مناهره با هدف غلبه و اههار فضل است ،و منب ع تم ا اخ مق
مذمو و رذایلی چون حسادت ،کبر ،کینه ،عجب ،غیبت و بدگویی است (غزال ی ،ب یت ا ،ج:1
 )77-76ثانیاً ورود به علم کم باید برای افرادی خاص و فقط ب ه ض رورت دف ع ش بهات
صورت گیرد .غزالی در کتاب االقتصاد خویش با سادگی و قدرت استدالل ،عقاید س نت را
به شکلی تازه مطرح میکند و تمش میکند هرگونه تردیدی را درباره این عقاید دف ع کن د،
و نشان دهد که فایده این استداللها دفع شبهه است و اگر شبههای نباشد ،اش تغال ب ه ای ن
مباحث ضرورتی ندارد و چیزی بر یقین انسان نمیافزاید (زرینک وب .)120 :1392 ،اینک ه وی
کار متکلمان را به پاسبانان در برابر راهزنان تشبیه میکند ،نیز مؤی د هم ین برداش ت اس ت،
چرا که اگر راهزنی نباشد نیازی به پاسبان نیست ،و اگر اهل بدعت و شبهه نباشند نیازی ب ه
متکلم نیست.
توجه به این نکته نیز شایسته است که برخی آثار غزالی مانند االقتصاد مرب وط ب ه دوران
ابتدایی عمر وی و قبل از عزلتنشینی و مخالفت با روشهای معقول است (همان.)247 :

بينيازيایمانازروشاستدالليوکالمي
غزالی از سویی به آسیبها و زیانهای قطعی علم کم در برابر فواید ح داقلی و احتم الی
آن اشاره کرده و از سوی دیگر توضیح میدهد که ایمان م رد ه یچ نی ازی ب ه یافت هه ای
استداللی ندارد .در دیدگاه او حقیقت آنچه برای ایم ان مه م اس ت ،ج ز و س کون نف س
است ،و اینکه جز از چه راهی به دست آید ،مهم نیست .بنابراین ج ز برآم ده از تقلی د و
اعتماد نیز معتبر است.
از نظر غزالی بنیاننهادن ایمان بر پایههای عقلی و استداللی نه تنها ضرورتی ندارد ،بلک ه
نارواست .هر کسی که گمان کند مبنای ایمان ،دالیل عقل ی اس ت ب االترین ح د ب دعت را
مرتکب شده است ،زیرا ایمان نوری است که خداوند در دلهای افراد قرار داده و ب ه منزل ه
هدیه الهی است .این موهبت گاه از طریق نشانهای درونی و غیرقابل تغییر م قق میشود ،و
گاه به وسیله خواب یا از راه مشاهده یا همنشینی با فردی نورانی حاصل میشود .وی یک ی
از اعراب منکر نبوت را مثال میزند که ت ت تأثیر هیبت و نورانیت پیامبر(ص) قرار گرفت ه،
گفت« :به خدا قسم این چهره فردی دروغگو نیس ت» .همچن ین ف ردی دیگ ر را ی ادآوری
میکند که از پیامبر(ص) پرسید« :تو را به خدا قسم میده م آی ا خداون د ت و را ب ه نب وت
مبعوث کرده است؟» پیامبر(ص) بر تأیید نبوت خویش قسم یاد کرد و آن ف رد ایم ان آورد.
غزالی معتقد است پیامبر(ص) هیچگاه از اص اب یا اع راب معاص ر خ ویش ،دلیل ی مانن د
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حدوث عالم نخواست و با ایشان درباره زیادت قدرت و علم بر ذات اله ی س خن نگف ت
(غزالی ،2010،د.)251-250 :

به نظر غزالی مبنای ایمان عمو مرد  ،ادله قرآنی و مانند آن است که قلب را به تصدیق
وا میدارد و جایز نیست فرد عامی به بیش از این امور ،تجاوز کند .بیشتر م رد در ک ودکی
ایمان آوردند و دلیل ایشان هم تقلید از پدران ،معلمان و حسن هن ب ه ایش ان ب وده اس ت.
عمو افراد با شنیدن حکایات عرفی درباره عاقبت کفار و  ...ایمان آوردند و ش ک از قل ب
آنها زایل شد (غزالی ،2010،الف.)331 :
غزالی در برخی کلمات خویش پا را از اینهم فراتر نهاده و میگوید ک ه ه ر ک س ب ه
آنچه پیامبر آورده است ،اعتقاد جاز داشته باشد ،مؤمن است هرچند اگر دلی ل آن را ندان د.
ایمان برخاسته از دالیل کممی بسیار ضعیف و در معرض زوال است .ایم ان راس خ ،ایم ان
عوا است که در کودکی از طریق شنیدن تواتر م قق شده است ،یا ایمانی که بع د از بل وغ
از طریق قرائنی حاصل شده است که بیان شدنی نیست .این ایمان که مبتنی بر ادله و شواهد
علمی و عقلی نیست ،با عبادت و ذکر کاملتر میشود .کسی که ب ه تق وی و تطهی ر ب اطن
مشغول باشد انوار هدایت برای او متجلی میشود (غزالی ،2010،د.)251 :
همانطور که گفته شد غزالی ،ایمان از راه قرائن عرفی را مؤثرترین شیوه معرفی میکن د
(غزالی ،2010،الف.)331 :

غزالی در کتاب االربعین ،ده اصل مهم اعتقادی را بیان میکند که تصدیق جاز ب ه آنه ا،
شرط مسلمانی است ،لیکن شناخت مبانی این اصول و عمیق شدن در استدالل و اسرار آنها
را شرط نجات از عذاب نمیداند (غزالی ،1409،ب.)16 :
او ایمان عمو مسلمین را ایمان تقلیدی و بدون دلی ل م یدان د ک ه ض عیف و ناپای دار
است ،ولی برای تقویت آن نه از راه اس تدالل ،ک ه از راه قرائ ت ق رآن ،تفس یر ،ح دیث و
عبادت باید اقدا کرد.

بررسي 
 .1یکی از نقاط مهم در ب ث رابطه ایمان و دلیل ،تم ایز نه ادن می ان تص دیق قلب ی و
تصدیق منطقی است .اما عبارات غزالی گویای آن است که وی به تف اوت تص دیق قلب ی و
تصدیق منطقی توجه نداشته است .او در رساله معراج السالکین در ت لیل تصدیق به عن وان
یک حالت نفسانی ،به حیثیت معرف تش ناختی آن تمس ک ک رد و پ ای مطابق ت و ع د
مطابقت را به میان آورد .در حالی که مراتب تصدیق و شدت و ضعف در آن بیانگر کیفی ت
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و شدت اعتقاد فرد به امر مورد اعتقاد اس ت ک ه ت لیل ی ک اممً هس تیشناس انه اس ت ن ه
معرفتشناسانه .ممکن است فردی دو اعتقاد جاز غیرمطابق با واقع (جهل مرک ب) داش ته
باشد که در یکی راسختر از دیگری است .بنابراین دخالت عنصر معرفتشناسانه در ت لی ل
مراتب تصدیق که حیثیتی هستیشناسانه است امری ناصواب است .وی در توصیف ماهیت
ایمان ،از معنای لغوی آغاز کرده آن را به تصدیق تفس یر م یکن د ک ه ب یش ک مقص ود از
تصدیق در تعریف ایمان ،تصدیق قلبی است که در برخی عبارات نخستین غزالی نی ز ب دان
اشاره شد ولی در بیان ویژگیهای آن ب ه تقس یمات منط قدان ان در گون هه ای تص دیق و
مطابقت و عد مطابقت با واقع روی میآورد.
طرفه آنکه غزالی در رساله «الجا العوا عن العلم الکم » ،به این نکته توجه داشته است
که برای ت قق اعتقاد جاز (تصدیق) ،مطابقت با واقع دخالتی ندارد و ممک ن اس ت کس ی
جزمی خمف واقع داشته باشد؛ ولی در رس اله «مع راج الس الکین» نتوانس ت حیثی ته ای
معرفتشناختی و هستیشناختی و نیز تصدیق قلبی و تصدیق منطقی را از یکدیگر تفکی ک
کند.
 .2با توصیفاتی که غزالی از ایمان و رابطه آن با روشهای عقلی و کممی میکند برخ ی
نتیجه گرفتند وی ایمانگرا است (خالقخواه )113 :1393 ،برخی دیگ ر گذش ته از آنک ه وی را
ایمانگرا میدانند ،شباهتهای دیدگاه او و کرکگور را بررس ی م یکنن د (س خنور)23 :1389،
گروهی او را ایمانگرای معتدل معرفی کردند (پوستینی )28 :1389 ،و عدهای پیش ینه ی ا رگ ه-
های ایمانگرایی را در اندیشه او یادآوری میکنند (اکبری10 :1384 ،؛ ملکیان ،1377،ج .)117 :4در
برابر ،عدهای در ایمانگرا خواندن غزالی تردید و ش واهدی ب ر خ مف آن ارائ ه م یکنن د،
همانند اینکه تعریف غزالی از ایمان ،بر اعتقاد جاز به هر شیوه ،تأکید دارد و ای ن تعری ف،
منافاتی با استدالل به عنوان یکی از راهها ندارد (جعف ری )76-75 :1391،برخ ی نی ز غزال ی را
میانه عقلگرایی و ایمانگرایی معرفی کردهاند (زرینکوب.)197 :1392،
اینکه غزالی در نهایت چه میزان به جریان ایمانگرایی نزدیک میشود ،مستلز کنار ه م
گذاردن شواهد تاریخی و سخنان او و امری فراتر از موضوع این مقاله است ،لک ن بس یاری
از اشکاالت عقلی که به روش ایمانگرایانی چون کرکگور وارد است ،بر مش ی غزال ی نی ز
قابل طرح است .از جمله اینکه ایمان ،تص دیق قلب ی اس ت و ه ر تص دیق قلب ی مس تلز
تصدیق نظری است .منطقاً ت قق ایمان بدون تصدیق ،نسبت به وجود متعلق ایم ان ممک ن
نیست .زمانی میتوان به حقیقت یا گزارهای تعلق قلبی یافت که قبمً مورد تصدیق نظ ری و
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ذهنی قرار گرفته باشد .به عموه دیدگاه غزالی با کنار نهادن شاقول عقل و تکیه ب ر ق رائن و
حاالت فردی ،زمینهساز نوعی کثرتگرایی و نسبیت در معرفت دینی خواهد شد.
 .3از نظر غزالی ایمان عمو مسلمین تقلیدی و بدون پشتوانه کممی و فلس فی اس ت و
برای تقویت آن باید عبادت و نیایش کرد .اکنون این پرسش مجال مییاب د ک ه ایم ان ف رد
مسی ی یا یهودی نیز به همین ترتیب میتواند باشد و در این صورت چ ه ترجی ی ب رای
ایمان فرد مسلمان بر دیگران وجود دارد؟ (جعفری )79-78 :1391،جالب اینجاست ک ه غزال ی
به شکلی به این اشکال توجه داشته و ب ثی را با این عنوان مطرح میکند که «مقلد چگون ه
بین خود و یهودی تمییز قائل شود؟» غزالی پاسخ میدهد :فرد مقل د اص مً ب ه مقل د ب ودن
خویش ،توجه ندارد ،بلکه معتقد است بر حق و عارف است و هیچ شکی در اعتقاد خویش
ندارد .چنین فردی یقین دارد دشمن او باطل است و نیازی به تمییز نم یبین د (غزال ی،2010 ،
الف )332 :اما روشن است که این پاسخ غزالی مشکلی را حل نمیکند زیرا فرد یهودی مقل د
نیز به همین شکل اعتقاد راسخ و استوار در حقانیت خویش دارد.
 .4غزالی معتقد است ایمان برخاسته از روشهای کممی و اس تداللی ،در مع رض زوال
و ایمان عوا  ،راسخ است .دلیلی که غزالی برای ترجی ایمان عوا آورده است ،کاممً علی ه
مدعای اوست .زیرا وی نیز با تفاوت ادراک عقلی ب ا ادراک وهم ی و خی الی آشناس ت ،و
میداند که ادراکات حسی ،خیالی و وهمی در معرض تغییر و زوال هستند ،نه استدالله ای
برهانی .تکیه بر قرائن و احساسات انسان را شبیه کودکی میسازد که با چند تشبیه و تخی ل
شاعرانه ،دست به عمل میزند .ایمان مبتنی بر شناخت وهمی یا خیالی ،ثاب ت نیس ت و ب ا
تغییر شناخت وهمی و خیالی ،دگرگون میشود .آن کس که با یک تشبیه و یا تلق ین ایم ان
آورد ،با تشبیه و یا تلقینی دیگر ایمان خود را از دست م یده د (ج وادی آمل ی-284 :1379 ،
.)285

باید از غزالی پرسید دلیل زوالپذیری ایمان مبتنی بر استدالل چیس ت؟ احتم االً پاس خ
وی آن است که چنین ایمانی در معرض اشکال و مناقشه اص اب علم اس ت و ب ه هم ین
دلیل زوالپذیر است ،اما پرسش اینجاست که آیا ایمان عوا در مواجهه ب ا ش بهه و اش کال
توان مقاومت دارد؟ این فرض که ایمان عوا در معرض شبهه ق رار نگی رد فرض ی واقع ی
نیست .اگر شخصی حب و بغضها و تعص بات خ ویش را در حمای ت از ایم ان دخال ت
ندهد ،بدون دسترس به مبنای اعتقادی چگونه در برابر اشکال مقاومت خواهد کرد؟
 .5غزالی به ایمان افرادی اشاره میکند که با مشاهده چهره پیامبر(ص) ی ا خ واب ی ا ...
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ایمان آوردهاند .آیا توصیه این روش زمینه را برای افراد شیاد و شیطانصفت باز نمیکند ک ه
با استفاده از شگردهای روحی و روانی سعی در اقناع و فریب مخاطب دارند؟ کت ب ت اریخ
انباشته از رهبران باطلی است که با سیمایی جذاب ،برخی مکاش فات و کرام ات دروغ ین،
خوابهای عجیب ،اشک و  ...افراد را گمراه ساختهاند .طرفه آنکه غزالی درباره معج زات و
خوارق عادات اعتراف میکند چنین اموری میتواند از راه حیل ه و نیرن حاص ل ش ود و
ایمن از تلبیس شیطان نیست (غزالی ،2010،ب )201-200 :در روایات نی ز درب اره زوالپ ذیری
چنین ایمانی هشدار داده شده است:
هر کس که از راه اعتماد به افراد وارد دین شود از همان طریق نیز از دی ن خ ارج م ی-
شود.
ْ َ َ َ ن ِ ََ ْ َ ُ
ِّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ْ ََ َ
َ َ ِّ
«من دخل ِفي هذا الدين ِبالرج ِال أخرجه ِمنه الرجال و من دخل ِف ِيه ِبال ِكت اَ و الُّ ن ِة اال ِا ال ِ َب ال
ِ
َ َ َْ ُ
ق َْبل أن َيزول» (نعمانی.)22 :1397 ،
 .6رکن اصلی اعتقادات دینی ،مطابقت آن با واقع است .تف اوت اص لی مس لمان م ؤمن
متعهد با خرافهپرست آن است که فرد مسلمان میتواند مطابقت مدعای خویش ب ا واق ع را
اثبات کند ،ولی خرافهپرست ،تنها التزا و تعهد قلبی به اعتقاد خود دارد و از اثبات مطابق ت
آن عاجز است .حال اگر غزالی و همفکران وی ،اعتقادات دینی را نیز به سط ی تنزل دهن د
که بر پایه خواب ،ر ؤیا ،مشاهده چه ره ن ورانی ی ک ف رد و  ...اس توار باش د ،امک ان دف اع
معرفتشناسانه و تمایز نهادن با خرافات از بین خواهد رفت.
 .7غیرضرور دانستن پیچیدگیهای کممی برای عمو مرد  ،متین و قابل دفاع است ،ام ا
این امر نباید به بیاعتبار دانستن مطلق دلیل عقلی و استدالل کممی منتهی ش ود .ه ر کس ی
الز است به فراخور سطح معرفتی خویش دلیلی عقلی ،تاریخی یا  ...ب رای ایم ان خ ویش
همراه داشته باشد .از برخی کلمات غزالی چنین برمیآید ک ه وی ب ه اص ل اش کال توج ه
داشته است .او نسبت به ادعای خود درباره «کفایت اعتقاد ج از در ایم ان» چن ین اش کال
میکند:
«هرچند این اسباب ،موجب پیدایش اعتقاد جاز میشوند ،معرف ت نیس تند.
در حالی که میدانیم مرد به معرفت حقیقی مکلف شدهان د ن ه ه ر اعتق اد
جازمی ،چه بسا فردی مبتم به جهل مرکب است و ق ادر ب ه تمیی ز ح ق از
باطل نیست» (غزالی ،2010،الف.)333 :
سپس در پاسخ به اشکال ،میگوید:

ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

201

سعادت خلق در این است که اعتقادی جاز به حقیقت پیدا کنند تا در قیامت
رسوا نشوند ،ولی مهم نیست این اعتقاد از چه راهی ب ه دس ت آم ده باش د.
ممکن است این اعتقاد از راه تقلید از پیامبران یا از راه استدالل حاصل ش ده
باشد .پیامبر (ص) در مواجهه با اعراب ابتدایی به همین شکل رفتار میکردند.

ّ ّ
«والحق الصريح أن کل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصاله و الُّالم و اشتمل عليه الق رنن
ً ً
اعتقادا جزما فهو مؤمن و ان لم يعرف ادلته» (غزالی ،2010 ،د.)251 :

این پاسخ ،مشکل غزالی را حل نخواهد کرد ،زیرا وی بر تقلید اعراب از پیامبر و اعتم اد
ایشان به وی تکیه کرده است ،اما فرض ما این است که نمیدانیم این شخص نورانی پی امبر
الهی است یا نه؟ چگونه میتوانیم به وی اعتماد کنیم؟ تقلی د اع م از تقلی د ص یح و غی ر
ص یح است ،نمیتوان تقلید از پیامبر را دلیلی بر درستی هر تقلیدی دانست.
 .8غزالی اعتقاد جاز را اصل در ایمان دانسته و راه ت صیل آن را بیاهمیت م یخوان د.
این امر گذشته از تجویز ایمان زوالپذیر ،جنبه عقمنی انسان در باور را نیز نادیده م یگی رد.
هر انسانی برای پذیرش و نفی حقایق ،ملز به همراه داشتن و ارائه ادله عقمی ی اس ت ،در
حالی که دیدگاه غزالی بیاهمیتی نسبت به طرق جز را درپی دارد.
 .9گزارش غزالی درباره شیوه مواجهه پیامبران (ص) با ایمان اف راد ن اقص اس ت ،زی را
گذشته از آنکه در قرآن کریم احتجاجهای عقمنی حضرت ابراهیم (ع) ب ا کف ار نق ل ش ده
است ،موارد گوناگونی از مناهره و گفتگوی پیامبر(ص) با مش رکین ،یهودی ان ،زرتش تیان و
مسی یان گزارش شده است (طبرس ی ،1403،ج .)50-21 :1در کتب متقد و ه معص ر غزال ی،
جریانی نقل شده است که پیامبر از یک اعرابی درباره دلی ل او ب ر وج ود خ دا م یپرس د.
اعرابی پاسخ میدهد« :همانطور که سرگین چارپایان و ردپای انسان روی خاک ،داللت ب ر
عبور آنها دارد؛ جهان با این لطافت و حسن نیز داللت بر خالقی خبیر دارد» (فتال ،ب یت ا ،ج:1
 .)31اگر صرف تماشای پیامبر برای ایمان کافی بود ،از دیگران مطالبه دلیل نم یک رد .اینک ه
پیامبر(ص) از افراد براهین پیچیده را نخواسته است ،بدین معنا نیست که پی امبر(ص) ایم ان
بدون مبنا و کورکورانه را تجویز میکرده است.

نتيجه :
الف از نظر غزالی:
 .1معنای اصطمحی ایمان ،با معنای لغوی آن مطابق است.
 .2ایمان به معنای تصدیق است ،بنابراین عمل و حتی اق رار زب انی در ت ق ق ایم ان
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

دخالت ندارد.
حقیقت تصدیق ،اعتقاد جازمی است که هیچ خلل و تردیدی در آن نباشد.
منشأ پیدایش جز  ،در ت قق و اعتبار آن اهمیت ن دارد ،بن ابراین اعتق اد ج از و
سکون نفسی که از راه تقلید و اعتماد و  ...به دست آید نیز معتبر است.
تصدیق ،من صر در یقین برهانی نیست ،بلکه به مراتب دیگر معرفت نیز م یت وان
چنین تصدیقی را اطمق کرد.
تصدیق ،شدت و ضعف بردار است ،تصدیق تا یعنی تصدیق مط ابق ب ا واق ع و
تصدیق ناقص یعنی تصدیق غیر مطابق با واقع.
اشتغال به علم کم  ،جز برای افراد متخصص و یا در معرض شبهه جایز نیست.
پرداختن به استداللهای کممی ،در حکم دارو برای بیمار است ،که فق ط در ح د
ضرورت و برای شخص مبتم مفید است؛ نه برای عمو مرد .
ایمان عمو مرد از راه استدالل به دست نیام ده اس ت بلک ه ب ا ق رائن عرف ی و
شواهد غیر عقلی حاصل شده است.
ایمان حاصل از روشهای استداللی در معرض زوال و آسیبپذیر است.

ب :صرف نظر از اینکه غزالی را ایمانگ را ب دانیم ی ا ن ه ،بس یاری از نق دهای وارد ب ر
ایمانگرایان ،بر نظریه او نیز وارد است.
ج :غزالی از هستیشناسی ایمان و کیفیت توق ف آن ب ر تص دیق نظ ری ،غفل ت ک رده
است.
د :غزالی تأکید جدی بر همانندی نظریهاش با سیره رفتاری پیامبر (ص) دارد ،در ح الی-
که گزارش غزالی درباره رویارویی پیامبر(ص) با ایمان افراد تازه مسلمان ،ناقص است.
ه :دیدگاه غزالی زمینهساز گونهای کثرتگرایی و نسبیت در معرفت دینی خواهد بود.

نوشتها 


پي
 .1برخی بر تأثیر شرایط سیاسی آن زمان در مخالفت غزالی با روش کممی و فلس فی توج ه دادهان د.
بدین ترتیب که غزالی در دفاع از خ لیفه وقت با باطنیه و اسماعیلیان که مخالفان حکومت بودند ،تمش
کرد مبنای فکری ایشان که روشی فلسفی بود را مخدوش کند (روح اهلل شاکری زواردهی ،ص.)705
 .2کتابهایی که درباره اندیشه و زندگی غزالی ب ث کردهاند نی ز اش اره مختص ری ب ر ای ن موض وع
کردهاند مانند:
زرینکوب ،فرار از مدرسه ،چاپ دوازدهم ،تهران ،امیرکبیر ،1392 ،ص.199-196

عبدال سین
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عبدالکریم سروش ،قصه ارباب معرفت ،تهران ،صراط ،1388 ،ص( 109-103نقدهای غزالی به کم ).
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