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Al-Ghazali, while emphasizing the strong connection between reason and religion, 

believes that some religious beliefs need rational approval in the sense of theoretical 

reason, but he has considered reason incapable of practical understanding of religion 

and considers religion more valuable than reason. He believes that reason is a 

prelude to entering the realm of religion. Therefore, he does not abandon reason 

altogether and considers it as a prelude to the realm of religion and accepts its role 

in receiving religious truths. This theologian considers the hand of reason to be short 

in bringing man to true happiness, and degrades the status of reason to the status of 

faith. In fact, he considers reason to be the commentator of religion. However, he 

has a deep connection between reason and religion and considers reason as the best 

support for religion. Al-Ghazali is only opposed to a rationalist who tries to believe 

in his own power without basing himself on other methods. Therefore, in this article, 

the relationship between reason and religion is discussed. The method of this 

research is a qualitative method using the hermeneutic study of al-Ghazali 

personality and texts. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Al-Ghazali, while emphasizing the strong connection between reason and religion, believes that some 

religious beliefs need rational approval in the sense of theoretical reason, but he has considered reason 

incapable of practical understanding of religion and considers religion more valuable than reason. He 

believes that reason is a prelude to entering the realm of religion. Therefore, he does not abandon reason 

altogether and considers it as a prelude to the realm of religion and accepts its role in receiving religious 

truths. This theologian considers the hand of reason to be short in bringing man to true happiness, and 

degrades the status of reason to the status of faith. In fact, he considers reason to be the commentator of 

religion. However, he has a deep connection between reason and religion and considers reason as the best 

support for religion. Al-Ghazali is only opposed to a rationalist who tries to believe in his own power without 

basing himself on other methods. Therefore, in this article, the relationship between reason and religion is 

discussed. The method of this research is a qualitative method using the hermeneutic study of al-Ghazali 

personality and texts. 

Man's two existential legs, body and soul, and his two cognitive wings, intellect and religion, made man 

a multidimensional being, which means that he is the only being; who has benefited from his vegetative 

intellect in surpassing the animals, his selective intellect in choosing the superior creature, and his dialectical 

intellect in understanding the superior creature; Therefore, the discussion of epistemological factors has 

always been of special importance for people. That reason and religion as two elements in human knowledge 

system play a significant role. Intellect is the most important gift of God and the main characteristic of 

humans and the factor that distinguishes humans from other creatures. Although all people benefit from 

reason, the benefit level of each of them is different compared to the other. Therefore, according to the 

degrees of intellect, the degrees of understanding and understanding of people are different. 

On the other hand, religion has always been considered one of the most important concerns of mankind 

throughout history, which some have considered to be only a heartfelt acknowledgment of God and the 

truthfulness of the Prophet's (PBUH) mission and the principles and rituals that he brought from God. And 

some others have set pillars for faith and stated conditions for it. 

However, regarding the place of this intellect and religion, there are strong differences of opinion 

between the jurists, philosophers and mystics, in such a way that groups have emerged that do not attach 

any place to the intellect and believe that the intellect cannot infer rulings. Also, there are some groups who 

consider reason as a subset of religion.  

Now this issue is raised that from Ghazali's point of view, how are the two elements of reason and religion 

related to each other? And does trusting one of these two make us unnecessary to trust the other? That is, 

by giving importance to reason, religion is pushed to the sidelines, or by giving importance to religion, 

reason loses its effectiveness? Therefore, the method of this research is a qualitative method using the 

hermeneutic study of Ghazali's character and texts, for better understanding, his writings have been directly 

examined and the opinions of his commentators have not been included in this context. 
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غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل 

ای داند. او معتقد است عقل مقدمهدین را ارزشمندتر از عقل می نسته است ونظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دا
ته ای برای رسیدن به ساحت دین در نظر گرفبنابراین او عقل را به کلی کنار نگذاشته و آن را مقدمه؛ است برای ورود به ساحت دین

و  دانددر رساندن انسان به سعادت حقیقی کوتاه می دست عقل را این متکلمپذیرد. است و نقش آن را در دریافت حقایق دینی می
او بین عقل و دین پیوند عمیقی  داند. با این وجودبخشد. در واقع او عقل را شارح دین میمقام عقل را در مقابل مقام ایمان تنزل می

بنا قرار ت که به توان خود و بدون مآورد. غزالی فقط با عقلی مخالف اسقائل است و عقل را بهترین پشتیبان برای دین به حساب می
از این رو در این مقاله به ارتباط عقل و دین پرداخته شده است. روش این تحقیق کند به باور برسد. های دیگر سعی می دادن روش

 باشد.از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون غزالی می
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  مقدمه
عنا بدان م است؛ دو پای وجودی آدمی یعنی جسم و نفس و دو بال معرفتی آن یعنی عقل و دین از انسان موجودی ذوابعاد ساخته

ی خود در سبقت از حیوانات و از عقل گزینشی خود در انتخاب موجود برتر و از عقل گویشی که تنها موجودی است که از عقل رویش
ی همواره برای آدمی از اهمیت خاصی برخوردار بوده شناسمعرفترو بحث از عوامل ینازاخود در فهم موجود برتر بهره جسته است؛ 

اصلی ه ین نعمت الهی و شاخصترمهمکنند. عقل زایی ایفا میدو عنصر در نظام معرفتی انسان نقش بس عنوانبهعقل و دین  .است
ها آنی هریک از مندبهره، اما میزان مندندبهرهآدمیان از عقل ه و عامل تمایز آدمی از سایر موجودات است. گرچه هم هاانسان

 فاوت است.رو به میزان درجات عقل، مراتب درک و فهم آدمیان متینازانسبت به دیگری متفاوت است. 
شود که برخی آن را تنها تصدیق قلبی های مهم بشر در طول تاریخ محسوب میاز طرف دیگر دین نیز همواره یکی از دغدغه

رای برخی دیگر نیز ارکانی بو  اند که وی از طرف خدا آورده استبه خدا و حقانیت رسالت پیامبر اکرم )ص( و اصول و آیین دانسته
 اند.و شروطی را برای آن بیان کردهاند ایمان قائل شده

هایی هفرماست به شکلی که دستی شدیدی حکمنظرهااختالفاما در رابطه با جایگاه این عقل و دین بین فالسفه، فقها و عرفا 
برخی تواند احکام را استنباط کند. همچنین برای عقل قائل نیستند و معتقدند که عقل نمیهی اند که هیچ جایگاآمده به وجود

 .انددانستهدین ه یرمجموعزها هستند که عقل را گروه
دارند؟ و آیا اعتماد به یکی از  باهمای شود که از نگاه غزالی، دو عنصر عقل و دین چگونه رابطهمطرح می مسئلهاکنون این 

یت دادن به بااهمشود و یا رانده مییت دادن به عقل، دین به حاشیه اهم با؟ یعنی کندنیاز مییباین دو ما را از اعتماد به دیگری 
فیلسوف بزرگی  کهکند مرتبط با آن برای ذهن متبادر ایجاد می سؤاالتو  مسئلهاین  ؟دهددین عقل کارایی خود را از دست می

ی سشنامعرفتدانند. این فیلسوف حوزه دین را مبتنی بر عقل می «دین در محدوده عقل تنها»چون کانت در کتابی تحت عنوان؛ 
گذارد و هم در حوزه عمل هگل اثر می نظر که بر در حوزهدانستن عقل هم  کارههمهاز طرفی با محوریت عقل بسندگی مدرن و 

هیچ هستی  یا همهنماید، بال عقل را تنومند، قوی، شامل و یر میاثرپذگذارد و هم در حوزه هنر شلینگ را یر میتأثکه بر فیخته 
گردد  سنجی با توجه به سه نقد قوه عقل و نقادی جدی آن دنبال میسنجی و امیدسنجی، بایدکه در توانداند یمهستومندی انسانی 

که نگارنده  داندعقل عملی( میاخالق )اندازد و دین را دایره کوچکی در درون و از طرف دیگر رخنه در سد سکندری عقل مدرن می
ه بود و مداران را آشفته ساختیندخواب  که میت عقل و جدیت اخالق برای اوبا توجه به آشنایی با فضای فکری فلسفه کانت و اه

نمود که حقیقت دین بر حقیقت عقل مت میذعقل را م در حوزهداران تصور آثار غزالی، فیلسوف مسلمانی که دوست مطالعه با
لسوف های تقابلی این دو فییریگوضعمشود، یمدین و حتی عمله دین محسوب  برفرمانگی دارد و عقل بنده و ه عمومیت و سیطر

در اردوگاه عقل و دین نویسنده این سطور را متقاعد نمود تا عنوان این مقاله را عقل در محدوده  قرار گرفتنغرب و مسلمان در 
باشد که یمروش این تحقیق از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون غزالی دین تنها انتخاب نماید. 

 مفسران وی در این زمینه دخالت داده نشده است. ءو آرا اندگرفته قراری بررس موردمستقیم  طوربههای ایشان نوشته برای فهم بهتر
ه این موارد ب هاآنتوجه  چراکهدر آراء کالمی متکلمینی چون غزالی، نقش بسزایی دارد  هاخاستگاهبا این تفاسیر، کاربرد این 

ون اشعری برای شناخت مسائل دینی از منابعی چه یک متکلم برجست عنوانبهدارد. غزالی  هاآنیوند این منابع با عقاید نشان از پ
بان نیروی پشتی عنوانبهبرترین قوای انسانی دانسته و آن را  عنوانبهگرفت. وی عقل را عقل و دین و یا تلفیقی از این دو مدد می

و  داندایمان را تصدیق قلبی صرف می و فی مقام عقل را در مقابل علوم وحیانی تنزل بخشیده استاز طرو  شریعت ستوده است
ای زیرا وجود خدا بر؛ ستیز نیستایمان امری عقل و یابد که حقیقت آن در قلب جای گرفته باشدوی ایمان زمانی تحقق می ازنظر

 یر است.پذادراکعقل مطلق 
ده این سطور بر آن است که در پرتو نگاه غزالی ابتدا به بررسی معانی و مفاهیم عقل و دین، پس در این پژوهش تالش نگارن

دین  هکالمی وی و ارزیابی عقل در محدود -فلسفیه یشاندو نقش این دو در  انواع و اقسام این دو و سپس ارتباط میان این دو
 تنها بپردازند.

  تعریف کلی عقل و دین. 1
ی از امجموعه(. در اصطالح دین 01 ق: 2020 ،)نیشابورى باشدمی و اطاعت حساب، عبادت و ملت، جزا ایبه معن دین در لغت

 :2802 ،شده است )جوادی آملییینتعرستگاری بشر  ی است که از ناحیه خداوند برای هدایت وو حقوقعقاید، اخالق، قوانین فقهی 
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از  شمچ مسلک خویش پرداخته زعمبهیاری تعریف را بس ار آسانی نیست،یی است کهاواژه ازجملهارائه تعریف دین  (. هرچند22
ی از امؤلفه دین تبیینی دیگر،و  شود را محدود به مکتب الهی یا باور به موجودات فرا بشری تعریف که اگر اندبرگرفتهادیان دیگر 

 (.281 :2802 ،جوادی آملیآدمی است ) هاو احساس اعتقاد، اعمال
اند برشمرده ...و انیباخدادعا و ارتباط  ی آن نظیر انجام مناسک،هایژگیوبه  طورمعمولبهار از دین شمهای بیبنابراین تعریف

گویی بشویم؛ اما تمام ادیان مبهم ی ودقتیببسا از نگاه ناظر برون دینی دچار  وجهخواند خود را می شفابخشه لذا هرکسی نسخ
 نا وو...، مع اتیو تجرب بعد عقلی به اعمال قرارداد موردسنجشاساسی را  قاداتو اعت مدعیات توانیمواجد بعد عقلی هستند که 

 (.11-20 :2801)پترسون و...  بخشدجهت می
علم و آگاهی به ضروریات و بدیهیات را با خود به همراه  غریزه است که هنگام سالمت ابزارش، در اصطالح متکلمان عقل

ای  به کار بردن هر نوع مغلطه از تا گردد نییتبشفاف  صورتبهقل در محدوده دین باید ع است ذکرانیشا(. 80: 2800 ،)خلیلی دارد
موارد اطالق آن همانند  لذا معنا و ای است که بار ارزشی برای همه دارد؛واژه عقل .(102-108 :2818 ،)حائری یزدی شود پرهیز

-10: 2802 ،ای مشترک لفظی است )جوادی آملیاین واژه نیست، لذا هاآنجامعی میان  وجهچیهواژه حق و باطل متفاوت است و 
88). 

 روینازابرقرار است.  هاآنباشند که مکمل هم هستند و ارتباط عمیقی بین عقل و دین دو منبع معرفتی می بر اساس بیانات فوق
سپس  معانی عقل و دین از دیدگاه وی و. در ذیل ابتدا به ذکر اندکرده اشارهبین این دو ه فیلسوفان و متفکران زیادی به بحث رابط

 .پردازیماین دو باهم میه رابط

  عقل از منظر غزالی. 2
 یهم آراتفکر خود در راستای فدهی  ورزی و سببفلسفه درجهاتفالسفه از ابزار عقل، به تمامه  مثابهبهغزالی هم بسان فیلسوفی 

ی عقل اعم از معنای لغوی، اصطالحی و کاربردی از شناسواژهت امر به دینی بهره جسته است؛ که در اینجا ضرورت دارد در بدای
 منظر غزالی پرداخته شود.

 . مفهوم شناسی عقل2_1

معنای علمی که از عقل در فلسفه وجود دارد در علم کالم محل بحث نیست. مراد از معنای عقل در علم کالم و در نزد متکلمان، 
کردند بلکه مرادشان از عقل، همان عقل انسان است که کلیات را درک را اراده میالهی  نیست که فالسفه از آن ذاتعقل الهی 

آید، معنای مرادف آن یعنی تعقل، نطق، تفکر، تمییز میان اشیاء و بنابراین هرگاه در علم کالم سخن از عقل به میان می؛ کندمی
به ضروریات و و آگاهی  علم دانند که هنگام سالمت ابزارش،یای مو متکلمان عقل را غریزه شوداز آن اراده می ابزار شناخت

 خود ازجملهمحمد غزالی از متکلمین اشعری است که در بسیاری از آثار  امام (.80: 2800 ،بدیهیات را با خود به همراه دارد )خلیلی
روضه ی چون در آثار و کالمیه در دور هالفالسف مقاصدو  االعتقادکتاب االقتصاد فی، میزان العمل، معیار العلمهایی چون کتاب

 عقل بحث نموده است.ه عرفانی درباره در دور مشکاه االنوارو  الدین علوم یاءاح، الطالبین
(. 100 :2080 ،منظور، نگهداری، فهم، تثبیت در امور و باال رفتن است )ابنبازداشتنعقل در معنای منع و ه واژدر فرهنگ لغت 

ای است که انسان را از یلهوسدارد و یم دورنگه هامهلکهای که انسان را از افتادن در یلهوس( 280: 2810 ،ائریالحامساک )معنای 
( این 221: 2800 ،(. تشخیص صالح و فساد در زندگی مادی و معنوی )مصطفوی812: 2080 ،منظورابن) کندیمحیوانات متمایز 

در اصطالح دو معنا دارد: و  (100و  18: 2820 ،عقد و گره زدن )طباطبایی (.210: 2218 ،آید )زبیدییمکلمه، بیشتر ضد جهل 
نخست موجودی مجرد در کنار دیگر موجودات هستی است. دیگر بیانگر خصوصیات و صفات انسان است که به معرفت و ادراک 

 (.080: 2801 ،ارتباط دارد )سمیع

آن ه ثمرشود که معلومات یمی اطالق اقوهتعمال، به غریزه و که عقل، هم در اصل لغت و هم در عُرف اس غزالی معتقد است
 ی برایامقدمهکند و آن را یمترین قوه در درون انسان قلمداد یفشراست، ایشان برای عقل ارزش فراوانی قائل است و آن را 

ی است که تنها قادر اگونهبهوی عقل در ماهیت خویش  ازنظر(. همچنین 220: 2810 ،داند )غزالییمورود به ساحت مقدس ایمان 
( اظهارات غزالی در آثار متفاوت او، گویای 101: 2012 ،)غزالی است که کلیات اشیاء را درک کند و از درک جزییات آن عاجز است

(. غزالی عقل را به 02: 2200 ،رود )غزالییماز نگاه او مشترک لفظی است که در معانی مختلفی به کار « عقل»این است که 
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عقل اسمی است که به طریق اشتراک بر »گوید: یمبرد. او یمخود آورده است به کار « رساله العقل»در ن معانی که فارابی هما
 «:ی اطالق شودچهار معن
بیر اعمال علوم نظری و تد پذیرشه آمادآن ه یلوسبهشود و افراد یمآن از دیگر حیوانات متمایز ه یلوسبهصفتی که انسان  اول:

از عقل اراده کرده، آنجا که در تعریف عقل  است که حارث محاسبی معنی همان معنایی اینو  شوندیمفکری ه یدپوش و فنون
ای است که بدان ادراک علوم نظری ممکن گردد و گویی نوری است که در دل افکنده شود تا بدان مستعد ادراک یزهغر» گوید:یم

 بگوید که عقل همان علوم ضروریه است، در قضاوت جانب انصاف را نگرفته است، کسی که این تعریف را نپذیرد و« اشیاء شود
ای ینکه دارا باشوند، زیرا یمباشد، هر دو عاقل خوانده  رفتهخوابی که به کسآنکه غافل از علوم باشد و چه  یکسآنپس چه 

 (.800: 2821 ،عقل در آنان موجود است )فاخوریه یزغرعلوم نیستند، این 
شمارد و آنچه را  تا آنچه را که درست است درست آیدیمقل عبارت است از معلوماتی که در ذات عقل ممیز به وجود ع دوم:

این همان معنایی است که یکی از متکلمان آن را و  دو بیش از یک است که بگوییمینامانند علم به ؛ که محال است محال داند
رسد که در اینجا مراد یم(. به نظر 800: 2821 ،فاخوریی از علوم ضروریه است )اارهپقرار داده و گفته است که عقل  توجه مورد

آن کودک امر ممکن را ممکن و ه واسطبهآید که یمغزالی از معنای عقل علمی است که در کودک صغیر به هنگام بلوغ به وجود 
 مانند علم به بدیهیات یا ضروریات.؛ شماردیمامر محال را محال 

شود، چنانکه کسی را که حوادث زمان و گذشت یمحاصل  از علومی که از طریق تجربه برای انسانعقل عبارت است  سوم:
 گوییم، جاهل و احمق است.یمگوییم عاقل است و در غیر این صورت یمروزگاران مجرب ساخته است، 

 است را زودگذرکه موجب لذات و شهواتی را  شناسندیمآن عواقب کارها را ه یلوسبهی است که اقوهعقل عبارت از  چهارم:
 (.800: 2821 ،فاخوریکنند. چون این قوه در کسی پدید آمد، او را عاقل خوانند )یمسرکوب 

اکتسابی به دست  صورتبهذاتی در انسان وجود دارد و معنای سوم و چهارم  صورتبهرسد که معنای اول و دوم یمبه نظر 
 آیند.یم

استعدادی( که جا در حوزه اشتراکات انسان ) یشیروتوان عقل را به عقل یملی، به دنبال بیان معانی فوق از عقل در نگاه غزا
 یهاپو حیوان دارد، عقل گزینشی )انتخابی( که در حوزه افتراقات انسانی جا خشک کرده است و عقل گویشی که برتری انسان واال 

 دهد، اشاره کرد.یمیه است را نشان پادونانسان کامل( نسبت به انسان )

  انواع عقل از منظر غزالی .3
 غزالی تقسیم عقل به عقل نظری و عملی است. ازنظرهای عقل بندییمتقسیکی از 

 نظری عقل .3_1

آن را  هیفوظ و کندیمکه کلی هستند دریافت  جهتازآنداند که ماهیت علوم کلی را یمی برای نفس اقوهغزالی عقل نظری را 
از عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل  اندعبارتقل نظری مراتب و درجاتی قائل است؛ این مراتب داند. وی برای عیمادراک کلیات 

 و بدونری را بدون هیچ تغیی هاآنینا و فارابی اخذ کرده و گفتار سابندر این مورد این مراتب را از گفتار  ؛ کهعقل مستفاد و بالفعل
 هیچ افزودن و کاستی نقل کرده است.

 یعقل عمل .3_2

ه اراده ی جزییاتی است کسوبهشوقیه برای غایتی مظنون یا معلوم، ه قوداند که مبدأ تحریک یمی برای نفس اقوهعقل عملی را 
 (.211: 2812 ،داند )غزالییمریاضت، مواظبت و مجاهدت در برابر شهوات  آن را ادراک جزییات،ه یفوظ و کرده است

 کند:یمو اکتسابی تقسیم  غزالی در تقسیم دیگری عقل را به غریزی
 وجود آن در کودک مانند وجود نخل در بذر است. کهینحوبهپذیرد یموی نیروی مستعدی است که علم را  ازنظرعقل غریزی 

می که شدن از علو مندبهرهمانند ؛ داندینمرا  هاآنکه خود منشأ ینحوبهشود یم مندبهرهعقل اکتسابی عقلی است که یا از علوم 
: 2800 ،غزالی)آن عبارت از تعلیم است  ؛ کهداندیمیا به نحوی است که مدرک آن را و  آیدیمپس از تمییز بدون تعلیم، پدید 

211.) 
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  . کاربرد عقل از منظر غزالی4 
 غزالی عقل سه کاربرد دارد که عبارتنداز: نظر از

کند یماره انسانی اشه عاقلگیرد در اینجا به نفس یم که غزالی عقل را برای شناختن ماهیت انسان به کاریهنگام نخست، .2
 (.8: 2201 ،غزالی)

تر ییناپی از مراتب معرفتی انسان که باالتر از حس و امرتبهیری عقل به معنای اخص آن است یعنی شناختن کارگبهدوم،  .1
ی عالم در شناختن عقالنو  کنندیمر عقل استداللی تعبی عنوانبهنبوی معرفت قرار دارد. از این مرتبه ه مرتباز قلب یا 

 (.18: 2201 ،غزالیکنند )یممحسوسات از آن استفاده 
داللی عقل هم شامل عقل استه کلمشود در این مرتبه یمانسانی در شناخت اطالق ه مرتب کلبهسوم، در اینجا کاربرد عقل  .8

شود. آنچه در این کاربرد مهم یمخوانده  یی چون روح نبوی، بصیرت و قلبهاناما بورای آنکه ه مرتبشود و هم شامل یم
ذاتی ناتوان از شناختن عالم ماورای حس  لحاظ ازمعرفتی دارد در این نگاه عقل ه مرتباست نگاهی است که غزالی به این 

 (.18: 2201 ،غزالی) شودیماش یدهدکه باعث بسته شدن  وجود داردیرمعرفتی غشود. بلکه موانع ینمشناخته 

  لیدین از منظر غزا. 5
ی هافهمؤلدهی تفکر وجودی خود در راستای فهم آراء و  غزالی هم بسان متکلمی چون متکلمان از ابزار وحی به تمامه در جهت سبب

ی دین و مهم جلوه دادن دین در منظر عقل و قربانی شناسواژهدینی بهره جسته است؛ که در اینجا ضرورت دارد در بدایت امر به 
 خته شود.عقل در درگاه دین پردا

 غزالی نظر ازمعنای لغوی و اصطالحی دین  .5_1

و به معنای جزا و قضاوت آمده است و در زبان عربی به  کاررفتهبهی عبری، آرامی و سامی هازبانی عربی است که در اواژهدین 
یش است. و ک ت، طریقت، ملتی فارسی دین به معنای شریعهانامهلغتاست. در  کاررفتهبهمعنای آیین، شریعت، انقیاد و اطاعت 

 ی مشتق از التین دینهازباندر  و دئنا آمده که به معنای وجدان و ضمیر پاک است صورتبهزردشت  و کتابدر زبان اوستایی 
: 2800 ،به معنای به یکدیگر پیوستن مشتق شده است )آذربایجانی« رولی گاره»آمده است که از مصدر التینی « رلیژیون» صورتبه

80.) 
دینی ه فعاطتوان دریافت. غزالی سعی کرد یم احیاء علوم الدینکتاب  است از عنوان گرفتهبرعهدهنقشی را که غزالی از دین 

شریعت « رس»ه واسطبهاما این تجدید حیات جز ؛ را که به علت مجادالت کالمی از قلوب مسلمانان بیرون رفته بود دوباره زنده کند
خداوند راه  به هاراهترین یکنزدکه معتقد بود ییازآنجامسلمان باید ارزش روحانی دین را درک کند. وی  میسر نبود و به اعتقاد وی

 (.2: 2282 ،غزالی)ی تصوف باز کرد سوبهدل است درهای دین اسالم را 
که حقیقت  یابدیمق وی زمانی ایمان تحق نظر ازداند. یمدین )ایمان( را تصدیق قلبی صرف  یک متکلم اشعری عنوانبهغزالی 

آن در قلب جای گرفته است. وی معتقد است که صرف اقرار زبانی بدون تصدیق قلبی فقط اثر دنیوی دارد، اما در حکم اخروی 
(. این نوع نگاه 1: 2811 ،و اشراق است )غزالی دین )ایمان(، وحی و الهام معرفت در نزد ویه سرچشمتأثیر است و منبع و یبایمان 

  :داردیمی اظهار و دارد مالحظه نمود.یمتوان در تعریفی که وی از ایمان بیان یم غزالی را
بایستی ایمان تام و کامل پیش از زبان  ناچاربهایمان تصدیق محض است و زبان مترجمان آن است. پس »

ان تصدیق مموجود باشد تا اینکه زبان ترجمان آن باشد بدین لحاظ وضع زبان بیانگر این موضوع است که ای
 (.228-220ق: 2018 ،غزالی) «در دل است

باشد اما این راه برهان  شدهحاصلی است که ایمان از راه برهان امرتبه ایمان وی معتقد است که دشوارترین راه برای حصول
انی دلیل بره که راه رسیدن به حقیقت را منحصر در هاآنو استدالل تنها طریق وصول ایمان نیست و همچنین او معتقد است 

عقل ستیز  ایمان( امری) یندوی  نظر ازاما ؛ (80: 2811 ،)غزالی انددانستهرحمت خداوند را بسیار تنگ و محدود ه یردادانند، یم
یر عملی است، بلکه ایمان با امر و راهنمایی تأثاین ادراک بدون  هرچندیر است، پذادراکنیست، زیرا وجود خدا برای عقل مطلق 

 (.00: 2828 ،نژادآید )شکورییدرممعقول و موجه  صورتبهشرع برای یافتن دلیل 
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ی اقرار زبانی برای تحقق ایمان کاف و یقینی باشدو ی جازم و باوررسد که ازنظر غزالی ایمانی اهمیت دارد که ایمان یمبه نظر 
 با تصدیق قلبی همراه باشد و وی معتقد است که عقل و دین نیازمند یکدیگرند ولی که یابدیم تحققی نیست بلکه ایمان در صورت

 بایست باید قربانی دین گردد.یمی عقل کرد بلکه این عقل است که را قرباننباید دین 

ن را درک کند. است که عقل آغزالی معتقد است قوام حقیقت دینی به پذیرفتن عقاید دینی نیست؛ بلکه حقیقت آن برتر از آن 
ه یطحه در عقل نیست بلکه حقیقت دینی انجام احکام شرعی و ظاهری نیست بلکه حاصل اشتیاق و ذوق باطنی است. دین در حیط

یرعقالنی و ورای عقل است که در آنجا اموری غروح و ذوق است. ایمان درست ایمان به نبوت است و به معنی بیان وجود حاالتی 
که گوش از  گونههمانناتوان است  هاآنرا دید. مدرکاتی که عقل از درک  هاآنتوان ینم و حسشود که در عالم عقل یمدیده 
 (.802: 2812 ،ناتوان است و چشم از درک صداها )غزالی هارنگدرک 

 عقل و دین از منظر غزالیه رابط .5_2

ورزی و سفهفل درجهاتمتکلمی بسان متکلمان از ابزار وحی به تمامه و  فالسفه از ابزار عقل مثابهبهغزالی هم بسان فیلسوفی  
ی دینی بهره جسته است؛ که در اینجا ضرورت دارد به ارتباط بین آن هامؤلفهتفکر وجودی خود در راستای فهم آراء و دهی سبب

 پرداخته شود. دو و ارجحیت دین بر عقل و مهم جلوه دادن دین در منظر عقل و قربانی عقل در درگاه دین

  منطقی عقل و دینه رابط .5_3

توان یم هاییعقل و دین بررسی کرد. طبق یک دیدگاهه توان در رابطیمگویند را یمی چهارگانه هانسبتمنطقی که به آن ه رابط
عقل و  ا بینکند مورد تأیید شرع است که در اینجیمکند مورد تأیید عقل است و هر چه عقل حکم یمگفت که هرچه شرع حکم 

هو دین که هر یک تعریف خاص خود  اما طبق دیدگاهی دیگر اگر عقل به ماهو عقل و دین به ما؛ تساوی برقرار استه رابطدین 
ی که احوزهعقل و دین بگوییم که ه رابطتباین است و اگر در بحث  هاآنبین ه رابطدر نظر گرفته شود در این صورت  دارند را

دهند در یمتطابق  باهمدهند و نظریات خود را یمی که متعلق به عقل است باهم کار التفاتی انجام اوزهحمتعلق به دین است و 
از عقل است چون  ترعامدین ه یرداکه ییآنجا ازاما ؛ بین آن دو عموم و خصوص من وجه استه رابطتوان گفت که یماین صورت 

بر عقل است پس عقل باید کارش تأیید شرع باشد. در این صورت با  غزالی شرع مقدم نظر ازعقل محدودیت در تشخیص دارد و 
. در دین استه یرمجموعزیعنی عقل ؛ بین دین و عقل عموم و خصوص مطلق استه رابطغزالی  نظر ازتوان گفت که یممسامحه 

 پردازیم:یم این دو و عمومیت دین نسبت به عقل از منظر این متکلمه رابطتر و بارزتری به یقعم طوربهذیل 
 عقل بزرگ است اما برای رساندن انسان به سعادت کافی نیست باآنکهغزالی یکی از متکلمان اسالمی است که معتقد است که 

د به توانینمعقل هرگز  ؛ کهشودیموجود دارد که با این امر چشم بصیرت انسان باز  هاانسانیرعقالنی و ورای عقل در غامری و 
یدن به سعادت دررسآید تا انسان را یمکه ورای عقل است همان گوهر ایمان و دین است که به کمک عقل آن برسد. این امری 
اعمال ه یلوسبه(. وی ثابت کرده که وقتی دل 80: تابی ،شود که انسان به شناخت خداوند نائل آید )غزالییمکمک کند و باعث 

ترین یکزدنرسد و معتقد است که یمشود و او به سعادت حقیقی یمآن فیضان انوار الهیه بر  ،پاکیزه شد و از عالیق دنیوی دل کند
گرایی  ایمان صبغهداند پس یموی ایمان را ورای عقل  ازآنجاکهرسد که یمبه نظر  (.2: 2282 ،غزالی)ها به خداوند راه دل است راه

 وکند یم گرداند و عقل را قربانی دینیمبر عقل پیروز الفالسفه ایمان را  با نوشتن کتاب تهافت و گرایی عقل وی بیشتر است تا
 داند.یم و ناتوانرا در مقابل دین ضعیف  نآ

سیر  نور یقینی از طریقه مشاهدایمان، ایمان اهل تصوف است که به معنای ه مرتبین ترکاملوی معتقد است که باالترین و 
ی و گرای افراطشود که ایمانیمشود نگاهش به عقل سبب یماش یانهصوفهای یشگرازمانی که غرق و  و سلوک عرفانی است

(. وی همچنین معتقداست که روش کشف و شهود باید با تعقل و تعلیم آغاز شود و به مکاشفه 01: 2800 ،ستیز نباشد )غزالی عقل
رسد که غزالی یک یمر (. پس در اینجا به نظ00 :2800 ،غزالیجلوگیری شود ) و سلوکی احتمالی در سیر هالغزشختم شود تا از 

و از آن  پذیردیید باورهای دینی روش استدالل را میتأگرای افراطی نیست بلکه یک ایمان گرای معتدل است زیرا برای ایمان
 گرایش غزالی به عقل کمتر از دین است. درواقعگیرد. ولی یمکمک 

دیثی پیوند عقل با دین احاه دربارطبق بر دین کند و کند که نگاهش را به عقل منیمعقل و دین تالش ه رابطغزالی در بحث 
اینکه  تا یدنکناز اسالم کسی را تحسین »« امری حتی تعرفوا عقله اسالمال یعجبکم »کند که فرمود: یمص( را بیان ) یامبرپاز 

 (.220: 2800 ،غزالی)« داردکسی که عقل ندارد، دین نیز ن» «ال دین لمن ال عقل له»و در جای دیگر فرمود: « عقل او را بشناسید
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ی اراههست و ا اکتفا کردهوی در باب اهمیت بخشیدن به امور عقلی معتقد است که حقیقت برای شخصی که به تقلید روایات 
که چیزی یالدرحشود یمداند که در دین فقط به سخن پیامبر )ص( استناد ینمشود زیرا او ینمکند آشکار یمعقل و تفکر را انکار 

 (.8-0: 2082 ،شود سخن پیامبر را تصدیق کنیم برهان عقلی است )غزالییمباعث  که
ند و آن کیماما به ناتوانی عقل در تشخیص برخی از مسائل دینی اعتراف  ؛اما اگرچه وی به کارایی عقل در دین معتقد است

آمد عقل را تا جایی کار و برتر از عقل استداند. وی معتقد است که کشف و شهود یمرا در مقابل کشف و شهود ضعیف و ناتوان 
تواند انسان را به سعادت برساند و به ینمی ایمان هدایت کند. غزالی معتقد است که عقل و اندیشه سوبهداند که انسان را یم

ادراک آنچه  د بهتوانینمهمچنین عقل  .توانند به کشف چنین اسراری نائل آیندیمی پیامبران هاقلبخداوند نزدیک کند و فقط 
د است داند و معتقیمغزالی عقل را در شناختن اسرار عالم ملکوت ناتوان  درواقعبرای زندگی اخروی ضروری و مفید است نائل آید. 

 تواند جزییات دین را درک کند.ینمکه عقل 
پا بگذارد، دین به کمک آن  هاتواند به برخی از عرصه ینم و استتوانایی عقل محدود ه خواهد بگوید چون محدودغزالی می

تواند دین را با استدالل عقالنی پشتیبانی کند. عقل در فهمد و مینمایاند. عقل حکمت دین را میآید و حقیقت را به آن میمی
ون گشتن یا دگرگ کند؛ بدون اینکه معنای این سکوت استحالهماند، بنابراین سکوت میبعضی موارد از فهم حکمت دین عاجز می

گیرد تا مؤمن را از غلتیدن در دام مغالطات در امان نگه دارد. او ماهیت آن مطلب از نگاه عقل باشد. غزالی عقل را به کار می
 گیرد.همچنین عقل را معیار درستی تجربیات عرفانی در نظر می

  سازگاری دین و عقل .5_4
دین  هواسطبهداند و معتقد است که عقل یمین دو را مکمل هم کرد ایشان ایموی همواره بر سازگاری میان دین و عقل پافشاری 

گر نیازمندند به یکدی شدتبهیجه این دو درنت پس شود.یمعقل تبیین ه یلوسبهرا به امری هدایت کند و دین هم  هاانسانتواند یم
شنایی معتقد است که اشخاصی که آو  شودیم ی که ناتوانی عقل موجب ناتوانی ایماناگونهبهعمیقی بین این دو وجود دارد ه رابطو 

نبال دین بروند دبینند اما اگر این افراد با تأمل و آگاهی یمکنند در دین تناقض یماز دین تقلید عمیق با دین ندارند و بدون آگاهی 
ی میان این دو اعتقادی اعتدالروند. وی عالوه بر اعتقاد به سازگاری میان این دو معتقد است که اعتقاد یماین تناقضات از بین 

 (.10و  0ق: 2082 ،غزالی)میان این دو افراط و تفریطی صورت گیرد ه رابطاست و نباید در 

 قلمرو تطابق دین و عقل .5_5

ی، : ایمان دینی، امور غیبازجملهرا درک کند ولی در درک امور فردی اعتقادی  یاعتقاد یکلتواند امور یموی معتقد است که عقل  
عقل فقط این است که اقرار کند که مقام نبوت وجود ه یفوظبه اعتقاد وی  و عبادی مانند کیفیت نماز ناتوان است و امورعجزات، م

تواند هم کلیات و هم جزییات یمشوند اعتراف کند اما دین یمدارد و به ناتوانی خود در درک اموری که فقط با چشم نبوت ادراک 
 (.20ش: 2802 ،غزالی)از عقل بیشتر است  دینه گستررا درک کند پس 

 یا تعامل دین و عقل تعارض .5_6

که اگر تعارضی بیند بلینم هاآندر آثار خویش از پیوند وثیق عقل و دین سخن گفته است پس تعارض حقیقی میان  کهییازآنجاوی 
کند و به باور وی عقل از دین و دین ینمرا نقض دیگری  هاآنزیرا هرکدام از ؛ میان این دو ببیند آن تعارض تعارضی ظاهری است

قالنیت محض قناعت بر عو  تواند ما را به حقیقت برساندینمنیاز نیست و اعتقاد دارد که نفی عقل و تکیه کردن بر دین یباز عقل 
لم کند و با علمای عینماما وی امکان معرفت عقلی را نفی  کندیمیدن به حقیقت گمراه دررسکه دچار محدودیت است نیز ما را 

توانند آدمی را به حقیقت برسانند مخالفت کرد و وی معتقد است که ایمان صحیح یمکالم که معتقدند که علم کالم و نظر عقلی 
کمل شود که این دو میماگر مبادی و قلمرو این دو درست فهمیده شود این نکته برداشت  و و درست ایمانی است عاطفی و ذوقی

 (.80 :2821 ،غزالیبرسانند )توانند ما را به حقیقت یم باهمند و در رابطه هم هست
اشراق  ودزیرا هر  ؛آید این است که غزالی تعارض میان عقل و دین را قبول نداردیمای که از بحث تعارض به دست یجهنتپس 

 است. برقرارنسبی  تعامل هاآنوی بین  ازنظرپس  ؛یکدیگر باشنده کنندنقضتوانند ینماند که یربان
کند یمیان ب تالش غزالی بر این است که امور عقلی را با دین پیوند دهد و که توان گفتیم شدهگفتهبنابراین به دنبال مطالب 

معتقد است  اما وی؛ شوندیمباهم موجب دستیابی انسان به حقیقت  در ارتباطنیاز نیست و این دو یبکه عقل از دین و دین از عقل 
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و  معتقد است که دین گستردگی و ضعیف و ناتوان است هاآنتواند برخی از مسائل دینی را ادراک کند و در مقابل ینمعقل که 
تواند به کشف حقیقت و رساندن یمدین ه محدودتری نسبت به عقل دارد و قلمرو عقل محدود است و عقل فقط در یعوسه دامن

 انسان به سعادت نائل آید.

 گیرینتیجه
 توانند ما را به حقیقت یمند که در ارتباط باهم می دادو منبع معرفتی را عقل و دین مام محمد غزالی در آثار خویش ا

 دین است و این دو مکمل هم هستند. گرو درعقل و عقل  گرو دروی دین  نظر ازبرسانند. 
 آورد و ضمن پذیرش آن و برتری آن نسبت به خیال و وهم و حس یم شمارسان به وی عقل را باالترین قوه در درون ان

 معتقد است که ایمان و داندیمیمان و کشف و شهود ا ،گوهر دینه مرتبتر از یینپاعقل را ه مرتب و داندیمآن را خطاکار 
کند که عقل در گرو آن یمتالش آید و یمداند که به کمک عقل یمتصدیق قلبی صرف است و آن را امری ورای عقل 

 بتواند آدمی را در رسیدن به حقیقت و شناخت خداوند و فرشتگان و پیامبران یاری کند.
  یید أتامور عقلی را برای  اش کالمیه یشاندای در دین دارد و بر طبق یژهووی بر این باور است؛ که عقل نقش و توانایی

ه وی ضمن اینک ؛ اماآوردیمداند و عقالنیت را پشتیبان دین به شمار یم دینی الزم و ضروری و مسائلبرخی از عقاید 
اما قلمرو  ؛دهدیماشاره کردن به آیات و روایات نشان ه یلوسبهمعتقد است که عقل و دین پیوند وثیقی دارند و این پیوند را 

رخی یدن به بدررسرو دست عقل را ینازاکند. یمداند و به ناتوانی آن در مقابل دین اشاره یمعقل را محدودتر از قلمرو دین 
ت که که معتقد اسیطوربهشود. یمهایی برای عقل در ارتباط با دین قائل یتمحدوداز مسائل دینی کوتاه دانسته است و 

و هم  تکه دین هم جزییایدرحالتواند به شناخت اسرار عالم ملکوت نائل آید. ینمتواند کلیات را درک کند و یمعقل فقط 
 کند.یمکلیات را درک 

 ی وی گرای ایمانه صبغداند پس یمداند و عقل را در مقابل دین ضعیف یمدین را ورای عقل  ازآنجاکهتوان گفت غزالی یم
ستیز  قلگرای افراطی و عاش او ایمانیانهصوفرسد که با توجه به گرایش یمبه نظر  و یی بیشتر استگراعقلنسبت به 

رو عقل ینازا ؛از عقل است ترگستردهتر و یعوس مراتببهمعتقد است که قلمرو دین  و گرای معتدل استماننیست بلکه ای
کند یم تالش ،شودیمگرداند و زمانی که تعارضی از طرف عقل بر دین وارد یمدین را بر عقل پیروز  ،کندیمرا قربانی دین 

ر تعارض د درواقعدین و عقل  .تعارضات حقیقی نیست بلکه ظاهری استاگرچه این  ؛ی دینی دفاع کندهاآموزهکه از دین و 
ه حدودمغزالی معتقد است که عقل فقط در  .یکدیگر باشنده کنندنقضتوانند ینماند و یالهچون هر دو نور  ؛باهم نیستند

 داند.یمل از عق ترگستردهدین را بسیار  آوردرهتواند آدمی را به حقایق و سعادت برساند و یمدین 
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