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  بخشي به كاربردهاي گوناگون عقل در نظر غزالي نظام

  

1زهرا پورسينا

  

  چكيده

كـه   ا استناسازگاريهبرخي  هايي كه در كار پژوهش در آثار غزالي وجود دارد يكي از دشواري
عقل و چگـونگي بـه كـارگيري ايـن     بيانات غزالي در باب . خورند مي ميان سخنان او به چشم

نوشتار حاضر بـا قـراردادن كاربردهـايي كـه     . ملة همين موارد استمفهوم از سوي او نيز از ج
بـدانها تصـريح كـرده، در قالـب طـرح كلـي كاربردهـاي وجودشـناختي،          »عقـل «غزالي براي 

امـا فهـم مـراد اصـلي     . بخشـد  شناختي آن، آنها را چارچوبي منطقي مـي  روانشناختي، و معرفت
آثار وي و يافتن روح كلي حـاكم بـر آنهـا ميسـر      غزالي هنگام استفاده از اين مفهوم، با تتبع در

توان به كارگيري دو معناي عقل را از سوي غزالـي كـه يكـي معنـاي      اينجاست كه مي. شود مي
اخص آن، يعني عقل استداللي است و ديگري كل مرتبة انساني در معرفت، مـورد توجـه قـرار    

استداللي تا مرتبة نبـوي معرفـت در   عقل در اين معناي دوم ظهورات مختلفي را، از مرتبة  2.داد
  .توجه به اين معنا به منزلة يافتن يكي از اصول بنيادين نظام معرفتي غزالي است. گيرد بر مي

شـناختي،   معرفـت  روانشناختي، كـاربرد  عقل، كاربرد وجودشناختي، كاربرد :كليد واژگان
  عقل استداللي، مرتبة انساني معرفت، قلب

                                                            
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي. 1
جستجوي سه حيث كليِ اشاره به نفس انساني و مرتبة استداللي نفس و كل مرتبة انساني در معرفت در . 2

در همـايش علمـي   » گانة عقل در نزد غزالي كاربردهاي سه«از سوي غزالي، در مقالة » لعق«كاربردهاي 
بـه توسـط   ) ، مؤسسـة پژوهشـي حكمـت و فلسـفة ايـران     1387دهم و يازدهم اسـفند  (امام محمد غزالي 
و در مقالة پيش رو در جاي خود مورد استفاده قرار گرفته است؛ ضمن اينكه نقلهاي  نگارنده ايراد شده

   .ديگري از غزالي نيز بدان افزوده شده است مهم
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  درآمد

هاي گاه فراواني است كه در سخنان او به  پژوهش در آثار غزالي ناسازگاري يكي از دشواريهاي
كند؛ بـه نحـوي    ابراز مي» عقل«خورند، از جمله بيانهاي گوناگوني كه او در خصوص  چشم مي

كند؛ او  كند و گاه آن را وارد عرصة ايمان مي اش محدود مي كه گاه آن را تنها به حيث استداللي
كنـد همـان معنـاي     گويد كه گويي معنايي كه از عقل مراد مي اي سخن مي هدر اين حال به گون

شـود   رسد كه اعتمادش به عقل تضعيف يا بسيار محدود مي گاهي به نظر مي. پيش گفته نيست
  .بخشد ها حضوري قابل توجه به عقل مي و گاه گويي در همة عرصه

شـود،   ازگاريها در آثـار او مـي  گونيها و ناس نظر از اينكه چه داليلي موجب اين گونه صرف

» عقـل «هايي را كه غزالي از  توان استفاده ، بايد ديد كه آيا مي1ايم كه در جاي خود بدان پرداخته

  .كند سروساماني بخشيد در بيانات خود مي
توان منطقاً بـراي   براي اين كار الزم است ابتدا نموداري از كاربردهاي گوناگوني را كه مي

چگونه در اين » عقل«فت ترسيم كرد؛ آن گاه دريافت كه كاربردهاي غزالي از در نظر گر» عقل«
گيرد؛ سپس با تكيه بر روح كلي حاكم بر انديشة وي مـراد او را در اسـتعماالت    طرح جاي مي

  .گوناگونش دريافت

  :2توان در سه قسم جاي داد رسد كه كاربردهاي عقل را در درجة نخست مي به نظر مي

بـه منزلـة   » عقل«وجود شناختي ـ جهان شناختي عقل؛ در چنين كاربردي  نخست، كاربرد 
شود، مانند عقل فعال، مالئكه، حضـرت   موجود يا موجوداتي مستقل از انسان در نظر گرفته مي

در اين كاربرد نسبت به انسان موجودي بيروني به حسـاب  » عقل«. يا عقول دهگانه) ع(جبرئيل 
  .آيد مي

                                                            
، كـه نگارنـده در   تأثير گناه بر معرفت با تكيه بر آراء امام محمـد غزالـي  اين موضوع در مقدمة پژوهش  .1

  .دست انجام دارد، بررسي شده است
ه به راهنمايي استاد مصطفي ملكيان صـورت پذيرفتـه و نگارنـد    بندي كاربردهاي عقل طرح كلي تقسيم .2

  .نهد بدين وسيله سپاسگزار ايشان است؛ نيز زحمات آن استاد فرزانه را در بازبيني كل مقاله ارج مي
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، در حالتي كه به انسان منحصـر  »عقل«فسي يا روانشناختي عقل؛ يعني دوم، كاربرد علم الن
نخست، آن گاه كه عقل همـة   :در اين كاربرد نيز بايد ميان دو قسم قائل به تفكيك شد. شود مي

هنگـامي كـه   . آيد و دوم وقتي كه عقل، جزئي از هويت انسان است هويت انسان به حساب مي
   :تواند دو وضعيت پيدا كند عقل جزئي از هويت انسان باشد مي

  . علّامه يا مدركة انسان باشد الف، اينكه جزء عالمه يا
به بيان ديگر، يا آن بخشي از هويت انسان . ب، اينكه جزء عامله يا عماله يا محركة انسان

يا آن بخشـي كـه مبـدأ    ) ساحت معرفتي نفس(گردد  را تشكيل دهد كه مبدأ تحصيل حقايق مي
  .دشو عمل واقع مي

كـه بـه ارتبـاط انسـان بـا      » عقـل «شناختي عقل؛ يعني آن كاربردي از  سوم، كاربرد معرفت
 :گيرد در اين كاربرد نيز به دو نحو مورد توجه قرار مي» عقل«. شود بيرون از خودش مربوط مي

، ابـزار ، منبـع در اين معنـا بـه منزلـة    » عقل«. نخست وقتي كه ناظر به فرآيند علم يا اعتقاد باشد
ديگر آن گاه كه ناظر به خود فرآورده يعني علـم  . شود شناخت در نظر گرفته مي رونديا  شرو

شود  گفته مي» عقل«در اين حالت هم گاهي به كلّ علم يا معرفت . يا اعتقاد به دست آمده باشد
   :توانند پيدا كنند اين اقسام نيز سه وضعيت مي. و گاهي به يكي از اقسام آن

  . شود اطالق مي» عقل«اظ متعلَّق بدان قسمي كه به لح. 1
  . شود گفته مي» عقل«قسمي كه به لحاظ درجة تيقّن بدان . 2
قسمي كه نه به متعلّق مربوط است نه به مرتبة تيقّن به آن، بلكه به ارتباط ميان معرفت . 3

ـ       و دگرگوني يا ارتباط ميان علم و عمل مربوط مي ة شـود، يعنـي آن دسـته از معرفتهـا كـه جنب
بنابراين تميز ميـان ايـن نـوع معرفـت بـا سـاير       . يا عملي دارد (normative)دستوري /هنجاري

  .كند معرفتها در ربط و نسبتي است كه با عمل انسان پيدا مي
تـوان در   شـود مـي   اي را كه بدين نحو براي كاربردهاي عقل در نظر گرفته مي بندي تقسيم

  :اين نمودار مورد توجه قرار داد
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  . ببينيم كاربردهاي گوناگون عقل در آثار غزالي چه جايگاهي دارنداينك 
كنـد   دهد كه او بسته به غرضي كـه در آثـار خـود دنبـال مـي      تتبع در آثار غزالي نشان مي

توانند در دو دستة كلي جاي  اين بيانات مي. گيرد را در كاربردهاي گوناگونش به كار مي» عقل«
كنـد و   زالي به معاني يا كاربردهايي بـراي عقـل تصـريح مـي    دستة نخست آنهايي كه غ. بگيرند

شود و گاه بـا   در خالل بياناتش ظاهر مي» عقل«دستة دوم آن مواردي كه در آنها مراد غزالي از 
  .تصريحات خود وي نيز هماهنگي كاملي ندارد

در تـوان   پـردازد، مـي   مـي » عقـل «مواردي را كه غزالي در آنها به صراحت به بيان مراد از 
 روضـة ، معارج القدس فـي مـدارج الـنفس   ، )ربع اول و سوم(احياء علوم الدين كتابهايي چون 

ايـن معـاني شـامل هـر سـه كـاربرد وجـود        . يافت االنوار ةو مشكو ،السالكين ةالطالبين و عمد
. دارنداما اين بيانات نيز با يكديگر تفاوتهايي . شود شناختي مي شناختي، روانشناختي، و معرفت

نخسـت،   :در نظر غزالي بايد به دو كـار دسـت زد  » عقل«مند كردن كاربردهاي  براين براي نظامبنا
قراردادن تصريحات فوق در قالـب طـرح كلـي كاربردهـاي وجـود شـناختي، روانشـناختي، و        

و دوم، يافتن محور اصلي انديشة وي در سخناني كه به نظـر بـا يكـديگر    . شناختي عقل معرفت
  :اينك كار نخست. رسند ناسازگار مي

  

  قراردادن تصريحات غزالي دربارة معنا وكاربرد عقل در طرح كلي كاربردهاي عقل

  كاربرد وجود شناختي. 1

و در ضمنِ معناي دوم عقل در ربـع   معارج القدساين كاربرد در نخستين اطالق عقل در 
  :گويد مي معارج القدسغزالي در . آيد مي احياءسوم 

رود در حالي كه مراد از آن، عقل اول است و اين همان است كـه   اما عقل، پس به كار مي
آن . نخستين چيزي كه خداوند آفريد عقل بـود « :از آن به عقل تعبير شد) ص(در سخن پيامبر 
يعنـي   ».آور، پس روي آورد، سپس فرمود روي گردان پس روي گردانـد  روي : گاه به او گفت
تـو همـة عـالم غيـر تـو      ] دست[روي گردان تا به  من استكمال يابي و] دست[روي آور تا به 
قسم به عزّتم و جاللـم كـه   « :اش فرمود درباره يو آن همان است كه خداي تعال. استكمال يابند

كنم و  مؤاخذه ميتو به واسطة . مخلوقي كه از تو برايم عزيزتر باشد و از تو برتر باشد نيافريدم
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) ع( ]معصـوم [آن به قلم تعبير شـده چنانكـه    كه از و همان است...  ».كنم به واسطة تو عطا مي
كه خداوند آفريد قلم بود، پس بـه او گفـت بنـويس، پـس گفـت چـه        نخستين چيزي« :فرمود

آنچـه  ] همة[بنويسم، گفت آنچه را تا روز قيامت خواهد بود از عمل و اثر و رزق و اجل، پس 
  ).18، ص معارج. (را هست و تا روز قيامت خواهد بود نوشت

اي را مـورد توجـه قـرار     نيز ضمن اشاره به اين كاربرد، نكته التفرقه فيصلغزالي در كتاب 
دهد كه همين نكته بايد در ناسازگاري هايي كـه در سـخنان خـود وي در آثـارش مشـاهده       مي
  . شود همواره مدنظر باشد مي

مرتبة وجود كه او در آنجا ضمن بحث دربارة درجات تأويل، به مثالهايي در ارتباط با پنج 
پـردازد    عبارت از وجود ذاتي، وجود حسي، وجود خيالي، وجود عقلي و وجود شبهي است مي

  :گويد و در توضيح مثال دوم مربوط به وجود عقلي مي
) ع] (معصـوم [گونـه كـه    كنـد، همـان   اش عطا و منع مـي  و خداي تعالي به واسطة مالئكه

كه ممكن نيسـت مـراد از آن عقـل،    » طي و بك أمنعاول ما خلق اهللا العقل فقال بك اع« :فرمود
امري عرضي باشد، آن گونه كه متكلمان بدان اعتقـاد دارنـد، زيـرا ممكـن نيسـت كـه عـرض        
نخستين مخلوق باشد، بلكه عبارت از ذات ملكي از مالئكه اسـت كـه چـون از حيـث جـوهر      

شود، و چـه بسـا    ناميده مي عقل  كند، اك ميرذاتش، نه به جهت نيازمندي به تعليم، چيزها را اد
و شود به اعتبار اينكه حقايق علوم به واسطة آن در الـواح قلـوب انبيـاء و اوليـاء      قلم ناميده مي

إن « :بندند، چنانكه در حديثي ديگر آمـده اسـت   ساير مالئكه به صورت وحي و الهام نقش مي
 و. شوند حديث متناقض ميدو به عقل برنگردد ] قلم[پس اگر آن . »اول ما خلق اهللا تعالي القلم

جايز است كه يك چيز واحد به اعتبارهاي گوناگون نامهاي زيادي داشته باشـد 
؛ پـس بـه   1

واسطه ميان او و زيرا شود  با خداي تعالي، ملك ناميده مي سبتشاعتبار ذاتش عقل، و به اعتبار ن
شود،  وحي از آن صادر مي واش به آنچه از نقش علوم از راه الهام  خلق است، و به اعتبار اضافه

                                                            
سازي بيانات به ظاهر ناسازگار غزالي به مـا   تواند در هماهنگ توجه به اين نكته مي.) تأكيد از من است( .1

  .كمك كند
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گونه كه جبرئيل به اعتبار ذاتش، روح و به اعتبار آنچـه از اسـرار نگـه     شود، همان قلم ناميده مي
دارد، امين و به اعتبار قدرتش داراي قدرت و به اعتبار كمال قوتش شديد القوي، و به اعتبار  مي

ي بعضي از مالئكه مورد تبعيت قرب منزلتش مكين در نزد صاحب عرش، و به اعتبار اينكه برا
  ).242، ص مجموعه رسائل، التفرقه فيصل(... شود  است مطاع ناميده مي

كنـد، بـدين    اشاره مي اين كاربرد نيز در ضمن معناي دوم عقل به احياءغزالي در ربع سوم 
ست كه كنندة علوم ا رود در حالي كه مراد از آن ادراك دوم اينكه گاه به كار مي] معناي[و  :نحو

دانيم كه هر عالمي في نفسه وجـودي   و ما مي. در اين حالت همان قلب و به معناي لطيفه است
ت غيرموصوف است؛ فحالّ در آن است، و ص فتيدارد كه اصل و قائم به خود است، و علم ص

ود در ر ت عالم است، و گاه به كار ميفرود در حالي كه مراد از آن ص گاه عقل به كار مي] پس[
 :است كـه ] يعني پيامبر[ي كه مراد ازآن محل ادراك يعني مدرك است، واين مراد ازسخن اوحال

علم عرض است و متصـور نيسـت كـه نخسـتين     . »نخستين چيزي كه خداوند آفريد عقل بود«
آن آفريده شده باشد؛ و نيز به دليـل آنكـه    مخلوق باشد، بلكه بناچار بايد محل، پيش از آن يا با 

و در خبر است كه خداي تعالي بـه او فرمـود روي آور پـس روي    . ممكن نيستخطاب به آن 
  )6-5، سوم، صص احياء(. الي آخر.... آورد سپس به او فرمود روي گردان پس روي گرداند 

، ميـان كـاربرد   احيـاء شود غزالي در اين كاربرد دوم در ربع سوم  البته چنانكه مالحظه مي
انسـان  «ت انسان، يعني همان لطيفة رباني كه به قول خود او روانشناختي عقل به منزلة كل هوي

، و كــاربرد وجــود )5همــان، ص (» بــه حقيقــت آن اســت و آن همــان نفــس و ذات او اســت
نهـد   شود، تفكيكي نمي اش كه عقل در آن كاربرد به نخستين مخلوق خداوند اطالق مي شناختي
دراين كـاربرد،  . شود نظر دارد الق مياط» صاحب علم«و» مدرك«ازآن حيث كه بر» عقل«زيرا به

  .خواند مي» عقل«شود  نحو عام را كه شامل حقيقت انسان وعقل اول، هردو، مي غزالي مدرك به
نكتة ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين كـه كـاربرد وجـود شـناختي عقـل در معـاني       

ر خود از سـاير مراتـب   يابد اما وي در خالل آثا تصريحي غزالي از عقل، بر عقل اول تمركز مي
گويـد مثـل وقتـي كـه در      اش در نظر است، نيز سخن مي عقل، آن گاه كه معاني وجود شناختي

و ) 127-123، صص معارج :نك(پردازد  به اثبات عقل فعال مي معارج القدسيكي از فصلهاي 
عقـل فعـال   از ديد او ايـن  . داند وجود آن را مبداء به فعليت رساندن قوة عاقلة نفس انساني مي

  )124همان، ص  :نك. (همان روح القدس است
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  كاربرد روانشناختي. 2

  عقل در معناي كل ماهيت انسان. 1   . 2

عقـل در يكـي از    االنوار ةمشكو، و الطالبين روضة، و معارج القدس، و احياءدر ربع سوم 
هنگـامي كـه    .شـود  هم معنا مي» قلب«، و »روح«، »نفس«كاربردهاي خود با يكي از كاربردهاي 

گويد براي  سخن مي» بيان معناي نفس و روح و قلب و عقل«غزالي در اين كتابها تحت عنوان 
است  حقيقت انسانكند كه يكي از آنها عبارت از  هر يك از اين كلمات اطالق هايي را بيان مي

واقـع   در. شـود  و اين همان معنايي است كه در بيان يكي از كاربردهاي عقل براي آن عنوان مي
غزالي به جز معناي خاص هر يك از اين كلمات، معناي مشتركي را در اطالق همة اين كلمات 

دانـد كـه محـل معقـوالت،      اي الهي مـي  را عبارت از لطيفهحقيقت انسان گيرد، زيرا  در نظر مي
وحي و الهام، و از جنس عالم ملكوت است كه هر چهار كلمة نفس، قلب، روح، و عقل بر اين 

را به صراحت نفس انساني يـا حقيقـت   » عقل«بنابراين وي يكي از اطالقهاي . داللت دارندمعنا 
  :گويد ، ربع سوم مياحياءچنانكه در . كند انساني اعالم مي

آنهـا را در كتـاب   و ما لفظ چهارم عقل است كه آن هم ميان معاني متفاوتي مشترك است 

دوم اينكه گاه بـه  ...  :ارتباط دارد دو معنا است بيان كرديم و آنچه از ميان آنها با غرض ما 1علم

رود در حالي كه مراد از آن ادراك كنندة علوم است كه در اين حالت همان قلـب و بـه    كار مي
اي كه گفتيم انسان به حقيقـت آن اسـت و آن همـان نفـس و ذات او      لطيفه[معناي لطيفه است 

  )همان)] (5، سوم، ص احياء. (است
رود در حالي كه مراد از  اينكه به كار مي) عقل[و كاربرد دوم : آورد مي سمعارج القدو در 

و هر گاه در اين كتاب از لفظ نفـس و روح و قلـب و عقـل اسـتفاده     ... آن نفس انساني است 
  )18، ص معارج. (كرديم مرادمان نفس انساني است كه محل معقوالت است

...  :معناي آن به غرض ما مربوط اسـت  لفظ چهارم عقل است كه دو: الطالبين  روضةو در 
كنندة علوم است، كه عبـارت از قلـب يعنـي     رود و مراد از آن ادراك دومي اينكه گاه به كار مي

                                                            
  احياءدر ربع اول  .1
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  )114، ص الطالبين روضة... . (اي است كه حقيقت انسان است  همان لطيفه

  :كند بدين بيان به كاربرد فوق اشاره مي االنوار ةمشكودر 

دانسـتم   مبرّا باشد، كاش مـي  1ن چشمها چشمي باشد كه از همة اين نقايصاگر در ميا.... 

ت فكه آيا به نام نور سزاوارتر نيست؟ پس بدان كه در قلب انسان چشمي اسـت كـه ايـن، صـ    
شـود، گـاه روح، و گـاه نفـس      عقـل مـي  به آن همان است كه گاه از آن تعبير  است و ي آنكمال

ن زيرا هر گاه معاني فراوان شوند اين فراواني معـاني كسـي را   اين تعابير را رها ك] اما. [انساني
معنايي كه ما از آن در نظر داريم معنايي است كـه  . اندازد ضعيف است به خطا مي بصيرتشكه 

شـود؛ مـا آن را بـه تبـع      به واسطة آن عاقل از كودك شيرخوار و حيـوان و ديوانـه متمـايز مـي    
تر از چشم ظاهري اسـت بـراي اينكـه     م عقل شايستهگويي ناميم و مي اصطالح جمهور عقل مي

االنـوار،   ةمشكو(است كه به نقايص هفتگانه دچار شود  نور ناميده شود زيرا قدرش باالتر از آن

  ).271، ص مجموعه رسائل
كنـد كـه عقـل در يكـي از      چنانكه مالحظه شد، غزالي در بيانات پيش گفته تصـريح مـي  

نفس انساني است كه همگي ماهيتي ملكـوتي، روحـاني و    اطالقهاي خود معادل قلب، روح، و
به بيان ديگر، غزالي ايـن همـه را بـه نـوعي بيـانگر حقيقـت انسـان و آنچـه او را         . امري دارند

به همين دليل او در بـه كـارگيري   . داند بخشد مي اي ممتاز نسبت به ساير موجودات مي ويژگي
خواهد به اصل ماهيت انسان  آن گاه كه مي اين كلمات به جاي يكديگر، خصوصاً عقل و قلب،

  .شود اش را نشان دهد، چندان قائل به تفاوت نمي بپردازد بويژه از آن جهت كه برجستگي
آيد و در همين جـا بايـد بـدان     به دست مي ةمشكواي كه با دقت در بيانات او در  اما نكته

دهـد و   ه الزم است به خرج نمياشاره كرد اين است كه او در بيان اين كاربرد دقت نظري را ك
گاه از آن تعبير بـه عقـل   ... در قلب انسان چشمي هست كه « :گويد در همان ابتداي كالمش مي

كنـد همـان روح و    در حالي كه كلمات معادلي كه به دنبال سخن خود بدانها اشاره مي» شود مي

                                                            
، مجموعه رسائل، االنوار ةمشكو: نك. (شمرد ي چشم ظاهر بر مياي است كه برا غرض نقايص هفتگانه .1

  )272-271صص 
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در قلب انسـان،  «بر اينكه  بنابراين سخن او دال. داند نفس انساني است كه با قلب معادلشان مي
اي  كند زيرا در جاهاي ديگـر هـم بيـان او بـه گونـه      دقت سخن او را كم مي» ...چشمي هست 

  .نيست كه عقل و روح و نفس را معادل چشم قلب معرفي كند
  

  عقل به معناي جزئي از هويت انسان 2  . 2

  جزء عالمه يا عقل نظري  1    .2 . 2

  عقل عملي جزء عامله يا  2   . 2  .2

اين كاربرد عقل، كاربردي است كه با اينكه مورد توجه و به كارگيري خود غزالي اسـت،  
يعني هنگامي كه او بـه بيـان   . آيد كند نمي اما در ضمن كاربردهايي كه خود او بدانها تصريح مي

حـت  ت احياءپردازد و نيز وقتي كه در ربع اول  معناي عقل در كنار معناي نفس، روح و قلب مي
آن را  معيار العلـم كند بلكه در  گويد بدان تصريح نمي عنوان حقيقت عقل و اقسام آن سخن مي

و  ميـزان العمـل  آورد و در ساير آثار خود مانند  در ضمن بيان اطالقات عقل در نظر فالسفه مي
نيز در تبيين خود از عقل در ضمن معرفـي ماهيـت انسـان و بيـان قـواي نفـس        معارج القدس

  .پردازد بدان ميانساني 
تواند بـه حقـايق معرفـت     شود كه مي اي از نفس اطالق مي عقل در اين كاربرد به آن جنبه

براي توجه يافتن . گويد پيدا كند؛ اما غزالي در اطالقهاي اين جنبه از نفس نيز متفاوت سخن مي
آنچـه   نخست :بدين تفاوت و دريافت رأي او به سخنان او در خصوص اين كاربرد توجه كنيم

و اما عقل پس اسم مشتركي است كه جمهـور مـردم و   : گويد از قول فالسفه مي معيار العلمدر 
] لفظـي [برند و مشترك  اي گوناگون به كار مي فالسفه و متكلمان به وجوه گوناگون براي معاني

  . ... حد جامعي ندارد

 :كنـد  ن داللت مياست كه بر هشت معناي گوناگو] اي لفظي[نام عقل نزد فالسفه مشترك 

1كنند عقلي كه متكلمان اراده مي

و عقل نظري و عقل عملي و عقل هيوالني و عقل بالملكـه و   ،

                                                            
اين همان است كه ارسطو در كتاب برهان ذكـر كـرده   ... «: گويد غزالي در توضيح اين كاربرد عقل مي .1
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  )264، ص معيار العلم. (عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال
امـا عقـل نظـري،     :كنـد  آن گاه عقل نظري و عقل عملي را از ديد ايشان چنين معرفي مي

كند، و اين  اند دريافت مي ماهيتهاي امور كلي را از آن جهت كه كلياي براي نفس است كه  قوه
د، و گـويي ايـن همـان مـراد از     پذير كه به جز امور جزئي را نمي احتراز از حس و خيال است

اي براي نفـس اسـت    و عقل عملي قوه. صحت فطرت اوليه در نزد جمهور است كه پيشتر آمد
مظنون يا معلوم، به سوي جزئيـاتي اسـت كـه اختيـار      كه مبدأ تحريك قوة شوقيه، براي غايتي

دليـل   كننده است و از جنس علوم نيست و اگر عقل ناميده شده به اين قوه تحريك. كرده است
  )265ص معيار العلم، (. ... اين است كه تحت امر عقل و به لحاظ طبع مطيع اشارات آن است

براي عقل نظري و عقل عملي ارائه هم از حيث تعريفي كه  1ميزان العملسخن غزالي در 

اي در خصـوص آنچـه از راه عقـل نظـري تحصـيل       كند به همين نحو است اما آنجـا نكتـه   مي
سـازد و مـا ايـن     كند كه ما را به ديدگاه اصلي خود او بيشتر مـتفطن مـي   شود جلب نظر مي مي

ه دو دستة حيواني قواي نفس ب ميزان العملدر . 2دهيم مطلب را كمي بعدتر مورد توجه قرار مي

بيـان و اطـالق   » عاملـه «و » عالمه«شوند، آن گاه قواي نفس انساني با عنوان  و انساني تقسيم مي
شـود و در همانجـا قـوة عاملـه، مبـدأ       نام عقل بر هر دو به نحو مشترك لفظي توضيح داده مي

نفـس اعـالم   گردد؛يعني اين جنبه خارج ازجنبة معرفتي ومعادل جنبة ارادي  تحريك معرفي مي
  .شود بنابراين اطالق نام عقل براي قوة عامله تنها برمبناي اشتراك لفظي درنظرگرفته مي.شود مي

گيـرد امـا    هم مورد توجه قـرار مـي   معارج القدسهمين مطلب در معرفي اين دو قوه در 

                                                                                                                                           
آن و علم تمايز نهاده است، و معناي اين عقل همان تصورات و تصديقاتي است كه بـه صـورت    و ميان 

پـس ميـان   . شود اي نفس حاصل است و علم آن است كه از راه اكتساب براي نفس حاصل ميفطري بر
تمايز نهادند؛ يكي را عقل و ديگري را علم ناميدند حـال آنكـه ايـن    آنچه فطري است  آنچه كسب شده و
  )265- 264، صص معيار العلم. (»تنها اصطالح است

  به بعد 201ص  .1
ردهاي تصريحي عقل از سوي غزالـي، در قسـمت بـه كـارگيري عقـل و      به اين مطلب پس از بيان كارب .2

  .قلب به جاي يكديگر خواهيم پرداخت
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را  بخشـد و از اينكـه صـرفاً آن    بياناتي دارد كه عقل عملي را جنبة ادراكي مـي  معارجغزالي در 
  .كند معادل قوة عامله يا جنبة ارادي بدانيم دور مي

، عقـل را  العمـل  ميزانو  معيارالعلماينك توجه كنيم به آن بياناتي كه مشابه بيانات وي در 
  :كند مشترك لفظي براي اطالق بر قواي عالمه و عامله معرفي مي

ه و قـوة عالمـه تقسـيم    به قـوة عاملـ  ] مانند قواي حيواني[اما قواي نفس انساني ناطقه نيز 
اي اسـت كـه    ه، قوهلمپس عا. شود ك لفظي عقل ناميده ميشود و هر يك از دو قوه به اشترا مي

مبدأ تحريك بدن انسان به سوي افعال جزئي خاصي است كه از روي فكر به مقتضـاي آرايـي   

1كه بنا به توافق بدان اختصاص دارد

  )49ص  معارج،... (رسد  به انجام مي 

انساني، چنانكه روشن شد، جوهر واحدي است كه نسبت و قياسي بـا دو جنبـه    نفس... 
اي  اي كه فوق آن قرار دارد و به حسب هر جنبه قوه اي كه در تحت آن است و جنبه جنبه :دارد

پس اين قوة عملي همان قـوة در   .شود دارد كه به وسيلة آن، رابطة ميان او و آن جنبه تنظيم مي
  .ن آن، يعني بدن و تدبير آن، استقياس با جنبة زيري

اي است كه در باالي آن قرار دارد تـا از آن منفعـل    اما قوة نظري قوة در قياس با آن جنبه

وجهي  :دو وجه دارد 2پس گويي كه نفس از جانب ما. گردد و استفاده ببرد و از آن پذيرا باشد

آنچه مقتضاي طبيعـت بـدن   به سوي بدن كه واجب است اين وجه البته پذيراي اثري از جنس 
همـواره  ] جنبه[است نباشد، و وجهي به سوي مبادي عاليه و عقول بالفعل كه واجب است اين 
بنـابراين قـوة   . از آنچه در آن جاست پذيرا، و متأثر از آن باشد و كمال نفس به واسطة آن است
آن بـه نحـوي    نظري براي تكميل جوهر نفس است و قوة عملي براي اداره كردن بدن و تـدبير 

  .»اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه«كه آن را به سوي كمال نظري سوق دهد 
اي است كه از جمله شئونش اين است كه صورتهاي كلي مجرد از مـاده در   قوة نظري قوه

  )50، ص معارج... . (آن منطبع شوند 

                                                            
  حيةيعني مشهورات؛ علي مقتضي آراء تخصصها اصطال .1
  .يعني نفسي كه غيرانساني نباشد: للنّفس منّا .2
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تحريـك بـدن بـراي انجـام     كند كه قوة عامله مبدأ  پس غزالي در ابتداي سخن تصريح مي
افعال جزئي موافق با مشهورات است، اما هنگامي كه در ادامة بيانات فوق بـه واشـكافي بيشـتر    

سـازد،   اي را كه براي اين جنبة نفس قائل است آشـكار مـي   زند حيث معرفتي اين قوه دست مي
  .كند نيز آن را تأييد مي معارجبه نحوي كه سخن وي در جاي ديگري از 

به اعتبار نسبتي كه در قيـاس   -1 :دهد ة عامله را به سه اعتبار مورد مالحظه قرار مياو، قو
به اعتبار نسبتي كه در قياس با قـوة حيـواني متخيلـه و متوهمـه     . 2با قوة حيواني نزوعي دارد؛ 

آن گـاه ايـن سـومي را چنـين معرفـي      . به اعتبار نسبتي كه در قياس با خودش دارد. 3دارد؛ و 
قياس آن با خودش اين است كه در آنچه ميان آن و ميان عقل نظري هست آراء رايج  و :كند مي

آيد، مثل اينكه كذب قبيح است و ظلم قبيح اسـت و صـدق حسـن اسـت و      مشهوري پديد مي
و در مجموع همة تفصيلهاي شرع تفصيل اين مشهوراتي اسـت كـه ميـان عقـل     . عدل زيباست

ين قوه همان است كه بايد بر ساير قواي بدن، برحسب نظري و عقل عملي پديد آمده است و ا

1كرديم اي كه ذكرش آنچه احكام قوه

يعنـي قـواي   [كنند، مسلط شود تا البته از آنهـا   واجب مي 

  )49، ص معارج( ...منفعل نگردد بلكه آنها از آن منفعل شوند ] بدني

  :گويد اره ميدر اين ب معارجدر » امهات فضايل«حال توجه كنيم به آنچه در بحث 
و در آنچـه گذشـت   . و منسوب به قـوة عقلـي اسـت   ... پس حكمت، فضيلت قوة عقلي 

اش  آن همان است كه به وسـيله  دانستي كه نفس دو قوه دارد، يكي از آن دو به سمت باالست و
شـود و عبـارت از علـوم يقينـي      حقايق علوم كلي ضروري و نظري از مالء اعلي دريافـت مـي  

و قوة دوم آن است كه به سمت پايين، يعني به سمت بدن و تدبير ... ابد است صادق از ازل تا 

و عقـل   2كنـد  مـي  دركاست و نفس به وسيلة آن خيرات را در اعمـال  ] متوجه[و ادارة آن  آن

ش شوند و اهل منزل و اهل سـرزمين  يشود و قواي نفس او به وسيلة آن اداره م عملي ناميده مي
  )86-85، صص معارج(. كند اداره مي] هم[را 

                                                            
  يعني عقل نظري .1
  ).ن استتأكيد از م(» ...النفس الخيرات في االعمال  تدركو بها « .2
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آن گاه غزالي با اين توضيح كه اين حكمت همـان حكمـت اخالقـي اسـت و عبـارت از      
كنـد و   فضيلتي براي نفس عاقلـه اسـت كـه بـه وسـيلة آن قـوة غضـبيه و شـهويه را اداره مـي         

علـم بـه درسـتي    كردن بر حد واجـب را عبـارت از    كند اين اندازه   حركتهايشان را به اندازه مي

  :داند مي افعال
 كند و اين عبارت از و حركتهاي آن دو را در انقباض و انبساط بر حد واجب اندازه مي... 

1است علم به درستي افعال

پـس عقـل   . و تدبير احوال اين عالم با استمداد از عقل نظري است 

كند و عقل عملـي جزئيـات را از عقـل نظـري اسـتمداد       نظري كليات را از مالئكه استمداد مي

و ايـن همچـون    2كنـد  بدن را بر مبناي آنچه در شرع واجب اسـت اداره مـي  ] سپس[كند و  مي

عقل ما هم به همـان نحـو كليـات را از مالئكـه     ... عقل و نفس و اجرام سماوي است ] رابطة[
كند و عقل عملـي بـه واسـطة بـدن و قـوة       كند و كليات را بر عقل عملي افاضه مي استمداد مي

 3كنـد  آن گاه آن را براساس واجب شرعي تحريك مي كند ادراك ميدن را تخيل جزئيات عالم ب

  )همان. (آيد و به اين ترتيب اخالق زيبا از آن پديد مي

به منزلة بخشي از هويت انسان، شأن معرفتي قائل است » عقل«با اين حساب غزالي براي 
ود همان حيثيتي از اوست كه اما اين شأن معرفتي اگر در ارتباط با مرتبة عاليتر در نظر گرفته ش

تر در نظر گرفته شود از يك سو  يابد و اگر در ارتباط با مرتبة داني به معرفتهاي يقيني دست مي
اش دقيقاً در ارتباط با  يابد و از سوي ديگر حيث عملي، اگر چه حيث معرفتي حيث معرفتي مي

  4.شود نشأ تحريك نيز واقع ميگيرد، يعني م خواهد در عمل به انجام برساند قرار مي آنچه مي

                                                            
  ).تأكيد از من است(» ...و هي العلم بصواب األفعال ...  « .1
  ويسوس البدن بواجب الشرع .2
» ... جزئيات عالم البدن فيحركها بواجـب الشـرع    يدركالتخيل  ةالبدن و قو بواسطةو العقل العملي ... « .3

  ).تأكيد از من است(
اسـت كـه جنبـة معرفتـي دارد يـا حيثيتـي كـه جنبـة          اين بحث را كه آيا عقل عملي آن حيثيتي از نفـس  .4

  .دنبال كنيد...  تأثير گناه بر معرفتتحريكي، در پژوهش 
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دربارة عقل نظري نيز آنچه هم در اطالق عقل در نظر فالسفه مطـرح اسـت و غزالـي در    
كنـد،   تشريحش مـي  معارجپردازد و هم خود وي در  اش مي به بيان و توضيح درباره معيارالعلم

آيند، يعنـي   ميمراتبي است كه از حيث توجه به نسبتي كه عقل نظري با صور عقليه دارد پديد 
توضـيحي كـه غزالـي در معرفـي ايـن      . عقل هيوالني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد

 معيارالعلمدهد با اندكي تفاوت، همان توضيحي است كه در  مي معارج القدسمراتب در كتاب 
يـن  پس از معرفي عقل مسـتفاد و اينكـه عقـل در ا    القدس معارجآورد اما در  از قول فالسفه مي

 عقـل قدسـي  رسد كه صورت معقوله حاضـر در آن اسـت، آن را معـادل     اي مي حالت به مرتبه

 معارجبيان او در . 1كند شمرد و تبيين كاملتر آن را به بخش مربوط به بحث نبوت موكول مي  مي

  2:اين است

پـس در ايـن   .... و گاهي نسبت آن، نسبت آن چيزي است كه به نحو مطلق بالفعل است 
عقـل مسـتفاد جـنس    ] مرتبـة [و در .... ل مستفاد است و اين همان عقل قدسي اسـت  وقت عق

يابند و در آنجا قوة انسـاني بـه كـل مبـادي اوليـه در وجـود        حيواني و نوع انساني تماميت مي
  )52، ص معارج. (يابد مشابهت مي

                                                            
توجه غزالي به مرتبة عقل قدسي يا مرتبة نبوي معرفت كه عبـارت از ظهـور عـالي قـوة عقـل در انسـان        .1

لي رسيدن به مرتبـة  شود كه غزا آيد و سبب مي شناختي وي به حساب مي است محور اصلي نظام معرفت
تـرين وجـه قلـب محسـوب      به منزلـة جنبـة امـري انسـان كـه بـاطني      » روح«معرفت يقيني را تنها به عهدة 

  .به اين مطلب خواهيم پرداخت. و همان را عبارت از كشف و ظهور عالي عقل بشمرد *شود بگذارد مي
سـازد بـه كتـاب علـي      ار مـي دربارة اين ديدگاه غزالي كه محور نظام معرفتي وي را به خوبي آشك* 

، و بـراي  The concept of Man in Islam, in the Writings of al-Ghazali :عيسـي عثمـان  
توانيـد بيانـات عثمـان را     نيز مي. مراجعه كنيد (pp. xix-xx)اي از اين رأي به مقدمة همان كتاب  فشرده

در بـارة رابطـة نفـس، قلـب،     و نيـز   85در خصوص دو كاربرد تصريحي عقل در نظر غزالي در صـفحة  
  .ببينيد 86عقل، و روح را كه توضيحاتي بسيار روشنگر است در صفحة 

  52-51، صص معارجو  267-266، صص معيارالعلم: نك .2



 اول شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

20 

  شناختي كاربرد معرفت .3

   عقل به منزلة منبع معرفت   1 .  3

بـه عنـوان    معـارج و در » عقـل «به عنوان معنـاي اول   احياءدر ربع اول تعبيري كه غزالي 
شـناختي عقـل    برد با اندكي تسامح، همان كاربرد نخست معرفـت  به كار مي» عقل«اطالق سوم 

   :گويد مي احياءاست، زيرا در ربع اول 
اند  اند و بيشتر افراد توجه نكرده بدان كه مردم در تعريف عقل و حقيقت آن اختالف كرده

حـق  ] ديدگاه. [شود، و همين موجب اختالف شده است كه اين نام بر معاني متفاوتي اطالق مي
افتد اين است كه عقل نامي است كه به نحو مشترك بـر   فرو مي] ي ابهام[كه به واسطة آن پرده 
 .گـردد  مـي  شود مانند نام عين مثالً، كه بـر چنـد معنـا و ماننـد آن اطـالق      چهار معنا اطالق مي

بنابراين شايسته نيست كه براي همة اقسامش تعريف واحدي خواسـته شـود بلكـه وقتـي هـر      
  . گردند  تفكيك مي] از يكديگر[قسمي روشن شود 

شود و همـان   نخست، وصفي است كه انسان با آن از ساير حيوانات جدا مي] معناي[پس 
گردد و همان است كه  مياست كه با آن مستعد قبول علوم نظري و تدبير صناعات پنهان فكري 
اي اسـت كـه    آن، غريـزه  :حارث بن اسد محاسبي اراده كرد وقتي كـه در تعريـف عقـل گفـت    

شود، و گويي نوري است كه در قلب افكنـده   به واسطة آن آمادة ادراك علوم نظري مي] انسان[
تنها عبارت گردد و كسي كه اين را انكار كند و عقل را  شود و با آن مستعد ادراك چيزها مي مي

از علوم ضروري بداند منصف نيست زيرا آن كسي كه غفلت از علوم دارد و كسي كـه خـواب   
انـد   د با اينكه فاقد علمنشو است، به اعتبار وجود اين غريزه كه در ايشان است عاقل خوانده مي

  )101، اول، ص احياء... (ديدن  پس نسبت اين غريزه به علوم مانند نسبت چشم است به... 

گيـرد، همـان كـاربرد     غزالي در اين معنا عقل را به منزلة منبع تحصيل معرفت در نظر مـي 
عقل در اين كاربرد يكي . دهد اي كه عقل را ناظر به فرايند علم و اعتقاد قرار مي شناختي معرفت

گويي غزالي قلب و نفس انساني را در يك حـوزة معنـايي   . آيد از اوصاف انسان به حساب مي
ايـن كـاربرد معنـايي در    . كنـد  ابراز مي» عقل«دهد و امكان معرفت يافتن آن را با كلمة  قرار مي

  :گيرد نيز مورد توجه قرار مي معارجكاربرد سوم از اطالقات بيان شده در 
رود در حالي كه مراد از آن صفت نفـس اسـت كـه     به كار مي] عقل[و كاربرد سوم اينكه 
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] يعنـي عقـل  [بـه واسـطة آن   ] يعني نفـس [م است و آن نسبت نفس مانند بينايي نسبت به چش
شود همان گونه كه چشم به واسطة بينايي مستعد ادراك محسوسات  مستعد ادراك معقوالت مي

قسم « :اش فرمود از قول پروردگارش عزّوجلّ درباره) ص(شود و همان است كه رسول خدا مي
  )18، ص معارج(. »كنم دارم پنهان مي يبه عزتم و جاللم به قطع و يقين تو را در آن كه دوست م

نيز بدين كاربرد اشاره دارد اما در قالب اطالقي كه جمهور مردم براي  معيارالعلمغزالي در 
  :عقل قائلند

نخست اينكه مـراد از آن سـالمت فطـري     :گيرند اما مردمان آن را به سه وجه به كار مي.. 
او  :گوينـد  اش سالم اسـت مـي   فطرت نخستينبنابراين دربارة كسي كه . نخستين در مردم است

اي كه به وسيلة آن ميان چيزهـاي قبـيح و حسـن     پس تعريف آن اين است كه قوه. عاقل است

   1.شود تمييز بخشيده مي

گيرد كه انسان به وسيلة  اي براي قلب در نظر مي غزالي در اين كاربرد عقل را به منزلة قوه
غريـزة  «ن قلب در اين كاربرد عقل، در حكم چشـم اسـت و   يابد؛ بنابراي  آن به حقايق دست مي

 2.آيد نسبت به قلب مانند ديدن اشـياء  در حكم قوة بينايي چشم و معرفتي كه حاصل مي» عقل

بيشتر بايد سخن گفت و ما پس از بيان سـاير كاربردهـاي تصـريحي    » عقل«دربارة اين كاربرد 
  .شناختي عقل دارد اين حيث معرفت غزالي خواهيم گفت كه غزالي چه ديدگاهي نسبت به

  

  عقل به منزلة خود معرفت  2 . 3 

  عقل به منزلة كل معرفت به دست آمده  1 .  2 . 3

داند در ربع سـوم   اين كاربرد، كه عقل را عبارت از خود علم يا معرفت به دست آمده مي
لب سـه كـاربرد مـورد    در قااحياء  در قالب يك كاربرد و در ربع اول الطالبين روضةو در  احياء

                                                            
  الحسنةو  القبيحةبها يجود التمييز بين االمور  قوةفيكون حده انّه  .1
  18، سوم، ص احياء: نك .2
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  .گيرد توجه قرار مي
  :كند اين است براي عقل بدان تصريح مي احياءمعناي نخستي كه غزالي در ربع سوم 

رود در حالي كه مراد از آن علم به حقايق  اين است كه گاه به كار مي] معنا[يكي از آن دو 
 ،احيـاء ( .لـب اسـت  عبارت از صفت علم است كه محـل آن ق ] در اين كاربرد[امور است، پس 

   )5سوم، ص 

كند؛ يعنـي همـان    غزالي در اين كاربرد آنچه را محصول كاربرد پيشين عقل است ذكر مي
شـود و آن را   شناختي عقل مربوط مـي  كه در طرح كلي كاربردهاي عقل، به كاربرد دوم معرفت

حلِ عقل كه همان در اين كاربرد قلب به منزلة م .دهد ناظر به كلِ معرفت به دست آمده قرار مي
نيز به منزلة كاربرد نخست عقل  الطالبين ةروضاين كاربرد در . شود علم است در نظر گرفته مي

  :شود ذكر مي
رود در  اين است كه به كـار مـي  ] معناي عقل كه به غرض ما مربوط است[يكي از آن دو 

ز صفت علم اسـت  عبارت ا] در اين حالت[پس . حالي كه مراد از آن علم به حقايق امور است
  )114، ص الطالبين، مجموعه رسائل روضة(. كه محل آن خزانة قلب است

  .كند شود غزالي در اينجا قلب را خزانة علم معرفي مي چنانكه مالحظه مي
  

  عقل به منزلة يكي از اقسام خاص معرفت   2 . 2 .3

  عقل به لحاظ متعلَّق معرفت  1  . 2  .2  .3

  لحاظ تيقّن معرفتعقل به   2  . 2  .2  .3

، كه آنها هم به خود معرفت به منزلة احياءسه كاربرد دوم، سوم و چهارم عقل در ربع اول 
فرآوردة عقل مربوطند، ناظر به كل معرفت به دست آمده نيستند بلكه در هر كدام به منزلة يكي 

  .آورند نظر مي شوند كه بنابراين دو كاربرد ديگر عقل را پيش از اقسام خاص معرفت معرفي مي
و هـا   ممكـن شمردن  ممكنآيد؛ يعني  دوم همان علومي كه در درون كودك مميز پديد مي

محال شمردن محالها؛ مانند علم به اينكه دو بيشتر از يك است، و اينكه شخص واحد در زمان 
واحد در دو مكان نيست، و اين همان مقصود يكي از متكلمان است وقتي كه در تعريف عقـل  

و هـا   ممكـن شـمردن   لوم ضروري است؛ مانند علم به ممكـن آن، عبارت از بعضي از ع :گفت
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زيرا اين علوم موجودند و نامگذاريشان . اين هم دربارة عقل صحيح است. شمردن محالها محال
به عقل روشن است و آن كه نادرست است اين است كه آن غريزه انكار شود و گفته شود كـه  

  )102، اول، ص احياء. (جز اين علوم موجود نيست

پس عقل در اين كاربرد آن قسم خاصي از معرفت است كه هـم بـه لحـاظ متعلّـق يعنـي      
شود، هم به لحاظ يقينـي بـودن معرفـت؛ يعنـي علـم بـه        مي بديهيات اولية عقلي، عقل خوانده

  .جاي داد» عقل«توان به هر دو لحاظ تحت نام  بديهيات اولية عقلي را مي

  كند قل به لحاظ نسبتي كه علم با عمل پيدا ميع 3 . 2 . 2  .3

كنـد عبـارت از معرفتهـايي اسـت كـه       ذكر مـي  احياءكاربرد سومي كه غزالي در ربع اول 
  :حاصل تجربة افراد در گذشت روزگار است

هـر كسـي كـه    . آيند به دست مي] گوناگون[در جريان احوال ها  علومي كه از تجربه :سوم
شود و هر كـه چنـين    مهذّبش كنند معموالً عاقل خوانده مي] گوناگون[ها آبديده، و طرق  تجربه

خوانند؛ اين نوع ديگري از علوم است كه  تجربه و نادانش مي اطالع و بي وصفي نداشته باشد بي
  )همان. (نامند آن را عقل مي

شناختي است و نـاظر بـه آن قسـم معرفتهـايي اسـت كـه        اين كاربرد نيز كاربردي معرفت
در كـاربرد چهـارم نيـز غزالـي عقـل را در       .طول زندگي در عمل كسب كرده استشخص در 

برد اما از آن جهت كـه عواقـب و نتـايج كارهـا را پـيش چشـم        همين حوزة معنايي به كار مي
  :آورد شخص عاقل مي

چهارم اينكه قوة آن غريزه منتهي شود به اينكه عواقب كارها را بشناسد و شـهوتي را كـه   
پس اگر چنين نيرويي فراهم . آورد از بين برد و بر آن مسلط شود پيش چشم مي لذت دنيوي را
نامنـد زيـرا انجـام دادن و تـرك كـردن كارهـايش        كه آن را داراست عاقل مـي را آيد آن كسي 

ايـن هـم از خـواص    . كند نه بر مبناي شهوت دنيوي برحسب تأملي است كه در عاقبت كار مي
  )همان. (شود ساير حيوانات متمايز ميانسان است كه به واسطة آن از 

شود كه آن را بـا   شود اين كاربرد عقل ناظر به آن قسمي از معرفت مي چنانكه مالحظه مي
كننـد در حـوزة    در واقع برخي معرفتها از حيث نقشي كه در عمل ايفا مي. سازد عمل مرتبط مي

  .رود ز به كار ميبراي آنها ني» عقل«شوند و نام  شناختهاي عقالني قرار داده مي
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انـد   سه كاربردي كه هم اكنون ذكر شد همگي مربوط به محصول و ثمرة به كارگيري عقل
  :گويد كند و در توضيح مسأله مي كه غزالي آنها را نيز در بيان معاني عقل ذكر مي

اساس و ريشه و سرچشـمه اسـت، و دومـي فـرع نزديكتـر      ] يعني غريزة عقل[پس اولي 
اولي و دومي است، زيرا به وسيلة قوة غريزه و علوم ضروري، علـوم نـاظر   بدان، و سومي فرع 

بنابراين دو . آيند؛ و چهارمي ثمرة اين آخري است كه غايت قصوي است به تجربه به دست مي
  )همان. (اند و دو تاي اخير بر مبناي كسب تاي اولي بر مبناي طبع

  :گويد و پس از توضيحاتي مي
شود از اين حيث است كه آنها ثمرة آننـد، همـان گونـه كـه      ق ميبر علوم اطال] عقل[اگر 

علم همان خشـيت اسـت و عـالم     :شود بدين دليل گفته مي. شود اش شناخته مي چيزي به ثمره
بـه ايـن ترتيـب    . پس خشيت ثمرة علم اسـت . كسي است كه خشيت خداي تعالي داشته باشد

  )103همان، ص . (غوي نيستبراي غير آن غريزه همچون مجاز است اما غرض، بحث ل

، 1اينك پس از قراردادن كاربردهاي تصريحي غزالي در قالب طرح كلي كاربردهـاي عقـل  

بندي دست يافت كه در هيچ يك از اين كاربردها غزالي شأن نـازلي بـراي    توان به اين جمع مي
جـود  در كـاربرد و . كنـد  شود و در هر كدام به نوعي بـه شـرافت آن توجـه مـي     عقل قائل نمي

آينـد اطـالق    شناختي، عقل را هم به موجودي كه همة ديگر مخلوقات به واسـطة او پديـد مـي   
اي در آن نيسـت و   كند و هم به هر موجود مجرد مبرا از همة تعلقات مادي كه جنبـة بـالقوه   مي

هم به عقل فعال يا ملكي از مالئكه به منزلة موجودي كه به واسطة آن صور معقوالت به نفوس 
  .رسد شوند و قوة عاقلة ايشان به فعليت مي ي اشراق ميانسان

لطيفـة  (كند گاه عين هويت الهـي و ملكـوتي او    نيز عقل را در نسبتي كه با انسان پيدا مي
كند و بر  بيند و گاه همان بخشي از هويتش كه بدان وسيله به حقايق دست پيدا مي مي) ملكوتي

  كنـد و آنهـا را نيـز در خـدمت رسـيدن بـه كمـال         مبناي آنها بر ساير قوايش حاكميت پيدا مي

                                                            
قرار گرفتن كاربردهاي تصريحي غزالي دربـارة عقـل در طـرح كلـي      براي نگاهي اجمالي به چگونگي .1

  .را مالحظه فرماييد 25كاربردهاي عقل نمودار صفحة 
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كنـد   يابد و به مبادي اولية وجود مشابهت پيدا مي اش كه در آنجا نوع انساني تماميت مي عقالني
شناسـي نيـز يـا آن را همـان منبـع       در حوزة معرفـت )  عقل نظري و عقل عملي. (دهد قرار مي
تمايز از غير خود و متمايز از وضعيتي كه ايـن  كند كه به وسيلة آن انسان م اي معرفي مي معرفت

شود؛ نوري كه قلب انسان به وسـيلة آن مسـتعد    مي) كودك و ديوانه(منبع در آن ظهوري ندارد 
رود يا محصول به كارگيري اين منبع،  شود و از رتبة محسوسات باالتر مي دريافت معقوالت مي

ه تفكيك، او را به تصديقات بديهي اوليه، شود يا ب كه يا مجموع علوم تحصيل شده را شامل مي
  .رساند اندوختن تجارب، و توجه به عواقب امور مي

بخشد و حتـي چنانكـه در    اين نگاه غزالي به عقل نگاهي است كه آن را مرتبتي عظيم مي
او در آثار گونـاگون خـود   . كند ادامه روشن خواهيم كرد آن را عاليترين حيث انسان معرفي مي

دي دارد كه در برخي از آنها با استفاده از آيـات و روايـات شـرافت عقـل را روشـن      بيانات بلن
رجحان  االنوار ةمشكومثل وقتي كه در . كند كند و در برخي ديدگاه خاص خود را اعالم مي مي

عقل را نسبت به چشم ظاهري با تعبير چشم قلب و نوري كه نسبت به چشم ظاهر به نام نـور  
آنكه كـه دچـار    به همة حقايق بي واند اسرار ملك و ملكوت را بشكافد وت سزاوارتر است و مي

يـا  ) 272، ص مجموعـه رسـائل  ، االنوار ةمشكو: نك. (كند مي دست پيدا كند بيان خطايي شود
پردازد و آن دو را حتـي متحـد بـا     مي معارجو در  احياءوقتي كه به بيان نسبت عقل و شرع در 

يعنـي حتـي   . داند بدون آن ديگري براي انسان مفيد فايده نمي كند و يكي را يكديگر معرفي مي
بـه عنـوان   . (شـمرد  شرع را كه آنهمه به ضرورتش قائل است بدون عقل قابل فهم و تبيين نمي

  )58-57، صص معارجو  19، سوم، ص احياء :نمونه نك
بيـان   در برخي بيانات و آثارش بدين نحـو كـه  » عقل«با همة اين احوال مواجهة غزالي با 

و گويي بـا  . اي وراي عقل توجه دهد كوشد ما را به منبع معرفتي گاهي غزالي مي. كرديم نيست
در چنين برخوردهايي، غزالي در برابـر تفكـر   . خواهد قدر عقل را پايين آورد مشيي عرفاني مي

نـد از  ك كوشد به بيان اشكاالت وارد بر اين تفكر بپردازد يا تالش مي گيرد و مي فلسفي قرار مي
آورند دورشان كند و به سرعت ايشان را بـه   هاي تفكر استداللي روي  اينكه عامة مردم به شيوه

صدق دعوي انبيا متوجه سازد و راه نجاتشان را سرسپردگي به ايشان معرفي كند، تـا آنجـا كـه    
حتي در بحث حسن و قبح افعال شاهد ديدگاه مشهور حسن و قبح الهي ـ شـرعي اويـيم كـه     
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دارد كـه حتـي در ايـن     پردازد؛ اگرچه نگاه دقيقتر معلوم مـي  آثارش به صراحت بدان ميبرخي 
گاه  .توان غزالي را به نحو مطلق قائل به ديدگاه حسن و قبح الهي شرعي دانست حوزه نيز نمي

اش  كند كه براي يافتن رأي واقعي نيز غزالي چنان دربه كارگيري اصطالحات، متفاوت عمل مي
بلكه مطالعه در آثـار گونـاگونش از يـك سـو،     . ها به مطالعة برخي آثار او اكتفا كردتوان تن نمي

 نه براي عوام بلكه براي خواصـي كـه خـود   تاً وازسوي ديگر دقيقترشدن درآثاري از او كه عمد

  1.تر سازد سهل را تواند دستيابي بدان اند مي هاي ممتازي برايشان قائل است نوشته شده ويژگي

تـوان   ، و به دنبال آشنايي با روح كالم غزالي و محور اصلي انديشة وي، مـي بر اين اساس
بيانات غزالي در خصوص عقل شـاهديم در دو محـور اصـلي    هاي  يآنچه را به منزلة ناسازگار

شناختي عقل، يعني وقتي كـه عقـل    اين محورها، هر دو، به كاربرد معرفت. مورد توجه قرار داد
شـوند امـا در يكـي     آيد، مربوط مي و منبعي معرفتي به حساب مي ناظر به فرآيند معرفت است

آورد و  شود و معناي اخص عقل را پيش چشم مي عقل تنها به حيث استداللي نفس محدود مي
   :اما بيان اين دو محور. در ديگري به كل مرتبة انساني درمعرفت

  مرتبة استداللي عقل :در معناي اخص خود» عقل«: ���ر اول

به معناي اخص آن تمركـز  » عقل«خواهد بر  ري از بيانات غزالي شاهديم كه او ميدر بسيا
خواهد بـه معرفـي مرتبـة بـاالتر از      شود كه او يا مي اين موارد در آن بياناتي ظاهر مي. پيدا كند

در رسـيدن بـه معرفـت بپـردازد و ميـان منـابع معرفتـي        ) مرتبة نبوي(حس و پايينتر از كشف 
بياورد و لذا الزم است صريحاً آنهـا را از يكـديگر تفكيـك كنـد، يـا اينكـه        اي به عمل مقايسه

هاي عقلي در آنها كـارآيي الزم را ندارنـد معرفـي     هايي از معرفت را كه استدالل مشخصاً حوزه
كند، يا به اظهار ديدگاه خود دربارة نظري كه ديگران دربارة عقل استداللي دارند دسـت بزنـد،   

  .يان عقل و وحي بپردازديا به بيان نسبت م
از جملـه  . غزالي در اين قبيل بيانات خود به كاركرد عقل به نحو بسيار خاص توجـه دارد 

                                                            
توانند رأي حقيقي او را روشن سازند بررسـي سـليمان دنيـا را در     دربارة اينكه كدام آثار غزالي بهتر مي .1

  .مالحظه كنيد الحقيقه في نظر الغزاليكتاب 
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بحـث  » حقيقت نبوت و نياز ضروري همة مردم به آنهـا «دربارة  المنقذ من الضاللوقتي كه در 
  :دهد قرار مي تر از مرتبة نبوي اي باالتر از حواس و تمييز و پايين كند و عقل را مرتبه مي

بدان كه جوهر انسان در اصل فطرت خالي و بسيط خلق شده است و اطالعـي از عـوالم   
 توانـد آنهـا را   اند و جـز خـداي تعـالي كسـي نمـي      خداي تعالي ندارد، حال آنكه عوالم فراوان

به واسطة ادراك است و هر يك از ادراكات براي اين خلق  مالع او از عوالطو ا... شمارش كند 
پـس  ... موجـودات اطـالع پيـدا كنـد     ] عـوالم [ه است كه انسان به واسطة آن از عـالمي از  شد

رسـد   تا مي... [پس حس بينايي ... شود حس المسه است  نخستين چيزي كه در انسان خلق مي
در ايـن  [شـود؛ پـس    كند و عقل برايش آفريـده مـي   پس به طور ديگري صعود مي... تمييز ] به

در اطـوار پـيش از آن يافـت     هكند ك ، و محاالت و اموري را ادراك ميواجبات، ممكنات] حال
  )70-69، صص منقذ... . (شوند، و در پسِ عقل طور ديگري است  نمي

به بيان مراتب ارواح نـوراني يـا مراتـب گونـاگون معرفتـي       االنوار ةمشكويا وقتي كه در 
ي و روحـي قدسـي نبـوي    انسان با عناوين روح حساس، روح خيالي، روح عقلـي، روح فكـر  

  :گويد پردازد مي مي

باشد كـه   بعيد نيست كه طور ديگري وراي عقل !1اي اي آن كه در عالم عقل جايگير شده

نيسـت كـه عقـل     شود در آن آشكار شود، همان گونه كه بعيد عقل آشكار نمي] مرتبة[آنچه در 
شـود كـه    مـي  فطوري وراي تمييز و احساس باشد كه در آن چيزهاي غريب و عجيبـي كشـ  

  )286-285صص  ،مجموعه رسائل، االنوار ةمشكو. (آن ناتوانند] كشف[احساس و تمييز از 
پردازد كه روح انسان بايد در  نيز وقتي كه غزالي به تشريح مراحلي مي كيمياي سعادتدر 

  :آيد دنيا از آنها گذر كند تا به قرارگاه نهايي خود برسد، چنين مي
ست، آنگه متخيالت، آنگه موهومات، آنگه معقوالت كه منـزل  اول منزل وي محسوسات ا

و وراي درجة معقوالت مقامي است كه آن مقام انبيا و اوليا و اهل بصيرت ... چهارم وي است؛ 
  )112-110اول، صص  ،كيميا... . (است، 

                                                            
  »... المعتكف في عالم العقل  ايها... « .1
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هـي در منـزل سـوم كـه     هـدايت ال [= پس بـه واسـطة آن   : ... نويسد مي ميزان العملو در 
شود كـه   به آن چيزي هدايت مي] درخشد ز نوري است كه در عالم واليت و نبوت ميعبارت ا

آن حاصـل   شود؛ عقلي كه تكليـف و امكـان تعلّـم بـا      با بضاعت عقل به سوي آن هدايت نمي
  )302، ص ميزان. (شود مي

توانند وصف امـور ربـاني را حمـل كننـد، بلكـه عقـل        عقلها نمي... : گويد مي احياءيا در 
شود و دربارة ذكر مبادي وصفش معاقد عقلهايي كه مقيد بـه   ر مردم در آن دچار حيرت ميبيشت

كنند، پس به وسيلة عقـل چيـزي از    اند و در تنگناي آن گرفتارند تزلزل پيدا مي جوهر و عرض
آن نور در . شود، بلكه به وسيلة نوري ديگر كه برتر و شريفتر از عقل است وصف آن درك نمي

. شود و نسبتش به عقل مانند نسبت عقل است به وهـم و خيـال   واليت اشراق مي عالم نبوت و
  )121-120، چهارم، صص احياء(

از منفعت عقل براي تو همين بس كه تو : آيد مي احياءهمين مطلب به بيان ديگري نيز در 
 را به صدق نبي هدايت و موارد اشارت او را به تو تفهـيم كنـد؛ پـس عقـل را بـيش از ايـن از      

  )37، اول، ص احياء. (تصرف بازدار
غزالي بيانات ديگري هم دارد كه همگي حاكي از اين اعتقاد اوينـد كـه كـارآيي عقـل تـا      

توانـد   آنجاست كه ما را به پذيرفتن صدق نبوت برساند و اين بهترين كاري است كه عقـل مـي  
  .انجام دهد

پردازد نيـز   و علم الهامي ميهمين ديدگاه در آن جايي كه غزالي به تفكيك علم استداللي 
يكـي بـه    :شـود  به اعتقاد او كسب معرفت در حالت كلي به دو طريق حاصل مي. شود ظاهر مي

كننـد علمـا و    آنان كه از راه نخست كسب معرفت مي. طريق استداللي، ديگري به طريق الهامي
نخسـت مقـام علمـاي    طريق . رسند اوليا، اصفيا و انبيااند كساني كه به طريق دوم به معرفت مي

، احيـاء   :نك. (است) صاحبان مشاهده(و طريق دوم مقام صديقين ) صاحبان استدالل(راسخين 
  )279، ص مجموعه رسائل، االنوار ةمشكوو  20سوم، ص 

غزالي براي روشن ساختن مراد خود از اين دو طريق كسب معرفت از مثالهـايي اسـتفاده   
آب به داخل حوض يا استخري است كـه از دو طريـق    كند كه از مشهورترينشان مثال ورود مي

گويد گاهي آب يك حوض از طريق جويهـايي كـه از    مي  او. گيرد بيروني و دروني صورت مي
شود، گاه از چاهي كه در ته آن حفـر شـده اسـت؛ در هـر دو      شوند پر مي بيرون به آن وارد مي
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به نظر . بادوام تر و فراوانتر استشود ولي در طريق دوم آب زاللتر و  حال حوض از آب پر مي
همچون طريق اول است و كسب معرفت از راه الهام ) حواس(او كسب معرفت از طريق عادي 

  :گويد او در مقايسه ميان اين دو طريق مي. همچون طريق دوم
فرق ميان علوم انبيا و اوليا و علوم حكما و علما اين است كه علوم ايشان از درون قلـب،  

حال آنكه علم حكمت از درهاي حـواس كـه   . آيد مي ،به عالم ملكوت گشوده است از دري كه
  )24-23، سوم، صص احياء. (آيد به عالم ملك گشوده است مي

شود، آن كه ترجيح دارد راه انبيا  و البته كه از اين هر دو، ولو در هر دو معرفت حاصل مي
و اين نيـز بـزرگ اسـت ولكـن     . لماستعلم حاصل كردن به طريق تعلّم راه ع... : و اوليا است

تعلـيم آدميـان، از    واسـطه و بـي   مختصر است به اضافت با راه نبوت و با علم انبيا و اوليا كه بي
  )31-30، اول، صص كيميا. (حضرت حق به دلهاي ايشان رسد

مرتبـة  (اين قبيل بيانات غزالي حاكي از تفكيكي است كه او ميـان مرتبـة عقلـي معرفـت     
  .شود معرفت قائل مي) يا نبوي يا شهودي يا كشفي(و مرتبة قلبي ) استداللي

بينيم كه او راهـي را كـه بـا حـواس ظـاهري       اگر در مثال پيش گفتة غزالي دقت كنيم مي
. كنـد  كند راه علما و راه دوم را راه اوليا و انبيا براي رسيدن به معرفت معرفي مي ارتباط پيدا مي

ت كه غزالي معناي اخـص عقـل را آن گـاه مـدنظر دارد كـه      اين مطلب گوياي اين واقعيت اس
يعني با اينكه با بررسي گسترة عقل در نزد غزالـي  . شود معرفتش از مجراي حواس تحصيل مي

نيـز بـه كـار    ) قلبي(رسيم كه عقل از ديدگاه غزالي در اطالق به مرتبة شهودي  به اين نتيجه مي
شود؛ آن  ين دو معناي عقل در همين جا حاصل ميرود ولي بايد توجه داشت كه تميز ميان ا مي

كنـد،   گاه كه انسان از عقل خود براي شناخت عالم جسماني و معقوالت ناظر به آن استفاده مي
بدين جهت كه مجراي كسب اطالعات از اين عالم حواس ظاهري است، قوة عاقلـه در قيـد و   

حواس ظاهري و با دخالت آنها به عـالم  شود؛ يا به بيان ديگر، از مجراي  بند اين مجرا واقع مي
شود كه عقل در عرصة مفاهيم انتزاعي و قواعد منطقي استدالل  اين موضوع، سبب مي. نگرد مي

كند، ميان مفاهيم اتصال و انفصال برقـرار   سازي مي به فعاليت بپردازد؛ عقل در اين حالت مفهوم
امـا  . پـردازد  سجم به تبيين عالم واقـع مـي  كند و در يك ارتباط من كند، استنباط و استنتاج مي مي

البته اين امر بدين معنا نيست كه فعاليت عقل همواره ناظر به عالم محسوسـات اسـت و جلـوة    
توان گفت كه اگرچه اين جنبه، ذاتيِ كـاري   حقيقي عقل تنها حيث استداللي آن است، بلكه مي
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دهد، لكن خود عقل  انجام مي است كه عقل در معرفت عالمي جسماني و معقوالت ناظر به آن
  :في نفسه براي معرفت عالم آفريده شده كه ماوراي حواس است

عقل در عرش و كرسي و آنچـه وراي حجابهـاي آسـمانها اسـت و در مـالء اعلـي و       ... 
كند همچون تصرف در عالم خودش كـه بـدان اختصـاص دارد و مملكـت      ملكوت تصرف مي

  )271، ص االنوار، مجموعه رسائل ةمشكو. . (..نزديك است ] بدان[است كه  خود او

همين مطلب را پس از معرفـي جايگـاه عقـل     فلسفة اخالقي غزاليعمرالدين در كتاب . م
  :دهد در نزد غزالي مورد تأكيد قرار مي

قـدرتي در قلـب انسـان اسـت كـه بـا الفـاظ        . انسان قادر به دريافت عالم روحاني اسـت 
، نـور  الهـي وح متعالي نبوي، روح، نفس انساني، نـور بـاطني   شود مانند ر گوناگوني خوانده مي

گويد انساني كه به اين كثرت الفاظ علم دارد  غزالي مي. خفي، نور ايمان، بصيرت، عقل، و غيره
 ,.Eth. Ph. of Gh)دهد كه آن را عقل بخواند او ترجيح مي. كند آنها را فقط با يك معنا يكي مي

p. 131) 
  :گويد او كمي بعدتر مي

اما براي ادراك و معرفت به عالم  .است 1في نفسه عالم ملكوت] عقل[= حوزة خاص آن 

2ماوراء و عالم حس

ولـي ايـن تجهيـز، بـا اينكـه      . مجهز به حواس ظاهري و باطني شده است 

 براي وجود اين موجود روحاني در عالم جسماني ضـروري اسـت، ميـان عقـل و عـالم غيـب      

 :Eth. Ph. of Gh., p. 131. r. to). گردد آن عالم منشاء خطا ميشود و براي دريافت  حجابي مي

Meshkat al-Anvār, p. 10)  
توان گفت كه پرداختن به معرفت محسوسـات، عقـل را از حيـث ذاتـيِ      بنابراين حتي مي

شود كه چرا غزالي با اينكه نخستين قدم ورود به عـالم   از همين جا معلوم مي. كند  خود دور مي
كند، آن را حجاب دريافت معرفت يقينـي   مان معرفت به عالم محسوس معرفي ميمعرفت را ه

  .شمرد مي

                                                            
1. In itself its proper sphere is the Realm Celestial. 

2. The perception and knowledge of the world of dominance and sense 
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  از حيث كل مرتبة انساني در معرفت» عقل« :محور دوم

توانيم به كاربرد ديگر غزالي از عقل توجه پيدا كنيم؛ كاربردي كه گسـترة   اينجاست كه مي
. دهـد  در يـك حـوزه قـرار مـي    » قلـب «بخشد كه آن را با واژة  معنايي عقل را چنان وسعت مي

برد؛ مثل آنجـا كـه در بيـان مطابقـت      را به همين معنا به كار مي» عقل«غزالي در موارد فراواني 
  :كند ميان علم به واقع و عالم واقع مراتب وجود را چنين تقسيم مي

وجـودي در لـوح محفـوظ كـه بـر وجـود        :پس گويي كه عالم چهار مرتبة وجودي دارد
اش  ن پيشي دارد، و وجود حقيقي آن به دنبال آن است؛ و بـه دنبـال وجـود حقيقـي    جسماني آ

اش  خيـالي  وجود خيالي آن است ـ مرادم وجود صورت آن در خيال است ـ و به دنبال وجـود   

1قلبآن ـ يعني وجود صورت آن در عقلي  وجود

  )23، سوم، ص  احياء. (ـ است 

ه جنت مأوي، قرب به خداونـد، رسـيدن بـه    يا در آن مواردي كه عقل را وسيلة رسيدن ب
كند، يا وقتي كـه آن را   مقام خالفت الهي يا حتي خاصيت و غرض از آفرينش انسان معرفي مي

را  حيـث انسـاني معرفـت   خواهد  كند؛ يعني وقتي كه مي با بصيرت باطني و نور ايمان يكي مي
  .برد وي به كار مينشان دهد، آن را با لحاظ هر دو مرتبة عقل استداللي و روح نب

شود، و  مشخص مي» عقل«در واقع، چون از سويي وجه مميزة انسان در معرفت با عنوان 
از سوي ديگر اين گمان كه اين حيث تنها حيث استداللي نفس است نادرسـت اسـت، غزالـي    

هـاي   گيرد تا از منحصركردن ظهورات عقـل بـه جنبـه    اين كلمه را با وسعت بيشتري به كار مي
تـوان بـه ارتبـاط     اي از نفـس كـه براسـاس آن مـي     آن جلوگيري شود؛ زيرا همان جنبـه  منطقي

هاي نفس در امـان   برقراركردن ميان معاني موفق شد، در صورتي كه از تأثيرات منفي ساير جنبه
، آن گـاه ظهـورات   )تخليه و تحلية اخالقـي نفـس  (بماند، و با تأثيرات مثبت آن پشتيباني شود 

  .كند عاليتري پيدا مي
كه پـس از بيـان چهـار معنـاي      احياءتوان در آن سخنان غزالي در ربع اول  اين نظر را مي

دهند و راه دستيابي به  كند كه ظهور عاليتر عقل را محل توجه قرار مي عقل، احاديثي را ذكر مي

                                                            
  .تأكيد از من است .1
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  :كنند مورد توجه قرار داد آن را اجتناب از معاصي و اداي فرايض معرفي مي
از اين سخن ) ص(همان است كه مراد پيامبر ] يعني معناي چهارم عقل[ آخري] معناي[و 

جويند  تقرب مي] به خدا[نيكوكاري و كارهاي شايسته  رهگذرهنگامي كه مردم از « :خود است

) ره(بـه ابـودرداء   ) ص(و همان، مراد از سخن رسول خدا . 1»تو به وسيلة عقلت تقرب بجوي

پـدرم و خـودم بـه     :پـس گفـت   2»ه پروردگارت بيشتر شودعقل را زياد كن تا تقربت ب« :است

از حرامهاي خداي تعالي بپرهيز و واجبات خداي سـبحان را بـه   « :چگونه؟ پس فرمود !فدايت
جاي آور تا عاقل شوي و از ميان كارها، به كارهاي شايسته اقدام كن تا در ايـن دنيـا رفعـت و    

آن قرب و عزت را از پروردگارت عزوجـل  آخرت به وسيلة عالم كرامت تو افزون گردد و در 

  )102، اول، ص احياء. (3»دريافت كني

گونه كه حيات شرط عقل و عقل شرط علم است، صبر و صوم  به قول سعيد باسيل، همان
هاي دنيوي و تأمل مستمر دربارة خداوند هم از شـرايط ظهـور بصـيرت     و عزلت و قطع عالقه

  )158، ص منهج :نك. (اند باطني در عقل
پس چنين نيست كه همة مراتب معرفتي در همة انسانها بـروز و ظهـوري يكسـان داشـته     

بـدين لحـاظ هنگـامي كـه غزالـي از قـوة عقـل بـا         . باشند يا حتي اصالً ظهوري داشته باشـند 
گويد همان را در نظـر دارد كـه مميـزة انسـان و حيـوان بـه        كاركردهاي استداللي آن سخن مي

اما اگر انسان به تهذيب و . شود دم نيز قوة عقل به همان اطالق ميآيد و در عرف مر حساب مي
نفس در اين ظهور عاليتر . شود يا روح نبوي يكي مي» قلب«ضبط نفس موفق شود همين قوه با 

اي موفـق شـود كـه     تواند به محاذات عالم غيب يا عالم ملكوت قرار گيرد و به درك معـاني  مي
  .شده است باطن عالم محسوب مي

                                                            
  »اذا تقرب الناس بابواب البرّ و االعمال الصالحه فتقرب انت بعقلك« .1
  »دد من ربك قرباًازدد عقالً تز« .2
اجتنب محارم اهللا تعالي و أد فرائض اهللا سبحانه تكن عاقالً و اعمل بالصالحات مـن االعمـال تـزدد فـي     « .3

  »عاجل الدنيا رفعة و كرامة و تنل في آجل العقبي بها من ربك عزوجل القرب و العز
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رالدين در بخشي از كتاب خود اشكالي را از سوي اقبال به غزالي در خصوص ناتواني عم
كند كـه   كند و پاسخي بدو ارائه مي و شهود طرح مي) استداللي(وي در درك ارتباط ميان تفكر 

  :گويد او مي. مؤيد همين مطلب است
شـهود بـه لحـاظ     بفهمد كه تفكـر و «دكتر اقبال غزالي را متهم كرده است كه او نتوانسته 

1ساختاري

با يكديگر مرتبطند و تفكر به دليل پيوندي كه با زمان متوالي دارد بايد به ضـرورت   

  . ...2»سبب محدوديت و عدم شمول شود

غزالي تقريباً همان نظر را نسبت به تفكر و شهود دارد كـه  . اتهام دكتر اقبال درست نيست
تفكر آن صورتي از . شهود است ،عاليت خاص عقلبه رأي غزالي ف. ... او خود بدان قائل است

فعاليت است كه از راه ضرورت حواس، در عالمي زماني و مكاني بر عقل تحميل شده است و 
بدين سان تفكر و شـهود  . شود مي  سرشت محدود و زمانيِ تفكر به وسيلة اين محدوديتها مقيد

غزالـي  . ط متقابـل بـا يكـديگر دارنـد    به رأي غزالي، يك ريشه دارند و به لحاظ ساختاري ارتبا
خواهد گفت كه شهود صورت عاليتر عقـل  ] چنانكه اقبال از او نقل كرده است،[مانند برگسون 

  3.4است هنگامي كه عقل از محدوديتهاي حواس رها گردد

توانـد در   آنچه غزالي در اين معناي عقل در نظر دارد حاكي از مسائل عميقي است كه مي
شود كـه   با تحليل همين ديدگاه است كه معلوم مي. ناختي بسيار راهگشا باشدش بحثهاي معرفت

  .توان ساحت معرفتي انسان را تنها به جنبة استداللي آن محدود كرد چرا نمي
گردانـد و   سعيد باسيل، توجيه اين شيوة غزالي را به تنوع فراوان كاركردهاي عقل بـر مـي  

به اعتقـاد او، عقـل در محـدودة فعاليتهـاي     . داند مر ميداللتهاي گوناگون آن را ناشي از همين ا
گـر   كند و هر كس كه آن را در فعاليت خاصش جلـوه  هاي مختلفي پيدا مي گوناگون خود جلوه

مثل كسي كه عقل را در جدل و مناظره و نظركـردن  . كند بيند، جلوة آن را خود آن تلقي مي مي

                                                            
1. organically  
2. Quoted from: D. M. Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 5.  
3  . r. to Meshakat al-Anwār, p. 37. 

4. Eth. Ph. of Gh., pp. 132-133. 
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هايش نامهـايي چـون بصـيرت،     قل در ساير جلوهآنكه ع  كند، حال در ادله و براهين منحصر مي
   :به بيان باسيل. كند نور ايمان، عقل نظري، و عقل عملي دريافت مي

هايي از فعاليـت و   پس عقل، جنبه !هاي فعاليت عقل نيست اي از حوزه بصيرت جز حوزه
نـدرج  اي كه مسـتعد قبـول علـم اسـت در آن م     انواعي از امكانات دارد كه عقل به منزلة غريزه

يابنـد، و   در آن انـدراج مـي  ] نيـز [شود و عقل عملي و عقل نظري و بصيرت و نـور ايمـان    مي
اي است كه مركز آن قلب است، يا به بياني روشـنتر، آن گـاه كـه عقـل      هنگامي كه لطيفة رباني

پـس شايسـته اسـت كـه     . شـك اينچنـين اسـت    عبارت از حقيقت انسان جـوهري اسـت، بـي   
 انـد و بـا   هـا متعـدد و گونـاگون    ايـن عرصـه  . وديتي نداشـته باشـند  هاي فعـاليتش محـد   عرصه

1كنند مي آن تعدد پيدا  هاي تعبير از شوند و شيوه شان مفاهيم عقل گوناگون مي گوناگوني

پـس  . 

نظـري   ات بصيرت، و در عرصـة علـوم نظـري عقـل    الهيدر عرصة فقه عقل فقهي و در عرصة 
  )158-154همان، صص  :نك نيز 51-50، صص منهج. ... (شود ناميده مي

رسد كه غزالي با تفكيك نكردن دقيق عقـل و قلـب از يكـديگر يـا بـا       در واقع به نظر مي
كنـد كـه    ها در يك حوزة معنايي، ما را متوجه امكان ورود به ساحتي از معرفت مي قراردادن آن

از از ساحت از سويي ظهور عاليتر همان قوة عقالني است و از سوي ديگر ساحتي ممتاز و منح
تواند ما را با ظرافتي دقيق وارد بحث چگونگي استكمال نفـس   اين بحث مي. استداللي معرفت

از سويي . و ارتباط تنگاتنگ ميان فرآيند كسب معرفت و استكمال جهات گوناگون نفساني كند
معناي اخص كلمه را روشن كند وازسوي ديگر نشـان دهـد كـه درمرتبـة عـاليتر       به نقش عقل،

  2.اش دور نشده بلكه به ظهور عاليتر آن دست يافته است تنها ازساحت عقالني فت، نفس نهمعر

كند آنجاست كه  دهد غزالي عقل و بصيرت باطن را يكي مي از جمله مواردي كه نشان مي
، و نشان دادن عظمت شـأنش، در برابـر   احياءپس از بيان حقيقت عقل و اقسام آن در ربع اول 

پردازند؛ آن گاه  گيرد كه چرا گروهي از متصوفه به نكوهش عقل و معقول مي اين سؤال قرار مي

                                                            
  .تأكيد از من است .1
  .شود به تفصيل بررسي مي...  تأثير گناه بر معرفتاين بحث در پژوهش  .2
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  :گويد در پاسخ مي
بدان كه سبب آن اين است كه مردم نام عقل و معقول را به مجادله و مناظره در مناقضات 

كـه   اند به ايشان بگويند توانسته آنان نمي  و. اند حال آنكه آن فن كالم است و الزامات انتقال داده
سر زبانها افتاده و در دلها نفـوذ كـرده بـود از     كهاند، زيرا پس از آن در اين نامگذاري خطا كرده

به همين دليل ايشان عقل و معقول را نكوهش كردند و اين همان است . شد دلهايشان محو نمي
شود  اما نور بصيرت كه به وسيله آن خداي تعالي شناخته مي. كه نزدشان بدان ناميده شده است

شـود؟ حـال آنكـه     گيرد، چگونه تصور نكوهشش مـي  سوالنش مورد معرفت قرار ميرو صدق 
گـردد؟ و اگـر آنچـه سـتوده      خداي تعالي ثنايش گفته، و اگر نكوهش شود چه چيز ستوده مـي 

شود؟ اگر بـا عقلـي كـه نكوهيـده      است همان شرع است، صحت شرع به چه وسيله دانسته مي
گويـد   كسي كه مي و نبايد به سخن. هم نكوهيده است ، پس شرعادي نيستماست و بدان اعت

عقل همان است كه مراد ما از . شود نه با عقل، توجه كرد آن با چشم يقين و نور ايمان درك مي

كند، كـه صـفت بـاطن اسـت و بـه وسـيلة آن آدمـي از         او از چشم يقين و نور ايمان اراده مي

 :؛ نيز نـك 105، اول، ص احياء( 1.حقايق امور را دريابد شود تا بدان وسيله چارپايان متمايز مي

بنابراين غزالي در اين گفتار تأكيد دارد بر اينكه اگر تنها به برخـي از   )3252همان، چهارم، ص 

آنچه به انسـان  . افتيم ظهورات نيروي عقل همچون مجادله و مناظره نام عقل بدهيم به اشتباه مي
اي  سازد كه مرتبـه  ادر به دستيابي به عاليترين مرتبة معرفت مياعطا شده چيزي است كه او را ق

  .بسيار فراتر از حوزة استدالالت منطقي است
اش را به كـل   كند و حوزة معرفتي به اين توانايي عقل تصريح مي االنوار ةمشكوغزالي در 

  .دهد موجودات بسط مي
 ا كـه بـر شـمرديم ادراك   ايـن موجـوداتي ر  ] هـم [زيرا . اند همة موجودات ميدان عقل... 

                                                            
  .تأكيد از من است .1
  »*كلهاخلقت ليعلم بها حقايق االمور  ةو هذه الغريز«: در آنجا تعبير غزالي اين است .2

  .تأكيد از من است* 
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 و بر همه حكمـي  كند آنچه را نشمرديم، كه بيشترند؛ پس در همة آنها تصرف مي] هم[كند  مي 

  . پس اسرار باطني در نزدش ظاهر و معاني پنهان در نزدش آشكارند. 1كند يقيني و صادق مي

2عقل معقوالت.. .

3كند و متصور نيست كه معقوالت را ادراك مي 

البته اگر . باشند هيمتنا 

علوم به دست آمده در نظر گرفته شود، در اين صورت آنچه نزد آن حاضر و حاصل است جـز  
  )272، ص مجموعه رسائل، االنوار ةمشكو. (اش ادراك نامتناهي هست متناهي نيست اما در قوه

در طريقهـاي خـود بـه    ] عقـل [انـد و   نزديك و دور براي عقل مساوي :گويد همچنين مي
بلكه اگر حقايق تحقق . آيد كند و در يك لحظه به مرز زمين فرود مي سمان صعود ميباالترين آ

شـوند،   شود كه آن منزه است از اينكه نزديكي و دوري كه عـارض اجسـام مـي    يابند آشكار مي

4اي از نـور  نمونـه ] عقل= [او . گرداگرد قدسش بگردند

خـداي تعـالي اسـت و نمونـه بـدون       

عالوه بر ايـن، بيانـات    )271همان، ص . (به نهايت يكساني نرسدحكايتگري نيست ولو اينكه 
آيند نيز از هر دو حيث عام و خاص حوزة معرفتي عقل را  ديگر او كه در ادامة سخن سابق مي

را در حوزة وسـيع كـاربردي   » عقل«دهند و اين بيان تنها در صورتي كه  از ديد غزالي نشان مي
  :اش در نظر بگيريم قابل فهم است

قل در عرش و كرسي و آنچه وراي حجابهاي آسمانها است و در مالء اعلي و ملكـوت  ع
كند همچون تصرف در عالم خودش كه بـدان اختصـاص دارد و مملكـت خـود او      تصرف مي
حجـاب عقـل   . نزديك است، بلكه هيچ يك از حقايق از عقل محجوب نيست] بدان[است كه 

شود، به دليل صفاتي است كه با آن مقارنت  آن گاه كه به خاطر خودش از خودش محجوب مي

                                                            
  .تأكيد از من است .1
 126با شرح و تحقيق شيخ عبدالعزيز عزّالدين السـيروان، بيـروت، عـالم الكتـب، ص      االنوار ةمشكودر  .2

  .آمده است» المعلومات«
 .همان.  3

» بحـور «كـه  » ذج مـن بحـور اهللا تعـالي   فإنـه أنمـو  «: آمـده  271، ص مجموعه رسـائل ، االنوار ةمشكودر  .4
  .آمده درست است 123كه در نسخة بيروت، عالم الكتب، ص » نور«نادرست و 
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 ةمشـكو در . (شـود  دارند مثل اينكه چشم در هنگام فروبستن پلكهـا از خـودش محجـوب مـي    

  )271، ص مجموعه رسائل، االنوار

حقايق كلـي علـوم   «تواند به عالم باال روي كند و  به اعتقاد غزالي انسان با اين توانايي مي
وم يقيني صادق از ازل تـا ابدنـد بـه وسـيلة آن از مـالء اعلـي       ضروري و نظري را كه همان عل

علم به خداي تعالي، صفات او، مالئكه، كتابها ). 264، ص العمل ميزان(» فرا گيرد) جهان برين(
هاي جهان، و نيز ضروريات اوليـة عقلـي، كـه علـوم حقيقـي و       و فرستادگان او، و انواع آفريده

اين توانايي همـان اسـت كـه از آن بـا نـام      . شوند كسب مياند با همين توانايي  حكمت حقيقي
شود همان علمي است كه خود فـي   علمي كه از اين طريق كسب مي. شود ياد مي» عقل نظري«

و همـين معرفـت   ) شـود  در برابر معرفتي كه براي عمل كردن تحصيل مـي (نفسه مقصود است 
ت كه غزالي آن را در برابر علـم  اس» علم مكاشفه«اين معرفت همان . آورد است كه سعادت مي

اي عاليتر از عقل  دهد و با ظهور مرتبة عاليتر عقل، يا به بيان ديگر، با ظهور مرتبه معامله قرار مي
  .شود حاصل مي) استداللي(

شـود و آنهـا را بـا     غزالي در بسياري از آثار خود ميان اين دو نوع معرفت تمايز قائل مـي 
تـوان از   دهد؛ اگرچه مي علم مكاشفه و معامله مورد توجه قرار مي تعابير علوم نظري و عملي يا

او در تعريف علوم نظري و . داند بيانات او دريافت كه او علوم نظري را اعم از علم مكاشفه مي
گويد، علمي را  يا هنگامي كه در همانجا از عقل نظري و عملي سخن مي ميزان العملعملي در 

همچون علم به خدا و صفات او و مالئكة او و كتب او و رسـوالن   مراد از آن معلوم است،«كه 
ميـزان  (» او، همچنين علم به نفس و صفات آن و علم به ملكـوت آسـمانها و زمـين و غيـر آن    

همينهـا را از متعلقـات    احياءخواند، و در  ، علم نظري، در برابر علم عملي مي)229، ص العمل
كند كه محصول آن همان علوم نظري  ا چنان تعريف مينيز عقل نظري ر. شمرد علم مكاشفه مي

رسـد كـه مـراد او از علـوم      با اينكه در بادي امر به نظر مي) 31، اول، ص احياء : نك. (شود مي
دهند كه او علم  نظري علومي منحاز از علوم كشفي يا شهودي است اما بيانات خود او نشان مي

  .دهد مكاشفه را نيز در ميان علوم نظري جاي مي
دربـارة قـواي نفـس بـه بيـاني ديگـر        ميـزان العمـل  توان از بحث او در  اين مطلب را مي

شـود   او در آنجا شئون قوة نظري عالمه را از حيث علومي كه به وسيلة آن حاصل مـي . دريافت
مرتبة اول جنبة بالقوة آن، مثل نسبت كودك بـه نوشـتن؛ مرتبـة دوم     :دهد در سه مرتبه جاي مي
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شود؛ و مرتبة سـوم هنگـامي كـه معقـوالت بالفعـل       معقوالت اوليه در آن حاصل ميآن گاه كه 
اصـلي را در    شود و دو درجة آن گاه در همين مرتبه به درجات متعدد قائل مي. شوند كسب مي
، ميـزان العمـل   :نك. (داند و درجة الهام الهي مي) به طرق عادي كسب معرفت(تعلم   آن، درجة

مرتبة الهام در اين قبيل تعابير غزالـي در همـان مرتبـة عقالنـي     دهد كه  اين نشان مي) 205ص 

  .گيرد معرفت به معنايي كه مورد بحث است قرار مي
دهد كه بـا اسـتدالل    پس همين كه غزالي در ميان محصوالت عقل، هم آنهايي را جاي مي

در اطـالق كلمـة   شود كـه غزالـي    آنها كه به طريق كشف، معلوم مي  توان بدانها رسيد و هم مي
همة آن مسائلي كه در . انديشد در بسياري از اوقات به معنايي فراتر از عقل استداللي مي» عقل«

كند كه چگونه غزالي مفهوم عقل را  بحثهاي معرفتي غزالي براي خواننده اين ترديد را ايجاد مي
كه طريقة خاص برد كه سخن از طريق عادي معرفت است و هم آنجا  هم در آنجايي به كار مي

معلومات شود؛ آن شأني كه در اينجا مدنظر غزالي است  كشف، با توجه به اين بحث روشن مي
مثل اينكه دربارة معرفت به . گيرد را هم از جنبة استداللي و هم از جنبة كشفي، در بر مينظري 

اه اصـلي و  دهـد و ر  خداوند و صفات او، در عين اينكه آنها را در زمرة علوم مكاشفه قرار مـي 
داند اما معرفت استداللي و برهاني به آنهـا را نيـز نفـي     نهايي رسيدن به آنها را علم مكاشفه مي

  .شود كند؛ اگرچه ميان اين دو نوع معرفت از حيث وضوح تفاوت قائل مي نمي
گويد كه از ديد غزالي معرفت ما به صفات خداوند از طريـق   سعيد باسيل در اين باره مي

نخستين مرتبه از درجات معرفت يا اسـتدالل اسـت؛ و درجـه دوم انكشـاف ايـن       دليل عقلي،
اين همان تفـاوتي اسـت كـه غزالـي     ) 220-219، صص منهج :نك. (صفات و وضوح آنهاست

  .ميان معرفت عقلي استداللي و معرفت عقلي شهودي قائل است
د و عقـل آن را  هر چه در خيال نياي :گويد به صراحت مي كيمياي سعادتاو در جلد دوم 
يكي را معرفت گويند؛ و وراي اين، درجة ديگر است كه آن را رؤيت و  :دريابد دو درجه دارد

و . و نسبت آن با معرفت در كمال روشني، همچون نسبت ديدار است با خيـال . مشاهده گويند
ون چنانكه پلك چشم حجاب است از ديدار نه از خيال، تا از پيش بر نخيزد ديدار نبود، همچـ 

عالقت آدمي با اين تن كه مركب است از آب و خاك، و مشغولي وي بـه شـهوات ايـن عـالم     
. ... حجاب است از مشاهده نه از معرفت، و تا اين حجاب برنخيزد آن مشاهده ممكـن نگـردد  

پـس تخـم ديـدار،    ... اين مشاهده، كمال اين ادراك است  ديدار عبارت است از كمال ادراك، و
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  )159، ص معارج :نيز نك ؛587 م، صدو، ايكيم( .معرفت است

آور اسـت امـا    گويد به اعتقاد غزالي، اگرچه هر دو نوع معرفت براي انسان يقين باسيل مي
يقين ناشي از رؤيت يا معرفت شـهودي  . اين يقين از حيث وضوح در هر دو، يك درجه ندارد

در هـر  ) 220همان ص  :كن. (وضوحي غيرقابل قياس نسبت به يقين ناشي از دليل عقلي دارد
شود ولي يقين اولي ناشي از استدالل عقلي و يقين دومي ناشـي از رؤيـت    دو، يقين حاصل مي

البته چيزي كه بايد در فهم نظر غزالي بدان توجه داشت اين است كـه بـه قـول خـود او     .است
نـدارد  است كه در آن جهان به صفتي ديگر شود كه با وي هيچ نزديكي ] عقلي[همين معرفت «

معرفت حاصل در دنيا بعينه همـان اسـت   ... «) 586، دوم، ص كيميا. (»] ... ديدار و مشاهده[= 
پـس  . گـردد  رسد و به مشاهده تبديل مـي  يابد و به كمال انكشاف و وضوح مي كه استكمال مي

. »ميان مشاهده در آخرت و معلوم در دنيا جز از حيث ازدياد كشف و وضـوح تفـاوتي نيسـت   
رؤيـت عبـارت از اسـتكمال معرفـت     .... « :گويـد  چنانكه باسيل مي) 160-159صص  ،معارج(

  )220، ص منهج. (»عقلي است
اين تعبير باسيل كه تعبير به جا و درستي دربارة ديدگاه غزالي اسـت تنهـا وقتـي روشـن     

شود كه ما به بحث ارتباط ساحتهاي وجودي انسـان و تبيـين فرآينـد معرفـت براسـاس آن       مي
رؤيـت عبـارت از   «تـوان فهميـد كـه چگونـه ممكـن اسـت        يم؛ در غير اين صورت نميبپرداز

اما آنچه در حال حاضر براي بحث فعلي ما اهميـت دارد همـين   . باشد »استكمال معرفت عقلي
را در حوزة مربوط به معرفت شهودي و قلبـي نيـز بـه كـار     » عقل«است كه بدانيم غزالي كلمة 

تواند بيانگر شأن معرفت انساني، به صـورت كلـي،    براي غزالي مي »عقل«بنابراين كلمة . برد مي
  :باشد؛ همان كه از ديد او اساساً انسان براي همان آفريده شده است

اي از او كه به خاطر آن خلق شـده، همـان نيـروي عقـل و ادراك حقـايق اشـياء        ويژگي«
توانـد بـه    و بـا عقـل مـي    اهللا شده اسـت،  خليفةانسان با عقل «) 210، ص ميزان العمل. (»است

ايـن همـان اشـرف    ) 3311همـان، ص  . (»رسـد  خداوند نزديك شود و با عقل به كمال دين مي
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بـا آن بـه   ) 1همان :نك. (آيد اشياء است كه سعادت دنيا و آخرت جز به توسط آن به دست نمي

نيـز   همان كه قرآن آن را نور، روح، و حيـات ) 330همان، ص : نك. (توان رسيد جنت مأوا مي
يـا  » دل«اند كه در بيانات ديگـر غزالـي بـه     اين امور همان چيزهايي )332همان، ص . (نامد مي

  :آمده است احياءشوند؛ همچنانكه در  مربوط مي» قلب«
و ...  به استعدادي است كه براي معرفـت خـداي سـبحان دارد،   ... شرف و فضيلت انسان 

پس قلب همـان اسـت   . نه يكي از اندامهايشآنچه بدان وسيله آمادة معرفت شده قلب او است 
يابد، و همان است كه بـراي خـدا    كه عالم به خدا است، و همان است كه به خداوند تقرب مي

كوشد، و همان است كه آنچه را نزد و پيش خدا  كند، و همان است كه به سوي خدا مي كار مي
ا گـردد نـزد خـدا مقبـول     پس قلب همان است كه اگر از غير خدا رهـ ... كند،  است كشف مي

، احيـاء . (شـود  گردد، و همان است كه اگر غرق در غير خدا شود از خداوند محجـوب مـي   مي
  )3سوم، ص 

قائـل اسـت كـه در    » قلب«كنيم كه غزالي در اين متن همان جايگاهي را براي  مالحظه مي
و همـين ديـدگاه    بينـد،  ، تو گويي كه آنها را از يكديگر جدا نمي»عقل«هاي پيشينش براي  گفته

اي كارآمـد در تحليـل تـأثير عوامـل      شـود نظريـة معرفتـي او نظريـه     غزالي است كه سبب مـي 
  .غيرمعرفتي بر معرفت به حساب آيد

  گيري نتيجه

تـوان   مـي » عقـل «بررسيهاي سابق نشان داد كه براي يافتن ديـدگاه غزالـي در خصـوص    
ها تصـريح كـرده اسـت در طـرح كلـي      اي را كه او خود به عنوان كاربردهاي عقـل بـدان   معاني

شناختي جاي داد و بـه ايـن ترتيـب     گانة وجود شناختي، روانشناختي، و معرفت كاربردهاي سه
  . نظامي منطقي از كاربردهايي كه وي بدانها تصريح كرده است پيش چشم آورد
ميـان  دهد كـه در   اما تتبع در آثار گوناگون او و توجه به روح كلي حاكم بر آنها نشان مي

شناختي عقل آن گاه كه بدان به منزلة منبعي معرفتـي نگريسـته    كاربردهاي فوق، كاربرد معرفت
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يابد كه مهمترين آنها يكي كاربرد عقل در معنـاي اخـص     هايي بسيار گوناگون مي شود جلوه مي
 كند و ديگري ناظر به كل مرتبة انساني در آن است كه آن را به حيث استداللي نفس محدود مي

توان آن را معادل قلب و داراي درجـات   بخشد كه مي معرفت كه گسترة آن را چنان وسعت مي
  .ترين آن همان حيث استداللي است متعدد دانست كه پايين

آورد بـدان   شود كه اگر غزالي در مواردي قدر عقل را پايين مـي  در اين بررسي روشن مي
ست به منزلة منبع دستيابي به معرفت يقيني هاي عقل ا سبب است كه آنچه را تنها يكي از جلوه

تلقي نكنيم بلكه با عنايت به گسترة وسيع آن و بـا قـرار گـرفتن در مسـير اصـالح سـاحتهاي       
  .دهد باشيم عاطفي ـ ارادي نفس، شاهد ظهورهاي عاليتر عقل كه آن را معادل قلب قرار مي
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