
 

  
  
  
 ي  با نگاهي به استدالل شرطيه،تحليل مباني معرفت ديني غزالي

  پاسكال
  

  ∗∗طينت  خوشاهللا ولي                        ∗ مزرعهي هرزاداكرم عسك
  

  چكيده
 صدق ي هدربار. اور صادق موجهاز بشناسان عبارت است   معرفتاز نظرعلم 
ي  نظريه ي مطابقت؛ يهنظر:  ازست ا اصلي وجود دارد كه عبارتي سه نظريه
 ي توان به دو دسته  در باب توجيه را ميهاي هنظري. گرا عملي  نظريه سازگاري؛

ند ا يي عبارتگرا درون ي ه عمديها نظريه. گرايي تقسيم كرد گرايي و برون درون
ي، ايگر بروني توجيه ها نظريهدر . اييگر انسجام ي نظريه ي مبناگرايي؛ نظريه: از

 ركننده به عوامل بيرون از باو، و توجيهنيستم به داشتن بينه  ملزكنندهباور
 ي هاستدالل شرطي. گرايي  اعتمادگرايي و احتماليها نظريه مانند ؛ط استوبمر

 ،مقام صدق غزالي كه استداللي است در باب پذيرش باور به وجود خدا و معاد، در
 چراكه معرفت  از نظري مبناگراست؛،مقام توجيه است و درگر عمل اي نظريه

 ،از نظري. است همان معرفت خود موجه و پايه ،يقيني در اين استدالل
 فرآيندل  مث،كه به عوامل بيرون از فاعل شناسا براي توجيه باورگراست؛ زيرا برون

  . توجه داردي باورعاطفي و وضعيت عقالن حصول باور، ساحت ارادي
        ، پاسكال-5 ، غزالي-4 ،دق ص-3 ، توجيه-2، معرفت ديني -1 :هاي كليدي واژه

  .اييگر  برون-7 ،گرايي  درون-6
  

  مقدمه. 1
و توجيه از صدق . شناسان عبارت است از باور صادق موجه  معرفتاز نظرعلم  

:  اصلي وجود داردي نظريه صدق سه ي هدربار). 53: ص، 5 (است معرفت هاي ويژگي
ي ها نظريهنفوذترين  يكي از با. اگر لعمي  نظريه ي سازگاري؛ نظريه ي مطابقت؛ نظريه
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 باور زماني ،از نظر وي. سوي برتراندراسل پيشنهاد شده است، ازمطابقت در قرن بيستم

). 43: ص، 25 ( مطابقت داشته باشد ساختار واقعيت با ساختار باورصادق است كه
 مطابق با  باور زماني صادق است كه كهدكن  مطابقت بيان ميي نظريه ي هبندي اولي صورت

 ، به امري فراسوي باور، يعني واقعيت،اي  صدق را به گونه مطابقتي نظريه. واقع باشد
 تا انسجام سعي شده است وضعيتي در درون باورها كشف شود ي نظريهدر . سازد ميوابسته 

كند  مي اين نظريه بيان بندي صورتترين  ساده. براساس آن بتوان گفت باوري صادق است
 ي نظريه. اي منسجم از باورها باشد ر زماني صادق است كه عضوي از مجموعهباوكه يك 

 ، تقريرهاي مختلفي شده است،انه است كه از آنوگر عمل ي نظريه  باب صدقدر ديگرمهم 
باور :  كردبندي صورتتوان چنين  مي ، را به بيان سادهها نظريه مشترك اين ي هولي هست

ترين مفهوم اين  اساسي. سودمند باشداي  نهزماني صادق است كه در عمل به گو
 ،گوناگون اين نظريه از سوي سه فيلسوفهاي  روايت.  سودمندي در عمل استبندي صورت
  ). 118-106:صص، 5( ويليام جيمز و جان ديويي مطرح شده استپيرس و چارلزهاي  به نام

اي است كه با   توجيه ويژگي.ي استايگر بروني و يگرا درون ي توجيه داراي دو شاخه
اگر اين امر را ذهني و آگاهي . كند ميرا تبديل به معرفت  شدن به باور صادق آن افزوده

گروانه است و اگر آن را  به توجيه درون ، ديدگاهمان نسبتفاعل شناسايي آن را الزم بدانيم
به  بتوانه نسگر برونهن بدانيم و آگاهي از آن را الزم نشمريم، ديدگاهي از ذامري بيرون 
گاه موجه  آن P ي  در باور به گزارهSي، فاعل شناسايي يگرا درونمبناي  بر. توجيه داريم
  اي دسترسيمعن  واجد بينه بودن به.به سود آن باور باشدد بينه يا دليل يا مبنا است كه واج

كه فاعل شناسايي بتواند به آن  داشتن به بينه، يعني اين داشتن به بينه است و دسترسي
بيان كند و  مبناي باورش پرسيده شود، بتواند آن را ي هكه از او دربارو در صورتي  اه باشدآگ

   ».كار گيرد  مقدمه در اثبات صدق باور خود بهعنوان آن را به
 ملزم به ،فاعل شناسايي در موجه بودنش به يك باور«وي گر برونمبناي ديدگاه  بر

بيرون از فاعل  به عوامل ،در اين ديدگاهتوجيه . داشتن بينه يا دليل براي آن نيست
  ). 87 – 72 :صص، 21( »شناسايي مرتبط است

 ست اه عبارتيانگرا درون يها نظريه ساختار توجيه معرفتي از ي ه مهم درباري نظريهدو 
ساختار مجموعه باورهاي موجه، ي در بيان اي مبناگري نظريه. يايگر انسجام ي؛اي مبناگر:از

باورهاي . كند مي باورهاي پايه و غيرپايه تقسيم ي به دو دستهرا   ميدمجموعه باورهاي آ
و باورهاي غيرپايه توجيه خود را ند ا موجه و خوددست نيامده است اه استنتاج بهپايه از ر

از باورهاي ما اي  پس بخش عمده. دكنن ميباور پايه دريافت يا چند  از يك ،نهايتدر
موجه  )باورهاي پايه( اتكاي باورهاي ديگر استنتاجي و باي  به گونه ،)باورهاي غير پايه(
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انسجام ارتباط « ي،ايگر انسجامبراساس ). 134-127:صص، 5؛ 93-89:صص، 28 (شوند مي

 هيچ باوري خود موجه ،يايگر انسجامدر ... از باورهاستاي  مجموعه يك باور با ي هدوسوي
از باورهاست كه سبب توجيه آن باور  اي  يك باور با مجموعهي هسوي؛ بلكه ارتباط دونيست
هاي  ايي، عواملي بيش از صرف حالتگر برون ي نظريهبر وفق ). 77-76:صص، 21( »است

 شود ميرا شامل اي   گستردهيها نظريه  كهندا در توجيه باورها دخيلدروني صاحب باور، 
  .)74: ص، 1(

. نيستبودن باور  راي موجهبه داشتن بينه يا دليل ب ملزم ، فاعل شناسايايگر بروندر  
اني مثل ويليام ايگر اراده). 73: ص، 21 ( عوامل بيرون از فاعل شناسا مرتبط است، باتوجيه

، 23 (گيري باور اذعان دارند ي انسان در شكلعاطف  به دخالت ساحت ارادي،جيمز و پاسكال
  ). 166: ص

 ورود ي زمينه تا شدرائه ي اشناس معرفتي ها نظريهاز كلي نمايي  ،شده بيانب مطالدر  
   .شودشناختي آن بررسي  و مباني معرفتمهيا  امام محمد غزالي ي گرايانه ياط احتي نظريهبه 

  

  استدالل شرطيه. 2
 ي هشرطي«وجود خدا و معقوليت باور ديني  باور در باب معقوليتها  استدالليكي از 

ه ب ،)1: ص، 24( محمد غزاليبوحامد  از ا مباني آن را،بلز پاسكال الً است كه احتما»پاسكال
تيني اخذ كرده مار  اسپانيايي به نام ريموند مسيحيِشناس شرقدان و  هي يك االي هواسط
انديشانه و  نه و احتياطاياگر عمليل دال انه است كه برايگر عمل استدالل شرطي. است

داليل عقلي و جا كه   از آن، پاسكالي هق شرطيطب. محور مبتني است سودمحور و نه صدق
منفعتي توانيم باور به وجود خدا را به دليل  مي كنند،توانند وجود خدا را اثبات  ميتجربي ن

 از چون ؛ به لحاظ عملي معقول است، و اين انتخابكنيم انتخاب ،كه در پي دارد
 از ، پاسكالي هشرطي در). 131و4–3:صص، 3 ( سود بيشتري دارد، به وجود خدانداشتنباور

 سود محتمل ، ديگريازكه كنيم  اختيار مي انفصالي حقيقي، يكي را ي هو گزارميان د
صورت   بنابراين، درخدا وجود دارد؛. 1:  ازست ا انفصالي عبارتي هدو گزين. بيشتري دارد

تواند به سود و سعادتي ابدي و نامتناهي دست يابد و در  مياعتقاد به وجود او، انسان 
. 2. شود مي گرفتار نامتناهيت ابدي محروم و به شقاوت ابدي و  از سعادي،اعتقاد بيصورت 

سود اين ( انسان سودي محدود ، در صورت اعتقاد به وجود او، در نتيجه.خدايي وجود ندارد
به عبارت . چيزي را از دست نداده است ،ياعتقاد صورت بي دهد و در مي دست را از )جهاني
آورد، اما  ميدست  هد و برنده شود، سود اندكي را ببندي كن خدا شرط اگر فرد بر عدم ،ديگر

  ه عدم خدا شرط ببندد، درحالي كه خدا وجود داشته باشد و او شرط را ببازد، عواقب ـر بـاگ
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  ). 15-11:صص ،27 ؛176 -174:صص، 26 ( دهشتناك باشدممكن استاين باخت 

 به نداشتنا و باور عقلي قطعي براي باور به وجود خدي ه اگر ادل،طبق استدالل شرطي
 ،3( جوييمگرايانه تمسك  احتياطايانه و گر عملهاي  هتوانيم به مالحظ مي ،وجود خدا نداريم

  ). 5:ص
محور براي باور به وجود  استداللي سودحياء علوم الدين و ميزان العملاغزالي در كتاب  

يافته ) ع(صادق و امام )ع(علي امامد كه اين معنا را از حديث كن مي و بيان دهد ميخدا ارائه 
 از استدالل شرطي براي اثبات باور به وجود خدا و پاسخ او). 82:ص،16؛ 26:ص،17 (است

كند و باور به وجود خدا و معاد را به طريق حزم و احتياط  ميبه منكران معاد استفاده 
قين يال، فباالحتمال يتقدم علي  معلوماًنيك ان العظيم الهائل ان لم«. داند ميمعقول 

  .)26: ص، 17( »المستحقر
 ، در ابتدا، در فهم استداللش مفيد است،جا كه معناي عقل و ايمان از نظر غزالي از آن

   .آوريم را ميو ايمان از نظر غزالي و سپس مقدمات استدالل شرطي  تعريف عقل
 پردازد و براي مي به تعريف ايمان و بيان اقسام آن حياء علوم الديناكتاب  غزالي در

ايمان متكلمان  .2 ؛ايمان عوام و آن ايمان تقليد محض است. 1: ايمان سه درجه قائل است
 ايمان عارفان كه عبارت است از مشاهده به نور .3 ، ممزوج به نوعي از استدالل است؛و آن
  .)26: ص، 16 (يقين

ك به كمانسان است كه اي   غريزه.1 :گويد چهار معنا براي عقل وجود دارد ميغزالي 
را  )استداللهاي  يعني روش( آمادگي پذيرش علوم نظري و تدبير صناعات فكري خفي ،آن
باب امكان كه در   است  علوم ضروري.2؛ م استبهاي وجه تمايز انسان از ،ابد و ايني ميدر

 مانند علم به اينكه يك فرد آيد؛ ميبودن امور محال در سن تمييز پديد  امور ممكن و محال
داند و  مي پذيرفتنيغزالي وجود اين علوم را نيز . تواند در دو مكان باشد مي ن، واحددر آنِ

د و شو ميتجارب، مستفاد   كه از است علوم و معارفي.3. پذيرد ميها را   بودن آن»عقل«
نامند و فرد ناآزموده را نادان  مي عاقل  شخص آزموده را معموالًاست؛راجع به مجاري احوال 

 ،رسد كه به عواقب امورجا  تا بدان )معناي اول در(نيروي غريزي عقل  اگر .4. شمرند مي
ند، كن ميرا دعوت به لذات زودگذر   ميكه آدرا از ميان بردارد و شهواتي  معرفت پيدا كند

زيرا اقدام به كار يا اجتناب از كار اين شخص، ؛گويند مي داراي چنين قدرتي را عاقل فرد 
 نه براساس شهوات ؛دشو ميتوجه به عواقب كارها اقتضا كه با است براساس آن چيزي 

  .)146-145:صص،16(م استبهاي امتياز او از ي هيو ما  مي آداين معنا نيز از خواص. ناپايدار
مقصود غايي  ،) عقلي هقوت و قدرت غريز(غزالي معتقد است كه عقل در معناي چهارم 

 مالحظه  را كارهاي  نتيجه،د براساس آنداند كه فر مي معناي غايي عقل را معنايي او. است



ي پاسكال تحليل مباني معرفت ديني غزالي، با نگاهي به استدالل شرطيه  69
 ،3 (پردازد ميعمل   درازمدت و احتياط عقلي، به انديشه ويسودنگري،  كند و با آينده مي
  ). 43 - 42 :صص

او در . توان در ميان آثارش يافت ميمباني استدالل شرطي غزالي را  وها  فرض پيش
كند  ميآورد و بيان  ميو نامحدود را تناهي و محدود  عدم  بحث تناهي وميزان العملكتاب 

در  . فراوان، اقتضاي عقل استي هكه گذشتن از سود نقد اندك براي رسيدن به سود نسي
اگر جهان را « :گويد ميكند و  مي مشابه پاسكال بحث ، تا حدودي،تناهي دمبحث تناهي و ع

بربايد، ذره را از آن اي  ذرهدر هر هزار سال،  ،اي حساب آوريم كه پرنده به پر از ذره پنداريم و
 چيزي كاسته نشود، پس از اعتقاد به وجود سعادت، ديگر نيازي ،بادبه پايان رسد و از ابداآل

سوي  وي در آن، راه نيست؛ زيرا هر عاقل بهبه برانگيختن كسي در طلب آن و تقبيح سستي 
 دنيا و تحمل انواع شتابد و دشواري راه و نياز به ترك لذات ميكمترين آن ] دستيابي بر[

 )در اين راه(مدت تحمل رنج . دارد مين باز]وصول به سعادت= [جا، او را از آن  رنج در اين
»  دنيوي پيوسته نيست و گذران استلذات. و آنچه در آن نيست، اندك استمحدود است 

 فراوان، ي هد كه گذشتن از نقد اندك براي رسيدن به نسيكن ميسپس بيان ). 19:  ص،8(
عاقل را ترك اندك به طور « :كنند ميه بسياري از تاجران، چنين ك اقتضاي عقل است؛ چنان

در بيني كه مردم، همه  مي  اين رو،از. رابر آن به طور نسيه آسان است در طلب چند ب،نقد
و حتي در طلب علم، تحمل ذلت و خسران و رنج و خستگي بسيار ها  و صناعتها  تجارت

 ،آورند و اين لذات آينده ميدست  حصول لذتي دارند كه در آينده به ر چون طمع د.كنند مي
پس چگونه در حال . دهند ميدست  از،بيش از آن است كه در حال حاضر، به طور محدود

در . محدود رسندغيرو  ]قياس حساب و بي بي[مقدر  آن نكنند تا به مزاياي غيرحاضر، ترك
در طلب مال باشد و ماهي را به ديناري جهان، عاقلي آفريده نشده است كه حريص 

دست آورد؟ هرچند اين امر مستلزم   ناب بهكه در پايان ماه، زر  به انتظار آن؛نگذراند
 ، در يك چنين مدت درد گرسنگي را مثالًكه حتي كسي. پوشي از لذات حال است چشم

  ). 20 - 19 :صص، 8( »شود ميبراي رسيدن به چنان نعمت، تحمل نكند، عاقل شمرده ن
و مثال تجارت و بحث از گذشتن از نقد محدود به طمع رسيدن به سود ها  رتاين عبا

ورزانه است  ياطانه و احتايگر عمل انه وايضع سودگر مبتني بر موچند برابر يا نامحدود، كامالً
در باب اعتقاد به ). 52-51:صص، 3 (بنيادين استدالل غزالي استهاي  فرض پيشكه از 

براي رسيدن به منافع ها  كه در امور دنيوي، تحمل سختي كند همچنان ميمعاد بيان 
، بايد از لذات  در امور اخروي نيز براي رسيدن به پاداش عظيم احتمالي اخروي،معقول است

بري، عقل تو  ميلذات دنيوي گمان اگر بر بطالن « : كردپوشي چشم محدود يقيني دنيوي
كه عقل، تحمل مصائب و   چنان؛دست بشوييداند كه از طلب آن  ميچنين مقتضي 
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 ...كند مي،منع ندست آوردن منافع وجوددارد  را كه در سفرهاي دريايي براي بههايي دشواري

  اوليا،، تجويز صدق انبياداني، ولي در تو مياگر بطالن لذات دنيوي را به ظن غالب، درست 
تو نيز از تو ي مانده است، عقل و جمهور علما، حتي از دور، وجود دارد و چيزي از آن باق

  .)24-23:صص،8(»ز راه امن بروي و از چنين خطر هائلي اجتناب كنيخواهد كه ا مي
 :كند مي نامحدود آخرت تأكيد ي به سلطنت محدود دنيا و قلمرو االربعيندر كتاب

پس انگار كه تمام ممالك روي  .صد سال استدرازترين عمري كه براي تو امكان دارد، «
 فكر كن كه آيا .، تحت تصرف و زير فرمان تو باشد در مدت صد سال،ن، از شرق تا غربزمي

دادن آخرت ابدي، براي چند  دست دهي و آيا از ميبا سلطنت، مملكت آخرت را از دست ن
نهايت  تواني ابديت و بي مي و اگر ن؟ جز جهل و ناداني سبب ديگري داردسال سلطنت دنيا،

ون سال، ميلي فرض كن و انگار كه مرغي در هر يكذرت هاي  پر از دانهرا تصور كني، دنيا را 
 بدون شوند؛ ميتمام ها   در اين حال، بايد تصديق كني كه ذرت.يك دانه از آن را بردارد

 كه قبالً  همچناننهايت است؛  بي،ماند مي زيرا آنچه كه چيزي از ابديت كم شده باشد؛ اين
آوردن مقام  دست بهبراي  براي سود يا ،باش كه تو در تجارتنهايت بود و به خاطر داشته  بي

 مسلم و  به آن خشنودي؛ در حالي كه رنج فعليكني و ميو رياستي، رنج سفر را تحمل 
ه به ك  زيرا امكان دارد قبل از آن؛استقطعي است و نفعي كه بدان اميدواري، موهوم 

 مقصود برسي، برايت سازگار و بهرسد يا اگر زنده بماني آرزويت نائل گردي، مرگت فرا
ساله را به اميد آسايشي كه در تمام زندگي نصيب شود، ناچيز  با اين حال، رنج يك. نباشد
  به تمام صد سال عمر، بسيار ناچيز و كمترسال نسبت اكنون حساب كن كه يك. داني مي

سه نيستند و اگر در مقاي ، باهم قابلگاه ها هيچ  بلكه ايناست از تمام عمر نسبت به ابديتت؛
دانم كه به جهل خود پي نبري و تصديق نكني كه سبب  مي بعيد ،اين كتاب دقت كني

  .)178:  ص،7( » دنيا و اعراض از آخرت، جهل و غفلت استتمحب
 به ، حاصل از اعتقاد به معادكند كه سود نامتناهيِ مي عقلي خود بيان ي هغزالي در قاعد

عظيم هايل اگر معلوم روشن شد « :ارزد ميناهي دنيوي  لذت محدود و مترفتن دست از
 و به آنچه براي يم پس به پايان عمر نظر كن.ستحقر استدر احتمال، برتر از يقين منباشد، 
 ،شود مياز كمال سعادت اخروي و دوام آن ميسر ... ماند و به آنچه ميجويان باقي  آسايش

ماند، به بهاي  ميچه در دنيا براي ما شمردن آنداني كه حقير مي ،بالبداهه. بينديشيم
در كتاب ). 24-23:صص، 8( »ارزد ميآوريم،  ميدست  داشتن آنچه در عوض آن به بزرگ

 از طريق ايمان ،اعتقاد به معاد  معتقد است باور به خدا وميزان العملمانند  ه ب،االربعين
و   محتاطانه وهانايگر عملهمچنين اعتقاد به معاد را ). 179:  ص،7 (شود ميحاصل 

پذيرد،  مي]  ديني معاد راي هصحت آموز صدق و[اگر از طريق تقليد « :داند ميگروانه  ايمان
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تر از تقليد از كسي   مردم، شايستهي هتودو حتي تقليد از مردمان و  و اوليا و علما تقليد انبيا

اين معتقدات  كه بر خواستار ارشاد، پس از آناي    اينك تو.معصوم از خطا نيستكه است 
بري و يا  مي تو يا اين است كه در بطالن آن گمان  ضاله، حالِي هآگاه شدي، به اعتقاد فرق

و شماري  مي بيشتر گمان داري و بطالن آن را از راه امكان بعيدي، جايز ،كه بر صحت آن آن
ه به دارد ك ميتو واجب  گونه باشي، عقل تو برهر. كه به صحت آن، نظر قاطع داري يا اين

يم علم و عمل بپردازي و از لذات دنيا روي بگرداني و اين در صورتي است كه عقل سل
  .)23:  ص،8( »كرده باشي داشته و آزمايش

 رسيدن به در عقل .1:  ازست اموجود در استدالل شرطي غزالي عبارتهاي  فرض پيش
 عقل براي .2 ؛)42:  ص،3 (وجود دارد ولي اين توانايي در ايمان ناتوان است،معرفت يقيني 

 دنيا و سود دنيايي حقير و سود .3 توانايي دارد؛ سود و زيان و حكم به احتياط ي همحاسب
   .استاخروي عظيم 

انديشي  گروي و احتياط وي، نتيجهگر عمل سودجويي، يادشده از غزالي،هاي  تدر عبار
  .اند اند، تصريح شده استدالل شرطيهاي  فرض پيشكه از مباني و 

گري نزديك  واضع اشعري در مباحث كالمي، به مزاليموضع غكه  ذكر است وردرخ
. كيه داردو براي عقل خود بنياد بشري، جايگاه محدودي قائل است و بيشتر بر نقل تا .است

ي تحرير  واخر عمرش به رشتهكه در ا اقدسيهحاديث  االواالقتصاد في االعتقاد كتاب در دو 
  ميكالهاي  گري است و اختالف بنياديني با ديدگاه عري اشاش ميموضع كال ،آوردهدر

 ، ايمان را بر عقل براي رسيدن به معرفت يقيني،پيروان اشعري ندارد و در سير عقالني خود
  .)42:  ص،3 (داند ميمقدم 
  

   امام محمد غزاليي صدق در استدالل شرطيه. 3
  نقش اراده در صدق. 1. 3

مطابقت؛  : از كه عبارت است باب صدق باور داريم در كه سه نظريهدر مقدمه آورديم 
به دليل مطابقت با واقع يا به دليل سازگاري دانند يا  صادق ميباور را  .اييگر عمل سازگاري؛

  . از پذيرش آن باور و نتايج عملي آناصل آن با ساير باورها يا به دليل سود ح
خدا و آخرت را به دليل د كه باور به وجود كن ميدر استدالل شرطي، غزالي بيان 

؛ بپذيريم و انتخاب كنيمبايد منفعت نامتناهي و نامحدودي كه در پي دارد، از روي احتياط 
  گويد انسان ميو كند  ميبودن را پيشنهاد  اجرپيشهت. براي اثبات آن نداريماي   بينههرچند

 احتياط ،تر در آيندهبيشرسيدن به منفعت براي  ،دنياييهاي  و صناعتها  در تجارت
 ،8 (پيشه بود تاجرد بايپس براي سود اخروي نيز. ندارنداي   كه بينهزماني حتي ؛دكن مي
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 باور عدم خدا را به دليل مطابقت با واقع باور وجود خدا و ردغزالي پذيرش ). 20 – 19: ص

 پس در مقام صدق باور. گيرد مينظر  عملي آن را دري هد؛ بلكه فايدكن ميپيشنهاد ن
باور به وجود خدا را بايد  ،)وجود خدا و عدم آن(ز ميان دو باور گويد ا مياست و رگ عمل

پس . م شوداز سوي انسان انجاممكن است داند كه  مي انتخاب باور را امري .كردانتخاب 
 فعل اختياري فعلي است ،از نظر او.  موجودي مختار است، باور پذيرشي هانسان در مرحل

و  )248: ص ،9 (كردن آن را اراده كند تواند ترك ميو  انجام دهد تواند آن را ميكه شخص 
 اختياري ،چنانچه فعل به دليل خواستن يا نخواستن انجام گيرد. استهمراه با اراده و عقل 

 فرد ي هبر اراد دادن آن است و توانايي، منوط است كه انجام آن مستلزم توانايي فرد بر انجام
چنانچه آگاهي به . استعمل  بر آگاهي فرد از سودمندي ولوك م،بر انجام فعل و اراده

حاصل د و اگر با تدبر شو ميمنجر  به فعل ارادي ،واسطه و آني حاصل شود بي ،سودمندي
 ،9 ( دو امر استيكي ازپس فعل اختياري مستلزم انتخاب . انجامد مي به فعل اختياري ،شود
بحث در اين است كه آيا . ز استآمي شهامري مناقارتباط ميان اراده و باور ). 10-9:صص

 ،دارد كه خداوند وجود به اينتوانيم در باور  مي مستقيم بر اكتساب باور داريم؟ آيا ي هسلط
 حتي اگر شواهد براي باور به وجود ي مستقيم خود يكي را بپذيريم؟ مختار باشيم و با اراده

  باور غيرمستقيم است؟ از نظر غزالي نقش اراده درآيا . باشديكسان آن به نداشتنباور خدا و
توان گفت كه به دخالت  مي ، با توجه به تقريرشان در استدالل شرطي،و همچنين پاسكال

   .يكسان استدر جايي كه شواهد معتقدند؟ آن هم  انسان در پذيرش باور ي همستقيم اراد
ون داشتن حتي بد ؛ كه منفعت بيشتري دارد را برگزيندنسان بايد باوريگويند ا مي
آن در  به دخالت غيرمستقيم ،دخالت مستقيم اراده و برخي يان بهگرا درون برخي. بينات

 ي هتوانيم با صرف اراد مينكه هيوم معتقد است ). 308:  ص،2 (ندپذيرش باور معتقد
 سرزنده هاي امري كه منشأ طبيعي آن تصورمثابهباور به . ها را فراهم آوريم  آن،باورهايمان
اگر .  ماي ه غيراختياري و خارج از حدود اراد كامالً، حوادثي است انفعالي،استدر ذهن 

 به  با مشت، مثل كسي است كه بگويد وقتي كسي،ام  را برگزيدهPكسي اظهار كند باور به 
، خالف و اين نظر )522-519:صص ،2 (درد بگيرم گيرم شكم مي تصميم ،كوبد ميشكم من 

توان پذيرش آن را  مي ، سود باورازالي معتقد است با آگاهي  غز:نظر پاسكال و غزالي است
 ،توانيم در پذيرش و گزينش باور مي بلكه ؛پذيرش باور امري غيراختياري نيست. اراده كرد

  .فاعل ارادي باشيم و نه موجودي منفعل
 ، در باور، به اعتقاد پرايس.وم است كسب باور برخالف نظر هيي نظر پرايس درباره

تدبر ما در باب همچنين .  كسب باور امري اختياري استوجود دارد واز اختيار اي  جنبه
  )530: ص، 2 ( ماستدست در امري ارادي و ،روابط منطقي باورهايمان با همديگر
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 عمل فراهم ي ه است و هرگاه انگيزآن ي ه انگيزبه سودمندي عمل علم ،از نظر غزالي

انسان در برابر ). 22: ص ،22 (شوند ميمنجر ه عمل آيند و ب مي در پي ،مراتب بعديد، وش
ي  چنانچه محتوا. تعليق.3 وازنش؛. 2پذيرش؛ . 1 :تواند داشته باشد مي سه حالت ،باور

اگر . ، در حالت وازنشيم و اگر محتواي باوري را نپذيريم، در حالت پذيرشباوري را بپذيريم
جا   از آن، پاسكالاز نظر). 159-158:صص، 19(يمق در حالت تعلي،نه بپذيريم و نه نپذيريم

د ما را به پذيرش نتوان مي عقلي ني ه ادلمثابهشناختي به  و وجودشناختي  جهاني هكه ادل
 دليلي هم براي رد محتواي باور به وجود خدا و ،د و از طرفينباور به وجود خدا برسان

  .تمالي نامتناهي انتخاب كنيمباور به وجود خدا را به دليل سود اح ، نداريمآن به نداشتنباور
 پذيرش و اعتقاد به ي باور و  عملي ما را در زمينهي ه ميل و پرايس وظيفهيوم و

 ي هغزالي نيز وظيف). 173: ص ،19 (دانند كه ما را به بهترين نتيجه برساند اي مي گزاره
 در حالت ريم و و پذيرش آن ندا عقلي كافي براي ردي هعملي انسان را در برابر باوري كه ادل

را به  انسان »اراده«داند و معتقد است  مي »انتخاب و گزينش«ايم،  موازنه و تساوي ادله
 براي تعلق قدرت ، اضداد و امثال را از همديگر سالمي هاراد. كند ميانتخاب خاص هدايت 

  .)130 - 129 :صص ،14 (دهد مياختيار تميز 
، بايد به پذيرش باور امري اختياري استكه معتقد است معرفت و  از نظر غزالي كسي

 اراده محقق  چراكه افعال اختياري انسان از طريق صفتبودن باور معتقد باشد؛ ارادي
 پذيرش صفت اراده بايد از ميان دو باور، به يك باور اختصاص يابد تا فعل اختياريِ. شود مي

كه دهد  تخصيص ميرا پس اراده صفتي است كه يكي از دو طرف فعلي . باور صورت گيرد
  .)101: ص ،12 ؛53:  ص،11( هستامكان وقوعش 

. بودن باور ارتباط دارديا غيرارادي  ارادي ي هل توجيه در معرفت با مسأي هلمسأ
ان و ايگر  ارادهي ه به دو دست،ان با توجه به نظرشان در باب ارتباط باور و ارادهشناس معرفت
است و   مي اراده و اختيار آددران معتقدند كه باور ايگر هاراد. شوند ميان تقسيم ايگر نااراده

 ي وي به دو دستهگر اراده ي هنظري. دانند مياراده و اختيار  را خارج از ان باورايگر ارادهنا
وي مستقيم، گر ارادهاساس  بر. شود مي غيرمستقيم تقسيم ويگر ارادهقيم و وي مستگر اراده
واند با اراده و اختيار خود و ت مي به اين معنا كه انسان ؛ست اراده اي هواسط در مهار بيباور 
  باور پيشين در وآمدن باوري در خود شودمانع پديد،  در خود پديد آوردراري  باو،واسطه بي

 در مهار پس .شود ميوي غيرمستقيم، باور فعل محسوب نگر ارادهاساس  بر .بزدايدرا خود 
 اند  وازنش باورها دخيليا در پذيرش ،از عواملاي  ه و مجموعنيستاختيار   اراده وتقيممس

  .)67 - 66 :صص، 21 (شود مياختياري انسان محسوب   از افعال اراديها، آناز اي  كه پاره
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 جزو بنابراين .دانند مي اراده در مهاران، باورمندي را ايگر ارادهمانند ه غزالي و پاسكال ب 
 مثل توماس آكويناس، جان الك، جان هنري ،ي مستقيموگر ارادهقائالن به . ندا انايگر اراده

گيري باور دخالت دارد كه دليل كافي  معتقدند زماني اراده در شكل... ونيومن، ويليام جيمز 
غزالي هم معتقد است اگر دليل ). 544-543:صص ،2 (براي پذيرش باور وجود نداشته باشد

سود ( بايد به طريق احتياط و احتمال ،معقالني براي پذيرش باور به وجود خدا نداشته باشي
جوي بينه و  جست،از نظر او. دست به گزينش و انتخاب باور به وجود خدا بزنيم )احتمالي

  .)23:  ص،8 (خير ،ولي براي امور اخروي ،در امور دنيوي و مالي ضروري است
  قش عقل در باورن. 2. 3

 چراكه به ؛ه وجود خداستيكي از مقدمات استدالل شرطي پاسكال معقوليت باور ب
غزالي نيز در . )130: ، ص4( كند ميها سود بيشتري را نصيب  ساير باوراز ،لحاظ عملي

 نباشد )يقيني(عظيم هايل، اگر معلوم «: كند ميعقلي را بيان اي  عده قا،استدالل شرطي
 از همچنين. )26: ، ص17( » يقين حقير و ناچيز، اولويت داردبر ،)مردد و محتمل باشد(

وقتي . به قطعيت حكم عقل در باب سودمندي آناست  پذيرش باور منوط ي ه اراد،نظر او
مصلحت خود را در انجام   وكند مي عقل خويش، به عاقبت عملي انديشه ي واسطه هانسان ب
شود كه همان  مي شوقي به آن عمل ايجاد ، در ذاتشه است و به علم دست يافت،دبين آن مي

 ي هوسيل هپس ب. )25: ، ص22( شود مي كار حاصل دادن درت بر انجام سپس ق.اراده است
دنبال آن اراده و  يابد و به ميها دست  خير و صالح آن عقل است كه انسان به عاقبت كارها و

به  ارادتي خاص است كه همچنين از نظر غزالي اختيار. گيرد ميسپس اختيار صورت 
 ،كند و به نحو مستقيم مياست كه ادراك اي   قوه،بتهشود و عقل ال مياشارت عقل انگيخته 

 ي هده مسخّر ارشادات عقل است، انگيز بلكه ارا؛ فعل اختياري تأثير ندارددادن در انجام
 عمل در شخص دادن  انجامبراي ميلي ، اگر عقل به تنهايي بود.كند ميكردن را ايجاد  عمل

  . )7: ، ص9( گرديد ميشد و از ادراك عقل سودي حاصل ن ميايجاد ن
، چهار معنا قائل است كه براي عقلكه او  كرديمبيان در تقرير استدالل شرطي غزالي 

 كارها ي  در نتيجه،اساس آن داند كه بر مي معنايي ، معناي غايي عقل رايچهارمدر 
عمل  احتياط عقلي، به انديشه و ازمدت و دري سودنگري،  هآيندبا كند و  ميظه مالح
 قبل از عمل گزينش ، معرفت از نظر غزاليفرآيندكه جايگاه عقل در  جه آننتي. پردازد مي

  .دكن مي گزينش ،د و سپس ارادهده مي حكم به سودمندي ، ابتدا عقل:توسط اراده است
 به كم احتساب و ح؛نيستل در توجيه، استنتاج در استدالل شرطي غزالي، كاركرد عق

 ، ولي از نظر مبناگرايان،استوجيه آن سودمندي باور است كه موجب پذيرش باور و ت
  .استكاركرد عقل در پذيرش باور، استنتاج عقالني پس از حكم به صدق آن 



ي پاسكال تحليل مباني معرفت ديني غزالي، با نگاهي به استدالل شرطيه  75

  استدالل شرطي امام محمد غزالي توجيه در. 4
 :اند باورها دو دسته. داشته باشيم بايد دليل ،مبناگرايان معتقدند براي پذيرش باور

جيه عقالني ندارند و گرند و نياز به تو يه خودتوجيهباورهاي پا. باورهاي پايه و غيرپايه
در استدالل شرطي غزالي، براي . )73 - 72: صص، 21( دكنن ميپايه را توجيه باورهاي غير

 ولي ،شود مي، انتخاب و پذيرفته كننده باوري ه باور با ارادنيست؛پذيرش باور نيازي به بينه 
داند و اراده نيز مبتني بر  ميمنوط به اراده توجه به اين نكته ضروري است كه انتخاب را 

 -9:ص، ص9( شود مي پذيرش باور ي هدانش است كه موجب ايجاد رغبت و اراد. علم است
شود؟ خطاپذير است يا خطاناپذير؟ پايه است يا  مياما اين علم از چه منبعي حاصل . )10

 يا خير؟ غزالي دو نوع توان شك كرد ميغيرپايه؟ بديهي است يا اكتسابي؟ در محتواي آن 
مي آن را عل،از طرفي. گويد مي اراده سخن سخن در باب محتوا و اعتبار اين دانش محرك  

 شرط ،گويد علم مي. صل شده استگر حا انديش و محاسبه سط عقل عاقبت توداند كه مي
 عاقبت عملي به عقل خويش، ي هواسط هوقتي انسان ب. يافتن اراده است جزم و قطعيت

 در .ه استبه علم دست يافت ،دنيدادن آن عمل بب و مصلحت خود را در انجامد ديشبين
انجام كار  شود كه همان اراده است و سپس قدرت بر مي شوقي به آن عمل ايجاد ،ذاتش

داند و معتقد  مي خداوند ي ه اين علم را افاض،جاي ديگر در). 354: ص ،9 (شود مياصل ح
طور   يعني همانو انسان نقشي در فاعليت آن ندارد؛ شده است از سوي خدا به بشر افاضه

  در عالم، مستند به قدرت و اراده خداوند استحوادثْ ي همه ،كه در عالم خارج از ذهن
است كه   مي علم يقيني در نظر او عل،از طرفي. )76: ، ص13( ذهن نيز همين گونه است

هيچ شكي در آن نيست و . كند ابطال تواند آن را ميدارد و كسي ن ميانسان را از خطا باز
 و معيار أعقلي را مبدهمچنين عقل و ضروريات . )222: ، ص17( دهد مياشتباه در آن رخ ن

 اعم از مشاهدات باطني و ، اوليات عقلي و محسوسات، و در مجموعداند ميطلب حقيقت 
معتقد . اردشم ميو متواترات را يقيني و از مقدمات برهان محسوسات ظاهري و تجربيات 

 نتيجه يقيني و ، تأليف آن رعايت شودشروطاست اگر مقدمات قياس يقيني باشند و 
 علم و ي عالوه بر علم يقيني اكتسابي، معتقد به افاضه. )186: ، ص13( ضروري خواهد بود

نيز . داند ميكسب معرفت هاي  معرفت از طرف خداوند است و تعليم رباني را يكي از راه
ي از علم رباني متفاوت و باالترين مند  اوليا و حكما را در ميزان بهره،، علماجايگاه انبيا

 سيري كه در ي هبه درجهم، حكما و علما   و اوليا.داند ميدرجات معرفت را متعلق به نبي 
 ،يانگرا دروناز نظر . )230:، ص10(يابند مياز علم رباني دست اي   به مرتبه،اند راه حق كرده

نده براي كنايان باورگر برون ولي از نظر ، نياز به دليل دارد،اي باورمنديفاعل شناسا بر
انگارانه،   درونيها نظريهطبق . )73-72:صص، 21(نيستپذيرش باور، ملزم به داشتن بينه 
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 به بينه را رد ايان كه اصل دسترسگر برون ولي ،است، استنتاجي دسترس توجيه مبتني بر

  . )110 - 106: ص، ص20(دانند ميجي توجيه را غيراستنتا كنند، مي
در . استري و اعتمادانگاري انگا احتمال انگارانه،  برونيها نظريه ي دو قسم عمده

از »  باوري هدرج«آيد و  ميري ذهني، باور بر طبق درجاتي پديد انگا احتمالي ها نظريه
الني آن  باور را وضعيت عقي هدرج. شود ميبندي سنجيده  رهگذر رفتار مشعر به شرط

  . )206 - 201: صص، 1( كند ميمشخص 
شناختي فرآيندي است كه بر فرآيند اعتمادگرايي ي ه نظري اعتمادانگاري،يها نظريهاز 
. شود ميگيري آن ارزيابي   شكلفرآيند، با توجه به ارزش معرفتي هر باور.  تأكيد داردموثق

توان اعتماد كرد و نياز به  مي آنمطمئن باشد، به باورهاي حاصل از معتبر و  فرآيندچنانچه 
  ). 74: ، ص1( توجيه استنتاجي ندارد

از نظر مبناگرايان .  دارد»ويگر انسجام«و » مبناگروي« مهم ي هنظريگروي دو  درون
باورهاي پايه نيازمند توجيه . شوند ميباورها به دو دسته باورهاي پايه و غيرپايه تقسيم 

كه اين  )73: ، ص21( ندكن ميي غيرپايه را توجيه خودتوجيه گرند و باورها  ونيستند
  .توجيه، استنتاجي است

 موجه از ينياز از تعليم رباني و علم يقيني و بي باورهاي حاصل باب نظر غزالي در
 گيري شكلسازوكار به  واقع در. استنزديك ي فرآيند به نظر اعتمادگرايي ،ها دانستن آن

 ،ت ما رسيده استجا كه اين باور از طريق وحي به دس گويد از آن مي و كند مي توجه وربا
 ي مطمئنفرآينداعتمادگرايان نيز معتقدند چنانچه باور از طريق . پذيرفتتوان آن را  مي

هايي است كه علوم فرآيند يكي از ، وحي از نظر غزاليفرآيند. حاصل شده باشد، موجه است
نسان را به تواند ا ميرين روشي كه ت  مهم،از نظر او. شود ميحاصل از آن يقيني محسوب 
معرفت . نمايان سازد، وحي است  مي بر آد،گونه كه هست حقيقت برساند و حقايق را آن

: ، ص15(  بهترين روش قلمداد شده است،شهودي عارفان، به دليل اتصال به اين منبع
 آن يگير شكلكار  است كه سازوباوري ، وحي از نظر غزاليفرآيندباور حاصل از . )15

. شود مي معرفت محسوب ، موجه استو در عين اينكه غيراستنتاجي مطمئن است و
 و  است كه بعضي باورهاي اكتسابي بديهي است  قائل به اين،همچنين مانند مبناگرايان

مجموع اوليات عقلي و محسوسات اعم از مشاهدات باطني و . نيستنيازمند توجيه 
به اعتقاد . شمارد ميت را يقيني و از مقدمات برهان محسوسات ظاهري و تجربيات و متواترا

 نتيجه يقيني و ضروري ، تأليف آن رعايت شودشروط اگر مقدمات قياس يقيني باشند و او
 توجيه ساير ي ه پاي،واقع اين نوع باورها را مانند مبناگرايان در. )186: ، ص13( خواهد بود

  . داند ميباورها 
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وجيه را امري غيراستنتاجي و خارج از حالت دروني فاعل  ت،ايانگر برونانند  مغزالي

 حاصل از آن  خدا و معاد را به دليل سود طبق استدالل شرطي، باور به وجود.داند ميشناسا 
 كه چرا ؛ران محسوب كردانگا احتمال جزو ايانِگر برون از توان او را نيز مي. توان اراده كرد مي

باور  حكم عقل به سودمندي  حاصل از پذيرش باور،ود س،باوربا توجه به وضعيت عقالني 
  .دكن مي باور را توصيه  پذيرشي ه ارادو) گروي جهنتي(

 ابتدا انسان :ق فعل اختياري سه مرحله قائل است براي تحق،غزالي در استدالل شرطي
ه ب شوق ،يابد و به دنبال آن ميها دست   به عاقبت كارها و خير و صالح آن، عقلي هوسيل هب

عالوه بر . كند ميشود و سپس آن را اراده  مي آن كار ايجاد دادن كردن اسباب انجام آماده
 هر عمل ارادي ،از نظر او.  توجه دارد عاطفي و انفعالي ارادهي هوضعيت عقالني اراده، برجنب

 ، رفتاري ههر انگيز. و افكار استها   وسوسه، الهامات،از تمايالتاي   برخورد مجموعهي هنتيج
   .شود مياز تمايالت در درون انسان ايجاد اي  همراه مجموعه

خارجي كه توسط حواس هاي   انگيزه.1:  دو نوع است،از نظر اوها  عوامل رفتار و انگيزه
انديشه و دروني كه توسط هاي  انگيزه. 2يابد؛  مي انسان راه  از بيرون به درونِ،گانه جپن

 شكلي از اشكال در مقاماعتمادگرايي . )41: ، ص6( شود ميخياالت در نفس ايجاد 
 فرآيندكه در توجه دارد شناختي فرد  و طبيعتشناختي  روانهاي  يژگيوآن  به ،يايگر برون
از علل و روابط بيروني كه در ايجاد و بقاي باور اي  ثر است يا به زنجيرهمؤ باور گيري شكل

  .)327 - 321: صص، 2( استثر ؤم
 كه از سنخ  توجه دارد رواني و عاطفي ارادهي ه بر جنب، عقالنيي هغزالي عالوه بر جنب

  .گذارد ميعد عاطفي آن را فرو نبيروني است و بهاي  علت
 

  گيري نتيجه. 5
را در باب اي  رانهانگا احتمال اطهار، استدالل ي هغزالي با استناد به احاديث منقول از ائم

. دش توسط بلز پاسكال مطرح ، بعدهاكند كه مي بندي صورتباور به وجود خدا و معاد 
هاي  لفهؤ با ماگر ولي شناختي معاصر مطرح نشده است، معرفتاستدالل غزالي در دستگاه 

  .دشو مي نتيجه ، در آن،انهشناس معرفت يها نظريهي  جمع بعض،شودمعرفت معاصر ارزيابي 
 حزم و احتياط ود خدا را به طريقجبه معقوليت باور ديني اذعان دارد و باور به واو 
  : ازست  ااستداللش عبارتهاي  فرض پيشمباني و . داند ميمعقول 

  ؛ معقول است فراواني  براي رسيدن به سود نسيه،گذشتن از سود نقد اندك. 1
و را در پي دارد  اخروي ي  سود نامتناهي و نسيه، باور به وجود خدا و معاد.2
  ؛راك دنيايي  سود نقد اند، به وجود خدا و معادنداشتنباور
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  ؛ بايد از سود نقد اندك دنيا گذشت، فراوان اخروي ي ه براي رسيدن به سود نسي.3
  .است مطمئن  سود و زيان باورهاي ه حكم عقل در محاسب.4

جا كه نتيجه و   از آنگفت بايد ، غزاليي همعرفتي استدالل شرطيهاي  لفهؤدر بررسي م
حكم به پذيرش باور به  .استگر عمل مقام صدق گيرد، در ميسود حاصل از باور را در نظر 

  .استگر اراده پس .است بدون داشتن دليل عقلي و به كمك اراده ،وجود خدا و معاد
ي ها نظريه ي استدالل غزالي در مقام توجيه باور به وجود خدا و معاد، در هر دو دسته

از  .رانه استانگا احتمالل  البته ساختار اصلي استدال؛گيرد ميي جاي ايگر بروني و يگرا درون
 باورهاي يقيني نيز به دو .باورهاي غيريقيني باورهاي يقيني؛: اند نظر او باورها دو دسته

باورهاي رباني، از  .اوليات عقلي و محسوسات. 2باورهاي رباني؛ . 1: شوند مي تقسيم  دسته
بودن  ليل موثقبه دو  مطمئن استي موثق و فرآيند كه شوند  حاصل مي وحيفرآيندطريق 
 باور ،يفرآينداعتمادگرايان  .ندشو مي باور، يقيني و معتبر محسوب گيري شكل فرآيند

 ي هاوليات عقلي و محسوسات را نيز يقيني و مقدم .دانند مي معتبر را موجه فرآيندحاصل از 
 ،رهااين ساختاربندي ميان باو. شوند ميها استنتاج   از آن،د كه ساير باورهاندان ميبرهان 

 باورهاي پايه و ي هاست كه باورها را به دو دسته آن باب شبيه ساختاربندي مبناگرايان در
پايه  و باورهاي غيرستداللنياز از ا باورهاي پايه موجه و بي. كنند ميغيرپايه تقسيم 

  .اند موجه
 بلكه وضعيت عقالني ؛داند مي ضروري نعقلي را براي پذيرش باور اخروي ي ينهداشتن ب

 براي پذيرش باور كافي ،كه همان سود احتمالي فراوان استرا اصل از پذيرش باور ح
هاي   از استدالل باور به وجود خدا، جزو استداللبندي صورت اين نوع .داند مي

و از رفتار اش ارزيابي  باور را با توجه به وضعيت عقالني ي ه كه درجاسترانه انگا احتمال
  .شود ميبندي سنجيده  مشعر به شرط

نده در كنعاطفي باور ، به دخالت ساحت ارادياياني مثل ويليام جيمزگر برونمانند  غزالي
  .استبيروني در پذيرش باور هاي  پذيرش باور توجه دارد كه از سنخ علت

 ي هنگران نگرانه و برون ان معاصر سعي بر آن دارند كه دو رويكرد درونشناس معرفتبرخي 
 رقيب ي هند و دو نظريا ي و معرفت بشري بدانند كه مكمل همتوجيه را دو سطح از آگاه

 .)19 - 17: صص، 18( شوند ميمحسوب ن
 ايمان و  و سيري از عقل به سوي ايمان صورت گرفته است،در استدالل شرطي غزالي

 توجيه در يها نظريه جمع ،با اين تفاسير. اند طح ناظر به آگاهي بشر قلمداد شده دو س،عقل
 به اين ان معاصر اخيراًشناس معرفتكه  همچنان. رسد ميل دور از ذهن به نظر ناين استدال

  .اند  داشتهوجهنكته ت
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