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چکیده
موضوع رابطه عقل و دین همواره یک مسأله اساسیی و مطیرد در مییان متکلمیان و فالسیفه
مسلمان و غیره مسلمانان بوده و هست .در میان متفکران و فالسفه اسالمی ابونصر فارابی در ایین
رابطه نقش بسزایی دارد .زیرا پس از آشنایی مسلمانان با عقل گراییی یونیان و سیر گیرفتن ایین
بحث که شاید این پدیده محصول بیگانه باشد ،فارابی بود که با اعتقاد به هماهنگی بیین عقیل و
دین ،باب جدیدی به روی فلسفه اسالمی گشود .بابی که راه را بیرای فالسیفه بیزرع بعیدی از
جمله ،ابن سینا ،خواجه نصیر الدین طوسی ،مالصیدرا و ...همیوار کیرد .در مییان اندیشیمندان و
فالسفه غرب نیز رویکرد کانت ،نقطه عطفیی در موضیوع رابطیه عقیل و دیین اسیت .کانیت در
بحث نقادی عقل محض نظری و عقل عملی به این نتیجه میرسد کیه ازعقیل نظیری نمییتیوان
توقع داوری درباره مسایلی هم چون خدا ،نفس ،اختیار و جهان داشت و اما عقل عملیی از نظیر
او راهی به سوی موضوع خدا میگشیاید .ایین تحقییب بیا تکییه بیر روش توصییفی ،تحلیلیی بیه
بررسی دیدگاههای این دو فیلسوف و تطبیب تفاوتهای مییان آن دو در رابطیه بیه عقیل و دیین
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پرداخته و به تفاوتهای از قبیل :تفاوت درباره عقل نظری و عقل عملی و رابطیه آنهیا بیا دیین،
تفاوت در رابطه عقل با خدا ،تفیاوت در راه وصیول بیه سیعادت و...اشیاره دارد .عقیل فعیال در
فلسفه فارابی جایگاه ویژهای دارد ،به گونهای که مبدأ معرفیت را در عقیل و دیین ،فییض عقیل
فعال یعنی فرشته وحی ،جبرئیل (ع) می داند و بر همین اساس معتقد است که عقل و دین ماهیتاً
یکی هستند .در صورتی که کانت وحدت کامل بین عقل و دین را رد می کند و معتقد است از
طریب عقل نظری به مسائلی مثل خدا ،جاودانگی نفس و جهان نمی توان رسیید .پیس دیگیر بیه
دنبال مسائل فرعی مثل نبوت ،قبر ،قیامت و مالئکه نمیرویم .در راه رسیدن به سیعادت ،فیارابی
شناسایی کلی و عقلی سعادت را به عهده عقل نظیری میی گیذارد در حیالی کیه کانیت نهاییت
کوشش عقل نظری را توجیهی عقالنی میداند برای این که به گونهای عمیل کنییم کیه گیویی
خداوند وجود دارد .در اعتقاد به خدا ،فارابی به خدای عقالنی و کانت به خدای اخالقی معتقید
است.
واژههای کلیدی :عقل ،دین ،فارابی ،کانت ،عقل نظری ،عقل عملی.
مقدمه
بدون شک ،چالش عقل و دین و تالش تاریخی خردورزان و دیین بیاوران در پدیید آوری
هماهنگی و سازگاری مییان ایین دو مقولیه ،در طیول تیاریخ ،چگیونگی و ترکیین و درونماییه
یکسانی نداشته است .عقل مقولهای سیال و رشد یابنده است ،از اینرو روشنگری و بییان بسیتگی
و پیوستگی میان عقل و دین به تالش پیاپی و وافری نیاز دارد .که اگر این تالش بیدون در نظیر
گرفتن جداییها و فرقهای میان عقل و دین صورت پذیرد چه بسا مسأله عقالنیت از تعادل خارج
گردد و مرز ناشناسی در عقل گرایی و یا زیاده روی در دین محوری رخ نماید .آنگونه کیه در
طول تاریخ در عرصههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...شاهد آن بودهایم.
این مقاله به بررسی تطبیقی دیدگاههای فیارابی از جملیه اندیشیمندان عقلگیرای مسیلمان و
کانت از جمله اندیشمندان اخالق گرای غیر مسلمان میپردازد .ابونصر فیارابی ملقین بیه معلیم
ثانی به عنوان موسس فلسفه اسالمی ،در ایجاد هماهنگی و سیازگار سیاختن عقیل و دیین نقیش
بسزایی داشته ،زیرا راه تبیین عقالنی را برای فیلسوفان پس از خود همچون ابن سیینا ،ابین رشید،
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ابن ماجه ،سهروردی و مالصدرا گشود به گونهای که جامعیه شییعی بیر خیالف عیالم تسینن از
خطر تفکرات افرادی مانند غزالی مصون مانید .امیا ایمانوئیل کانیت ،یکیی از مسیائل عمیده در
فلسفه کانت رابطه عقل و دین است که در طول تالش فکری خود بیه طیور غییر مسیتقیم از آن
بحث کرده است .تقوا گرایی او به اضافه روحییه نقادانیهای کیه داشیت ،او را بیر آن داشیت تیا
مسائل دینی را با محک نقد خود بیازماید ،رابطه عقل و دین نیز در فلسفه کانیت از ایین روحییه
وی مصون نماند.
معنای لغوی و اصطالحی عقل
الف -عقل در لغت
کلمه عَقَلَ از لحاظ لغوی معانی متعدد دارد از جمله یعنی فهمید او را و ادراک کرد و تدبر
کرد و «قید »عقل البعیر یعنی شتر را مقید کیرد ،یعنیی بیدو قیید زد« .العقلیه» یعنیی عقیال و قیید
و«ضد جهل» و «ضدحمب» .کلمه عقل در دو مورد مشخص در فلسفه به کارر برده شیده اسیت،
یکی عقل به معنای جوهر مستقل و بالذات و بالفعل که اسیاس و پاییه جهیان میاورای طبیعیت و
عالم روحانیت است و همان که در تعریف آن گویند هر جوهر مجرد مستقل ذاتیاً و فعیالً عقیل
است .همان عقل به معنای صادر اول و دوم است .و معنی دیگر همان نفس است که در مراتین
مختلف به نام های عقل بالقوه ،بالملکه ،بالفعل و بالمسیتفاد خوانیده مییشیود (سیجادی:4013 ،
.)001
العقل – ج عقول – عقل و خرد " سلیم او صحیح العقل " :آنکه دارای عقل سیالم اسیت" .
مختل العقل " بی خرد ،آنکه عقل درستی ندارد ،دل ،خونبها
العقله :ج عقل :آنچه که به آن چیزی را میبندند مانند نخ و ریسمان
عقل :قوه ادراکات منحصر به انسانها و شعور که ادراک جزییات است حیوانات دارند.
عقل در اصطالد فال سیفه:عقل جیوهر بسییطی اسیت کیه میردم بیه وسییله آن واقعییتهیا را
دریافت می کند .بنابراین عقل در یافتن واقعیت است ،عالوه بیر دریافیت حقیایب نگهدارنیده ی
نفس ناطقه و شرف دهنده آن نیز است (کرجی ،علی اصطالحات فلسفی.)414 :
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عقل در اصطالح فالسفه
عقل یا نفس عاقله در نظر فالسفه در ردیف نفس نباتی و نفس حیوانی نیست ،چه ،انجیا کیه
این دو نفس با هم در موجودی مثیل حییوان و انسیان قیرار میی گیرنید تمیایز خیود را از دسیت
میدهند و با هم دیگر وحدت می یابند ،منتهی هر مرتبه ای از موجودات در نفیس واحید خیود
قوای نفوسی را که پست تر از آن است داراست و تمیایز بیین نفیوس و قیوای آنهیا در یکیی از
انواع موجودات زنده تنها از لحاظ منطقی است ،لیکن عقل جدا از اجناس دیگیر نفیوس اسیت،
یعنی هم سرآغاز آن با آنها تفاوت دارد ،زیرا عقل از خارج میرسد و هیم سیرانجام آن غییر از
آنهاست ،زیرا که عقل از خلود و بقای بهره ور است و نفوس دیگر با فنیای بیدن دسیت خیوش
فنا میشوند .پس عقل زائد بر نفس است و با آن در حال عدم تمازج میماند و ایین اسیتقالل را
در سراسر ایام حیات انسان محفوظ می دارد تا پس از مرع نییز بتوانید بیر خیالف سیایر قیوای
نفس به حیات خود ادامه دهد.
ارسطو از اول امر قائل به جنبه الهی برای عقل است و معتقد اسیت نفیس عاقلیه از بییرون بیه
جنین منتقل می شود و در فعالیتش متکی به بدن نیست.
افالطون عقل را منبعث از عالم مثال و مبرای از شیوائن میاده مییدانسیت و قائیل بیه تجیرد
کامل عقل از بدن بود به گونهای که عقل را مسافری غرین میدانست که ازبدنی به بدن دیگیر
در سیر و سفر بود .فارابی عقل را مجرد از ماده میداند و دالیلی برای اثبات تجرد آن میآورد.
از جمله این که ،عقل ادراک معقوالت می کند و معقوالت مجردنید پیس میدرک هیم مجیرد
است ،دیگر اینکه نفس و عقل انسانی ادراک مستقیم به ذات خود دارد بیدون اسیتفاده از آالت
جسمانی ،دیگر این که عقل انسان ادراک اضداد را میکند که چنین امری در میاده نمییتوانید
باشد و دلیل دیگر اینکه عقیل پیس از پییری نیرومنیدتر مییشیود؛ یعنیی نیاتوانی و تبیاهی میاده
جسمانی موجن تباهی آن نمیگردد .به همین سبن مجرد است (مرادی.)451 :4013 ،

بررسی تطبیقی عقل و دین از دیدگاه فارابی و کانت 434 /

مراتب عقل از نظر فارابی
الف -عقل هیوالنی
عقل انسان آنچه در نخستین امر بالطبع برای او حاصل میشود عبارت از هیأتی بود در میاده
که مهیای قبول و رسوم معقوالت بود .بنابراین آن بالقوه عقل است .و عقیل هییوالنی بیود و نییز
بالقوه معقول بود که اینها محتاج به امر دیگری هستند کیه آنهیا را از قیوه بیه فعیل آورد .و آن
گاه عقل بالفعل شود که معقوالت در او حاصل شود و معقوالت بالقوه آن گاه معقوالت بالفعل
گردند که بالفعل معقول عقل گردندو این کار محتاج به چیزی دیگر بود که آنهیا را از قیوه بیه
مرحله بالفعل منتقل کند و آن فاعلی که آنها را از قوه به فعل آرد ذاتی بود که جوهر او بالفعیل
باشد و مفارق از ماده بود (فارابی.)451 :4011 ،
ب -عقل بالفعل
عقل بالفعل از نظر فارابی یا همان عقل بالملکه ،بعد از فیض عقل فعال از طرف عقیل بیالقوه
است .فارابی درباره این عقل می گوید « این عقل صورت عقل بالقوه و ماده عقل مستفاد است»
عقل بالقوه وقتی بدین مقام می رسد که صور موجودات را از مواد آنهیا انتیزاع کنید ایین صیور
قبل از انتزاع معقول بالقوه است (فارابی.)11 :4011 ،
ج -عقل مستفاد
این عقل در آثار فارابی بسیار اهمیت دارد .وصول نفس انسانی بدین مرحله از عقیل ،کمیال
سعادت او محسوب میشود .و عبارت از فعلیت جمله معقوالت در عقل انسانی و اتحاد عقل بیا
آنها و فعلیت خود عقل و معقولیت آن برای خود مییشیود و در نتیجیه نفیس ناطقیه رابیه صیور
مفارقه مشابهت میدهد و قادر به ادراک این صورت در عقیل فعیال مییسیازد ،و بیدین ترتیین
عالوه بر معرفت انتزاعی که از محسوسات آغاز میشود قسم دیگری از معرفت به میان میآیید
که عبارت از تماس مستقیم و اتصال شهودی عقل انسانی با عقیول مفارقیه و بیه واسیطه آنهیا بیا
سبن اول یا ذات باری تعالی است و اعلی مرتبه آن برای انبیاء حاصل میشود( .فیارابی:4015 ،
.)10
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د -عقل فعال
در نظام فلسفی و اجتماعی فارابی؛ عقل فعال اهمیت خاصی دارد و در میوارد متعیدد ،پاییان
امر به عهده عقل فعال است .بدین ترتین که عقل فعال مواظن احوال و اوضاع انسان است و او
را رشد و تربیت میدهد تا به مقام خود نائل آید .عقل فعال همه عقول را تعقل میکند و از آنها
فیض میگیرد و به انسانها و جهان طبیعت فیض میرساند .انسان بیا کسین فییض از عقیل فعیال
میتواند در جهت عقل عملی به مرتبهای از کمال مطلوب برسد که توام بیا عقیل نظیری بتوانید
انسان کامل شود و به عقل فعال واصل گردد ( فارابی.)01 :4134 ،
عقل در نظر کانت
کانت قوه عقل به طور کلی که شامل فاهمه میشود را به دو نوع کلی تقسیم میکنید ،عقیل
نظری و عقل عملی .عقل نظری در دیدگاه کانیت :عقیل بیه معنیای اخیص یعنیی قیوه مفهیومی
مستقل که کار اصلی آن استنتاج قیاسی با واسطه است .استداللی قیاسی از شرایطی کلیی بحیث
میکند که تحت آن یک تکه شناخت از تکه دیگر به دست میآید.
مثال قییه «همه انسانها فانیاند» شرطی را به دست می دهد که تحت ان فناپذیری یک فیرد
انسان مثل سقراط را می توان نتیجه گرفت .کانت با نقادی عقل مطلب معلوم کرد که حدود قیوه
عقلیه انسان چیست و روشن نمود که دست عقل از شناخت ذوات و حقیایب آن کوتیاه اسیت و
در آن امور ساختن فلسفه اولی و جزم در آن به وسیله عقل نظری ممکن نیسیت .لییکن در امیور
طبیعت یعنی در عوارض و حادثات میتوان به مدرکات عقل اعتمیاد کیرد ( .اس .ای .فراسیت،
.)015 :4015
عقل عملی از نظر کانت
کانت عقل مطلب عملی را آن جنبه از عقیل میی دانید کیه اراده انسیان را بیر عمیل نییک بیر
میانگیزاند و از عمل بد باز میدارد .کانت ایین عقیل را سرچشیمه مشیروعیت احکیام اخالقیی
می داند و معتقد است این عقل در همه انسیانها وجیود دارد کیه از ییک طیرف واضیع قیوانین و
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احکام اخالقی است که خود وضع میکند ،و از طرفی تابع قوانین و احکامی است کیه دیگیران
مقدر میدارند که از این راه میتوانیم به عقالنیتی جمعی برسیم( .مجتهدی ،4030 ،ص )431
معنای لغوی و اصطالحی دین
معنای دین درلغت
واژه دین در فرهنگ لغات ،مترادف با کلماتی چون حکم و قیا ،رسم و عادت ،شیریعت و
مذهن ،همبستگی و غیر آن آمده است (دهخدا .)510 :4011 ،دین :الیدین – ج ادییان (دیین):
هر روشی که با آن عبادت خداوند متعال شود ،دیین ،ملییت و میذهن ،پرهیزکیاری ،پارسیایی،
سیرت ،چگونگی ،اطاعت ،عبادت ،پاداش و کیفر ،اکراه ،چیرگی ،حساب (مهیار ،بیتا.)130 :
دین :پاداش ،اسالم ،عادت ،کار و عبادت ،باران پیوسته یا نرم ،نرم از هر چییزی ،خیواری و
بیماری ،حساب ،قهر و غلبه ،رفعت.
سلطان :حکم ،ملک و سیرت ،تدبیر و توحید ،هر چیزی که به آن عبادت خدا کیرده شیده،
کیش ،پرهیزکاری ،معصیت ،اکراه ،بارانی که در جای معین پیوسته بیارد ،حیال ،قییا فرهنیگ
بزرع (المنجد.)333 :4011 ،
در کاربردهای قرآنی نیز به معانی زیادی از جمله :جزا ،حساب ،قیانون ،شیریعت ،طاعیت و
بندگی ،تسلیم و انقیاد ،اسالم ،روش و رویه ،توحید و خداپرستی آمده است( .راغن اصیفهانی،
.)415 :4015
تعاریف اندیشمندان مسلمان از دین
اندیشمندان اسالم گاهی دین را به معنای مکتن و گاهی نییز بیه معنیای دیین داری تعرییف
کردهاند .برخی از این تعریفها عبارتاند از :دین ،مجموعهای از برنامههای عملی هماهنگ بیا
نوعی جهان بینی است که انسان بیرای رسییدن بیه سیعادت خیود ،آن را وضیع مییکنید و ییا از
دیگران میپذیرد (طباطبایی.)0-0 :4011 ،
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دراین تعریف ،دین به معنای مکتن است .همچنین این نوع تعرییفهیا را مییتیوان تعرییف
عام دین دانست که همه مسلکهیا و میرامهیای زنیدگی مبتنیی بیر نیوعی جهیان بینیی را در بیر
میگیرد ،اعم از این که مادی باشد یا غیر مادی ،حب باشد یا باطل.
دین ،روش ویژهای است که سعادت و صالد دنیوی انسان را هماهنیگ و همیراه بیا کمیال
اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین میکند .از این رو ،الزم است شیریعت ،در برگیرنیده
قوانینی باشد کیه بیه نیازهیای دنییوی انسیان نییز پاسیخ گویید (طباطبیایی .)403 :4031 ،درایین
تعریف ،دین به معنای مکتن است .دین ،عبارت است از اصول علمیی و سینن و قیوانین عملیی
که برگزیدن و عمل به آنها ،تیمین کننده سعادت حقیقی انسان است (طباطبایی.)403 :4031 ،
این تعریف ،ناظر به دین حب در مرتبه کمالش است که بر پایه خداشناسی و انسان شناسی واقع
بینانه استوار است.
تعاریف اندیشمندان غیر مسلمان از دین
اندیشمندان غربی و متکلمان مسیحی در تعریف از دین ،برخی به جنبه معرفت شناسیی دیین
پرداخته ،برخی به جنبه اعتقادی و باورمندی دین توجه کردهانید ،عیدهای بیر جنبیه کیاربردی و
عملی دین تکیه کرده ،عدهای دیگر از بعد جامعهشناسانه ،روانشناسیانه و ماننید آن بیه تعرییف
دین پرداختهاند .تعریف دین از جنبه معرفتشناسانه دین ،یک قوه ییا تماییل فکیری اسیت کیه
مستقل  -از حس و عقل  -بشر را قادر میسازد که بینهایت را تحت اسامی و اشکال گونیاگون
درک نماید (هیوم .)00 :4013 ،تعریف دین از جنبه اعتقادی دیین ،فقی اعتقیاد بیه موجیودات
روحانی غیر مادی است (دورانت .)133 :4011 ،تعریف دین با تکیه بر جنبه کاربردی آن دیین،
عبارت است از پرستش قدرتهای باال به دلیل نیاز (هیوم.)00 :4013 ،
تعریف جامعهشناسانه دین؛ دین ،عبارت است از جستجوی جمعی برای یک زندگی کاملًا
رضایتمندانه است (هیوم .)43 :4013 ،تعریف روان شناسانه دین؛ مثل تعریف رابرت ا .هیوم که
میگوید :از دیدگاه روانشناسی ،دین بعیاً یک فعالیت فکری ،احساسی و یک عمل ارادی
است (جانهیک.)00 :4013 ،
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برخی خواستهاند تعریف جیامعتیر ارائیه دهنید ،از ایین رو ،گذشیته از افکیار ،احساسیات و
تجربیات روانی ،فعالیتهای عملی انسان را نیز مد نظر قرار داده و این مجموعه را با این ویژگی
که در ارتباط با آن چه مقدس و الهی به شمار میرود شکل میگیرد ،دین نامیدهاند؛ مثل اینکیه
گفته شده« :دین به معنای زندگی بشر در رواب فوق بشریش است ،یعنی رابطه او با قدرتی کیه
او به آن احساس وابستگی میکند ،صاحن اختیاری که او ،خود را در برابر آن مسئول میبینید،
و وجود غیبی که او ،خود را قادر به ارتباط با آن میداند ،در آرمان وابستگی دینی ،مسئولیت و
ارتباط به یکدیگر متعلباند»( .هیوم.)00 :4013 ،
معنای دین در نگاه کانت
دین در نگاه کانت چنین تعریف شده« :دین از جنبه ذهنی ،عبارت از این است که همه وظایف
را اوامر و نواهی بدانیم» (بخشایش.)403 :4015 ،
کانت میگوید :با این تعریف ،تفسیرهای غلطی که عموما از دین شیده ،از سیر راه برداشیته
می شود .اول اینکه در دین هیچگونه معرفت نظری (حتیی در میورد وجیود خیدا ) الزم نیسیت،
زیرا با این فرض که باب شناخت امور فراطبیعی بسته اسیت .چنیین اظهیاری تزوییر آمییز و رییا
کارانه فرض خواهد شد .ایمان به این دین ،فق از این بابت به مفهیوم خیدا نییاز دارد کیه تمیام
افعال اخالقی ما به این مفهوم منتهی می شیود و اثبیات نظیری مفهیوم خیدا هیچگونیه ضیرورتی
ندارد( .بخشایش.)401 :4015 ،
نقدو بررسی تعربف کانت از دین
کانت در مباحث ن ظری دین ،به این دلیل برای عبادات ظاهری ارزشی قائل نبود که در این
عبادتهای چاپلوسانه به اصطالد چیزی گیر خدا نمیآید .خطا و شبهه کانت این بود که
نمیتوانست درست تصور کند که وضع این عبادتها به مصلحت خود انسان است .این خطا
در مباحث الهی و در فلسفه خلقت انسان ریشه دارد که تاثیر خود را در التزامات عملی ،یعنی
عبادتها به خوبی نشان میدهد .اگر از عبادتها مواهن بسیار گران بها و بی بدیلی نصین
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انسان و عقل عملی بشود ،کانت در اثر یک شبه و خطای نظری خود را از آنها محروم کرده
است (بخشایش.)405 :4015 ،
عقل و دین و رابطه آن در نگاه فارابی
درجهان شناسی فارابی ،خدا وجودی متمایز از جهان دارد و این تمیایز از طرییب تفکییک و
تمایزی است که فارابی میان وجود و ماهیت قائل شده است .او وجود را صفت خدا و امکان را
خاصیت «ماسوی اهلل «میدانید و بیر ایین اسیاس خیدا را «واجین الوجیود» یعنیی موجیودی کیه
وجودش الزم و ضروری و عدم او محال است و جهان را «ممکن الوجیود» تلقیی مییکنید کیه
نسبتش به وجود و عدم بالسویه و یکسان است و برای موجود شدن محتاج به مرجّحی است کیه
به او وجود اعطاء کند و مرجّح وجود سبن اول«خدا» است (فارابی.)10-10 :4033 .
نمونههایی از وحدت عقل و دین در فلسفه فارابی
مدینه فاضله و جامعه دینی یکی از اصول اساسی فلسفه سیاسی فارابی است و مقصود وی از
آن عبارت است از جامعه نمونه و برینی که در آن شغلها و مناصن بر اسیاس شایسیته سیاالری
میان افراد و جامعه تقسیم شده باشد .فارابی دربارۀ رابطه رهبیری دینیی و تشیکیل مدینیه فاضیله
مینویسد« :مردمی که به واسطه پیامبر اداره و تدبیر میشیوند ،برتیرین ،سیعادتمندترن و بهتیرین
مردم اند» ،اگر آنان یک امت تشکیل دهند ،امتشان امت فاضله خواهد بود و اگر مردمی باشیند
که در یک محی و مرکزی گرد هم می آیند ،آن مرکیز مدینیه فاضیله خواهید بیود » (فیارابی،
 .)13 :4033بخش اول سخن فارابی برگرفته شیده از قیرآن کیریم اسیت کیه مییفرمایید« :شیما
بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر شدهاید ،به کار خوب فرمان میدهید و از کار زشت باز
میدارید» ( آل عمران  /آیه .)443
بخش دوم سخن فارابی را نیز میتوان با سیره نبی اکرم (ص) در دورۀ مکی و مدنی مقایسیه
کرد .در دورۀ مکی به دلیل آماده نبودن شرای تاسییس امیت اسیالمی ،مراکیزی از قبییل ( دار
التبلیغ در قم ) و ( بیعت عقبه اول و دوم ) را تاسیس کردنید و ،لییکن در دوره میدنی بیا فیراهم
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شدن تاسیس امت اسالمی ،پیامبر اکرم (ص) اییدئولوژی اسیالم یعنیی مجموعیهای از باییدهیا و
نبایدها و ارزشها را برای ادارۀ زندگانی اجتماعی تشریع کرد.
ازجمله نمونههای وحدت عقل و دین نزد فارابی شباهت مدبر مدینه به خداوند است .فارابی
میگوید « :مدبر مدینه فاضله شبیه بیه سیبن اول (یعنیی خیدا) اسیت ،همیان خیدایی کیه وجیود
موجودات از او قائم به اوست»( .فارابی.)11 :4033 ،
این گفتار فارابی بیان کننده انسان کامل است که مظهر کامل تجلی اسماء و صفات خداوند
است و از این روی بیشترین شباهت را به خداوند دارد .پیامبران همان انسانهای کاملنید و پیس
از آنها حاکمان حکیمی که حاکم و مدبر مدینه فاضلهاند ،دارای چنین مقامی هستند.
از نمونههای وحدت عقل و دین نزد فارابی میتوان به تفسیر عقالنی او از لود ،قلیم ،کتیاب
و قیا و قدر نام برد که از جملیه ابیداعات و نیوآوریهیای فلسیفی فیارابی اسیت .او مییگویید
مقصود از این مفاهیم و اصطالحات معانی ظاهری و جسمانی نیست « .گمان نکن که قلیم ییک
ابزار جامد و لود یک سطح و کتاب ،شکل و صورت نوشته شدهای است ،بلکه میراد از قلیم و
لود ،فرشته روحانی و مقصود از کتاب ،تصویر حقایب اسیت ،قلیم ،معیانی را کیه در عیالم امیر
است میگیرد و آنها را با کتابت روحانی به ودیعت به لود میسپارد؛ و در نتیجه ،قیا از قلیم و
تقدیر از لود جریان مییابند» (فارابی.)131 :4135 ،
عقل ودین و رابطه آن دو در نگاه کانت
یکی از مسائل عمده کانت رابطه عقل و دین است که در طول تالش فکیری خیود بیه طیور
غیر مستقیم از آن بحث کرده است .به اعتراف خود کانت ،سوال اصلی او ،ایین اسیت کیه چیرا
علوم ریاضی و تجربی روز به روز رشد میکند .اما الهیات و فلسفه نظری همیشه در جا مییزنید
و فق مسائل کهنه آن دوباره نو میشود .کانت به دلیل تعلقش به خانوادهای تقیوا گیرا و درس
خواندن در مکتن عقل گراییی ،از هیر دو جرییان تیاثیر گرفتیه بیود .ایین دو بیه اضیافه روحییه
نقادانهای که داشت او را برآن داشت مسائل دینی را نیز با محک نقد خود بیازماید.
رابطه عقل و دین از نظر کانت در دو بخش عمده مطرد میشود:
 -4نقادی عقل نظری
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 -0نقادی عقل عملی
او در نقادیهای عقل نظری به سراغ مهمترین مسائل دینیی یعنیی خیدا ،جیاودانگی نفیس و
جهان میرود و با دید فلسفی به آنها مینگرد و به این نتیجه میرسد که ایین راه بیه جیایی نمیی
رسد و راه عقل نظری به ماوراء به بن بست میرسد .کانیت در نقیادیهیای عقیل عملیی معتقید
است میتواند وجود خداوند را اثبات کند ،لذا نوبت بیه دیگیر قییایا و احکیام دیین مییرسید
(بخشایش.)3-3 :4015 ،
کانت در واقع بعد دینی تازهای گشود .او گفت که آنجا که پیای عقیل و تجربیه مییلنگید،
خالیی پدید میآید که میتوان با ایمان پر کرد .او بر این عقییده اسیت کیه بیر اخیالق واجین
است که فرض را بر وجود خدا و بقای رود و اختیار انسان قرار دهد (گردر .)0113 :4011 ،در
مورد التزامات عملی ،کانت معتقد است اگر دین ما را به کاری امر کنید ییا از کیاری بیاز دارد،
تا آنجا که در چارچوب عقل محض عملی و اصول اخالقی قرار گیرد ،عمیل بیه آن عقالنیی و
وظیفه اخالقی ماست .لیکن اگر یک حکم دینی فراتر از عقل عملیی باشید ،مثیل آنکیه پیدری
مامور شود سر فرزند بی گناهش را ببرد ،کانت چنین اوامری را به دلییل آنکیه بیر ضید اخیالق
است رد میکند و معتقد است ما به همین دلیل کشف میکنیم که این دستورها نمیتوانید حقیاً
اوامر دینی باشد (بخشایش.)3-44 :4015 ،
نگاه تطبیقی به نقش عقل در شناخت خداوند از منظر کانت و فارابی
در جهان شناسی فارابی ،خدا وجودی متمایز از جهان دارد و این تمایز از طرییب تفکییک و
تمایزی است که فارابی میان وجود و ماهیت قائل شده است .او وجود را صفت خدا و امکان را
خاصیت «ماسوی ا »...میداند .پس «میا سیوی ا »...ییا ممکنیات بیرای موجیود شیدن محتیاج بیه
مرحجی هستند که به آنها وجود اعطا کند و آن مرجح وجود سبن اول «خیدا» اسیت ( فیارابی،
 .)10-10 :4033فارابی چگونگی رابطه عقل با خداونید را اینگونیه بییان مییکنید کیه عقیل بیه
خداوند آگاه است و مشتاق اوست .آنگاه او را مییابد و در عین حال به خویش نیز عالم اسیت
چرا که هر قدرت و عملی را که عقل دارد از ناحیه علتش که عله العلل اسیت دریافتیه ،در عیین
حال در مییابد که خودش نیز یکی از عطایا و مواهن این علت است ،بلکه در مییابد که همیه
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عطایا و مواهن ،تفیلی الهی اسیت .ایین بیدان جهیت اسیت کیه عقیل علیم اسیت و قیدرت و
جوهریت ،و همه این اوصاف در او امری یگانه است چه او دانایی است ،اما بیا ایین اوصیاف او
معلوم است .پس در این صورت اگر ما جیایز دانسیتیم تعقیل خداونید توسی عقیل را ،در ایین
صورت عقل قوا و کماالت خویش را نیز در مییابید و اگیر قیوا و کمیاالت خیود را دریافیت؛
ذاتش را نیز مییابد ،زیرا ذات او یکی از کماالت اوست .این تواناییهای عقل از ناحیه قیدرتی
است که از خداوند به دست آورده است و اینکه عقل قادر به ادراک کنه خیدای تعیالی نیسیت
به این جهت است که علم و معلوم در اینجا یگانهاند ( فارابی.)055 :4135 ،
این در حالی است که کانت خدا را مفهومی میداند که بیه اخیالق مربیوط مییشیود نیه بیه
فیزیک ،یعنی خدای کانت به اصول فاهمه نظری که عمدتاً در فیزیک از آن اسیتفاده مییشیود
تعلب ندارد ،زیرا خداوند در شرای زمانی نمیگنجد خدای کانیت صیانع اخیالق جهیان اسیت.
کانت معتقد است من فق زمانی می تیوانم عاقالنیه بیه دنبیال تحقیب ییک غاییت باشیم کیه راه
رسیدن به آن را باز بدانم .او غایت اخالق را « خیر اعالء» نام مییگیذارد .تحصییل ایین غاییت،
ال و نظیراً ،بیه اینکیه مفهیومی از
منوط است به خلب و خوی خوب اخالقی و تمیایلی عقیل ،عمی ً
تمامیت نامشروط را صورت بدهد (بخشایش.)401 :4015 ،
بنابراین خدای فارابی خدای عقالنی است؛ زییرا اول عقیل بیه آن آگیاه مییشیود و پیس از
آگاهی مشتاق میشود و اما خدای کانت خدای اخالقی است؛ زیرا کانیت راه شیناخت خیدا را
از طریب علم حصولی و با دالیل فلسفی ،مسدود مییدانید و خداونید را «صیانع اخیالق» معرفیی
میکند و شناخت خدا را از طریب عقل عملی (اخیالق میداری ) میسیر مییدانید .کانیت وجیود
خداوند و اوصاف او و همچنیین اختییار و جیاودانگی نفیس را از بیاب آنکیه از شیرای پیشیین
واقعیت و امکان قانون اخالقی در عقل عملی اند اثبات میینمایید .کانیت صیفاتی را کیه قیانون
اخالق نیاز دارد ،مثل قدرت مطلب و علم مطلب برای خداوند اثبات میکند .او بایید علیم مطلیب
باشد تا بر نظام علی جهان – که عناصر تجربی سعادت محکوم این نظام است – و اموال درونی
فاعل اخالقی – که فییلت به این قلمرو مربوط میشود – احاطه داشته باشید .همچنیین او بایید
قادر مطلب باشد تا بتواند سعادت رامعلوم فییلت قرار دهد و بینشیان رابطیهای پیشیین و ترکیبیی
برقرار سازد؛ یعنی عالمی سازد که در آن ،سعادت متناسن با فییلت باشد.
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تطبیق نگاه فارابی و کانت در راه رسیدن به سعادت
سعادت عبارت است از خیر مطلب و هر آنچه در راه رسییدن بیه خوشیبختی سیودمند اسیت
خیر است نه بالذات و لذاتیه و بلکیه خییر بیودن آن از جهیت سیودی اسیت کیه در رسییدن بیه
سعادت دارد و برعکس هر آنچه به وجهی از وجوه میانع از رسییدن بیه سیعادت شیود بیه طیور
اطالق شر است و چیزی که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است گاه بود کیه از امیور
طبیعی باشد و موجود بالطبع باشد و گاه وجود آن ارادی و باز بسیته بیه ارادت بیود؛ و همیانطور
شری که مانع رسیدن به سعادت است گاه از امور طبیعی و موجود در طبیعیت و بیالطبع اسیت و
گاه وجود و تعقل آن وابسته به اراده است (فارابی .)411 :4015 ،فارابی در بحث سیعادت امیور
الزم برای سعادت را چهار چیز میداند .فییلتهای نظیری ،فکیری ،خلقیی و صیناعات عملیی
(فییارابی .)443 :4140 ،او فییییلتهییای نظییری را از سیینخ ادراک عقلییی و یقینییی موجییودات
میداند ،یعنی حاالتی که نفس به وسیله آنها میتواند حقیقت را بشناسد.
فارابی این نیروی ادراکی بدیهیات که نخستین مرتبیه از فیییلتهیای نظیری اسیت را عقیل
نظری نامیده و چنین تعریف مییکنید «:قیوهای اسیت کیه بیه صیورت طبیعیی و بیدون بحیث و
استدالل ،علم یقینی به مقدمات کلی و ضروری که مبادی علومند ،دراختیار آدمیی مییگیذارد»
(فارابی .)53 :4011 ،این در حالی است که کانت در نقادیهای عقل نظری ،باب معرفت نظری
به مسائل دینی را بسته میداند و میگوید« :نهایت چیزی که میتوان از کوششهیای نظیری بیه
دست آورد ،توجیهی عقالنی برای این است که به گونهای عمل کنیم که گویی خداوند وجیود
دارد» (بخشایش.)431 :4015 ،
فارابی شناسایی سعادت را از رهگذر عقل نظری میداند و تصریح میکند« :شناسایی سعادت
کلی و عقلی است و به عهده عقل نظری است» ( فارابی .)10 :4033 ،او معتقد است «هر گاه به
واسطه قوه نظری علم به سعادت واصل گردید و عقل نظری آن را غایت و نتیجه کار خود قرار
داد و به واسطه آن قوت نزوعیه اشتیاق یه دان حاصل کرد و به کمک قوت اندیشه باید مورد
عمل قرار گیرد تا به واسطه آن (عمل به آن) و به کمک متخیله و حواس نیل بدان حاصل شود
استنباط کرد و سپس بوسیله آالت قوه نزوعیه اقدام به انجام آنگونه افعال نمود آنگاه است که
افعال آدمی همه خیر و زیبا بود و لکن اگر سعادت را نشناخت و یا دانست و آن را غایت
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مشتاق الیه خود قرار نداد و بلکه چیزی دیگر جز آن قرار داد و توس قوه نزوعیه بدان امر
اشتیاق و گردش حاصل کرد و بواسطه قوه رؤیت آنچه باید مورد عمل قرار گیرد تا بواسطه آن
و به کمک حواس و متخیله وصول بدان ممکن گردد استنباط کرد و سپس بواسطه آالت قوه
نزوعیه آن گونه افعال را انجام داد در این صورت همه افعال انسان شر و نازیبا بود ( .فارابی،
 .)003-003 :4015اعتقاد فارابی بر این است که شناسایی کلی و عقلی سعادت به عهده عقل
نظری است که کلی و بدون عوارض مشخص کننده وجودی است و هرگز نمی تواند به وسیله
انسان وجود یابد ،آنچه در این مقوله میگنجد تنها این است که مثالً سخاوت یا عفت چیست؟
و چنین چیزی باید با عوارضی چون زمان ،مکان و...همراه شود تا موجود شیود .سیخاوت و
عفتی که به وسیله انسان محقب میشود فردی از آن کلی است ( فارابی .)453 :4140 ،در مقابیل
کانت احکام اخالقی یعنی همان بایدها مثل عفیف بودن را ترکیبی پیشین میداند؛ یعنیی معتقید
است از هستها مثل «عفت» نمیتوان بایدهای عملیی را نتیجیه گرفیت ،او معتقید اسیت باییدها
پیشین اند و کلیت و ضرورت دارند ،برای مثال :اگرچه در عالم واقع همه انسانها دروغ بگویند
یا از آن خوششان بیاید ،اما عقل عملی همچنان این حقیقیت را درک مییکنید کیه نبایید دروغ
گفت .در مورد راه رسیدن به سعادت نیز فارابی ،معرفت عقالنی و وحییانی در کنیار هیم را ،راه
وصول به سعادت و تخلد میداند و لیکن این نحوه وصول را در بیین خیواص و عیوام متفیاوت
می داند .او معتقد است این تفاوت متیدولوژیک اسیت ،فیلسیوفان و خیواص از راه اسیتدالالت
عقلی وعوام الناس به مدد تخیل و یا تصاویر و سمبلها ،اما هر دو بیه سیعادتی واحید مییرسیند
که رسیدن به سبن اول است (فارابی .)415 :4140 ،در مقابیل کانیت راه وصیول بیه سیعادت را
مبتنی بر نیت و وجدان اخالقی می داند و معتقید اسیت کیار اخالقیی بیا هیر انگییزه دیگیر نظییر
ارضای عاطفه ،تحصیل کمال و سعادت و یا پاداش دنیوی و اخروی به هیچ وجه ارزش اخالقی
ندارد .کاراخالق آن است که چون وظیفه عملی انجام آنرا ایجاب میکند ،فاعل به حکم عقیل
(عقل عملی) آن را انجام می دهد و هیچ چشم داشتی نسیبت بیه پیاداش ییا آثیار مترتین بیر آن
ندارد (دژاکام .)35 :4015 ،نتیجه اینکه فارابی در بحث سعادت وراه وصول به آن بیشیترین بهیا
را به عقل نظری داده و معتقد است ،شناسایی سعادت از راه عقل نظیری اسیت و راه وصیول بیه
آن نیز از طریب معرفت عقالنی و وحیانی در کنار یکیدیگر اسیت در حیالی کیه کانیت در ایین
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مبحث بیشترین بها را به عقیل عملیی مییدهید و راه شیناخت سیعادت را از طرییب عقیل عملیی
میداند و معتقد است از طریب وجدان اخالقی و نیت اخالقی میتوان به سعادت رسید.
فارابی راه رسیدن به سعادت را ازباال به پایین میداند .به ایین معنیا کیه رسییدن بیه کمیاالت
مطلوب از طریب آشنایی به معارف و معلومات عملی و نظری اسیت کیه ایین شیناخت از طرییب
عقل فعال در اختیار انسان نهاده میشود .در مقابل کانیت راه رسییدن بیه کمیال و سیعادت را از
پایین به باال میداند .کانت راههای مهم حقیقت را به روی آدمی مسدود میداند و جهیان غیین
را از قلمرو فعالیت شعور و ذهن انسان بیرون میداند و آن را به نیروی بیاطنی ییا حیس اخالقیی
واگذار میکند.
تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی از نظر کانت و فارابی
درباره عقل نظری و عقل عملی و تفاوت آنها با یکدیگر سخن بسیار گفته شده اسیت ،ولیی
یکی از مهمترین سواالتی که در این باب مطرد شده ،این است که آیا در انسان دو عقل وجود
دارد که یکی را نظری و دیگر را عملی گویند ییا اینکیه عقیل ،واحید بیوده و دارای دو جهیت
مختلف است؟
کسانی که بیر ایین عقییده انید کیه عقیل ،ییک حقیقیت بیشیتر نیسیت ،اخیتالف را از ناحییه
مدرکات و متعلقات آن میدانند به عبارت دیگر ،گفته مییشیود اخیتالف مییان عقیل نظیری و
عقل عملی ،جز اختالف بین مدرکات و متعلقات آنها ،چیز دیگری نیست .آنچه با عقل ادراک
میگردد ،اگر از جمله اموری است که درباره آن گفته مییشیود سیزاوار اسیت انجیام شیود ییا
شایسته است که ترک شود ،ناچار از مدرکات عقل عملی خواهد بود ،ولی اگر از جمله اموری
باشد که درباره آن ازفعل و ترک سخن به میان نمیآید ،از مدرکات عقل نظری بشمار میآید.
قوای نظری و عملی ازنظر فارابی
فارابی ،از جمله اشخاصی است که تفاوت عقل نظری و عقل عملی را به تفاوت در معلوم و
متعلب ادراک مربوط دانسته است .قوه ناطقه در آدمیزاد به دو بخش اساسی تقسیم میشود .قیوه
نظری نیروی است که بواسطه آن انسان آنگونه دانشهیایی را ادراک مییکنید کیه شیاناً میورد
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عمل واقع نمیشود قوه عملی عبارت از نیروی است که با استناد بیه اراده انسیان بیه امیوری کیه
شاناً مورد عمل واقع میشود معرفت حاصل میماید .کانت نیز معتقید اسیت انسیان دارای از دو
عقل (عقل نظری و عملی) است و اعتقاد دارد عقل محض نظری و عملی بیه طیور مسیاوی بیین
انسانها تقسیم شده است ،اما ممکن است در بعییی افیراد انسیان هنیوز رشید نیافتیه باشید و در
بعیی دیگر رشد یافته باشد (بخشایش.)1 :4015 ،
رابطه عقل نظری و عملی با دین از منظر کانت و فارابی
کانت در نقادیهای عقل نظری به سراغ مهمترین مسایل دینی یعنی خدا ،جاودانگی نفس و
جهان میرود و با دید فلسفی به آنها مینگرد و عقل نظری را از اثبات این مسائل عاجز میداند.
او از اندیشمندانی است که اثبات وجود خدا را از طریب عقل نظری خرد گریز میداند نیه خیرد
ستیز .کانت حوزه فعالیت خود را به امور عینی و تجربه پذیر محیدود مییکنید .او معتقید اسیت
قیایای دینی و اخالقی را نمی توان به وسیله عقل نظری اثبات کرد .دلیلش این بود کیه کانیت
دین را از مقوالت غیر تجربی میشمرد و به همین دلیل معتقد بود که دیین و ایمیان بیه میاورای
قلمرو عقل تحقب دارند (گردر.)015 :4011 ،
عقل عملی از کانت
به نظر کانت عقل واحد است ،ولی این عقیل واحید وسییعتر از آن چییزی اسیت کیه میا در
پدیدارهای مادی و حسی اعمال میکنیم .مفهوم عقل وسیعتر از صرف مفهوم عقل نظری اسیت
و ذهن ما مرجع کلی و عامتری از آن دارد ،زیرا که خود آن را مورد نقادی قرار میدهید .عقیل
ال در
ن ظری بدین معتی جنبه ای از عقل است و بعید دیگیری از همیین عقیل وجیود دارد کیه اقی ً
مواردی اگر هم از آن کامال متمایز نگردد ،حداقل امکان کابرد دیگری را به ما میتواند بدهید.
عقل عملی همان عقل به معنای کلی کلمه است که مجهز به اراده شده و یا بهتر بگوییم به اراده
جهت بخشیده است و توجه آنرا به انجیام دادن عمیل خییر برانگیختیه اسیت (مجتهیدی:4030 ،
.)431
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در مقابل فارابی نسبت عقل بالقوه را به عقل بالفعل به نسبت خورشید به بصر تشبیه مییکنید
و میگوید :عقل بالقوه نسبت به عقل بالفعل به منزله آفتاب برای بصر است ،زییرا منزلیت عقیل
بالفعل نسبت به عقل هیوالنی همان موقعیت آفتاب است به بصر .زیرا بصر قیوه و هیئتیی بیود در
ماده و قبل از آنکه بالفعل مبصر واقع شود بالقوه مبصر بود و رنگها قبیل از اینکیه دییده شیوند
بالقوه مبصر و مرئی بودند پس در جوهر هیر قیوه باصیرهای کیه در چشیم اسیت خیود بیه خیود
کفایتی نبود که بالفعل بصر شود و همین طور در جیوهر رنیگهیا خودبخیود کفیایتی نبیود کیه
مرئی و مبصر بالفعل شوند .زیرا آفتاب به بصر ضوئی اعطاء میکند که به واسیطه آن استییائت
یابند و مبصر شوند پس بصر به واسطه ضیوئی کیه ازخورشیید اسیتفاده مییکنید مبصیر و بصییر
بالفعل میشود و الوان نیز به واسطه همان ضوء مستفاد مبصر و مرئیی بالفعیل مییشیوند .پیس از
انکه مبصر و مرئی بالقوه بوده اند .پس حال وضع این عقیل بالفعیل نییز چنیین بیود کیه بیه عقیل
هیوالنی چیزی افاده میکند که معقوالت را در او مرتسم میکند که آن چیز مرتسیم نسیبت بیه
عقل هیوالنی به منزله ضوء است نس بت به بصر .همیانطور کیه بصیر بیه واسیطه خیود ضیوء ،آن
ضوئی که سبن بینایی او است میبیند و نیز آفتابی که خود سبن ضوء است به واسیطه بصیر بیه
عینه می بیند و به واسطه آن اشیائی را که بیالقوه مبصیر و مرئیی هسیتند را نییز میی بینید و بیدین
ترتین مبصر و مرئی بالفعل او میشوند .همین طور است حال عقل هییوالنی کیه بیه واسیطه آن
چیزی که منزلتش نسبت به آن عین ًا به منزله ضوء اسیت نسیبت بیه بصیر خیود آن چییز را تعقیل
میکند و نیز عقل هیوالنی به واسطه آن عقل بالفعلی را که خود سبن ارتسیام آن چییز در عقیل
هیوالنی بود تعقل می کند و به واسطه همان چیز است که معقوالت بالقوه بالفعل میشوند .بعید
از این که عقل بالقوه است عقل بالفعل میشود (فارابی.)003-003 :4034 ،
فارابی معتقد است انسان به وسیله عقل فعال میتواند تکامل یابد تا مجرد شیود و بیه مرتبیت
خود عقل فعال برسد .نیرویی که عقل فعال به انسان عطا میکند موجن میشیود کیه بیه وسییله
آن به کماالت مطلوب روحانی برسد و آشنا به معارف نظری و عملی شیود ،و زشیت و زیبیا را
بشناسد و در جهت عقل عملی به مرتبهای از کمال مطلوب برسد که توام با عقیل نظیری بتوانید
انسان کامل شود ،عقل فعال در نظر فارابی واسطه فیض از باال به پایین است و آنرا رود القیدس
یا جبرییل مینامد (فارابی.)013 :4034 ،
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او به عنوان یک فیلسوف تالش میکند تا اصول فلسفی خود را با عقاید دینی تطبیب کنید و
در واقع برای عقاید دینی خود پایه و اساس فلسفی و عقلی فراهم مییکننید و امیا کانیت معتقید
است ایمان خردورزانه مبتنی بر زمینه عقل عملی است و نه عقل نظری ،زیرا عقل نظری توانیایی
اثبات درستی یا نادرستی دعاوی دینی را ندارد .چنین ایمیانی از وجیدان اخالقیی انسیان نشیات
میگیرد (بخشایش.)01 :4015 ،
نتیجه گیری
در بررسی تطبیقی دیدگاه کانت و فارابی در مورد رابطه عقل و دین میتوان به تفاوتهیای
زیر اشاره کرد .تفاوتهایی که میتوان میان دیدگاههای این دو فیلسوف یافت یکی نظرییه آن
دو در باب عقل نظری و عملی و رابطه آن با دین است .کانت به نقادی عقیل نظیری پرداختیه و
در این نقادی به سراغ مهمترین مسایل دینی یعنی خدا ،جاودانگی نفس و جهیان و  ...مییرود و
عقل نظری را از نظر اثبات این مسائل عیاجز مییدانید .او اثبیات خیدا را از طرییب عقیل نظیری
خردگریز میداند .کانت اثبات این قیایا را به عهده عقیل عملیی مییگیذارد و معتقید اسیت از
رهگذر نیت و وجدان اخالقی میتوان به خدا رسید و پس از آن نوبت به دیگیر قییایای دینیی
میرسد.
این در حالی است که فارابی عقل فعال را در انسان ،وسیلهای میداند که مبدا هر دو معرفت
(وحیانی و عقالنی) است و معتقد اسیت عقیل و دیین ماهیتیاً یکیی هسیتند؛ چیون از ییک مبیدأ
سرچشمه می گیرند .عقل فعال در فلسفه فارابی همیان فرشیته وحیی ییا جبریییل امیین اسیت کیه
واسطه فیض از باال به پایین است .در مورد رابطه عقل با خداوند ،فارابی به خدای عقالنی معتقد
است .او اعتقاد دارد عقل به خداوند آگاه میشود و سپس مشتاق او مییشیود و بعید از آن او را
می یابد در عین حال به خود نیز عالم است .اما کانت به خدای اخالقیی معتقید اسیت .کانیت در
معرفی خداوند ،خدا را صانع اخالق میداند .اومعتقد است خیدا مفهیومی اسیت کیه بیه اخیالق
مربوط می شود نه به فیزیک .تفاوت دیگر مییان دییدگاههیای ایین دو فیلسیوف ،سیعادت و راه
رسیدن به آن است.
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فارابی شناسایی سعادت را از رهگذر عقل نظری میداند و معتقید اسیت سیخاوت ییا عفیت
مفاهیمی کلی اند و بر عهده عقل نظری هستند و هنگامی میتوانند به وسیله انسان محقیب شیوند
که در قالن عوارضی همچون زمان ،مکان و...قرار گیرند .اما کانیت معتقید اسیت از هسیتهیا،
بایدها نتیجه نمیشود .مثال :درک زشتی دروغ بر عهیده عقیل عملیی اسیت؛ اگیر چیه در عیالم
خارج همه انسانها دروغ بگوینید .در وصیول بیه سیعادت نییز فیارابی رسییدن بیه سیبن اول را
سعادت و کمال می داند و معرفت وحییانی و عقالنیی در کنیار هیم را راه وصیول بیه سیعادت و
تخلد می داند ولیکن این نحوه وصول در میان خواص و عوام متفاوت است .او معتقد است ایین
تفاوت ،متدولوژیک است .فیلسوفان و خواص از راه اسیتدالالت عقلیی و عیوامالنیاس بیه میدد
تخیل و یا تصاویر و نمادها به آن میرسند ،در حالی که وصول به سعادت نزد کانیت بیه وسییله
وجدان و نیت اخالقی صورت میگیرد.
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