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 نامه مفاخر راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی حکمت

 
ناماه ییال تهیاه شاده باشاند، بارای داوری و انتشاار پا یر           ههاایی کاه طباق شایو     مقاله

 :شوند می

 های علمی نشر نیافته و یا تحت بررسی نباشد؛ در نشریات دیگر و یا در کنفرانس  مقاله .1

حاصل تحقیق علمی با نوآوری به زبانی ساده و روان و با رعایات قواعاد نگاار       مقاله .2

 ادبی تألیف شده باشد؛

گفتاار، طارم مساأله،     ، پای   چکیده مقالاه، کلیاد وا ه  : ترتیب زیر باشدساختار مقاله به  .3

 گیری، اضافات، کتابنامه؛ های تحقیق، بحث نظری، نتیجه پیشینه تحقیق، رو  تحقیق، داده

مستندات و مراجع مقاله نخست با منابع دست اول و مساتندات در کتابناماه یعنای پایاان      .4

 :دمقاله به ترتیب زیر الفبایی نوشته شو

: ، عنوان مقاله یا کتاب، چاپ، مصحح، جلد، محل نشر(سال انتشار. )نام خانوادگی، نام

 .ناشر

خاانوادگی، ساال    های متن مقاله همه درون متنی، یعنی در داخل پرانتز، با قید ناام  ارجاع .5

؛ از ارجاع به مطالاب  (51، ص 1362کوب،  زرین: )انتشار و صفحه، مانند الگوی مقابل باشد

 های معتبر خودداری شود؛ تی غیر از سایتاینترن

بااارای ساااایت مجلاااه  Wordو  PDFهاااا تایاااو شاااده و باااه صاااورت فایااال   مقالاااه .6

(nashriatanjoman@yahoo.com) به نشانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال شود؛ 

با مشخصات زیر باشد، عکس و ضمائم در پایان  A4صفحه  22 صفحات مقاله حداکثر .7

 :بیاید« ضمائم»ن مقاله تحت عنوا

فونات  : ، عناوان نویسانده مقالاه   16فونت میترا سایاه  : ، عنوان مقاله13 فونت زر نازک: متن)

، زیار مجموعاه   11فونات زر سایاه   : ، ساوتیتر 13فونات زر سایاه   : ، تیتار اصالی  12میترا سیاه 

، 13فونات بادر ناازک    : ، عربی متن11فونت زر نازک : ، پانویس11فونت زر سیاه : سوتیتر

 ؛(9فونت نازک : ، التین پانویس11فونت نازک : التین متن
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نتـايج  . شود و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد اسـت  مقاالت دريافتي عودت داده نمي .8
ت تأييـد داوري و تقاضـاي نويسـنده    گيرد و در صـور  داوري در اختيار نويسندگان قرار مي
 گردد؛ گواهي پذيرش مقاله نيز صادر مي

 .حتواي مقاالت به عهده نويسنده آن استو ممسئوليت مطالب  .9

  
  
 



 

 

 

 فهرست مطالب

 

 7 .............................. ...هندسه معرفتی خاص و عام یها یژگیو نییتب و یبازخوان

 قی اجیه؛ دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانیتدکتر 

 77 ..................................................... تیعل لیتحل در یغزال دگاهید یبررس و نقد

 اصغر جعفری ولنی علیدکتر 

 34 .................................................... یغزال محمّد امام ۀالفالسف تَهافُت به ینگاه

 غالمرضا جمشیدنژاد اولدکتر 

 96 ............................... یغزال محمد ابوحامد سلوک و ریس و انهیصوف یها شهیاند

 محمدرضا ذاکرعباسعلیدکتر 

 69 جماعه ابن و یغزّال دگاهید از دانشجو و استاد انیم یآموزش وندیپ به ینگاه مین

 محمدحسین ساکتدکتر 

 906 ........................................................................... اندلس در یسوز اءیاح

 اهلل عباسی حبیبدکتر 

 976 ............................................ یغزال احمد العشاق سوانح در رتیغ و عشق

 شمسی غفاری؛ دکتر حسن بلخاری قهی

 939 .......................................................................... چکیده مقاالت انگلیسی

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 های عام و خاص بازخوانی و تبیین ویژگی

 بوحامد غزالی در تفسیر قرآن کریمهندسه معرفتی ا
 

 تقی اجیهدکتر 

 اسحاق طغیانی اسفرجانیدکتر 
 

 چکیده
یی کاه باه پدیدارشناسای جهاان مشاهود      هاا  ، افازون بار آیاه   قرآن کاریم ی درونی ها از ویژگی

ریزی معانی تودرتو والیه به الیه  پردازد، بهره گیری از حداکثر ظرفیت الفاظ و آیات برای قالب می
شاود   مای این خصیصه سابب  . گوید میکه از حقایق ماورائی و آن سویی این جهان نیز سخن  است

. ای را در نگااه مفسارین و جوینادگان معاانی و مفااهیم قرآنای بگشااید        که افق دید بسیار گساترده 
باه درک   ی وسایعی باشاد تاا در یاک آیاه،     هاا  بنابراین پژوهنده این ساحت باید متعماق در دانا   

استعمالی و مقصود در لفظ و معنا،  در مفاد قرآن کریمد و متنوع نایل شود و چون موضوعات متعد
شناسی اسات، مفسار بایاد در کشاف      شناسی و معرفت در پی تعیین مراد خداوند، در مباحث هستی

مراد خداوند طبق معنای ظاهر، که ناظر بر تطبیق کامل با معنای بااطن آیاات اسات، قاوه و قریحاه      
در میاان  . داشته باشد تا غلط فهمی و تأویل نابه جا به اسم تفسایر باه وجاود نیایاد    کشف و استنباط 

ی بنام است که تال  کارده باا تفسایری روشامند در ساه      ها چنین مفسرانی ابوحامد غزالی از چهره
در بیان معاانی  . در آیات الهی غواصی کند« کشف مدالیل»و « کشف مقاصد»، «بیان معانی»: مرحله

گان و عبارات قرآنی، برای کشف مقاصدی است که خداوند از انتقال مراد خوی  در توجه به وا 
ی یهنای و  هاا  تبیاین ویژگای   شود در حد سطور محدود به میدر این مقاله سعی . آیات داشته است

وی را کاه چاون دو    بندی اصول مشاترک و عاام   خصوص در یک دسته زبانی غزالی بپردازیم و به
بیان کنیم و در نهایت تحلیال اصاول خااص وی     ،ز فهم و بیان آیات استستون یک نردبان در طر
 .یمیاست، بیان نما قرآن کریمیافت به تفسیر از  ی نردبان معرفتی او در رهها را، که به مثابه پله

 .امام محمد غزالی، سبک تفسیری غزالی، تفسیر قرآن کریم :کلیدواژه

                                                           

 .دانشیار دانشگاه اصفهان. (Taghi.ejieh@gmail.com) 

 .استاد دانشگاه اصفهان. (etoghiani@yahoo.com) 

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ی متداول در میان علوم اسالمی اسات کاه در آن   ها دان ترین  از مهم قرآن کریم تفسیر

حادیث، تااریخ، فقاه، علاوم بالغای،      : ی مختلاف ها اعظم معارف گسترده اسالمی در حوزه

ی مختلاف علاوم اجتمااعی و در    هاا  لغت، حکمت، عرفان و حتی نجوم و طب و درسااحت 

 .گردد میی مختلف را شامل ها شاخه

فرقاان اسات کاه در مفهاوم لغاوی       ۀسور 33ن از آیه تفسیر در میان مسلمی ۀپیدای  وا 

کاه خداوناد    ،«تَفسیراإِلََّا جِئْناكَ بِالْحَقَِّ وَ أَحْسَنَ  يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍوَ ال »: کار رفته اسات  هخود ب

خاطر بخشیده است که مخالفات مخالفاان وی، باا لطاف الهای در تأییاد او        به پیامبر اطمینان

 .مواجه خواهد شد

 بارداری از مفااهیم آیاات    تفسیر به معنای کشف یاا پارده   اینکهلوم اسالمی در محققان ع
چگونه فهمی و  اینکهاما در  ؛است، هیچ تردیدی ندارند قرآنالزم و ملزوم فهم  قرآن کریم

ی دارند و در أاختالف ر ،تواند تفسیر تلقی گردد مییی ها یی و در چه رو ها با چه ویژگی

البتاه ایان مطلاب کاه چاه      . گیارد  میب تفسیری مختلف شکل همین اختالف است که مکات

در میان دانشمندان اسالمی نیر ساابقه بحاث داشاته     ،توانند مفسر قرآن تلقی شوند میکسانی 

تفسایر باه صاحابه    »: در تفسیر قرآن اعتقاد دارد که( ق333ف )به عنوان مثال ماتریدی. است

چارا کاه صاحابه از نزدیاک شااهد       .شاود  یمدر حالی که تأویل به فقهاء مربوط  ،تعلق دارد

، 5 ، ج1384ماتریادی،  ) «دانستند میرا به خوبی  قرآنی وحی ها تمام ویژگی وقایع بودند و

هارکس  »: در مقاتال عقیاده دارد  ( ق151 ف)و این در حالی است که ابن سالیمان  ( 93ص 

ابان  ) .«شاود  می سواد محسوب امی بی ،ویل آن را نداندأدر حالی که ت ،را تالوت کند قرآن

 (26، ص 1423سلیمان، 
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ی گوناگون مسلمان بوده و به صورت تمایزات ها همواره در میان نحله ،این تضارب آرا

البتاه اصال مسالم مشاروعیت و اعتباار جاواز        ؛جدی بین آرا مفسرین خودنمایی کرده است

جیهی بارای  هایچ تاو   است که از صدر اسالم وجود داشته و از آن زمان تا کنون قرآنتفسیر 

منحصار در   ،چاه در مخالفات باا تفسایر مطارم اسات       آن. مخالفت با آن پ یرفته نشده است

 .است« تفسیر به رأی»و یا ناظر به موضوع  آیات متشابه

 

 نگاهی گذرا به تاریخ تفسیر

، شخص رساول  قرآنتفسیر  م اهب اسالمی است، که آغاز کنندۀ از مسلمات میان همه

نحل به آن تصریح شاده   ۀسور 44نکته ای که در آیه . است( له وسلمصل اهلل علیه و آ)اکرم

إِلَیْاكَ الاِّكَّرْرَ لكبُيَایَِّنَ    وَأنْزَلْناا  »: برای مردم را به ایشان دساتور داده اسات   قرآن کریمو تبیین 

چاه   رای ماردم آن و این قرآن را به تو نازل کردیم تا با  ،«يَبَفَکَّرون وَلَعَلََّهُمْ لكلنََّاسِ ما نُزَِّلَ إِلَیْهِمْ

 .شاید تفکر نمایند ،تبیین و شرم کنی ،ایم را برایشان نازل کرده

به این کار مباادرت کردناد کاه در رأ      ،ی بعدی از صحابهها پس از آن است که نسل

آنها حضرت علی علیه اسالم و سپس ناام ده تان از مفساران صاحابه از جملاه ابان عباا  و        

 .سعدبن جبیر و عکرمه مطرم است چون همسرانجام ده تن از تابعین 

ای اسات کاه تفاسایر مکتاوب آغااز       در تاریخ تفسیر، عصر تدوین تفسیر مربوط به دوره

شاناختی و ادبای    ی بارز این عصر ارائه آثار تفسیری با سابک زباان  ها از مشخصه. شده است

ی هاا  در ایان زمیناه اولاین آثاار باا ناام      . شاود  مای ره مباحث تفسایری افازوده   یاست که به دا

ه معمار بان   ابوعبیاد از آثار ارزناده   مجازالقرآن. گردد میعرضه  القرآن معانیو  مجازالقرآن

در آن برخاى از کلماات و آیاات قرآناى را از     وی اسات کاه   ( ق211)متوفاى  یمىممثنى ت

اثر ابوزکریا  القرآن معانی .صورت لغوى و ادبى تفسیر کرده است آغاز تا انجام به ترتیب، به

. اسات  قارآن کاریم  ، تفسایر لغاوى و نحاوى    (ق217متاوفى  ) یحیى بن زیاد معروف به فرّاء

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AB%D9%86%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AB%D9%86%DB%8C
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 توجاه ماورد   که در فهم آن نیاز به شرم و توضیح داشاته اسات   را یات و کلماتىآ ،نویسنده

  .استقرار داده 

تاوان فهمیاد کاه ساه دساته تفسایر        میاز بررسی مجموعه آثار حاصل شده در این عصر 

 :وجود داشته است

 ؛...(با نقل احادیث ، قصص و)تفاسیر توصیفی و تشریحی  .الف

 ؛(ی لغوی و مفهومیها بحث ۀلغت و توجه به شعر درباربا نقل شرم )تفاسیر ادبی  .ب

 .رویکرد فقهی و آیات االحکام تفاسیر شرعی با .ج

 و تفسایر سافیان ثاوری کاوفی     ( ق114ف)در گروه اول، تفسیر مجاهاد بان جبیار مکّای    

ف )و تفساایر کلباای ( ق115ف)در گااروه دوم، تفساایر ضااحاک باان ماازاحم   ؛(ق161 ف)

  تفسایر جاامع ابان وهاب     و( ق 151ف )ر مقاتال بان سالیمان   و در گروه ساوم تفسای  ( ق164

 .توان نام برد میرا ( ق 197ف )

 

 ای ویژه دوره

عربستان موضوع مهمی چاون اخاتالف قرائاات در     ۀبا گستر  اسالم در بالد شبه جزیر

بصره و کوفاه ماورد بحاث قارار      عصر خالفت عباسی رخ نمود و در مراکزی چون حجاز ،

ی لغوی و ادبی و با استشهاد به اشعار عرب پارده از  ها ی شد با ارائه بحثدر ابتدا سع. گرفت

این امر در میان محققان چنان گستر  یافت که منجر به شکل گرفتن . معانی آیات بگشایند

بخشای   ولای در آن زماان   ؛آیاد  مای مباحثی شاد کاه اماروز جازء علاوم قرآنای باه حسااب         

 .شد میجدانشدنی از تفسیر تلقی 

 صارف و نحاو  دانشامندان ایرانای    ،(ق 181ف )سیبویه  :وره نام بزرگانی چوندر این د

ابوعبیده المثنی  که مروج مکتب قرائت بصره بود، و پیشوای مکتب نحوی بصرهی زبان عرب

در ایان میاان   . پررنا  تار از دیگاران اسات    ( 276ف )ابن قتیبه دینوری و( 211ف)التمیمی

بار   .تری دارد صخدینوری، در میان تفاسیر قابل توجه، چهره مش القرآن تأویل مشکلکتاب 

 وی برای اولین بار نکات برجسته محتوایی و وابسته به سیاق آیاات  اسا  اطالعات موجود،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%88
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مود و توضیحات جدیدی در معانی مفارد کلماات قرآنای در    را تبیین و مطرم ن قرآن کریم

 . شعر و قواعد ادبی ارائه کردکنار 

توجه به اختالف قرائات در تفسیر هم اهمیت پیدا کرد که نمونه کامل چنین تفسیری باا  

کاه  ، (ق217متاوفى  ) فارّاء کریا یحیى بن زیاد معروف باه  زابو القرآن معانیاین شیوه را باید 

مانناد   کاری که در قرون بعد هم در آثاری. دانست ،است قرآن کریمو نحوى تفسیر لغوى 

 ابااوجعفر نحاساای  القاارآن االعاارابو ( ق311ف ) ابواسااحاق زجااج  القاارآن و اعرابااه معاانی 

و دیگاران اداماه پیادا کارد و در     ( ق437ف )ابی طالب قیسای   القرآن مشکلو ( ق338ف )

باه قلام    جاامع البیاان فای تأویال القارآن     باا ناام    نقارآ نهایت به تدوین اثری جامع در تفسیر 

تفسیری که نکات مهم کالمی را هم به تفسیر پیشینان افازود  . محمدبن جریر طبری، انجامید

 .به عنوان منبع محوری تفاسیر اسالمی پ یرفته شد ها و برای قرن

ی مختلاف کالمای از   هاا  ورود مباحث کالمی در کنار مباحاث دیگار در تفاسایر، نحلاه    

جمله اشاعره و بی  از همه معتزله و شیعه را برانگیخت تا حجم انبوهی از این گونه مباحاث  

الا هبی،  : ک.برای اطالع بیشاتر، ر )، ییل شرم آیات قرآنی در تفاسیر خود مطرم نمایند را

اثر فقیه شافعی و متکلم اشعری یعنی فخرالادین   الغیب مفاتیحترین این تفاسیر  از مهم (1976

است که در میان تفاسیر، مورد رجوع و توجه موافقین و مخالفین وی قارار  ( 616 ف)رازی 

صبغه فلسفی و کالمی این تفسیر بار  . است تفسیر کبیرگرفت؛ تفسیری که اکنون معروف به 

در ایان جهات تفاسایر    . جهات دیگر آن غلبه دارد و مبتنی اسات بار اصاول عقایاد اشاعری     

قارن ششام و ناصارالدین عباداهلل      برجساته  شانا   زباان و  مفسار ( 538ف )جاراهلل زمخشری 

نیاز بایاد ماورد توجاه      را بیضاوی، معروف به قاضی بیضاوی، از قضات و افاضل قرن هفاتم 

 . قرار داد

روض الجناان و  تارین آنهاا    لیف شده اسات کاه مهام   أتفاسیر شیعی مهمی نیز ت چنین هم

البرهاان  و ( ق554ف ) ابوالفتوم رازی، عالم و متکلم بزرگ شیعی قارن ششام   روم الجنان
 محادثین ، فقهااز مشهور به عالمه بحرانی، ( ق1117ف )شم بحرانیها سید فی تفسیر القرآن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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باارزترین ویژگای ایان    . اسات  قمری قرن دوازدهمیل و اوا قرن یازدهمدر  شیعه مفسرینو 

 .در تفسیر کالم الهی است قرآنتوجه به احادیث شیعی و آیات ، تفاسیر

 

 قرآنی سبکی غزالی در تفسیر ها ویژگی

رابطاه اساتوار میاان سابک و هنار اشااره       »شناسان، سبک را به هنر تعبیر کارده و باه    زبان

رعیناا فناون البناات    »: شاود  مای یعنی حال و گوناه؛ گفتاه    «هنر»فن یا  ۀاند، چون به وا  نموده

باا انگیازه ساخن و     هاای متفااوت و متناساب    ، یعنی ساخن را باه گوناه   «واصبنا فنون االموال

باراین اساا  ساخنور وقتای کاه باه       ( 35، ص 1387سایدی،  ) .«کناد  مای شنونده کالم بیاان  

بلکاه در ایان مقاام باه      ؛کناد  مای گوید، سخن را به یک گونه خاص بیان ن میمناسبتی سخن 

و در . کوشد چناد زباانی را در تفهایم معاانی ماورد نظار برگزیناد        میآورد و  میتفنن روی 

ضمن آن گاه به قصد تحقیق، کوتاه و گاه به قصاد فهمانادن، بلناد و گااه باه قصاد تأکیاد،        

ولی توجه وی به کالم باا توجاه باه مقتضاای حاال و میازان توجاه و کثارت          ؛کند میتکرار 

را  قارآن کسای برتاری   » :(ق 276)باه گفتاه ابان قتیباه     . باشاد  مای عیت و ارز  موقعیت جم

هام  ( ق 388)خطابی ( 12، ص 1973) .«فهمد که دان  و دیدگاه او بسیار گسترده باشد می

تار و باه ظرافات معناا بهتار       در میان سخنوران هرگاه یکی را دقیق»: نویسد میدر این ارتباط 

ایان جسات و جاوی دقیاق معاانی را      ( 35، ص تاا  بی) .«خواهی داد یافتی، حکم به برتری او

 .پردازیم مینامیم، موضوعی که در سطور آینده این مقاله به آن بیشتر  میتفنن 

کام برحساب زماان کاه ساپری       کام قرآن کاریم  چه گ شت، تفسیر و تبیین  براسا  آن

 فای علاوم القارآن    البرهاانی : متناسب با کثرت علوم، متعادد گردیاد و کتبای چاون    ، شد می

الادین   جاالل  االتقاان فای علاوم القارآن    یاا   (ق794 ف) بدرالدین محمد بن بهادر زرکشای 

تارین اثار در علاوم قرآنای اسات، باه عاالم تفسایر          ترین و جامع که مهم(ق911ف )سیوطی 

 .عرضه شد

ی بالغی در آیات آسمانی نیز به کشاف معاانی   ها ی متداول فوق، دقتها عالوه بر شیوه

در . رساید  مل و تعمق بیشتر در فهم معاانی أاندیشی و ت تر انجامید و به  رف ر و مناسبشیوات
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مطارم  ( 516م )ای چاون اماام محماد غزالای      ، دیدگاه شخصیت برجستهها میان این دیدگاه

تفسایر   ۀوسیع اطالعات در علوم اسالمی به حاوز  ۀاست که با کثرت تألیفات گسترده و دامن

باره وی از باب تادبر در   در این. پردازد میع و نوآوری در این ساحت شود و به ابدا میوارد 

چاه ماداخالت    کوشد تا بسط مقال دهد و مجموع آثار قبل از خود را در آن می قرآنآیات 

به نقد و چاال  کشاد، چاون از نظار او      ،داند می قرآنفهم  ۀمند در حوز جا و گاه غرض بی

 .انجامد میی أیت به تفسیر به ردر نها ،قرآناین تجسس در معانی آیات 

 

 قرآنهای عام زبان غزالی در تفسیر  ویژگی

قارآن   از نظر غزالی موارد ییل کامالً معلوم و جزء مفاهیم ضروری بارای ورود در فهام  

 :اصول کلی زبان غزالی در تفسیر قرآن نامید هایی که باید آنها را ویژگی. است کریم

 ؛کلیدی قرآنلزوم تعریف دقیق از وا گان  .الف

کتاب برای دستیابی به در اوصاف این  قرآنی ها ، از طریق نامقرآنشناخت الزم از  .ب

 ؛قرآنمقاصد 

البته به شرط رعایت قواعد صحیح فهم که از جمله آنهاا   ،قرآن کریم قابل فهم بودن .ج

 و حدیث است؛ قرآنبودن به متن  متعهد

 ی نابه جا و بدون ادلّه الزمها تخصیص توجه به اسباب النزول و دوری از تعمیم و .د

 فقهی درآیات االحکام؛

اعتقاد به کشفیات عقل از مدلول آیات قرآنی به خصوص در امهات مباحث کالمای   .اه

 ؛در قضاوت بین آرای فرق مختلف اسالمی

ی هاا  و یاا طارد نگار     قارآن کاریم   ی، به اسام تأویال آیاات   أنهی شدید تفسیر به ر .و

 ؛کند میرا از سنت دور  قرآنو در جایی که  قرآنودن به بطن در آیات افراطی در قائل ب

 چون امام علی علیه اسالم و ابن عبا ؛ هممندی از مکتب نبوی و اصحابی  بهره .ز

 های تابعین؛ نقدگرایانه به دیدگاه نگاهی .م

 ۀ مفاهیم آیات؛سو با عرفان در گستر مدارانه و گاهی هم نگاه اخالق .ط
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کاه کاه در ایان ارتبااط اثار مساتقلی باه ناام          قارآن گاه موضوعی در تفسیر پ یر  ن .ی

 او پدید آمد؛ به قلم جواهرالقرآن

و  1397باباایی،  : ک. بارای اطاالع بیشاتر، ر   ). نارائه روشی جدیاد در تفسایر قارآ    .ک

 (13، ج 1379جوادی آملی، 

 

 های خاص و ویژگی شناسی غزالی در تفسیر، تحلیل روش

 کریمقرآن  اصول ثابت غزالی در رویکردهای  به تفسیر عات فوق ازهرکدام از موضو

شناسای غزالای در    رو در این میان . هر مورد شرم و تحقیقی مستقل نیاز دارددر  کهاست 

ماا باا توجاه باه آثاار وی در ایان حاوزه و برحساب         . استسزا برخوردار  تفسیر از اهمیت به

باه عناوان   « رؤیت الهی»ا نگاه خاص بر موضوع امکان موجود در این مقاله، مبحث فوق را ب

به خاطر چالشی باودن آن و  « رؤیت»انتخاب موضوع . کنیم شاهد سخن بررسی و تحلیل می

وگاو در نحال    تنوع آراء و دیدگاههای مختلف و فراوان مفسرین از جمله مباحاث پرگفات  

 .آید فلسفی، عرفانی و کالمی در حوزۀ تفسیر به شمار می

شناسی محمد غزالی باید گفت که وی مسلمان اشعری مسالکی   د به رو در مقدمه ورو

 الادین  احیاء علوم، االعتقاد االقتصاد فی: است که آراء او در موضوع رؤیت در چند اثر مانند

 جبهه اصلی آرایای کاه او در ایان   . شده است طرم النفسمدارج معرفه فی  معارج القد و 

دهاد، رد نظریاه    میقرار  همواره خود را در مقابل آنگشاید و تا اثبات مدعای   میمباحث 

کند و ترتیب مباحاث در   میمند طرم  گوها را به صورت هدفو وی این گفت. معتزله است

کاه مبحاث رؤیات را در     نماید؛ چناان  میای دقیق تنظیم  آراء خوی  را بر مبنای هندسه نقل

زیارا رؤیات را باه جهات      ؛کناد  مای ادامه بحث یات خداوند و مقدم بر صافات الهای یکار    

 (37، ص 1963غزالی، . )شناسد میصفتی، خارج از یات حق یا به سبب فعلی، از افعال او ن

 کامالً سیاق علمی دارد و اصالً( به عنوان شاهد بحث)مندی غزالی در این موضوع رو 

جدالی م هبی نیست؛ چون وی نظر خود را حد وسط و اعتدال دو دیدگاه معتزله و حشاویه  

وی دیادگاه خاود   . داند میشویه را ناشی از افتادن آنها به دام تعطیل معتزله نامد و نگاه ح یم
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کناد و رؤیات حاق را کشاف کامال و باه        میی تفسیر بیان ها را مطابق الگوی خود در شیوه

ی هاا  در دنیا گرفتار موانع و حجاب ها اما به این دلیل که انسان ؛داند میمعنای مشاهده و لقاء 

از دیدگاه او دنیاا محال   . شود و وقوعی آخرتی دارد میستند، رؤیت در دنیا میسر نکشف ه

توانناد باه کشاف     مای اناد کاه در آخارت     آماده شده برای این دیدار است و مؤمنان راستین

زنادگی  »: کناد کاه   مای بااره تصاریح    وی در ایان ( 51، ص همان) .کامل رؤیت دست یابند

ماانع دیادن چشام     هاا  پلاک  کاه  چناان  هم ،شود میدنیوی حجاب نفس است که مانع رؤیت 

التدرکاه  » :و بااز گفات  « لن ترانی»: است، به همین دلیل حق تعالی به حضرت موسی فرمود

 (157، ص م1975غزالی، . )«البصار، ای فی الدنیا

از صفای نفس در این عالم به دلیل اشتغال باه بادن   »: گوید چنین وی در جایی دیگر می هم

 (35، ص 1963غزالی، . )«شود و ل ا انسان از رؤیت خداوند محجوب می گردد کاسته می

ی متاداول غزالای در   هاا  را، از شایوه  قارآن توان نگاه جامع باه تفسایر    می ها در این نمونه

عرفاانی را   ا  یعنی عالمی اشاعری نگااهی حکیماناه و گفتماان اخالقای     . تفسیر آیات دانست

داناد و از ایان شایوه     مای ابق ماراد الهای الزم   برای اصل اجتهاد در کشف معاانی آیاات مطا   

 .کند میاستفاده 

تار شادن ادراک    کامال  آنکاه رؤیت، حق است به شارط  »: استدالل غزالی این است که

فهمیده نشود که ساحت  ،خیالی نسبت به مدرکی که دارای جهت و مکان مخصوصی است

ر حقیقات از طریاق   وی د( 169م، 1975غزالای،  . )«حق تعاالی از چناین رؤیات منازه اسات     

خواهد بین اعتقاد رایج اشاعره مبنی بر رؤیات خداوناد باا چشام سار و       میاستدالالت عقلی 

مهام را اصال دیادار خداوناد و لا ت آن       ۀلأتنزیه خداوند از جسمانیت جمع کند و ل ا مس

از نظار او خداوناد   . ساازد  مای نه اهمیت دادن به وسیله و ابزاری که دیدار را ممکن  داند، می

در پیشانی، قلب و یا هر عضاو دیگاری    ،شود میتواند این وسیله را که بدان دیدار محقق  می

گونه که ما باه خداوناد    همان»: البته استدالل عقلی وی مستند به این قول است که ؛قرار دهد

یعنای ناه    ؛علم داریم و تعلق علم به حق تعالی موردی اتفاقی اسات و محظاوری هام نادارد    
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کند و نه باا صافات واجاب     میشود و نه داللت بر حدوث  مییات واجب  موجب تفسیر در

 (19م، ص 1992غزالی، . )«رؤیت هم نوعی علم است تناقصی دارد،

گرداناد کاه    مای رؤیت را به یک دیدگاه جالب و قابل تأمال بر  ۀلأغزالی اغماض در مس

 علیاه و آلاه   اهلل بسیاری از آیات الهی و نصوص دینای در ابتادای بعثات رساول اکارم صالی      

قدر آشکار بوده است که آنها با کمال  منان آنؤوسلم، از مبهمات نبوده و این موضوع نزد م

ی کالمای باوده اسات کاه     هاا  پ یرفتند و در حقیقت این علوم و گستره بحاث  میمیل آن را 

ای از گفتاار   چناین نکتاه  . بعضی از نصوص دینی را در فهم معانی دچار مشکل کارده اسات  

 (.22 ص م،1963غزالی، ). شود میاهلل علیه و آله وسلم فهمیده  مبر صلیصریح پیا

در مااجرای درخواسات   « لان ترانای  »برهمین مبنا و نظار اسات کاه غزالای آیااتی چاون       

 ،کناد  مای معناا  « نفی دیدار در دنیاا »حضرت موسی و پاسخ خداوند برای تقاضای رؤیت را 

 ، ج1364طباطباائی،  ). ن را پ یرفتاه اسات  ای که عالمه طباطبایی هم آ نکته( 23 ص همان،)

 (27، ص 12

شاود   میگیرد، موجب  کالمی که توسط غزالی مورد استفاده قرار می این رو  فلسفی ا 

که وی را از یک اشعری متعصب فاصله دهد و بر خالف نظر اشاعره، تأویل در نصاوص را  

را در تحلیال و تأویال    کالمای  ا  ی فلسافی هاا  فارض  او این شیوه استفاده از پای  . قبول کند

داناد و جازء رو     مای اصل انکارناپ یر در فهم مراد خداوند از آیات الهای   نصوص دینی،

 .دهد میتفسیری خود قرار 

تفسایری غزالای    ۀی عقالنی محض هام در شایو  ها استفاده از بحث ،فوق عالوه بر نکات

لا ت از رؤیات را   از جمله در همین مسااله رؤیات، مطلوبیات نفاس در     . فراوان وجود دارد

ان ذلك غیرمحال فانه المحیل لاه بال اللاول    »: گیرد با این عبارت کاه  میدلیل اثبات مدعا 

 (22، ص همان) .«دلیل علی امکانه بل علی اسبدعاء الطيع له

شامار دیگار بایاد رویکارد غزالای را در تفسایر رویکاردی         از این شواهد و نیز موارد بی

چرخ  معانی برگرد هندساه   ،گزیند میخاصی که او بر  ۀوالبته در شی ؛نقلی دانست -عقلی
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اما او نقطه اوج این نوع انگااره   ؛معرفتی خاصی قرار دارد که اگر چه غزالی مبدع آن نیست

 .است قرآن کریم در تفسیر

ی هاا  کناد و از جادال   مای تر  استفاده جا به جا از تمثیل در تفسیر، زبان غزالی را قابل فهم

بااه عنااوان مثااال در تفاااوت افااراد در رؤیاات . سااازد ماایدور  ،رفخشااک زبااان فلساافی صاا

تفاوت و اختالف تجلی در رؤیت حاق تعاالی در مقایساه باا تفااوت و اخاتالف       » :نویسد می

زیاادی، کمای، خاوبی،     ، مانند تفاوت درختان در مقایسه باا تفااوت ب رهاسات و   ها معرفت

( 456، ص 4 ، ج1992غزالای،  ) .«کناد  میقوت و ضعف آن به میزان یقین افراد تفاوت پیدا 

حاق  . ولای باا آن ارتبااط دارد    ؛داشته باشیم که رؤیت به معنای تجلی نیسات  البته باید توجه

پاس تجلای فعال حاق اسات و      . گاردد  میکند و بنده به دیدار این جلوه نائل  میتعالی جلوه 

ده ولای رؤیات بنا    ؛رؤیت فعل بناده، تجلای حاق دائمای و دارای مراتاب و درجاات اسات       

ست که غزالی رؤیت را که کمال کشف ها مشروط به عدم حجاب است و با همین استدالل

 (157، ص م1975غزالی، . )کند میاست، موکول به آخرت 

ی تفسایری خاوی ، باه خصاوص     هاا  مندی از مباحث بالغی را نیاز در شایوه   غزالی بهره

ت را که کاربرد مجاازی ایان   مثالً جنبه بالغی کلمه رؤی. پ یرد میبرای استنتاج و استدالل، 

پاردازد و   مای تفسایری خاود    ۀگزیند و به توجیه مبانی عقلی و نقلی در شیو میبر ،وا ه است

حتی اگر اطالق کلمه رؤیت بر معنای مورد نظار، جاز باه صاورت مجاازی هام       » :نویسد می

 گیاریم و مجاوز   مای زیرا ماا معناای کلماه را از عقال      ؛آید میصحیح نباشد، اشکالی پی  ن

 (.21، ص م1963غزالی، ) .«اطالق  را از شرع

 

 یک زبانی یا چند زبانی غزالی در تفسیر

، غزالی به عنوان متکلمای  الفالسفه ۀفتهاشمار از جمله اثر معروف  اگر چه بنابه دالیل بی

اماا در رو  تفسایری    ؛کو  و مدافعی راسخ در دفاع از تصوف شناخته شاده اسات   سخت

ای کاه   به گونه ،ن فلسفی را در مقدمات و استنباطات نادیده گرفتتوان گزین  زبا میوی ن

 .آمیزد میدر بعضی موارد بر خالف موارد قبل، عقل و نقل را به هم 
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ردپای ابن سینا را گاام باه گاام     در کتاب معارج القد  فی مدارج النفسبه عنوان مثال 

او ابتادا از مباانی   . آورد میس عین عبارات او را درباره نف ها در نظر دارد و در برخی قسمت

کناد و پاس از آن حقیقات ادراک را ییال      مای نفس و قوای نباتی، حیوانی و انساانی آغااز   

نماید تا به اثبات نفس و قوای آن، یعنی عقال عملای و عقال نظاری      میتبیین  ،مفهوم تجرید

بوت را کاه از  عیار ن پردازد و میحقیقت نبوی  ۀرسد و از این مقوله فلسفی به بحث دربار می

است و نیز خواص تجربه نبوی را، همان قوای سه گانه  قرآن کریم ترین مباحث الهیاتی مهم

احدها تابعه للوه البخیل و العلل العملی، الثانیه تابعاه للاوه العلال الن،ار ،     »: کند میمعرفی 

 ۀباوت، جنبا  با این دید ماهیت و چیستی ن( 151، ص 1975غزالی، ) .«الثالثه تابعه للوه النفس

غیبای و ساپس باه     گیرد و شامل ارتباط با نفو  سماوی و در نتیجه کسب اخباار  میفلسفی 

 .یابد می رسد و در نتیجه قدرت تأثیر بر هیوالی جسمانی را قوه حد  و عقل قدسی می

. سینا در توضیح ماهیت و چیستی وحای اسات   استقبال از مبانی فلسفی ابن ،فوق درویکر

بادین معناا کاه نفاس      ،پا یرد  میب حقیقت انسانی همان مبنای فالسفه را چنین وی در با هم

و حتی وی در تبیین موضوعات بسیار مهام و  ( 16، ص همان. )است« محل معقوالت»انسانی

و قد بین ان العلل » :مباحث کامالً فلسافی دارد  ،در مبحث وحی و نبوت قرآن کریم کلیدی

وقات فمن افاضه العلل الکلی يبولد الوحی و من الکلی اغر و الطف و اشرف من سائر المخل

 (14 ص ق،1414غزالی، ) .«...اشراق النفس الکلی يبولد االلهام

مکفای   به طور کلی باید گفت که غزالی علیرغم جدال  با فلسفه، نگاه فلسافی را نگااه  

به عنوان مثال در موضوع علم النفس و مراحل تکامل نفس . داند میدر شرم وبسط موضوع 

عقل هیوالنی تا عقل قدسی و قوه حدسی، ارتباط با نفو  سماوی و قوه تخیال،  » :انسانی از

تجرد و تکامل نفس نبی تا مقام تسلط بر هیاوالی جسامانی و راباط فعال و انفعاال مااورای       

دهند تا تصویری فلسفی از نباوت و وحای ارائاه     میطبیعت وطبیعت همه دست به دست هم 

و این در حالی است که مبانی کالمای غزالای در   ( 28، ص 1387ن، بهشتی و یعقوبیا) .«دهد

شاود و خلاق    مای کالم اشعری است و کیفیت تکلم الهی یا وحی با کالم نفس تبیاین   فضای
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اصوات و الفاظ از سوی خداوند، منافی مقام الاوحی و مناساب جسام و جسامانیت قلماداد      

، هماان ) .«الفاظ و شانیدن آنهاا نیسات    کالم نفسی فارغ از اصوات و»با چنین تبینی . شود می

 (31ص 

با نگاه فلسفی صرف  ...معارج القد  غزالی در حالی که در کتاب  ،بندی در یک جمع

انگاری عقل فعال از نگاه فالسفه مشاء و جبرئیل و اثبات نقلی و شرعی این مطلاب   به یکسان

اماا  ( 134، ص 1975)؛ دهاد  مای کند و رو  تفسیری خود را بار ایان اصال قارار      میحکم 

. داناد  مای کناد و آن را گماان فلسافی     مای ایان دیادگاه را طارد     الفالسفه ۀفتهابالعکس در 

کناد و باه    مای کل فلسفه را نقض  المنقف  من الضاللتر آنکه در  و جالب( 175، ص 2112)

خصوص در بحث نبوت و وحی، که در این مقاله در استشهاد بارای تحلیال رو  تفسایری    

ل غیاب و  مسای ای از کمال که در پرتو آن عبارت از مرحله»ایم، آن را  پرداختهغزالی به آن 

معرفای  ( 68، ص 1414) ،«شاوند  مای اموری کاه عقال از ادراک آن نااتوان اسات، ادراک     

 .کند می

شناسی غزالی در تفسیر  تحلیل در مبانی تفسیری و به طور اخص در رو  ۀگونه شیو این

علات  .   رویکردهای مختلف غزالی در تفسیر شده استچند زبانی دانست که موجب زای

شناسای غزالای و در نتیجاه تکثیار حیاات معقاول او کاه         ل روانیاین چند زبانی شاید به مسا

ی فارق  هاا  تاوان دانسات و یاا تاأثیرات ناشای از جادال       می ،ناشی از تحوالت درونی اوست

گویی  ای پریشان ست و گونهاسالمی در زبان اوست که وی را به این چند زبانی سوق داده ا

 .به زبان تفسیری او احاطه یافته است

 

 در شیوه تفسیری غزالی ها کارکرد واژه

ی قاراردادی اسات کاه تماامی     هاا  زباان، نظاامی از نشاانه   »: شنا  معتقدناد  محققان زبان

ی ساختاری آن، از نظام واجی گرفته تا نظام وا گانی، نحاوی و غیاره بارای انتقاال     ها حوزه

( 112، ص 1384صافوی،  ) .«تارین نقا  زباان انتقاال معناسات      پدید آمده است و مهم معنا

ی قرآنی اسات  ها ، معناشناسی وا هقرآن کریم ی تحقیق و پژوه  درها براین مبنا، از رو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر  حکمت                                                                                                         11

 

ایان گوناه مطالعاات،    . ی معناایی آیاات را ظااهر نمایاد    هاا  تا محقق از این طریق بتواند الیاه 

تر مورد مطالعه قرار گرفته  در دوران معاصر به طور خاص و جدیاما  ؛کاربردی دیرین دارد

ابن سینا و پیاروان مکتاب او،    چون همای  در جهان اسالم رویکرد اندیشمندان برجسته. است

به تبعیت از نگاه ارسطویی، رویکرد منطقی به معنا بود و ساپس در دو علام دیگار اساالمی،     

بسایاری از  »:تاوان گفات   مای ریازی شاد کاه     ه پییعنی تفسیر و اصول، چنان محکم و عالمان

بندی شدند و برای پاسخ باه   ل معناشناسی معاصر، در قرن سوم و چهارم هجری صورتیمسا

 (11، ص 1393پاکتچی، ) .«هایی به وجود آمد دیدگاه هاآن

 

 تحلیل و تبیین

و مفاردات   هاا  توجاه باه مفهاوم وا ه    قارآن ترین کلیدهای گشای  معانی آیاات   از مهم

غزالای تقریبااً   . تواند تفسیر خود را از این قاعده برکنار ببیناد  میاست و هیچ مفسری ن قرآنی

نقاد و تحلیال وا ه قرآنای     ۀشیو، از این رو. در تمام آثار خود به این اصل توجه جدی دارد

در تفسیر غزالی از آیات قرآن، مبتنای بار اصاول و روشای اسات کاه باه تناساب تحاول در          

مندی خاصی دارد کاه باه اجماال باه آن      به علوم دینی، نظاما   نیز احاطهی وی و ها نگر 

 :پردازیم می

 :توجه کامل و جامع به آثار پیشینیان بدون ذکر نام آنها. الف

باه طاور مثاال    . قاعده غزالی مبتنی بر نقل معانی از آثار پیشینیان بادون یکار منباع اسات    

مربوط به مرتباه قلاب در انساان     قرآندر آیات آمده و « حال»درباره  اللمعتعریفی را که در 

 ، صم2111ساراج،  ) .«الحال اليزول، فاذا زال فاليکون ذلك حاالً»:است، عیناً آورده است 

الحاال الیازول فاایا زال لام     : و قال بعضاهم »: به این صورت است االمالنقل غزالی در ( 287
 کاه از نظار  « مقام» ورد تعریفگونه است در م و همین( 16، ص ق1415غزالی، )« یکن حاالً

هو الا ی یقاوم   » :آورده است اللمعدر وجود آدمی است و عیناً از « صدر»مرتبه  قرآن کریم
به العبد فی االوقات من انواع المعامالت و صنوف المجاهدات فمتای اقایم العباد بشای منهاا      

 (16، ص ق1415غزالی، ) .«علی التمام و الکمال فهو مقامه حتی ینتقل منه الی غیره
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و قد تيین ان العلل الکلی اعز و الطف و اشرف من سائر المخلوقات فمن افاضاه العلال   »

فالوحی حلیه االنيیااء و االلهاام   . الکلی يبولد الوحی و من اشراق النفس الکلی يبولد االلهام

هاام  زينه االولیاء، فاما علم الوحی فکما ان النفس دون العلل، فالولی دون النيی فکاِّلك االل 

 .«دون الوحی فهو ضعیف بنسيه الوحی قو  باضافه الرويا و العلام علام االنيیااء واالولیااء    

 (62، ص ق1414غزالی ، )

 :قرآنورود به اصطالحات متصوفه در شرح واژگان . ب

باا کثارت دانشای کاه گاردآورده و از       سیر معنوی و علمی غزالای اقتضااء دارد تاا وی،   

یافته است، به خود جرأت دهد که اصاطالحات و معاانی    نفویی که در مدار  جهان اسالم

ی مختلف اسالمی و به خصوص اصطالحات خااص رایاج در مباحاث    ها مورد نزاع در نحله

 اگار  :معنوی را که همواره مورد عالقه خاص غزالی بوده است، انتخااب کناد و نشاان دهاد    

هرگاز باه   ا طلبد   مینایت الهی را که البته ع ارا در یابیم   ها به این وا ه قرآن کریم منظر دقیق

انا فبحنا لك »: به عنوان مثال ییل آیاه . تناقض و چال  در معانی معارض دچار نخواهیم شد

فتح العباده فی الظاهر و یلاک  : والفتوم ثالثه»: دهد میاین نگاه را شرم ( 1/فتح)« فبحاً ميیناً

الحاق باا عطافاه و فتاوم     سبب اخالص القصد و فتح الحالوه فی الباطن و هاو سابب جا ب    

 (17، ص ق1415غزالی، ) .«المکاشفه و هو سبب المعرفه بالحق

 :مندی از شعر در شرح واژگان قرآنی بهره .ج

طبرسای توجاه باه     البیاان  مجماع تفاسایر از جملاه    ی بعضای هاا  دانایم کاه از خصیصاه    می

الی آنهاا در  ی قرآنی در لغت فصیح عربی است که نماود اعا  ها یابی و معناشناسی وا ه ریشه

به عنوان نموناه وی در  . شعر عرب بازتاب پیدا کرده و غزالی نیز از این شیوه بهره برده است

 26 :و احقااف  41:حج /مکناهم)هست  قرآن کریم ییل وا ه تمکین و مکانت که هر دو در

مال  المکان هو الهل الکمال و البمکین و النهايه فااذا ار »: آورد می، ...(و 39: زمر/ و مکانت

العيد فی معانیه تمکن له من المکان النه قد عير الملامات و االحوال، فیکون صاحب مکاان  

 :رما قال بعضهم
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 رلاااه الللاااب هاااو قليااای مااان مکاناااك

  
 «موضاااع غیااارك فیاااه لشاااییء فلااایس

   
 (16، ص ق1415غزالی، )

 :دوری از اطناب در شرح واژگانی قرآنی. د

و کالمای و تفسایری و نیاز آگااهی از نیااز       شناخت غزالی از متون ادبی، علمی، حکمی

گاویی و ارائاه کامال معنای     مخاطب قریحه او را واداشته است تا سخن خاود را باه خالصاه   

به عنوان مثال اگر بتواند در میاان  . آیین بندد و تعریف مفردات قرآنی را به اجمال بیان کند

ن آیاه در محااوره باه عناوان     آورد که یهن عموم مؤمنین با آ میآیاتی را شاهد مثال  ،آیات

 :برند میمَثَل بهره 

حاب هاو ان یغیاب    »:گوید می( 54 :مائده)« یحبهم و یحبونه»: به عنوان مثال در شرم آیه

اگار باه شارم    ( 16، ص ق1415غزالای،  ) .«حس کل محسو  بمشاهده محبوبها القلب عن

نایم کاه مفسارین در    بی می ،محبت در هر تفسیر به خصوص تفاسیر عرفانی مراجعه کنیم ۀوا 

 ۀاند و در مقایسه با شرم غزالی از ایان کلیادوا    چه حجم وسیعی به شرم این مقوله پرداخته

ان اهلل »: نمونه دیگر در اثبات این نکته توجه وی باه آیاه  . اند قرآنی، چقدر تطویل کالم داده

باه شامار    تارین آیاات در محااوره اهال قارآن      است که از رایاج ( 222: بقره)« یحب التوابین

ی مختلاف ماورد توجاه قارار گرفتاه و دارای تکارار در       هاا  با ریشه قرآن کریم آید و در می

فناء المعاصی ویکاون فنااء رؤیاه العباد لفعلاه بقیاام اهلل       » :نویسد میکاربرد است، درباره آن 

 (18، ص ق1415غزالی، ) .«تعالی علی یلک

 :نویسان دوری از شیوه فرهنگ.  ـه

به اشتقاق کلمه، تاریخ کاربرد آن چه از لحاظ  ن مفهومی هر وا ه هرگزغزالی برای تبیی

شاود و در پای آن رجاوع باه      می ی خوانده ولفظی و چه معنایی، یعنی آن چیزی که اتیمول

. جویی معنایی اعتباری یا وضعی آن وا ه یاا عباارت، تاوجهی نادارد     ی لغت و پیها فرهن 

ن یا شمول معنایی اساتفاده کناد و بار حساب ایان      در این مقام وی سعی دارد از قاعده تضم

مفااهیم وا گاان    ،گزیند که ضمن احاطاه معناایی بتواناد    مییی را برای شرم برها رو  وا ه
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، کاه از  «تجلای »باه عناوان مثاال ییال وا ه قرآنای      . دربرگرفته و پوش  دهاد  دیگری را نیز

فلماا تللای هباه    »: یاه کلیدوا های مهم در امهات مباحث عرفاانی اسات و عرفاا، باه تباع آ     

در داستان تقاضاای حضارت موسای بارای رؤیات خداوناد باه آن        ( 143: اعراف)« ...للليل

تواند شعاعی از معانی وا گان دیگاری را هام    میآورد که  میاند، غزالی مفهومی را  پرداخته

کاه باا ایان    ( 16، ص ق1415غزالای،  )« هو ینکشف للقلوب فی انوار الغیاوب »: شامل گردد

را ... کشف، الهام، القاء، فتوم، مشااهده، لاوایح، طوالاع و    :ی قلبی نظیرها انواع رؤیتمعنی 

 .دشو میشامل 

 

 هنتیج

شخصیت اثرگ ار ابوحامد غزالی برای موافقان و مخالفان او امری انکارناپ یر است کاه  

نظر در اما با کثرت تألیفات که عمدتاً در قله نقد و ( ق.ه 515-451) علیرغم زندگانی کوتاه

 .ای نامدار از او به وجود آورده است علوم متداول اسالمی قراردارد، چهره

ساعی   آنکهزند، ضمن  میتحقیقی خود کارکردگراست و در خالء قلم ن ۀغزالی در شیو

ا  در برابر محیط و ظرف زمانی خود منفعل نباشد و هرگام علمای   میدارد تا در هر اثر عل

. شناسای قارار دهاد    شناسی و معرفت تحول، بر موضوعات هستیخوی  را در انتظار تغییر و 

انتخاب آگاهاناه موضاوع اثرخاوی ، تعیاین روشای در مراحال شاناختی و تبیاین اصاول و          

محورهای الزم برای تحلیل صحیح و گزار  صحیح از فهم به کمک علوم زماناه و تقسایم   

فکاری مادون و   منطقی مباحث و چین  به جای ساخن در طبقاات معلاوم در یاک هندساه      

 .دهد مینحوه ورود و تعیین دقیق خروج تا رسیدن به استنتاج ادبیات خاص او را شکل 

است که در این مقام گااهی در   قرآن کریم از جمله علوم مورد عالقه شدید وی، تفسیر

االقتصااد فای   و  الادین  احیاا علاوم  ورود به قرآن دارد؛ در آثاری چون  سیاق یک اثر تربیتی
احاطاه وی باه آثاار    . جاواهر القارآن  مانناد   گاه با نگاه تفسیر موضوعی در کتاابی  ، والعتقاد

گار و زباانی صاریح و     او را وادار کرده است تا باا یهان پرسا     ،پیشینیان و داشتن نگاه نقد

در زمان بعاد منتقاد باشاد و در حاد نفای و       ،هر چیز را که روزی برای آن قلم زده ،چالشی
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موجب گردیده است که باا نگااهی    قرآنتعامل در مورد تفسیر  وعاین ن. طرد به آن بپردازد

 ی خود از علوم اسالمی و نیز هوشای و جارأت و جساارت در نقاد    ها جامع متناسب با داشته

. ا  از آیاات از دسات ندهاد    سهمی فراوان دارد که اصول ثابت خود را در نردبان معرفتای 

ی خاص قابل احصاء و تبیاین  ها و ویژگیعام  در دو دسته قرآناین قواعد شناختی از آیات 

مند ساخته اسات   دانشمندی رو  ،قرآنتفسیر  ۀمجموعه این قواعد از غزالی در حوز. است

تااوان از آن هندسااه شااناختی مشخصاای را ارائااه داد و ایاان نکتااه خااارج از ویژگاای  ماایکاه  

 تحااوالت عمیااق دروناای و رواناای غزالاای در پاا یر  و طاارد علااوم و ناپایااداری او در      

اسااتخراج و شااکل بحثاای بااه ایاان . ی زمااان اسااتهااا ی قبااول و رد او از داناا هااا رویکاارد

کاار اصالی ایان     قارآن کاریم   های عام و خاص در هندسه معرفتی غزالای در تفسایر   ویژگی

 .تحقیق بوده است



 

 

 

 

 منابع

 قرآن کریم -

ود، ، تحقیق شحاته عبداهلل محمتفسیر مقاتل بن سلیمان، (1423) .ابن سلیمان، مقاتل -

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت

 :، تصحیح احمد سقر، چاپ دوم، قاهرهالقرآن تأویل مشکل ،(1973) .ابن قتیبه -

 .دارالتراث

 .سمتانتشارات  :، تهرانشناسی تفسیر قرآن رو ، (1379. )بابایی، علی اکبر -

 .بوستان کتابانتشارات  :، قمفلسفه دین، (1383. )بهشتی، احمد -

، وحی نبوی از دیدگاه غزالی، (1387. )محمد حسن یعقوبیان بهشتی احمد و -

 .13 مارۀنامه اندیشه نوین دینی، ش  فصل

نهاد انتشارات  :، تهرانوحی نبوی از دیدگاه غزالی، (1387) .ااااااااااااااا  -

 .نمایندگی رهبری

 .، تهرانمعناشناسی حسن و قبح در قرآن، (1393. )پاکتچی، احمد -

، ج (تفسیر موضوعی قرآن) شناسی در قرآن معرفت، (1379. )جوادی آملی، عبداهلل -

 .اسراء: ، قم13

تا، بیان اعجازالقرآن، ضمن ثالث رسائل فی  خطابی، محمدبن ابراهیم، بی -

 .نشردارالمعارف :اهلل و محمد زغلول سالم، مصر ، تحقیق محمد خلفاعجازالقرآن

دارالکتب : ، مصر(پ دومچا) التفسیر و المفسرون، (1976. )ال هبی، محمدحسین -

 .الحدیثه

، للمع فی تاریخ التصوّف االسالمیا ،(م2111) .سرّاج، ابونصر عبداهلل بن علی  -

 .دارالکتب العلمیه، الطبعه االولی: روتیتصحیح مصطفی الهنداوی، ب
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نامه اندیشه  فصل  ،های تصویر هنری در قرآن مولفه ،(1387. )سیدی، سید حسین -

 .27 مارۀش دینی، دانشگاه مشهد،

انتشارات : تهران ،شناسی نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان، (1384. )صفوی، کور  -

 .انجمن شاعران ایران

: ترجمه ،(چاپ دوم) ،(12ج)المیزان  تفسیر ،(1364. )سید محمدحسین  طباطبایی، -

 .بنیاد علمی و فکری علّامه طباطبایی: تهران ،ناصر مکارم شیرازی

 .پیمانانتشارات : ، تهرانکیمیای سعادت، (1382. )غزالی، محمد -

 .داراالمیاد التراث العربی: ، بیروتاالمالء فی اشکاالت االهیاء، (1415. )ااااااااااااااا  -

 .دارالکتب العلمیه :، بیروتمجموعه رسائل، (ه1414) .ااااااااااااااا  -

 .شمس تبریزیت انتشارا :، تهراناالقتصاد فی االعتقاد، (م1963) .ااااااااااااااا  -

داراالفاق  :بیروت ،النفس القد  فی مدارج معرفه معارج، (م1975) .ااااااااااااااا  -

 .العبدیده

 .دارالهدی :، بیروتالدین احیاء علوم، (1992) .ااااااااااااااا  -

 .الهالل: ، تعلیق دکتر علی بوملحم، بیروتتهافت الفالسفه، (م2112) . ااااااااااااااا -

 .فدکانتشارات  :، قممقاالت ،(1384. )منصورماتریدی، ابو -

 



 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت
 

 *اصغر جعفری ولنی دکتر علی
 

 چکیده
تاران و تاوالی   قشاناختی عاادت، آن را باه ا    فالسفه بر مبنای عنصار روان  غزالی در تحلیل علیت

ول را هام در ناحیاه وجاود و هام از     کند و رابطه ضروری علّی میان علات و معلا   حوادث تفسیر می

را باا علیات یاک حادثاه     ( راناقتا )ای دیگر  نزد حادثه ای او تحقق حادثه. شود جانب عدم منکر می

تران ممکان اسات در   قچرا که بر مبنای حوا  انسان، مشاهده ا ؛داند ای دیگر یکی نمی برای حادثه

ی و ضاروری صافات طبیعای    ین علّا بر این اسا  از پ یر  تبی. که درک علیت ممکن نیست حالی

هم وشمارد که استمرار عادت انسان نسبت به اشایاء، ما   زند و آن را امری ممکن می اشیاء سر باز می

 .باشد الوقوع می ناپ یری صفات از یات است، ل ا معجزه نیز امری خارق عادت و ممکن جدایی

ات در عالم طبیعت نسبت به که مادی از طرف دیگر غزالی منکر علیت ایجادی نیست و در حالی

ت و موجاودات دیگاری   سا ا واسطه یا با واسطه ا خادا   تران دارند، علت موجده آنها ا بی قیکدیگر ا

یعنی مجرای تحقق ارادی حضرت حق در عالم طبیعت و . دخیلند یچون فرشتگان در علیت ایجاد

 .شود ماده هستند و حوادث مختلف در عالم طبیعت به واسطه آنها ایجاد می

 .غزالی ،تران، ضرورت علّی، معجزهقاعادت، علیت،  :کلیدواژه

                                                           

 (jafari_valani@yahoo.com) .استادیار دانشگاه شهید مطهری .*

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ای اسات   لهأت و قدمت نخستین مسقاصل علیت در میان مسائل فلسفی نه تنها از لحاظ سب

بلکه به لحاظ موافقت با سرشات و فطارت پااک     ؛که فکر بشر را به خود مشغول کرده است

ایان اصال هام در حاوزه فلسافه و      . پیدای  آن یکر کرد توان برای انسانی، تاریخ دقیقی نمی

ای کاه   هم در حوزه علم، همواره به مثابه اسا  و پایه هر ناوع معرفتای تلقای شاده باه گوناه      

در عاین حاال اصال علیات از جاناب      . بطالن و تزلزل آن منشاأ تزلازل معرفات بشاری اسات     

مورد تردیاد قارار گرفتاه     چون غزالی در عالم اسالم و هیوم در جهان غرب متفکران بزرگی

به راستی علیت به چاه معناساتچ چگوناه تصاور علیات بارای یهان آدمای باه وجاود           . است

ه آیدچ آیا درک این مفهوم جزء فطریات عقل است یاا باا مشااهده حاوادث متعاقاب و با       می

هاای فکاری ا فلسافی      آیدچ بحث از علیات چاه سایری را در سانت     مک حوا  بدست میک

تچ آیا قانون علیت، قانون حقیقای و واقعای اسات یاا اینکاه صارفًا تاوالی        مسلمانان داشته اس

هاای مخالفات مخالفاان باا اصال علیات در        زمانی و نوعی تداعی معانی استچ علل و انگیازه 

 چیستچ

 

 جایگاه تاریخی

مبدأ برای موضوعی که از دیرباز فکر بشر را به خود جلب کرده و احتمااالً مقادم   تعیین 

انسان بوده است و سایر وجاودی آن در    بشری و به نوعی همزاد با پیدای بر تاریخ مکتوب 

هاا تحقاق داشاته اسات، شااید کاار صاحیح و         االمر از ازل و حتی قبل از وجاود انساان   نفس

اما بر مبنای ارائه تحلیل مادی ا تجربی از اصل علیت و در پاساخ باه ایان      ؛ای نباشد پسندیده

بینایم   اند، با نگاهی به تااریخ مای   ه این اصل کلی پی بردهها از چه تاریخی ب پرس  که انسان
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که مبحث علیت حتی مورد توجه فیلسوفان پی  از سقراط بوده و از آن باه عناوان اصال یاا     

ای از مادعیان   اکثر حکماای دوره یوناان باساتان باه اساتثنای عاده      . کردند مبدأ جهان یاد می

افالطاون در برخای   . موجبیت بودناد  حکمت که در لبا  سفسطه ظاهر شدند، طرفدار اصل

؛ 1838، ص محاااوره تیمااائو  ؛ 1731و  1744و  1755، ص محاااوره فیلاابس ) محاااورات

اما بی  از هماۀ فیلساوفان قبال     ؛خود به بحث از علیت پرداخته (1549، ص محاوره سوفیت

از خوی ، ارسطو به این بحث توجه کرده است و در واقاع بحاث فلسافی علیات باه وسایله       

و هماه فیلساوفان پاس از او     (17، ص 1942 ارساطو، ) طور واضح تبیین شده استه و بارسط

صدد تأیید، تکمیال، جارم و تعادیل و یاا اثباات و انکاار آراء       به نوعی وامدار او بوده و در

 .اند دشمنان ارسطو برآمده

برداشت مسلمانان صدر اسالم نیز بر مبنای سرشاتی باودن علیات بارای آدمای اسات باه        

اماا نگار     ؛چرخاندناد  ه آنها نیز چارخ زنادگانی خاود را بار گردوناه علیات مای       نحوی ک

بحث از علیات در حاوزه فلسافه و کاالم     متکلمان مسلمان درباره علیت چگونه بوده استچ 

مباحث فلسفی مطرم ترین  ترین و مهم صلیادر حالی که این بحث همیشه از . متفاوت است

حکیمان را به خود جلب کرده است، بر خاالف آن در  ترین توجه  بوده و از همان ابتدا بی 

باه  ( ساببیت )گاه بحث علیت  حوزه علم کالم ا تقریباً قبل از قرن هفتم و هشتم هجری ا هیچ  

له اصلی و جدی کالمی مطرم نبوده اسات و از آن تااریخ باه بعاد در پرتاو      أعنوان یک مس

ولای حتای پاس از ایان      ؛شاد  له مستقل به آن نگریساته أصبغه فلسفی کالم به عنوان یک مس

دوره نیز تا به امروز بحث علیت جایگاه رفیع در فلسفه اساالمی را در حاوزه کاالم اساالمی     

پیدا نکرده است و برخی متکلمان مسلمان از استعمال وا ه علت و معلول خودداری کرده و 

فاضال مقاداد،   ) .اند کرده های مؤثر و اثر و یا موجد و موجود استفاده می به جای آن از وا ه

هااای نخساات علاام کااالم  مواضااع متکلمااان بااه ویااژه در دوره از ایان رو  (158ق، ص 1415

ل ا  ؛اسالمی در قیا  با مواضع فالسفه اسالمی از وضوم و شفافیت کمتری برخوردار است

تار کتاب کالمای در     فهم دیدگاه متکلمان در باب علیت منوط به کندو کاو بیشاتر و عمیاق  

چرا که دیدگاه آنهاا هام در مباحاث مساتقیم مرباوط باه علیات چاون         . ادوار مختلف است
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ماهیت علیت و ضرورت علّی و هم سایر مباحث کالمای مثال رابطاه علیات باا صاانع باودن        

عالوه بر این متکلماان مسالمان دربااره علیات     . مطرم شده است... خدا، صدور معجزات و 

را که هماه حکیماان مسالمان اصال     چ ؛نسبت به حکمای اسالمی اختالف نظر بیشتری دارند

اناد در حاالی کاه متکلماان      علیت و توابع فرعی مهم آن مثل ضرورت و سنخیت را پ یرفتاه 

مسلمان هم در پ یر  اصال علیات و هام پا یر  قواعاد فرعای آن و هام تفسایر آنهاا باا           

 .یکدیگر اختالف نظر زیادی دارند

مثبتی به اصال علیات داشاتند     مکتب عدلیه با پ یر  عقل به عنوان رسول باطنی نگر 

خاساتگاه نظریاه    اگر چه نحوه نگر  معتزله بر مبنای نظریه تفویض و نحوه نگر  امامیه بر

زلاه قائال باه    تبه ایان معناا کاه مع    .امر بین االمرین حکایت از تفاوت عمده میان آن دو دارد

وناد هساتند در   صدور افعال از انسان و تاأثیر اجساام و طباایع مساتقل از فاعلیات مطلاق خدا      

حالیکه امامیه بر مبنای اعتقاد به علل طولی قائل باه فاعلیات حقیقای الهای و تاأثیر اجساام و       

 اینکاه از میاان متکلماان اشااعره باا وجاود      . باشاند  طبایع و نیاز انساان باه صاورت تاوأم مای      

 (147، ص 2ج  ؛91، ص 1ج  ،1375شهرساتانی،  )؛ ورانی طرفدار اصل علیت هستند اندی 

البته آنها . دهند آنان هسته مرکزی مخالفان این اصل را در میان مسلمانان تشکیل می ثراما اک

 غزالای، ) .کنناد  بلکه تأثیر اجسام و طبایع در یکدیگر را نفی می ؛مخالف مطلق علیت نیستند

 .غزالی یکی از اعاظم اشاعره است (66، ص 1363

 

 ماهیت علیت در کالم
هاایی   یابیم که متکلمین باه جاای وا ه علات از وا ه    در کتب کالمی درمی وجو جستبا 

، 1377الهیجی، ) کنند و در تعریف آن از مفاهیم افاده سبب، موجد و مؤثر استفاده مینظیر 

، ص 1372عالماه حلّای،   ) صادور  ،(224ق، ص 1415گروهی از مؤلفان، ) ، تأثیر(219ص 

ق، ص 1415ی از مؤلفاان،  گروها ) و تاوالی  (78، ص 2، ج 1412تفتاازانی،  ) ، احتیاج(114

با تأمل در این تعاریف، نیازمندی معلول به علت، تأثیرگ اری علت بر . گیرند بهره می (224

بخشی علت به معلول از یک سو در تعاریف چهارگانه نخسات   وجود و قوام معلول و افاضه
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د و تعاقب میان علت و معلول از سوی دیگر در تعریف پانجم قابال اساتنباط اسات کاه خاو      

 .باشد گواه بر اختالف نظر متکلمان در باب جایگاه سبب می

اصال  )اهل کالم در عالم اسالم در باب بداهت یا عادم باداهت نیازمنادی اثار باه ماؤثر       

-143، ص 1388؛ گرگاانی،  49-52، ص 1399شیخ طوسای،  ) نیز اتفاق نظر ندارند( علیت

ه مؤثر یاا فعال باه فاعال باه چناد       گونه که متکلمین درباره مالک نیازمندی اثر ب همان (138

 (53-54، ص 1372؛ عالمااه حلّاای، 81-81، ص  تااا باایمعتزلاای، ) .شااوند دسااته تقساایم ماای

مالک نیازمندی معلول به علت را حدوث دانسته و این بحاث را درباارۀ    متکلمان مقدم نوعاً

ه افعاال  اگر چه این مطلب درباارۀ هما   ؛کردند علت نیازمندی افعال انسان به فاعل مطرم می

در مقابل بسیاری از متکلمین متأخر که نظریات کالمی آنان تحت تأثیر فلسافه  . صادق است

هار دو گاروه بارای اثباات     . اناد  قرار گرفته، علت نیازمندی فعل به فاعل را تنها امکان دانسته

برخی از اندیشمندان حاوزه علام کاالم کاه از هار دو      . اند ل متوسل شدهیادعای خود به دال

ای که نیاازی باه    نیازمندی اثر به مؤثر را امری بدیهی دانسته به گونه ،باشند یادشده می گروه

( اصال علیات  )اما در مقابل گروه دیگری از متکلمان، نیازمندی اثر به مؤثر  ؛استدالل ندارند

مطالاب یادشاده شااهد    . اناد  ای یکر کارده  را امری نظری و استداللی دانسته و برای آن ادلّه

 .یر علیت استفسر تنوع و اختالف آرای متکلمین در تدیگری ب

 

 تحلیل علیت از دیدگاه غزالی

یه اشااعره  ر، هم در تبیین و تفسیر نظیشعراترین متکلمان  غزالی به عنوان یکی از بزرگ

بیشاترین نقا  را داشاته و هماه متکلماان       ،بااب علیات   و هم در نقد و ردّ آرای فالسافه در 

 .تردید وامدار او هستند بی ،ین نظریه اشاعره درباره علیتبعد از او در تبی یرعشا

مندی طبیعت از طرفی انکار هرگونه رابطاه علّای را مسااوی باا      اشاعره برای توجیه قانون

دانساتند و از طارف دیگار در مقابال      امکان هر نوع تغییر و تحول غیرمنتظره در طبیعات مای  

پرداختند و بیشترین توجاه   به انکار آن می دفاع جدی فالسفه از نظریه ضرورت علّی مصرّانه

 ؛انکارگرانه به اصل ضرورت علّی در میان متکلمان مسلمان از سوی اشاعره صورت گرفات 
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مطاابق  . شادند « اهلل عاادت »ای به ناام   جویی از لوازم باطل آن، متوسل به نظریه ل ا برای چاره

ن احتماال تغییار و تحاول در    این نظریه، خداوند قادر مطلاق، گردوناه عاالم طبیعات را بادو     

غزالای،  ) .اگر چه انجام آن از سوی باری تعالی ممکان باشاد   ،آورد طبیعت به گرد  درمی

مگاار در  ،تهنساااشاااعره نظریااه عااادت را در تمااام عااالم طبیعاات جاااری دا (243، ص 1363

های انبیاء که عادت خداوند به نحو دیگاری باه طبیعات تعلاق گرفتاه و ل اسات کاه         معجزه

 (136، ص 2ج ، 1412تفتازانی، ) .شود العاده بر معجزه اطالق می خارقوصف 

از توحید افعالی و فاعلیت مطلق الهی داشتند، آیات دال بار جبار در   برداشتی که اشاعره 

قرآن و علم پیشین الهی باعث شد که اشاعره به مخالفت با علیات بپردازناد و علات حقیقای     

عتقدند که بار مبناای تئاوری اصال موجبیات، فاعلیات       آنها م. حوادث را به خدا نسبت دهند

کاه خداوناد در    در حالی ،شود رن  جلوه داده می مطلق الهی نادیده گرفته شده یا الاقل کم

آیات متعدد باه فاعلیات مطلاق خاود تصاریح کارده و باا صادور افعاال از انساان مخالفات            

دو پدیده شده و هماه اماور   منکر هر نوع ضرورت و ارتباط علّی بین  بر این اسا  1.کند می

کنناد و عامال ایان تقاارن و تعاقاب نیاز خداوناد         را از باب صرف تعاقب و تقارن توجیه می

 .متعال است

ترین تفسیر مخالفت دربااره علیات، تحلیال غزالای باشاد کاه ابتادا         شاید بهترین و کامل

آن نظریه را بیاان  کند و توالی فاسد  صورت دقیق تحلیل میه نظریه فالسفه را دربارۀ علیت ب

ت ارائاه دهاد و آن را جاایگزین نظریاه     یا سپس در صادد اسات تحلیال ناوی از عل     ؛کند می

 .فالسفه درباره علیت کند

او در حکم مقدمات بارای بیاان نظریاه نهاایی خاود در بااب علیات، مبااحثی را مطارم          

ن دو شایء  اگار رابطاه میاا   . پاردازد  ابتدا باه بحاث از اناواع رواباط میاان اشایاء مای       . کند می

طور کلی، هیچ تأثیری در دیگری نداشته باشد، در واقع میان  های باشد که نفی یکی ب گونه به

در صورت وجود ارتبااط میاان دو شایء، یاا تصاور      . آن دو شیء هیچ ارتباطی وجود ندارد
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 11                                                                 نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت

 

شاوند و یاا    ل ا یا هر دو باا هام تصاور مای     ؛وم به تصور دیگری استتقم ،یکی از متضایفین

ای است که از نفی شرط، نفای مشاروط    و یا ارتباط میان دو شیء به گونه. گردند معدوم می

یکای علات    اینکهو یا . ای از مصاحبت وجود دارد آید و میان شرط و مشروط نحوه الزم می

غزالی در توضیح رابطه علیات بار خاالف فالسافه کاه باه ضارورت        . و دیگری معلول است

( عادم علات  )علول قائلند، تنها باه جنباه سالبی رابطاه     طرفینی در وجود و عدم میان علت و م

میاان آن دو را قباول   ( وجاود علات  )میان علت و معلول اشاره کارده و چاون جنباه ایجاابی     

تاران میاان علات و معلاول     قچنین در رابطه علیت، تنها از ا وی هم. نداشت، آن را یکر نکرد

ه علّای میاان دو امار اسات،     صورت صریح فعل و تأثیر را کاه حاداقل رابطا   ه سخن گفته و ب

تاران میاان علات و معلاول قابال احساا        قیعنی در این رابطه چیزی بی  از ا ؛کند انکار می

تران وجاود داشاته   قای بی  از حد ا تواند رابطه میالبته میان دو شیء از جهت ماهوی . نیست

چیازی   شاوند،  ی که علت و معلاول نامیاده مای   یاما از جهت وجود محسو  میان اشیا ؛باشد

 (91-92ق، ص 1419غزالی، ) .تران قابل مشاهده نیستقبی  از ا

بحث از اقسام سبب در حکم مقدمه دیگری است که برای فهم نظر غزالی درباره علیات  

اساباب   (282-284ق، ص 1419، 4غزالی، ج ) او در برخی مواضع. بسیار مفید و مؤثر است

ه اسباب قطعی را در مقابل ظنی و وهمی ب را به سه دسته قطعی، ظنی و وهمی تقسیم کرده و

صورت مطلق به تقدیر و مشیت حضرت حق مارتبط دانساته و در آنهاا امکاان تغییار وجاود       

اسابابی غیار از   الجمله به وجود  توان استنباط کرد که او فی با تأمل در کالم غزالی می. ندارد

ناوع مقارنات دائمای یاا     اگر چه تاأثیر ایان اساباب از     ،حضرت حق در عالم هستی قائل بود

اما این ساخنان منافااتی باا نظار او در      ؛م یکسان نیستندهاکثری است و درجه تأثیر اسباب با 

 (175-176ق، ص 1419غزالای،  ) چنین غزالی در برخی مواضع دیگار  هم. باب علیت ندارد

 به نظار او علات حقیقای در دو قسام    . شمارد ی، فقهی و عقلی برمیسرا به سه قسم حاسباب 

ی و فقهی، اراده حضرت حق است که بر اسا  اراده آزاد خود افعال  را ایجااد کارده   سح

یاتاه سابب نیسات و هایچ ضارورتی       سبب در این دو قسم، فی. کند و احکام  را صادر می
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 بیتاماا در ساب   .تران میان دو امار اسات  قبلکه صرفاً بیانگر ا ؛میان سبب و مسبب وجود ندارد

هم در بُعد وجود و هم در بُعد عدم ضرورتی برقارار اسات کاه از    عقلی میان سبب و مسبب 

دسات   هروره عادم دیگاری با   ضا و از عادم یکای بال  وجود یکی بالضروره به وجود دیگاری  

از این رو سببیت عقلی از نظر غزالی بیانگر هماان ارتبااط میاان تعااریف یاا اصاول       . آید می

 .ستا موضوعه و نتایج مأخوی از آنها

یان مباحث مقدماتی خود و قبل از تحلیل نهایی در باب علیات، باه تبیاین    غزالی پس از ب

، ص 1363غزالای،  : )گویاد  او می. پردازد نظریه فالسفه درباره علیت و نقد و بررسی آن می

میاان   اینکاه نخسات  . در تصور فالسفه از علیت نکاتی قابل استنباط استبا تأمل  (236-235

ی وجود دارد که حداقل بخشای از ایان رواباط کاامالً باا      اشیاء و حوادث عالم طبیعی روابط

این روابط میان اشیاء و حوادث هم در طارف وجاود و    اینکهدوم  ؛تجربه قابل مشاهده است

الوقاوع باوده و هایچ امکاان انفکااک و جادایی        هم در طرف عدم اموری ضروری و حتمی

ترین عنصار   دوم را مهم ۀنکت غزالی. میان علت و معلول از حیث ایجابی و سلبی وجود ندارد

توان نتیجه گرفت که خدا مطیع و  گوید بر اسا  آن می در تصور علیت فلسفی دانسته و می

اگار چاه در    ،پا یرد  نمای لا ا آن را   ؛باشاد  منقاد قواعد و قوانین حاکم بر عاالم طبیعات مای   

 .اول با حکیمان هم رأی است ۀپ یر  نکت

دو شیء تساوی و تطاابق   اگر بین (235ان، ص هم: )گوید غزالی در تحلیل ضرورت می

رابطه ضروری میان آنهاا وجاود    ،نباشد و یا میان آنها تالزم مثبت و منفی وجود نداشته باشد

گویاد   او مای . تاوان در نظار گرفات    ندارد و برای ضرورت بی  از سه حالت یاد شاده نمای  

کاه پا یر  رواباط     فرض اول محال است و حالت دوم و سوم در صورتی قابل اثبات است

و با بررسای شاقوق   . احتمالی میان حوادث و اشیاء طبیعی به محال یاتی یا حقیقی منجر شود

آید و اگر امری محال نباشاد   شود که هیچ محالی الزم نمی مختلف محاالت یاتی مدعی می

ط کند که روابا  رو غزالی تصریح می از این. تواند تحقق یابد در مقایسه با قدرت خداوند می

به نام علات و  تران میان دو امری که باشد و اق میمیان عالم هستی بر مبنای عادت قابل تفسیر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10                                                                 نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت

 

بلکه خدا اراده کرده است که میان آنها  ،به اعتقاد ما ضروری نیست ،شود معلول خوانده می

در نهایت غزالی بر ایان بااور اسات کاه     . اقتران ایجاد کرده و یکی را پس از دیگری بیاورد

 ،ی روابط ضروری میان اشیاء و حوادث جهان از ساوی فالسافه غیرقابال توجیاه اسات     ادعا

شوند که تناقض منطقی در پای   چرا که اموری محال حقیقی و مقدور حضرت حق واقع نمی

 ،داشته و از قبیل نفی بدیهیات عقلی باشند و اماور دیگاری کاه دارای چناین ویژگای نباوده      

لا ا ضارورتی    ؛باشند حوادث عالم طبیعت از این دسته میالوقوع هستند و روابط میان  ممکن

 (239-251همان، ص .)میان آنها وجود ندارد و خداوند بر همۀ ممکنات تواناست

غزالی براسا  تمام مبااحثی کاه تااکنون مطارم شاد، تحلیال جدیاد خاود را از علیات          

به شارطیت تفسایر   او در برخی موارد علیت را . کند جایگزین نظریۀ فالسفه دربارۀ علیت می

کناد و در برخای    ی فالسفه، عنصر شرطیت را مطرم مای کرده و به جای عنصر ضرورت علّ

با تأمال  . کند بحث اقتران میان اشیاء را مطرم می ،موارد دیگر به جای ضرورت علّی فلسفی

یابیم کاه او باین اشایاء و حاوادثی کاه میاان        درمی( 63 ق، ص1419غزالی، )در کالم غزالی

 ،بطه شرط و مشروط وجود دارد با اشیاء و حوادثی که میاان آنهاا اقتاران وجاود دارد    آنها را

تمایز قائل شده و گفته است در صورت وجود رابطه شرطیت میان دو شیء، ناوعی تاالزم و   

 ؛یاباد  ضرورت میان آنها برقرار است و به همین دلیل بدون تحقق شرط، مشروط تحقق نمای 

اشیاء، نقض پیوند عادت نسبت به قادرت یاتای خادا محاال      اما در صورت وجود تقارن بین

 .نخواهد بود، چرا که هیچ علیت و ضرورتی میان امور مقترن نسبت به یکدیگر وجود ندارد

صراحتاً و مکرراً رابطه ضروری میان اشیاء و حوادث عاالم طبیعات    اینکهغزالی با وجود 

منادی   در عاین حاال نظاام    ،گفتاه اسات   سخن را نفی کرده و به جای آن از نظریۀ عادت اهلل

پ یرد و مدعی است بین نفای رابطاه    مت الهی را میحکداری زندگی انسان و  جهان، هدف

گویاد   او مای . مند بودن عالم هیچ ارتباطی وجاود نادارد   ضروری میان امور عالم و نقی نظام

کناد   یحکمت الهی اقتضاء ما  ،برخی عوامل که در حکم شرط پیدای  امور دیگری هستند
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ل ا او بر ایان بااور اسات کاه      ؛که موجودات مشروط بدون تحقق شرط خود به وجود نیایند

 (272، ص 4ج ق، 1419غزالی، ) .شود جهان براسا  یک سنت مطلق الهی اداره می

بلکاه باا نفای رابطاۀ      ؛کند غزالی نه تنها نظام مبنی بر حکمت را در عالم هستی انکار نمی

بیان حالت امکانی روابط میان اشیاء است و از نتایج این رواباط   ضروری میان اشیاء درصدد

اماا   ؛امکانی این است که خداوند قدرت بر انجام ایجاد سرما به جای گرما از آتا  را دارد 

شود که با وجاود احتماال منطقای، خادا در      برمبنای اعتقاد به عادت گرایشی در ما ایجاد می

آینده را چون گ شته در ما ایجاد کرده و ل ا از افتاادن  آینده چنین عمل نکند و خدا علم به 

او بار ایان بااور اسات کاه شارط امکاان معرفات         . کنیم گرایی نجات پیدا می در ورطۀ شک

ضرورتی نیست که فالسفه به صورت وهمی در باطن خود نسابت باه حاوادث آیناده عاالم      

شاود کاه در    ی ما حاصل میبلکه از طریق تکرار حوادث در گ شته عادتی برا ؛اند قرار داده

کنایم کاه ایان جریاان در      یهن ما رسوخ پیدا کرده و ما به سویی این اعتقاد گرای  پیدا می

 (245-246ص  ،1363غزالی، ) .آینده نیز استمرار خواهد یافت

 

 نقد و بررسی

ترین مشکل تحلیل فلسفی علیت و پ یر  ضرورت علّای از ساوی    به نظر غزالی بزرگ

. کناد  ت که این تحلیل صانع بودن خداوند نسبت به جهان خلقت را نفای مای  فالسفه این اس

فالسفه مدعی هستند که جهان خلقات صاانع و فااعلی دارد کاه خادا صاانع و فاعال آن، و        

گویاد تحلیال فالسافه از علیات      جهان خلقت صنع و فعل حضرت حق است؛ اما غزالای مای  

 .؛ بلکه منجار باه انکاار وجاود صاانع اسات      تواند وجود صانع حکیم را اثبات کند تنها نمی نه

داناد،   بر همین مبنا استناد فعل به جمادات را از روی حقیقت درسات نمای  ( 134همان، ص )

چون فعل حقیقی آن است که از روی علم و اراده صورت گیرد؛ ل ا اصل علیت با فاعلیات  

اهلل  رو به نظریۀ عاادت  ناز ای. باشد مطلق الهی ناسازگار است و فاعلیت اجسام نیز نامعقول می

 .شود متوسل می
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مدعی است که با انکار رابطه ضروری میان ( 35، ص 1998رشد،  ابن) رشد در مقابل ابن

شاود، چارا کاه اگار جهاان       بودن خدا نسبت به موجاودات منتفای مای    علت و معلول، صانع 

باا جهاان    خلقت صرفاً براسا  اتفاق به وجود آید و هیچ سبب و علتی کاه رابطاۀ ضاروری   

عاالوه بار ایان باا انکاار      . شاود  طور کلی منتفی می داشته باشد، در میان نباشد وجود صانع به

شود، چرا کاه پای    ضرورت میان علل و معالیل و جایگزینی اقتران، راه شناخت خدا بسته می

از طرفای هایچ   . بردن به وجود خدا از طریق روابط علّی میاان موجاودات عاالم میسّار اسات     

میان ضرورت علّی و اختیار وجود ندارد؛ زیرا موجودی ورای حق تعالی نیسات کاه    منافاتی

 .بتواند او را بر کاری مجبور کند

گوید همۀ قوانین و مقررات در قالب نظام حااکم بار جهاان براساا  سانت الهای        او می

ناپ یر اسات کاه ایان خاود بیاان       ، غیرقابل تغییر و تخلفقرآناست و این سنت طبق ادعای 

باشد که باا انکاار ایان رابطاۀ ضاروری در       یگری از رابطۀ ضرورت میان علت و معلول مید

 .ایم واقع به نفی سنت الهی در جهان پرداخته

گوید که براسا  تحلیل فالسفه از علیت، دیگر امکان صدور معجازات بارای    غزالی می

ته و از طارف دیگار   انبیاء وجود ندارد، چرا که از طرفی فاعل معجزات را نفس پیاامبر دانسا  

دانناد؛ لا ا فالسافه بار مبناای       مای  دخیال نفس او را در اموری که نوعی قابلیت داشته باشد، 

کاه باا قاول باه      کنند، در صاورتی  رابطۀ ضروری علّی میان اشیاء برخی معجزات را انکار می

ص ، 1363 غزالای، ).الوجود از خدا معنای نادارد   اقتران مطلق میان اشیاء، صدور امور ممکن

236) 

؛ 243، ص 1363ساینا،   ابان )یاک از فالسافۀ اساالمی     توان گفات کاه هایچ    در پاسخ می

منکر اصل وجود معجزات پیامبران الهی نیساتند و درباارۀ   ( 341-344، ص 1361مالصدرا، 

از طرفای هماۀ حکیماان    . فاعل معجزه نیز بین نفس پیامبر و خادا اخاتالف نظار وجاود دارد    

اند؛ البته هم اصل وجود پیاامبران و   را از پیامبران الهی پ یرفتهصدور معجزات علمی و فعلی 

پاس براساا  تحلیال فالسافه،     . هم کماالت نفس آنها ناشی از افاضات حضرت حق اسات 
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العلل و فاعل نهاایی هماۀ    علۀمعجزات پیامبران در نهایت ناشی از قدرت حق است، چرا که 

دانند؛ اما فالسفه باه   ل معجزات را خدا میمتکلمان نیز فاع. کارها از جمله معجزات خداست

تارین آنهاا نفاس پیاامبران      های واسط بین معجزات و خدا قائلند و یکی از مهم حلقه یا حلقه

 .تواند نق  علت ناقصه را داشته باشد است که می

ناساازگاری ضارورت علّای باا     : العااده قاوی روانای یعنای     غزالی متأثر از دو انگیزۀ فاوق 

و تجربه به عناوان یکای از    سآن با عمومیت قدرت حق تعالی، و بر مبنای ح معجزه و تنافی

منابع معتبر شناخت واقعیت در تحلیل علیت، حکم عقلی فالسفه در بااب ضارورت علّای را    

ایان در  . پاردازد  مورد تشکیک قرار داده و به انکار رابطۀ ضاروری باین علات و معلاول مای     

معلول و تبیین رابطه علیت تنها بر محاور تقاارن و   حالی است که نفی رابطۀ ضروری علت و 

راه حال غزالای بارای    . باشاد  شناختی شاکاکیت مای   تعاقب دو حادثه، مستلزم مشکل معرفت

خروج از این شکاکیت، توسل جستن به خدا، عاادت و نیاز پا یر  ضارورت علّای نسابی       

طاۀ ضاروری علّای    به عبارت دیگر غزالی برای غلبه به شکاکیتی که از طریق نفای راب . است

ایجاد شده است، عالوه بر استفاده از نظریات عادت و پ یر  ضارورت علّای نسابی، از دو    

در نقاد بیاان   ( 191-199، ص 1363 غزالای، ) .صفت علم و قدرت خدا نیز سود جسته است

توان گفت توسل به نظریۀ عادت مبتنی بار تجرباه در عاین توجیاه تجرباه برمبناای        غزالی می

از طرف دیگر قبول ضرورت علّای نسابی، خاود ناوعی عادول از      . دور است عادت مستلزم

تواناد   چنین استمداد از علم خدا نیاز نمای   هم. باشد فهمی معنای ضرورت علّی می ادعا و کج

توانند مدعی باشند خدا علام باه ضارورت     گشای غزالی باشد، چرا که فالسفه نیز می مشکل

طا کرده است؛ ل ا باید ماالک و معیاار دیگاری بارای     رابطه میان علت و معلول را به آنها ع

حجیت پیدا کرد که مبیّن ایجاد ضرورت علّی در میان ممکنات توسط خاود حضارت حاق    

 .باشد
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 نتیجه

الشارقاوی،  )ای  در تبیین سازگاری یا عدم سازگاری دیدگاه غزالی درباب علیات، عاده  

سااز   ظاهر نااهم  ند میان اجزای بهدر مقام دفاع مطلق از آزادی درصدد بود( 31ق، ص 1417

یعنی آنجا که از یک در تحلیال علیات، آن   . تفکر غزالی دربارۀ علیت همگونی ایجاد کنند

دو  گویاد هایچ رابطاۀ ضاروری میاان آن      را به اقتران میان علت و معلول تفسایر کارده و مای   

اسات کاه   وجود ندارد و از سوی دیگر در تفسایر معناای سانت الهای و اساتمرار آن بار آن       

ای احتمالی محض نیست؛ بلکه رابطۀ ضروری اسات، باه    روابط میان اشیاء و حوادث، رابطه

پرداخته و بار مبناای تفکیاک میاان رابطاه      « سنت اهلل»و « عادت اهلل»توجیه و تفسیر دو نظریه 

اناد؛ چارا    بین خدا و اشیاء از رابطه بین انسان و اشیاء، حکم این دو حیثیت را متفاوت داشاته 

ه بر حسب حیثیت نخست، روابط میان اشیاء، امری ضروری نباوده؛ بلکاه براساا  اقتاران     ک

تواند روابط طبیعی را برهم زده و به اصطالم خارق   مطلق است، یعنی ارادۀ حضرت حق می

 .وم، روابط میان اشیاء، امری ثابت و یتغیر استدعادت رخ دهد، اما برمبنای حیثیت 

اند که میاان اجازای تفکار غزالای      براین عقیده( 31تا، ص  بی دنیا،سلیمان ) ای دیگر عده

دربارۀ علیت ناسازگاری وجود دارد و منشأ این ناسازگاری تاک شخصایتی نباودن اوسات؛     

رسااالت مختلفای نگاشاته و    ... های مختلاف فلسافه، کاالم، عرفاان و      یعنی غزالی در حوزه

والت مختلفای را پشات سار    عالوه بر آن در مراحل مختلف زندگی خاود، تطاورات و تحا   

گ اشته که جمع آنها در یک شخصیت واحد مشکل است، به عنوان مثال چهاره غزالای در   

رو نفای رابطاۀ    از این. حوزۀ کالم اشعری بسیار متفاوت با شخصیت فلسفی و عرفانی اوست

ضروری میان علت و معلول و دفاع از اقتران مطلق میان اشیاء از سوی غزالی به عناوان یاک   

که غزالی به عنوان یک فیلسوف از رابطۀ ضاروری   گیرد در حالی متکلم اشعری صورت می

در واقاع قاول باه دوگاانگی شخصایت غزالای در قالاب        . کناد  میان علت و معلول دفاع مای 

فیلسوف یا متکلم به معنای پ یر  ناسازگاری میان اجزای تفکار او دربااب علیات ا اماا باه       

 .شکل بسیار محترمانه ا است
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 الفالسفۀ امام محمّد غزالی نگاهی به تَهافُت
 

 *دکتر غالمرضا جمشیدنژاداول

 

 یدهچک
ت تاألیف،  علّا تاا  ( ق515-451)د غزالی امام محمّ الفالسفۀ تهافتدر این مقاله نگاهی داریم به 

باا فلسافه، بحاث     ساتیز  موضوع، منابع، رو  تألیف، تأثیرگا اری آن و دفااع غزالای از دیان و     

را در آن کتااب از روی بهتارین   ... هاا و   ت در محساو  یّا ، علّروان باودن  دیرینگی جهان، روحانی

/ ق1349چاپی که به کوش  موریس بویژ یسوعی در بیروت باه ساال    :چاپ آن مرور کنیم، یعنی

 .م انتشار یافته است1931

ت آن، ، دیرینگی جهان، نوپدیادی جهاان، روان و روحانیّا   الفالسفه تهافتامام غزالی، :  کلیدواژه

 .ها ت در محسو یّعلّ

 

                                                           

 (Gr. Jamshid nezad @Yahoo.com). المعارف بزرگ اسالمیۀعضو هیأت علمی دایر .*

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

م در قریۀ غَزالاه،  1159/ ق451غزالی توسی در سال ابوحامد محمّد غزالی فرزند محمّد 

هاا را   جاا مقادّمات دانا     و در هماان  1از توابع شهر تاو  خراساان در ایاران والدت یافات    

کاه در آن  ( ق478: د)فراگرفت و سپس به نیشابور رفته، مالزم خدمت امام الحرمین جوینی 

ترینِ متکلّمانِ اشعریان و فقیهانِ  زمان بزرگ عالِم شافعیان در مشرق بود، شد تا اینکه بزرگ

فروخات و باه خااطر     شافعیان گردید تا جایی که استاد  به وسیلۀ او بر دانشمندان فخر مای 

هنگامی که امام جوینی درگ شات،  . بالید التحصیلی آموز  داده بود، می اینکه به او تا فارغ

هاای مشاهور    س مدرساه الملاک وزیار، مؤسّا    غزالی راهی بغداد شد و به دیدار خواجه نظاام 

نظامیّااه شااتافت و در محضاار  بااا عالمااان بااه مناااظره پرداخاات و برایشااان غلبااه یافاات و    

دانایانِ عراق به برتری  اعتراف یافتند؛ پس غزالی به مادّت چهاار ساال تادریس در      بزرگ

 .مدرسۀ نظامیۀ بغداد را به عهده گرفت

 

 هسفالفال تهافتانگیزه و هدف از نگارش . 0
کاه اماام محمّاد غزالای در بغاداد باه       ( م1195-1191/ ق484ا   488)های  ۀ سالدر فاصل

هاای اندیشاوری باا هام رویاارو، و       جاا هماۀ ماوج    پرداخات، در آن  تدریس علوم دینی مای 

های گوناگون در برخورد بودند و در نتیجه، ستیز میان دیان و فلسافه نیاز باه      نظرهای مکتب

ه برپا شد و به حکم مقاام، وظیفاۀ اساتاد علاوم و     آمیز و دشمنان ترین وضعیّت خشونت سخت

 .گرایان عصر خوی  را از ساحت دین دفع و رد کند های فلسفه معارف دینی بود که هجمه

                                                           

 .«زای» یافت بی تشدید« غَزالی»و از این رو نسبت . 1
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هایشاان چیازی از    چون دیگر متکلّمان باشد که در کتاب پ یرفت که هم امام غزالی نمی

؛ «ه، با تناقض و تباهی آشاکار هایی پیچیده، پراکند مگر گفته»: یابی گفتارهای فیلسوفان نمی

به را  مقاصدالفالسفهو کتاب « دامن همّت به کمر زد»: های ایشان بلکه او در فراگیری دان 

منظور عرضۀ نظرهای ایشان نگاشت تا زمینۀ ردّ و نقض آنها را به خاوبی فاراهم ساازد و در    

درهام شاکاندن و   »=  الفالسافه  تهافات ( م1195/ ق488)های تدریسا  در بغاداد    پایانۀ سال

 .«!!!ایم در این کتاب آهن  ویرانگری کرده... »: را تألیف کرد« درهم کوبیدن فیلسوفان

گروهی دربارۀ خودشان به تمایز از همسااالن و هماننادان، باه سابب     »: به نظر امام غزالی

هاا را بوسایده    های اسالم، از جمله، عبادت آنان تکلیف. فزونی زیرکی و تیزهوشی، معتقدند

و او دانست که سرچشمۀ کفر ایشان آن « اند و کنار گ ارده و شعارهای دین را ناچیز شمرده

م؛ .ق377-461: م)؛ بقاراط  (م.ق399-471: م)های پرشاکوهی، مثال ساقراط     است که نام

و او در « اناد  و همانندان ایشاان را شانیده  ( م.ق322ا   384)؛ ارسطو (م.ق347-427)افالطون 

شاکنی عقیادۀ ایشاان و     در ردّ بر فیلسوفان کهن در بیاان درهام  »را  این هنگام کتاب خوی 

هاای دیگار    آنکاه باه دانا     نگاشت، بای « های مربوط به االهیات تناقضِ گفتارشان در مسأله

انکاار  »طور مثال بپردازد؛ زیرا در پارداختن باه ردّ آنهاا     منطق و ریاضیات، به: ایشان، از قبیل

 .وجود دارد« امور قطعی

، هادف ابوحاماد اسات کاه خاود درباارۀ آن، در یاک پیشاگفتار، یاک مقّدماۀ           این امر

نخست، یک مقدّمۀ دوم، یک مقدّمۀ سوم، یک مقدمۀ چهارم و در یاک فهرسات برایماان    

 .گوید سخن می

 

 سفهالفال تهافتموضوع و منابع . 1

ان های ساماندهی امام غزالی به اثر خوی ، یکی ایان اسات کاه او از میا     از جملۀ زیبایی

گفتارهای فیلسوفان، بیست مسأله را بیرون کشیده و در ساه مساأله از آنهاا، ایشاان را تکفیار      

هاا اعتقااد    هاای مسالمان بادان    یاک از فرقاه   چکفر محضند که هی»: کرده است؛ زیرا که آنها

هاای اساالم    ای از میان فرقاه   فرقه»گ ار شمرده است؛ زیرا  و در بقیّه، آنان را بدعت« اند نیافته
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 13، 1)های شامارۀ   مسأله: اند از های تکفیر عبارت مسأله. «ها عقیده یافته باشد هست که بدان

ها، عالم نیسات؛ و   بودن جهان؛ اینکه مبدأ متعال به جزئی گرای  ایشان به ازلی: ، یعنی(21و 

گ اری شماری از ایشان که اماام   های مربوط به بدعت و امّا مسأله. انکارکردن معاد جسمانی

غزالی به گفتارهای فیلسوفان در زمینۀ آنها، یا مهر ابطال زده و یا ایشان را از اثباات آنهاا باه    

 :اند کمک عقلِ تنها، ناتوان شمرده است، به طور خالصه چنین

، اعتقادشان بدین کاه  12-3های  بودن جهان؛ در مسأله ، گرای  ایشان به ابدی2در مسألۀ 

هاا از او و در   هساتی او و یگاانگی  و در نفای صافت     خدا سازندۀ جهاان اسات و در اثباات   

ناپ یری  به جنس و نوع و در بسیط، روحانی و واجب بودن  به عنوان یاک علّات و    بخ 

، اعتقادشاان بادان کاه    16-14های  عالم بودن  نسبت به غیر و نسبت به یات خود؛ در مسأله

هاا   ها، همۀ جزئی های آسمان آسمان یک جانور است و آسمان هدفی برانگیزنده دارد و جان

هاا و اینکاه    ، نظر ایشان مبنی بر محال شماری خارق عاادت  19-17های  دانند؛ در مسأله را می

 .های بشری را نفس آدمی گوهر است به خود استوار و محال شماری ایشان نابودی نفس

ازد؛ لایکن در  ت امام غزالی به فیلسوفان پیشتاز اسالم و در پی ایشان، به فیلسوفان یونان می

م 981-1137/ ق371-428)سینا  ا  به پیکار با فلسفه، بدان شکل که در آثار ابن عمل، اراده

ها، گارای    برد و در بیشتر وقت او از این فیلسوف بارها و بارها نام می. آمده، معطوف است

حمّادبن  آورد و فیلسوف برجستۀ خردگرای آندلسی، ابوالولید م فیلسوفان را به نقل از او می

، که متوجّه این امر شاده اسات، باه حاال اماام ابوحاماد       (م1159-1111/ ق523-594)رشد 

 : شناساد  خاورد کاه وی میاان فلسافۀ یوناانی و فلسافۀ اساالمی هایچ تفااوتی نمای           تأسف می

آیای در حکمات، از هماین ساو،      سینا نظر نیفکناده و کوتاه   های ابن مردک جز به کتاب... »

 1.«دامنگیر  شده است

ویاژه اشااعره اساتفاده     شامار، از نظرهاای متکلّماان و باه     زالی در ردّ بار فیلساوفان، بای   غ

شاوراند، خاواه باا آناان هام       های اسالمی را بر ضادّ حریفاان  برمای    کند، بلکه همۀ فرقه می

                                                           

 .رشد تألیف ابنالتهافت  تهافتمقدّمۀ : ک.ر. 1
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پس باید بر ضاّد ایشاان پشات باه پشات هام دهایم؛ زیارا در هنگاماۀ          »: عقیده باشد یا نباشد

 .«!روند میان میها از  ها، کینه سختی

هایشان به زبان عربای ترجماه شاده باود،      او حتّی بر فیلسوفان االهیات مسیحی که کتاب

کند که از جملۀ ایشان  ان فلیپّونس، معروف به یحیای نحاوی در نازد    ها تکیه می بسی وقت

 دارد کاه در آن باه ردّ   العاالم  يّۀفی ابد کتابٌ/ دیرینگی جهان کتابی دروی . مسلمانان است

داناان   ایان حقیقات را تااریخ   . ، پرداختاه اسات  1های فیلسوف نو افالطاونی، پاروکلس   نظریه

بیشترین بخشای  »: گفته است االسالم ءتاریخ حکماکه بیهقی در  اند، چنان مسلمان نیز دریافته

گنجانیاده اسات، نگاار      تهافات الفالسافه  االسالم ا خدای  مهر بورزاد ا در    حجۀکه امام 

 .«تیحیای نحوی اس

 

 سفهالفال تهافُتروش امام غزالی در تألیف . 1

هاای حریفاان     ضاعف  امتیاز غزالی در ستیز با فیلسوفان این است که او نه تنها بار نقطاه  

گاردد و در   رو مای  گ ارد؛ بلکه با آنان از آن لحاظ که نیرومند هستند، نیز روباه  انگشت می

کشد تاا بارای درهام     ای ایشان را بیرون میه ترین دلیل ها و متین آن حال، استوارترین برهان

 .شکنی تال  ورزد شکاندن آنها، به بدترین شکل درهم

کند که عاادت یافتاه    عنوان استادی عرضه می ها را به روشنی کامل، به  او بیشترین گزاره

هاای   هاا را باه یهان    های  را به سیصد دانشجو ارائه دهد و دشوارترین نظریّه است که در 

باا قیاا  منطقای    : افزار خودشان، یعنی اند، در عین حال با فیلسوفان با همان جن ایشان برس

دهاد و   های خودشاان، ایشاان را باه لغاز  و نااتوانی نسابت مای        جنگد و به همان رو  می

در ایان کتااب، باا ایشاان باه زباان خودشاان منااظره         »: سازد هایشان را برمال می کاری مغالطه

گرایای   ؛ لیکن او نفای «های خودشان در منطق ه با همان عبارتمنظورم این است ک. کنیم می

                                                           

1.Proclus  (485-411م )به نظر . های مکتب نوافالطونی بود هدهندۀ نظریّ از شارحان آثار افالطون و سامان

 .اند شناخته او را به خوبی می« becausis» العلل فی: رسد که مسلمانان کتاب می
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کناد و سااختن را باه کتااب دیگاری       باه ویرانگاری بسانده مای     تهافُات است که در کتااب  

 .گ ارد وامی

کند تا مکتب فیلسوفان را تیاره و تاار    تکیه می« ها ها به اِشکال رویارویایی با اِشکال»او به 

تماام مقصاد و مقصاود او، هماین     . رهم و بارهم و نابساامان  هایشان را د جلوه دهد و گفتمان

است که گفتارهای ایشان را باطل و خودشان را ناتوان نشان دهد و حتّی در زمینۀ چیزهاایی  

طاور کاه در برشاماری     کناد، هماان   ها معتقد اسات، نیاز هماین کاار را مای      که خود  بدان

البتّاه،  . جا هام چناین کارده اسات     آنگ ار دانستن فیلسوفان دانستیم که در  های بدعت مسأله

را در روزگار شکّ خوی  تاألیف کارده اسات و بناابراین در     تهافت الفالسفه غزالی کتاب 

خوبی از عهده برآمده است؛ زیارا در آن کاار، راه گریازی از آشافته      پیگیریِ ویرانگری، به

المنقا  مان   در  هایی یافته است که در درون  رخنه کرده بودند و او خاود  ها و رنج خاطری

که وی در گرفتاری  به شک، تحات   چنان وگو کرده است و البتّه هم از آنها گفت 1الضالل

کردن رو  جدلی خود هم از ایشان متاأثر   تأثیر سوفسطاییان قرار گرفته بوده است، در پیشه

جسته است؛ بلکه تنها، هدف  جستن روسیاهی حریفاان   گردیده و بنابراین او حقیقت را نمی

گااه   زدن خواننده و کشاندن او به سوی میادان  پیروزی بر ایشان بوده و در عین حال، گول و

 .نبرد به سود خود  در جن  کالمی

ساتیز اسات کاه باه هایچ روی، سرساازگاری فارود         ها، غزالی چنان ساخت  افزون بر این

یان برهاان   این کودنان ا ا »: کند کس رودربایستی نمی پ یرد و با هیچ آورد و نرم  نمی نمی

 .«...ریشه است ا نابخردی، در این سخن آشکار است کسی است که تهی مغز و بی

خوی ، قاطعانه در اعتقااد باه وجاوب کافرشاماریِ     ۀ الفالسف تهافتامام غزالی در پایان 

خاوردنِ خاون و ماال ایشاان را روا     : فشارد، یعنای  کنندگانِ از ایشان پا می فیلسوفان و پیروی

 !کند وزخی بودن جاودانۀ ایشان حکم صادر میشمارد و به د می

                                                           

ایام کاه از    ، مورد بررسای و تلخایص قارار داده   با غزالی تا بهشت: عنوان این کتاب را به زبانی ساده تحت. 1

 .سوی انتشارات میراثبان، وابسته به مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است
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 غزالی و دفاع او از دینالفالسفۀ  تهافتتأثیرگذاری . 1

هاای   چون غزالی نیاز داشت تا اینکه جلاوی حملاه   ای هم شک، دین به شخصیّت نابغه بی

 ؛ زیرا«اسالم»: و نگفتیم« دین»: گفتیم. درپی فیلسوفان را به دین در روزگار عبّاسی بگیرد پی

رود، هر دینی، زیارا دفااع     به شمار می« دین»دفاع غزالی از اسالم هم، در حقیقت دفاع از 

 .گرفت ها را دربر می های مشترک میان بیشتر دین عقیده

« دان  و فلسافه »های این اندیشمند بزرگ را در زمینۀ  اگر چه صوفیان، برخی از اندیشه

های وی فهمیدند که عقیادۀ دینای، یاک گازارۀ      به تباهی کشانیده بودند؛ امّا مردم از آموزه

گویاد،   فهمیدند که فلسفه با خرد، باه تنهاایی، ساخن مای    . معنوی و یک کشف باطنی است

 .زند ولی دین با آدمی به شکل کامل  حرف می

آمد، مگر بدان جهت که منطاق را در   امام غزالی دشمن سرسخت فیلسوفان به شمار نمی

های ماورای طبیعات، خاود یاک     او در شرم غیب و پرسمان. بوددفاع از دین به کار گرفته 

هاای فیلساوفان مسالمانِ پای  از      چنین به لحاظ تصحیح برخی از لغاز   او هم. فیلسوف بود

آمیختگای پدیاد آماده     خود و نیز برخی از فیلسوفان یونان، نیز یک فیلسوف است که درهم

باه اینکاه اختاران جاانورانی دارای روان و     در نظریۀ فیضان را تبیین کرده است؛ او با اعتقااد  

خرد هستند، نیز ستیخته است؛ حتّی او دریافتاه اسات کاه خورشاید دساتخو  پژمردگای و       

باشد؛ و او، به هرحال، فلسفه را با  گردد، هرچند که کاستی یافتن  محسو  نمی کاستی می

د، چناان پیشارفتی   پرداختنا  هایی که فیلسوفان مسلمان، به مقدّ  شماریشان مای  شکاندن بت

کافی بود، مطلبای منساوب باه افالطاون یاا ارساطو را هرچناد        »: آید داد که به اندازه در نمی

 .«چون وحیی منزل فرابگیرند ساختگی باشد، بخوانند تا آن را هم

گردد، این است که او در خالل پیکار  با فلسافه باه    همۀ سرزنشی که متوجّه غزالی می

و گهگااهی در آن دچاار شاک شاده و الهاام صاوفیانه را بار آن         پیکار با خرد هم پرداختاه 

 .ترجیح داده است

پیکار با فلسفه، خود نوعی فلسفه است؛ امّا پیکار با خرد ممکن نیست که خرد باه شامار   

 (با غزالی تا بهشتکتاب : ک.ای روشنی بیشتر، ررب). آید
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خته است؛ زیرا فلسفه استوارتر البتّه غزالی فلسفه را به لحاظ اینکه فلسفه است، ویران نسا

هااای مااردم برانااداخت، چااون کااو   او آن را فقااط، از دل. از آن اساات کااه ویااران گااردد

هااا را از آن برگردانیااد و آنهااا را در  باازد و نگاااهتهافاات ورشکسااتگی آن را باار ساار بااازار 

 .های دیگر  متوجّه تصوّف کرد کتاب

زیاد بود؛ زیارا بار رگ حساا  شارق      بدان طریق، تأثیر وی در شرق جهان اسالم بسیار

های پیاپی دیگر سیاسی، فکری و دینای رخ داد،   ضربه نواخت و چون ضربۀ او در پی ضربه

هاا، تاا دوران جناب  متاأخّر، هایچ       طاوری کاه بعاد از وی در ایان سارزمین      کاری افتاد، باه 

ف خفتاه  فیلسوفی نتوانست قد راست کند و سربرافرازد و مردم چنان خفتند که اصحاب که

با غزالای تاا   »بودند و تصوّف غزالی به جای فلسفه قرار گرفت و بهشت برین ایشان گشت و 

 .رفتند و آرمیدند« بهشت

امّا در مغرب جهان اسالم، کسانی که به واکن  بر ضدّ حملۀ غزالی به فلسفه پرداختناد،  

و ابان  ( م1185/ ق581: د)؛ ابان طُفَیال   (م1138/ ق532: د)ابان باجّاه   : چاون  پیدا شدند، هم

لیکن متأسّفانه آنان نیز موجب نشدند کاه تاأثیر غزالای    (. م1129-1198/ ق523-594)رُشد 

طوری که حتّی ابن طفیل نظریۀ اشاراق خاود    در آن قلمروها مانند تأثیر  در شرق نباشد، به

او پا یری از   های ماوراءالطبیعه که خود ناوعی مکاشافۀ صاوفیانه اسات، باا تاأثیر       را در زمینه

افکند و علّیت طبیعی را با اثرپ یری از ابوحامد به خدای متعاال منساوب دانسات و حتّای      پی

رشد نیز که به خرد کلّی عمومی اعتقاد یافت و خرد فردی را چیازی جاز اشاراقی از آن     ابن

علام ناوری اسات کاه خادای      »: به شمار نیاورد، تحت تأثیر وی بود؛ زیرا از آن عقیده باویِ 

( م1332-1416/ ق732-819)ابان خلادون   . رسد به مشام می« افکند در سینه میمتعال آن را 

های غزالی را ساه   شناسی، همان داوری ا  در تاریخ و جامعه هم با وجود خردگرایی طبیعی

 (2، ج 1381جمشیدنژاد اول، : ک.ر). سده پس از درگ شت او، در فلسفه تکرار کرد

هماان فلسافۀ   : أثیر چشامگیری گا ارد، یعنای   امام غزالی در فلسفۀ اسکوالساتیک نیاز تا   

 .شد های میانه، آموز  داده می رَسی که در اروپا، در خالل سده˚مَد
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 سفهالفال تهافتستیز امام غزالی با فیلسوفان در . 0
خود را با آن تهافت او . غزالی تمام همّت خود را به مسألۀ دیرینگی جهان گماشته است

 .ن را بدین بحث اختصاص داده استآغاز کرده و حدود یک چهارم آ

رساد،   ای آسان به نظر مای  های فیلسوفان، آنهایی را که حلّشان برهر نگرنده از میان دلیل

دلیال علّات   : اناد، آورده اسات   کنار زده و تنها سه دلیل از آنها را که در جان  نشسته باوده 

هاا، نخسات گفتارهاای     دیرین، دلیل زمان و دلیل مکان که در بررسی هر کدام از این دلیال 

آوریام؛ ساپس اعتاراض او را     گونه که امام غزالی آنها را یاد کرده است، می فیلسوفان را آن

 :دهیم بر آنها ارائه می

 

 ت دیریندلیل علّ. 1
I .گفتار فیلسوفان: 

طور مطلق، نشادنی باه شامار     قدیم، به: حادثی از دیرین: صدور یافتن هرگونه نوپدیدی»

جهاان صادور نیافتاه    : طور مثال دیرین را بیانگاریم که از او به: ن، هرگاه قدیمبنابرای. رود می

بوده و سپس صدور یافته است، پس بایستی بدین علّت باشد که هساتی، مرجّحای نداشاته و    

گونه که از پی  باود،   کرد، جهان، همان سپس مرجّح پیدا کرده است و اگر مرجّح پیدا نمی

نوپدیادی،  : ن این مرجّح از کجا آمدچ اگار از امکاانِ حادوث   ماند؛ لیک بر امکان محض می

انجاماد کاه از نشادنی کاه محاال باودن        سپس از اینکه محال بود، آمده باشد، پس بدان مای 

امکان، دگرگونه شده باشد که این امر خود محال است و اگر از قادرتی یاا   : است به شدنی

وجاود آماده اسات،     دیرین نبوده و بعد، به: ابزاری یا هدفی یا وقتی یا طبیعتی که برای قدیم

انجامد کاه   چنین شده باشد، به چرخیدن و دگرگونه شدن قدیم از حالتی به حالتی دیگر می

های قدیم، همگونند که در آنهاا هایچ دگرگاونی و تغییاری      این نیز محال است؛ زیرا حالت

چیازی از او موجاود    یاا ایان اسات کاه هرگاز هایچ      : یابد و از دو حال بیرون نیستند راه نمی

 .گردد گردد و یا اینکه همواره موجود می نمی
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II. اعتراض غزالی: 

باه چاه سابب    : اعتراض بر اصل دلیل ایشان از دو جهت است، یکی اینکه گفتاه شاود  . 1

ای دیرین پدید آمده باشد که هستی  را در همان وقتی کاه در   پ یرید که جهان با اراده نمی

کرده است و نیستی تا همان مارزی اساتمرار یافتاه باشاد کاه تاا آن        آن، موجود شده، اقتضا

برای ایان عقیاده   . استمرار یافته است و هستی از همان جایی آغاز گردد که آغاز شده است

 !سازدچ چه مانعی موجود است و چه چیزی آن را محال می

هاای    رکان هاا و   های ایجاب و سبب باشد که علّتی قدیم با شرط محال می: اگر بگویند

به ناچاار، آن مطلاب بایاد باه اقاماۀ      : دهیم موجود باشد، سپس معلول تأخیر پ یرد؛ پاسخ می

برهان بر محال بودن  مطرم گردد، در حالی که در تمامی چیزهاایی کاه شاما از آنهاا یااد      

کردید، چیزی نیست به جز دور شمردن و مثال آوردن از تصمیم و ارادۀ خودمان کاه البتّاه،   

تاوان کاردن، و اگار ادّعاا کنیاد کاه آن را باه         ، تباه است و جز به برهان بسنده نمای این کار

هاای درگیار باا شاما در شاناخت  شاریکتان        ایاد، پاس چارا طارف     ضرورت خارد شاناخته  

ای دیرین معتقدناد، در یاک    باشند، در حالی که گروهی که به نو پدیدی جهان با اراده نمی

آیند؛ سپس اینکاه دیارین باودن جهاان محاال       م درنمیای ه شهر محصور نیستند و به شماره

انجامد، با وجود  ها می شمار برای فلک های بی انگاری آن، به اثبات چرخه است، زیرا دیرین

ای یاک سااله دارد،    فلک خورشید، چرخاه : اینکه یک ششم، یک چهارم و یک دوم دارند

ام  کیاوان یاک سای   هاای   پاس چرخاه  . ا  سای سااله اسات    که فلک کیوان چرخه در حالی

 . های خورشید است چرخه

هاا باا هام برابرناد، پاس چاه        هاا در روایای پیوناد یاافتن اراده بادان      وقت: و اگر بگویند

پاسخ ! های پیشین و پسین  جدا ساخته استچ آوری هست که یک وقت را از وقت ویژگی

هاا از   پدیاده گردانیادن   قدیم، گ شته از توانایی، صفتی دارد کاه کاار  ویاژه   : دهیم که می

 .آوری باشد و آن صفت، اراده است آنکه ویژگی  باشد، بی میان همسانانشان می

ای  رود که اراده، پدیاده  این کار نابخردانه است؛ زیرا تصوّر نمی: پس اگر گفته شود که

 .های پنهان یا آشکار را از میان همسانان  مشخص گرداند، مگر به کمک سبب
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ن به ارادۀ خودمان یاک سانج  تبااه اسات؛ زیارا در لغات،       مثال زد: دهیم که پاسخ می

اراده برای تعیین چیزی وضع شده است که در آن هدفی باشاد، در حاالی کاه هایچ هادفی      

باشد، روا نیست، عالوه بر این، در حاقّ   گونه که در حقّ ما روا می درحقّ خدای متعال، بدان

اگر دو خرماای باا   : گرداند سان  ویژه مان همسان را از هم پ یریم که اراده خودمان هم نمی

هم یکسان را فرض کنیم که در برابر شخصی شیفتۀ آنها قرار داشته باشند که از خوردن هار  

ماند؛ بلکاه باه نااگزیر،     ها نمی دو با هم ناتوان باشد، البتّه، وی هرگز سرگردان و نگران بدان

ژه گردانیادن پدیاده از میاان    دارد که کاار  ویا   یکی از آنها را به کمک همان صفتی برمی

 .باشد های  می همسان

شاما نوپدیادآوریِ یاک نوپدیاد را از     : جهت دومِ اعتراض این است که گفتاه شاود  . 2

زیارا در جهاان   ! شامارید؛ اّماا نااگزیر هساتید کاه بادان اعتاراف کنیاد         دیرین متعال دور می

نهایات   دیگاری تاا بای   هایی دارند که محال است به رویادادهای   رویدادهایی هستند و سبب

نهایات   نسبت داده شوند؛ بلکه الزم است طرفی داشته باشند تا به رویدادهای دیگری تاا بای  

الوجود بیانجامند  نسبت داده نشوند، نیز بلکه الزم است طرفی داشته باشند تا به دیرین واجب

عتاراف  در حالی که اگر عکس مطلب ممکن باشاد، از ا . ها است گاه ممکن که او خود تکیه

 !نیاز شمرده باشید به آفریننده، خود را بی

 

 دلیل زمان. 1
I .گفتار فیلسوفان: 

پیشینگی خدا بر جهان به زمان، بدین معنی است که پی  از هستی جهان و زمان، زماانی  

بوده است که در آن، خدا موجود و جهان معدوم بوده است، نیستی بر هساتی پیشای داشاته    

یشی داشته که آن مدّت، هم یک طرف از جهت خادا دارد و هام   است و خدا مدّتی مدید پ

نهایت بوده اسات کاه ایان     از جهت خدا هیچ طرفی ندارد؛ بنابراین، پی  از زمان، زمانی بی

شاود و در   البتّه تناقضی است که با وجود آن، اعتقاد به نوپدیدبودنِ زمان محال شامرده مای  

رکات اسات، واجاب باشاد، دیرینگای      صورتی که دیرینگای زماان کاه هماان دیرینگای ح     

 .حرکت و در نتیجه، دیرینگی متحرک، یعنی جهان، در این جا واجب خواهد بود
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II .اعتراض غزالی: 

باا او  ( ع)نبود، سپس خدا باود و عیسای   ( ع)خدا بود و عیسی : طور مثال به»: اگر بگوییم

یات را و ساپس  ، این تعبیر در برنخواهد داشت، مگر هساتی یاک یات و نیساتی یاک     «بود

هاای آن   پس فرض گرفتن چیز سومی که عبارت باشاد از زماان از الزماه   . هستی دو یات را

خادا باود و جهاان نباود،     »: مفهوم گفتارمان در پیشینگی خدا بر جهان نیز چنین است. نیست

، امّا زمان یک نوپدید و یک آفریده شدۀ با جهاان اسات و   «سپس خدا بود و جهان با او بود

 .ی  از آن زمانی نیستهرگز پ

گیری زمان، پی  از جهاان، یاک نسابتِ الزم در قیاا  باا خودماان اسات، بادان          فرض

 .ای که پی  نداشته باشد، ناتوان است جهت که وَهم از فهمِ سرآغازه

هاا را در فراساویِ سار نامتنااهی      تواناد جسام   گونه است که وَهم نمای   این ناتوانی، همان

پندارد کاه   سطحی باشند که فرازی داشته باشد، و در نتیجه، چنین میبیانگارد، مگر اینکه بر 

 .خأل: مأل و یا تهی: در فراسوی جهان، جایگاهی است، پر

طاور   پاس هماان  . البتّه فیلسوفان معتقدند که جهان را نهایتی است و مکان محدود اسات 

گیاری بُعادِ    ضشود که در فر گردد، می گیری بُعدِ مکانی دچار لغز  می که وهم، در فرض

زمانی هم دچار لغز  شود؛ زیرا میان دو بُعد، تفاوتی جز ایان نیسات کاه از بُعاد زماانی باا       

بُعاد  . «تحات »و « فاوق »هاای   گردد و از بُعد مکاانی باا وا ه   ، تعبیر می«بعد»و « قبل»های  وا ه

طااور کاه بُعااد مکااانی تاابع جساام و امتااداد    زماانی تااابع حرکات و امتااداد آن اساات، هماان   

. بنابراین، نه در ورای جهان خلئی وجود دارد و نه در ورای زمان، زمانی. باشد طرهای  میق

شکّی نیست در اینکه به اعتقااد شاما، خادا تواناسات کاه جهاان را پای  از        »: و اگر بگویند

نهایات، بیافریناد؛ پاس     آفریدنِ آن به اندازۀ یک سال، صد سال، هزار سال و باه انادازۀ بای   

دار را ثابت بدانید که بخشای   پی  از هستی جهان، چیزی امتداد یافته و اندازه ناگزیر هستید،

گاوییم کاه    کنیم و مای  ؛ اعتراض می«از آن، امتداد  و طول  بیشتر از بخ  دیگر  باشد

ترین راه دفع آنها، برابر نهادنِ زمان با مکان  باشند و نزدیک ها از کارهای وَهم می تمامی این

ای  تواناست که برترین فلک را در ارتفاعی بیشتر یاا کمتار از آن انادازه   پس آیا خدا . است

! نهایات بیافرینادچ   که آن را آفریده است، در حدّ یک یراع یا دو یراع و یا ساه یراع تاا بای   
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، توانایی خدا را انکار کرده باشند و وجاود جهاان را باه    «تواند نه نمی»: اگر فیلسوفان بگویند

شامارند، در   نیاز  مای  جب قرار داده باشند که از هرگونه علّتی بیهمان گونه که هست، وا

، پاس در ایان   «بلی»: که جهان در مکتب ایشان، ممکن است، نه واجب؛ و اگر بگویند حالی

پاسخ اثبات کرده باشند که در پسِ پشتِ جهان، چیازی پساین هسات کاه انادازه و کمّیّتای       

حاال اگار   . پ یرناد  را در فراساوی جهاان نمای   دارد؛ در حالی که ایشان هیچ خلئی یا ملئای  

پردازاناۀ وَهام    های مکانی در فراسوی هساتی جهاان، از کارهاای خیاال     فرض گرفتن امکان

هاای زماانی، در پای  از هساتیِ جهاان نیاز از        گرفتن امکاان  باشد، بدون هیچ تفاوتی، فرض

 .باشد پردازانۀ وَهم می کارهای خیال

 

 دلیل امکان. 1
I .فانگفتار فیلسو: 

هستی جهان، آغازی ندارد؛ زیرا محاال اسات کاه آن هساتی، نشادنی باشاد و        امکان. 1

پس هرگاه امکان، ازلی بوده باشد، ممکن نیز بر طباق امکاان، ازلای    . سپس شدنی شده باشد

 خواهد بود؛

امکان هستی، یک صفت نسبی است که به خود، استواری ندارد و ناگزیر باید محلّای  . 2

گرما و سرما؛ سیاهی و سافیدی و حرکات و   : چون بدان نسبت داده شود، هم داشته باشد که

هایی هستند که ناگزیرند یاتی داشته باشاند کاه بادان منساوب      شان صفت سکون که همگی

شوند و جز مادّه، هیچ محلّی و هیچ یاتی نیست؛ پس همان، دیرین است کاه ممکان نیسات    

شد، امّا چیزی  استوار و نامنسوب به چیزی میحادث باشد، وگرنه امکان ، به خود : نوپدید

 .ها هستند ها و کیفیّت ها و عرض یابد، همان صورت که حدوث می

II .اعتراض غزالی: 

جهان، به ناگزیر، همواره، نوپدیدی  ممکن بوده است؛ لیکن هرگاه همیشاه موجاود   . 1

ود، بلکه برخالف آن فرض گردد، نوپدید نخواهد بود و واقعیّت نیز بر طبق امکان نخواهد ب

چه نوپدیدی  ممکن باشاد، ممکان اسات، ناه چیاز دیگار و بادان         بنابراین، آن. خواهد بود

 گردد که اسا ِ بودن ، نوپدید است، نه دیرین؛ ترتیب، مشخّص می
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هرچااه خاارد آن را موجااود فاارض کنااد و  : گااردد امکااان بااه داوری خاارد باااز ماای . 2

ده است؛ ولی اگر ممتنع باشد، محال نامیده شده کردن  ممتنع نباشد، ممکن نامیده ش فرض

پاس امکاان و   . است و امّا اگر خرد نتواند نبودن  را فرض کند، واجب نامیاده شاده اسات   

اندکه نیاز به موجودی ندارند کاه صافت آن    هایی عقالنی محال بودن و واجب بودن، گزاره

: وب گردد و گفته شود کهحال اگر امکان، چیز موجودی بخواهد که بدان منس. قرار گیرند

: طور قطع، امتناع هم چیز موجودی خواهاد خواسات کاه گفتاه شاود      آن، امکان  است، به

 .ای که امتناع، نه وجودی دارد و نه ماده باشد، درحالی آن، امتناع  می

داوری خارد، معناایی جاز علام باه امکاان نادارد و علام، معلاومی          : پس اگر گفته شاود 

]: باه اعتقااد ایشاان    : گوییم ه یابد و دنبال  کند و بدان بپیوندد، میخواهد که بدان احاط می

جاا   ها، وجود ندارند تاا آن  هایشان در عین های کلی، در عقل ثابتند و معلوم گزاره[ فیلسوفان

 1.«ها ها موجودند، نه در عین ها در یهن کلّی»: اند که به صراحت گفته

 

 بودن روان های روحانی دلیل. 9
 :دانش ل محلّدلی. 0 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

پا یرد،   های عقلی در آدمی جا دارند و یک دان  از آنها، هیچ بخا  نمای   دان . 2. 1

جا که تان مرکّاب اسات     پس ناگزیر چنین است که جای آن نیز بخ  نباید بپ یرد و از آن

نهاا،  چاه معتقاد باشایم کاه آ    . هاا باشاد   پ یرد، شایسته نیست که جایگاه دانا   که بخ  می

ها در جوهرها سرشتگی یابنده باشند و چه معتقد باشایم کاه میاان آنهاا و      گونه که عرض آن

 میان تن، نسبت دان  به دانای بدان وجود دارد؛

                                                           
فرهناا ، سااال دوازدهاام، « سااخنی دربااارۀ رسااالۀ وجااود » ،(1379. )جمشاایدنژاد اول، غالمرضااا: ک.ر. 1

فرهنا ، ساال   « شناسی ای از خیام در هستی بررسی رساله»، (1381. )؛ همو89های اول تا چهارم، ص  شماره
 .121های سوم ا چهارم، ص  چهاردهم، شماره
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اگر دان  در بخشی از آدمی باشد، البتّه همان بخ ، دانا خواهاد باود، ناه آدمای باه      . 3

 طور کلّی؛

ن  در بخشی از دل یا دمااغ جاا بگیارد، روا    حال، اگر دا. ندانستن، ضدّ دانستن است. 4

باشد که نادانی در بخشی دیگر از همان جا پابرجا باشد که بدین ترتیب، آدمای در یاک    می

حالت، نسبت به یک چیز، هم دانا خواهد بود و هم نادان، با اینکه اجتماع دو ضاد در یاک   

 .محل محال است
.II اعتراض غزالی: 

نباوده باشاد کاه متکلّماان     ( اتام ): ناپا یر   فرد یا جزء تجزیاه چرا محلّ علم، جوهر . 2. 1

ایاد، هار چیازِ جاا گیرنادۀ در       چ سپس اینکاه پنداشاته  «تن از آن ترکیب یافته است»: اند گفته

گوسافند باا   : باشاد  باید که بخ  بپ یرد، باطلی است کاه بار ضادّ خودتاان مای      جسمی، می

یابااد، در حااالی کااه دشاامنی از  مااینیااروی وَهماایِ تنااانی، معنااای دشاامنی را در گاارک در

 های  این نیست که در یک مادّه بوده باشد؛ هایی است که از شرط مفهوم

شاود، باه    آدمی بینا، شنوا و چشنده نامیده مای : گفتار سومشان یک ادّعای باطل است. 3

، در حاالی  «فالنای در بغاداد اسات   »: گویناد  طور که می ای از به کارگیریِ مجاز، همان گونه

 شود، او جز در بخشی ناچیز از آن بوده باشد؛ البتّه نمیکه 

ایان  : گاردد  این مطلب، در باب شهوت، شوق و اراده، بار سار خودتاان با گوناه مای     . 4

هاایی   باشاند، در حاالی کاه معنای     بستگان و هم برای آدمیان موجود می امرها، هم برای زبان

ماان چیازی کاه بادان شاوق دارد،      بندند و محال است که تن از ه هستند که در تن نق  می

کنناد،   بنابراین در آن، نفرت و اشتیاق باه یاک چیاز، باا هام اجتمااع مای       . نفرت داشته باشد

 .گونه که شوق در یک محلّ است و نفرت در محلّی دیگر بدین
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 :دلیل ابزار ادراک. 1 .9
I .گفتارهای فیلسوفان: 

کند؛ در حاالی   ند، خود  را تعقّل نمیری تنانی، معقول را ادراک کااگر عقل، با ابز. 1

 پردازد؛ پس با ابزاری تنانی به ادراک نمی. کند که عقل، خود  را تعقّل می

دیادن، ابازار خاود را    : چاون  اگر عقل با ابزاری تنانی، ادراک کند، به طور مثال، هام . 2

دیگری کاه   های دیگر؛ لیکن عقل با دِماغ و دل و هر چیز تواند کرد، مثل حاسّه ادراک نمی

کندکه دلیل آن است که آن چیز، نه ابزار آن اسات و ناه    آن را ابزار  بخوانند، ادراک می

 کرد؛ جایگاه  وگرنه آن را ادراک نمی

کنندۀ باا ابزارهاای تناانی، باا اداماۀ حرکات، نیاروی  دچاار سساتی و           نیروی ادراک. 3

صادای  . گردانند ا تباه میها ر گردد؛ زیرا ادامۀ حرکت و صرف نیرو، مزاج بدن خستگی می

گردد و روشانایی زیااد، بیناایی     سازد و مانع ادراک صدای پنهان می زیاد، شنوایی را تباه می

شاود؛ بلکاه کساانی کاه شایرینی       هاای لطیاف مای    گرداند و مانع ادراک دیدنی را مختل می

ی کاه در  کنند، در حال شدیدی را بچشند، بعد از آن، شیرینیِ فروتری از آن را احسا  نمی

ها، ناه تنهاا،    نیروی عقالنی، موضوع برعکس است؛ زیرا ادامه دادن  به نگریستن در معقول

بخشد و اگر بر آن خستگی عاارض شاود، از آن    سازد که بدان نیرو هم می آن را خسته نمی

 روست که نیروی خیالی را به عنوان ابزاری به کار برده است؛

یدن به پایانۀ رشد و توقّاف آن در چهال ساالگی    های گوناگون بدن، بعد از رس بخ . 4

نهند؛ امّا نیروی عقلی، در بیشاتر موردهاا، بعاد از     به بعد، همگی نیروهایشان رو به ناتوانی می

هاا در هنگاام    نهد، در زمانی هم که نگریساتن در معقاول   آن زمان، رو به نیرومندی بیشتر می

یابد، پاس چاون    ی و کهنسالی کاه  میجاگیری بیماری و یا در زمان فرتوتی به سبب پیر

گاردد، بادان لحااظ از     مندِ تن سارگرم مای   روان، در آن وقت به سیاست و چرخاندن سامان

 .ماند ها باشد، باز می پرداختن به کارِ دیگرِ خود که همان ادراک معقول
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II .اعتراض غزالی: 

ل را باا ابازاری تناانی،    چه دلیلی بر گفتارتان مبنی بر این هست که هرگاه عقل، معقاو . 1

هاای پنجگاناه، خاود را ادراک     تواند ادراک کندچ اگر حاسّه تعقّل بکند، دیگر خود را نمی

ها در نزد  کنند، جز بر طبق عادتِ متداول نیست، در حالی که در هم دریده شدن عادت نمی

ه نیاروی  شاود کا   مای : شود که دیدن به خود  هم پیوند بیابد، یعنای  ما رواست؛ بنابراین می

که ابزارهای بسااوایی و چشاایی، محساو  را     دیدن، هم دیگران را ببیند و هم خود را چنان

کنند، بر خالف ابازار دیادن کاه در کاار آن، جادایی از       جز با چسبیدگی بدان ادراک نمی

ای، داشاته   حاسّاه : نمایاد کاه ماسهشاگری    به همین ترتیاب، دور نمای  . محسو  شرط است

تواناد خاود را    شود و با سَهِشگرهای دیگار متفااوت باشاد کاه مای      ه میباشیم که عقل نامید

 ادراک کند؛

از چیزهایی که به اتّفاق نظر، باطل بودن  شناخته شده، این است که بر یک کلّی باه  . 2

: های بسیاری حکمی صورت بگیارد، مثال اینکاه بگاویی     سبب یک جزیی یا به سبب جزئی

جنبانااد؛ زیاارا تمااامی جااانوران را   یین  را ماایهاار جااانوری در هنگااام خااوردن، فااکّ پااا  

ای  ای، لایکن از کروکادیل غفلات کارده     ای و آنها را چنین دیده استقراء، کرده: وجو جست

جنباند؛ بنابراین، شاید عقال، سَهِشاگرِ دیگاری باشاد کاه جریاان        که فکّ باالیی خود را می

 ت به جانوران دیگر؛چون کار کروکدیل باشد نسب کار  نسبت به سهشگرهای دیگر، هم

گوییم؛ زیرا حکمِ ثابت شاده بارای    همین سخن را در باب سستی و خستگی اندام می. 3

برخی از سهشاگرهای تناانی هساتند کاه     : برخی چیزها، الزم نیست که برای همه ثابت بشود

شان هستند که همان گونۀ حرکت، آنهاا   سازد و برخی ای از حرکت، آنها را ناتوان می گونه

 سازد؛ گرداند و سستشان نمی یرومند میرا ن

کاار عقال   . آیناد  های بسیاری دارند که به شماره درنمی کاستی و فزونی نیروها، سبب. 4

شان در میانه و برخی دیگار در پایاناۀ    شان در آغازۀ عمر و برخی برخی. گونه است نیز همین

گیارد و بیناایی    نیارو مای  ساالگی، بویاایی    به طور مثال، پس از چهل. گردند آن، نیرومند می

هاا   و در حقیقتِ حالات  ها ها نیز در حقّ شخص نماید که مزاج اندام دور نمی. یابد ناتوانی می
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ها در زودرسیِ ناتوانی به بینایی، نسابت باه عقال، ایان اسات کاه        یکی از سبب. تفاوت بیابد

سات نسابت باه    تار ا  سپید مویی در موی سر زودر : گویند که می تر است چنان بینایی کهنه

 .تر است موی ری ؛ زیرا موی سر کهنه

 

 :دلیل استمرار ذات. 1 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

یابناد و باا خاوراکی، جاایگزین      شاوند و انحاالل مای    های تن، همواره، تجزیه مای  بخ 

گردند، بدین ترتیب، پس از چهل سالگی هیچ بخشی از اجزایی کاه در کاودک وجاود     می

نیستند؛ لیکن یک شخص چهل سااله، درسات عاین هماان کاودک       اند، دیگر موجود داشته

هایی که از نخستین دورۀ کودکی  فرا گرفتاه اسات، باا او موجاود      است، حتّی همان دان 

اند که خود داللت بر این دارد کاه روان   باشند، با اینکه تمامی جزء به جزء او تبدیل شده می

 . به جز بدن است و بدن ابزار کارهای آن است
II .اعتراض غزالی: 

این گفتار، با جانور و درخت، هرگاه وضعیّت بزرگیشان با وضعیّت خردیشاان سانجیده   

ایان یکای،   »: گویناد کاه   گردد؛ زیرا در باب هر یک از آن دو، مای  شود، در هم شکسته می

گوناه   ایان امار، هایچ   . گویند طور می که در باب انسان نیز همان ، چنان«عین همان یکی است

گوییم که انسان، اگر  بر این ندارد که آنها وجودهایی به غیر از جسم دارند؛ بلکه می داللتی

شود از او محاو   اند که نمی هایی از نطفه مانده چه صد سال بزِیَد، باز هم ناگزیر، در او بخ 

ای دیگار بار روی آن    مثال این امر، یک پیماناه از آب اسات کاه هرگااه پیماناه     . شده باشند

آن، یک پیمانه برداری، سپس همین کاار را هازار باار تکارار کنای، نااگزیر در        بریزی و از

 .آخرین پیمانه، چیزی از آب نخستین باقی مانده خواهد بود
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 :های مجرّد یدلیل کلّ. 1 .9
I .گفتار فیلسوفان: 

. کناد  هاا را ادراک مای   ها و وضعیّت های عمومی مجرّد شدۀ از مادّه نیروی عقالنی، کلّی

ای  می که حس، شخص انسانی معیّنی را در مکانی ویژه و باه رنگای ویاژه و باه انادازه     هنگا

کند؛ نیروی عقالنی انسان، به خرد درآمدۀ مطلق را مجرّد  ویژه و وضعیّتی ویژه، مشاهده می

این کلّیِ به عقل درآماده، ممکان نیسات کاه مجارّد      . کند ها، ادراک می شدۀ از آن ویژگی

ای کاه از آن برگرفتاه شاده     ز مادّه، بوده باشد، مگر نسبت به پدیاده شدگی  از وضعیّت و ا

پس اگر نسبت به پدیدۀ برگرفتاۀ از آن باشاد کاه هماان     . است یا نسبت به شخص برگیرنده

باشاد؛ زیارا پدیادۀ از آن برگرفتاه شاده،       شخص انسانی معیّن است، پس آن امر، محال مای 

بت به برگیرنده باشد، که همان روانِ خردورز دارای وضعیّت، مکان و اندازه است و اگر نس

 .است، سزاوار این است که روان، نه وضعیّت داشته باشد و نه مکان و نه اندازه
II .اعتراض غزالی: 

گیرد؛ جز اینکه قرار گیرندۀ  گیرد، جا نمی در خرد، چیزی جز همان چه در حس جا می

ک نواخت دارد و بدین معنی است که در خرد، با به خرد درآمده و همانندهای  مناسبتی ی

بیند، اگر انسان دیگاری را ببیناد، بارای  از ناو      گویند؛ کسی که انسانی را می بدان کلّی می

عین هماین امار،   . آید که هرگاه پس از انسانی، اسبی را ببیند، پدید نمی هیأت دیگری، چنان

شاکل آب، باه وجاود    کسی کاه آب را ببیناد، در خیاال     : دهد گاه در مجرّدِ حس رخ می

آیاد؛ امّاا    آید، حال، اگر در پی آن، خون را ببیند، برای  شاکل دیگاری باه وجاود مای      می

آید؛ بلکه همان شاکل کاه از    ای از آب به وجود نمی هرگاه آبی دیگر ببیند، پس شکل تازه

هاای آب بااقی    آبِ نخست در خیال  نق  بسته بود، به صاورت نموناۀ هار یاک از یکاان     

 .ین است معنای کلّی در خرد و حس، هر دوا. ماند می

 :بدین ترتیب، تا این جا دریافتیم که

خود بدان پرداخته است، به طریق مجادلاه و   تهافت الفالسفۀچه امام محمّد غزالی در  آن

هاای دیگار  و باه خصاوص در      فقط برای شرمساری فیلسوفان باوده اسات و او در کتااب   
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چاه فیلساوفان درباارۀ روحاانی باودن روان       به بیشتر هماان  ، از آنها بازگشته ومَعارِج القد 

سینا را که در اینجا با آنها به پیکار برخاسته، اقتباا    های ابن اند، بازگشته است و برهان گفته

هاای   کرده است؛ جز اینکه با قطع نظر از تمامی آنها و از جهات جادالِ نااب، آیاا اعتاراض     

 !انند تاب بیاورند و بایستندچتو ابوحامد در برابر نقدهای منطقی می

جوهر فرد، از مادّه بودن بیرون نیست تا گفته شود که محلّ دان  است؛ امّا با کناار زدن  

کننادۀ جاانوری باا     غزالی نیرویِ وهمی را که فیلساوفان مسالمان آن را بار نیروهاای ادراک    

ای نیاروی تخیّلای   اقتبا  از رواقیان، افزوده بودند، کاری نیکاو کارده؛ زیارا وَهام از کارها     

 .است، فقط و نه چیزی دیگر

هاا و درباارۀ    چاه درباارۀ محال شامردِن درهام شکساتگِی عاادت        همین سخن، در باب آن
هاای   وی اساتدالل  اینکاه در مثال کروکدیل، ثابت کرده، گفتنای اسات؛ جاز     ءنارسایی استقرا

، یاا  «ی غریازی هماان گرماا  »: خود را با روا شمردن  این امار را کاه موضاوع نیاروی عقالنای     
تواناد   مای « آورد بخارگرمی که جانور را به جناب  درمای  »چه ابن طفیل  ، یا آن«نفس جانوری»

هماان دوام  »غزالی، نیرومندی موجود در دلیل استمرار یات را کاه  . بود، سست گردانیده است
 .، درک نکرده است«مانند هایی از ابتدای کودکی  با آن، باقی می منِ آگاه است که دان 
ها هار چاه باشاند، ساخن گفاتن درباارۀ روان بسایار دشاوار          ها و حجت به هر حال، دلیل

است، نظرها در سرشت روان، و در ریشۀ آن و در سرنوشات ، نیاز بسایار درهام، آشافته و      
ساینا و بعاد از وی    گوناگونند، امّا در هستیِ آن هیچ شکی نیست؛ زیرا هماان طاور کاه ابان    

انساان مرکّبای اسات تناانی ا روانای و اگار        . یاابیم  حاد  درمای   اند، آن را باه  دکارت گفته
گسساتند، ممکان اسات کاه باه حالّ        های  درهم نمای  بود، رشته ای گوهرین می پارچه یک

 .زییم معمّای این مرکّب برسیم یا نرسیم؛ امّا ما هر روز، بلکه هر ساعت، با آن می
ز آغاازِ پارداختن  باه    این همان پرس  است که بشار ا ! لیکن روان چیستچ ای شگفت
روان یاک پدیادۀ مااورای طبیعای     : در مکتاب روحاانی  . اندیشوری آن را طرم کرده است

توان  اند، نمی هایی که فیلسوفان آورده مغایر با تن است و در شناخت  به بیشتر از همان دلیل
در در مکتاب ماادّی هام تاا کناون،      . های ماورایی از قلمرو عقال بیرونناد   رسید؛ زیرا پدیده
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ایام؛ زیارا    های غزالی کاه ارائاه کارده اسات، نرسایده      شناخت آن به بیشتر از همان تشکیک
گردناد و دانا  تجربای هام، تاا کناون        های مادّی به کمک دان  تجربی بررسی می پدیده

 .دربارۀ روان، هنوز حرف خود را نزده است

 

 ها ت در محسوسیّکندوکاو علّ.01
 :تبیین علّیّت

I .گفتار فیلسوفان: 

هاا، باه ضارورت، ناوعی همبساتگیِ       ها و معلول همبستگی محسو  در هستی میان علّت

شود کاه عّلات را بادون معلاول ایجااد کارد و هساتی         توان و نه می تالزمی است؛ زیرا نه می
هاا، جاز در دو امار     های شکنندۀ عادت در نتیجه، معجزه. معلول هم بدون علّت شدنی نیست

 :گردند اثبات نمی

نیروی تخیّلی است که آن هرگاه چیره شود و نیرومند گردد وسهشگرها آن را یکم، در 

هاای   هاای جزیای   با سرگرمی در برنگیرند، باه لاوم محفاوظ سارمی زناد و در آن صاورت      

دهاد و   بندند، امری که برای پیاامبران در بیاداری رخ مای    پیدای  یابنده در آینده، نق  می

 برای دیگر مردم در خواب؛

سارعت  : گاردد، یعنای   وی نظری عقالنی است که آن به نیروی حد  بازمیدر نیر: دوم

ها و مردم در آن زمیناه   یابی برای فهم معقول ای دیگر، یا آگاهی ای به دانسته انتقال از دانسته

ها، به هیچ معلّمی نیاز ندارد؛ بلکه گویاا   متفاوتند و جورواجور، تا جایی که پیامبر در معقول

گردناد و دور   گیرناد و رام مای   هاای طبیعای از آن تاأثیر مای     که پدیاده  رسد ای می به درجه

نماید که نیروی روان به حادّی برساد کاه نیروهاای طبیعات باه خادمت  درآیناد و در          نمی

کارهای بیرون از تن، از او فرمانبری کنند، به طور مثال، روان پیامبر، موجب وز  باادی یاا   

 .تواند شد ای می لرزه ا بروز زمینای و ی فرو ریز  بارانی یا زدن صاعقه
II .اعتراض غزالی: 

 :ها وجود ندارد هیچ علّیّتی برای محسو 
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شوند و میاان چیزهاایی کاه     همبستگی میان چیزهایی که به طور عادی، علّت پنداشته می

ای کاه ایان یکای، آن     هار دو پدیاده  . گردند، به اعتقاد ما ضروری نیسات  معلول پنداشته می

شاان، شاامل اثباات دیگاری      آن دیگری، ایان یکای نیسات و اثباات یکای      دیگری نیست و

شاان   باشد و نفی یکی هم شامل نفای دیگاری نیسات، هرگاز از ضارورت هساتیِ یکای        نمی

. آید شان هم نیستی دیگری پدید نمی آید و از ضرورتِ نیستیِ یکی هستیِ دیگری پدید نمی

، مارگ و باا گاردن زدن، اداماۀ     توان بدون خوردن، سایری آفریاد و بادون گاردن زدن     می

 .ها چنین در همۀ همبسته زندگی و هم

اناد؛ امّاا ماا آن را روا     اناد و آن را محاال خواناده    فیلسوفان امکان آن امر را انکار کارده 

چناین   هام . دانایم  شماریم و وقوع تما  میان پنجاه و آتا  را بادون ساوختن جاایز مای       می

شاماریم و ساخن    بدون تما  با آتا  روا مای   رخدادِ دگرگون شدن به خاکسترِ سوخته را

 :پ یرد گفتنمان دربارۀ این مسأله در دو ایستگاه که دومین آنها دو راه دارد، انجام می

 :ایستگاه یکم. الف

این است که حریف ادّعا کند که فاعاِل ساوزاندن فقاط هماان آتا  اسات کاه فااعلی         

باشاد، پاس از تماا  باا      طبیعت  مای  چه اقتضای تواند از آن طبیعی است، نه اختیاری و نمی

 .ا  خودداری کند محلّ پ یرنده

فاعال ساوختن،   : گاوییم  پاردازیم، بلکاه مای    این، همان چیزی است که ما به انکار  می

همان خدای متعال است، یا به میانجی فرشتگان و یا بدون میانجی، امّا آت  که خاود ناوعی   

این هست کاه آن فاعال اساتچ هایچ دلیلای      چه دلیلی بر . جماد است، پس هیچ فعلی ندارد

ندارد، مگر مشاهدۀ پدید آمدنِ سوختن در هنگام تما  با آت ، لیکن مشاهده، داللات بار   

پدید آمدن آن در هنگام تما  دارد، ولی بر پدید آمدن  به سابب آن و اینکاه آن، علّتای    

 .کند به جز همان ندارد، داللت نمی

 :ایستگاه دوم. ب

هاای   دانناد کاه رویادادها از سرچشامه     با کسانی هستیم کاه قطعای مای    در این ایستگاه،

یابند؛ لیکن به صورت لازوم و از روی طبیعات، باه گوناۀ، صادور ناور        رویدادها صدور می
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حال، هرگاه آت  را به وصفِ آت  باودن  . وری و اختیار خورشید از آن نه به طریق اندیشه

ر بگیریم که با آت  به یک ناوع تماا  بیابناد،    فرض کنیم و دو تکۀ پنبۀ مانند هم نیز در نظ

در حاالی کاه در فارض    ! شان آت  بگیارد و دیگاری ناهچ    پس چگونه تصوّر بشود که یکی

 !اختیاری هم در کار نیستچ

در آتا ، باا نساوختن  در حاالی کاه      ( ع)از این معنی است که افتادن حضرت ابراهیم 

باه گماان ایشاان، آن کاار نشادنی      . اناد  را انکاار کارده   1آت  به صفتِ آت  بودن باقی بود

کند، یا  است، مگر گرما از آت  سلب گردد که البتّه این امر، آن را از آت  بودن بیرون می

دگرگون گردیده و نوعی سن ، یا چیزی شده باشد کاه  ( ع)اینکه شخص حضرت ابراهیم 

 :، پاسخ دو راه داردآت  در او تأثیر نکند، و البتّه، نه این یکی ممکن است و نه آن دیگری

کنناد و خادای    پ یریم که سرآغازها به اختیار کاار نمای   این است که ما نمی :راه نخست

حال، هرگاه ثابت شود که فاعل، سوختن را در هنگام تما  پنبه . کند متعال به اراده کار نمی

ساوختن را  شود کاه او   دهد، در عقل، امکان این امر حاصل می ا  انجام می با آت ، به اراده

هاایی زشات    ایان امار، باه عملای شادنِ محاال      : پاس اگار بگویناد   . با وجود تماا ، نیافریناد  

؛ [که در هستی، در آن صورت، هیچ سنگی بر روی سنگی دیگر بند نخواهد شاد ]انجامد  می

ری ِ خاردورز تبادیل گاردد؛     زیرا به طور مثال، روا خواهد شد که کتاب به یک نوجوان بی

خاواهیم  ...! س  به زر و زر به سن  و کوزۀ آب به درخات سایب و   نوجوان به یک س ؛

اند که رواست وقوع نیابناد و   ایم که این کارها واجبند؛ بلکه آنها ممکن ما ادّعا نکرده: گفت

هاا را باا وجاود امکانشاان انجاام       خدای متعال برای ما دانشی آفریده که بدانیم او این ممکان 

هایمان، جریاانِ   ها، هر بار بعد از بار دیگر، در یهن ها بدان دتدهد تا آنجا که استمرار عا نمی

 .پ یرند آنها را بر طبق عادت، چنان جا انداخته است که از آن جدایی نمی

ای آفریده شده است که هرگاه دو پنباه   این است که بپ یریم که آت  به گونه :راه دوم

هایچ تفااوتی میانشاان، هرگااه از هار      تکۀ همانند، با آت  تماا  یابناد، آنهاا را بساوزاند و     

                                                           

 .است( 69 /انبیا) «قُلنا یا نارکونی برداً و سالماً علی ابراهیم»اشاره به آیۀ . 1
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شمریم که هرگااه پیاامبری    جهت، همانند باشند، قایل نگردد؛ لیکن ما با این وصف، روا می

در آت  انداخته شود و نسوزد، یا به سبب تغییر صفت آت  است یا باه سابب تغییار صافت     

بینایم   یارا ماا مای   تواند آن را انکار کند و به محال بودن  حکم دهد؛ ز پیامبر، و حریف نمی

نشاینند و آتا  بار آناان      مالند و سپس در تنور گداخته مای  می 1که کسانی به خودشان طلق

چنین است زنده کردن مردگان و دگرگون سااختن چوبدساتی باه ا دهاا      کند؛ هم تأثیر نمی

. که ممکن است به همین طریق صورت پ یرند، چون که ماادّه، پ یرنادۀ هار چیازی اسات     

یابند و سپس گیاه، هنگاامی کاه جاانور آن را     دیگر، به گیاه استحاله می خاک و عنصرهای

گردد؛ سپس منای   کند و سپس خون به منی دگرگون می خورد، به خون استحاله پیدا می می

شمارد که در توانِ خدا باشد تاا   پس چرا حریف محال می. یابد به شکل جانور، آفرین  می

تر از آن مقدار کاه در آن معهاود اسات، بچرخاناد و      وتاهها در زمانی ک مادّه را در این شکل

هاای   کسانی که شاگفتی ! چیزی بدان ترتیب حصول یابد که نوعی معجزه برای پیامبر باشدچ

شاوند،   های پیامبران نقل می هایی را که از معجزه و جو کرده باشند، مطلب ها را جست دان 

 !شمارند میها، از قدرت خدا به دور ن در هیچ حالتی از حالت

 

 نتیجه

هاا را نداشاته    ت و جرأت ابراز حتای انادکی از حقیقات   مشها ،غزالی با همه واالیی مقام

آنکاه   سابب و بای   بای  و پاردازد  مای هاا   سازی اندیشاه  آشفته و است و به جای آن به بدگویی

ساازی   منظوری عقالیی را دنبال کند، به اعتراف خود ، خوی  را وارد معرکۀ این آشافته 

 .ها کرده است هاندیش

                                                           

ب شده است و عایق گرما و های آبگینه ترکی صفحه چون همهایی  ، سن  کانی نرمی است که از صفحه«طلق». 1

های  را بر تن بمالند، مانع ساوزاندن آتا     سازند که چون عصارۀ سوده از آن دارویی می. امواج مغناطیسی است

از آن پودرهای ضد ساوختگی  . اند های خود درآورده به زبان talcاین وا ۀ عربی را فرنگیان به صورت . گردد می

 .شوند شناخته می سازند که به همین نام کودکان را می
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 .دارالمشرق: ، بیروتا مختارات دهاسۀالغزالی ، (م1986. )قمیر، یوحنّا -

االسااالم فاای المشاارق و  فالساافۀتاااریخ ، (م1947/ ق1346. )لطفاای جمعااه، محمّااد -

 .مطيعۀالمعاهف: ، مصرالمغرب

 .ادارۀ ثقافت اسالمی: ، الهورافکار غزالی، (م1981. )ندوی، محمّد حنیف -

 .ادارۀ ثقافت اسالمی: ، الهورتعلیمات غزالی، (م1977. )ااااااااااااااا  -

شرم حال و آثار و عقاید و افکاار فلسافی   )نامه  غزالی، (1318. )الدین همایی، جالل -
 .چاپخانۀ مجلس: ، تهران(یدبن احمد غزالی طوسمدبن محمّامام ابوحامد محّ

 .بنیاد فرهن  ایران: ، تهرانسیاست و غزالی، (1354. )هنری، الؤوست -

 



 

 
 
 
 
 

 سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی های صوفیانه و اندیشه
 

 *دکتر محمدرضا ذاکرعباسعلی

 

 چکیده

الی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود غزّابوحامد 

 ۀاندیش ۀموجب شد که در قرون بعدی پیوسته افکار و آثار  سرلوح وی سلطۀ فکری. گ اشت

هرچند غزّالی  .اند که وی یک مجدد است از این رو بسیاری بر این عقیده. اندیشمندان قرار گیرد

 .نشداندیشی او  گاه مانع از حریت و آزاده در اعتقادات اشعری و در فقه شافعی بود؛ اما این امر هیچ

غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و در نهایت 

 .وی فقیه، متکلم، فیلسوف، عارف و صوفی بود. آنها را نگاشته، احاطۀ درخور وصفی داشته است

وی  ف غزّالی که در عمل منشأ تحول بزرگی در زندگی او شد، در واقع ناشی از تفکر فلسفیتصوّ

طوری هب ،قابل انکار نیست ،فهای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّ بدون تردید تأثیر اندیشه. بود

تراشیدن، مرقّع پوشی،  ف عامیانه را که تنها در قالب سروی تصوّ. که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد

گام او دیدگاه ز ؛ و با آنکه اشطح گفتن و مجرّد یوق بود، تبدیل به اندیشۀ بسیار  رف نمود

علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی است؛ اما  شریعتپیروی از  ،فآغازین در تصوّ

اشراق معتقد به نوعی  حقیقتبه یابی  برای دست دید و بلکه آنها را حجاب حقیقت می ،دانست نمی

برهان به قلمرو مکاشفه ف و از قلمرو یهن غزّالی را از کالم به تصوّ ای که است، به گونه روحانی

 .دهد نشان می

 .تصوف، سیر و سلوک ها، اندیشه غزّالی، :کلیدواژه

                                                           

 (Reza.zaker@yahoo.com) . دکترای فلسفه. *

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دربارۀ  نامه غزالیقیمت خود موسوم به  همایی در کتاب یی الدین جاللاستاد عالمه 

و سیر و سلوک ابوحامد غزالی سخن را به کمال رسانیده و در  ها بیوگرافی، آثار، اندیشه

اما احدی به گرد  ؛اند استا هر چند پژوهشگران پیشین و معاصر تال  وافری را نمودهاین ر

رسد،  تری که عالمه همایی در خصوص غزالی بیان نموده است، نمی ی از مو باریکها نکته

. که این امر بر صاحبان فن و اندیشمندان عرصۀ فرهن  و ادب پوشیده نیست چنان هم

حال بسیار دقیق عالمه همایی در معرفی فرهن  و ادب  دریغ و در عین ی بیها کوش 

جمله شخصیت بسیار ارزشمند پارسی یعنی ابوحامد غزالی ستودنی است و  ایران زمین من

حق این است که پژوهشگران در عصر حاضر بی  از پی  به آثارآن فرزانه دهر همت 

 ؛آخ  گوناگونی بهره گرفتهراقم این سطور نیز هر چند در این مختصر از منابع و م. گمارند

جامعۀ مسلمانان  در. را سر لوحۀ کارخود قرار داده است نامه غزالی اما اثر بسیار گرانبهای

خود گرفت و  هتصوف به شکلی رشد و نمو کرد که رن  م هبی ب ،ویژه ایران زمین هب

؛ ل ا شود م اهب عالم یافت نمی ای که نظیر  در تبدیل به یک جنب  فکری شد، به گونه

توان این نهضت دینی و تحول فکری را از مختصات دیانت اسالم و پرور  این فکر را  می»

از تجلیات روم ایرانی شمرد و کلمۀ صوفی و صوفیه دربارۀ فرقۀ مخصوص هم به دیانت 

 ،نظران، تصوّف به عقیدۀ بسیاری از صاحب( 92 ص ،1368همایی، ). «اسالم اختصاص دارد

ای است، از عقاید  نی است که پس از اسالم پدیدار شد و آمیختهنتیجۀ فلسفۀ خسروا

به عقیدۀ استاد همایی، مهد . اند حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بوده

پرور  این فکر، ایران و عامل نضج و قوام آن روم و فلسفۀ ایرانی است و به عقیدۀ شیخ 

ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن : ونچ هماشراق نیز تصوّفی را که اکابری 
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ترویج نمودند، در حقیقت، میراث کهن و یادگار حکمای ... خرقانی، منصور حالج و

  1.خسروانی است

سایر عقاید در اوج سادگی ظهور کرد و  چون همی آغازین ها گرچه تصوف در سده

 ؛و خداپرستی روی آورده بودشد که از دنیا رهیده و به عبادت  صوفی به کسی اطالق می

ی ها اما در گ ر زمان از سادگی اول بیرون آمد، رن  حزبی به خود گرفت و با اندیشه

عرفانی و سلوک اشراقی و رواقی یونان و نیز فلسفۀ ایران باستان آمیخته و به شکل نوینی 

انی تعلیمات عرف»شود و  میدر قرن سوم هجری این تحول به وضوم آشکار . نمایان شد

ل تصوف گردید تا یفناء فی اهلل و بقاء باهلل از این قرن به بعد داخل مسا ،مانند وحدت وجود

ل در ردیف سایر علوم و فنون اسالمی ینی مخصوص با موضوع و مبادی و مسابه شکل ف

 (98 ، ص1368همایی، ) .«درآمد

گیری شایع و  ی اسالمی به ویژه ایران به طور چشمها تصوف در سدۀ چهارم در سرزمین

عالمه  گسترده شد و در این عرصه شاهد تألیف آثار بسیاری از صوفیان هستیم و

تألیف ابوطالب مکی  القلوب قوت: چون همهمایی نام بسیاری از این تألیفات را  الدین جالل

در تصوّف  اللمعق که غزالی در تألیفات خود بدان نظر داشته و نیز کتاب .ه386متوفی 

( 99 ص ،همان) .یکر کرده است نامه غزّالیدر ( 378متوفی )سراج طوسی  تألیف ابونصر

در همین قرن است که  .شود ترین دورۀ تصوف در ایران محسوب می سدۀ پنجم مهم

، ابو (441-357)ابو سعید ابوالخیر  چون هماران از صوفیه  بسیاری از بزرگان و تأثیرگ

 ،(416 متوفی)ابوعلی دقاق  ،(425 متوفی)ی ابوالحسن خرقان ،(412 متوفی)عبداهلل سلّمی 

و بسیاری از بزرگان دیگر پا به ( 442متوفی )ابو عبداهلل شیرازی معروف به بابا کوهی 

عرصۀ وجود نهادند، که سرآمد ایشان امام زین الدین ابوحامد محمدبن محمد غزّالی 

                                                           

ی شیخ اشراق از فلسفه و حکمت ها اثرپ یری اندیشه»توان در این باره به مقالۀ اینجانب تحت عنوان  می. 1

 شرم حکمت اشراقنیز  ؛96، ص نامه غزالی نیز ؛1396نامه مفاخر، سال دوم، پاییز  ، حکمت«ایران باستان

 .مراجعه نمود مجموعه مصنفات شیخ اشراقدکتر حسینی شاهرودی و : تألیف
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تصوّف و رجال در این قرن کتب بسیار به فارسی و عربی در ». است( 515-451)طوسی 

به فارسی تألیف ابوالحسن علی بن عثمان  المحجوب کشفاز قبیل  ،صوفیه پرداخته شد

منازل و  امالی هرویو  رسالۀ قشیریۀو  االولیاء حلیۀو  الصوفیه طبقاتغزنوی و کتاب 

 (112ص همان، ) .«السائرین

فیه و تشکیالت صو. قرن پنجم یا عهد غزالی دورۀ نضج و ترقی کامل تصوف است»

بی  از هر دوره رواج و معنویت داشته و  ،خانقاهها و مجلس گفتن مشایخ در این زمان

( خراسان)دانشمندان این فرقه در ممالک اسالمی خاصه ایران و باالخص موطن غزالی 

ترین حامی  خود صوفی مشرب و بزرگ ،خواجه نظام الملک در عهد غزالی. اند بسیار بوده

کرد و آنها را بسیار محترم  ن این طایفه نشست و خاست میتصوّف بود و با بزرگا

 (111ص همان، ). «شمرد می

 

 مرتبه علمی غزالی

غزالی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود گ اشت 

به گفتۀ  .چنان در عرصۀ علم و دان  ظاهر شد که گوی سبقت را از همگان ربود و آن

زنده کرد،  شاهنامهفردوسی عجم را به نظم پارسی » که چنان همایی هم دینال جاللاستاد 

وی ایران را در . غزالی اسالم را به نیروی دلیل و برهان و شیوایی خامه و بیان تأیید نمود

در بین خاورشناسان و اندیشمندان غربی . بلندآوازه کرد ،میان ممالک دنیا به فکر و تحقیق

ابن سینا و ابن رشد ارج نهاده و در زمرۀ  چون همو وی را  رتبۀ غزالی ستودنی است

ای  شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژه. کنند یاد می اوارجمندترین متفکرین اسالم از 

متکلم و فقیه بزرگی است، در سیاست نیز بسیار زبردست  که چنان هماو . برخوردار است

 ،سالطین ،ی او به ملوکها ار  نامهتوان در نگ قدرت و بنیۀ دان  سیاسی وی را می .است
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سلطۀ فکری غزّالی موجب شد که در  1.جو کردو جست... ارکان دولت و ،امرا ،وزیران

از این رو . اندیشمندان قرار گیرد ۀاندیش ۀقرون بعدی پیوسته افکار و آثار  سرلوح

حدیث در بین مسلمانان  که چنان هم 2.اند که وی یک مجدد است بسیاری بر این عقیده

انگیزد تا دین  مشهوری است، که خداوند در هر صد سال کسی را از بین امت اسالمی برمی

سجستانی، ) 3.«اهلل ييعث لهِّه االمۀ علی هأس رلَّ مأۀ من يلدد لها دينها انَّ». آنها را احیا کند

استاد دینانی نام برخی از رجال پیشین را که به مجدد بودن غزّالی  (178 ، ص4 تا، ج بی

شاید بتوان ادعا کرد » :گوید کند و می ابن عساکر و سیوطی را یکر می: اند، مانند معتقد بوده

دانسته  کننده علوم دین می اندیشیده و خود را مجدد و احیاء که خود غزّالی نیز چنین می

نام کرده و با انتخاب این عنوان، مدعی  الدین احیاء علومترین کتاب  را  او بزرگ. است

 (29 ، ص1383ابراهیمی دینانی، ) .«حیاءگری و تجدید شده استنوعی ا

الدین سهروردی در مورد مسئلۀ  اند که شهاب نظر بر این عقیده برخی از محققان صاحب

غزّالی بهره برده و به  االنوارۀمشکودهد، از کتاب  مینور که اسا  فلسفۀ او را تشکیل 

ای است از عقاید  ت اشراق گنجینهدرست است که حکم. شدت تحت تأثیر او بوده است

 های فیثاغورسی، های صوفیه و هرمسی و آمیخته با فلسفه رمزی سنتی مرکب از حکمت

                                                           

به  االسالم حلۀفضائل االنام من رسائل توان به کتاب مکاتیب فارسی غزّالی به نام  برای آگاهی بیشتر می. 1

 .مراجعه نمود 1362تهران  تصحیح و اهتمام عبّا  اقبال، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر،

هایی تحت همین عنوان از نویسندگان ایرانی و خارجی به  دربارۀ مجدد بودن غزّالی مقاالت و کتاب. 2

، غزّالی مجدد اسالم: شود های گوناگون منتشر شده است که در اینجا به معدودی از آنها اشاره می زبان

، المجددون فی االسالم ؛1396نشر نامک، تهران احسان مصحفی، : اریک لین اورمزبی، مترجم: تألیف

هایی دربارۀ محمد غزّالی و فخر  پژوه  دو مجدد ؛179عبدالمتعال الصعیدی، چاپ مصر، ص : تألیف

آشنایی با شخصیت و سیرۀ مجدد سدۀ پنجم ؛ 1381رازی، نصراهلل پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 
 .1388 پور، انتشارات کردستان، سنندج ستار آینه:لصالبی، مترجممحمد ا علی: لفؤ، مهجری امام غزّالی

این روایت منقول از اهل تسنن است و از بین امامیه کمتر کسی است که آن را نقل کرده باشد، و البته . 3

 .برخی از اندیشمندان شیعه مانند شهید مطهری آن را مردود دانسته است
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افالطونی، ارسطویی و زردشتی همراه با عناصر مختلف دیگر؛ ولی به احتمال زیاد عقاید 

و  ابن سینا، حلّاج چون همسهروردی تا حدودی مرهون فالسفه و اندیشمندان اسالمی 

در  فتوحات مکیّهالدین عربی در کتاب ارزشمند خود  محیّ( 31، ص همان) .غزّالی است

 .ی غزّالی را یکر کرده و در مواردی وی را ستوده استها موارد زیادی اندیشه

ی بعد از آن، ها بلکه در جهان آن روز و قرن ،شهرت غزّالی نه تنها در ممالک اسالمی

تصویر  ،میالدی است 15فلورانس ایتالیا که از بناهای قرن در کلیسای بزرگ ». فراگیر شد

مقام که در قرون وسطی  غزالی در میان تصاویر فالسفۀ الهی اساقفۀ بزرگ و روحانیان عالی

تر از آن این  اما عجب ؛گردد مشاهده می ،اند پیشوایان و رهبران بزرگ جهان مسیحیت بوده

  از ما شرقیان پی برده و آثار او را به است که غربیان به شخصیت و مقام غزالی بی

تعالیم او را مورد بحث قرار داده و در منازعات فلسفی و . اند ی خود ترجمه کردهها زبان

 (31ص  ،1349غزّالی، ). «اند آراء و عقاید صوفیانه او به تحقیق و تدقیق پرداخته

لوم و فنون متداولۀ هنوز بی  از بیست و هشت سال از سنّ غزالی نگ شته بود که در ع»

خالف و غیره، استاد به  ،جدل ،کالم ،درایت ،حدیث ،اصول ،فقه ،زمان خوی ، ادبیات

مالزم استاد  چنان هممعنی حقیقی گردید و در نیشابور دست به کار تألیف و تصنیف برد و 

پس از رحلت استاد  از نیشابور رحلت کرد . که امام الحرمین درگ شت 478بود تا سال 

الملک طوسی  خواجه نظام ،ر عسکر یا معسکر نزدیکی نیشابور به خدمت وزیر نامیو د

در . پیوست ،که محضر  پیوسته به وجود علما و فضالی عهد آراسته بود( 485متوفی )

. سال داشت و در علوم و فنون متداوله سرآمد اقران بود 28الی که گفتیم غزّ این موقع چنان

. داشت میالی را شنیده بود و از این رو مقدم او را گران  غزّنظام الملک آوازۀ فضل و دا

همگی به مقام  که چنان .الی در محضر او با علما و فقها مناظره و بر آنها غلبه کردغزّ

الی در پیشگاه خواجۀ وزیر و پادشاه فضیلت  معترف شدند و روز به روز بر مقام تقرّب غزّ

بر افزود و به رتبه بر همۀ علما و دانشمندان ( 485متوفی)وقت سلطان ملک شاه سلجوقی

برتری یافت و پس از هفت سال از مهاجرت نیشابور، منصب تدریس نظامیّۀ بغداد که 
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الی غزّ»( 121، ص 1368همایی، ) .«بدو محوّل گردید ،باالترین مناصب علمی آن دوره بود

 ،القعده و به نوشتۀ یافعی در ماه یی ،گاه که وارد مرحلۀ سی و پنج از زندگانی شده بود آن

مدت چهار سال در بغداد . بر کرسی تدریس نظامیّۀ بغداد بنشست 484جمادی االولی سال 

علما و فضالی بسیار از . تألیف و تصنیف اشتغال داشت ،مناظره، وعظ، خطابه ،به تدریس

 .نشستند کردند و حدود سیصد تن از طالب فاضل به حلقۀ درس  می محضر  استفاده می

که آوازۀ شهرت  همه جا رسید و  چندان ،شد روز به روز بر عزّت و حرمت  افزوده می

ترین رتبۀ عزّت و جالل  حایز باالترین مقام علمی و منصب روحانی و دارای بزرگ

 (121، ص همان). «گردید

ا تتبع در روم تاریخ ادبی و سیر معنوی ملل و اقوام و از جمله ایرانیان این نکته را بر م»

کند و افکار و  نابغۀ علمی یا ادبی ظهور می ،آشکار ساخته است که در یک دوره

گیرد و تا مدتی پس از وی هر قدر علما و دانشمندان یا شعرا و ادبا  ی او رواج میها اندیشه

گردند  ن کلمات و آثار وی میوبیشتر زیر نفوی ادبی یا فکری او قرار گرفته، پیرام ،آیند می

احیاناً حرف به حرف در آثار و مؤلفات خوی   ،ا سند قاطع شمردهو کلمات او ر

، همان) .«و گاه صاحب اصلی به حدّی مشهور است که احتیاج به نام بردن ندارد. آورند می

 (114ص 

رسد که تا چند قرن هیچ کس یارای آن ندارد  نفوی نوابغ علمی و ادبی گاه به جایی می»

گ رد تا نوبت به ظهور نابغۀ دیگر  می چنان هم. نها فکر کندکه جز در زمینۀ افکار و عقاید آ

رسد و رو  سابق بر هم خورده طرزی تازه به وجود می آید، مدّت نفوی ادبی یا فکری  می

نیروی معنوی اوست و هر سخن یا فکر به قدری که  هر کس متناسب با اندازۀ قدرت و

ی جان را چندان دوام و بقایی جان و روم دارد، بقاء و دوام خواهد داشت و صورت ب

تغییر  ،می را که در عصر او متداول بودالی طرز تعلیم و تعلّغزّ»( 115، ص همان) .«نیست

سخت انتقاد  ،ب و خودخواهی استفایده که انگیخته و انگیزندۀ حسّ تعصّ از علوم بی .داد

ر در راه ترین معلومات آن زمان بود، اگ جدل و خالف را که مهم ،فن مناظره. کرد
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لد ج) احیاءالعلومدر کتاب . ترین و بدترین کارها دانست خودنمایی و غلبه باشد، زشت

بابی مخصوص دربارۀ علم و علما و آداب تعلیم و تعلم نوشت و غرض اصلی او برهم ( اول

غزالی ثابت کرد که تنها علوم و معارف اکتسابی . زدن اوضاع ناهنجار زمان خوی  بود

معلم و راهنمایی  ،طور که برای فراگرفتن این علوم ان کافی نیست و همانبرای تکمیل انس

 .«الزم است، برای اخالق و معارف حقیقی و کمال معنوی نیز شیخ و مربی الزم است

 (398، ص همان)

وی که در  .ای و دینی بود و مجادالت م هبی، فرقه ها عصر کشمک  ،عصرغزالی

با مخالفان مسلک »کرد،  از امام شافعی پیروی می ،اشعری م هب بود و در فروع ،اصول

چنین حکما و فالسفه و  خوی  از سایر طوایف اهل سنت و معتزله و روافض و باطنیّه و هم

تنه با یک دنیا مخالف  یک. پیروان مسیح و دیگر ملل عالم مجادلۀ زبانی و قلمی داشت

همه جا فتح و فیروزی نصیب او  ،العاده که در کار داشت واسطۀ مهارت فوق هجنگید و ب می

از این جهت به . ماندند ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان و قلم  زبون و ناچیز می. شد می

یی را ها غزالی در رد مخالفان خود کتاب( 113، ص همان) .«ملقّب گردید حلۀاالسالم

ته و در عین نماها پرداخ به نکوه  صوفی احیاءالعلوموی در کتاب . تدوین و تألیف کرد

آورد، اما راه  ه روی میف اعتراف داشته و در نهایت به مسلک صوفیّاینکه خود به تصوّ

وی از نوابغی است که با . داند فریب جدا می نماهای عوام ف را از مستصوف و صوفیتصوّ

بلکه از نظر  ،ظهور  دورۀ نوینی را پدید آورد و نه تنها به لحاظ حیات و زندگانی ظاهری

تصوّف . معنوی نیز در جایگاه بسیار رفیع قرار داشته و دارای هویت ممتازی است حیات

ابوحامد غزّالی که در عمل، آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد، در حقیقت ناشی 

 .نگری در حدود علمی وی بود از اندیشۀ فلسفی و  رف

ان اشاره شد، غزّالی در همان گونه که بد. زدنی است اندیشی غزّالی مثال حریت و آزاده

به عنوان یک متکلم اشعری شهره دارد، این امر اقتضا  که چنان هماصول اشعری است، 

از آن دفاع  ها ی اشعری را بر سایر متکلمین مقدم دارد و در تمام عرصهها اندیشه ،دارد
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وی بر این عقیده است که اگر کسی مخالفت با م هب اشعری را »نماید، در صورتی که 

او در بارۀ کسانی که مخالفت با م هب اعتزال یا م هب . فر بشمارد، مغرور و کودن استک

شمار آورند، نیز همین عقیده را ابراز داشته و آنان را نابینا و گرفتار زنجیر  هحنبلی را کفر ب

له را مورد تأکید قرار داده و أغزّالی با صراحت بیشتر این مس. تقلید معرفی کرده است

دانند، باید سؤال شود که از کجا برای  از کسانی که مخالفت با اشاعره را کفر می: گوید می

له مورد أمنحصر در م هب آنان استچ او سپس به یک مس ،آنان ثابت شده که حق

داند و  ابوبکر باقالنی، صفت بقا را وصف زائد بر حق نمی: گوید اختالف اشاره کرده و می

ادعا کند که باقالنی به  ،تواند اکنون چه کسی می. نماید میبا اشعری در این مورد مخالفت 

له محکوم به کفر استچ هرگونه ادعایی در این أعلت مخالفت با م هب اشعری در این مس

مورد، معارض است با ادعایی که در طرف مخالف آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر 

کر باقالنی محکوم به کفر چرا ابوالحسن اشعری به علت مخالفت با ابوب: توان گفت می

گونه که از سطور فوق استفاده  همان( 48-49، ص 1383ابراهیمی دینانی، ). «نباشدچ

اوّالً نه تنها غزّالی مخالفت با اشعری را کفرآمیز ندانسته، ثانیاً تقدمی برای وی نیز  ،شود می

انی که با فکر وسیع و کس» :دارند قایل نبوده است؛ استاد دینانی در اینجا با صراحت ابراز می

دانند که او در چارچوب اصول خشک  اندیشۀ سیال غزّالی آشنایی دارند، به خوبی می

ی ابوالحسن اشعری ها اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشه. گردد اشعری محدود نمی

تر از جهانی است که اشعری  بیند، بزرگ جهانی که غزّالی می. تر است نیرومندتر و گسترده

 (51، ص همان) .«گوید رۀ آن سخن میدربا

شک تنها  بی ،صوفی و فیلسوف شهرت نیافته بود ،اگر غزالی مخصوصاً به عنوان متفکر»

زیرا فقه، علمی بود که وی در آغاز حیات علمی  ؛شد به عنوان فقیه بزرگ هم مشهور می

صوف حتی وقتی هم قدم در وادی ت. خوی  بی  از هر چیز دیگر به آن اشتغال داشت

گ شته از فقه  ،با این همه از وقتی در حوزۀ امام الحرمین وارد شد. از فقه باز نایستاد ،نهاد

امام فخرالدّین »( 148، ص 1364کوب،  زرین) .«هم اصول، مورد توجه وی شد و هم کالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      11

 

یافعی و سبکی و . رانَّ اهلل جمع العلوم و اطلع الغزَّالی علیها: گوید رازی دربارۀ غزّالی می

لم يکن »: گوید ابن خلکان می. دانند می( ص)گروه دیگر وی را مایۀ افتخار امّت محمّد 

: گویند میابو سعد سمعانی و امام عبدالغافر فارسی  .«للطائفۀ الشافعیۀ فی آخر عصره مثله

ام ام»: گوید میابن نجّار  .«لم تر العیون مثله لساناً و بیاناً و نطلاً و خاطراً و ذراءً و طيعاً»

الفقهاء علی االطالق ربّانی االمّۀ باالتفاق مجتهد زمانه و عین وقته و اوانه ظهرت بتنقیحاته 

کان »: گوید میابن عساکر  .«فضائح المبتدعۀ و المخالفین و قام بنصر السّنۀ و اظهار الدین

 ( 457، ص 1368همایی، ). «اماماً فی علم الفقه م هباً و خالفاً و فی اصول الدّیانات

غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و 

وی فقیه، متکلم، فیلسوف، ». ، احاطۀ در خور وصفی داشته استدر نهایت آنها را نگاشته

در مورد وی معرف تجارب واقعی زندگی به شمار  ها عارف و صوفی بود و تمام این جنبه

در فقه تصنیفات وی تأثیر قوی به جای نهاد و حتی بعضی از آنها از جهت دقت و . آید می

او در جای  الوجیزای از کتاب  بخ  عمده اینکه. احاطه بر مسایل نوعی معجزه تلقی شد

جای مجموعۀ فتاوای یک اسقف سریانی نقل شده است، حاکی از اهمیت و تأثیر کار او 

او معرف اصالت واقعی بود و در فلسفه هم هر چند کار او در کالم، تفکر . در فقه است

ف، برای تصوّ. بیشتر جنبۀ ویرانگری داشت تا سازندگی، باز تأثیر فکر  کم اهمیت نماند

وی هم گرای  به اعتدال را هدیه آورد و هم شناسایی رسمی اهل شریعت را و در تمام این 

چه تأثیر تعلیم او را در دنیای  آن. ه اهل تقلیدن ،ابوحامد خود را اهل تحقیق نشان داد ها رشته

به حقیقت ابن جوزی، ابن تیمیه، ابن . وف بودنفوی آراء او در تصّ ،بعد از او بارزتر نشان داد

قیم الجوزیه و تعدادی از حکماء و فقهاء، وی را درست به همین سبب درخور مالمت 

های فقهاء، رن   ها و بدبینی از تمام تهمتمعه ا، تأثیر وی در تبرئه کردن صوفیان . اند یافته

ب، کو زرین). «توان آن را کم اهمیت شمرد میخاصی به فرهن  دنیای اسالم داد که ن

 (215، ص 1364
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 سنخ تصوف غزّالی

تصوّف امام محمد غزّالی را باید سنخ تصوّف امام قشیری »از دیدگاه عالمه همایی 

با این  ،شمرد المعارف عوارفسهروردی صاحب الدین  و شیخ شهاب رسالۀ قشیریّهصاحب 

تفاوت که مقام غزّالی در این سنخ متصوّفان هم در علم و هم در عمل و روشنی فکر از 

زیرا خود در این مرحله نیز محقّق و نقّاد بوده و به عقاید موروثی بسنده  ؛باشد میهمه باالتر 

نظیر  همسن  و  غزّالی را هم عالمه همایی تصوف( 411، ص 1368همایی، ) .«نکرده است

سنگی و شباهت را تا  داند و این هم می مثنوی معنویرومی صاحب  الدین جاللموالنا 

الدّین محقّق ترم ی بود، نه از زمانی که  پ یرد که موالنا تحت تربیت سیّد برهان میزمانی 

ز کامالن و یک ا هیچ به بیان وی در ،زیرا از آن زمان به بعد ؛به شمس تبریزی پیوست

توان یافت و در این مقام استناد به ابیاتی از  میواصالن این جهان نظیری مانند موالنا را ن

 :کند میموالنا  مثنوی
 درد افاااازود ماااای کااااه جااااایی آن عشااااق

  
 نکااااارد درسااااای شاااااافعی و حنیفاااااه باااااو

   
 بااااود آیااااین ایاااان عشااااق در را کااااه هاااار

  
 باااود دیااان و کفااار و لطاااف و قهااار فاااوق

   
 را خواجااااه ایاااان زحااااقّ یداناااا جاااادا گااار 

  
 را دیباچااااه هاااام و مااااتن هاااام کناااای گاااام

   
 دوسااات  حسااان  مااادرّ   شاااد  را عاشاااقان 

  
 اوساااااات روی سبقشااااااان و در  و دفتاااااار

   
 ولولاااااه و چااااارخ و آشاااااوب درسشاااااان

  
 سلساااااله بااااااب و اسااااات زیاااااادات نااااای

   
وی  که چنان هماما  ؛گرچه غزّالی در عقیده، اشعری الم هب است اینکهصرف نظر از 

اندیشۀ او فوق اشعری است و وی  ،کند و در همین مختصر نیز بدان اشاره شده میریح تص

باشد؛ ل ا بیت  میبه ویژه در تصوف که سرآمد زمان خوی   .اندی  بوده است بسیار آزاده

نظریۀ عالمه همایی در این  که چنان هم. شود میموالنا شامل غزّالی ن مثنویآغازین منقول از 
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استاد دینانی قابل ایراد است؛ به عقیدۀ نگارندۀ این سطور نیز نظریۀ استاد باب از دیدگاه 

محمد غزّالی برادر و هم  حلۀاالسالم» :گویند میتر است؛ ایشان  دینانی به صواب نزدیک

در  و هم دورۀ احمد غزّالی بوده که در نظر اهل تحقیق، شمس اهل معرفت و 

م و سخن گیرای احمد غزّالی در اشخاص نفس گر. العارفین شناخته شده است سلطان

کسانی . گردید میافتاد که تحول و دگرگونی کلی را باعث  میمستعد و آماده چنان مؤثر 

اند،  که در پرتو کلمات و اشارات احمد غزّالی دگرگون گشته و به مقامات عالیه نایل شده

آید، سخنی به  میبه شمار ای از این اشخاص  همدانی نمونه ۀاگر بگوییم عین القضا. بسیارند

 حلۀاالسالمتوان ادعا کرد که  میچه یکر شد، چگونه  با توجه به آن. ایم گزاف نگفته

غزّالی یک مولوی به شمس نرسیده بودچ شخصیت معنوی و چهرۀ عرفانی احمد غزّالی اگر 

وصول  باشد؛ بنابراین امکان میوجه کمتر از او ن تر نباشد، به هیچ از شمس تبریزی درخشان

غزّالی فراهم بوده است و اگر تفاوتی بین غزّالی و  حلۀاالسالمو دسترسی به شمس برای 

توان از  میشود، به جهات دیگری مربوط است که رسیدن به شمس را ن میمولوی دیده 

 (43ص  ،1383ابراهیمی دینانی، ). «جملۀ آنها به شمار آورد

 

 های صوفیانه غزّالی اندیشه

ی ابوحامد غزّالی در خصوص عرفان و تصوف مربوط به چه زمانی ها یشهاند آغاز اینکه

توان پاسخ آن را از تمام آثار مکتوب وی به ویژه آثار ادبی و  میاستچ پرسشی است که 

الی که تصوف غزّ». یی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته است، جویا شدها تألیف

چنین  سرچشمه گرفت که پدر  و هم آخرین مرحلۀ عقاید اوست، نخستین بار از آنجا

الی از آغاز جوانی برادر  امام احمد غزّ. مربّی نخستین وی احمد رادکانی صوفی بودند

ی ها وی پی  از آنکه در کوچه. ف شدرسماً داخل رشتۀ تصوّ ،سره کرده کار را یک

ما ا ؛رخت به کوی آرام  برد ،آواره و سرگردان شود ،پرپیچ وخم عقاید و آرای بشری

مناظره بود و در  امام محمد در جوانی غرق مسایل فقه و اصول، کالم و فن و خالف و
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ف را بر همۀ کشید تا آخر کار آیین تصوّ ها حدود چهل سالگی متنبه گشت و آوارگی

ف غزّالی که در عمل منشأ تحول تصوّ»( 411، ص 1368همایی، ) .«برگزید ها طریقه

کوب،  زرین) .«اصالً ناشی از تفکر فلسفی وی بودبزرگی در زندگی او شد، در واقع 

غزّالی در سدۀ پنجم هجری و تال  وافر  چون همظهور دانشمند بزرگی ( 196، ص 1364

در استوار نمودن مبانی طریقت صوفیه و تألیف و تدوین آثار فراوان غزّالی، انقالب 

ی صوفیانۀ وی نیز ها یشهبلکه اند ؛نظیر بود عصر او بی شگرفی را موجب شد که نه تنها در

 .عصرهای بعدی بسیار اثرگ ار بوددر 

 ،قابل انکار نیست ،فهای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّ تأثیر اندیشه ،بدون تردید

 ف عامیانه را که تنها در قالب سروی تصوّ. طوری که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد هب

. بود، تبدیل به اندیشۀ بسیار  رف نمود تراشیدن، مرقّع پوشی، شطح گفتن و مجرّد یوق

 :گوید دهد و می نماها را نقد کرده و گاه ایشان را مورد شماتت قرار می صوفی ،وی گاه

الموت نزدیک رسید و وقت آن آمد  داران از غرور خوی  بیرون آیید که ملک ای مرقّع»

ف را تباه د در اهل تصوّو ای عوام خلق، اعتقا. که در مرقّع نگاه نکنید، در دل نگاه کنید

غزّالی، ). «نه صوفیان ،اند مکنید که ایشان بهترین خلقند، و این قوم دزدانند که مرقّع پوشیده

صوفیه آن را گام اول در مبارزه با  در باب زهد که بسیاری از: طور مثال هب( 35 ص ،1371

ول امام غزّالی، شیطان به ق» کنند و میپندارند و در مورد آن، گاهی با افراط عمل  مینفس 

ای از این پشت کردن به دنیا را  غزّالی نمونه. در پشت کردن به دنیا، آنها را گمراه ساخت

تنها : گوید میکند و  مییکر و اشتباه آنها و راه درست را در این موضوع برای ما بیان 

ه ایند کپیم مییابند، همان گروهی است که راهی را  میه نجات ألگروهی که در این مس

نه دنیا را به طور کلی ترک : اند و عبارت از این است که و اصحاب  بر آن بوده( ص)پیامبر

دارد و در مورد  میو نه شهوات را به طور کلی سرکوب کند و از دنیا به اندازۀ توشۀ خود بر

نه از هر . کند که از محدودۀ شرع و عقل بیرون رود میشهوات، آن بخ  را سرکوب 

، 1387الصالبی، ). «کند میبلکه اعتدال را رعایت  ؛عیت و نه هر شهوتی را ترکشهوتی تب
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علیك بالزهد و قلۀ الرغيۀ فی الدنیا بل أعدمها من » :گوید میو نیز در جای دیگر  (81ص 

. «فإن رنت البدّ لها طالياً فاقبصر علی قوتك منها من وجه حالل. قليك جملۀ واحدۀ

 (58 ص ،1328زّالی، غ)

توجهی به شطحیّات و  یدگاه غزّالی گام آغازین در تصوف، تبعیت از شریعت و بیاز د

بر تو الزم است که » :گوید میخوی   رسالۀ الولدی مستصوفه است؛ ل ا وی در ها لغز 

گفتار و کردارت موافق شرع باشد، چرا که علم و عمل بدون پیروی از شرع، گمراهی 

الصالبی، ). «و شطحیّات صوفیه را بخوری ها و لغز  ها گویی است و نباید که فریب یاوه

 ،نباشد ،(ع)و حدیث مصطفی قرآنگفت تصوفی که از روی  میغزالی »( 63، ص 1387

اصول »: نوشت( چاپ مصر 145ص ) الطاليین هوضۀدر کتاب . ا  استوار نیست پایه

این . «وامره و سننهفی اخالقه و افعاله و ا( ص)البصوّف ارل الحالل و االقبداء برسول اهلل 

اندازه  و حدیث مصطفی با دیگر علما و فقها و مفسّران بی قرآناندازه بود که در فهم 

فهمید که از دریافت  میای  و مأثورات دینی را به گونه قرآنوی حقایق . تفاوت داشت

 (411-412 ، ص1368همایی، . )«دیگران ممتاز بود

جوی حقیقت از طریق صوفیه و ه به جستگاه ک آن: گوید میوی دربارۀ علم و عمل 

یکی علم و دیگری : دو چیز ضروری است ،شتافتم، چنان یافتم که در پیمودن این راه

تر از عمل بود، کتب و تألیفات ایشان از قبیل  ف بر من آسانتحصیل علم تصوّ. عمل

ایزید را ی شبلی و جنید و بها ابوطالب مکی و تألیفات حارث محاسبی و نوشته القلوب قوت

ف از نظر علمی سپس دانستم که تصوّ. الزم بود، فرا گرفتم که چنانف را خواندم، علم تصوّ

از نام . با سایر علوم شرعی و عقلی تفاوت ندارد و اگر چیزی باشد، تنها در عمل است

بلکه باید کردار و عمل نیز در کار  ؛رود میبه علم تنها کاری پی  ن. زاید میشراب مستی ن

یابی  ف و حقیقتتصوّ. ام، قیل و قال بوده است چه تاکنون داشته تازه فهمیدم که آن. باشد

ی دینی به سه ها وی از همۀ عقاید و اندیشه( 73، ص 1349غزالی، ) .را حال باید و بس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11                                          های صوفیانه و سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی اندیشه

 

بر من معلوم شد که تصوّف : گوید میو روز جزا و ( ص)خداوند، پیامبر: اصل ایمان داشته

 (73ص  ،همان) .«شود میو قطع عالیق شهوانی حاصل ن جز به حال و به تقوی

در سیر و سلوک عارفانه و  آنکههر چند غزّالی از آن دسته عارفانی بود که پی  از 

آمد؛ اما بر این اعتقاد است  میصوفیانه قدم نهد از دانشمندان زبردست زمان خود به حساب 

یابی آن نزد صوفیه با  را راه دستزی ؛از دیدگاه صوفیه و اهل علم تفاوت دارد «علم»که 

. شود و خود نیز به این گفته معتقد است میمجاهدت و در نهایت با کشف و شهود حاصل 

جوی حقایق امور به تحصیل علوم و مطالعۀ آن و دریافت و صوفیان در جست» :گوید میل ا 

اند که راه آن  هبلکه گفت ؛اند ننموده ضاند، تحری باره تصنیف کرده چه مصنّفان در این آن

و اقبال با همۀ همت به  ها بندی مقدّم داشتن مجاهدت در محو صفات بد و قطع همۀ پای

چون کسی را این مقام به دست آمد، رحمت خدا بر او فیض . سوی خدای تعالی است

گردد و بر او  میشود و راز ملکوت بر او مکشوف و حقایق امور بر او معلوم  میبخ  

رای تصفیۀ مجرد آماده شود و با حضور نیّت، ارادۀ صادق و عط  تام و ب اینکهنیست جز 

تمام داشته باشد و منتظر و مترصّد آن چیزهایی باشد که خداوند از رحمت خود بر او 

 (44، ص 1374غزّالی، ) .«گرداند میروشن 

و آموزی صوفیه را که مبتنی بر تصفیۀ باطن و پرهیز از قیل  وی در جای دیگر شیوۀ علم

ف الی العلوم فاعلم ان میل اهل البصوّ» :کند میی مدرسی است، این گونه بیان ها قال

فلِّالك لم يحرصوا علی دهاسۀ العلم و تحصیل ما صنَّفه المصنَّفون و . االلهامیّۀ دون البعلیمیۀ

بل قالوا الطريق تلديم الملاهدۀ و محوالصفات . اليحث عن االقاويل و االدلۀ المِّروهۀ

و قطع العالئق رلَّها و االقيال بکنه الهمّۀ علی اهلل تعالی و مهما حصل ذلك ران اهلل  المِّمومۀ

هو المبولَّی لللب عيده و المبکفَّل له ببنويره بانواهالعلم، و اذا تولَّی اهلل امر الللب فاضت علیه 

ه الرحمۀ و اشرق النوه فی الللب و انشرح الصّده و انکشف له سرَّ الملکوت و انلشع عن وج

الللب حلاب الغرَّۀ بلطف الرَّحمۀ و تألألت فیه حلائق االموه االلهیّۀ فلیس علی العيد الَّا 

االسبعداد بالبصفیۀ الملرَّدۀ و احضاه الهمّۀ مع االهادۀ الصّادقۀ و البَّعطش البَّامّ و البَّرصّد 
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هم االمر و فاض فاالنيیاء و االولیاء انکشف ل. بدوام االنب،اه لما يفبحه اهلل تعالی من الرَّحمۀ

. «...علی صدوههم ال بالبعلیم و الدّهاسۀ و الکبابۀ، بل بالزَّهد فی الدّنیا و البيرَّ  من عالئلها

 (19-21 ، ص3 غزّالی، احیاء، ج)

گونه، غزّالی به پیروی از صوفیه راه قلب را در کشف حقیقت از هر راه دیگر  بدین»

موع حیات عالی روحانی است که حس و یابد و لیکن قلب در بیان وی مج میتر  مستقیم

شود و به هیچ وجه امری ضد عقل  مینفس تابع آن است و عقل نیز جزئی از آن شمرده 

دارد که معرفت را به ( ص)ترین درجات قلب هم در نزد غزّالی تعلق به نبی عالی. نیست

ولیاء و کند و مراتب ا میالهام ربّانی به طریقۀ کشف و بدون اکتساب و تکلّف تلقّی 

علماء هر یک حاکی از درجات آنهاست در منازل سیری که در راه حق دارند و ، حکماء

واقف  ،چه نیز پشت سر گ اشته است البته هر سالک فقط از منزل خوی  خبر دارد و از آن

از . اما به آن ایمان دارد ،هست و از احوال مراتبی که در پی  روی دارد، البته آگاه نیست

 .«ستا کند و حقیقت نبوّت ورای معرفت دیگران مینبی را جز نبیّ درک ن این رو حال

رسد،  میگونه که درک اطفال به فهم انسان بالغ ن ل ا آن( 211، ص 1364کوب،  زرین)

این نوع معرفت که ابوحامد آن را در ». عقل عالمان نیز از درک اولیاء و انبیاء ناتوان است

کار بردن طریقۀ صوفیه است در حل مسایل  هدر واقع ب ،دده میبرابر معرفت برهانی قرار 

گوید جز برای  میکه خود وی  ای است که قبول آن چنان اما این طریقه. مربوط به کالم

 (212، ص 1364کوب،  زرین). «ممکن نیست ،کسی که از یوق مکاشفه بهره دارد

برای از میان بردن  تأثیر عمل» :گوید میاز دیدگاه غزّالی علم بر عمل تقدم دارد و 

از میان . سعی در تحصیل چیزهای شایسته است ،علم چیزهای ناشایست است و سعی در

بردن امور ناشایست، شرط خالی کردن جای برای امور شایسته است و مشروط که عبارت 

که هرگاه کسی بخواهد زنی نازا  چنان ،شود میتر از شرط شمرده  از مقصود است، شریف

یکی از میان بردن علّت نابارداری که مانع زایندگی است و : د، دو وظیفه داردرا زایان ساز
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نخستین، شرط دومین است و دومین همان غایت . دیگر نهادن نطفه پس از زوال علّت مانعه

 (41، ص 1374غزّالی، ) .«آید میمطلوب به شمار 

مربی  وو معلم بشر را در تربیت روحانی محتاج به شیخ  اینکهامام غزالی در عین »

داند و معتقد است که بشر در سیر و سلوک معنوی احتیاج به راهنما و راهبر دارد و قطع  می

. معتقد به اصل آزادی و حریت عقل است چنان همهمرهی خضر نباید کرد؛  این مرحله بی

آن را  اینکهنه  ،شمارد مییعنی برای درک حقایق اشیاء حکومت و منطق عقل را معتبر 

کار و معزول ساخته باشد و اگر در کلمات خود مطابق مسلک عرفا و صوفیّه  ه بیبالمرّ

الیقین و مقام کشف و شهود  الیقین و حقّ در مرتبۀ عین: گوید می( طور وراء طور العقل)

روحانی است نه در احکام قضایای علمی؛ و از این جهت است که در عین موافقت با 

جدّاً مخالف است و در ردّ  ،اصول تعلیمات حسن صبّاممسلک تصوف، با گروه باطنیّه و 

که در کتاب  چنان هم( 399، ص 1368همایی، ) .«پرداخته است ها م هب آن طایفه کتاب

 .پرداخته است باطنیّۀالحق به  حلّۀو بین االسالم و الزّندقه و مستظهری  البفرقۀفیصل 

پردازد، اندیشۀ خود  میروحانی خود که به نوعی به اشراق  االنوارۀمشکووی در رسالۀ 

این رساله که » .کند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است میای بیان  را به گونه

فکر و کالم وی را در تعلیم به  ،کرد مینوعی اشراق روحانی را در تفکر ابوحامد عرضه 

شراقی که رن  ا. برد میرسانید که آن را از حد فهم و ادراک اهل عصر بیرون  میجایی 

تحول یهن غزّالی را از کالم به تصوف و از قلمرو برهان به قلمرو  ،در این تعلیم هست

با این همه، قول او در باب نور که مراتب عالی آن را به حکم عقل و . دهد میمکاشفه نشان 

کامالً معرف اشراق  ،خواند، هر چند رن  اشراقی دارد می، عالم ملکوت و نور اول قرآن

بلکه بیشتر حاکی از مشرب خاص غزّالی است، در جمع بین معارف اهل  ؛نیستفلسفی 

با تصور  ،کند میعالوه، تصوری که غزّالی از نور و ظلمت عرضه  هب. عرفان و طریقۀ آن

به هیچ وجه  ،کردند میثنویّه که مخالفان  از روی طعنه سخن وی را به کالم آنها تشبیه 

در  ،خوانند میو ظلمت را دو اصل متساوی متعارض  چرا که ثنویه نور. شباهت ندارد
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 .«و عدم محض مییابد و ظلمت را امری عد میصورتی که غزّالی نور را عبارت از وجود 

 (168، ص 1364کوب،  زرین)

 

 سیر و سلوک غزالی

بدون شک تربیت نیمه »گیرد،  میاینکه سیر و سلوک ابوحامد غزّالی از کجا سرچشمه 

ران امام الحرمین و حتی از روزگار تحصیل در جرجان و طو  آغاز صوفی او که از دو

در دورۀ بحران فکری نیز که سرانجام او را به . شد، اولین منزل این سلوک روحانی است

توان  مییک انعکا  این تمایل فکری او را  ،ی خوی  واداشتها ترک تمام دلبستگی

گوید، اعتراف دارد که  میخوی  سخن از سیر روحانی  المنق خود او که در کتاب . یافت

چه از  ابو طالب مکی، کتب حارث محاسبی، و آن القلوب قوتیک چند با آثار صوفیه مثل 

وی در کتاب ( 195 ، ص1364کوب،  زرین) .«جنید و بایزید منقول است، سر و کار داشت

ارمدی اخ  دارد که مشرب و طریقۀ صوفیه را از ابو علی ف میابراز  المنق  من الضّالل

و مشقات  ها نمودم، از دستورات وی در خصوص عبادات و ایکار، تبعیت نمودم و دشواری

انَّی اخِّت الطريلۀ من » .به خواسته و طلب خود، رسیدم آنکهتا  ،سلوک را متحمل شدم

ابی علی فاهمد  و انبصلت ما ران يشیر به من وظايف العيادات و اسبدامۀ الِّرر الی ان 

( 114، ص 1368همایی، ). «و تکلَّفت تلك المشاق و حصّلت ما رنت اطليهجزت العليات 

همایی دربارۀ سیر و سلوک غزّالی بر این باور است که وی به دریافتۀ از استاد خود قناعت 

نکرد و در این راه کوش  فراوان به خرج داد تا جایی که حقایق کامالً بر او مکشوف شد 

 .و به یقین پیوست

سالگی به بعد وارد مرحلۀ جدیدی از زندگانی شد که به کلّی با قسمت  39غزالی از »

سابق  تباین داشت، تحولی در روم او پدید آمد که همه چیز او را عوض کرد و غزالی 

پس از آنکه در علم و شهرت و جاه و مقام دنیاوی به حدّ اعلی . نوظهوری به وجود آمد

ظر نمود، به علم و جاه و اعتبارات دنیوی یک مرتبه از هر چیز و هر کس صرف ن ،رسید
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نوک هر خار نشان کف »پشت پا زد و در جرگۀ آزادگان درآمد، در بیابانی قدم نهاد که 

هیاهوی جدال و قیل و قال به سکوت و حال و کشمک  با هفتاد و دو ملّت به  .«پایی دارد

غزالی ! د و چه شدچه بو. و توجه به تربیت اهل جهان مبدّل گردید آرام  و سازگاری

چه از  آن. یک نفر عالم متکلم فقیه بود و یک تن صوفی وارسته دل آگاه از کار درآمد

در . حقایق عرفان و معنویات نصیب غزّالی بود در این دوره از زندگانی عاید او گردید

 پایان به جز آت  اما در این سفر بی ؛هم قدم  فراوان بود ،پیمود مینخستین منازل که وی 

 (121، ص همان) .«اهی نداشتتوشۀ ر ،سوز هم زبان و غیر از عشق و آه عالم شوق همدم و

بلکه آنها را  ؛دانست میعلوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی ن» غزالی

خود در باطن متحیر و سرگردان و ترازویی که حق و باطل را با آن . دید میحجاب حقیقت 

توانست بر خالف وجدان خوی  با  میدر این حال ن. بودسبک سن  شده  ،سنجید می

کس در این واقعه او را محرم راز و  هیچ. ارباب م اهب بجنگد و در ردّ آنها کتاب بنویسد

از درد پنهانی  آگاه نبود و نیز شاید که از بیم غوغا و تغلّب فقها و زمامداران متعصّب به 

یرا که بیشتر مردم آن زمان از هر طبقۀ سنّی ز ؛کرد میجرأت ن ،چه در دل داشت اظهار آن

و غزّالی پی  از این حالت . م هب دشمن سخت روافض و باطنیّه و معتزله و فالسفه بودند

همایی در خصوص  الدین جالل( 123همان، ص ) .«و پشتیبان آنها بود  میترین حا بزرگ

 :گوید میقیم  رشد و ابن ابن: یی مانندها الی در مقایسه با شخصیتمعنویت و تقدم مرتبۀ غزّ

شود که مقام  میاگر میزان شناسایی و تشخیص معنویّت مردان بزرگ در کار بیاید، معلوم »

باالتر از ابن رشد و ابن قیّم بود که نخستین دربند حدود و قیود فلسفۀ  ،غزّالی هر چه بود

در بند  ،فهمیدند میه گونه ک سینا و فارابی و دیگری در چهار دیوار ظواهر شریعت بدان ابن

 (458، ص همان) .«بودند

گاه اجتهاد در  غزّالی از آن دسته سالکانی است که در آغاز متعبّد به شریعت بود، آن

ی کالم و فلسفه را پشت سر گ اشت و در نهایت به مقصود خود ها فقه را سپری نمود، گام

از مقام فقه و جمود »: اییکه همانا عرفان و تصوف است، سکنا گزید و به گفتۀ عالمه هم
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غزالی در اوج شهرت و ( 458، ص همان) .«ظاهری به عالم تصوّف و کشف حقایق رسید

وی در این برهه نه آن . همه چیز گ شت از ،کرسی استادی و تدریس در نظامیۀ بغداد

امام ل ا برادر   ؛غزّالی بود که با ارباب م اهب بستیزد و نه در ردّ عقاید آنها کتاب بنویسد

احمد غزّالی را برای تدریس در نظامیّه جانشین خود نمود و در ظاهر به قصد زیارت مکه و 

اما در باطن بر مهاجرت از بغداد مصمم بود و چون در  ؛مدینه از بغداد رحل اقامت گزید

 .آنجا را انتخاب کرد و راهی شام شد ،آن زمان شام مرکز مهمی برای زهاد و صوفیه بود

المقد   مدت ده سال تمام در بالد شام و جزیره و بیت 498تا سنۀ  488سال غزالی از »

گشت و در  میپو  ناشنا  همه جا  به سیرت و صورت درویشان  نده. و حجاز بسر برد

بنا بر . تألیف و تصنیف اشتغال داشت ،خلوت ،فکر ،عبادت ،تمام این مدت پیوسته به زهد

حدود دو سال در شام اقامت نمود و در جامع دمشق اشهر اقوال از بغداد به دمشق رفت و 

پس از شام به بیت . معتکف گردید و محل ریاضت و خلوت  منارۀ غربی مسجد بود

خلوت و زیارت مشاهد شریفه اشتغال داشت و  ،المقد  رفت و مدتی هم آنجا به ریاضت

رفت و مطابق  (ع)المقد  به زیارت تربت خلیل  بود از بیت قيۀ الصخرۀخلوتگاه  بیشتر 

بر تربت خلیل عهد کرد که پی  هیچ سلطان نرود  489ا  در سال  بعضی مکاتیب فارسی

المقد  به قصد حج  بعد از سفر شام و بیت. و مال پادشاه نگیرد و مناظره و تعصّب نکند

پس از ادای مناسک حج و زیارت مکه و مدینه و مشاهد  498در سال . عزیمت حجاز کرد

، ص همان. )«اجعت به وطن خوی  نمود و در همین سال به طو  برگشتمشرّفه عزم مر

ها خبری بود و نه از  جویی بازگشت به خراسان، دیگر در وجود غزّالی نه از آوازه در( 153

در عزلت و انزوای خراسان، آرام  و سکون غزّالی ». ی فقیهانه و نه از تدریسها طلبی جاه

درسان طو  و  بود که برای آشنایان دیرین، یاران و همچنان زاهدانه و آمیخته با اخالص 

درسان و آشنایان  از هم. آمد مینشابور که هنوز در خراسان بودند، باور کردنی به نظر ن

دیدند،  میسابق، امثال عبدالغافر فارسی، کسانی که وی را با این همه فروتنی و سادگی 

سی که در گ شته همگان را جز به ک. کند میاندیشیدند که ریا  مییک لحظه پی  خود 

کشید، سکون  میآوری خوی  را به رخ آنها  دید و همواره دان  و زبان میچشم حقارت ن
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نمود  میبه قدری غریب  ،داد میو صفایی که این روزها در اطوار و حرکات خوی  نشان 

( 159ص ، 1364کوب،  زرین) .«توانستند به آسانی آن را باور کنند میکه این آشنایان ن

ای متولد شده بود که ایام خوی  را یا به تصفیۀ  باری از آن عالم و دانشمند، صوفی وارسته

پرداخت؛  میگ راند و یا به عبادت و تفکر و به مطالعه و تصنیف  مینفس در عزلت و انزوا 

کیمیای را به اتمام رساند و ترجمۀ آن را تحت عنوان  احیاءالعلوموی در همین ایام کتاب 
 .زبانان تدوین نمود به زبان پارسی برای پارسی عادتس

 

 آثار غزالی در تصوف و صوفیه

مرد ایرانی شاهد نگار   ی علمی و ادبی این بزرگها در توصیف آثار و کوش 

احدی نیست که در راستای . ی گوناگون دنیا هستیمها هزاران کتاب، رساله و مقاله به زبان

 ،ف، دستی یا مطالعاتی داشته باشدیت، ادبیات، عرفان و تصوّفقه، اخالق، کالم، فلسفه ، ترب

الی از دانشمندانی است که غزّ». ای نجسته باشد اما از آثار این دانشمند بزرگ بهره و توشه

آثار و تألیفات بسیار به فارسی و عربی از خود به یادگار گ ارده و جهانیان را از خرمن 

خوشبختانه غالب آثار او هنوز موجود است  .است مند ساخته معارف و فضایل خوی  بهره

از این . و کمتر کتابخانۀ بزرگی است که چند اثر مهم از غزّالی در آن موجود نداشته باشد

نویسند که اگر مؤلّفات  میبعضی . اند جهت او را علمای اسالم سیّدالمصنفین لقب داده

. چهار کراسه تألیف کرده است هر روزی ،غزّالی را برای تمام مدت زندگانی  بخ  کنیم

عبری و غیره ترجمه و  ،التینی ،آلمانی ،ی خارجه فرانسهها بسیاری از آثار غزّالی به زبان

( 241، ص 1368همایی، ) .«اصل و ترجمۀ آنها در ممالک دنیا مکرر به طبع رسیده است

: شود میم تألیفات غزّالی به حسب ادوار زندگانی و تحوّالت روحی به چند موضوع تقسی

جدل و مناظره و فن خالف و فقه و حدیث و فلسفه و کالم و اصول عقاید و اخالق و 

 (242ص  ،همان) .تصوّف، و بالجمله مسایل دینی و الهی و اخالقی

مکتوبات و آثار غزالی را به فارسی و عربی بعضی هفتاد کتاب و برخی دویست و 

 العلوم إحیاء چون همبرخی از آنها اند که البته  برخی تا چهارصد کتاب یکر کرده
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هایی است که کمتر از ده صفحه  دهد و برخی دیگر رساله ترین اثر او را تشکیل می بزرگ

اما از خاطری که  ؛الی مایۀ حیرت استکثرت آثار غزّ» (29ص ، 1349غزّالی، . )باشد می

ر فراز و نشیب چون تمام عمر د. شد خالف انتظار محسوب نمی ،دایم در پویه و تفکر بود

ی ممکن ا های گریز و رهایی هر اندیشه روزهای عسکر و نظامیه و در سکوت و خلوت سال

ها، اندیشۀ تأیید اشاعره،  اندیشۀ رقابت با حنفی: الی را به تألیف رساله یا کتابی واداردغزّ ،بود

زیادی از آثار او تعداد . فاندیشۀ مبارزه با فالسفه و باطنیه و اندیشۀ دفاع از شیوۀ اهل تصوّ

ها و از این جهت مربوط به  معرف سعی بارزی است در تحقق بخشیدن به این گونه اندیشه

تنوع مسایل مورد بحث او نه »( 142، ص 1364کوب،  زرین) .«مسایل و اوضاع عصر اوست

بلکه تا حدی نیز ناشی از اهمیت و وحدت  ؛فقط ناشی از وسعت قلمرو تحقیق و مطالعه بود

از این روست که رساالت و . ی بود که در محافل علمی عصر رواج یا جریان داشتمسایل

های او اگر بدون توجه به مسایل عصری و فقط به عنوان یک سلسلۀ ناپیوسته مورد  کتاب

 .«کند مطالعه واقع گردد، بسا که تحول و توالی مستقیم یک فکر منظم شخصی را عرضه نمی

و ما در این  1الی در موضوعات علمی و دینی استآثار مکتوب غزّ( 143، ص همان)

 :کنیم ترین آثار وی در عرفان و تصوف می بر مهمکوتاه گ ری  ،مختصر

مشهورترین و ارزشمندترین اثر غزّالی به زبان ( احیاء العلوم) الدین احیاء علومکتاب  -

ق در . اه492عربی است، که با محتوای دینی، اخالقی، عرفانی و تصوّف، حدود سال 

نظران  این اثر در زمرۀ اندک آثاری است که پیوسته مورد توجه صاحب. نگاشت شامات

اند و چه آنهایی  مند گشته چه آنهایی که این اثر را ستای  کرده و از آن بهره ،قرار گرفته

این کتاب در چهار . اند که آن را مورد نکوه  و طعن قرار داده و به انکار آن برخاسته

ف و عرفان عبادات، ربع عادات، ربع مهلکات و ربع منجیات به طریق تصوّ ربع: فصل

نماید که سبب تألیف این کتاب،  میوی در آغاز این اثر گرانبها تصریح . تدوین شده است

                                                           

، نوشته کامران فانی، نشریۀ معارف، «فهرست آثار چاپی غزّالی»: برای آگاهی بیشتر می توان به مقالۀ. 1

 .مراجعه نمود 1363، 3شماره 
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چنین از  هم. بوده است عمل و مدعیان دروغین و روحانیان متظاهر مقابله با عالمان بی

 المعارف عوارفالدین سهروردی است که در کتاب  اثرپ یران این اثر ارزشمند، شهاب

 .گوید میی خوی  سخن ها در اندیشه احیاءالعلومخود به کرّات از تأثیر 

و  احیاء العلومرا در شرم  منهاج القاصدینکتاب ( 597متوفی )ابوالفرج بن جوزی »

جوزی در  خود ابن. را در اعتراضات بر غزالی نوشت اعالم االحیاء بأغالط االحیاءکتاب 

را به م اق اهل تصوّف نوشته و از  احیاء العلومنویسد که کتاب  میترجمۀ حال غزّالی 

ترین شرم این کتاب  بزرگ( 244، ص 1368همایی، ) .«حدود فقاهت خارج شده است

در چهارده مجلد توسط مرتضی  الدین المتقین بشرم إحیاء علوم ۀإتحاف السّاد :تحت عنوان

چنین مال محسن فیض کاشانی از اندیشمندان شیعۀ امامی در  ست، همزبیدی تألیف شده ا

کتاب . نگاشت البیضاء فی إحیاء اإلحیاء المحلۀ :ق شرحی را بر این اثر با نام. اقرن یازده ه

ق توسط مؤید الدین محمد خوارزمی در دهلی به . اه 621در سال  إحیاء علوم الدین

شود و برخی از  میترجمه از این اثر محسوب ترین  فارسی ترجمه شد که در زمرۀ کهن

 .ای تلخیصی از این اثر ارزشمند است به گونه المرشد االمین :ی دیگر وی مانندها کتاب

میهنان خود به  ترین کتابی است که غزالی به زبان مادری برای هم مهم کیمیای سعادت

است و گویند  لومإحیاء العاین کتاب جوهر و خالصۀ ». زبان پارسی تألیف کرده است

تا  491ی ها این کتاب میان سال. برای مردم خراسان پس از بازگشت از سفر ده ساله نوشت

جو و توان حقیقت غزّالی را در آن جست میق تألیف شده است و از کتبی است که . اه511

کیمیای سبک . گیری او تألیف شده است کرد، چه در آخر عمر و در ایام عزلت و گوشه
هجویری و دیگر نثرها و  کشف المحجوبر بنیاد و اصل سبک نثر عرفانی، مانند ب سعادت

 ( 7، ص1361غزّالی، ) .«روایات متصوفه قدیم نهاده شده است

 ،الصوفیۀ آداب: یی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته عبارتند ازها سایر کتاب

 استوی  القرآن جواهراب سومین بخ  از کتا : األربعین فی أصول الدین، الدین اآلداب فی

دارد، این کتاب به فارسی نگاشته  اظهار می نامه غزالیعالمه همایی در کتاب : أیهاالولدا 
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زیرا متن  ؛و این عقیده ظاهراً مقرون به صواب است. اند شده و برخی نیز به عربی نقل کرده

خل شده است و است که جزو مکاتیب فارسی امام غزالی دا فرزندنامهاین کتاب موسوم به 

تعریب  ایّهاالولداند که این خود همان رسالۀ مستقلی است که به  اکثر متوجه این نکته نشده

این کتاب به فارسی است و محمدامین نقشبندی آن را به عربی : خالصۀ البصانیف. شده است

هر چند انتساب این کتاب به : الدهۀ الفاخرۀ فی رشف علوم اآلخرۀ. ترجمه نموده است

صحّت انتساب  الحاوی فی الفتاویاما سیوطی در کتاب  ؛زالی مورد تردید قرار گرفته استغ

المنلِّ من الضَّالل والمفصح عن . یید نموده استأاین کتاب را به غزّالی با توضیحی مبسوط ت

 .این کتاب به نام اعترافات غزالی به فارسی نیز منتشر شده است: االحوال

بدايۀ الهدايۀ و تهِّيب النفوس بآداب : ع تصوّف عبارتند ازسایر آثار غزّالی در موضو

در استناد این ) الرسالۀ اللدنیّۀ، اهلل الحکمۀ فی مخلوقات، جواهرالقرآن و درره، الشرعیۀ

الکشف و ، اللواعدالعشرۀ، العلوم فاتحۀ، الوع،یۀ لرسالۀا. (رساله به غزّالی اختالف نظر است

 ،(الدین من إحساء علوم) المؤمنین موع،ۀالمرشد األمین إلی ، التبیین فی غرر الخلق أجمعین

، اللنۀ منهاج العابدین إلی ،عالم الغیوب حضرۀالقلوب المقرب إلی مکاشفۀ ، مشکاۀاألنواه

 ،مدخل السلوک إلی منازل الملوک، زهدالفاتح، العالئق ببلربۀالحقائق  جامع، العمل میزان

 . ...و ظهر اللمعۀنوهالشمعۀ فی بیان ، ج السالکینامعر

 

 نتیجه

ای است، از  تصوف نتیجۀ فلسفۀ خسروانی است که پس از اسالم پدیدار شد و آمیخته .1

اند و به عقیدۀ شیخ اشراق  عقاید حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بوده

انی، منصور ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرق: چون تصوفی را که اکابری هم

 ؛ترویج نمودند، در حقیقت، میراث کهن و یادگار حکمای خسروانی است... حالج و

الدین  جاللنظیر موالنا  همسن  و  از لحاظ سنخیت و طریق صوفیه تصوف غزّالی هم .2

 ؛رومی است
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متکلم و فقیه  که چنان هماو . ایی برخوردار است شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژه .3

قدرت و بنیۀ دان  سیاسی وی را  ،باشد مییاست نیز بسیار زبردست بزرگی است، در س

... ارکان دولت و ،امرا ،وزیران ،سالطین ،ی او به ملوکها توان در نگار  نامه می

ای غزّالی موجب شد که در قرون بعدی پیوسته  سلطۀ فکری و اندیشه. جو کردو جست

ای که بسیاری از  گونه هگیرد؛ ب اندیشمندان قرار ۀو آثار  سرلوحه اندیش ها اندیشه

 ؛دانند میو احیاگر دینی اندیشمندان وی را مجدد 

اج ورای  ها و مجادالت م هبی، فرقه کشمک ی ظهور پیدا کرد که عصرغزالی در  .4

ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان ، العاده که در کار داشت واسطۀ مهارت فوق بهو  داشت؛

نماها پرداخت و در عین اینکه خود  وی به نکوه  صوفی. دندمان و قلم  زبون و ناچیز می

ف را از اما راه تصوّ ؛ه روی می آوردف اعتراف داشت و در نهایت به مسلک صوفیّبه تصوّ

تصوّف ابوحامد غزّالی که در عمل،  .داند فریب جدا می نماهای عوام مستصوف و صوفی

ناشی از اندیشۀ فلسفی و آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد، در حقیقت 

 ؛نگری در حدود علمی وی بود  رف

اشعری  در چارچوب اصولگاه  هر چند غزّالی به اشعری بودن مشهور است؛ اما هیچ .5

تر  های ابوالحسن اشعری نیرومندتر و گسترده اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشه. دشمحدود ن

 ؛است

؛ اما در آغاز متعبّد به شریعت بود غزّالی از آن دسته از سالکانی است کهگر چه  .6

و اندیشۀ خود را به ا .دانست علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی نمی

روحانی در  رن  اشراق. کند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است ای بیان می گونه

قلمرو  از کالم به تصوف و از قلمرو برهان به وی یهن شود، عقاید غزّالی موجب می

 .سمت و سو پیدا نماید مکاشفه
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 میان استاد و دانشجو  نگاهی به پیوند آموزشی نیم

 جماعه از دیدگاه غزّالی و ابن
 

 دکتر محمدحسین ساکت
 

 چکیده
/ شااگردی یاا پیوناد آموزشای اساتاد     / هایی چند دربارۀ آیین و رو  اساتادی  ها و رساله کتاب

در ایان زمیناه نویساندگان و    . دانشجو، در میراث مکتوب فرهن  و تمدن اسالمی برجا مانده است

نگااران   داناان، فقیهاان، صاوفیان و تااریخ     هاای فیلساوفان، حادیث    ه وابسته به دبساتان دانشمندانی ک

ماا از ایان دساته    . اند ای مستقل یا درمیانۀ اثر و یا فصلی جداگانه از خود برجا نهاده اند، نگاشته بوده

ای  و نمونه( یغزّال)ای از دبستان صوفیان  در این گفتار، نمونه. کنیم یاد می« آموزشنامه»ها به  نگاشته

 .به جستار درآمده است( ابن جماعه)از دبستان فقیهان 

، الادین  احیااء علاوم  های گونااگون اساتاد و دانشاجو،     آموزشنامه، پیوند آموزشی، نام :کلیدواژه

 .جماعه غزالی، ابن

 

                                                           

 . مستشار پیشین دیوان عالی کشور، پژوهشگر حوزۀ حقوق و فرهن  و تمدن اسالمی، وکیل دادگساتری. 
(saketcultural@yahoo.com) 

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 مقدمه

هاا و   اساتادی، کتااب  / یا آیاین شااگردی   (pedagogy)دربارۀ فرهن  آموز  اسالمی 

داناان،   در ایان میاان، فیلساوفان، حادیث    . هایی چند به زبان تازی نگاار  یافتاه اسات    رساله

نگااران و صااوفیان هاار کادام بااا نگااره و انگااارۀ ویااژۀ خاوی  بااه نگاشااتن      فقیهاان، تاااریخ 

 .اند دست یازیده (Istructive Procedures)« آموزشنامه»

، 1مراکشاای( م869-817/ هااا56-212)نون تنّااوخی سااح در میااان فقیهااان، پااس از اباان  

از نااااامبردارترین ( م1333-1241/ هااااا733-639)بدرالاااادین جماعااااۀ کنااااانی حَمااااوی  

-415)من  مسلمان، امام محمد غزّالی توسای   گران صوفی از اندیشه. نگاران است آموزشنامه

 .ورزی آموزشی، بلندآوازه و ماندگار مانده است در پهنۀ اندیشه( م1111-1115/ ها515

اندازیم به دیادگاه ایان دو ناامور در پهناۀ آماوز  اساالمی در        اهی میدر این گفتار نگ

 .های پیوند میان استاد و دانشجو پیرامون سرشت، رگ و ریشه

 

 های گوناگون برای استاد و دانشجو کاربرد نام

هاا و   ها باه لقاب   ها و سرزمین گری و آموزشی مسلمانان در سراسر سده در تاریخ اندیشه

و فراگیر برای دانشمندان و کسانی که به کار آموز  و پرور  سارگرم  هایی گوناگون  نام

 .خوریم برمی( آموزشیان)بودند 

های فقیاه، محادّث،    برای دانشمندان و دانشیان، نام( م1349/ ها751. م)الدین شبّکی  تقی

مفسّار، مُقااری، اصاولی، مااتکلّم، نحاوی، لُغااوی، حکایم، منطقاای، جَادلی، خِالفاای، عطّااار،      

                                                           

آماوز   ی تااریخ  بدر دکتر احمد شل« نگاری پیشاهن  آموزشنامه»نون، سح  ابن: ک.نون رسح ابن دربارۀ. 1
نشار نگااه   : ، تهاران (1387. )در مصر، پارسی کردۀ محمدحسین ساکتدر اسالم از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان 

 .459-481معاصر، پیوست نگارنده، ص 
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ها نشانگر کاردانی کسی بود که در آن  این نام. القضات را آورده است سالم و قاضیاال شیخ

 .نشست ها به تدریس یا نگار  کتاب و رساله می رشته

در ( داناا؛ دانشامند  )عاالم  . رفت برای استاد اصطالم عالم و معلّم همگام با هم به کار می

( آموزگاار )این وا ه با وا ۀ معلّم . دار داشته است فرهن  اسالمی کاربردی گسترده و ریشه

جادایی  ( آموزگاار )پرداخت  میان دانشمند و کسی که به کار آموزشی می. آمیختگی یافت

هاای مشاترک در سااز      از لقاب ( مبالغه)در پیوند به عالِم و برای گزاف « عالِمی». بینم نمی

ان ویژگای  میان خداوندان شمشایر و قلام باوده اسات، اگار چاه در حقیقات دانشامندان باد         

 (394م، السفر الثالث، ص 1982قلقشندی، . )اند یافته

به کسی که بزرگ اسات یاا در رشاته و    . ندددا هایی بود که به استادان می یکی از نام :شیخ

از روی احترام، به مردم دانشامند و شایساته   . گویند کسوت است، شیخ می هنر و یا صنعتی پی 

ژوهشگران بر آن است که لقب شیخ، بعدها آماده اسات؛   یکی از پ. دادند و پارسا لقب شیخ می

 (51تا، ص  طوطح، بی. )د نیامده استهای جاحظ، اغانی اصفهانی و مبرِّ زیرا در نگاشته

هاا بارای دانشامندان     ترین لقاب  گری مسلمانان، وا ۀ فقیه از پیشین در تاریخ اندیشه :فقیه

. در اشاره به دانشجو نیز به کاار رفتاه اسات    ای از منابع اسالمی، وا ۀ فقیه در پاره. بوده است

 311فقیه و به روایتی دیگار،   711بی  از ( م1115/ ها416. م) ،در نشست ابوحامد اسفراینی

 (154، ص 1تا، ج  خلکان، بی ابن. )نشستند پای در  او می( شاگرد)فقیه 

نخسات،  . است رفته هایی که همتای معلم به کار می ای است فارسی و از لقب وا ه :استاد

به صنعتگرانی که در کار و هنر و پیشاۀ خاوی  کااردانی و کارکشاتگی داشاتند، اساتای یاا        

گاه، این لقب را به کسای دادناد کاه در یااد دادن و آماوختن دانا  باه         آن. گفتند استاد می

جمع درست این وا ه در عربی اَساتِ ه است که ماا در فارسای    .داد دیگران مهارت نشان می

 .بریم ستی اساتید به کار میبه نادر
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هاا در سادۀ چهاارم هجاری رواج      پیداست که این لقب پاس از برپاایی مدرساه    :مدرّس

تا کسی گواهی تادریس از آموزگااران و   .   از معلّم درجۀ باالتری داشته استمدرّ. یافت

 . پرداخت پیشه نمی اینگاه به نام مدرّ  به  گرفت، هیچ استادان  نمی

گمان، لقبی بود برای ردۀ باالی آموزشی باه کساانی کاه از دانشامندان      یب( پیشوا) :امام

امام در دانا  و  . الحرمین جوینی و غزّالی گفتند، مانند امام برجسته و بلندپایه بودند، امام می

 .گاه است آگاهی مرجع و در رشتۀ خوی  تکیه

اساتادیار؛  )عیاد  آن اسات کاه کاار مُ    بار یکای از پژوهشاگران   ( دستیار؛ اساتادیار ) :مُعید

در سادۀ پانجم هجاری پدیاد آماد؛ زیارا کاار وی در پیوناد تنگاتنا  باا اساتادان            ( دستیار

، ص 1387ی، بشال . )ها هم در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری برپا گردید ها بود و مدرسه مدرسه

478) 

مفید کسای اسات کاه در افزونای باه دسات       . های دانشمندان بود یکی دیگر از نام :مُفید

بارای هماین، او را   . تار از دیگاران دارد   ورزند و چیزی فزون ز در ، بر او اعتماد میآمده ا

 .گویند می( رسان بهره)مفید 

اند که احکاام دینای را از کتااب، سانت، اجمااع و قیاا  و عقال         به کسی گفته :مجتهد

هااای آموزشاای و از  در شاایعۀ امامیّااه، اجتهاااد باااالترین مرحلااه از مرحلااه. کشااد بیاارون ماای

 .کفایی است های اجبو

داناان   های دانشمندان و حدیث یکی از لقب. کنند چه به سوی  کوچ می یعنی آن :رُحله

بزرگ و سرشنا  رُحلاه باود، چارا کاه در جایگااه و پایگااهی باود کاه دانشاجویان بارای           

 .رفتند یادگیری و آموز  پی  او می

آماوزان در   دانا   ای کاه باه   آموزگاار ویاژه  ( آموزگاار خصوصای و خاانگی   ) :مؤدِّب

 .گفتند دارد، مؤدِّب می هایشان در  می خانه

ای یافتاه اسات، در    های آموزشی کاربرد گسترده ها و کانون که امروز در دانشگاه :مربّی

های صاوفیان   چون یکی از لقب قلقشندی لقب مربی را هم. رفت گ شته بسیار کم به کار می
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و شااگردان و کسای کاه راه و رو  رسایدن باه      کننادۀ مریادان    برد، یعنی تربیت به کار می

 .شناساند خدای بزرگ را به آنان می

دان باود یاا در رشاتۀ دیگاری تادریس       به استادی که محدّث یاا وا ه ( نویساننده) :مُملی

 .گفتند می( امالءکننده)نویساند، مُملی  کرد و درس  را به دانشجویان می می

در واقع خود استاد و آموزگار است؛ زیارا هار    دهد کسی که فتوا می( فتوادهنده) :مُفتی

 .دهد پرسند و او یاد می دانند از او می چه را نمی آن

خوریم کاه باه    هایی برمی اینک، به نام. دادند هایی را دیدیم که به استادان می امتا اینجا ن

 :دادند شاگردان و دانشجویان می

ای فراگیر اسات کاه کوچاک و     اندازهاین وا ه به ( آموز؛ دانشجو شاگرد؛ دان ) :متعلّم

انادوزی و تاداوم در انادوختن دانا  و      هر انسانی کاه باه دانا    به . گیرد بزرگ را دربرمی

 .گویند می« متعلّم»کوشد،  آگاهی گرای  دارد و در این راه می

 . آموزد گویند که پیوسته می وا ۀ سریانی تلمی  به کسی می( شاگرد) :ذتلمی

کسای  . ها این وا ه بیشتر آمده و به کار رفته است ها و نگاشته تابدر ک( دانشجو) :طالب

 .گیرد که جویای دان  و سرگرم آن است، طالب نام می

. رود است که کمتر به کار می( العلم طالب)از وا گان همتای دانشجو ( پژوهنده) :دارس

 .نام نهاده است ادب الدار  و المدار نووی کتاب  را 

اناد و بیشاتر باه     بارده  این وا ه را کمتر برای دانشجو به کار می( ؛ شاگردآموز فقه) :متفقّه

 .اند گفته آموز می ای ویژه به دانشجوی فقه، متفّقه یا فقه گونه

نوشاتند یاا    مای  را کسی که در  استاد را در نشست در  برای کسانی که آن :مستملی

 . کرد ی می را باز( عیدم)و درست نق  دستیار ا. کرد داشتند، بازگو می یادداشت برمی

 ،کااری کاه در آغااز راه تصاوف باود      نامی بود کاه صاوفیان باه شااگرد یاا تاازه       :مُرید

 .دادند می
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علماوی  . گفتناد  بود، مُستفید می( مُفید)گیری از استاد  به کسی که خواستار بهره :مستفید

 .نامیده است المستفید و ادب المفیدکتاب  را 

رفتاه   به کار مای ( آموز دانشجو؛ دان )ا ه همتای طالب یا متعلّم این و( جو ادب) :بمتأدِّ

جو کسی بود که از بیرون مدرسه به آنجا  های آموزشی، ادب ای از نظام در عرف پاره. است

 .رفت گرفت و می آمد و در آنجا خوابگاه نداشت و تنها از استاد در  می می

ای معایّن را از مجتهاد یاا مفتای      خواستار فتوا، کسی که حکام دینای در مساأله    :مستفتی

مستفتی از رهگ ر این پرس  و پاسخ از . ا  با آن پرس  از میان برود پرسد تا ناآگاهی می

 1.او در اینجا شاگرد است و مفتی استاد. آموزد دانشمندان و فقیهان می

 

 رفتار یکسان استاد و دانشجو در پرتو یکتاپرستی

/ دربارۀ آموز  و پرور  اساالمی و آیاین اساتادی    هایی که گ شتگان با نگاه به رساله

اند، به نام و یاد آشکاری از مساألۀ پیوناد آموزشای میاان اساتاد و دانشاجو        شاگردی نگاشته

اندیشاان و   از نگااه  رف . اناد  خوریم؛ ولی ایان بادان معناا نیسات کاه بادان نپرداختاه        برنمی

دانشاجو، دور و نادیاده   / ی اساتاد گااه پیوناد درونای و بیرونا     نگاران مسلمان هیچ آموزشنامه

هاا در زمیناۀ رو  و مان      گاویی  گااه دوبااره   الی ادبیات سترگ و گاه  از البه. نمانده است

نویس ا دانشمند استاد، متصوف، یاا    یابیم که یهن و زبان آموزشنامه شاگردی درمی/ استادی

کان ،  پیوساتگی و وابساتگی دانا  باا     . مدر  ا فراسوی همگای دانشاجویان باوده اسات     

ای بنیاادین و برجساته برخاساته از     آن، که به چهاره  ای دین و احکامه همگام با رگ و ریشه

در . نگااران باوده اسات    تارین دلواپسای آموزشانامه    متن قرآنی و سنت پیاامبری اسات، مهام   

هاایی کاه بارای اساتاد و دانشاجو نگاشاته آماده اسات و در          ها و سافار   شرط سراسر پی 

ویژه در رفتار با دیگری در راساتای   و اخالقی، دانشی و دینی به های معنوی چارچوب شرط

                                                           

، در «هاای دانشایان و آموزشاگران مسالمان     ها و ناام  لقب»محمدحسین ساکت، : ک.برای آگاهی بیشتر ر. 1

 .464-493، ص 4از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان در مصر، پیوست  تاریخ آموز  در اسالمی، بدکتر احمد شل
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ایان پیوساتگی و   . بینایم  ، همبستگی و وابستگی آموزشی ا تربیتی را مای  است آموختن آمده

هاای پای     هایی کاه مسالمانان از ساده    وابستگی دوسویۀ استاد و دانشجو در همۀ آموزشنامه

 .شود اند، دیده می نوشته

 الادین  احیاء علومچه غزّالی در  شی ا پرورشی استاد و دانشجو بر پایۀ آن های آموز بایسته

م و لالسامع و المتکلّم فی ادب العا ۀت کرجماعه در  و ابن کیمیای سعادتو پارسی شدۀ آن 

چاون   اند، هام  آورده( فرهن  فرادهی و فراگیری در اسالم، آموزشنامه: از این پس) المتعلّم

ایان متاون، اندرزناماه و    . ریخی ا اجتماعی درخور نگر  است سندی آموزشی و مرجعی تا

بلکاه   ؛ای نیستند که در جهاان واقاع و رخاداد پیادایی و آشاکاری نیافتاه باشاند        رهنمودنامه

ل ئهاای گ شاته در پهناۀ مساا     اند که نسال  هایی انجام گرفته و به کار بسته سیماهایی از نمونه

آن . اند ها گرفته هشی و فرهنگستانی از آنها بهرههای دانشی، پژو آموزشی ا تربیتی در کانون 

چنااین  هااای قرآناای، رو  و ماان  پیااامبری و هاام  هااا و الگوهااا برگرفتااه از آمااوزه  نمونااه

 .اند های پیشوایان پاکباخته و دانشمندان شیفتۀ دانایی و آگاهی و دینمندان راستین نامه زیست

و در  نیاای  آماوز  یاک    .مسجد نخستین مدرسه و آموزشاگاه در اساالم باوده اسات    

. مایۀ اسالم یکتاپرستی اسات  بن. آمده است واقع، کاری همتا و همدو  رسالت به شمار می

اندیشی، همگان و مؤمناان، چاه اساتاد و چاه دانشاجو، از نگااه        در سایۀ یکتاپرستی و یکسان

سرشت و سرگ شت مسجد و نشسات و  . شدند چشم نگریسته مییک آموزشی و تربیتی به 

  و بحث در آنجاا بار   ای دره ها و حلقه های استادان دانشمندان، برگزاری نشست ستبرخا

 .کسی پوشیده نیست

مدرساۀ  »، یا به تعبیار پروفساور مهادی نخساتین     «رو  حلقه»سازمان آموزشی اسالم از 

در مساجد یاا مدرساه پیوناد     . آغاز شده اسات ( 118، ص 1384احمد، منیرالدین )« ای دایره

و نماازگزار، میاان انادرزگر و گرونادگان و میاان      ( پیشنماز)اگرد، میان امام میان استاد و ش

راساتین در اندیشاه و کان     ( ایماان )همگی گروندگان درون و بیرون مسجد اگار گارو    

های اخالقای و   هدر اینجا، میان استاد و شاگرد در به کار بستن بایست. نمود بود، یکسان می می
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تنها پلکان دان  و کان  اساتاد یاا دانشاجو او را     . شتآموزشی جدایی و شکاف وجود ندا

مناد   اند و از دان  بهره خداوند به کسانی از شما که گرویده»: ساخت به خداوند نزدیک می

 (11/ مجادله. )«بخشد هایی واال می اند، پایگاه شده

ه از آنجاا  جماع های هنر رفتار دوسویۀ استاد و شاگرد در نگاه غزالی و ابن ها و پایه مایه بن

که نخستین خواسته و آرمان دان ، رفتار به آن است و رساندن دعوت یا فراخوانی به اساالم  

جماعه از دانشجو  های آن نیست، از این رو غزالی و ابن جدا و رها از کردار به احکام و آیین

در هاا و باا آهنا  و نیّتای نااب       خواهند تا در پیوند باا خویشاتن باا پااالی  دل از پساتی      می

 .های آن دست یازند اندوزی به زنده نگاه داشتن دین و رفتار به ریشه دان 

ای از تجربااۀ آمااوز  خااوی  را باارای  چکیااده! فرزنااد ای: دلااهاالوایّغزالاای در رسااالۀ 

آورد، بار بایساتگی گارد     مای  الادین  احیااء علاوم  گونه که در  کند و همان دانشجو بازگو می

اگار صاد ساال دانا  بخاوانی و هازار کتااب        »: رزدو آمدن میان دان  و کن  تأکیاد مای  

، ص تاا  بای غزالای،  ) .«دۀ بخشای  خداوند نخواهی باود اگردآوری، جز با کن  و رفتار آم

اناادوزی و دانشااجویی آن اساات کااه  آهناا  نیااک در داناا »: گویااد جماعااه ماای اباان( 97

ه دارد و دل تنها خدا را پی  چشم بادارد و بادان رفتاار کناد و دیان را زناده نگاا       [ دانشجو]

 (88، ص 1378جماعه،  ابن) .«شن سازد و درون  را بیارایدوخوی  را پاک و ر

داری دیان، دانشاجو    نگااه  رفتاری در زناده  با این نیک آهنگی و پاالی  درونی و راست

هاای ایان جهاان و جااه و      ها و سرخوشی جویی از خوشی در برابر کژروی و گرای  به کام

پیشه، سپری پاوالدین   گزاران ستم در برابر زور، زر، تزویر و فرمانمال و قدرت با ایستادگی 

 .و د ی آهنین خواهد ساخت

هماان،  . )کناد  اندوزی را به روزگار جوانی سفار  می جماعه دست یازیدن به دان  ابن

برای جلوگیری از دلتنگی و افسردگی دانشجو باید گارد  و گشات    ،با این همه( 291ص 

ا ، باه   غزالی در کنار گارای  صاوفیانه  ( 311و  313همان، ص . )کندو گ ار را فرامو  ن 

اندوزی،  های  از رهگ ر دان  کند که برای رسیدن به آرمان و خواسته دانشجو گوشزد می

هاای خاود در برابار اساتاد،      های ایان جهاان بکاهاد و باا اندوختاه      ها و وابستگی از دلبستگی
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دانشااجو بایااد باارای واکاااوی و   ( 69، 71، 73، ص 1351غزالاای، . )فروتناای از یاااد نباارد  

تار اسات، نخسات یاادگیرد و پای  از آنکاه از یاک         چه را مهم اندیشی در دان ، آن  رف

چه را شایسته و بایستۀ هر دانشی است، به جااآورد و انجاام    دان  به دان  دیگری برود، آن

ایی بارای پیوناد باا    ه ها جز با فراهم آمدن زمینه پیداست که این شرط( 85همان، ص . )دهد

ناام دارد،  ( پیشاوا )« قُادوه »جماعاه   و در دیاد ابان  ( راهنما)« مرشد»استاد، که در نگاه غزالی 

 .فراهم آمدنی نخواهند بود

پیوند شاگرد به راهنما، پیشوا، دانشامند و اساتاد جاز باا احتارام و بزرگداشات از ساوی        

هاای دانا ،    ها و بایستگی ی شرطشاگرد انجام گرفتنی نخواهد بود و اگر استاد دارای همگ

بارای  . خاورد  کن  و آیین رفتار در برابر خوی  و دانشجو نباشد، چنان پیوندی جو  نمی

خواهند تا از اساتادی فرماان بارد و رفتاار اساتادی را الگاوی        همین است که از دانشجو نمی

ا و پیشاوا  چگونه راهنما . پیشه است خود سازد که دورو، مال و جاه دوست یا سنگدل و ستم

برداری دستور دهد، در حالی که  تواند شاگرد را به نیکی و پرهیزکاری و نیای  و فرمان می

اینجاست کاه رشاتۀ پیوناد و پیوساتگی آموزشای      ! برابر آموز  خوی  رفتار نکرده استچ

دوکاس پشات مارا    »(: ع)باه فرماودۀ اماام علای     . شاود  بایستۀ هر پیشوایی گسسته و پاره مای 

 (81همان، ص . )«د پرده در و نادان زهدپیشهدانشمن: شکست

: گویاد  غزالای مای  . جماعاه اسات   های غزالی و ابان  دلسوزی استاد به دانشجو از سفار 

در اینجاا، غزالای باه    . سان فرزندان  بداند و بر آنان دل بساوزاند  استاد باید دانشجویان را به

و « ما مانند پدرم باه فرزناد   همانا من برای ش»: دهد که فرمود ارجاع می( ص)سخن پیامبر 

به اینکه آهن  رهایی آنان از آت  آن جهان کند کاه بسای   »: نویسد در تفسیر این گفته می

برای همین اسات کاه   . تر است از رهانیدن فرزند از آت  این گیتی به دست پدر و مادر مهم

پایادار  آموزگاار سابب زنادگی مانادگار و     ... حق آموزگار از حق پدر و مادر بیشاتر اسات  

 (319، ص 1378جماعه،  ابن. )«است

بارداری دانشاجو از اساتاد باه تنگناا       هاای پیشاین را در بایساتگی فرماان     جماعه شارط  ابن

. تواند استادی را که قرار است پی  او در  بخواند، خاود برگزیناد   دانشجو می»: کشاند می
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کسای فراگیارد کاه    تواناد از   بر دانشجوست تا خوی و من  خوب و ادب و رفتار را تاا مای  

باا  . ا  آشاکار و هویداسات   عیاری دارد و دلسوزی و جاوانمردی  های کل و تمام شایستگی

افزایای گارای  و    و من  نیکو در استاد، دانشجو به دانا   یکمبود پارسایی، دینداری، خو

این دان ، هماان دیان و آیاین آسامانی     : یکی از پیشینیان گفته است. دهد کش  نشان نمی

یک و درست بنگرید و درنا  ورزیاد کاه دیان خاوی  را از چاه کسای فارا         است، پس ن

 (312همان، ص . )«گیرد می

خواهااد تااا در کارهااای  از اسااتاد خااوی     جماعااه از شاااگرد ماای  در ایاان راسااتا، اباان 

گونه باشاد کاه بیماار     پردازی او سرنپیجد؛ بلکه با او همان برداری کند و از اندیشه و چاره فرمان

چه آهن  انجاام دادنا  را دارد باا اساتاد باه       پس، در آن. ن و کارکشته استبا پزشک کاردا

ا  برآیاد و در بزرگداشات     ورزد، در پی خرسندی چه بدو اعتماد می رایزنی پردازد و در آن

 (همان. )«...کند و با خدمت به وی به درگاه خداوند بزرگ نزدیکی جوید گزافه

ای به  فهوم پیشوا در دان  و کن ، پیامد فرخندهپیوند آموزشی شاگرد و استاد بر پایۀ م

باارداری و  بااودن فااراوان شاااگرد ناازد اسااتاد باارای راهنمااایی جسااتن، فرمااان : آورد بااار ماای

هاای دینای ایان همراهای و نازد اساتاد        ویژه دان  در کارهای آموزشی به. الگوپ یری از او

گ شاتگان  . شده اسات  ر  میهایی است که پیوسته شاگرد بدان سفا فراوان رفتن، از بایسته

 ،جماعاه باه پیاروی از شاافعی     ابان . اناد  یااد کارده  ( استاد دیادن )« تمشیخ»از این بایستگی به 

هاا را باه ساانِ اساتاد      هاای کتااب و نوشاته    یاا بارگ  « هاا  درون کتااب »آموختن از رهگ ر و 

هاای   بارگ ها ایان اسات کاه     ترین گرفتاری بزرگ. پ یرد را نمی( الصَّحیفه تمشیُخُ)پنداشتن 

. جاوییم   هاای آموزگااران بهاره    ها به جاای انباشاته   سانِ استاد بگیریم و از نگاشته کتاب را به

 (311-312همان، ص )

گونه، پیوند آموزشی ا پرورشی مستقیم میان دو سوی آموز  ا اساتاد و شااگرد ا       بدین

میاان   شرط بنیادین در کار آموز  اسات؛ در واقاع پلای اسات میاان آن دو از یاک ساو، و       

اگار کاار باازگویی از گ شاتگان را از رهگا ر رشاتۀ       . گ شتگان و پیشینیان، از دیگار ساو  

پی گیریم، باه آموزگاار   ( ص)استادان، دانشمندان، فقیهان، پیشوایان و یاران پاکباختۀ پیامبر 
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رسیم که پیشوای هر آموزگاری است که مردم را به دین و آیاین اساالم و رفتاار     رسالت می

کاه هماان   ( فراخاوانی )گاه تبلیغ و رساندن احکاام دیان از دعاوت     هیچ. خواند می به آن فرا

هاای  رف   در اینجاسات کاه رگ و ریشاه   . رفتار و کن  است، جدا و گسسته نباوده اسات  

. یکتاپرستی اسالمی با استاد و دانشجو نهفتاه اسات   درپیوند میان آموز  و پرور  اسالمی 

 (11، ص 1981رضوان سید، )

. ماناد  پایاد و مای   نوی میان اساتاد و شااگرد حتای پاس از مارگ اساتاد نیاز مای        پیوند مع

اساتاد  را دعاا کناد و باه      ،دانشاجو بایاد تاا زناده اسات     »: کناد کاه   جماعه سفار  می ابن

فرزاندان، خویشان و دوستان  پس از مرگ وی سر بزند و پیوساته باه آرامگااه  بارود و     

هاد و راه و رو  او را در پای  گیارد و در    برای  آمرز  بخواهد و از سوی او صادقه بد 

 (316، ص 1387جماعه،  ابن. )«...دان  و دین، رسم و عادت وی پیشۀ خوی  سازد

داند و برای این سخن خاود   می« کلید نیکبختی همیشگی»غزالی، دان  و کن  را با هم 

، گارد  دو خاوی در کسای کاه دوروسات    »: فرماود  پیامبر می. آورد از سخنان پیامبر گواه می

برترین مردم ماؤمن دانشامندی اسات    ... »و « اندیشی در دین رفتاری و  رف آید، خو  نمی

دانا   »و « نیاز ساازد  نیاز شوند، خویشتن بی ، سود رساند و اگر از او بیافتدکه اگر بدو نیاز 

هان، بپرسید کاه در آن چهاار تان پاادا      . هایی است که کلید آنها پرسیدن است را گنجینه

 (59-61، ص 1351غزالی، . )«پرسنده، دانشمند، شنونده و دوستدار آنان: ندیاب می

های غزّالی و ابن جماعه پیداسات، اینکاه اساتاد     ها، اندرزها و راهنمایی چه از سفار  آن

رویای باا    رفتااری و خاو    پاسداری از دان ، خاو  . وظایف سنگینی در برابر شاگرد دارد

خویی با آنان و پرداخت به نگاار  و   ی دانشجو، نرمشاگردان، رسیدگی به کارهای آموزش

گردآوری با داشتن شایستگی و دان ، پاالی  دان  از پلیادی آزهاا، راهنماایی باا مهار و      

های هر آموزگار و اساتادی اسات کاه     از بایسته... نمایی و  دوستی، دوری از سالو  و مردم

 (63-84، 87، ص 1387جماعه،  ابن. )پردازد به کار آموز  می
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د و نسااز  هایی که روانشناسی آموز  و پرور  در جهان امروز مطرم می اگر میان نکته

سانجی انادازیم،    ،اناد  نویساان مسالمان پیشانهاد داده    هایی کاه آموزشانامه   اندرزها و سفار 

 .بینیم می یهای فراوان همانندی

احیااء  ار او شاهک. غزالی از کسانی است که بی  از دیگران کتاب و رساله نگاشته است
گفتارهاا و  . کاس از بزرگاان اساالم همتاای آن را نیااورده اسات       است کاه هایچ   الدین علوم

شادۀ آن را   جستارهای فراوانی در این کتاب دربارۀ آموز  و پرور  آمده است که کوتاه

گفتنای اسات کاه بسایاری از     . خاوانیم  او به فارسی می کیمیای سعادتدر کتاب گرانسن  

اناد و   شی ا پرورشی غزّالی با گ شت بی  از نهصد ساال هناوز تار و تاازه     های آموز دیدگاه

دانشمندان امروزین و آگاهان به مسائل آموزشی و تربیتی آنها را بهامناد و در خاور نگار     

 (29-31، ص 1313نفیسی، . )شمارند می

 

 نتیجه
هاای   ابهای روانشناسانۀ غزالی، وابسته به مکتب عرفانی آموزشی، در کتا  نگاه و نگر 

گیری از  پس از بهبود او از گرفتاری روانی و کناره ایهاالولدو رسالۀ  کیمیای سعادت، احیاء

از نگاه غزالی، دان ، پرست  دل و نماز درون و . اند کارهای دیوانی و درباری به بار نشسته

 (227م، ص 2113علی مراد،  حسن. )نزدیکی به خداوند بزرگ است
هاا گرفتاه اسات،     غزالی بهرههای پیشینیان خود و از آن میان  گاشتهجماعه نیز، که از ن ابن

تاأثیر شاگرف و    (م و الماتعلم لادب العاا  الساامع و الماتکلم فای    ت کره) آموزشنامه  با نگار

 1.نگاران پس از خود نهاد است چشمگیر و  رفی بر دیگر آموزشنامه

هاا و   در قالاب رسااله   تواناد  جماعاه مای   های آموزشی غزالی و ابان  سنج  میان دیدگاه

چناین   های علوم تربیتی و فرهنا  و تمادن اساالمی و هام     های دانشگاهی در رشته نامه پایان

های پژوهشی کسانی که به تاریخ و نهاد آموز  و پرور  مسلمانان دلبستگی دارند،  کتاب

 .های گرانبها و فراوانی فرادست آورد مایه بن
                                                           

 .فرهن  فرادهی و فراگیری در اسالم، آموزشنامه: ک.ر. 1



 

 

 

 

 منابع

 کاردۀ  پارسای ، نامه، فرهن  فرادهی و فراگیری در اسالمآموزش، (1387. )جماعه ابن -

 .نشر نی: محمدحسین ساکت، تهران

احساان عباا ،   : ، جلاد اول، تحقیاق  وفیات األعیان و أبناء الزمان، (تا بی. )ابن خلکان -

 .دارالثقافه: بیروت

آداب العاالم و الماتعلم عنادالمفکرین    ، (م2113./ هاا 1424. )علی ماراد، یحیای   حسن -

دارالکتاب  : ، بیاروت القارن الساابع   نهاياۀ الثانی الهجری و حتای   صف القرننتم  ن منالمسلیم

 .العلمیۀ

فی الفکر السیاسای   الباهيخیّۀ البلربۀجدلیات العقل و النقل و »، (1981. )رضوان سید -

 .11، ص 15الفکر العربی، شماره  مللۀ، «العربی االسالمی

، از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان در مصر تاریخ آموز  در اسالم،، (1387. )ی، احمدبشل -

 .نشر نگاه معاصر: محمدحسین ساکت، تهرانکردۀ  پارسی

 .ۀالبلاهيۀالمطيع: ، قد عندالعرب البربیۀ، (تا بی. )طوطح، خلیل -

ترجماۀ مویدالادین   جلد چهاارم،  ، الدین احیاء علوم، (1351. )محمد ابوحامدغزالی،  -

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهرانمحمد خوارزمی، به کوش  حسین خدیوجم، 

 .عبداهلل احمد اوزینه، دارالشروق: ، تحقیقایهاءالولد المحب، (تا بی. )ااااااااااااااا  -

 ناعۀصا شای فای   عصابح األ ، مختارات مان کتااب   (م1982. )الدین قلقشندی، شهاب -

 .یمشاد القوو االر الثلاقۀ وزاهۀمنشورات : عبدالقادر زکار، دمشق :، اختیار و تعلیقاإلنشاء

کردۀ محمدحساین سااکت،    ، پارسینهاد آموز  اسالمی، (1384. )منیرالدین، احمد -

 .نشر نگاه معاصر: تهران

االخاره   جماادی  415-14) تعلیم و تربیت در نظر امام غزالی»، (1313. )نفسیی، سعید -

 .29-31، تعلیم و تربیت، سال چهارم، شمارۀ اول، فروردین، ص «(515



 



 

 

 

 

 

 

 وزی در اندلساحیاء س
 

 *اهلل عباسی حبیبدکتر 
 

 در سرزمینی که کتاب سوزانیده شود،

 .هم به تبع آن انسان نیز 
 هاینریش هاینه
 

 چکیده
یکی از صداهای مانا در سپهر جهان اسالم و سپهر جهان اماروز کاه از اواخار ساده پانجم هجاری       

ساترده جهاان اساالم از کاشاغر تاا      انداز شد و از همان زمان مخالفاان و موافقاانی در قلمارو گ    طنین

نخستین واکن  منفی باه  . است دین علوم احیاءویژه در  هاندلس داشت، صدای امام محمد غزالی ب

در شهر قرطبه اندلس به روزگاار حکمرانای    ،سوزی تبلور یافتاحیاءصدای ماندگار غزالی که در 

ر جساتار حاضار هماین    د. مرابطین در اوایل سده ششم هجری در زمان حیات وی صاورت گرفات  

البته با رویکردی تبارشناسانه و نشان دادیم این  ؛توصیفی بررسیدیم ا  پدیده شنیع را با رو  تحلیلی

ای و م هبی  است که زائیدۀ تعصبات فرقه« تصلب سنت و زوال اندیشه»های بارز  همه یکی از جلوه

تار عصار زریان     کاه پای   بوده و موجب زوال شکوه و تعالی فرهن  و تمدن اسالمی شاده اسات   

خوانده شده بود و مقدمات ویرانی کامل تمدن درخشان اسالمی را از رهگ ر ایلغار ددمنشانه مغول 

 .فراهم کرد

 .سوزی کتاب ،اندلس ،احیاء علوم دین ،غزالی :کلیدواژه

                                                           

 (habibabbasi45@yahoo.com) .خوارزمی ادانشگاه تربیت معلم  استاد زبان و ادبیات فارسی. *

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

های پیرامون خوی   از سدۀ سوم هجری قمری که فرهن  و تمدن جهان اسالم با تمدن

الحکماۀ ماأمون در بغاداد     مصر و هند تعامل پویا پیدا کرد و بیات  ،ایران ،م از تمدن یوناناع

ابان نادیم تاا     الفهرسات کتااب  . زایندگی نهاد مرکز چنین تعامالتی شد، روی به بالندگی و

تاوان نشاان    ست که تنها پس از رنسانس می دی بیانگر چنین وضعیت شگفت فرهن  احدو

 .اروپا جستاین پدیدۀ شگرف را در 

فرهنا  و تمادن   . خرافه و جهل چندان خبری نیست ،ای دیگر از خواب در چنین دوره

در آن « 1سااختار سااختارها  »کادکنی   بالد و به تعبیار شافیعی   در سپهر جهان اسالم چندان می

چرخاد   گیرد و مدار حرکت جامعۀ اسالمی حول محور خرد و عقالنیت چندان مای  اوج می

شاود   شود و چنان تمدن درخشانی خلق مای  می امانیسم اسالمی فراهم که مقدمات نوزایی و

 2.خوانند می« رنسانس اسالمی»و برخی هم « عصر زرین»که برخی آن را 

. اسات  3«چند صدایی» ای یکی از رهاوردهای مهم عصر زرین اسالمی پدیدن آمدن جامعه

در . یاباد  ندلس اسپانیا امتداد میای با چندان قلمرو گسترده و فراخ که از کاشغر چین تا ا جامعه

                                                           

دانشاگاه تربیات    ، مجله داشاکده ادبیاات  محمدرضا شفیعی کدکنی: ک.ر «ساختار ساختارها»برای تعبیر  .1

 .7-14 ، ص65   ،(1388پاییز ) 17معلم ، سال 

 .255-264 ، ص1391، تهران سخن ، رستاخیز کلمات و همو

 ، ترجماه علیرضاا یکااوتی قراگزلاو،    تمدن اساالمی در قارن چهاارم هجاری    آدام متز، : ک.ن باره ردر ای. 2

، ترجماه ساعید   گرایای در عصار رنساانس اساالمی     انساان کرمر، . جوئل ل؛ 9 امیرکبیر، ص انتشارات :تهران

 .1375 نشر دانشگاهی،: ، تهرانحنایی کاشانی

 .1377 مرداد ،1 ، مجله بخارا،  «رهن  تک آواییفرهن  چند صدایی و ف»کوب،  عبدالحسین زرین. 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000                                                                                               احیاءسوزی در اندلس

 

متعدد و متفاوتی مانناد ابوریحاان بیرونای، فاارابی، رازی،      ،چنین جهان فراخی صداهای متکثر

 .توان صدای آنان را از دیوارۀ زمان شنید شود که هنوز می انداز می طنین... غزالی و

اواخر ساده پانجم   یکی از صداهای مانا در سپهر جهان اسالم و سپهر جهان امروز که از 

شد و از همان زمان مخالفان و موافقانی در قلمرو گستردۀ جهان اسالم که  انداز هجری طنین

از کاشغر تا اندلس امتداد داشت، پیدا کرد و هنوز هم صادای او در جهاان اماروز انعکاا      

 احیااءعلوم ویاژه در   هکه در روزگار کنونی پژواک صدای امام محماد غزالای با    چنان. دارد
از جمله از رهگا ر گفتاار و نوشاتار مولاوی پاژوه       ،های مختلف شنید توان از راه را می یند

روز نویسانده   دو سال و هشت ماه و بیست و هشات ایرانی عبدالکریم سرو  و نیز در رمان 

 .بریتانیایی در کنار ابن رشد شنید

علاوم   احیااء شاید بتاوان نخساتین واکان  منفای باه صادای مانادگار غزالای را کاه در          

اوایال ساده    سوزی تبلور یافت در شهر قرطبه اندلس به روزگار حکمرانای مارابطین در   دین

از قضاا ایان دولات مساتعجل باه پاینادانی       . ششم هجری در زمان حیات غزالی سراغ گرفت

العربی المعافری و حمایت دینی غزالی توسط یوسف بن تاشفین در قرطبه تأسیس شاد و   ابن

 .موحدین منقرض شدچند دهه بعد به همت 

جهاان اساالم و    ساوزی در  در جستار حاضر در صدد هستیم تا پدیدۀ شوم و شنیع کتااب 

هاای باارز    ویژه احیاءسوزی در اندلس را واکاویم و نشان دهیم که این همه یکی از جلاوه  هب

ای و ما هبی باوده و موجاب     است کاه زائیادۀ تعصابات فرقاه    « تصلب سنت و زوال اندیشه»

تر عصر زرین خوانده شاده   و تعالی فرهن  و تمدن اسالمی شده است که پی زوال شکوه 

بود و مقدمات ویرانی کامل تمدن درخشاان اساالمی را از رهگا ر ایلغاار ددمنشاانه مغاول       

 .فراهم کرد

 

 پیشینۀ تحقیق .0

های مختلاف باه ویاژه     ها و مقاالت چندی به زبان سوزی، کتاب دربارۀ پدیدۀ شگرف کتاب

 :از جمله. ته و ترجمه شده استعربی نوش
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 هایی در آتش تألیف لوسین پلسترن کتاب

سوزانده می شوند، تاریخ ویرانی  هایی که  کتابکتابی با عنوان . م  2114در اواخر سال 

منتشار شاد و شا  ساال بعاد ایان        1در شهر پاریس به همت انتشاارات دونویال   ها، کتابخانه

توساط هاشام صاالح و محماد      میرالمکتباتتااریخ تاد  ؛ کتاب تحتارق  کتاب تحات عناوان   

در دوحه به همت وزارت فرهن  و هنر قطار   2111مخلوف به زبان عربی ترجمه و در سال 

 .منتشر شد

فرانسوی تبار ( lucian polastron)لوسین پلسترن   نویسنده این کتاب شگرف و ارزنده،

صاص اصالی او تااریخ    تخ. چینی و عربی مسلط اسات : این نویسنده به دو زبان شرقی. است

هاا و مقااالت بسایاری از وی در حاوزه کتااب و       تااکنون کتااب  . ویژه هنر خط است هنر، به

او در این کتاب و در مقاالت . منتشر شده استسال تاریخ  2111ها؛  برگخط، مانند کتابِ 

مجلااه لوبااون فرانسااه از تاااریخ مسااتمر نااابودی    2114مااار   19مختلااف از جملااه مقالااۀ 

مؤلاف در ایان کتااب کاه     . ترین ازمنه تا زمان حاضر بحث کارده اسات   ها از قدیم کتابخانه

ها از روزگاران غبارآلود تاا عصار دیجیتاال     فراگیر برای تاریخ کتابخانه المعاهفی دايرۀحکم 

 14ترین زمان یعنی حادود   ها را از قدیم ها و ویرانی کتابخانه سوزان دارد، سیر تاریخی کتاب

. های اخیر در بوسنی، افغانستان و عاراق تصاویر کارده اسات     د مسیح تا سالسده قبل از میال

 (268، ص 2115 ،أدونیس) .فصل و دو پیوست است 12کتاب شامل یک مقدمه و 

. ناصار الحزیمای   ۀسوزی در میراث عربی نوشات  کتاب حرق الکتب فی التراث العربی .1

ر میاراث عربای باه دو دساته     هاا را د  نویسنده در این کتاب حوادث و اخباار ناابودی کتااب   

نخست نابودی کتاب توسط قدرت و دو دیگر نابودی کتاب توسط افراد باه  : کند تقسیم می

هاا اشاارتی اجماالی باه امار       دلیل علمی یا اعتقادی یا روانی کاه در هار یاک از ایان کتااب     

ه به اختصار تمام اشاره شاد  الدین احیاء علومسوزی در اندلس و به خصوص سوزاندن  کتاب

 .است

                                                           
1. Livres en Feu. Histoire de la destruction sans Fin des bibliotheques. Lucien X. Polastron. 

Paris: Denoel 2004.  
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چنین در دو مقاله یکی به زبان عربی و دیگری باه زباان فارسای کاه درباارۀ مواجهاۀ        هم

نوشته شاده باه ایان مهام اشااراتی اجماالی        احیاء علوم دینها با امام محمد غزالی و  اندلسی

 :شده

نوشاته محماد   « فی منظورالغرب االسالمی ایام المارابطین و الموحادین   الدین احیاءعلوم» .1

ابوحامادالغزالی دراساات فای     ندوۀچاپ شده در جشن نامۀ غزالی تحت عناوان  المنونی 

محماد   جامعاۀ اآلداب و العلوم االنساانیه بالربااط    رلیۀمنشورات . فکره و عصره و تاثیره

 .1988الخامس، سنۀ 

نوشتۀ علیرضا « رویارویی دانشمندان مغرب و اندلس با غزالی و کتاب احیاء علوم الدین» .2

، بهاار و تابساتان   مطالعاات تااریخی جهاان اساالم    ناماۀ   فرانای، در فصال  روحی و علی غ

 .125-153 ص -1395

 

 روش تحقیق .1

در جسااتار حاضاار ابتاادا بااا تکیااه باار منااابع و مآخاا  قاادیم و جدیااد، پدیاادۀ شااگرف    

ساوزی در تااریخ جهاان را کاویادیم و پاس از آن مناابع قادیم و جدیاد مرباوط باه            کتااب 

 .توصیفی بررسیدیم، البته با رویکردی تبارشناسانه ـیلی احیاءسوزی را با رو  تحل

سوزی را با تکیه بر  از همین رو پی  از ورود به بحث اصلی، تاریخچه پدیدۀ شوم کتاب

کتاب پلسترن به اختصار بررسیدیم و نشان دادیم که همزاد واقعی انسان همانند خاود انساان   

 .رد جور جفا بوده و هستهای مختلف مو در ادوار متعدد تاریخ و در مکان

 

 سوزی شگرف کتاب ۀپدید. 1

یعنی از همان زمان کاه   ـنشر کتاب نه تنها در زمان حاضر که از گ شته های دور  ۀپدید

آن پدر جدم اندر اخم جنگلی یا خمیاازه کاوهی روز و شاب    » :یاد اخوان ثالث به تعبیر زنده

. ساوزی  به تباع آن باا مصایبت انساان    با بلیۀ حریق همراه بوده است و « خفت کشت یا می می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      001

 

هاا از مصار باساتان و     کردن کتابخانه  تاریخ ویران برابر پژوه  دقیق و عالمانه پلسترن تقریباً

به قدرت رسید، متاون   2او وقتی در طیبه. آغاز شد 1مسیح و با اخناتون سده پی  از میالد 14

حکومات خاود را از آن شاهر باه     سیاسی نابود کارد و مرکاز    های کامالً قدیمی را به انگیزه

اماا وقتای    ؛ای جدیاد و خااص خاوی  را بناا کارد      جا کتابخاناه  عمارنه منتقل کرد و در آن

 3.خواهی و به تالفی کردار او، آن کتابخانه را نابود کردند درگ شت، کاهنان نیز از سر کین

 (31-27، ص 2111 بوالسترون،)

گویاد و آن ناابودی    اریخ بشر ساخن مای  گری دیگری در ت این مورخ در ادامه از ویران

 25پاس از  . ساال پای  از مایالد درگ شات     635است که  4کتابخانه آشوریۀ آشورپانی پال

هاای   شناسان بریتانیایی، بقایای ایان کتابخاناه را ضامن حفااری     باستان. م1861سده، در سال 

هاای گلای را    کتیباه النهرین پیداکردناد، آناان در بادو امار، ایان الاوام و        بین  ۀخود در منطق

هاایی را   ها را فروختند و بخا   هایی از آن بخ . پنداشتند و ابزارهای زینتی می ها عروسک

نظیار و   اما دیری نگ شت که متخصصان در میان این الوام بای  ؛به موزه بریتانیا منتقل کردند

ن و ای در وصف آفرین  انساان نخساتی   ، سروده6افسانه تیامتو  5کم  حماسه گیلارزنده 

کارده   آوری مای  جهان، را یافتند و دریافتند که شخص آشاورپانی پاال ایان الاوام را جماع     

کناد کاه لاوم بسایار ارزناده در آن نگهاداری        هم چنین به ماوزه فالدلفیاا اشااره مای    . است

                                                           

های  فاصله سال اخناتون چهارم در. یا امنحوتو نام چهار فرعون مصر بود Amenopnsاخناتون، آمینوفیس  1.

 .تون را جای گزین عبادت آمون کردای که عبادت آ اصالحگر دینی. زیست می. م.ق 1372-1354

Thebais .2 نام قدیم مصر علیا بود. 

سوزی پرداخته و به تفصیل در باب  این آت به  های خود کامالً المطلب العدل در یکی از کتابسعد عبد3. 

 .19 ص ،2118 مکتبه مدبولی،: قاهرهال أخناتون ابو االنبیاء،: ک.آن بحث کرده است ر

 .م.ق 626-669های  آشورپانی پال حاکم آشوری در فاصله سال 4.

دردوازده لوحاه  . م.ق 2111بیات حادود ساال     3و  451حماسه گیلگم ، سرودۀ آشوری ا بابلی شاامل   . 5

 .پال در نینوا بوده است بزرگ در کتابخانه آشور پانی

 .ف آفرین  جهان و نخستین مادر و پدر عالمافسانۀ تیامت، اشعاری در وص. 6
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، هماان ) .سال قبل از مایالد اسات   2111عنوان اثر ادبی با قدمت  62شود، این لوم شامل  می

 (34-31ص 

انااد و  گ شاات مصااریان کهاان در عرصااه ساااختن کتابخانااه بساایار توانااا بااودهکااه  چنااان

فالسافه    اناد، کاه در قارن ششام قبال از مایالد،       های بسیار غنی در قلمرو خود داشته کتابخانه

هاا باه مصار     یونان از جمله افالطون و فیثااغورث باه کارات جهات دیادار از ایان کتابخاناه       

از . است هایی یکری به میان نیامده ز وجود چنین کتابخانهدر آثار یونانی هرگز ا. اند آمده می

را از  ادیساه  وایلیااد  رواست که برخی با بدبینی تمام مدعی شده که یونانیان دو حماساه   این

 .اند مصر ربوده

. بناا شاد   1کند که در عهاد بطالماه   هم چنین پلسترن از کتابخانه اسکندریه بزرگ یاد می

مناره اسکندریه را که از عجایب هفتگانه جهان است، بنا نهاد  نخستین حاکم این سلسله، هم

بطلمیو  اغلاب خردمنادان جهاان را باه     . «فردو  معرفت»و هم کتابخانه این شهر را با نام 

مسکن و مستمریی نیز برای آناان تعیاین    ،کرد و غ ا دیدار از اسکندریه دعوت و تشویق می

نفایس باود کاه بعضای از      هزار جلد کتااب  21دود در آغاز دارای ح  این کتابخانه. نمود می

پیوساته از ایان کتابخاناه دیادار      2اناد کاه کلئوپااترا    آورده. آنها دارای چنادین جازء بودناد   

ها در عهد قیصر برای کمک بدو برابر برادر ، بطلمیو  سایزدهم   کرد؛ اما وقتی رومی می

د، از منااره شاهر گرفتاه تاا     هاای بسایاری باه باار آوردنا      به این سرزمین وارد شدند، ویرانای 

های  شمار کتاب. ویران کردند. م.ق 48در ادامه، این کتابخانه را در سال . سوزاندن بندرگاه

البتاه شاماری از ایان     ؛اناد  میلیون و چهل هزار کتاب نوشته آن را در زمان خرابی حدود یک

خواسات   یصار مای  گویناد ق  مای . ها بعد از حمله اساکندر، از ایاران باه یغماا رفتاه باود       کتاب

                                                           

بطالمه یا بطالسه سلسله بطلمیوسیان است که پس از اسکندر توسط بطلمیاو  اول در مصار تأسایس شاد      1.

پدر کلئوپاترا  بطلمیو  سیزدهم موسوم به دیونیسو  اول و .کردند سلطنت می م.ق 31تا  319وافراد آن از 

 .ادشاه مصر بودم پ.ق 52- 81ی ها ودر فاصله سال

او با زیبایی خود قیصار  . ترین آنها کلئوپاترای هفتم بود های مصر و معروف کلئوپاترا نام هفت تن از ملکه. 2

 .کرد حکومت می م.ق 31تا  51های  در فاصله سال. را شفیته خود کرده بود
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هاا بعاد از ایان     مادت . ای نظیر آن در رم بنا کند؛ اما هرگز به این مهم دست نیافات  کتابخانه

 (35-75 ، صهمان) .جن ، مجدداً این کتابخانه ترمیم و به نام کتابخانه مادر مشهور شد

ایان اتفااق نامباارک از ساال     . سوزی در چین سخن رفتاه اسات   در ادامه، از قضیه کتاب

به بهاناه وحادت چاین و    « چان»آغاز شد و عملی کامالً سیاسی بود، زیرا امپراطور . م.ق213

« بازگشت به گ شاته را نشاانه ضاعف   »او که . های وزیر خود، لی سی بود تحت تأثیر اندیشه

این امپراطور تاریخ چین به ویژه عصار  . می دانست و معتقد بود که باید گ شته را محو کرد

البتاه باه هماین بسانده     . ناابود کارد   2گرفته تاا الئوتساه   1از کنفوسیو طالیی فلسفه چین را 

نفار،   411دستور داد تا همه آنان را، حدود   نکرد؛ بلکه وقتی با واکن  فرزانگان روبرو شد،

 .ساوزانیدند  هایشاان را   زنده به گور کنند؛ ل ا مردم از بیم امپراطور، به دست خاوی  کتااب  

 (81-87، ص همان)

با سخنی در باره خلیفه دوم مسلمانان، عمر کاه در اعاتال و عظمات اساالم     مؤلف کتاب 

نویساد   او مای . پاردازد  به بررسی سرنوشت کتاب و کتابخانه بعد از اسالم مای  ،بسیار کوشید

ها در اعتال و گستر  اسالم به مراتاب بای  از شمشایر غازیاان و      که سهم کتاب و کتابخانه

م، سه نظام سیاسی مختلف دور از هم از لحااظ جغرافیاایی و   در قلمرو اسال. ویژه عمر بود به

عباسایان در  : های علمی بودند قریب به هم از لحاظ زمانی بر پا شد که به مثابه کانون کاو 

عباسی، مأمون بیت الحکماه را   در بغداد عصر. ها در قرطبه ها در قاهره و اموی بغداد؛ فاطمی

ن بود؛ اما در دوره فترت این مکان به خزاناه ماأمون   تأسیس کرد که مرکز دیدار فلسفه و دی

هاا   رو است که طبری از نابودی کتااب  از همین. های بسیاری در آن تلف شد تبدیل و کتاب

 .کند و سانسور آنها شکوه می

الدین ایاوبی   م ای بسیار غنی ساخته بودند که توسط صال فاطمیان در شهر قاهره کتابخانه

. هاا بساوزاند   خاناه  ها و اجاق مطابخ  های آن را در حمام داد که کتابنابود شد، وقتی دستور 

                                                           

 .چینی فیلسوف اخالقی سیاستمدار، مربی و بنیانگ ار ادبیات( م.ق479-551)کنفوسیو  . 1

 .حکیم بزرگ چینی و بنیانگ ار آیین تائوئیسم( م.ق 531تا  611حدود )الئوتسه  2.
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ای ارزنده به نام کتابخانه منصوریه در قرطبه در قرن دهام    حاکمان اموی در اسپانیا، کتابخانه

 .های نژادی شد این کتابخانه نیز طعمه حریق تعصب. میالدی بنا کرده بودند

کتابخانااه باازرگ بااود، کااه دو تااای آنهااا از آن در عصاار میانااه از بغااداد تااا قاااهره، چهااار 

، یکی از آن شااعر پزشاک    طبیب افراییم و یعقوب ابن کلس بود و دو کتابخانه دیگر: یهودیان

 .و مؤلف کتابی در باره ارسطو و دیگری از آن حاکم فاطمی، مجدالدوله ابن فاتک بود

هام بناهاای     وردناد، هالکوی بودایی مغول و لشکر او وقتی باه ایاران و عاراق یاور  آ    

ها را  او دستور داد تا کتاب. ، آموزشی شهرها را از جمله بغداد نابود کردند فرهنگی، درمانی

هالکاو باا طارم    . ها آب رودخانه سیاه شد در رودخانه دجله افکندند، چندان که برای مدت

ساتچ  پرس ، کدام حاکم از میان دو حاکم ظالم مسلمان و حاکم عادل غیرمسالمان برتار ا  

 .بسیاری از دانشمندان را از زیر تیغ گ رانید

تر از افعال لشکر مغول در  در دمشق فعلی شنیع. م1411تیمور لن  و نیروهای او در سال

ای در شهر بر جای ننهادند و چناان ویرانای    بغداد، انجام دادند، هیچ انسان، کتاب و گلدسته

عرب از هر نوع حرکت علمای خاالی    ها بعد جهان در قلمرو عربی پدیدآوردند که تا مدت

 (91-138، ص همان) .شد

های بسیار زیادی بار سار    کتاب. م1214در تهاجم صلیبیان متوح  به قسطنطنیه در سال 

نیزه شد و کتابخانه بزرگ آن زمان جهان که شاامل آثاار بسایار زیااد ادبیاات یوناانی باود،        

هاای عربای و یهاودی بسایاری را طعماه       اسپانیا، کتاب« های تفتی  عقاید دادگاه» 1.نابودشد

ساز تعصب نژادی و صاادرکننده آن باه هماه جهاان      حریق کرد و با طرد یهود و عرب زمینه

در امریکاای التاین    2های تمدن آزتیک و مایا شد و پس از همین جریان بود که تمام کتاب

                                                           

، حرق الکتب فی تراث العربیناصر الخزیمی، : ک.های جهان عرب ر سوزی برای روایت تاریخی کتاب1. 

 .منشورات الجمل

 .آزتیک و مایا تمدن کهن مکزیکی. 2
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مان باه ناابودی    »: گفات  کرد، وقتی می به این ویرانگری افتخار می 1کازا   نابود شد و ال 

 (151-211ص  ،همان) .«کنم ها مباهات می  تمام کتاب

او ایان  . سازی کتابخانه در عصر جدید سخن رانده اسات  در بخ  پایانی کتاب از ویران

دانند، خطاا   ای روی زمین می سابقه را انفجار بی 2111سپتامبر  11ها که انفجار  گفتۀ امریکایی

کتااب   3111به شهر کاپیتساول کاه حادود     1814آگوست  24داند؛ چه هجوم بریتانیا در  می

 .داند تر از آن می فجیع م1812ق شهر مسکو در سپتامبر سال در طی آن سوخت و نیز حری

هاا را در   شک تکنولو ی جنگی جدید هم قواعد بازی را دگرگون کرد و هم کتااب  بی

م چنادین میلیاون   طای انقاالب فرانساه، در قارن ناوزده     . موقعیت جنگی خطرناکی قرار داد

گرفتناد،   ها به عنوان گلوله توپ بهاره مای   های این کتاب کتاب نابود شد، انقالبیون از برگ

های بزرگی چون کتابخانه لوور باه آتا  کشایده شاد،      در قضیه کمون پاریس هم کتابخانه

ضمن جن  روسایه باا ساپاهیان نااپلئون     . ملی پاریس یک استثنا بود ۀدر امان ماندن کتابخان

کتابخاناه   1871آگوسات ساال    24یز خسارات بسیاری به روسیه رساید، از جملاه در شاب    ن

 .هزار جلدی شهر استراسبورگ طی بمباران وحشتناکی طعمه حریق شد 411

طارف   درگیار و کشاورهای بای    یهای زیادی بر کشورها طی دو جن  جهانی خسارت

یاری زیر بمباران هوایی نابود های بس در  اپن در خالل جن  جهانی دوم کتابخانه. وارد شد

هزار جلد کتاب از کتابخانه عمومی شاهر توکیاو و    231شد، از جمله در یک ساعت حدود 

های دیگر بار   هزار کتاب در ساختمان وزارت امور خارجه و صدهزار کتاب در کتابخانه 69

 .باد رفت

و پانج    ز سای بای  ا  1945نوامبر  15و  13های انگلیسی و امریکایی ظرف دو روز  بمب

داند که در این میان چه تعاداد کتااب    هزار انسان را در شهر درسدن آلمان کشت و خدا می

هازار   39حدود دو میلیاون کتااب باه اضاافه       در کشور ایتالیا نیز ضمن این جن ،. نابود شد

کاامالً ناابود    1944نسخه خطی نابود شد و کتابخانه آکادمی علوم و ادبیات در فلورانس تاا  

                                                           

 .(1474-1566)کازا ، کشی  اسپانیایی  ال 1. 
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هاای مختلاف    خاناه  میلیاون کتااب در کتااب    21حدود  1941های دسامبر  در خالل ماه. دش

ساوزی بازرگ پایتخات، آثاار بسایاری از       در آت  1666البته پیشتر، به سال . لندن نابود شد

طرفی مثال بلژیاک هام از ایان      در طی جن  جهانی دوم حتی کشورهای بی. میان رفته بود

ها نابود و بیشاتر    جز کتابخانه سلطنتی این کشور بقیه کتابخانه  ،حوادث جان سالم بِدَر نبردند

 (211-315 ، صهمان) .ها ناپدید شد آثار این کتابخانه

های کتاب در طول تاریخ از جهاات   توان گفت کشتارگاه چه گ شت می با عنایت به آن

زنادگی   های انسان برابر است و جریان زنادگی کتااب همانناد جریاان     مختلف با کشتارگاه

شاود، انساانی نیاز ساوزانیده      هر وقت کتابی به آت  کشیده مای  1بشر است چه به تعبیر هاینه

انگیز  این کتاب تصویری روشن است از تاریخ وحشت( 271 ، ص2118أدونیس، ) .شود می

ناابود  : زمان به کشتن این دو همزاد اقدام کرده است طور هم انسان تقریباً به. کشتار دو همزاد

عاماال اصاالی همااه ایاان . کتاااب و نااابود کااردن خااوی  از رهگاا ر نااابودی کتااابکااردن 

 .ها، چیزی جز وحدت دین، اندیشه و سیاست نبوده است سوزی ها یعنی انسان سوزان کتاب

 

 احیاءسوزی اندلسی. 1

های م هبی جهان  تعصّب و تصلّب میان فرقه ۀکتاب سوزی در منطقۀ اندلس بیشتر زایید

مسلمانان توساط مسایحیان از انادلس     آنکهپی  از . ا مسلمانان بوده استاسالم و مسیحیان ب

سوزی در آن منطقاه روی دهاد    رانده و جالی وطن شوند و آن اتفاق هولناک، یعنی کتاب

حریق شاد و تنهاا معادود کتاابی از آن حریاق مصاون        ۀهای بسیاری طعم که طی آن کتاب

زیار  : تبار، طاارق علای در رماان مشاهور      اییماند، همان اتفاقی که نویسنده بریتانیایی آسی
ششام هجاری    ۀدر اوایال ساد   2.به تفصیل تمام به آن اشاره کرده است های درخت انار سایه

                                                           

 .نویس آلمانی شاعر و رساله( 1797-1856)هاینری  هاینه،  1.

 ،التوزیع و الکتب خان للنشر: ، ترجمه محمد عبدالنبی، القاهرهظالل شجره الرمان( 2111) علی، طارق .2

 .11-16 :ص
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قمری همین روزگار سیطرۀ مرابطین بار انادلس و غلباۀ فقاه ماالکی در آن دیاار باه دالیلای         

، ناحیه مثل قرطباه در چندین شهر آن  احیاء علوم دینسنگی چون  ایدئولو یک کتاب گران

و باه فتاوای فقیاه     آن هم به دستور فرمانروایی مسالمان . شود المریه و بلنسیه طعمۀ حریق می

 .مالکی آن دیار

اماام محماد    الدین احیاء علومدر این جستار درصدد هستیم تا رفتار دوگانه اندلسیان را با 

کااد  »: گفتناد  تند کاه مای  گروهی چندان به غزالی و احیااء او ارادت داشا  . غزالی نشان دهیم

و ( 54 ، ص1416ابان العربای،   ) «بِاع  اللحیاۀ وَ اشًاتَرِ اإلحیااءُ    »و یاا   «االحیاء أن یکاون قرآناا  

محمد بن علی بن عبادالعزیز بان حمادین    : گروهی از فقیهان اندلس مانند قاضی شهر قرطبه

 (همان. )کردند التغلبی فتوای سوزاندن احیاء را صادر می

 :یاء علوم دیناحاهمیت  .0 .1

از . شاوند  نویسندگان بزرگ جهان با یکای از آثارشاان، مشاهور و معاروف مای      معموالً

و به سبب هماین کتااب    احیاء علوم دینیعنی غزالی و غزالی یعنی  احیاء علوم دینهمین رو 

عناوانی کاه در طاول     1.اهل سانت  حلۀاالسالماند و یگانه  است که او را مجدد دین خوانده

زده قرن اسالمی تنها به چند نفر اطاالق شاده اسات و مبرزتارین آنهاا غزالای باوده        تاریخ پان

کمتار اثار    ،ای که این کتااب در جهاان اساالمی تاثیرگا ار باوده اسات       است ، چه به اندازه

در تااریخ تفکار اساالمی عناوان ایان      »: اند تا آن جا که گفته .مجدد دین اثرگ ار بوده است

دینی شده است و هر باار کاه متفکاران    ( project)ک طرم کتاب مبدل به یک سرمشق و ی

 اند به این کتااب نظار   بزرگ اسالمی از مولوی تا مالصدرا به دنبال احیای علوم دین برآمده

 .«باه ویاژه در غارب عاالم اساالم یعنای انادلس، ابومادین اندلسای و ابان عرباای           ؛اناد  داشاته 

نویسد کاه علاوم حقیقای     ن دلیل میچه این کتاب مستطاب را به ای( 1 ص ،1388 پازوکی،)

ای مقصاود سالف صاالح در     دین اعم از فقه، علم، توحید، حکمت در روزگاار او از معاانی  

                                                           

، مجادد قارن   االساالم  حلاۀ ، الدين محلۀ، الزمان اعلوبۀالدین، امام، البحار،   برای عناوین غزالی مانند زین1. 

 .6/191 :السبکی ؛11/28: 1424؛ 186/ 12: 1425ال هبی،  :ک.دین ر ايمۀکننده علوم دین، امام  پنجم، زنده
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چاه سالف    آن»نخست خالی و منشاء فراموشی علوم دین شده است و یا باه تصاریح او    ۀسد

سامانی  آن را در تنزیال رحماانی و منشاور آ    اسابحانه و تعاالی     ااند و حق   صالح بر آن بوده

علم و ضیاء و ناور هادایت و رشاد خواناده اسات در میاان خلاق مادرو  و          ،حکمت ،فقه

و چاون ایان حادثاه دیان را      های ایشان مطماو  و منسای ماناده    مَطوی گشته است و از دل

ای در حضار و ظلمتی در ابصار بود، تحریر این کتاب به جهت دفع این قلمکاری باس   رخنه

اء پ یرد و مناهج ایمۀ گ شاته ظااهر شاود و روشان گاردد کاه       مهم داشتم تا علوم دین احی

رباع  : اناد و آن را بار چهاار رباع اساا  نهاادم       ها را علم نافع شمرده انبیاء و سلف کدام علم

لا ا دسات باه    ( 17 ، ص1364 غزالای ، ) .«ربع مهلکات و ربع منجیات ،ربع عادات ،عبادات

 .احیاء کند ،اظ که ارکان فهم دین هستندزند تا معانی حقیقی این الف نگار  این کتاب می

تصلب فکری و تعصب شدید برخی فقیهان و مفتیان انادلس و تاأثیر ایناان بار حاکماان      

دولت مرابطین موجب شد تا علی بن یوسف بان تاشافین فرماانروای را واداشات تاا دساتور       

 ،ادر کناد دو سال پی  از وفات غزالای صا   513را در سال  الدین احیاء علومسوزاندن کتاب 

هاای صاوفیانه و    آن هم به دلیل واهی وجود برخی احادیث ضعیف یا مجعول، میاان اندیشاه  

هاای دنیاایی و مقاام و ماال      هاایی کاه علام و دیان را دساتاویز خاواه        حمله به علما و فقه

و شاید همین امار موجاب دشامنی اصالی      احیاءهای هر یک در  برشمردن ویژگی. اند کرده

 .ر علیه غزالی باشدفقها متصلب آن دیا

موافقاان و مخالفاان   : ۀفقها و علماای دیان انادلس را در واکان  باه غزالای باه دو دسات        

گروهای کاه   : مخالفاان او نیاز باه دو گاروه قابال تقسایم هساتند        ۀدسات . توان تقسیم کرد می

 ،و هماۀ آثاار   احیااء هاای تنادی علیاه او کردناد و بار او ایرادهاای جادی گرفتناد در          حمله

مانند ابان حمادین کاه باه شادت بار غزالای تاختناد و          ،و افکار او را انکار کردند ها اندیشه

اماا گاروه دیگار مانناد قاضای عیااض و ابان صاالم باه           ؛نظرات او را یکسار کفار دانساتند   

گروهای فقیهاان بودناد کاه      ،در مقابل ایان گاروه معاناد غزالای    . گیری او بسنده کردند رده

اع از غزالی برخاستند از جمله ابن قسیّ و ابن تومرت باه  های صوفیانه داشتند و به دف گرای 
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های سیاسای راه انداختناد و تحات عناوان قیاام       مخالفت با معاندان غزالی برخاستند و جنب 

کردناد و باا باه قادرت      تومرت بازگشت باه آثاار غزالای را تبلیاغ مای      قیسی و دعوت ابن ابن

 .انجام رسیدرسیدن موحدین غائلۀ منکران و معاندان غزالی به 

 :مخالفان احیاء .1 .1

العربی و پسر  در بغداد باا فتاوای فقهای خاوی       غزالی به درخواست ابن آنکهپس از 

اقدامات یوسف بن تاشافین را در برابار ملاوک الطوایاف انادلس تأییاد کارد و او را مطیاع         

ی غزالای  و یوسف نیز از فتاوا ( 146، ص 1419 العربی، ابن)خلیفۀ عباسی، المستظهر دانست 

. استقبال کرد و به م هب وی گروید و به اختالف او با فقیهان مالکی آن دیاار وقعای ننهااد   

شد که باه تاازگی    یاحیاء علوم دینتعصب و تصلب آنان موجب طرم انتقادهای تندی علیه 

هجری درگ شت و پسر  علی باه جاای وی    511به اندلس رسیده بود؛ اما یوسف درسال 

پیوند نزدیکی که باا فقیهاان آن دیاار داشات، تاابع ما هب عماوم ماردم         او به دلیل . نشست

علماایی کاه علام کاالم را تقبایح       مغرب و اندلس شد و از علمای فروع آنجا حمایت کرد،

شاان در تضااد باود، باه مخالفات       های با دیدگاه احیاءعلوم دین کهاز همین رو با . کردند می

، ص 11 ، ج1424 ؛ الا هبی، 241-256، ص 6 ، ج1413 السابکی، ) .ای برخاستند سرسختانه

حمدین به همراه تنی چند از فقهای اندلس بر فسااد کتااب    ابوعبداهلل محمد بن علی( 69-66

داستان شدند و حاکم مرابط آن منطقه را برآن داشتند تاا دساتور داد کتااب احیااء را باه       هم

حمادین   گان شهر مانند ابنروغن آغشته جلوی در غربی مسجد قرطبه در انظار فقیهان و بزر

 (74، ص 2 ، ج1954 ؛ السالوی،153 ، ص1426 المراکشی،) .بسوزانند

بلکه این فعل شانیع در دیگار    ؛غائلۀ شوم و شنیع احیاء سوزی به شهر قرطبه منحصر نشد

چااه ( 217، ص 6 ، ج1413 الساابکی،) ؛شااهرهای اناادلس ماننااد المَرِیّااه نیااز تکرارشااد     

نازد کسای   را هاای غزالای    تصریح کرده باود اگار کتاابی از کتااب     امیرالمسلمین در فرمانی

 ، ج1424الا هبی،  ) .خون او را خواهند ریخت و اماوال  را مصاادره خواهناد کارد     ،بیابند

مغارب تنهاا باه ساوزاندن احیااء       یوسف به بالد انادلس و  البته در نامۀ علی بن( 673، ص 11

هاای غزالای را    هماه کتااب   بسنده نکردند و تصریح شده بود؛ ولی مخالفان غزالی به این امر
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هاای غزالای طای دوره     سیاسات ساوزاندن کتااب   ( 154 ، ص1426المراکشای،  ) .سوزاندند

مرابطین ادامه داشت و این عمل سوء در زمان حکمرانی تاشفین بن علای باا صادور فرماانی     

 (15، ص3 ، ج1416 عنان،) .به بلنسیه دنبال شد

مالکی اندلس و مغرب باا غزالای و احیاای وی از آن رو    همه مخالفت و معاندت فقهای 

کردناد و   احادیث را مطابق ظااهر معنای مای    ،بود که اینان اهل فروع بودند و مانند ظاهریان

. تافتناد  گونه تعلیل و تأویلی را نه درآیات و نه در احادیث و نه در سخنان صوفیه، برنمی هیچ

شان باود وپرهیزشاان از تأویال و نیاز      ظاهرگرایی مخالفت آنان با غزالی بیشتر به دلیل همین

طرطوشای، یکای از   . گرای  غزالی به تصوف؛ چه اینان با تصوف دشمنی شادیدی داشاتند  

 الا هبی، ) .دانسات  مفاهیم تصاوف را دلیال ضاعف غزالای مای      ،ترین فقیهان آن دیار بزرگ

ای باه   ماه طرطوشای در نا ( 193-195، ص 12 ، ج1424 ؛ ال هبی،66-69، ص 11 ، ج1425

از رو  صاوفیان پیاروی کارده و     دیان  احیااء علاوم  نویسد غزالی در کتاب  حاکم وقت می

ساوزاندن آن را  . داده است کاه آن را بایاد ساوزانید    (ص)های دروغ بسیاری به پیامبر نسبت

البتاه  ( هماان ). داند که با مصحف عثماان اخاتالف داشاتند    هایی می مشابه سوزاندن مصحف

پاردازد و از تصاوف غزالای نیاز      کند به نقد آن هم می ن نامه را نقل میای آنکهسبکی ضمن 

 (241-252 ، ص1413السبکی، ) .کند دفاع می

اندلس بایاد از ابوعباداهلل محمادبن علای      از دیگر مخالفان سرسخت و مشهور غزالی در

وجاود احادیاث    ۀاو چندان در م هب ماالکی تعصاب داشات کاه باه بهانا      . مازری یاد کرد

به مخالت با غزالی برخاست و در رد و انکار غزالای کتاابی باا     احیاء بدون سند در ضعیف و

؛ 66، ص 11 ، ج1425 الا هبی، ) .تاألیف کارد  الکشف و اإلنباء عان کتااب االحیااء    عنوان 

چنااین بایااد از قاضاای عیاااض نااام باارد کااه اگرچااه از   هاام( 241، ص 6 ، ج1413 الساابکی،

 .رفات  سرسخت غزالی در خطاۀ انادلس باه شامار مای     شاگردان غزالی بود لیک از مخالفان 

 (195، ص 12 ، ج1424 ال هبی،)
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 موافقان احیاء. 1 .1

سال باه طاول انجامیاد و موجاب شاد ایان کتااب هام در          غائلۀ احیاء سوزی حدود سی

اندلس و هم در مغرب عربی کمیاب شود؛ ولی در همان زمان نیز علما و دانشمندانی بودناد  

در ( 44 ، ص1381 پااک، ) .کردناد  داری مای  های غزالی دفااع و طارف   یشهکه از آثار و اند

 :کنم ترین مدافعان و طرفدارانان غزالی اشاره می وار به سرشنا  این جا فهرست

 .العربی المعافری که در بغداد کتااب احیااء را از غزالای ساماع کارد      عبداهلل بن محمد بن .1

 ؛(24، ص 1419العربی،  ابن)

النحوی از مخافان سر سخت ساوزاندن کتااب    محمد بن یوسف ابن ابوالفضل یوسف بن .2

بود، از همین رو در فا  با ایان دساتور مخالفات کارد و فتاوایی در رد آن صاادر        احیاء

را در سی جزء نوشت و در ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء  احیاءخود کتاب . کرد

 ؛(74-75، ص 2 ، ج1954 ،السالوی) .خواند آن را می

ی بن محمد جزامی برجی از مدافعان و معتقدان پرآوازۀ بود و دساتور داد هارکس   ابوعل .3

الا هبی،  ) .ب شودباید قیمت کتاب را بپردازد تا اد ،در سوزاندن احیاء نقشی داشته باشد

 ؛(223، ص 11 ج ،1425

خاوی    محاسان المجاالس  ابن عریف صوفی مشهور اندلس که تحت تأثیر احیاء کتاب  .4

 را نوشت؛

او و ابان عریاف را از    ،جان که به غزالی اندلس مشهور اسات و علای بان یوساف    ابن بر .5

 ؛(73-74 ، ص12 ، ج1424 ال هبی،) .تر  اقدام به قتداء به ابن تومرت کشت

قسیّ از حامیان مشهور غزالی بود و قید مناع تادریس احیااء را در انادلس برداشات و       ابن .6

 .ی علیااه ماارابطین راه انااداخت خااود در اشااپیلیه بااه تاادریس احیاااء پرداخاات و جنبشاا   

 ؛(159، ص 1426 المراکشی،)

هاای غزالای بار وی     ترین حامی غزالی در غرب جهان اسالم بود که ادیاه  تومرت مهم ابن .7

چندان کاه باه تلیاغ ما هب اشاعری در میاان بربرهاا در مغارب عربای           ؛تأثیر زیادی نهاد

 (165 ص ،3 ، ج1416 عنان،) .البته با تکیه بر آثار غزالی ،پرداخت
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 نتیجه

 :توان چنین نتیجه گرفت چه گ شت می از آن

قاوام و دوام   ،بقاا  ،غزالی برای حفظ احیاء علوم دیناگرچه رفتار خصمانه مرابطین با   .1

اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این هماه   ؛حکومتی بود که به حمایت غزالی بنا شده بود

، باعاث  قوام آنان شود ۀمای آنکهی بی  از باعث نابودی ساختار سیاسی آن شد و احیاء سوز

 فنای آنان شد؛

های متعالی مانناد مفااهیم عرفاانی و عقالنای پیوساته چاون        و نیز ثابت شد که اندیشه .2

ج و شال خاوی    هرچند برخی بخواهند آنها را در جادول افلای   ،شعله زنده و فزاینده هستند

 تن  بیفشرند؛

تیجه واکنشی بود کاه برخای اهال علام     با به قدرت رسیدن دولت موحدین که خود ن .3

در روزگار آنان فالسفه و صوفیه بزرگی  ،مرابطین از خود نشان دادند نسبت به احیاء سوزی

به دلیل وجود همین بزرگان علم و تصوف بود که احیاء علوم دیان  . در اندلس ظهور کردند

وی عرفاان   احیاای  های غزالی و به ویژه کتاب حکم کاغ  زر پیدا کرد و تحت تأثیر اندی 

 ن عربی و ابن سبعین پدیدار شدند؛اب ،بزرگ و صاحب نامی چون ابن طریف

فیلساوفان و   ،امام محمد غزالای در تااریخ فلسافه اساالمی باه دلیال اخاتالف فقیهاان         .4

پایگاان غزالای میاان     ۀاین اخاتالف درباار  . صوفیان در بارۀ او صاحب منزلتی بس بلند است

تاریخ اندیشۀ اسالمی خود دلیل بر حضور بسیار قوی او در ساپهر   صوفیه و فقهاء در ،فالسفه

اندیشه اسالمی دارد تا آن جا که مشهورترین معرضان و مخالفان فکری وی مانند ابن رشاد  

اند؛ چه غزالی دستگاه فلسفی خوی  را به تمامی بار ماتن دیان     هم از تأثیر او بر کنار نمانده

ا بر متن فلسفی ه دستگاه فلسفی فکری و فلسفی خود ربنا نهاد، درست بر خالف ابن رشد ک

 یونانی بنا گ اشت؛

غزالی که بر عقل و دل تکیه دارد هم متکلم نقل و هام فیلساوف عقال و هام صاوفی       .5

فردی عصامی اسات؛ چاه در    ،او بر خالف دانشمندان اسالمی که عظامی هستند. قلب است

از هماین رو چشام و گاو     . کناد  فلسفه و کالم و تصوف کمتر عاریت کسی را قباول مای  
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شده است؛ چه به قولی ایان یگاناه   « مالئ الدنیا و شاغل النا »جهان را پر کرده و به تعبیری 

االسالم تاریخ اسالم با حالوت مقال خود از دین حنیفی دفاع و از محروسه دین اساالم  ۀحل

 حماو، ) .وده اسات حمایت کرده است و لبه شمشیر  را به خون منکران و معاندان دین نیاال 

 (24، ص 2112

هاست و شخصیتی چند بعدی است؛ چاه ابان تیمیاه کاه باه چشام        غزالی جمع تناقض .6

در برخی آثار غزالای تنهاا اقاوال صاابئه و      ،نگرد تصوف و تأویل نمی ،فلسفه ،قبول به کالم

ابن سبعین صوفی نیز . رغم آن که به عضمت علمی وی معترف است علی ،بیند فالسفه را می

تار از تاار عنکباوت     بضاعت غزالی را در علوم قدیمه را سسات  بدّ العارفر کتاب خوی  د

هاای سارخ از غضاب تصاویر      و طرطوشای نیاز غزالای را باا چشام     ( 25، ص همان). داند می

 (26، ص همان) .شود داند که قریبا از دین خارج می کند و او را اهل ضاللت می  می

 ،مساتقلی را دارناد   ۀبسیار غزالی کاه حکام کتابخانا    در میان آثار احیاء علوم دینکتاب 

توانسات از او   اناد فقاط هماین کتااب مای      کاه برخای گفتاه    چندان. است دايرۀالمعاهفمانند 

چنین حکم ققنو  را داشته است؛ چه در روزگاار مارابطین ایان پرناده      پیامبری بسازد و هم

انادکی بعاد در روزگاار     ساوزانند و  یگانه را باه فتاوای برخای فیقهاان متعصاب ماالکی مای       

 ،کناد  دارد و جهانی را تا امروز به خود مشغول مای  موحدین از خاکستر آن ققنو  سر برمی

شاود و در شاهر نیویاورک     چندان که در رمانی در کنار ابن رشد شخصایتی درجاه اول مای   

 .کند ایفای نق  می
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 شمسی غفاری

 دکتر حسن بلخاری قهی

 

 چکیده
شوریده احوالی چون امام احمد غزالی است،  نخستین رساله در باب عشق به زبان فارسی از آنِ

القضاات   نگاشت و عین سوانحخود را بر پایه  لمعاتاند شیخ فخرالدین عراقی همدانی کتاب  گفته

 .را گلستان خود را و سعدی نیز  لوایحنیز  و جامی

ترین متن عرفانی در باب عشق به زبان فارسای   تفصیلی ،ای در باب عشق یا رساله سوانح العشاق

العاده گرانسن   گرچه حقایق منطوی در آن بسیار عمیق و فوق. سخت و مُغلقدر بیان  است و البته

بازداشته و ( و گاه حتی ظاهر آن)ا از درک باطن گویی احمد، بسیاری ر اما سخت ؛بدیل است و بی

اِال عزالدین محمود  ،همین، سبب رویکرد اندک مشرّحان و مفسران به شرم و تفسیر آن شده است

نیاز شایخ حساین نااگوری از      نوشات و ساوانح  را در شرم  کنوزاالسرار و رموزاالحرارکاشانی که 

احماد  « کالمناا اشااره  »باه تعبیاری شااید    . نا ای ناشا  و دیگر شرحی از نگارنده عرفای بزرگ هند

 . غزالی در آغاز رساله سبب رمزگویی و نهایت پیچیدگی متن شده باشد

تر غیرت خواهد پرداخت و امیاد   این مقاله به بررسی دو مفهوم بنیادی سوانح یعنی عشق و مهم

 .در تبیین و تنویر برخی از متعالی معانی عرفانی مفید باشد اینکه

 .، احمد غزالیسوانح العشاق ،عشق، غیرت:  هکلیدواژ

                                                           

 .کارشنا  ارشد زبان و ادبیات فارسی .(sh7ghafari@gmail.com) 

. و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استاد دانشگاه تهران .(hasan.bolkhari@ut.ac.ir) 

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :خ وصولتاری



 

 

 

 

 

 مقدمه

 آشنایی مختصر با احمد غزالی .الف

، برادر کوچکتر ابو حامد (ق. اه 521–452)مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی 

. االسالم الدین و حجت القاب  مجدالدین، زین ابوالفتوم، و ا  کنیه است ومحمد غزالی 

. دی بزرگ که در مسیر نیز طریقی متفاوت از برادر مهتر خود برگزیدبرادر کوچکترِ مر

و در بیان اختالف این دو برادر در طریقت،  جواهر االسرارالدین حسین خوارزمی در  کمال

 االسالم حلۀنقل است که روزی امام ائمه »: کنیم روایت زیبایی آورده که عینا نقل می

را  اقُدِّ  سِرُّه  اه به برادر خود شیخ احمد الغزّالی اهلل علی ابوحامدمحمد الغزالى رحمۀُ

: شیخ گفت .نمودی نیک درویشی اگر در طریق شریعت بی  از این کوش  می: گفتند

: امام گفت. فرمودید شما نیز نیک دانشمندید اگر در معرفت حقیقت اهتمام بی  از این می

متاع تصوّر و : شیخ گفت. راستست که بر مبارزان میدان حقیقت سَبَق ما من این تصوّر

: شیخ فرمودند. این را حَکمی باید: امام گفت. پندار را در بازار اسرار چندان رواجی نیست

 چون ا الساّلم علیها  ما او را: امام گفت. اهلل تواند بود حَکم پیشوای این راه حضرت رسول

 آنکه ،است نیافته حقیقت از ای بهره: گفت شیخ شنیدچ توانیم چگونه او قول و دید توانیم

از این . و از او اسرار حقائق نتواند شنید دید نتواند ،خواهد که گاه هر را رسالت حضرت

القصّه، حضرت . دل او از شرار غیرت بسوخت سخن آتشی در باطن امام برافروخت و

رسالت را حَکم ساختند و چون شب درآمد، هر یک در خلوتخانۀ خوی  به عبادت و 

افزود و از سرزن  و  نمود و در ناله و بیقراری می امام گریه و زاری می داختند وتوجه پر

ناگاه چشم امام گرم . آویخت گریخت و در دامن عنایت حضرت رسالت می خجالت می

بیند که خواجۀ کاینات با یاری از در حجرۀ امام در آمدند و امام را بشارتی به  می ،شد
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 سرپوشیده، بود طبقی ا الساّلم علیه ار دست رفیق نبی ی حقیقت دادند و دیسعادت آشنا

 .ی چند از آن در دست امام نهادندیق بگشادند و خرماطب آن از طَرفی

. ات دیگر، خرماها را در دست موجود یافتمامام به حال خود آمد، به خالف مَنا

شیخ از . زد برخاست و با هزار فرم و سُرور به حجره شیخ شتافت و در حجره را به زور می

وامه را به خاطر . اندرون فرمود که به دو سه خرما چندین ناز  و هیبت حاجت نیست

چون این حدیث از برادر شنید ا گ شته بود که برادر  تصدیق این رؤیا نکند  می

متحیّرگشت و چون در بگشادند درآمد و پرسید ترا چه معلوم شد که این تشریف بر من 

 تا نوازی بنده و لطف روی از ا الساّلم علیها  حضرت خواجه: گفتشیخ . اند ارزانی داشته

و اگر مصداق این مقال . آن چند خرما به شما ندادند ،بار از این بنده رخصت نطلبیدند هفت

بیند همان طبق است که در  می ،برخاست. برخیز و از آن طاقچه طبق بر گیر ،خواهی می

 باقی است، کم خرما چند گوشه از و پو  سر همان هب ،بودا  الساّلم علیها  دست رفیق نبی

بعد . نست که این سعادت دیدار نیز به برکت همّت شیخ بوده استدا امام. است برجا همه

از آن قدم در سلوک طریقت نهاد و داد استکشاف اسرار حقیقت بداد تا مقتدای اصحاب 

رد و خود را در طریقت و پیشوای ارباب حقیقت گشت و برکماالت شیخ اعتراف آو

 (143-144، ص 1371به نقل از غزالی، . )«دید حضرت شیخ چون طفلی پی  معلمّی می

همتا،  بنابراین تردیدی نیست بر خالف محمد که متکلمی بزرگ است و فلسفه ستیزی بی

 .ستا ترین دلیل این ادعا مهم العشاق سوانح. احمد سر در هوای سلوک دارد و عاشقی

 

 و داستان بلند عشق العشاق سوانح .ب

باه  . فصال اسات   هفتااد و پانج  دارای یاک مقدماه و    السوانح فی العشقیا  سوانح العشاق

این حروف مشتمل است بار فصاولی چناد کاه باه      »: تمامی در شرم و منقبت حضرت عشق

و ( 113 ، ص1371غزالای،  ) .«اگرچه حدیث عشق در حروف نیایاد  ،معانی عشق تعلق دارد

دوستی عزیز که به نزدیک من به جای عزیزتار  »: تی عزیز نگاشته شدهبنا به درخواست دوس

الادین از مان درخواسات کاه      از برادران است و مرا با او انس تمام باود، معاروف باه صااین    
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و شاامل معاانی و   ( هماان ) .«چه فراخاطر آید در حال، در معنای عشاق چناد اثباات کانم      آن

 :حقایق زیر است

در عاشق و معشوق و خلق؛ مالمات در عشاق؛ اقباال و     سریان عشق و ظهور آن؛ مالمت

سر عشق؛ وحدت عاشق و معشوق؛ رابطاه پیونادى و تعلقاى عشاق؛     ادبار عشق؛ مخفى بودن ِ

ست؛ خامى، بدایت عشق است و خفاء، نهایات آن؛ بارگااه عشاق، ایاوان     ا حقیقت عشق بال

قاوت   جان است؛ دل، محل صافات عشاق اسات؛ حقیقات عشاق چاون پیادا شاود، عاشاق،         

معشوق آید، نه معشوق، قوت عاشق؛ صفت معشوق، استغنا و کبریایى است و صفت عاشق، 

م لت و خوارى؛ اسرار عشق، در حروف عشق مضمر است؛ عشق، ساکرى اسات در آلات    

ادراک و مانع از کمال ادراک؛ عشق را به قبله معیّن حاجت نیست؛ عشق، باه حقیقات بنااى    

 ... .ری وعاشقى، همه اسیرى است و معشوقى، همه امیقد  است؛ اصل عشق از قدم است؛ 

 :شود اما فصل اول با شرم عشق آغاز می
 با عشق روان شد از عدم مرکاب ماا  

 

 شاب ماا   میروشن ز شراب وصل دا
 

 در م هب ماا  ستیکه حرام ن یزان م
 

 لااب مااا یابیااتااا روز عاادم خشااک ن
 

احمد با . هستی ما نیز هست« ز نامهآغا»بنابراین عشق نه تنها آغاز این فصل و رساله که 

همان قول اول، عشق را مرکب ظهور ما در عالم و روان گشتن از جهان عدم به عالمِ امکان 

 چون هم. بیت تمامی عرفا در آغازگری هستی با عشق است این قول او، شاه. داند می

 :الغیب شیراز لسان
 دم زد یاز ازل پرتااو حساانت ز تجلاا  

  
   به همه عالم زدشد و آت دایعشق پ

   
که به نوعی مقدمه تمامی سخنان او در ( فصل اول)غزالی بر مبنای فوق در این فصل 

 :کند تأکید می ،فصول بعدی است
 آماد باه وجاود    نعشق از عدم از بهار ما  

  
 مااان باااودم عشاااق را ز عاااالم مقصاااود 
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 ز عاااود یاز تاااو نبااارم تاااا بُااارد باااو   

  
 دورغم حسا  یروز و شب و سال و مه عل

   
 ۀتوان از ترجم درآمیخته و این معنا را می قرآناما از این رو که عرفان احمد سخت با 

شود اصل عربی آن از محمد برادر اوست و احمد فقط ترجمه  که گفته می)او  الطیر ۀهسال

ای  در یافت، رساله( اما برخی معتقدند عربی و فارسی آن هر دو از آنِ احمد است ؛کرده

. شود تأویل و تعبیر می قرآنجرای سیر مرغان در رسیدن به قاف بر بنیاد آیات که تمامی ما

روم چون از »شود،  نیز بر همین سبیل، ظهور هستی با حرکت روم آغاز می سوانحدر آغاز 

( 116ص  ،همان) .«عدم به وجود آمد بر سرحد وجود، عشق منتظر موکب روم بود

گاه  یابد و آن ی  عشق را منتظر ظهور خوی  میبنابراین روم در نخستین لمعات ظهور خو

در بدو وجود »: بیند گیرد که احمد خود را از درک یات آن ناتوان می میای شکل  هنگامه

اگر )اما سعی دارد فهم کند نسبت این دو حقیقت متعالی عالم  ؛«ندانم تا چه مزاج افتاد

پس در تعبیر . صورت بست یعنی روم و عشق در آغاز چگونه( بتوان به دوئیت قائل شد

« جای گرفت ،خانه خالی یافت». شمارد و عشق را صفت یات اول خود روم را یات می

اما فاقد عشقی، عشق یات روم را خالی از خود  ؛روم واجد وجود بود اینکهاشاره به 

حقیقت عشق اما از منظر . پس ساکن یات روم گردید و الجرم روم عاشق شد ،یافت

کالم احمد در این . دارد جهات منزّه است و روی در جهت یا جهتی نمی احمد از تمامی

در ساحت عشق  ها به تعبیر او قبله. البته سخت و« کال منا اشاره»گون است  منزل، اشاره

 .عارضی هستند محتمل از این رو که هر کدام روی در حضرت احدیت دارند

چون خانه » :روم و عشق استدر فصل دوم سعی احمد از میان برداشتن دوئیت میان 

این  .«صورت پیدا و ثابت گردد در هوای صفای روم ،خالی یاود و آینه صافی باشد

گردد که اگر حال پس از اُنس روم با عشق، روم  در ادامه کالم روشن می« برداشتن میان»

شوند و بر دیدگان   اگر خواهد که خود را بیند، پیکر معشوق یا نامه و صفت  ظاهر می

دو »: یعنی. نگرد دوزد و مطلق به حضرت عشق می گونه روم دیده خود می این. نشینند می

 .«و بیندجای خود ا اشراق او را فرو گیرد تا به جای او خود بود و به  دیده
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 :ستا آرود شرم بلند همین معنا بیتی که احمد پس از این کالم می
 دارم التیدر خ دهیاز بس که دو د

  
 پنادارم  مای کانم تاو    در هر که نگه

   
زیرا که راه  به »شرم پسین احمد در وحدت روم و عشق، بس روشنگر است و رسا، 

اینک اگر خواهد که  ،دل به وحدت با عشق داده اینکهیعنی روم بنا به « خود بر عشق است

زیرا که راه  به خود، تنها از طریق عشق  ؛باید که عشق را نظاره کند ،خود را بنگرد

 تا بر عشق گ ر نکند»: کند گونه تأکید می بر این معنا احمد مجدد این. خواهد بودممکن 

 .«به خود نتواند رسید ،که کلی او را فرو گرفته است

حال در این رویت، ناظر کیست و منظور کهچ تعبیر بعدی احمد ح ف ناظر و منظور 

شود  انع از آن مییعنی قدرت و جدال عشق، م« جاللت عشق دیده را گ اره ندهد»: است

زیرا که مرد در عشق غیرت ». که دیده به عنوان عنصر سوم حاجب میان عشق و روم شود

و اینجا آغاز بحث در باب غیرت « نه غیرت خود و او خود دور نتواند شد ،اغیار است

به تعبیر احمد به هنگام  .یعنی مانعیت حضورِ غیر در خلوت عاشق و معشوق. است

مانع حضور غیر است، الجرم دیده در  ،مانع حضور خود نیست ورزی، غیرت، عشق

 چون هم. شود ورزی روم و عشق نامحرم است و الجرم به شمشیر غیرت، رانده می عشق

 :ای عاشق که فرمود این زبان حال شوریده
 ریاامگ دهیسااکوت ماارا ناشاان نیااماان، ا یراز دل بشاانو از خموشاا وفااا، یباا یا

  
 ریا مگ دهیا مان بنگار، ساوز و سااز دلام را ند      آشنا، چشام دل بگشاا، حاال    یا

   
 

 ریا مگ دهیاز سارمن تاا ساپ    هیساا  ،یغمگساار منا   ،یامشب که تاو در کناار منا   
  
 1ریا مگ دهیا او، راه د دنیا چشام تارم، وقات د     یو پرده مشاو، پا   زیاشک من خ یا

   
 

 

 

                                                           

 .استشعر آن از بهادر یگانه کشورمان خوانده شده و  ۀارزند ۀتصنیف بسیار زیبایی که توسط خوانند. 1
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 مفهوم و جایگاه غیرت در عرفان .ج

 .ملی در مفهوم غیرت داشته باشیمأضروری است ت ،پی  از تداوم بحث در باب عشق

در عرفان از لوازم اصلی محبت  ،غیرت که از نظر مفهومی با حمیت و تعصب همراه است

غیرت نهفته است و به عبارتی هیچ  ،ست که در یات عاشقا و این بدان معنا شود شمرده می

 .ی کندو غیور وددر او غیرت باال که  ،مُحب نبود

بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر و یا غیر  و تعصب ی حمیتیعن ،آید غیرت از غیر می

محبوب و و حمیت ورزد تا عاشق متعصب باشد  اینکهبر  به زبان ساده حمیت .از محبوب

که عاشق مطلقاً غیری توجه ننماید و معشوق نیز چنان محبت ورزد  همعشوق  جز او ب

 .متوجه غیر نگردد

غیرت عاشق، : اند سه گونه دانستهرا عرفان در این معنای استوارکننده عشق و محبت 

 .غیرت محبوب و غیرت محبت ،مُحب تغیربه عبارتی  غیرت معشوق و غیرت عشق یا

غیرت عارف بر »: غیرت را چنین معنا کرده است شرم کلمات باباطاهرناب ی در ح

ت خواهد غیری در میان باشد، غیرت حق بر عارف چنین اس پروردگار به این است که نمی

 (191 ، ص1333 حناب ی،) .«که او را از آالی  هستی پاک دارد

های صدگانه عرفانی را میدان  و خواجه عبداهلل انصاری که میدان پنجاه و هشتم از میدان

غیرت نامیده و معتقد است که غیرت رشک است بر چیزی که غیر آن به جای آن چیز 

غیرت . آید بر هر که به تو پیوندد رشگم»: و نیز گوید (125 ، ص1341انصاری، ). نیست

غیرت در غایت شفقت است و غیرت . حیرت است و شرط صحت صحبت است ۀنتیج

غیرت  ،تا شرکت قائم است. غیرت صفت عاشق است نه معشوق. بردن با دوست حق است

اگر جمال . مرد غیر را به قوت غیرت هالک کند و راه را از اسباب و اغیار پاک کند. دائم

بگریزد و  ،اول کسی که عاشق بود. سلطان محبت پیدا شود ،بر محب آشکار شود محبوب

آب به آت  هرگز کی آمیزدچ معشوق پرستی صفت تست و این علت به سبب نسبت 
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گرد اغیار، دیگران را  ،چه گردی. ست و کار از این دشوار استا عاشق هم از اغیار. تست

از خویشتن آغاز کن و این کار عاشقی  ،کنبا معشوق تو چه کارچ دست جز از محبت باز 

 (127 ، ص1341انصاری، ) .«را ساز کن

حکمای شاعر و عارف فارسی نیز در ابیات نغز و بلند خود تعریفی از غیرت به دست 

 :صائب چون هماند،  داده
 تااو یایااجو شااود یبااه هاار کااس ماا   رتیااغ باارم یماا

  
 تاااو را ییایااازجو دانااام یمااا افاااتیگااار چاااه نتاااوان  

   
 :سعدیز و نی

 گفاات تااوانم یعشااق تااو بااا کااس نماا    ثیحااد

  
 اریاااانگاااا ارد کااااه بشاااانود اغ  رتمیااااکااااه غ

   
 :خاقانیو 

 یدم کاااه راناااد خاقاااان  نیداناااد کاااا یخااادا
  

 ناز سار غضاب اسات     ،اسات  نیا د رتیغ یز رو

   
 :الغیب شیراز و لسان

 از قهااار هناااوز  رود یگااانج قاااارون کاااه فااارو مااا   

  
 سااتا شااانیدرو رتیااکااه هاام از غ  یخوانااده باشاا 

   
 :بلخی الدین جاللمحمد  موالناو 

 ساااتیحاااق باااود و باااا حاااق چااااره ن     رتیاااغ

  
 ساااتیکاااز عشاااق حاااق صاااد پااااره ن یکاااو دلااا

   
 همااااه اساااات ریااااآن باشااااد کااااه او غ رتیااااغ

  
 و دمدماااااه اسااااات انیااااااز ب رونیاااااآنکاااااه ب

   
ترین موضوعات در عرفان و اندیشه اسالمی است که با  بنابراین غیرت یکی از مهم

خالص عشق و محبت است و  پاک و مطلقاً ۀمعنای یاتی آن، نفی غیریت در عرص استناد به

وحدت میان عاشق و معشوق هرگز به  ،دتا به اوج نرسد و در حقیقت خود خالص نگرد
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به  ،با قصد بیان کمال و غایت محبت سوانحست که احمد در ا از همین رو. دست نیاید

 .رود میسراغ غیرت 

در فصل  ،ت بنیادینی که در بخ  اول این مقاله گفته آمدپس از نکا سوانحصاحب 

دهد که گاه  به نسبت میان عشق و روم بازگشته و این نسبت را مجدد چنین شرم می ،سوم

تا شجره عشق بر آن بروید و گاه چون یات  دهد میقرار بستر و گستره عشق خود را روم 

نیز به دلیل نسبت یاتی این دو گاه ه شود از برای عشق تا عشق به آن قائم گردد و البت می

کس  این معنا توسط هیچاز نظر احمد آن قائم گردد و  ۀشود تا روم به واسط عشق یات می

اما این را کس فهم نکند که این از عالم اثبات دوم است که بعد »: قابل درک نخواهد بود

 (119 ، ص1371 غزالی،) .«المعو بود و اهل اثبات قبل المحو را کژ نماید

شرم نسبت میان روم و عشق و سپس ظهور علم که نهایت آن به ساحل عشق است، مثلثی 

 .دهد سازد از علم، روم و عشق و احمد در فصل سوم نسبت میان این معانی را شرم می می

از دیدگاه . گردد به بحث غیرت باز می «المالمه فصل فی»عنوان اما در فصل چهارم و با 

یکی روی در خلق دارد، یک : مالمت است و مالمت سه وجه دارد کمال عشق در ،احمد

شمشیر غیرت  ،وجه اول که روی در خلق دارد .روی در عاشق و روی دیگر در معشوق

وجه  ؛(غیرت از همین غیر و اغیار استگفتیم که و )معشوق است تا عاشق به اغیار ننگرد 

یک عبارت به تمامی خود را  دوم شمشیر غیرت وقت است تا عاشق به خود ننگرد و به

ا  را وقف حضرت معشوق نماید و وجه سوم شمشیر غیرت عشق  فرامو  نموده و هستی

و به یک  خود تا همت از خود یابد و قوت از خود خورد و به بیرون ننگرد هاست نسبت ب

 .قائم بال ات باشد ،عبارت

 «در قطع نظر از اغیار غیرت است( شمشیر)صمصام » :هر سه وجه مالمت ،به تعبیر احمد

یعنی معشوق )عاشق از خود برهد و غیر شود  است کهجایی آن نیز رساندن کار به و غایت 

و این از آن روست که ( یعنی عاشق شود)و معشوق نیز از خود رسته و غیر شود ( شود

هد و معشوق نربه عبارتی تا عاشق از خود . قدرت و کمال عشق از اتحاد است نه از غیریت
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نگردد و معشوق نیز از خود نرهد و عاشق نگردد و هر دو یکی نشود محال است عشق 

 .کمال یابد و غایت

زیرا که کمال حال در آن بود که . و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغیار»

زیرا  ،کار به جایی رسد که عاشق غیر بود و معشوق غیر گردد و آن سلطنت تاب  عشق بود

وصال فراهم  آنکه. عشق از اتحاد بود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نبود که قوت کمال

 :رسیدن داند و از این حال قوت خورد نه عشق بود
 نفااااس سااااتیبااااد عهاااادم و بااااا عشااااق تااااوام ن    

  
 ر  ادمیااااااکااااااه فر مااااااتیگاااااار هرگااااااز گو 

   
 باااه فاااراق   یباااه وصاااال کاااو  و خاااواه     یخاااواه

  
 ماااان فااااارغم از هاااار دو ماااارا عشااااق تااااو بااااس     

   
الوصال در حوصله عشق حاصل شود و امکان  اید هر دو را بخورد تا حقیقهعشق ب

پس . انفصال عین وصال بود. چون وصال انفصال بود. هجران برخیزد و این کس فهم نکند

قوتی و بود و نابود و یافت و نایافت و  این جا قوت و بی. انفصال از خود، عین اتصال گردد

 .«نجا همه کس راه نبرد که مبادی او فوق النهایات استنصیبی یکسان بود و ای نصیب و بی

 (123 ، صهمان)

 

 نتیجه

ترین بیان  اینکه از دیدگاه احمد غزالی، بهانه هستی ظهور مطلق عشق است که به عالی

 :گونه تجلی تام و تمام یافته است الغیب شیراز این در زبان لسان
 دم زد یدر اَزَل پرتااااااااااو حُساااااااااانت ز تجلّاااااااااا

  
 شااااد و آتاااا  بااااه همااااه عااااالم زد   دایااااعشااااق پ

   
 مَلَاااک عشاااق نداشااات دیاااکااارد رُخَااا  د یا جلاااوه

  
 و باااار آدم زد رتیااااغ نیااااآتاااا  شااااد از ا نیعاااا

   
  یبااه جهااان صااورت خااو  ناادیخواساات کااه ب ینظاار

  
 آدم زد ۀدر آب و گِاااااااااال مزرعاااااااااا مااااااااااهیخ
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 کاااز آن شاااعله چاااراغ افاااروزد  خواسااات یعقااال مااا

  
 و جهاااااان بااااارهم زد  دیبدرخشااااا رتیااااابااااارق غ

   
 بااااه تماشاااااگه راز  دیااااخواساااات کااااه آ  یماااادع

  
 ناااااامحرم زد نهیآماااااد و بااااار سااااا بیااااادسااااات غ

   
 هاااو ِ چااااهِ زَنَخااادان تاااو داشااات     یجاااان عِلاااو 

  
 دساااات در حلقااااه آن زلااااف خَاااام اناااادر خَاااام زد  

   
 زدناااد  یقرعاااه قسااامت هماااه بااار عااا     گاااران،ید

  
 مااااا بااااود کااااه هاااام باااار غاااام زد     دهیاااادل غمد

   
 تحاااااافظ آن روز طربناماااااه عشاااااق تاااااو نوشااااا   

  
 کاااااه قلااااام بااااار سااااار اساااااباب دل خاااااارم زد     

   
در بیان نسبت میان روم و عشق و سپس به میان کشیده  سوانحکید صاحب أمل و تأاما ت

بحث مالمت و غیرت، بیان غایت و در اصل الزام یاتی نسبت میان عشق و روم یا به 

 احمد بر حضور مطلق غیرت در نسبت میان روم و محبت. عبارتی همان وحدت است

ورنه ثنویت و دوئیتی پدیدار خواهد شد  ،کند تا غایت این نسبت وحدت گردد میکید أت

که در تضاد با یات جوهر مطلق و وجود حقیقی آن، یعنی یات باری تعالی خواهد بود و 

ی نگره وحدت وجودی در عرفان اسالمی و به ویژه در زبان ها این سخن از نخستین بارقه

 .تراویده است العشاق سوانححمد غزالی در فارسی است که از حلقوم ا

 



 

 

 

 

 منابع

به اهتمام احماد مجاهاد،   ، مجموعه آثار فارسی احمد غزالی ،(1371) .غزالی، احمد -

 .نشر دانشگاه تهران :تهران

: ل، تصاحیح عباد الحای حبیبای، کابا     صاد میادان   ،(1341) .خواجه عبداهلل، انصاری -

 .مطبعه دفاع ملی

چااپ  ) فرهن  لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،(1389) .سیدجعفرسجادی،  -

 .انتشارات طهوری :، تهران(نهم

: تهاران ، باه تصاحیح محماد قهرماان     ،غزلیاات  ،(1364) .، محمدعلیصائب تبریزی -

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 .نشر ققنو : تهران، دیوان اشعار ،(1397). الدین سعدی، مصلح -

 .نشر ققنو : تهران ،اندیو ،(1394). الدین محمد شمس حافظ، -

 .چاپ سنگی: تهران، شرم بر کلمات قصار بابا طاهر ،(1333) .حناب ی، محمد -

نشار  : تهاران ، تصحیح نیکلساون،  مثنوی معنوی ،(1396) .الدین جاللمولوی، محمد  -

 .ققنو 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

141                                                                                                                        Abstracts  
 

In the name of God 
Fervor and love in Sawāneh of Imam Ahmad Ghazālī 

 
Shamsi Ghaffari1 

Dr. Hasan Bolkhari Ghehi2 
 

Abstract 
Imam Ahmad Ghazālī or Majd al-Dīn Abū al-Fotuh Ahmad 

Ghazālī is a Persian mystic, writer, and eloquent preacher (c. 
1061–1123 or 1126). He is best known in the history of Sufism 
for his ideas on love, expressed primarily in the celebrated work 
entitled Sawāneh. 

Sawāneh is the first book about love in Persian. Sawāneh, is a 
little book written around 1114 and comprising some 77 short 
chapters. It was innovative in form, for at a time when Persian 
Sufi authors used only prose, Ghazālī had recourse to verse in 
order to illustrate in metaphorical fashion the themes he 
expounded more technically in the prose sections of his work. 

This article discusses about love and Fervor in Sawāneh. 
Keyword: love, Fervor, Ahmad Ghazālī, Sawāneh. 
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Burning of revival in Andalusia 
 

In the land where the books is burned, 
As a result, Man is also. 
Heinrich Hayne 

 
Dr. Habibullah Abbasi1 

 
Abstract 

One of the immanent voices of Sepehr of the Islamic world 
and sepehr of modern’s soul which resonated from the late fifth 
century and since then there were oppositions and proponents 
about it, in the vast Muslim world from Kashgar till Andalusia, 
was the voice of Imam Mohammad Gazali, especially in the 
book Ahya-e-olum-al-din (revival of religious sciences). The first 
negative reaction to the immanent voice of Gazali, which 
crystalized in revival’s burning, in the city of Cordoba in 
Andalus, during the reign of Moravian (propagators of Faith) in 
the early sixth century AH during his lifetime. In this essay we 
investigated the same hideous phenomenon by Analytical-
descriptive method of course with a genealogical approach. And 
we showed that all this is one of the obvious manifestations of 
hardness of tradition and decadence of thought, which itself was 
the result of sectarian-religious prejudices, which led to the 
decline of the magnificence and elevation of Islamic culture and 
civilization. 
Keyword: Gazali; Ahya-e-olum-al-Din; Andalusia; Burning’s 
book.  
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A look at the educational link between a teacher and a 
student From the viewpoint of Ghazali and Ibn Juma'a 

 
Dr. MohammadHussein Saket1 

 
Abstract 

In the heritage of Islamic culture and civilization, there are some 
books and treatises on the method of teaching / apprenticeship, 
teacher/student educational link.  

In this regard, writers and scholars who were associated with 
the schools of philosophers, hadith-researchers, jurisprudents, 
Sufis and historians have provided independent maps, either in 
separate work or in a separate chapter. 

We refer to this tutorial as a "textbook". This essay 
investigates a sample of the Sufi primary school (al-Ghazali) and 
a sample of the jurisprudents primary school (Ibn Juma'a).  
Keyword: Amouzesh-nameh(an book on education), Educational 
link, various names of professors and students, the Revival of the 
Religious Sciences, Ghazali, Ibn Juma'a. 
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Sufi thoughts and journey Abu Hamed Mohammad Ghazali 

 
Dr. MohammadReza Zaker Abbasali1 

 
Abstract 

Abu Hamed Ghazali is one of the great Iranian geniuses who 
was born in the fifth century AH. Due to his intellectual 
domination, his thoughts and writings were source of inspiration 
for other thinkers in the next centuries. 

Therefore, many believe that he is a modern thinker. Although 
Ghazali was a follower of Ash'ari beliefs and Shafiqi 
jurisprudence, this never stopped his freedom and liberty. 

Ghazali is one of the few scholars who has had a great deal of 
interest in all the topics he studied and eventually wrote. He was 
a jurisprudent, a theologian, a philosopher, an Aref and a Sufi. 
Ghazali's Sufism, which in practice became the source of a great 
transformation in his life, was in fact derived from his 
philosophical thinking. 

Undoubtedly, the influence of Abu Hamad Ghazali's thoughts 
on mysticism and Sufism cannot be denied, and his influence has 
continued to the present day. 

He transformed the idea of Sufism, which was only 
represented through hair shaving, cloak wearing and singing. 
From his point of view, the initial step in Sufism was to follow 
the Shari'a, he believed that the usual science and education were 
not enough to discover the facts. Ghazali considered the usual 
sciences as a veil that hides truth. In fact, he believed in a kind of 
spiritual illumination for discovering the truth and moved from 
Kalam (Islamic scholastic theology) to Sufism and from 
argument to revelation. 
Keyword: Ghazali, Thoughts, Sufism, Spiritual journeying and 
wayfaring. 
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A Look at Tahafut al-Falasifah of Imam Mohammad 
Ghazali 

 
Dr. GholamReza Jamshid Nezad Aval1 

 
Abstract 

This article investigates Tahafut al-Falasifah of Imam 
Mohammad al-Ghazali (451-505 BC) to examine the cause of 
his writing, the subject, the sources, his writing method, its 
impact, Ghazzali's defense of religion and conflict with 
philosophy, his ideas about antiquity of the world, spirituality of 
psyche and causality in sensible and etc. This article has studied 
the best version of Tahafut al-Falasifah , which was published 
by Maurice Bouyges, a member of the Society of Jesus, in Beirut 
in 1349 AH /1930 AD. 
Keyword: Imam al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, antiquity of 
the world, the emergence of the world, its psychology and 
spirituality, causality in sensible. 
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Review of Ghazali's view in causality analysis 
 

Dr. Ali asghar Jafari Valani1 
 

Abstract 
In the analysis of the causality of philosophers, based on the 

psychological element of habit, Ghazali interprets it as a 
contiguity and sequence of events, and denies the essential 
causal relationship between cause and effect in both the 
existence and the non-existence. 

He does not realize the occurrence of an incident to other 
events (conjunctions) with the causality of an incident for other 
events, because based on human senses, the observation of 
conjunctions is possible, while the perception of causation is not 
possible. Based on this, he refuses to accept the causal and 
essential explanation of the natural traits of objects, and it is 
possible that the continuity of the human habit towards objects is 
the illusion of a proof of the inseparability of traits of nature, so 
miracles are also an extraordinary habit and possible. 

On the other hand, Ghazâlî does not deny the causal 
causation, and while the material object in the natural world have 
resemblance to each other, its immediate cause is directly or 
indirectly of God, and other beings, such as the angels, are 
involved in causal causation. That is, the channel of voluntary 
fulfillment of God's will in the world of nature and matter and 
various events in the natural world are created by them. 
Keyword: Causality, habit, contiguity, causal necessity, miracle, 
al-Ghazali. 
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Re-reading and explaining general and specific features 
The epistemic geometry of Abu Hamed Ghazali in the 

interpretation of the Holy Qur'an 
 

Dr.Taghi Ajene1 
Dr. Eshaq Toghyani Esfarjani2 

 
Abstract 

In addition to the verses related to the phenomenology of the 
universe, the inner characteristics of the Holy Qur'an are created by 
the use of the maximum capacity of words and verses in transferring 
the multi-layer meanings which refers to the transcendental truths of 
this world. This attribute makes it possible to open up a very broad 
horizon in the eyes of the commentators and seekers of the Qur'anic 
meanings and concepts. 

Therefore, the scholar of this field should be well-informed to 
understand a variety of subjects in one verse. The Holy Quran seeks to 
determine the intention of God in ontology and epistemology concepts 
and the interpreter must discover the intention of God through the 
apparent meaning in order to avoid misleading understanding and 
interpretation, because the apparent meaning fully conforms to the 
hidden meaning of the verses, Among such commentators, Abu 
Hamed Ghazali is one of the persons who tried to offer a systematic 
interpretation in three phases: "expressing meanings", "discovering the 
intentions" and "discovering the meaning" in divine verses. In 
expressing the meanings, attention to the Qur'anic words and phrases 
help us discover the purposes that Allah has had in transferring his 
intention in the verses. This article briefly explains the mental and 
linguistic characteristics of Ghazali and express his general and 
special principle which are the main principles in understanding and 
expressing the verses, and finally, we analyze his special principles in 
interpreting the Holy Qur'an. 
Keyword: Imam Mohammad Ghazali, Ghazali's commentary style, 
commentary on the Holy Qur'an. 

                                                            
1. Associate Professor at Isfahan University. (Taghi.ejieh@gmail.com) 
2. Professor of the University of Isfahan. (etoghiani@yahoo.com) 


