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بازخوانی و تبیین ویژگیهای عام و خاص
هندسه معرفتی ابوحامد غزالی در تفسیر قرآن کریم


دکتر تقی اجیه



دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی

چکیده
از ویژگیهای درونی قرآن کاریم ،افازون بار آیاههاایی کاه باه پدیدارشناسای جهاان مشاهود
میپردازد ،بهره گیری از حداکثر ظرفیت الفاظ و آیات برای قالبریزی معانی تودرتو والیه به الیه
است که از حقایق ماورائی و آن سویی این جهان نیز سخن میگوید .این خصیصه سابب مایشاود
که افق دید بسیار گساترده ای را در نگااه مفسارین و جوینادگان معاانی و مفااهیم قرآنای بگشااید.
بنابراین پژوهنده این ساحت باید متعماق در دانا هاای وسایعی باشاد تاا در یاک آیاه ،باه درک
موضوعات متعدد و متنوع نایل شود و چون قرآن کریم در مفاد استعمالی و مقصود در لفظ و معنا،
در پی تعیین مراد خداوند ،در مباحث هستیشناسی و معرفتشناسی اسات ،مفسار بایاد در کشاف
مراد خداوند طبق معنای ظاهر ،که ناظر بر تطبیق کامل با معنای بااطن آیاات اسات ،قاوه و قریحاه
کشف و استنباط داشته باشد تا غلط فهمی و تأویل نابه جا به اسم تفسایر باه وجاود نیایاد .در میاان
چنین مفسرانی ابوحامد غزالی از چهرههای بنام است که تال کارده باا تفسایری روشامند در ساه
مرحله« :بیان معانی»« ،کشف مقاصد» و «کشف مدالیل» در آیات الهی غواصی کند .در بیان معاانی
توجه به وا گان و عبارات قرآنی ،برای کشف مقاصدی است که خداوند از انتقال مراد خوی در
آیات داشته است .در این مقاله سعی میشود در حد سطور محدود به تبیاین ویژگایهاای یهنای و
زبانی غزالی بپردازیم و به خصوص در یک دستهبندی اصول مشاترک و عاام وی را کاه چاون دو
ستون یک نردبان در طرز فهم و بیان آیات است ،بیان کنیم و در نهایت تحلیال اصاول خااص وی
را ،که به مثابه پلههای نردبان معرفتی او در رهیافت به تفسیر از قرآن کریم است ،بیان نماییم.
کلیدواژه :امام محمد غزالی ،سبک تفسیری غزالی ،تفسیر قرآن کریم.
 .دانشیار دانشگاه اصفهان)Taghi.ejieh@gmail.com( .
 .استاد دانشگاه اصفهان)etoghiani@yahoo.com( .
تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
تفسیر قرآن کریم از مهمترین دان های متداول در میان علوم اسالمی اسات کاه در آن
اعظم معارف گسترده اسالمی در حوزههای مختلاف :حادیث ،تااریخ ،فقاه ،علاوم بالغای،
لغت ،حکمت ،عرفان و حتی نجوم و طب و درسااحتهاای مختلاف علاوم اجتمااعی و در
شاخههای مختلف را شامل میگردد.
پیدای

وا ۀ تفسیر در میان مسلمین از آیه  33سورۀ فرقاان اسات کاه در مفهاوم لغاوی

خود بهکار رفته اسات« :وَ ال يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلََّا جِئْناكَ بِالْحَقَِّ وَ أَحْسَنَ تَفسیرا» ،کاه خداوناد
به پیامبر اطمینانخاطر بخشیده است که مخالفات مخالفاان وی ،باا لطاف الهای در تأییاد او
مواجه خواهد شد.
محققان علوم اسالمی در اینکه تفسیر به معنای کشف یاا پاردهبارداری از مفااهیم آیاات
قرآن کریم الزم و ملزوم فهم قرآن است ،هیچ تردیدی ندارند؛ اما در اینکه چگونه فهمی و
با چه ویژگیهایی و در چه رو هایی میتواند تفسیر تلقی گردد ،اختالف رأی دارند و در
همین اختالف است که مکاتب تفسیری مختلف شکل میگیارد .البتاه ایان مطلاب کاه چاه
کسانی میتوانند مفسر قرآن تلقی شوند ،در میان دانشمندان اسالمی نیر ساابقه بحاث داشاته
است .به عنوان مثال ماتریدی(ف 333ق) در تفسیر قرآن اعتقاد دارد که« :تفسایر باه صاحابه
تعلق دارد ،در حالی که تأویل به فقهاء مربوط میشاود .چارا کاه صاحابه از نزدیاک شااهد
وقایع بودند و تمام ویژگیهای وحی قرآن را به خوبی میدانستند» (ماتریادی ،1384 ،ج ،5
ص  )93و این در حالی است که ابن سالیمان (ف 151ق) در مقاتال عقیاده دارد« :هارکس
قرآن را تالوت کند ،در حالی که تأویل آن را نداند ،امی بیسواد محسوب میشاود»( .ابان
سلیمان ،1423 ،ص )26
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این تضارب آرا ،همواره در میان نحلههای گوناگون مسلمان بوده و به صورت تمایزات
جدی بین آرا مفسرین خودنمایی کرده است؛ البتاه اصال مسالم مشاروعیت و اعتباار جاواز
تفسیر قرآن است که از صدر اسالم وجود داشته و از آن زمان تا کنون هایچ تاوجیهی بارای
مخالفت با آن پ یرفته نشده است .آنچاه در مخالفات باا تفسایر مطارم اسات ،منحصار در
آیات متشابه و یا ناظر به موضوع «تفسیر به رأی» است.
نگاهی گذرا به تاریخ تفسیر
از مسلمات میان همه م اهب اسالمی است ،که آغاز کنندۀ تفسیر قرآن ،شخص رساول
اکرم(صل اهلل علیه و آله وسلم) است .نکته ای که در آیه  44سورۀ نحل به آن تصریح شاده
و تبیین قرآن کریم برای مردم را به ایشان دساتور داده اسات« :وَأنْزَلْناا إِلَیْاكَ الاِّكَّرْرَ لكبُيَایَِّنَ
لكلنََّاسِ ما نُزَِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلََّهُمْ يَبَفَکَّرون» ،و این قرآن را به تو نازل کردیم تا بارای ماردم آنچاه
را برایشان نازل کردهایم ،تبیین و شرم کنی ،شاید تفکر نمایند.
پس از آن است که نسلهای بعدی از صحابه ،به این کار مباادرت کردناد کاه در رأ
آنها حضرت علی علیه اسالم و سپس ناام ده تان از مفساران صاحابه از جملاه ابان عباا

و

سرانجام ده تن از تابعین همچون سعدبن جبیر و عکرمه مطرم است.
در تاریخ تفسیر ،عصر تدوین تفسیر مربوط به دورهای اسات کاه تفاسایر مکتاوب آغااز
شده است .از مشخصههای بارز این عصر ارائه آثار تفسیری با سابک زباانشاناختی و ادبای
است که به دایره مباحث تفسایری افازوده مایشاود .در ایان زمیناه اولاین آثاار باا ناامهاای
مجازالقرآن و معانیالقرآن عرضه میگردد .مجازالقرآن از آثار ارزناده ابوعبیاده معمار بان
مثنى تمیمى متوفاى (211ق) اسات کاه وی در آن برخاى از کلماات و آیاات قرآناى را از
آغاز تا انجام به ترتیب ،به صورت لغوى و ادبى تفسیر کرده است .معانیالقرآن اثر ابوزکریا
یحیى بن زیاد معروف به فرّاء (متاوفى 217ق) ،تفسایر لغاوى و نحاوى قارآن کاریم اسات.

حکمتنامۀ مفاخر

01

نویسنده ،آیات و کلماتى را که در فهم آن نیاز به شرم و توضیح داشاته اسات ماورد توجاه
قرار داده است.
از بررسی مجموعه آثار حاصل شده در این عصر میتاوان فهمیاد کاه ساه دساته تفسایر
وجود داشته است:
الف .تفاسیر توصیفی و تشریحی (با نقل احادیث  ،قصص و)...؛
ب .تفاسیر ادبی (با نقل شرم لغت و توجه به شعر دربارۀ بحثهای لغوی و مفهومی)؛
ج .تفاسیر شرعی با رویکرد فقهی و آیات االحکام.
در گروه اول ،تفسیر مجاهاد بان جبیار مکّای(ف114ق) و تفسایر سافیان ثاوری کاوفی
(ف 161ق)؛ در گااروه دوم ،تفساایر ضااحاک باان ماازاحم (ف115ق) و تفساایر کلباای (ف
164ق) و در گروه ساوم تفسایر مقاتال بان سالیمان(ف  151ق) و تفسایر جاامع ابان وهاب
(ف  197ق) را میتوان نام برد.
دورهای ویژه
با گستر

اسالم در بالد شبه جزیرۀ عربستان موضوع مهمی چاون اخاتالف قرائاات در

عصر خالفت عباسی رخ نمود و در مراکزی چون حجاز  ،بصره و کوفاه ماورد بحاث قارار
گرفت .در ابتدا سعی شد با ارائه بحثهای لغوی و ادبی و با استشهاد به اشعار عرب پارده از
معانی آیات بگشایند .این امر در میان محققان چنان گستر

یافت که منجر به شکل گرفتن

مباحثی شاد کاه اماروز جازء علاوم قرآنای باه حسااب مایآیاد؛ ولای در آن زماان بخشای
جدانشدنی از تفسیر تلقی میشد.
در این دوره نام بزرگانی چون :سیبویه (ف  181ق) ،دانشامندان ایرانای صارف و نحاو
زبان عربی و پیشوای مکتب نحوی بصره که مروج مکتب قرائت بصره بود ،ابوعبیده المثنی
التمیمی(ف )211و ابن قتیبه دینوری(ف  )276پررنا

تار از دیگاران اسات .در ایان میاان

کتاب تأویل مشکلالقرآن دینوری ،در میان تفاسیر قابل توجه ،چهره مشخصتری دارد .بار
اسا

اطالعات موجود ،وی برای اولین بار نکات برجسته محتوایی و وابسته به سیاق آیاات
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قرآن کریم را تبیین و مطرم نمود و توضیحات جدیدی در معانی مفارد کلماات قرآنای در
کنار شعر و قواعد ادبی ارائه کرد.
توجه به اختالف قرائات در تفسیر هم اهمیت پیدا کرد که نمونه کامل چنین تفسیری باا
این شیوه را باید معانیالقرآن ابوزکریا یحیى بن زیاد معروف باه فارّاء (متاوفى 217ق) ،کاه
تفسیر لغوى و نحوى قرآن کریم است ،دانست .کاری که در قرون بعد هم در آثاری مانناد
معاانیالقاارآن و اعرابااه ابواسااحاق زجااج (ف 311ق) و االعاارابالقاارآن ابااوجعفر نحاساای
(ف 338ق) و مشکلالقرآن ابی طالب قیسای (ف 437ق) و دیگاران اداماه پیادا کارد و در
نهایت به تدوین اثری جامع در تفسیر قارآن باا ناام جاامع البیاان فای تأویال القارآن باه قلام
محمدبن جریر طبری ،انجامید .تفسیری که نکات مهم کالمی را هم به تفسیر پیشینان افازود
و برای قرنها به عنوان منبع محوری تفاسیر اسالمی پ یرفته شد.
ورود مباحث کالمی در کنار مباحاث دیگار در تفاسایر ،نحلاههاای مختلاف کالمای از
جمله اشاعره و بی

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

را ییل شرم آیات قرآنی در تفاسیر خود مطرم نمایند( ،برای اطالع بیشاتر ،ر.ک :الا هبی،
 )1976از مهمترین این تفاسیر مفاتیحالغیب اثر فقیه شافعی و متکلم اشعری یعنی فخرالادین
رازی (ف  )616است که در میان تفاسیر ،مورد رجوع و توجه موافقین و مخالفین وی قارار
گرفت؛ تفسیری که اکنون معروف به تفسیر کبیر است .صبغه فلسفی و کالمی این تفسیر بار
جهات دیگر آن غلبه دارد و مبتنی اسات بار اصاول عقایاد اشاعری .در ایان جهات تفاسایر
جاراهلل زمخشری (ف  )538مفسار و زباانشانا

برجساته قارن ششام و ناصارالدین عباداهلل

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

همچنین تفاسیر شیعی مهمی نیز تألیف شده اسات کاه مهامتارین آنهاا روض الجناان و
روم الجنان ابوالفتوم رازی ،عالم و متکلم بزرگ شیعی قارن ششام (ف 554ق) و البرهاان
فی تفسیر القرآن سیدهاشم بحرانی(ف 1117ق) مشهور به عالمه بحرانی ،از فقها ،محادثین
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و مفسرین شیعه در قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم قمری اسات .باارزترین ویژگای ایان
تفاسیر ،توجه به احادیث شیعی و آیات قرآن در تفسیر کالم الهی است.

ویژگیهای سبکی غزالی در تفسیر قرآن
زبانشناسان ،سبک را به هنر تعبیر کارده و باه «رابطاه اساتوار میاان سابک و هنار اشااره
نمودهاند ،چون به وا ۀ فن یا «هنر» یعنی حال و گوناه؛ گفتاه مایشاود« :رعیناا فناون البناات
واصبنا فنون االموال» ،یعنی ساخن را باه گوناههاای متفااوت و متناساب باا انگیازه ساخن و
شنونده کالم بیاان مایکناد»( .سایدی ،1387 ،ص  )35باراین اساا

ساخنور وقتای کاه باه

مناسبتی سخن میگوید ،سخن را به یک گونه خاص بیان نمایکناد؛ بلکاه در ایان مقاام باه
تفنن روی میآورد و می کوشد چناد زباانی را در تفهایم معاانی ماورد نظار برگزیناد .و در
ضمن آن گاه به قصد تحقیق ،کوتاه و گاه به قصاد فهمانادن ،بلناد و گااه باه قصاد تأکیاد،
تکرار میکند؛ ولی توجه وی به کالم باا توجاه باه مقتضاای حاال و میازان توجاه و کثارت
جمعیت و ارز

موقعیت مایباشاد .باه گفتاه ابان قتیباه ( 276ق)« :کسای برتاری قارآن را

میفهمد که دان

و دیدگاه او بسیار گسترده باشد» ،1973( .ص  )12خطابی ( 388ق) هام

در این ارتباط مینویسد« :در میان سخنوران هرگاه یکی را دقیقتار و باه ظرافات معناا بهتار
یافتی ،حکم به برتری او خواهی داد»( .بیتاا ،ص  )35ایان جسات و جاوی دقیاق معاانی را
تفنن مینامیم ،موضوعی که در سطور آینده این مقاله به آن بیشتر میپردازیم.
براسا

آنچه گ شت ،تفسیر و تبیین قرآن کاریم کامکام برحساب زماان کاه ساپری

میشد ،متناسب با کثرت علوم ،متعادد گردیاد و کتبای چاون :البرهاانی فای علاوم القارآن
بدرالدین محمد بن بهادر زرکشای (ف 794ق) یاا االتقاان فای علاوم القارآن جااللالادین
سیوطی (ف 911ق)که مهمترین و جامع تارین اثار در علاوم قرآنای اسات ،باه عاالم تفسایر
عرضه شد.
عالوه بر شیوههای متداول فوق ،دقتهای بالغی در آیات آسمانی نیز به کشاف معاانی
شیواتر و مناسبتر انجامید و به رفاندیشی و تأمل و تعمق بیشتر در فهم معاانی رساید .در
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میان این دیدگاهها ،دیدگاه شخصیت برجستهای چاون اماام محماد غزالای (م  )516مطارم
است که با کثرت تألیفات گسترده و دامنۀ وسیع اطالعات در علوم اسالمی به حاوزۀ تفسایر
وارد میشود و به ابداع و نوآوری در این ساحت میپردازد .در اینباره وی از باب تادبر در
آیات قرآن میکوشد تا بسط مقال دهد و مجموع آثار قبل از خود را در آنچاه ماداخالت
بیجا و گاه غرضمند در حوزۀ فهم قرآن میداند ،به نقد و چاال

کشاد ،چاون از نظار او

این تجسس در معانی آیات قرآن ،در نهایت به تفسیر به رأی میانجامد.

ویژگیهای عام زبان غزالی در تفسیر قرآن
از نظر غزالی موارد ییل کامالً معلوم و جزء مفاهیم ضروری بارای ورود در فهام قارآن
کریم است .ویژگیهایی که باید آنها را اصول کلی زبان غزالی در تفسیر قرآن نامید:
الف .لزوم تعریف دقیق از وا گان کلیدی قرآن؛
ب .شناخت الزم از قرآن ،از طریق نامهای قرآن در اوصاف این کتاب برای دستیابی به
مقاصد قرآن؛
ج .قابل فهم بودن قرآن کریم ،البته به شرط رعایت قواعد صحیح فهم که از جمله آنهاا
متعهد بودن به متن قرآن و حدیث است؛
د .توجه به اسباب النزول و دوری از تعمیم و تخصیصهای نابه جا و بدون ادلّه الزم
فقهی درآیات االحکام؛
ها .اعتقاد به کشفیات عقل از مدلول آیات قرآنی به خصوص در امهات مباحث کالمای
در قضاوت بین آرای فرق مختلف اسالمی؛
و .نهی شدید تفسیر به رأی ،به اسام تأویال آیاات قارآن کاریم و یاا طارد نگار هاای
افراطی در قائل بودن به بطن در آیات قرآن و در جایی که قرآن را از سنت دور میکند؛
ز .بهرهمندی از مکتب نبوی و اصحابی همچون امام علی علیه اسالم و ابن عبا ؛
م .نگاهی نقدگرایانه به دیدگاههای تابعین؛
ط .نگاه اخالقمدارانه و گاهی همسو با عرفان در گسترۀ مفاهیم آیات؛
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ی .پ یر

نگاه موضوعی در تفسیر قارآن کاه کاه در ایان ارتبااط اثار مساتقلی باه ناام

جواهرالقرآن به قلم او پدید آمد؛
ک .ارائه روشی جدیاد در تفسایر قارآن( .بارای اطاالع بیشاتر ،ر .ک :باباایی 1397 ،و
جوادی آملی ،1379 ،ج )13
روششناسی غزالی در تفسیر ،تحلیل و ویژگیهای خاص
هرکدام از موضوعات فوق از اصول ثابت غزالی در رویکردهای

به تفسیر قرآن کریم

است که در هر مورد شرم و تحقیقی مستقل نیاز دارد .در این میان رو شناسای غزالای در
تفسیر از اهمیت بهسزا برخوردار است .ماا باا توجاه باه آثاار وی در ایان حاوزه و برحساب
امکان موجود در این مقاله ،مبحث فوق را با نگاه خاص بر موضوع «رؤیت الهی» باه عناوان
شاهد سخن بررسی و تحلیل میکنیم .انتخاب موضوع «رؤیت» به خاطر چالشی باودن آن و
تنوع آراء و دیدگاههای مختلف و فراوان مفسرین از جمله مباحاث پرگفاتوگاو در نحال
فلسفی ،عرفانی و کالمی در حوزۀ تفسیر به شمار میآید.
در مقدمه ورود به رو شناسی محمد غزالی باید گفت که وی مسلمان اشعری مسالکی

است که آراء او در موضوع رؤیت در چند اثر مانند :االقتصاد فیاالعتقاد ،احیاء علومالادین
و معارج القد

فی مدارج معرفه النفس طرم شده است .جبهه اصلی آرایای کاه او در ایان

مباحث میگشاید و تا اثبات مدعای

همواره خود را در مقابل آن قرار میدهاد ،رد نظریاه

معتزله است .وی این گفتوگوها را به صورت هدفمند طرم میکند و ترتیب مباحاث در
نقل آراء خوی

را بر مبنای هندسهای دقیق تنظیم مینماید؛ چناانکاه مبحاث رؤیات را در

ادامه بحث یات خداوند و مقدم بر صافات الهای یکار مایکناد؛ زیارا رؤیات را باه جهات
صفتی ،خارج از یات حق یا به سبب فعلی ،از افعال او نمیشناسد( .غزالی ،1963 ،ص )37
رو مندی غزالی در این موضوع(به عنوان شاهد بحث) کامالً سیاق علمی دارد و اصالً
جدالی م هبی نیست؛ چون وی نظر خود را حد وسط و اعتدال دو دیدگاه معتزله و حشاویه
مینامد و نگاه حشویه را ناشی از افتادن آنها به دام تعطیل معتزله میداند .وی دیادگاه خاود
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را مطابق الگوی خود در شیوههای تفسیر بیان میکناد و رؤیات حاق را کشاف کامال و باه
معنای مشاهده و لقاء میداند؛ اما به این دلیل که انسانها در دنیا گرفتار موانع و حجابهاای
کشف هستند ،رؤیت در دنیا میسر نمیشود و وقوعی آخرتی دارد .از دیدگاه او دنیاا محال
آماده شده برای این دیدار است و مؤمنان راستیناناد کاه در آخارت مایتوانناد باه کشاف
کامل رؤیت دست یابند( .همان ،ص  )51وی در ایانبااره تصاریح مایکناد کاه« :زنادگی
دنیوی حجاب نفس است که مانع رؤیت میشود ،همچناانکاه پلاکهاا ماانع دیادن چشام
است ،به همین دلیل حق تعالی به حضرت موسی فرمود« :لن ترانی» و بااز گفات« :التدرکاه
البصار ،ای فی الدنیا»( .غزالی1975 ،م ،ص )157
هم چنین وی در جایی دیگر میگوید« :از صفای نفس در این عالم به دلیل اشتغال باه بادن
کاسته میگردد و ل ا انسان از رؤیت خداوند محجوب میشود»( .غزالی ،1963 ،ص )35
در این نمونهها میتوان نگاه جامع باه تفسایر قارآن را ،از شایوههاای متاداول غزالای در
تفسیر آیات دانست .یعنی عالمی اشاعری نگااهی حکیماناه و گفتماان اخالقای ا عرفاانی را
برای اصل اجتهاد در کشف معاانی آیاات مطاابق ماراد الهای الزم مایداناد و از ایان شایوه
استفاده میکند.
استدالل غزالی این است که« :رؤیت ،حق است به شارط آنکاه کامالتار شادن ادراک
خیالی نسبت به مدرکی که دارای جهت و مکان مخصوصی است ،فهمیده نشود که ساحت
حق تعاالی از چناین رؤیات منازه اسات»( .غزالای1975 ،م )169 ،وی در حقیقات از طریاق
استدالالت عقلی میخواهد بین اعتقاد رایج اشاعره مبنی بر رؤیات خداوناد باا چشام سار و
تنزیه خداوند از جسمانیت جمع کند و ل ا مسألۀ مهام را اصال دیادار خداوناد و لا ت آن
میداند ،نه اهمیت دادن به وسیله و ابزاری که دیدار را ممکن مایساازد .از نظار او خداوناد
میتواند این وسیله را که بدان دیدار محقق میشود ،در پیشانی ،قلب و یا هر عضاو دیگاری
قرار دهد؛ البته استدالل عقلی وی مستند به این قول است که« :همانگونه که ما باه خداوناد
علم داریم و تعلق علم به حق تعالی موردی اتفاقی اسات و محظاوری هام نادارد؛ یعنای ناه
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موجب تفسیر در یات واجب میشود و نه داللت بر حدوث میکند و نه باا صافات واجاب
تناقصی دارد ،رؤیت هم نوعی علم است»( .غزالی1992 ،م ،ص )19
غزالی اغماض در مسألۀ رؤیت را به یک دیدگاه جالب و قابل تأمال برمایگرداناد کاه
بسیاری از آیات الهی و نصوص دینای در ابتادای بعثات رساول اکارم صالیاهلل علیاه و آلاه
وسلم ،از مبهمات نبوده و این موضوع نزد مؤمنان آنقدر آشکار بوده است که آنها با کمال
میل آن را میپ یرفتند و در حقیقت این علوم و گستره بحاثهاای کالمای باوده اسات کاه
بعضی از نصوص دینی را در فهم معانی دچار مشکل کارده اسات .چناین نکتاهای از گفتاار
صریح پیامبر صلیاهلل علیه و آله وسلم فهمیده میشود( .غزالی1963 ،م ،ص .)22
برهمین مبنا و نظار اسات کاه غزالای آیااتی چاون «لان ترانای» در مااجرای درخواسات
حضرت موسی و پاسخ خداوند برای تقاضای رؤیت را «نفی دیدار در دنیاا» معناا مایکناد،
(همان ،ص  )23نکتهای که عالمه طباطبایی هم آن را پ یرفتاه اسات( .طباطباائی ،1364 ،ج
 ،12ص )27
این رو

فلسفی ا کالمی که توسط غزالی مورد استفاده قرار میگیرد ،موجب میشاود

که وی را از یک اشعری متعصب فاصله دهد و بر خالف نظر اشاعره ،تأویل در نصاوص را
قبول کند .او این شیوه استفاده از پای فارضهاای فلسافی ا کالمای را در تحلیال و تأویال
نصوص دینی ،اصل انکارناپ یر در فهم مراد خداوند از آیات الهای مایداناد و جازء رو
تفسیری خود قرار میدهد.
عالوه بر نکات فوق ،استفاده از بحثهای عقالنی محض هام در شایوۀ تفسایری غزالای
فراوان وجود دارد .از جمله در همین مسااله رؤیات ،مطلوبیات نفاس در لا ت از رؤیات را
دلیل اثبات مدعا میگیرد با این عبارت کاه« :ان ذلك غیرمحال فانه المحیل لاه بال اللاول
دلیل علی امکانه بل علی اسبدعاء الطيع له»( .همان ،ص )22
از این شواهد و نیز موارد بی شامار دیگار بایاد رویکارد غزالای را در تفسایر رویکاردی
عقلی -نقلی دانست؛ البته در شیوۀ خاصی که او بر میگزیند ،چرخ

معانی برگرد هندساه
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معرفتی خاصی قرار دارد که اگر چه غزالی مبدع آن نیست؛ اما او نقطه اوج این نوع انگااره
در تفسیر قرآن کریم است.
استفاده جا به جا از تمثیل در تفسیر ،زبان غزالی را قابل فهمتر مایکناد و از جادالهاای
خشااک زبااان فلساافی صارف ،دور ماایسااازد .بااه عنااوان مثااال در تفاااوت افااراد در رؤیاات
مینویسد« :تفاوت و اختالف تجلی در رؤیت حاق تعاالی در مقایساه باا تفااوت و اخاتالف
معرفتها ،مانند تفاوت درختان در مقایسه باا تفااوت ب رهاسات و زیاادی ،کمای ،خاوبی،
قوت و ضعف آن به میزان یقین افراد تفاوت پیدا میکناد»( .غزالای ،1992 ،ج  ،4ص )456
البته باید توجه داشته باشیم که رؤیت به معنای تجلی نیسات؛ ولای باا آن ارتبااط دارد .حاق
تعالی جلوه میکند و بنده به دیدار این جلوه نائل میگاردد .پاس تجلای فعال حاق اسات و
رؤیت فعل بناده ،تجلای حاق دائمای و دارای مراتاب و درجاات اسات؛ ولای رؤیات بناده
مشروط به عدم حجاب است و با همین استداللهاست که غزالی رؤیت را که کمال کشف
است ،موکول به آخرت میکند( .غزالی1975 ،م ،ص )157
غزالی بهرهمندی از مباحث بالغی را نیاز در شایوههاای تفسایری خاوی  ،باه خصاوص
برای استنتاج و استدالل ،میپ یرد .مثالً جنبه بالغی کلمه رؤیت را که کاربرد مجاازی ایان
وا ه است ،برمیگزیند و به توجیه مبانی عقلی و نقلی در شیوۀ تفسایری خاود مایپاردازد و
مینویسد« :حتی اگر اطالق کلمه رؤیت بر معنای مورد نظار ،جاز باه صاورت مجاازی هام
صحیح نباشد ،اشکالی پی
اطالق

نمیآید؛ زیرا ماا معناای کلماه را از عقال مایگیاریم و مجاوز

را از شرع»( .غزالی1963 ،م ،ص .)21

یک زبانی یا چند زبانی غزالی در تفسیر
اگر چه بنابه دالیل بیشمار از جمله اثر معروف تهافۀ الفالسفه ،غزالی به عنوان متکلمای
سختکو

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

وی نمیتوان گزین

تفسایری

زبان فلسفی را در مقدمات و استنباطات نادیده گرفت ،به گونهای کاه

در بعضی موارد بر خالف موارد قبل ،عقل و نقل را به هم میآمیزد.
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به عنوان مثال در کتاب معارج القد

فی مدارج النفس ردپای ابن سینا را گاام باه گاام

در نظر دارد و در برخی قسمتها عین عبارات او را درباره نفس میآورد .او ابتادا از مباانی
نفس و قوای نباتی ،حیوانی و انساانی آغااز مایکناد و پاس از آن حقیقات ادراک را ییال
مفهوم تجرید ،تبیین مینماید تا به اثبات نفس و قوای آن ،یعنی عقال عملای و عقال نظاری
میرسد و از این مقوله فلسفی به بحث دربارۀ حقیقت نبوی میپردازد و عیار نبوت را کاه از
مهمترین مباحث الهیاتی قرآن کریم است و نیز خواص تجربه نبوی را ،همان قوای سه گانه
معرفی میکند « :احدها تابعه للوه البخیل و العلل العملی ،الثانیه تابعاه للاوه العلال الن،ار ،
الثالثه تابعه للوه النفس»( .غزالی ،1975 ،ص  )151با این دید ماهیت و چیستی نباوت ،جنباۀ
فلسفی میگیرد و شامل ارتباط با نفو
قوه حد

سماوی و در نتیجه کسب اخباار غیبای و ساپس باه

و عقل قدسی میرسد و در نتیجه قدرت تأثیر بر هیوالی جسمانی را مییابد.

رویکرد فوق ،استقبال از مبانی فلسفی ابنسینا در توضیح ماهیت و چیستی وحای اسات.
همچنین وی در باب حقیقت انسانی همان مبنای فالسفه را میپا یرد ،بادین معناا کاه نفاس
انسانی«محل معقوالت» است( .همان ،ص  )16و حتی وی در تبیین موضوعات بسیار مهام و
کلیدی قرآن کریم در مبحث وحی و نبوت ،مباحث کامالً فلسافی دارد« :و قد بین ان العلل
الکلی اغر و الطف و اشرف من سائر المخلوقات فمن افاضه العلل الکلی يبولد الوحی و من
اشراق النفس الکلی يبولد االلهام( .»...غزالی1414 ،ق ،ص )14
به طور کلی باید گفت که غزالی علیرغم جدال

با فلسفه ،نگاه فلسافی را نگااه مکفای

در شرم وبسط موضوع میداند .به عنوان مثال در موضوع علم النفس و مراحل تکامل نفس
انسانی از« :عقل هیوالنی تا عقل قدسی و قوه حدسی ،ارتباط با نفو

سماوی و قوه تخیال،

تجرد و تکامل نفس نبی تا مقام تسلط بر هیاوالی جسامانی و راباط فعال و انفعاال مااورای
طبیعت وطبیعت همه دست به دست هم میدهند تا تصویری فلسفی از نباوت و وحای ارائاه
دهد»( .بهشتی و یعقوبیان ،1387 ،ص  )28و این در حالی است که مبانی کالمای غزالای در
فضای کالم اشعری است و کیفیت تکلم الهی یا وحی با کالم نفس تبیاین مایشاود و خلاق
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اصوات و الفاظ از سوی خداوند ،منافی مقام الاوحی و مناساب جسام و جسامانیت قلماداد
میشود .با چنین تبینی «کالم نفسی فارغ از اصوات و الفاظ و شانیدن آنهاا نیسات»( .هماان،
ص )31

در یک جمعبندی ،غزالی در حالی که در کتاب معارج القد

 ...با نگاه فلسفی صرف

به یکسانانگاری عقل فعال از نگاه فالسفه مشاء و جبرئیل و اثبات نقلی و شرعی این مطلاب
حکم میکند و رو

تفسیری خود را بار ایان اصال قارار مایدهاد؛ ( ،1975ص  )134اماا

بالعکس در تهافۀ الفالسفه ایان دیادگاه را طارد مایکناد و آن را گماان فلسافی مایداناد.
( ،2112ص  )175و جالبتر آنکه در المنقف من الضالل کل فلسفه را نقض مایکناد و باه
خصوص در بحث نبوت و وحی ،که در این مقاله در استشهاد بارای تحلیال رو

تفسایری

غزالی به آن پرداختهایم ،آن را «عبارت از مرحلهای از کمال که در پرتو آن مسایل غیاب و
اموری کاه عقال از ادراک آن نااتوان اسات ،ادراک مایشاوند» ،1414( ،ص  )68معرفای
میکند.
اینگونه شیوۀ تحلیل در مبانی تفسیری و به طور اخص در رو شناسی غزالی در تفسیر
چند زبانی دانست که موجب زای

رویکردهای مختلف غزالی در تفسیر شده است .علات

این چند زبانی شاید به مسایل روان شناسای غزالای و در نتیجاه تکثیار حیاات معقاول او کاه
ناشی از تحوالت درونی اوست ،میتاوان دانسات و یاا تاأثیرات ناشای از جادالهاای فارق
اسالمی در زبان اوست که وی را به این چند زبانی سوق داده است و گونهای پریشانگویی
به زبان تفسیری او احاطه یافته است.
کارکرد واژهها در شیوه تفسیری غزالی
محققان زبانشنا

معتقدناد« :زباان ،نظاامی از نشاانههاای قاراردادی اسات کاه تماامی

حوزههای ساختاری آن ،از نظام واجی گرفته تا نظام وا گانی ،نحاوی و غیاره بارای انتقاال
معنا پدید آمده است و مهمتارین نقا

زباان انتقاال معناسات»( .صافوی ،1384 ،ص )112

براین مبنا ،از رو های تحقیق و پژوه

در قرآن کریم ،معناشناسی وا ههای قرآنی اسات
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تا محقق از این طریق بتواند الیاههاای معناایی آیاات را ظااهر نمایاد .ایان گوناه مطالعاات،
کاربردی دیرین دارد؛ اما در دوران معاصر به طور خاص و جدیتر مورد مطالعه قرار گرفته
است .در جهان اسالم رویکرد اندیشمندان برجستهای همچون ابن سینا و پیاروان مکتاب او،
به تبعیت از نگاه ارسطویی ،رویکرد منطقی به معنا بود و ساپس در دو علام دیگار اساالمی،
یعنی تفسیر و اصول ،چنان محکم و عالمانه پیریازی شاد کاه مایتاوان گفات«:بسایاری از
مسایل معناشناسی معاصر ،در قرن سوم و چهارم هجری صورتبندی شدند و برای پاسخ باه
آنها دیدگاههایی به وجود آمد»( .پاکتچی ،1393 ،ص )11
تحلیل و تبیین
از مهمترین کلیدهای گشای

معانی آیاات قارآن توجاه باه مفهاوم وا ههاا و مفاردات

قرآنی است و هیچ مفسری نمیتواند تفسیر خود را از این قاعده برکنار ببیناد .غزالای تقریبااً
در تمام آثار خود به این اصل توجه جدی دارد .از این رو ،شیوۀ نقاد و تحلیال وا ه قرآنای
در تفسیر غزالی از آیات قرآن ،مبتنای بار اصاول و روشای اسات کاه باه تناساب تحاول در
نگر های وی و نیز احاطها

به علوم دینی ،نظاممندی خاصی دارد کاه باه اجماال باه آن

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

قاعده غزالی مبتنی بر نقل معانی از آثار پیشینیان بادون یکار منباع اسات .باه طاور مثاال
تعریفی را که در اللمع درباره «حال» آمده و در آیات قرآن مربوط به مرتباه قلاب در انساان
است ،عیناً آورده است «:الحال اليزول ،فاذا زال فاليکون ذلك حاالً»( .ساراج2111 ،م ،ص

 )287نقل غزالی در االمال به این صورت است« :و قال بعضاهم :الحاال الیازول فاایا زال لام
یکن حاالً» (غزالی1415 ،ق ،ص  )16و همینگونه است در مورد تعریف «مقام» کاه از نظار

قرآن کریم مرتبه «صدر» در وجود آدمی است و عیناً از اللمع آورده است« :هو الا ی یقاوم
به العبد فی االوقات من انواع المعامالت و صنوف المجاهدات فمتای اقایم العباد بشای منهاا
علی التمام و الکمال فهو مقامه حتی ینتقل منه الی غیره»( .غزالی1415 ،ق ،ص )16
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«و قد تيین ان العلل الکلی اعز و الطف و اشرف من سائر المخلوقات فمن افاضاه العلال
الکلی يبولد الوحی و من اشراق النفس الکلی يبولد االلهام .فالوحی حلیه االنيیااء و االلهاام
زينه االولیاء ،فاما علم الوحی فکما ان النفس دون العلل ،فالولی دون النيی فکاِّلك االلهاام
دون الوحی فهو ضعیف بنسيه الوحی قو باضافه الرويا و العلام علام االنيیااء واالولیااء».
(غزالی 1414 ،ق ،ص )62
ب .ورود به اصطالحات متصوفه در شرح واژگان قرآن:

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

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

مورد نزاع در نحلههای مختلف اسالمی و به خصوص اصطالحات خااص رایاج در مباحاث
معنوی را که همواره مورد عالقه خاص غزالی بوده است ،انتخااب کناد و نشاان دهاد :اگار
منظر دقیق قرآن کریم به این وا هها را در یابیم ا که البته عنایت الهی را میطلبد ا هرگاز باه
تناقض و چال

در معانی معارض دچار نخواهیم شد .به عنوان مثال ییل آیاه« :انا فبحنا لك

فبحاً ميیناً» (فتح )1/این نگاه را شرم میدهد« :والفتوم ثالثه :فتح العباده فی الظاهر و یلاک
سبب اخالص القصد و فتح الحالوه فی الباطن و هاو سابب جا ب الحاق باا عطافاه و فتاوم
المکاشفه و هو سبب المعرفه بالحق»( .غزالی1415 ،ق ،ص )17
ج .بهرهمندی از شعر در شرح واژگان قرآنی:

میدانایم کاه از خصیصاههاای بعضای تفاسایر از جملاه مجماعالبیاان طبرسای توجاه باه
ریشهیابی و معناشناسی وا ههای قرآنی در لغت فصیح عربی است که نماود اعاالی آنهاا در
شعر عرب بازتاب پیدا کرده و غزالی نیز از این شیوه بهره برده است .به عنوان نموناه وی در
ییل وا ه تمکین و مکانت که هر دو در قرآن کریم هست (مکناهم /حج 41:و احقااف26 :
و مکانت /زمر 39 :و ،)...میآورد« :المکان هو الهل الکمال و البمکین و النهايه فااذا ارمال
العيد فی معانیه تمکن له من المکان النه قد عير الملامات و االحوال ،فیکون صاحب مکاان
رما قال بعضهم:
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مکاناااك مااان قليااای هاااو الللاااب رلاااه
فلااایس لشاااییء فیاااه غیااارك موضاااع»
(غزالی1415 ،ق ،ص )16
د .دوری از اطناب در شرح واژگانی قرآنی:

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

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

آیین بندد و تعریف مفردات قرآنی را به اجمال بیان کند .به عنوان مثال اگر بتواند در میاان
آیات ،آیاتی را شاهد مثال میآورد که یهن عموم مؤمنین با آن آیاه در محااوره باه عناوان
مَثَل بهره میبرند:
به عنوان مثال در شرم آیه« :یحبهم و یحبونه» (مائده )54 :میگوید«:حاب هاو ان یغیاب
القلب عن حس کل محسو

بمشاهده محبوبها»( .غزالای1415 ،ق ،ص  )16اگار باه شارم

وا ۀ محبت در هر تفسیر به خصوص تفاسیر عرفانی مراجعه کنیم ،میبینایم کاه مفسارین در
چه حجم وسیعی به شرم این مقوله پرداختهاند و در مقایسه با شرم غزالی از ایان کلیادوا ۀ
قرآنی ،چقدر تطویل کالم دادهاند .نمونه دیگر در اثبات این نکته توجه وی باه آیاه« :ان اهلل
یحب التوابین» (بقره )222 :است که از رایاجتارین آیاات در محااوره اهال قارآن باه شامار
میآید و در قرآن کریم با ریشههاای مختلاف ماورد توجاه قارار گرفتاه و دارای تکارار در
کاربرد است ،درباره آن مینویسد« :فناء المعاصی ویکاون فنااء رؤیاه العباد لفعلاه بقیاام اهلل
تعالی علی یلک»( .غزالی1415 ،ق ،ص )18
هـ  .دوری از شیوه فرهنگنویسان:

غزالی برای تبیین مفهومی هر وا ه هرگز به اشتقاق کلمه ،تاریخ کاربرد آن چه از لحاظ
لفظی و چه معنایی ،یعنی آن چیزی که اتیمولو ی خوانده میشاود و در پای آن رجاوع باه
فرهن

های لغت و پیجویی معنایی اعتباری یا وضعی آن وا ه یاا عباارت ،تاوجهی نادارد.

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

وا ههایی را برای شرم برمیگزیند که ضمن احاطاه معناایی بتواناد ،مفااهیم وا گاان
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دهاد .باه عناوان مثاال ییال وا ه قرآنای «تجلای» ،کاه از

کلیدوا های مهم در امهات مباحث عرفاانی اسات و عرفاا ،باه تباع آیاه« :فلماا تللای هباه
للليل( »...اعراف )143 :در داستان تقاضاای حضارت موسای بارای رؤیات خداوناد باه آن
پرداختهاند ،غزالی مفهومی را میآورد که میتواند شعاعی از معانی وا گان دیگاری را هام
شامل گردد« :هو ینکشف للقلوب فی انوار الغیاوب» (غزالای1415 ،ق ،ص  )16کاه باا ایان
معنی انواع رؤیتهای قلبی نظیر :کشف ،الهام ،القاء ،فتوم ،مشااهده ،لاوایح ،طوالاع و ...را
شامل میشود.
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علیرغم زندگانی کوتاه ( 515-451ه.ق) اما با کثرت تألیفات که عمدتاً در قله نقد و نظر در
علوم متداول اسالمی قراردارد ،چهرهای نامدار از او به وجود آورده است.
غزالی در شیوۀ تحقیقی خود کارکردگراست و در خالء قلم نمیزند ،ضمن آنکه ساعی
دارد تا در هر اثر علمیا
خوی

در برابر محیط و ظرف زمانی خود منفعل نباشد و هرگام علمای

را در انتظار تغییر و تحول ،بر موضوعات هستیشناسی و معرفتشناسای قارار دهاد.

انتخاب آگاهاناه موضاوع اثرخاوی  ،تعیاین روشای در مراحال شاناختی و تبیاین اصاول و
محورهای الزم برای تحلیل صحیح و گزار
منطقی مباحث و چین

صحیح از فهم به کمک علوم زماناه و تقسایم

به جای ساخن در طبقاات معلاوم در یاک هندساه فکاری مادون و

نحوه ورود و تعیین دقیق خروج تا رسیدن به استنتاج ادبیات خاص او را شکل میدهد.
از جمله علوم مورد عالقه شدید وی ،تفسیر قرآن کریم است که در این مقام گااهی در

سیاق یک اثر تربیتی ورود به قرآن دارد؛ در آثاری چون احیاا علاومالادین و االقتصااد فای
العتقاد ،و گاه با نگاه تفسیر موضوعی در کتاابی مانناد جاواهر القارآن .احاطاه وی باه آثاار
پیشینیان و داشتن نگاه نقد ،او را وادار کرده است تا باا یهان پرسا گار و زباانی صاریح و
چالشی ،هر چیز را که روزی برای آن قلم زده ،در زمان بعاد منتقاد باشاد و در حاد نفای و

حکمتنامۀ مفاخر

11

طرد به آن بپردازد .این نوع تعامل در مورد تفسیر قرآن موجب گردیده است که باا نگااهی
جامع متناسب با داشتههای خود از علوم اسالمی و نیز هوشای و جارأت و جساارت در نقاد
سهمی فراوان دارد که اصول ثابت خود را در نردبان معرفتایا

از آیاات از دسات ندهاد.

این قواعد شناختی از آیات قرآن در دو دسته عام و ویژگیهای خاص قابل احصاء و تبیاین
است .مجموعه این قواعد از غزالی در حوزۀ تفسیر قرآن ،دانشمندی رو مند ساخته اسات
کاه ماایتااوان از آن هندسااه شااناختی مشخصاای را ارائااه داد و ایاان نکتااه خااارج از ویژگاای
تحااوالت عمیااق دروناای و رواناای غزالاای در پاا یر

و طاارد علااوم و ناپایااداری او در

رویکااردهااای قبااول و رد او از دانا هااای زمااان اساات .اسااتخراج و شااکل بحثاای بااه ایاان
ویژگیهای عام و خاص در هندسه معرفتی غزالای در تفسایر قارآن کاریم کاار اصالی ایان
تحقیق بوده است.

منابع
 قرآن کریم ابن سلیمان ،مقاتل ،)1423( .تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق شحاته عبداهلل محمود،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 ابن قتیبه ،)1973( .تأویل مشکلالقرآن ،تصحیح احمد سقر ،چاپ دوم ،قاهره:دارالتراث.
 بابایی ،علی اکبر ،)1379( .رو شناسی تفسیر قرآن ،تهران :انتشارات سمت. بهشتی ،احمد ،)1383( .فلسفه دین ،قم :انتشارات بوستان کتاب. بهشتی احمد و محمد حسن یعقوبیان ،)1387( .وحی نبوی از دیدگاه غزالی،فصلنامه اندیشه نوین دینی ،شمارۀ .13
 ااااااااااااااا  ،)1387( .وحی نبوی از دیدگاه غزالی ،تهران :انتشارات نهادنمایندگی رهبری.
 پاکتچی ،احمد ،)1393( .معناشناسی حسن و قبح در قرآن ،تهران. جوادی آملی ،عبداهلل ،)1379( .معرفتشناسی در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن) ،ج ،13قم :اسراء.
 خطابی ،محمدبن ابراهیم ،بیتا ،بیان اعجازالقرآن ،ضمن ثالث رسائل فیاعجازالقرآن ،تحقیق محمد خلفاهلل و محمد زغلول سالم ،مصر :نشردارالمعارف.
 ال هبی ،محمدحسین ،)1976( .التفسیر و المفسرون (چاپ دوم) ،مصر :دارالکتبالحدیثه.
 سرّاج ،ابونصر عبداهلل بن علی2111( .م) ،اللمع فی تاریخ التصوّف االسالمی،تصحیح مصطفی الهنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،الطبعه االولی.
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 سیدی ،سید حسین ،)1387( .مولفههای تصویر هنری در قرآن ،فصلنامه اندیشهدینی ،دانشگاه مشهد ،شمارۀ .27
 صفوی ،کور  ،)1384( .نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبانشناسی ،تهران :انتشاراتانجمن شاعران ایران.
 طباطبایی ،سید محمدحسین ،)1364( .تفسیر المیزان (ج( ،)12چاپ دوم) ،ترجمه:ناصر مکارم شیرازی ،تهران :بنیاد علمی و فکری علّامه طباطبایی.
 غزالی ،محمد ،)1382( .کیمیای سعادت ،تهران :انتشارات پیمان. ااااااااااااااا  ،)1415( .االمالء فی اشکاالت االهیاء ،بیروت :داراالمیاد التراث العربی. ااااااااااااااا 1414( .ه) ،مجموعه رسائل ،بیروت :دارالکتب العلمیه. -ااااااااااااااا 1963( .م) ،االقتصاد فی االعتقاد ،تهران :انتشارات شمس تبریزی.

 -ااااااااااااااا 1975( .م) ،معارجالقد

فی مدارج معرفهالنفس ،بیروت :داراالفاق

العبدیده.
 ااااااااااااااا  ،)1992( .احیاء علومالدین ،بیروت :دارالهدی. ااااااااااااااا 2112( .م) ،تهافت الفالسفه ،تعلیق دکتر علی بوملحم ،بیروت :الهالل. -ماتریدی ،ابومنصور ،)1384( .مقاالت ،قم :انتشارات فدک.

نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت
دکتر علیاصغر جعفری ولنی*

چکیده
غزالی در تحلیل علیت فالسفه بر مبنای عنصار روانشاناختی عاادت ،آن را باه اقتاران و تاوالی
حوادث تفسیر میکند و رابطه ضروری علّی میان علات و معلاول را هام در ناحیاه وجاود و هام از
جانب عدم منکر میشود .او تحقق حادثهای نزد حادثهای دیگر (اقتاران) را باا علیات یاک حادثاه
برای حادثهای دیگر یکی نمیداند؛ چرا که بر مبنای حوا

انسان ،مشاهده اقتران ممکان اسات در

از پ یر

تبیین علّای و ضاروری صافات طبیعای

حالیکه درک علیت ممکن نیست .بر این اسا

اشیاء سر باز میزند و آن را امری ممکن میشمارد که استمرار عادت انسان نسبت به اشایاء ،ماوهم
جداییناپ یری صفات از یات است ،ل ا معجزه نیز امری خارق عادت و ممکنالوقوع میباشد.
از طرف دیگر غزالی منکر علیت ایجادی نیست و در حالیکه مادیات در عالم طبیعت نسبت به
یکدیگر اقتران دارند ،علت موجده آنها ا بیواسطه یا با واسطه ا خادا اسات و موجاودات دیگاری
چون فرشتگان در علیت ایجادی دخیلند .یعنی مجرای تحقق ارادی حضرت حق در عالم طبیعت و
ماده هستند و حوادث مختلف در عالم طبیعت به واسطه آنها ایجاد میشود.
کلیدواژه :علیت ،عادت ،اقتران ،ضرورت علّی ،معجزه ،غزالی.

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

تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
اصل علیت در میان مسائل فلسفی نه تنها از لحاظ سبقت و قدمت نخستین مسألهای اسات
که فکر بشر را به خود مشغول کرده است؛ بلکه به لحاظ موافقت با سرشات و فطارت پااک
انسانی ،تاریخ دقیقی نمیتوان برای پیدای
هم در حوزه علم ،همواره به مثابه اسا

آن یکر کرد .ایان اصال هام در حاوزه فلسافه و
و پایه هر ناوع معرفتای تلقای شاده باه گوناهای کاه

بطالن و تزلزل آن منشاأ تزلازل معرفات بشاری اسات .در عاین حاال اصال علیات از جاناب
متفکران بزرگی چون غزالی در عالم اسالم و هیوم در جهان غرب مورد تردیاد قارار گرفتاه
است .به راستی علیت به چاه معناساتچ چگوناه تصاور علیات بارای یهان آدمای باه وجاود
می آیدچ آیا درک این مفهوم جزء فطریات عقل است یاا باا مشااهده حاوادث متعاقاب و باه
کمک حوا

بدست میآیدچ بحث از علیات چاه سایری را در سانتهاای فکاری ا فلسافی

مسلمانان داشته اس تچ آیا قانون علیت ،قانون حقیقای و واقعای اسات یاا اینکاه صارف ًا تاوالی
زمانی و نوعی تداعی معانی استچ علل و انگیازههاای مخالفات مخالفاان باا اصال علیات در
چیستچ
جایگاه تاریخی
تعیین مبدأ برای موضوعی که از دیرباز فکر بشر را به خود جلب کرده و احتمااالً مقادم
بر تاریخ مکتوب بشری و به نوعی همزاد با پیدای

انسان بوده است و سایر وجاودی آن در

نفساالمر از ازل و حتی قبل از وجاود انساان هاا تحقاق داشاته اسات ،شااید کاار صاحیح و
پسندیدهای نباشد؛ اما بر مبنای ارائه تحلیل مادی ا تجربی از اصل علیت و در پاساخ باه ایان
پرس

که انسانها از چه تاریخی به این اصل کلی پی بردهاند ،با نگاهی به تااریخ مایبینایم
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که مبحث علیت حتی مورد توجه فیلسوفان پی

از سقراط بوده و از آن باه عناوان اصال یاا

مبدأ جهان یاد میکردند .اکثر حکماای دوره یوناان باساتان باه اساتثنای عادهای از مادعیان
حکمت که در لبا

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

محاااورات (محاااوره فیلاابس ،ص  1755و  1744و 1731؛ محاااوره تیمااائو  ،ص 1838؛
محاوره سوفیت ،ص  )1549خود به بحث از علیت پرداخته؛ اما بی

از هماۀ فیلساوفان قبال

از خوی  ،ارسطو به این بحث توجه کرده است و در واقاع بحاث فلسافی علیات باه وسایله
ارسطو به طور واضح تبیین شده است (ارساطو ،1942 ،ص  )17و هماه فیلساوفان پاس از او
به نوعی وامدار او بوده و درصدد تأیید ،تکمیال ،جارم و تعادیل و یاا اثباات و انکاار آراء
دشمنان ارسطو برآمدهاند.
برداشت مسلمانان صدر اسالم نیز بر مبنای سرشاتی باودن علیات بارای آدمای اسات باه
نحوی ک ه آنها نیز چارخ زنادگانی خاود را بار گردوناه علیات مایچرخاندناد؛ اماا نگار
متکلمان مسلمان درباره علیت چگونه بوده استچ بحث از علیات در حاوزه فلسافه و کاالم
متفاوت است .در حالی که این بحث همیشه از اصلیترین و مهمترین مباحث فلسفی مطرم
بوده و از همان ابتدا بی ترین توجه حکیمان را به خود جلب کرده است ،بر خاالف آن در
حوزه علم کالم ا تقریباً قبل از قرن هفتم و هشتم هجری ا هیچگاه بحث علیت (ساببیت) باه
عنوان یک مسأله اصلی و جدی کالمی مطرم نبوده اسات و از آن تااریخ باه بعاد در پرتاو
صبغه فلسفی کالم به عنوان یک مسأله مستقل به آن نگریساته شاد؛ ولای حتای پاس از ایان
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
به جای آن از وا ههای مؤثر و اثر و یا موجد و موجود استفاده میکردهاند( .فاضال مقاداد،
1415ق ،ص  )158از ایان رو مواضااع متکلمااان بااه ویااژه در دورههااای نخساات علاام کااالم
اسالمی در قیا

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

فهم دیدگاه متکلمان در باب علیت منوط به کندو کاو بیشاتر و عمیاقتار کتاب کالمای در
ادوار مختلف است .چرا که دیدگاه آنهاا هام در مباحاث مساتقیم مرباوط باه علیات چاون
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ماهیت علیت و ضرورت علّی و هم سایر مباحث کالمای مثال رابطاه علیات باا صاانع باودن
خدا ،صدور معجزات و  ...مطرم شده است .عالوه بر این متکلماان مسالمان دربااره علیات
نسبت به حکمای اسالمی اختالف نظر بیشتری دارند؛ چرا که هماه حکیماان مسالمان اصال
علیت و توابع فرعی مهم آن مثل ضرورت و سنخیت را پ یرفتاهاناد در حاالی کاه متکلماان
مسلمان هم در پ یر

اصال علیات و هام پا یر

قواعاد فرعای آن و هام تفسایر آنهاا باا

یکدیگر اختالف نظر زیادی دارند.
مکتب عدلیه با پ یر
اگر چه نحوه نگر

عقل به عنوان رسول باطنی نگر

مثبتی به اصال علیات داشاتند

معتزله بر مبنای نظریه تفویض و نحوه نگر

امامیه بر خاساتگاه نظریاه

امر بین االمرین حکایت از تفاوت عمده میان آن دو دارد .به ایان معناا کاه معتزلاه قائال باه
صدور افعال از انسان و تاأثیر اجساام و طباایع مساتقل از فاعلیات مطلاق خداوناد هساتند در
حالیکه امامیه بر مبنای اعتقاد به علل طولی قائل باه فاعلیات حقیقای الهای و تاأثیر اجساام و
طبایع و نیاز انساان باه صاورت تاوأم مایباشاند .از میاان متکلماان اشااعره باا وجاود اینکاه
اندی ورانی طرفدار اصل علیت هستند؛ (شهرساتانی ،1375 ،ج  ،1ص 91؛ ج  ،2ص )147
اما اکثر آنان هسته مرکزی مخالفان این اصل را در میان مسلمانان تشکیل میدهند .البته آنها
مخالف مطلق علیت نیستند؛ بلکه تأثیر اجسام و طبایع در یکدیگر را نفی میکنناد( .غزالای،
 ،1363ص  )66غزالی یکی از اعاظم اشاعره است.
ماهیت علیت در کالم
با جستوجو در کتب کالمی درمییابیم که متکلمین باه جاای وا ه علات از وا ههاایی
نظیر سبب ،موجد و مؤثر استفاده میکنند و در تعریف آن از مفاهیم افاده (الهیجی،1377 ،
ص  ،)219تأثیر (گروهی از مؤلفان1415 ،ق ،ص  ،)224صادور (عالماه حلّای ،1372 ،ص
 ،)114احتیاج (تفتاازانی ،1412 ،ج  ،2ص  )78و تاوالی (گروهای از مؤلفاان1415 ،ق ،ص
 )224بهره میگیرند .با تأمل در این تعاریف ،نیازمندی معلول به علت ،تأثیرگ اری علت بر
معلول و افاضه وجود و قوام بخشی علت به معلول از یک سو در تعاریف چهارگانه نخسات
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و تعاقب میان علت و معلول از سوی دیگر در تعریف پانجم قابال اساتنباط اسات کاه خاود
گواه بر اختالف نظر متکلمان در باب جایگاه سبب میباشد.
اهل کالم در عالم اسالم در باب بداهت یا عادم باداهت نیازمنادی اثار باه ماؤثر (اصال
علیت) نیز اتفاق نظر ندارند (شیخ طوسای ،1399 ،ص 49-52؛ گرگاانی ،1388 ،ص -143
 )138همانگونه که متکلمین درباره مالک نیازمندی اثر به مؤثر یاا فعال باه فاعال باه چناد
دسااته تقساایم ماایشااوند( .معتزلاای ،باایتااا  ،ص 81-81؛ عالمااه حلّاای ،1372 ،ص )53-54
متکلمان مقدم نوعاً مالک نیازمندی معلول به علت را حدوث دانسته و این بحاث را درباارۀ
علت نیازمندی افعال انسان به فاعل مطرم میکردند؛ اگر چه این مطلب درباارۀ هماه افعاال
صادق است .در مقابل بسیاری از متکلمین متأخر که نظریات کالمی آنان تحت تأثیر فلسافه
قرار گرفته ،علت نیازمندی فعل به فاعل را تنها امکان دانستهاناد .هار دو گاروه بارای اثباات
ادعای خود به دالیل متوسل شدهاند .برخی از اندیشمندان حاوزه علام کاالم کاه از هار دو
گروه یادشده میباشند ،نیازمندی اثر به مؤثر را امری بدیهی دانسته به گونهای که نیاازی باه
استدالل ندارند؛ اما در مقابل گروه دیگری از متکلمان ،نیازمندی اثر به مؤثر (اصال علیات)
را امری نظری و استداللی دانسته و برای آن ادلّهای یکر کاردهاناد .مطالاب یادشاده شااهد
دیگری بر تنوع و اختالف آرای متکلمین در تفسیر علیت است.
تحلیل علیت از دیدگاه غزالی
غزالی به عنوان یکی از بزرگترین متکلمان اشعری ،هم در تبیین و تفسیر نظریه اشااعره
و هم در نقد و ردّ آرای فالسافه در بااب علیات ،بیشاترین نقا

را داشاته و هماه متکلماان

اشعری بعد از او در تبیین نظریه اشاعره درباره علیت ،بیتردید وامدار او هستند.
اشاعره برای توجیه قانونمندی طبیعت از طرفی انکار هرگونه رابطاه علّای را مسااوی باا
امکان هر نوع تغییر و تحول غیرمنتظره در طبیعات مایدانساتند و از طارف دیگار در مقابال
دفاع جدی فالسفه از نظریه ضرورت علّی مصرّانه به انکار آن میپرداختند و بیشترین توجاه
انکارگرانه به اصل ضرورت علّی در میان متکلمان مسلمان از سوی اشاعره صورت گرفات؛
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ل ا برای چارهجویی از لوازم باطل آن ،متوسل به نظریهای به ناام «عاادتاهلل» شادند .مطاابق
این نظریه ،خداوند قادر مطلاق ،گردوناه عاالم طبیعات را بادون احتماال تغییار و تحاول در
طبیعت به گرد

درمیآورد ،اگر چه انجام آن از سوی باری تعالی ممکان باشاد( .غزالای،

 ،1363ص  )243اشاااعره نظریااه عااادت را در تمااام عااالم طبیعاات جاااری دانساته ،مگاار در
معجزه های انبیاء که عادت خداوند به نحو دیگاری باه طبیعات تعلاق گرفتاه و ل اسات کاه
وصف خارقالعاده بر معجزه اطالق میشود( .تفتازانی ،1412 ،ج  ،2ص )136
برداشتی که اشاعره از توحید افعالی و فاعلیت مطلق الهی داشتند ،آیات دال بار جبار در
قرآن و علم پیشین الهی باعث شد که اشاعره به مخالفت با علیات بپردازناد و علات حقیقای
حوادث را به خدا نسبت دهند .آنها معتقدند که بار مبناای تئاوری اصال موجبیات ،فاعلیات
مطلق الهی نادیده گرفته شده یا الاقل کمرن

جلوه داده میشود ،در حالیکاه خداوناد در

آیات متعدد باه فاعلیات مطلاق خاود تصاریح کارده و باا صادور افعاال از انساان مخالفات
میکند 1.بر این اسا

منکر هر نوع ضرورت و ارتباط علّی بین دو پدیده شده و هماه اماور

را از باب صرف تعاقب و تقارن توجیه می کنناد و عامال ایان تقاارن و تعاقاب نیاز خداوناد
متعال است.
شاید بهترین و کامل ترین تفسیر مخالفت دربااره علیات ،تحلیال غزالای باشاد کاه ابتادا
نظریه فالسفه را دربارۀ علیت به صورت دقیق تحلیل میکند و توالی فاسد آن نظریه را بیاان
میکند؛ سپس در صادد اسات تحلیال ناوی از علیات ارائاه دهاد و آن را جاایگزین نظریاه
فالسفه درباره علیت کند.
او در حکم مقدمات بارای بیاان نظریاه نهاایی خاود در بااب علیات ،مبااحثی را مطارم
میکند .ابتدا باه بحاث از اناواع رواباط میاان اشایاء مایپاردازد .اگار رابطاه میاان دو شایء
بهگونهای باشد که نفی یکی بهطور کلی ،هیچ تأثیری در دیگری نداشته باشد ،در واقع میان
آن دو شیء هیچ ارتباطی وجود ندارد .در صورت وجود ارتبااط میاان دو شایء ،یاا تصاور
 .1رعد16 /؛ انفال18 /؛ فاطر3 /؛ مؤمن.63 /
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یکی از متضایفین ،متقوم به تصور دیگری است؛ ل ا یا هر دو باا هام تصاور مایشاوند و یاا
معدوم میگردند .و یا ارتباط میان دو شیء به گونهای است که از نفی شرط ،نفای مشاروط
الزم میآید و میان شرط و مشروط نحوهای از مصاحبت وجود دارد .و یا اینکه یکای علات
و دیگری معلول است .غزالی در توضیح رابطه علیات بار خاالف فالسافه کاه باه ضارورت
طرفینی در وجود و عدم میان علت و معلول قائلند ،تنها باه جنباه سالبی رابطاه (عادم علات)
میان علت و معلول اشاره کارده و چاون جنباه ایجاابی (وجاود علات) میاان آن دو را قباول
نداشت ،آن را یکر نکرد .وی همچنین در رابطه علیت ،تنها از اقتاران میاان علات و معلاول
سخن گفته و به صورت صریح فعل و تأثیر را کاه حاداقل رابطاه علّای میاان دو امار اسات،
انکار میکند؛ یعنی در این رابطه چیزی بی

از اقتاران میاان علات و معلاول قابال احساا

نیست .البته میان دو شیء از جهت ماهوی میتواند رابطهای بی
باشد؛ اما از جهت وجود محسو
بی

از حد اقتران وجاود داشاته

میان اشیایی که علت و معلاول نامیاده مایشاوند ،چیازی

از اقتران قابل مشاهده نیست( .غزالی1419 ،ق ،ص )91-92
بحث از اقسام سبب در حکم مقدمه دیگری است که برای فهم نظر غزالی درباره علیات

بسیار مفید و مؤثر است .او در برخی مواضع (غزالی ،ج 1419 ،4ق ،ص  )282-284اساباب
را به سه دسته قطعی ،ظنی و وهمی تقسیم کرده و اسباب قطعی را در مقابل ظنی و وهمی به
صورت مطلق به تقدیر و مشیت حضرت حق مارتبط دانساته و در آنهاا امکاان تغییار وجاود
ندارد .با تأمل در کالم غزالی میتوان استنباط کرد که او فیالجمله به وجود اسابابی غیار از
حضرت حق در عالم هستی قائل بود ،اگر چه تاأثیر ایان اساباب از ناوع مقارنات دائمای یاا
اکثری است و درجه تأثیر اسباب با هم یکسان نیستند؛ اما این ساخنان منافااتی باا نظار او در
باب علیت ندارد .همچنین غزالی در برخی مواضع دیگار (غزالای1419 ،ق ،ص )175-176
اسباب را به سه قسم حسی ،فقهی و عقلی برمیشمارد .به نظار او علات حقیقای در دو قسام
حسی و فقهی ،اراده حضرت حق است که بر اسا
و احکام

اراده آزاد خود افعال

را ایجااد کارده

را صادر میکند .سبب در این دو قسم ،فییاتاه سابب نیسات و هایچ ضارورتی
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میان سبب و مسبب وجود ندارد؛ بلکه صرفاً بیانگر اقتران میان دو امار اسات .اماا در ساببیت
عقلی میان سبب و مسبب هم در بُعد وجود و هم در بُعد عدم ضرورتی برقارار اسات کاه از
وجود یکی بالضروره به وجود دیگاری و از عادم یکای بالضاروره عادم دیگاری باهدسات
میآید .از این رو سببیت عقلی از نظر غزالی بیانگر هماان ارتبااط میاان تعااریف یاا اصاول
موضوعه و نتایج مأخوی از آنها است.
غزالی پس از بیان مباحث مقدماتی خود و قبل از تحلیل نهایی در باب علیات ،باه تبیاین
نظریه فالسفه درباره علیت و نقد و بررسی آن میپردازد .او میگویاد( :غزالای ،1363 ،ص
 )235-236با تأمل در تصور فالسفه از علیت نکاتی قابل استنباط است .نخسات اینکاه میاان
اشیاء و حوادث عالم طبیعی روابطی وجود دارد که حداقل بخشای از ایان رواباط کاامالً باا
تجربه قابل مشاهده است؛ دوم اینکه این روابط میان اشیاء و حوادث هم در طارف وجاود و
هم در طرف عدم اموری ضروری و حتمیالوقاوع باوده و هایچ امکاان انفکااک و جادایی
میان علت و معلول از حیث ایجابی و سلبی وجود ندارد .غزالی نکتۀ دوم را مهمترین عنصار
در تصور علیت فلسفی دانسته و میگوید بر اسا

آن میتوان نتیجه گرفت که خدا مطیع و

منقاد قواعد و قوانین حاکم بر عاالم طبیعات مایباشاد؛ لا ا آن را نمایپا یرد ،اگار چاه در
پ یر

نکتۀ اول با حکیمان هم رأی است.

غزالی در تحلیل ضرورت میگوید( :همان ،ص  )235اگر بین دو شیء تساوی و تطاابق
نباشد و یا میان آنها تالزم مثبت و منفی وجود نداشته باشد ،رابطه ضروری میان آنهاا وجاود
ندارد و برای ضرورت بی

از سه حالت یاد شاده نمایتاوان در نظار گرفات .او مایگویاد

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

رواباط

احتمالی میان حوادث و اشیاء طبیعی به محال یاتی یا حقیقی منجر شود .و با بررسای شاقوق
مختلف محاالت یاتی مدعی میشود که هیچ محالی الزم نمیآید و اگر امری محال نباشاد
در مقایسه با قدرت خداوند میتواند تحقق یابد .از این رو غزالی تصریح میکند که رواباط
میان عالم هستی بر مبنای عادت قابل تفسیر میباشد و اقتران میان دو امری که به نام علات و
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معلول خوانده میشود ،به اعتقاد ما ضروری نیست ،بلکه خدا اراده کرده است که میان آنها
اقتران ایجاد کرده و یکی را پس از دیگری بیاورد .در نهایت غزالی بر ایان بااور اسات کاه
ادعای روابط ضروری میان اشیاء و حوادث جهان از ساوی فالسافه غیرقابال توجیاه اسات،
چرا که اموری محال حقیقی و مقدور حضرت حق واقع نمیشوند که تناقض منطقی در پای
داشته و از قبیل نفی بدیهیات عقلی باشند و اماور دیگاری کاه دارای چناین ویژگای نباوده،
ممکنالوقوع هستند و روابط میان حوادث عالم طبیعت از این دسته میباشند؛ لا ا ضارورتی
میان آنها وجود ندارد و خداوند بر همۀ ممکنات تواناست(.همان ،ص )239-251
غزالی براسا

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

جایگزین نظریۀ فالسفه دربارۀ علیت میکند .او در برخی موارد علیت را به شارطیت تفسایر
کرده و به جای عنصر ضرورت علّی فالسفه ،عنصر شرطیت را مطرم مایکناد و در برخای
موارد دیگر به جای ضرورت علّی فلسفی ،بحث اقتران میان اشیاء را مطرم میکند .با تأمال
در کالم غزالی(غزالی1419 ،ق ،ص  )63درمییابیم کاه او باین اشایاء و حاوادثی کاه میاان
آنها رابطه شرط و مشروط وجود دارد با اشیاء و حوادثی که میاان آنهاا اقتاران وجاود دارد،
تمایز قائل شده و گفته است در صورت وجود رابطه شرطیت میان دو شیء ،ناوعی تاالزم و
ضرورت میان آنها برقرار است و به همین دلیل بدون تحقق شرط ،مشروط تحقق نماییاباد؛
اما در صورت وجود تقارن بین اشیاء ،نقض پیوند عادت نسبت به قادرت یاتای خادا محاال
نخواهد بود ،چرا که هیچ علیت و ضرورتی میان امور مقترن نسبت به یکدیگر وجود ندارد.
غزالی با وجود اینکه صراحتاً و مکرراً رابطه ضروری میان اشیاء و حوادث عاالم طبیعات
را نفی کرده و به جای آن از نظریۀ عادت اهلل سخن گفتاه اسات ،در عاین حاال نظااممنادی
جهان ،هدفداری زندگی انسان و حکمت الهی را میپ یرد و مدعی است بین نفای رابطاه
ضروری میان امور عالم و نقی نظاممند بودن عالم هیچ ارتباطی وجاود نادارد .او مایگویاد
برخی عوامل که در حکم شرط پیدای

امور دیگری هستند ،حکمت الهی اقتضاء مایکناد
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که موجودات مشروط بدون تحقق شرط خود به وجود نیایند؛ ل ا او بر ایان بااور اسات کاه
جهان براسا

یک سنت مطلق الهی اداره میشود( .غزالی1419 ،ق ،ج  ،4ص )272

غزالی نه تنها نظام مبنی بر حکمت را در عالم هستی انکار نمیکند؛ بلکاه باا نفای رابطاۀ
ضروری میان اشیاء درصدد بیان حالت امکانی روابط میان اشیاء است و از نتایج این رواباط
امکانی این است که خداوند قدرت بر انجام ایجاد سرما به جای گرما از آتا

را دارد؛ اماا

برمبنای اعتقاد به عادت گرایشی در ما ایجاد میشود که با وجاود احتماال منطقای ،خادا در
آینده چنین عمل نکند و خدا علم به آینده را چون گ شته در ما ایجاد کرده و ل ا از افتاادن
در ورطۀ شکگرایی نجات پیدا میکنیم .او بار ایان بااور اسات کاه شارط امکاان معرفات
ضرورتی نیست که فالسفه به صورت وهمی در باطن خود نسابت باه حاوادث آیناده عاالم
قرار دادهاند؛ بلکه از طریق تکرار حوادث در گ شته عادتی برای ما حاصل میشاود کاه در
یهن ما رسوخ پیدا کرده و ما به سویی این اعتقاد گرای

پیدا میکنایم کاه ایان جریاان در

آینده نیز استمرار خواهد یافت( .غزالی ،1363 ،ص )245-246
نقد و بررسی
به نظر غزالی بزرگ ترین مشکل تحلیل فلسفی علیت و پ یر

ضرورت علّای از ساوی

فالسفه این است که این تحلیل صانع بودن خداوند نسبت به جهان خلقت را نفای مایکناد.
فالسفه مدعی هستند که جهان خلقات صاانع و فااعلی دارد کاه خادا صاانع و فاعال آن ،و
جهان خلقت صنع و فعل حضرت حق است؛ اما غزالای مایگویاد تحلیال فالسافه از علیات
نهتنها نمیتواند وجود صانع حکیم را اثبات کند؛ بلکه منجار باه انکاار وجاود صاانع اسات.
(همان ،ص  )134بر همین مبنا استناد فعل به جمادات را از روی حقیقت درسات نمایداناد،
چون فعل حقیقی آن است که از روی علم و اراده صورت گیرد؛ ل ا اصل علیت با فاعلیات
مطلق الهی ناسازگار است و فاعلیت اجسام نیز نامعقول میباشد .از اینرو به نظریۀ عاادتاهلل
متوسل میشود.
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در مقابل ابنرشد (ابنرشد ،1998 ،ص  )35مدعی است که با انکار رابطه ضروری میان
علت و معلول ،صانع بودن خدا نسبت به موجاودات منتفای مایشاود ،چارا کاه اگار جهاان
خلقت صرفاً براسا

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

داشته باشد ،در میان نباشد وجود صانع بهطور کلی منتفی میشاود .عاالوه بار ایان باا انکاار
ضرورت میان علل و معالیل و جایگزینی اقتران ،راه شناخت خدا بسته میشود ،چرا کاه پای
بردن به وجود خدا از طریق روابط علّی میاان موجاودات عاالم میسّار اسات .از طرفای هایچ
منافاتی میان ضرورت علّی و اختیار وجود ندارد؛ زیرا موجودی ورای حق تعالی نیسات کاه
بتواند او را بر کاری مجبور کند.
او می گوید همۀ قوانین و مقررات در قالب نظام حااکم بار جهاان براساا

سانت الهای

است و این سنت طبق ادعای قرآن ،غیرقابل تغییر و تخلفناپ یر اسات کاه ایان خاود بیاان
دیگری از رابطۀ ضرورت میان علت و معلول میباشد که باا انکاار ایان رابطاۀ ضاروری در
واقع به نفی سنت الهی در جهان پرداختهایم.
غزالی میگوید که براسا

تحلیل فالسفه از علیت ،دیگر امکان صدور معجازات بارای

انبیاء وجود ندارد ،چرا که از طرفی فاعل معجزات را نفس پیاامبر دانساته و از طارف دیگار
نفس او را در اموری که نوعی قابلیت داشته باشد ،دخیال مایدانناد؛ لا ا فالسافه بار مبناای
رابطۀ ضروری علّی میان اشیاء برخی معجزات را انکار میکنند ،در صاورتیکاه باا قاول باه
اقتران مطلق میان اشیاء ،صدور امور ممکنالوجود از خدا معنای نادارد(.غزالای ،1363 ،ص
)236
در پاسخ میتوان گفات کاه هایچیاک از فالسافۀ اساالمی (ابانساینا ،1363 ،ص 243؛
مالصدرا ،1361 ،ص  )341-344منکر اصل وجود معجزات پیامبران الهی نیساتند و درباارۀ
فاعل معجزه نیز بین نفس پیامبر و خادا اخاتالف نظار وجاود دارد .از طرفای هماۀ حکیماان
صدور معجزات علمی و فعلی را از پیامبران الهی پ یرفتهاند؛ البته هم اصل وجود پیاامبران و
هم کماالت نفس آنها ناشی از افاضات حضرت حق اسات .پاس براساا

تحلیال فالسافه،

حکمتنامۀ مفاخر
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معجزات پیامبران در نهایت ناشی از قدرت حق است ،چرا که علۀالعلل و فاعل نهاایی هماۀ
کارها از جمله معجزات خداست .متکلمان نیز فاعل معجزات را خدا میدانند؛ اما فالسفه باه
حلقه یا حلقههای واسط بین معجزات و خدا قائلند و یکی از مهمتارین آنهاا نفاس پیاامبران
است که میتواند نق

علت ناقصه را داشته باشد.

غزالی متأثر از دو انگیزۀ فاوقالعااده قاوی روانای یعنای :ناساازگاری ضارورت علّای باا
معجزه و تنافی آن با عمومیت قدرت حق تعالی ،و بر مبنای حس و تجربه به عناوان یکای از
منابع معتبر شناخت واقعیت در تحلیل علیت ،حکم عقلی فالسفه در بااب ضارورت علّای را
مورد تشکیک قرار داده و به انکار رابطۀ ضاروری باین علات و معلاول مایپاردازد .ایان در
حالی است که نفی رابطۀ ضروری علت و معلول و تبیین رابطه علیت تنها بر محاور تقاارن و
تعاقب دو حادثه ،مستلزم مشکل معرفتشناختی شاکاکیت مایباشاد .راه حال غزالای بارای
خروج از این شکاکیت ،توسل جستن به خدا ،عاادت و نیاز پا یر

ضارورت علّای نسابی

است .به عبارت دیگر غزالی برای غلبه به شکاکیتی که از طریق نفای رابطاۀ ضاروری علّای
ایجاد شده است ،عالوه بر استفاده از نظریات عادت و پ یر

ضارورت علّای نسابی ،از دو

صفت علم و قدرت خدا نیز سود جسته است( .غزالای ،1363 ،ص  )191-199در نقاد بیاان
غزالی میتوان گفت توسل به نظریۀ عادت مبتنی بار تجرباه در عاین توجیاه تجرباه برمبناای
عادت مستلزم دور است .از طرف دیگر قبول ضرورت علّای نسابی ،خاود ناوعی عادول از
ادعا و کجفهمی معنای ضرورت علّی میباشد .همچنین استمداد از علم خدا نیاز نمایتواناد
مشکل گشای غزالی باشد ،چرا که فالسفه نیز می توانند مدعی باشند خدا علام باه ضارورت
رابطه میان علت و معلول را به آنها عطا کرده است؛ ل ا باید ماالک و معیاار دیگاری بارای
حجیت پیدا کرد که مبیّن ایجاد ضرورت علّی در میان ممکنات توسط خاود حضارت حاق
باشد.
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نتیجه
در تبیین سازگاری یا عدم سازگاری دیدگاه غزالی درباب علیات ،عادهای (الشارقاوی،
1417ق ،ص  )31در مقام دفاع مطلق از آزادی درصدد بودند میان اجزای بهظاهر نااهمسااز
تفکر غزالی دربارۀ علیت همگونی ایجاد کنند .یعنی آنجا که از یک در تحلیال علیات ،آن
را به اقتران میان علت و معلول تفسایر کارده و مایگویاد هایچ رابطاۀ ضاروری میاان آندو
وجود ندارد و از سوی دیگر در تفسایر معناای سانت الهای و اساتمرار آن بار آن اسات کاه
روابط میان اشیاء و حوادث ،رابطه ای احتمالی محض نیست؛ بلکه رابطۀ ضروری اسات ،باه
توجیه و تفسیر دو نظریه «عادت اهلل» و «سنت اهلل» پرداخته و بار مبناای تفکیاک میاان رابطاه
بین خدا و اشیاء از رابطه بین انسان و اشیاء ،حکم این دو حیثیت را متفاوت داشاتهاناد؛ چارا
که بر حسب حیثیت نخست ،روابط میان اشیاء ،امری ضروری نباوده؛ بلکاه براساا

اقتاران

مطلق است ،یعنی ارادۀ حضرت حق میتواند روابط طبیعی را برهم زده و به اصطالم خارق
عادت رخ دهد ،اما برمبنای حیثیت دوم ،روابط میان اشیاء ،امری ثابت و یتغیر است.
عدهای دیگر (سلیمان دنیا ،بیتا ،ص  )31براین عقیدهاند که میاان اجازای تفکار غزالای
دربارۀ علیت ناسازگاری وجود دارد و منشأ این ناسازگاری تاک شخصایتی نباودن اوسات؛
یعنی غزالی در حوزه های مختلاف فلسافه ،کاالم ،عرفاان و  ...رسااالت مختلفای نگاشاته و
عالوه بر آن در مراحل مختلف زندگی خاود ،تطاورات و تحاوالت مختلفای را پشات سار
گ اشته که جمع آنها در یک شخصیت واحد مشکل است ،به عنوان مثال چهاره غزالای در
حوزۀ کالم اشعری بسیار متفاوت با شخصیت فلسفی و عرفانی اوست .از اینرو نفای رابطاۀ
ضروری میان علت و معلول و دفاع از اقتران مطلق میان اشیاء از سوی غزالی به عناوان یاک
متکلم اشعری صورت میگیرد در حالیکه غزالی به عنوان یک فیلسوف از رابطۀ ضاروری
میان علت و معلول دفاع مایکناد .در واقاع قاول باه دوگاانگی شخصایت غزالای در قالاب
فیلسوف یا متکلم به معنای پ یر
شکل بسیار محترمانه ا است.

ناسازگاری میان اجزای تفکار او دربااب علیات ا اماا باه
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نگاهی به تَهافُتالفالسفۀ امام محمّد غزالی
دکتر غالمرضا جمشیدنژاداول*

چکیده
در این مقاله نگاهی داریم به تهافتالفالسفۀ امام محمّد غزالی (515-451ق) تاا علّات تاألیف،
موضوع ،منابع ،رو

تألیف ،تأثیرگا اری آن و دفااع غزالای از دیان و ساتیز

باا فلسافه ،بحاث

دیرینگی جهان ،روحانیباودن روان ،علّیّات در محساو هاا و  ...را در آن کتااب از روی بهتارین
چاپ آن مرور کنیم ،یعنی :چاپی که به کوش

موریس بویژ یسوعی در بیروت باه ساال 1349ق/

1931م انتشار یافته است.
کلیدواژه :امام غزالی ،تهافتالفالسفه ،دیرینگی جهان ،نوپدیادی جهاان ،روان و روحانیّات آن،
علّیّت در محسو ها.

* .عضو هیأت علمی دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی)Gr. Jamshid nezad @Yahoo.com( .

تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
ابوحامد محمّد غزالی فرزند محمّد غزالی توسی در سال 451ق1159 /م در قریۀ غَزالاه،
از توابع شهر تاو

خراساان در ایاران والدت یافات 1و در هماانجاا مقادّمات دانا هاا را

فراگرفت و سپس به نیشابور رفته ،مالزم خدمت امام الحرمین جوینی (د478 :ق) کاه در آن
زمان بزرگ عالِم شافعیان در مشرق بود ،شد تا اینکه بزرگترینِ متکلّمانِ اشعریان و فقیهانِ
شافعیان گردید تا جایی که استاد

به وسیلۀ او بر دانشمندان فخر مایفروخات و باه خااطر

اینکه به او تا فارغالتحصیلی آموز

داده بود ،میبالید .هنگامی که امام جوینی درگ شات،

غزالی راهی بغداد شد و به دیدار خواجه نظاامالملاک وزیار ،مؤسّاس مدرساههاای مشاهور
نظامیّااه شااتافت و در محضاار

بااا عالمااان بااه مناااظره پرداخاات و برایشااان غلبااه یافاات و

بزرگ دانایانِ عراق به برتری

اعتراف یافتند؛ پس غزالی به مادّت چهاار ساال تادریس در

مدرسۀ نظامیۀ بغداد را به عهده گرفت.

 .0انگیزه و هدف از نگارش تهافتالفالسفه
در فاصلۀ سالهای ( 488ا 484ق1195-1191 /م) کاه اماام محمّاد غزالای در بغاداد باه
تدریس علوم دینی مایپرداخات ،در آنجاا هماۀ ماوجهاای اندیشاوری باا هام رویاارو ،و
نظرهای مکتب های گوناگون در برخورد بودند و در نتیجه ،ستیز میان دیان و فلسافه نیاز باه
سختترین وضعیّت خشونتآمیز و دشمنانه برپا شد و به حکم مقاام ،وظیفاۀ اساتاد علاوم و
معارف دینی بود که هجمههای فلسفهگرایان عصر خوی

 .1و از این رو نسبت «غَزالی» یافت بی تشدید «زای».

را از ساحت دین دفع و رد کند.

نگاهی به تَهافُتالفالسفۀ امام محمّد غزالی

10

امام غزالی نمی پ یرفت که همچون دیگر متکلّمان باشد که در کتابهایشاان چیازی از
گفتارهای فیلسوفان نمییابی« :مگر گفتههایی پیچیده ،پراکنده ،با تناقض و تباهی آشاکار»؛
بلکه او در فراگیری دان های ایشان« :دامن همّت به کمر زد» و کتاب مقاصدالفالسفه را به
منظور عرضۀ نظرهای ایشان نگاشت تا زمینۀ ردّ و نقض آنها را به خاوبی فاراهم ساازد و در
پایانۀ سالهای تدریسا

در بغاداد (488ق1195 /م) تهافاتالفالسافه = «درهام شاکاندن و

درهم کوبیدن فیلسوفان» را تألیف کرد ...« :در این کتاب آهن

ویرانگری کردهایم!!!».

به نظر امام غزالی« :گروهی دربارۀ خودشان به تمایز از همسااالن و هماننادان ،باه سابب
فزونی زیرکی و تیزهوشی ،معتقدند .آنان تکلیفهای اسالم ،از جمله ،عبادتهاا را بوسایده
و کنار گ ارده و شعارهای دین را ناچیز شمردهاند» و او دانست که سرچشمۀ کفر ایشان آن
است که نامهای پرشاکوهی ،مثال ساقراط (م399-471 :ق.م)؛ بقاراط (م377-461 :ق.م؛
افالطون (347-427ق.م)؛ ارسطو ( 384ا 322ق.م) و همانندان ایشاان را شانیدهاناد» و او در
این هنگام کتاب خوی

را «در ردّ بر فیلسوفان کهن در بیاان درهامشاکنی عقیادۀ ایشاان و

تناقضِ گفتارشان در مسألههای مربوط به االهیات» نگاشت ،بایآنکاه باه دانا هاای دیگار
ایشان ،از قبیل :منطق و ریاضیات ،بهطور مثال بپردازد؛ زیرا در پارداختن باه ردّ آنهاا «انکاار
امور قطعی» وجود دارد.
این امر  ،هادف ابوحاماد اسات کاه خاود درباارۀ آن ،در یاک پیشاگفتار ،یاک مقدّماۀ
نخست ،یک مقدّمۀ دوم ،یک مقدّمۀ سوم ،یک مقدمۀ چهارم و در یاک فهرسات برایماان
سخن میگوید.

 .1موضوع و منابع تهافتالفالسفه
از جملۀ زیباییهای ساماندهی امام غزالی به اثر خوی  ،یکی ایان اسات کاه او از میاان
گفتارهای فیلسوفان ،بیست مسأله را بیرون کشیده و در ساه مساأله از آنهاا ،ایشاان را تکفیار
کرده است؛ زیرا که آنها« :کفر محضند که هیچیاک از فرقاههاای مسالمان بادانهاا اعتقااد
نیافتهاند» و در بقیّه ،آنان را بدعتگ ار شمرده است؛ زیرا «فرقهای از میان فرقاههاای اساالم
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هست که بدانها عقیده یافته باشد» .مسألههای تکفیر عبارتاند از :مسألههای شامارۀ (13 ،1
و  ،)21یعنی :گرای

ایشان به ازلیبودن جهان؛ اینکه مبدأ متعال به جزئیها ،عالم نیسات؛ و

انکارکردن معاد جسمانی .و امّا مسألههای مربوط به بدعتگ اری شماری از ایشان که اماام
غزالی به گفتارهای فیلسوفان در زمینۀ آنها ،یا مهر ابطال زده و یا ایشان را از اثباات آنهاا باه
کمک عقلِ تنها ،ناتوان شمرده است ،به طور خالصه چنیناند:
ایشان به ابدیبودن جهان؛ در مسألههای  ،12-3اعتقادشان بدین کاه

در مسألۀ  ،2گرای

خدا سازندۀ جهاان اسات و در اثباات هساتی او و یگاانگی
بخ ناپ یری
عالم بودن

و در نفای صافتهاا از او و در

به جنس و نوع و در بسیط ،روحانی و واجب بودن

به عنوان یاک علّات و

نسبت به غیر و نسبت به یات خود؛ در مسألههای  ،16-14اعتقادشاان بادان کاه

آسمان یک جانور است و آسمان هدفی برانگیزنده دارد و جانهای آسمانها ،همۀ جزئیهاا
را میدانند؛ در مسألههای  ،19-17نظر ایشان مبنی بر محال شماری خارق عاادتهاا و اینکاه
نفس آدمی گوهر است به خود استوار و محال شماری ایشان نابودی نفسهای بشری را.
امام غزالی به فیلسوفان پیشتاز اسالم و در پی ایشان ،به فیلسوفان یونان میتازد؛ لایکن در
عمل ،ارادها

به پیکار با فلسفه ،بدان شکل که در آثار ابنسینا (371-428ق981-1137 /م

آمده ،معطوف است .او از این فیلسوف بارها و بارها نام میبرد و در بیشتر وقتها ،گارای
فیلسوفان را به نقل از او می آورد و فیلسوف برجستۀ خردگرای آندلسی ،ابوالولید محمّادبن
رشد (523-594ق1159-1111 /م) ،که متوجّه این امر شاده اسات ،باه حاال اماام ابوحاماد
تأسف می خاورد کاه وی میاان فلسافۀ یوناانی و فلسافۀ اساالمی هایچ تفااوتی نمایشناساد:
« ...مردک جز به کتابهای ابنسینا نظر نیفکناده و کوتاهآیای در حکمات ،از هماین ساو،
دامنگیر

شده است».

1

غزالی در ردّ بار فیلساوفان ،بایشامار ،از نظرهاای متکلّماان و باهویاژه اشااعره اساتفاده
میکند ،بلکه همۀ فرقههای اسالمی را بر ضادّ حریفاان
 .1ر.ک :مقدّمۀ تهافتالتهافت تألیف ابنرشد.

برمایشاوراند ،خاواه باا آناان هام
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عقیده باشد یا نباشد « :پس باید بر ضا ّد ایشاان پشات باه پشات هام دهایم؛ زیارا در هنگاماۀ
سختیها ،کینهها از میان میروند!».
او حتّی بر فیلسوفان االهیات مسیحی که کتاب هایشان به زبان عربای ترجماه شاده باود،
بسی وقتها تکیه می کند که از جملۀ ایشان ان فلیپّونس ،معروف به یحیای نحاوی در نازد
مسلمانان است .وی کتابی در دیرینگی جهان /کتابٌ فی ابديّۀ العاالم دارد کاه در آن باه ردّ
نظریههای فیلسوف نو افالطاونی ،پاروکلس ،1پرداختاه اسات .ایان حقیقات را تااریخداناان
مسلمان نیز دریافتهاند ،چنانکه بیهقی در تاریخ حکماء االسالم گفته است« :بیشترین بخشای
که امام حجۀاالسالم ا خدای

مهر بورزاد ا در تهافات الفالسافه گنجانیاده اسات ،نگاار

یحیای نحوی است».

 .1روش امام غزالی در تألیف تهافُتالفالسفه
امتیاز غزالی در ستیز با فیلسوفان این است که او نه تنها بار نقطاهضاعفهاای حریفاان
انگشت می گ ارد؛ بلکه با آنان از آن لحاظ که نیرومند هستند ،نیز روباهرو مایگاردد و در
آن حال ،استوارترین برهانها و متینترین دلیلهای ایشان را بیرون میکشد تاا بارای درهام
شکاندن آنها ،به بدترین شکل درهمشکنی تال

ورزد.

او بیشترین گزارهها را به روشنی کامل ،به عنوان استادی عرضه میکند که عاادت یافتاه
است که در های

را به سیصد دانشجو ارائه دهد و دشوارترین نظریّههاا را باه یهانهاای

ایشان برساند ،در عین حال با فیلسوفان با همان جن

افزار خودشان ،یعنی :باا قیاا

میجنگد و به همان رو های خودشاان ،ایشاان را باه لغاز

منطقای

و نااتوانی نسابت مایدهاد و

مغالطهکاریهایشان را برمال میسازد « :در ایان کتااب ،باا ایشاان باه زباان خودشاان منااظره
میکنیم .منظورم این است که با همان عبارتهای خودشان در منطق»؛ لیکن او نفایگرایای

411-485( Proclus .1م) از شارحان آثار افالطون و ساماندهندۀ نظریّههای مکتب نوافالطونی بود .به نظر
میرسد که مسلمانان کتاب :فیالعلل « »becausisاو را به خوبی میشناختهاند.
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است که در کتااب تهافُات باه ویرانگاری بسانده مایکناد و سااختن را باه کتااب دیگاری
وامیگ ارد.
او به «رویارویایی با اِشکالها به اِشکالها» تکیه میکند تا مکتب فیلسوفان را تیاره و تاار
جلوه دهد و گفتمانهایشان را درهم و بارهم و نابساامان .تماام مقصاد و مقصاود او ،هماین
است که گفتارهای ایشان را باطل و خودشان را ناتوان نشان دهد و حتّی در زمینۀ چیزهاایی
که خود

بدانها معتقد اسات ،نیاز هماین کاار را مایکناد ،هماانطاور کاه در برشاماری

مسألههای بدعتگ ار دانستن فیلسوفان دانستیم که در آنجا هام چناین کارده اسات .البتّاه،
غزالی کتاب تهافت الفالسفه را در روزگار شکّ خوی

تاألیف کارده اسات و بناابراین در

پیگیریِ ویرانگری ،بهخوبی از عهده برآمده است؛ زیارا در آن کاار ،راه گریازی از آشافته
خاطریها و رنجهایی یافته است که در درون

رخنه کرده بودند و او خاود در المنقا مان

الضالل 1از آنها گفتوگو کرده است و البتّه همچنانکه وی در گرفتاری
تأثیر سوفسطاییان قرار گرفته بوده است ،در پیشهکردن رو

به شک ،تحات

جدلی خود هم از ایشان متاأثر

گردیده و بنابراین او حقیقت را نمیجسته است؛ بلکه تنها ،هدف

جستن روسیاهی حریفاان

و پیروزی بر ایشان بوده و در عین حال ،گولزدن خواننده و کشاندن او به سوی میادانگااه
نبرد به سود خود

در جن

کالمی.

افزون بر اینها ،غزالی چنان ساخت ساتیز اسات کاه باه هایچ روی ،سرساازگاری فارود
نمیآورد و نرم

نمیپ یرد و با هیچکس رودربایستی نمیکند« :این کودنان ا ایان برهاان

کسی است که تهی مغز و بیریشه است ا نابخردی ،در این سخن آشکار است.»...
امام غزالی در پایان تهافتالفالسفۀ خوی  ،قاطعانه در اعتقااد باه وجاوب کافرشاماریِ
فیلسوفان و پیرویکنندگانِ از ایشان پا میفشارد ،یعنای :خاوردنِ خاون و ماال ایشاان را روا
میشمارد و به دوزخی بودن جاودانۀ ایشان حکم صادر میکند!
 .1این کتاب را به زبانی ساده تحت عنوان :با غزالی تا بهشت ،مورد بررسای و تلخایص قارار دادهایام کاه از
سوی انتشارات میراثبان ،وابسته به مؤسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است.
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 .1تأثیرگذاری تهافتالفالسفۀ غزالی و دفاع او از دین
بیشک ،دین به شخصیّت نابغهای همچون غزالی نیاز داشت تا اینکه جلاوی حملاههاای
پی درپی فیلسوفان را به دین در روزگار عبّاسی بگیرد .گفتیم« :دین» و نگفتیم« :اسالم»؛ زیرا
دفاع غزالی از اسالم هم ،در حقیقت دفاع از «دین» به شمار میرود ،هر دینی ،زیارا دفااع
عقیدههای مشترک میان بیشتر دینها را دربر میگرفت.
اگر چه صوفیان ،برخی از اندیشههای این اندیشمند بزرگ را در زمینۀ «دان

و فلسافه»

به تباهی کشانیده بودند؛ امّا مردم از آموزههای وی فهمیدند که عقیادۀ دینای ،یاک گازارۀ
معنوی و یک کشف باطنی است .فهمیدند که فلسفه با خرد ،باه تنهاایی ،ساخن مایگویاد،
ولی دین با آدمی به شکل کامل

حرف میزند.

امام غزالی دشمن سرسخت فیلسوفان به شمار نمیآمد ،مگر بدان جهت که منطاق را در
دفاع از دین به کار گرفته بود .او در شرم غیب و پرسمانهای ماورای طبیعات ،خاود یاک
فیلسوف بود .او همچنین به لحاظ تصحیح برخی از لغاز هاای فیلساوفان مسالمانِ پای

از

خود و نیز برخی از فیلسوفان یونان ،نیز یک فیلسوف است که درهمآمیختگای پدیاد آماده
در نظریۀ فیضان را تبیین کرده است؛ او با اعتقااد باه اینکاه اختاران جاانورانی دارای روان و
خرد هستند ،نیز ستیخته است؛ حتّی او دریافتاه اسات کاه خورشاید دساتخو
کاستی میگردد ،هرچند که کاستی یافتن

محسو

شکاندن بتهایی که فیلسوفان مسلمان ،به مقدّ

پژمردگای و

نمیباشد؛ و او ،به هرحال ،فلسفه را با

شماریشان مایپرداختناد ،چناان پیشارفتی

داد که به اندازه در نمیآید « :کافی بود ،مطلبای منساوب باه افالطاون یاا ارساطو را هرچناد
ساختگی باشد ،بخوانند تا آن را همچون وحیی منزل فرابگیرند».
همۀ سرزنشی که متوجّه غزالی میگردد ،این است که او در خالل پیکار

با فلسافه باه

پیکار با خرد هم پرداختاه و گهگااهی در آن دچاار شاک شاده و الهاام صاوفیانه را بار آن
ترجیح داده است.
پیکار با فلسفه ،خود نوعی فلسفه است؛ امّا پیکار با خرد ممکن نیست که خرد باه شامار
آید( .برای روشنی بیشتر ،ر.ک :کتاب با غزالی تا بهشت)
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البتّه غزالی فلسفه را به لحاظ اینکه فلسفه است ،ویران نساخته است؛ زیرا فلسفه استوارتر
از آن اساات کااه ویااران گااردد .او آن را فقااط ،از دلهااای مااردم برانااداخت ،چااون کااو
ورشکسااتگی آن را باار ساار بااازار تهافاات باازد و نگاااههااا را از آن برگردانیااد و آنهااا را در
کتابهای دیگر

متوجّه تصوّف کرد.

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

شارق

ضربه نواخت و چون ضربۀ او در پی ضربههای پیاپی دیگر سیاسی ،فکری و دینای رخ داد،
کاری افتاد ،باهطاوری کاه بعاد از وی در ایان سارزمینهاا ،تاا دوران جناب

متاأخّر ،هایچ

فیلسوفی نتوانست قد راست کند و سربرافرازد و مردم چنان خفتند که اصحاب کهف خفتاه
بودند و تصوّف غزالی به جای فلسفه قرار گرفت و بهشت برین ایشان گشت و «با غزالای تاا
بهشت» رفتند و آرمیدند.
امّا در مغرب جهان اسالم ،کسانی که به واکن

بر ضدّ حملۀ غزالی به فلسفه پرداختناد،

پیدا شدند ،همچاون :ابان باجّاه (د532 :ق1138 /م)؛ ابان طُفَیال (د581 :ق1185 /م) و ابان
رُشد (523-594ق1129-1198 /م) .لیکن متأسّفانه آنان نیز موجب نشدند کاه تاأثیر غزالای
در آن قلمروها مانند تأثیر

در شرق نباشد ،بهطوری که حتّی ابن طفیل نظریۀ اشاراق خاود

را در زمینههای ماوراءالطبیعه که خود ناوعی مکاشافۀ صاوفیانه اسات ،باا تاأثیرپا یری از او
پیافکند و علّیت طبیعی را با اثرپ یری از ابوحامد به خدای متعاال منساوب دانسات و حتّای
ابن رشد نیز که به خرد کلّی عمومی اعتقاد یافت و خرد فردی را چیازی جاز اشاراقی از آن
به شمار نیاورد ،تحت تأثیر وی بود؛ زیرا از آن عقیده باویِ« :علام ناوری اسات کاه خادای
متعال آن را در سینه میافکند» به مشام میرسد .ابان خلادون (732-819ق1332-1416 /م)
هم با وجود خردگرایی طبیعیا

در تاریخ و جامعهشناسی ،همان داوریهای غزالی را ساه

سده پس از درگ شت او ،در فلسفه تکرار کرد( .ر.ک :جمشیدنژاد اول ،1381 ،ج )2
امام غزالی در فلسفۀ اسکوالساتیک نیاز تاأثیر چشامگیری گا ارد ،یعنای :هماان فلسافۀ
مَد˚رَسی که در اروپا ،در خالل سدههای میانه ،آموز

داده میشد.
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 .0ستیز امام غزالی با فیلسوفان در تهافتالفالسفه
غزالی تمام همّت خود را به مسألۀ دیرینگی جهان گماشته است .او تهافت خود را با آن
آغاز کرده و حدود یک چهارم آن را بدین بحث اختصاص داده است.
از میان دلیل های فیلسوفان ،آنهایی را که حلّشان برهر نگرندهای آسان به نظر مایرساد،
کنار زده و تنها سه دلیل از آنها را که در جان

نشسته باودهاناد ،آورده اسات :دلیال علّات

دیرین ،دلیل زمان و دلیل مکان که در بررسی هر کدام از این دلیالهاا ،نخسات گفتارهاای
فیلسوفان را آنگونه که امام غزالی آنها را یاد کرده است ،میآوریام؛ ساپس اعتاراض او را
بر آنها ارائه میدهیم:
 .1دلیل علّت دیرین
 .Iگفتار فیلسوفان:

«صدور یافتن هرگونه نوپدیدی :حادثی از دیرین :قدیم ،بهطور مطلق ،نشادنی باه شامار
میرود .بنابراین ،هرگاه قدیم :دیرین را بیانگاریم که از او بهطور مثال :جهاان صادور نیافتاه
بوده و سپس صدور یافته است ،پس بایستی بدین علّت باشد که هساتی ،مرجّحای نداشاته و
سپس مرجّح پیدا کرده است و اگر مرجّح پیدا نمیکرد ،جهان ،همانگونه که از پی

باود،

بر امکان محض میماند؛ لیکن این مرجّح از کجا آمدچ اگار از امکاانِ حادوث :نوپدیادی،
سپس از اینکه محال بود ،آمده باشد ،پس بدان مایانجاماد کاه از نشادنی کاه محاال باودن
است به شدنی :امکان ،دگرگونه شده باشد که این امر خود محال است و اگر از قادرتی یاا
ابزاری یا هدفی یا وقتی یا طبیعتی که برای قدیم :دیرین نبوده و بعد ،بهوجاود آماده اسات،
چنین شده باشد ،به چرخیدن و دگرگونه شدن قدیم از حالتی به حالتی دیگر میانجامد کاه
این نیز محال است؛ زیرا حالتهای قدیم ،همگونند که در آنهاا هایچ دگرگاونی و تغییاری
راه نمییابد و از دو حال بیرون نیستند :یاا ایان اسات کاه هرگاز هایچ چیازی از او موجاود
نمیگردد و یا اینکه همواره موجود میگردد.
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 .IIاعتراض غزالی:

 .1اعتراض بر اصل دلیل ایشان از دو جهت است ،یکی اینکه گفتاه شاود :باه چاه سابب
نمیپ یرید که جهان با ارادهای دیرین پدید آمده باشد که هستی

را در همان وقتی کاه در

آن ،موجود شده ،اقتضا کرده است و نیستی تا همان مارزی اساتمرار یافتاه باشاد کاه تاا آن
استمرار یافته است و هستی از همان جایی آغاز گردد که آغاز شده است .برای ایان عقیاده
چه مانعی موجود است و چه چیزی آن را محال میسازدچ!
اگر بگویند :محال میباشد که علّتی قدیم با شرطهای ایجاب و سببهاا و رکانهاای
موجود باشد ،سپس معلول تأخیر پ یرد؛ پاسخ میدهیم :به ناچاار ،آن مطلاب بایاد باه اقاماۀ
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،
این کار ،تباه است و جز به برهان بسنده نمای تاوان کاردن ،و اگار ادّعاا کنیاد کاه آن را باه
ضرورت خارد شاناخته ایاد ،پاس چارا طارفهاای درگیار باا شاما در شاناخت

شاریکتان

نمی باشند ،در حالی که گروهی که به نو پدیدی جهان با ارادهای دیرین معتقدناد ،در یاک
شهر محصور نیستند و به شمارهای هم درنمیآیند؛ سپس اینکاه دیارین باودن جهاان محاال
است ،زیرا دیرینانگاری آن ،به اثبات چرخههای بیشمار برای فلکها میانجامد ،با وجود
اینکه یک ششم ،یک چهارم و یک دوم دارند :فلک خورشید ،چرخاهای یاک سااله دارد،
در حالیکه فلک کیوان چرخها

سای سااله اسات .پاس چرخاههاای کیاوان یاک سایام

چرخههای خورشید است.
و اگر بگویند :وقتهاا در روایای پیوناد یاافتن اراده بادانهاا باا هام برابرناد ،پاس چاه
ویژگی آوری هست که یک وقت را از وقتهای پیشین و پسین
میدهیم که :قدیم ،گ شته از توانایی ،صفتی دارد کاه کاار

جدا ساخته استچ! پاسخ
ویاژهگردانیادن پدیادههاا از

میان همسانانشان میباشد ،بیآنکه ویژگیآوری باشد و آن صفت ،اراده است.
پس اگر گفته شود که :این کار نابخردانه است؛ زیرا تصوّر نمیرود که اراده ،پدیادهای
را از میان همسانان

مشخص گرداند ،مگر به کمک سببهای پنهان یا آشکار.
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پاسخ میدهیم که :مثال زدن به ارادۀ خودمان یاک سانج

تبااه اسات؛ زیارا در لغات،

اراده برای تعیین چیزی وضع شده است که در آن هدفی باشاد ،در حاالی کاه هایچ هادفی
درحقّ خدای متعال ،بدانگونه که در حقّ ما روا میباشد ،روا نیست ،عالوه بر این ،در حاقّ
خودمان هم نمیپ یریم که ارادهمان همسان را از همسان

ویژه گرداند :اگر دو خرماای باا

هم یکسان را فرض کنیم که در برابر شخصی شیفتۀ آنها قرار داشته باشند که از خوردن هار
دو با هم ناتوان باشد ،البتّه ،وی هرگز سرگردان و نگران بدانها نمیماند؛ بلکاه باه نااگزیر،
یکی از آنها را به کمک همان صفتی برمیدارد که کاار
همسانهای

ویاژه گردانیادن پدیاده از میاان

میباشد.

 .2جهت دومِ اعتراض این است که گفتاه شاود :شاما نوپدیادآوریِ یاک نوپدیاد را از
دیرین متعال دور می شامارید؛ امّاا نااگزیر هساتید کاه بادان اعتاراف کنیاد! زیارا در جهاان
رویدادهایی هستند و سببهایی دارند که محال است به رویادادهای دیگاری تاا باینهایات
نسبت داده شوند؛ بلکه الزم است طرفی داشته باشند تا به رویدادهای دیگری تاا باینهایات
نسبت داده نشوند ،نیز بلکه الزم است طرفی داشته باشند تا به دیرین واجبالوجود بیانجامند
که او خود تکیهگاه ممکنها است .در حالی که اگر عکس مطلب ممکن باشاد ،از اعتاراف
به آفریننده ،خود را بینیاز شمرده باشید!
 .1دلیل زمان
 .Iگفتار 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
است و خدا مدّتی مدید پیشی داشته که آن مدّت ،هم یک طرف از جهت خادا دارد و هام
از جهت خدا هیچ طرفی ندارد؛ بنابراین ،پی

از زمان ،زمانی بینهایت بوده اسات کاه ایان

البتّه تناقضی است که با وجود آن ،اعتقاد به نوپدیدبودنِ زمان محال شامرده مایشاود و در
صورتی که دیرینگای زماان کاه هماان دیرینگای حرکات اسات ،واجاب باشاد ،دیرینگای
حرکت و در نتیجه ،دیرینگی متحرک ،یعنی جهان ،در این جا واجب خواهد بود.
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 .IIاعتراض غزالی:

اگر بگوییم« :بهطور مثال :خدا بود و عیسی (ع) نبود ،سپس خدا باود و عیسای (ع) باا او
بود» ،این تعبیر در برنخواهد داشت ،مگر هساتی یاک یات و نیساتی یاک یات را و ساپس
هستی دو یات را .پس فرض گرفتن چیز سومی که عبارت باشاد از زماان از الزماههاای آن
نیست .مفهوم گفتارمان در پیشینگی خدا بر جهان نیز چنین است« :خادا باود و جهاان نباود،
سپس خدا بود و جهان با او بود» ،امّا زمان یک نوپدید و یک آفریده شدۀ با جهاان اسات و
هرگز پی

از آن زمانی نیست.

فرض گیری زمان ،پی

ت الزم در قیاا
از جهاان ،یاک نساب ِ

جهت که وَهم از فهمِ سرآغازهای که پی

باا خودماان اسات ،بادان

نداشته باشد ،ناتوان است.

این ناتوانی ،همان گونه است که وَهم نمایتواناد جسامهاا را در فراساویِ سار نامتنااهی
بیانگارد ،مگر اینکه بر سطحی باشند که فرازی داشته باشد ،و در نتیجه ،چنین میپندارد کاه
در فراسوی جهان ،جایگاهی است ،پر :مأل و یا تهی :خأل.
البتّه فیلسوفان معتقدند که جهان را نهایتی است و مکان محدود اسات .پاس هماانطاور
که وهم ،در فرضگیری بُعدِ مکانی دچار لغز
زمانی هم دچار لغز

میگردد ،میشود که در فرضگیاری بُعادِ

شود؛ زیرا میان دو بُعد ،تفاوتی جز ایان نیسات کاه از بُعاد زماانی باا

وا ههای «قبل» و «بعد» ،تعبیر میگردد و از بُعد مکاانی باا وا ههاای «فاوق» و «تحات» .بُعاد
زماانی تااابع حرکات و امتااداد آن اساات ،هماانطااور کاه بُعااد مکااانی تاابع جساام و امتااداد
قطرهای

میباشد .بنابراین ،نه در ورای جهان خلئی وجود دارد و نه در ورای زمان ،زمانی.

و اگر بگویند « :شکّی نیست در اینکه به اعتقااد شاما ،خادا تواناسات کاه جهاان را پای

از

آفریدنِ آن به اندازۀ یک سال ،صد سال ،هزار سال و باه انادازۀ باینهایات ،بیافریناد؛ پاس
ناگزیر هستید ،پی
از آن ،امتداد

از هستی جهان ،چیزی امتداد یافته و اندازهدار را ثابت بدانید که بخشای
و طول

بیشتر از بخ

دیگر

باشد»؛ اعتراض میکنیم و مایگاوییم کاه

تمامی اینها از کارهای وَهم میباشند و نزدیکترین راه دفع آنها ،برابر نهادنِ زمان با مکان
است .پس آیا خدا تواناست که برترین فلک را در ارتفاعی بیشتر یاا کمتار از آن انادازهای
که آن را آفریده است ،در حدّ یک یراع یا دو یراع و یا ساه یراع تاا باینهایات بیافرینادچ!
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اگر فیلسوفان بگویند« :نه نمیتواند» ،توانایی خدا را انکار کرده باشند و وجاود جهاان را باه
همان گونه که هست ،واجب قرار داده باشند که از هرگونه علّتی بینیاز

مایشامارند ،در

حالی که جهان در مکتب ایشان ،ممکن است ،نه واجب؛ و اگر بگویند« :بلی» ،پاس در ایان
پاسخ اثبات کرده باشند که در پسِ پشتِ جهان ،چیازی پساین هسات کاه انادازه و کمّیّتای
دارد؛ در حالی که ایشان هیچ خلئی یا ملئای را در فراساوی جهاان نمایپ یرناد .حاال اگار
فرض گرفتن امکان های مکانی در فراسوی هساتی جهاان ،از کارهاای خیاالپردازاناۀ وَهام
باشد ،بدون هیچ تفاوتی ،فرضگرفتن امکاانهاای زماانی ،در پای

از هساتیِ جهاان نیاز از

کارهای خیالپردازانۀ وَهم میباشد.
 .1دلیل امکان
 .Iگفتار فیلسوفان:

 .1امکان هستی جهان ،آغازی ندارد؛ زیرا محاال اسات کاه آن هساتی ،نشادنی باشاد و
سپس شدنی شده باشد .پس هرگاه امکان ،ازلی بوده باشد ،ممکن نیز بر طباق امکاان ،ازلای
خواهد بود؛
 .2امکان هستی ،یک صفت نسبی است که به خود ،استواری ندارد و ناگزیر باید محلّای
داشته باشد که بدان نسبت داده شود ،همچون :گرما و سرما؛ سیاهی و سافیدی و حرکات و
سکون که همگیشان صفت هایی هستند که ناگزیرند یاتی داشته باشاند کاه بادان منساوب
شوند و جز مادّه ،هیچ محلّی و هیچ یاتی نیست؛ پس همان ،دیرین است کاه ممکان نیسات
نوپدید :حادث باشد ،وگرنه امکان  ،به خود استوار و نامنسوب به چیزی میشد ،امّا چیزی
که حدوث مییابد ،همان صورتها و عرضها و کیفیّتها هستند.
 .IIاعتراض غزالی:

 .1جهان ،به ناگزیر ،همواره ،نوپدیدی

ممکن بوده است؛ لیکن هرگاه همیشاه موجاود

فرض گردد ،نوپدید نخواهد بود و واقعیّت نیز بر طبق امکان نخواهد بود ،بلکه برخالف آن
خواهد بود .بنابراین ،آن چه نوپدیدی

ممکن باشاد ،ممکان اسات ،ناه چیاز دیگار و بادان

ترتیب ،مشخّص میگردد که اسا ِ بودن  ،نوپدید است ،نه دیرین؛
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 .2امکااان بااه داوری خاارد باااز ماایگااردد :هرچااه خاارد آن را موجااود فاارض کنااد و
فرض کردن

ممتنع نباشد ،ممکن نامیده شده است؛ ولی اگر ممتنع باشد ،محال نامیده شده

است و امّا اگر خرد نتواند نبودن

را فرض کند ،واجب نامیاده شاده اسات .پاس امکاان و

محال بودن و واجب بودن ،گزارههایی عقالنیاندکه نیاز به موجودی ندارند کاه صافت آن
قرار گیرند .حال اگر امکان ،چیز موجودی بخواهد که بدان منسوب گردد و گفته شود که:
آن ،امکان

است ،به طور قطع ،امتناع هم چیز موجودی خواهاد خواسات کاه گفتاه شاود:

آن ،امتناع

میباشد ،درحالیکه امتناع ،نه وجودی دارد و نه مادهای.

پس اگر گفته شاود :داوری خارد ،معناایی جاز علام باه امکاان نادارد و علام ،معلاومی
میخواهد که بدان احاطه یابد و دنبال

کند و بدان بپیوندد ،میگوییم :باه اعتقااد ایشاان [:

فیلسوفان] گزارههای کلی ،در عقل ثابتند و معلومهایشان در عینها ،وجود ندارند تاا آنجاا
که به صراحت گفتهاند« :کلّیها در یهنها موجودند ،نه در عینها».

1

 .9دلیلهای روحانیبودن روان
 .0.9دلیل محلّ دانش:
 .Iگفتار فیلسوفان:

 .2 .1دان های عقلی در آدمی جا دارند و یک دان
پس ناگزیر چنین است که جای آن نیز بخ
که بخ

از آنها ،هیچ بخا

نمایپا یرد،

نباید بپ یرد و از آنجا که تان مرکّاب اسات

میپ یرد ،شایسته نیست که جایگاه دانا هاا باشاد .چاه معتقاد باشایم کاه آنهاا،

آنگونه که عرضها در جوهرها سرشتگی یابنده باشند و چه معتقد باشایم کاه میاان آنهاا و
میان تن ،نسبت دان

به دانای بدان وجود دارد؛

 .1ر.ک :جمشاایدنژاد اول ،غالمرضااا« ،)1379( .سااخنی دربااارۀ رسااالۀ وجااود» فرهن ا

 ،سااال دوازدهاام،

شمارههای اول تا چهارم ،ص 89؛ همو« ،)1381( .بررسی رسالهای از خیام در هستیشناسی» فرهنا
چهاردهم ،شمارههای سوم ا چهارم ،ص .121

 ،ساال
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در بخشی از آدمی باشد ،البتّه همان بخ  ،دانا خواهاد باود ،ناه آدمای باه

طور کلّی؛
 .4ندانستن ،ضدّ دانستن است .حال ،اگر دان

در بخشی از دل یا دمااغ جاا بگیارد ،روا

می باشد که نادانی در بخشی دیگر از همان جا پابرجا باشد که بدین ترتیب ،آدمای در یاک
حالت ،نسبت به یک چیز ،هم دانا خواهد بود و هم نادان ،با اینکه اجتماع دو ضاد در یاک
محل محال است.
 .IIاعتراض غزالی:

 .2 .1چرا محلّ علم ،جوهر فرد یا جزء تجزیاهناپا یر ( :اتام) نباوده باشاد کاه متکلّماان
گفتهاند« :تن از آن ترکیب یافته است»چ سپس اینکاه پنداشاتهایاد ،هار چیازِ جاا گیرنادۀ در
جسمی ،میباید که بخ

بپ یرد ،باطلی است کاه بار ضادّ خودتاان مایباشاد :گوسافند باا

نیااروی وَهم ایِ تنااانی ،معنااای دشاامنی را در گاارک درمااییابااد ،در حااالی کااه دشاامنی از
مفهومهایی است که از شرطهای

این نیست که در یک مادّه بوده باشد؛

 .3گفتار سومشان یک ادّعای باطل است :آدمی بینا ،شنوا و چشنده نامیده مایشاود ،باه
گونهای از به کارگیریِ مجاز ،همانطور که میگویناد« :فالنای در بغاداد اسات» ،در حاالی
که البتّه نمیشود ،او جز در بخشی ناچیز از آن بوده باشد؛
 .4این مطلب ،در باب شهوت ،شوق و اراده ،بار سار خودتاان با گوناه مایگاردد :ایان
امرها ،هم برای زبانبستگان و هم برای آدمیان موجود میباشاند ،در حاالی کاه معنایهاایی
هستند که در تن نق

میبندند و محال است که تن از هماان چیازی کاه بادان شاوق دارد،

نفرت داشته باشد .بنابراین در آن ،نفرت و اشتیاق باه یاک چیاز ،باا هام اجتمااع مایکنناد،
بدینگونه که شوق در یک محلّ است و نفرت در محلّی دیگر.
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 .1.9دلیل ابزار ادراک:
 .Iگفتارهای فیلسوفان:

 .1اگر عقل ،با ابزاری تنانی ،معقول را ادراک کند ،خود
که عقل ،خود

را تعقّل نمیکند؛ در حاالی

را تعقّل میکند .پس با ابزاری تنانی به ادراک نمیپردازد؛

 .2اگر عقل با ابزاری تنانی ،ادراک کند ،به طور مثال ،هامچاون :دیادن ،ابازار خاود را
ادراک نمیتواند کرد ،مثل حاسّههای دیگر؛ لیکن عقل با دِماغ و دل و هر چیز دیگری کاه
آن را ابزار
جایگاه

بخوانند ،ادراک میکندکه دلیل آن است که آن چیز ،نه ابزار آن اسات و ناه
وگرنه آن را ادراک نمیکرد؛

 .3نیروی ادراک کنندۀ باا ابزارهاای تناانی ،باا اداماۀ حرکات ،نیاروی

دچاار سساتی و

خستگی می گردد؛ زیرا ادامۀ حرکت و صرف نیرو ،مزاج بدنها را تباه میگردانند .صادای
زیاد ،شنوایی را تباه میسازد و مانع ادراک صدای پنهان میگردد و روشانایی زیااد ،بیناایی
را مختل میگرداند و مانع ادراک دیدنیهاای لطیاف مایشاود؛ بلکاه کساانی کاه شایرینی
شدیدی را بچشند ،بعد از آن ،شیرینیِ فروتری از آن را احسا
نیروی عقالنی ،موضوع برعکس است؛ زیرا ادامه دادن

نمیکنند ،در حالی کاه در

به نگریستن در معقولها ،ناه تنهاا،

آن را خسته نمیسازد که بدان نیرو هم میبخشد و اگر بر آن خستگی عاارض شاود ،از آن
روست که نیروی خیالی را به عنوان ابزاری به کار برده است؛
 .4بخ های گوناگون بدن ،بعد از رسیدن به پایانۀ رشد و توقّاف آن در چهال ساالگی
به بعد ،همگی نیروهایشان رو به ناتوانی مینهند؛ امّا نیروی عقلی ،در بیشاتر موردهاا ،بعاد از
آن زمان ،رو به نیرومندی بیشتر مینهد ،در زمانی هم که نگریساتن در معقاولهاا در هنگاام
جاگیری بیماری و یا در زمان فرتوتی به سبب پیری و کهنسالی کاه

مییابد ،پاس چاون

روان ،در آن وقت به سیاست و چرخاندن سامانمندِ تن سارگرم مایگاردد ،بادان لحااظ از
پرداختن به کارِ دیگرِ خود که همان ادراک معقولها باشد ،باز میماند.
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 .IIاعتراض غزالی:

 .1چه دلیلی بر گفتارتان مبنی بر این هست که هرگاه عقل ،معقاول را باا ابازاری تناانی،
تعقّل بکند ،دیگر خود را نمیتواند ادراک کندچ اگر حاسّههاای پنجگاناه ،خاود را ادراک
نمی کنند ،جز بر طبق عادتِ متداول نیست ،در حالی که در هم دریده شدن عادتها در نزد
ما رواست؛ بنابراین میشود که دیدن به خود

هم پیوند بیابد ،یعنای :مایشاود کاه نیاروی

دیدن ،هم دیگران را ببیند و هم خود را چنانکه ابزارهای بسااوایی و چشاایی ،محساو

را

جز با چسبیدگی بدان ادراک نمیکنند ،بر خالف ابازار دیادن کاه در کاار آن ،جادایی از
محسو

شرط است .به همین ترتیاب ،دور نمای نمایاد کاه ماسهشاگری :حاسّاهای ،داشاته

باشیم که عقل نامیده میشود و با سَهِشگرهای دیگار متفااوت باشاد کاه مایتواناد خاود را
ادراک کند؛
 .2از چیزهایی که به اتّفاق نظر ،باطل بودن

شناخته شده ،این است که بر یک کلّی باه

سبب یک جزیی یا به سبب جزئیهای بسیاری حکمی صورت بگیارد ،مثال اینکاه بگاویی:
هاار جااانوری در هنگااام خااوردن ،ف اکّ پااایین

را ماایجنبانااد؛ زیاارا تمااامی جااانوران را

جستوجو :استقراء ،کردهای و آنها را چنین دیدهای ،لایکن از کروکادیل غفلات کاردهای
که فکّ باالیی خود را میجنباند؛ بنابراین ،شاید عقال ،سَهِشاگرِ دیگاری باشاد کاه جریاان
کار

نسبت به سهشگرهای دیگر ،همچون کار کروکدیل باشد نسبت به جانوران دیگر؛
 .3همین سخن را در باب سستی و خستگی اندام میگوییم؛ زیرا حکمِ ثابت شاده بارای

برخی چیزها ،الزم نیست که برای همه ثابت بشود :برخی از سهشاگرهای تناانی هساتند کاه
گونهای از حرکت ،آنها را ناتوان میسازد و برخیشان هستند که همان گونۀ حرکت ،آنهاا
را نیرومند میگرداند و سستشان نمیسازد؛
 .4کاستی و فزونی نیروها ،سببهای بسیاری دارند که به شماره درنمیآیناد .کاار عقال
نیز همینگونه است .برخیشان در آغازۀ عمر و برخیشان در میانه و برخی دیگار در پایاناۀ
آن ،نیرومند میگردند .به طور مثال ،پس از چهلساالگی ،بویاایی نیارو مایگیارد و بیناایی
ناتوانی مییابد .دور نمینماید که مزاج اندامها نیز در حقّ شخصها و در حقیقتِ حالاتهاا
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تفاوت بیابد .یکی از سببها در زودرسیِ ناتوانی به بینایی ،نسابت باه عقال ،ایان اسات کاه
بینایی کهنهتر است چنانکه میگویند :سپید مویی در موی سر زودر تار اسات نسابت باه
موی ری ؛ زیرا موی سر کهنهتر است.
 .1.9دلیل استمرار ذات:
 .Iگفتار فیلسوفان:

بخ های تن ،همواره ،تجزیه مایشاوند و انحاالل ماییابناد و باا خاوراکی ،جاایگزین
می گردند ،بدین ترتیب ،پس از چهل سالگی هیچ بخشی از اجزایی کاه در کاودک وجاود
داشتهاند ،دیگر موجود نیستند؛ لیکن یک شخص چهل سااله ،درسات عاین هماان کاودک
است ،حتّی همان دان هایی که از نخستین دورۀ کودکی

فرا گرفتاه اسات ،باا او موجاود

میباشند ،با اینکه تمامی جزء به جزء او تبدیل شدهاند که خود داللت بر این دارد کاه روان
به جز بدن است و بدن ابزار کارهای آن است.
 .IIاعتراض غزالی:

این گفتار ،با جانور و درخت ،هرگاه وضعیّت بزرگیشان با وضعیّت خردیشاان سانجیده
شود ،در هم شکسته میگردد؛ زیرا در باب هر یک از آن دو ،مایگویناد کاه« :ایان یکای،
عین همان یکی است» ،چنانکه در باب انسان نیز همانطور میگویند .ایان امار ،هایچگوناه
داللتی بر این ندارد که آنها وجودهایی به غیر از جسم دارند؛ بلکه میگوییم که انسان ،اگر
چه صد سال بزِیَد ،باز هم ناگزیر ،در او بخ هایی از نطفه ماندهاند که نمیشود از او محاو
شده باشند .مثال این امر ،یک پیماناه از آب اسات کاه هرگااه پیماناهای دیگار بار روی آن
بریزی و از آن ،یک پیمانه برداری ،سپس همین کاار را هازار باار تکارار کنای ،نااگزیر در
آخرین پیمانه ،چیزی از آب نخستین باقی مانده خواهد بود.
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 .1.9دلیل کلّیهای مجرّد:
 .Iگفتار فیلسوفان:

نیروی عقالنی ،کلّیهای عمومی مجرّد شدۀ از مادّهها و وضعیّتهاا را ادراک مایکناد.
هنگا می که حس ،شخص انسانی معیّنی را در مکانی ویژه و باه رنگای ویاژه و باه انادازهای
ویژه و وضعیّتی ویژه ،مشاهده می کند؛ نیروی عقالنی انسان ،به خرد درآمدۀ مطلق را مجرّد
شدۀ از آن ویژگیها ،ادراک میکند .این کلّیِ به عقل درآماده ،ممکان نیسات کاه مجارّد
شدگی

از وضعیّت و از مادّه ،بوده باشد ،مگر نسبت به پدیادهای کاه از آن برگرفتاه شاده

است یا نسبت به شخص برگیرنده .پس اگر نسبت به پدیدۀ برگرفتاۀ از آن باشاد کاه هماان
شخص انسانی معیّن است ،پس آن امر ،محال مای باشاد؛ زیارا پدیادۀ از آن برگرفتاه شاده،
دارای وضعیّت ،مکان و اندازه است و اگر نسبت به برگیرنده باشد ،که همان روانِ خردورز
است ،سزاوار این است که روان ،نه وضعیّت داشته باشد و نه مکان و نه اندازه.
 .IIاعتراض غزالی:

در خرد ،چیزی جز همان چه در حس جا میگیرد ،جا نمیگیرد؛ جز اینکه قرار گیرندۀ
در خرد ،با به خرد درآمده و همانندهای

مناسبتی یک نواخت دارد و بدین معنی است که

بدان کلّی می گویند؛ کسی که انسانی را میبیند ،اگر انسان دیگاری را ببیناد ،بارای

از ناو

هیأت دیگری ،چنان که هرگاه پس از انسانی ،اسبی را ببیند ،پدید نمیآید .عین هماین امار،
گاه در مجرّدِ حس رخ میدهد :کسی کاه آب را ببیناد ،در خیاال
می آید ،حال ،اگر در پی آن ،خون را ببیند ،برای

شاکل آب ،باه وجاود

شاکل دیگاری باه وجاود مایآیاد؛ امّاا

هرگاه آبی دیگر ببیند ،پس شکل تازهای از آب به وجود نمیآید؛ بلکه همان شاکل کاه از
آبِ نخست در خیال

نق

بسته بود ،به صاورت نموناۀ هار یاک از یکاانهاای آب بااقی

میماند .این است معنای کلّی در خرد و حس ،هر دو.
بدین ترتیب ،تا این جا دریافتیم که:
آنچه امام محمّد غزالی در تهافت الفالسفۀ خود بدان پرداخته است ،به طریق مجادلاه و
فقط برای شرمساری فیلسوفان باوده اسات و او در کتاابهاای دیگار

و باه خصاوص در
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مَعارِج القد  ،از آنها بازگشته و به بیشتر هماانچاه فیلساوفان درباارۀ روحاانی باودن روان
گفتهاند ،بازگشته است و برهانهای ابنسینا را که در اینجا با آنها به پیکار برخاسته ،اقتباا
کرده است؛ جز اینکه با قطع نظر از تمامی آنها و از جهات جادالِ نااب ،آیاا اعتاراضهاای
ابوحامد در برابر نقدهای منطقی میتوانند تاب بیاورند و بایستندچ!
جوهر فرد ،از مادّه بودن بیرون نیست تا گفته شود که محلّ دان

است؛ امّا با کناار زدن

غزالی نیرویِ وهمی را که فیلساوفان مسالمان آن را بار نیروهاای ادراککننادۀ جاانوری باا
اقتبا

از رواقیان ،افزوده بودند ،کاری نیکاو کارده؛ زیارا وَهام از کارهاای نیاروی تخیّلای

است ،فقط و نه چیزی دیگر.
ی عاادتهاا و درباارۀ
همین سخن ،در باب آن چاه درباارۀ محال شامرد ِن درهام شکساتگ ِ
نارسایی استقراء در مثال کروکدیل ،ثابت کرده ،گفتنای اسات؛ جاز اینکاه وی اساتداللهاای
خود را با روا شمردن

این امار را کاه موضاوع نیاروی عقالنای« :هماان گرماای غریازی» ،یاا

«نفس جانوری» ،یا آنچه ابن طفیل «بخارگرمی که جانور را به جناب

درمایآورد» مایتواناد

بود ،سست گردانیده است .غزالی ،نیرومندی موجود در دلیل استمرار یات را کاه «هماان دوام
منِ آگاه است که دان هایی از ابتدای کودکی

با آن ،باقی میمانند» ،درک نکرده است.

به هر حال ،دلیلها و حجت ها هار چاه باشاند ،ساخن گفاتن درباارۀ روان بسایار دشاوار
است ،نظرها در سرشت روان ،و در ریشۀ آن و در سرنوشات  ،نیاز بسایار درهام ،آشافته و
گوناگونند ،امّا در هستیِ آن هیچ شکی نیست؛ زیرا هماان طاور کاه ابانساینا و بعاد از وی
دکارت گفتهاند ،آن را باه حاد

درماییاابیم .انساان مرکّبای اسات تناانی ا روانای و اگار

یکپارچهای گوهرین میبود ،رشتههای

درهم نمای گسساتند ،ممکان اسات کاه باه حالّ

معمّای این مرکّب برسیم یا نرسیم؛ امّا ما هر روز ،بلکه هر ساعت ،با آن میزییم.
لیکن روان چیستچ ای شگفت! این همان پرس

است که بشار از آغاازِ پارداختن

باه

اندیشوری آن را طرم کرده است .در مکتاب روحاانی :روان یاک پدیادۀ مااورای طبیعای
مغایر با تن است و در شناخت

به بیشتر از همان دلیلهایی که فیلسوفان آوردهاند ،نمیتوان

رسید؛ زیرا پدیده های ماورایی از قلمرو عقال بیرونناد .در مکتاب ماادّی هام تاا کناون ،در

نگاهی به تَهافُتالفالسفۀ امام محمّد غزالی

11

شناخت آن به بیشتر از همان تشکیکهای غزالی کاه ارائاه کارده اسات ،نرسایدهایام؛ زیارا
پدیدههای مادّی به کمک دان

تجربی بررسی میگردناد و دانا

تجربای هام ،تاا کناون

دربارۀ روان ،هنوز حرف خود را نزده است.
.01کندوکاو علّیّت در محسوسها
تبیین علّیّت:
 .Iگفتار فیلسوفان:

همبستگی محسو

در هستی میان علّتها و معلولهاا ،باه ضارورت ،ناوعی همبساتگیِ

تالزمی است؛ زیرا نه میتوان و نه می شود کاه علّات را بادون معلاول ایجااد کارد و هساتی
معلول هم بدون علّت شدنی نیست .در نتیجه ،معجزههای شکنندۀ عادتهاا ،جاز در دو امار
اثبات نمیگردند:
یکم ،در نیروی تخیّلی است که آن هرگاه چیره شود و نیرومند گردد وسهشگرها آن را
با سرگرمی در برنگیرند ،باه لاوم محفاوظ سارمی زناد و در آن صاورتهاای جزیایهاای
پیدای

یابنده در آینده ،نق

می بندند ،امری که برای پیاامبران در بیاداری رخ مایدهاد و

برای دیگر مردم در خواب؛
دوم :در نیروی نظری عقالنی است که آن به نیروی حد

بازمیگاردد ،یعنای :سارعت

انتقال از دانستهای به دانستهای دیگر ،یا آگاهییابی برای فهم معقولها و مردم در آن زمیناه
متفاوتند و جورواجور ،تا جایی که پیامبر در معقولها ،به هیچ معلّمی نیاز ندارد؛ بلکه گویاا
به درجهای میرسد که پدیادههاای طبیعای از آن تاأثیر مایگیرناد و رام مایگردناد و دور
نمی نماید که نیروی روان به حادّی برساد کاه نیروهاای طبیعات باه خادمت

درآیناد و در

کارهای بیرون از تن ،از او فرمانبری کنند ،به طور مثال ،روان پیامبر ،موجب وز
فرو ریز

بارانی یا زدن صاعقهای و یا بروز زمینلرزهای میتواند شد.

 .IIاعتراض غزالی:

هیچ علّیّتی برای محسو ها وجود ندارد:

باادی یاا
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همبستگی میان چیزهایی که به طور عادی ،علّت پنداشته میشوند و میاان چیزهاایی کاه
معلول پنداشته میگردند ،به اعتقاد ما ضروری نیسات .هار دو پدیادهای کاه ایان یکای ،آن
دیگری نیست و آن دیگری ،ایان یکای نیسات و اثباات یکایشاان ،شاامل اثباات دیگاری
ی یکایشاان
نمی باشد و نفی یکی هم شامل نفای دیگاری نیسات ،هرگاز از ضارورت هسات ِ
هستیِ دیگری پدید نمیآید و از ضرورتِ نیستیِ یکیشان هم نیستی دیگری پدید نمیآید.
میتوان بدون خوردن ،سایری آفریاد و بادون گاردن زدن ،مارگ و باا گاردن زدن ،اداماۀ
زندگی و همچنین در همۀ همبستهها.
فیلسوفان امکان آن امر را انکار کاردهاناد و آن را محاال خوانادهاناد؛ امّاا ماا آن را روا
میشماریم و وقوع تما

میان پنجاه و آتا

را بادون ساوختن جاایز مایدانایم .هامچناین

رخدادِ دگرگون شدن به خاکسترِ سوخته را بدون تما

با آتا

روا مایشاماریم و ساخن

گفتنمان دربارۀ این مسأله در دو ایستگاه که دومین آنها دو راه دارد ،انجام میپ یرد:
الف .ایستگاه یکم:
ل ساوزاندن فقاط هماان آتا
این است که حریف ادّعا کند که فاعا ِ
طبیعی است ،نه اختیاری و نمیتواند از آنچه اقتضای طبیعت
محلّ پ یرندها

اسات کاه فااعلی

مایباشاد ،پاس از تماا

باا

خودداری کند.

این ،همان چیزی است که ما به انکار

میپاردازیم ،بلکاه مایگاوییم :فاعال ساوختن،

همان خدای متعال است ،یا به میانجی فرشتگان و یا بدون میانجی ،امّا آت

که خاود ناوعی

جماد است ،پس هیچ فعلی ندارد .چه دلیلی بر این هست کاه آن فاعال اساتچ هایچ دلیلای
ندارد ،مگر مشاهدۀ پدید آمدنِ سوختن در هنگام تما
پدید آمدن آن در هنگام تما

دارد ،ولی بر پدید آمدن

با آت  ،لیکن مشاهده ،داللات بار
به سابب آن و اینکاه آن ،علّتای

به جز همان ندارد ،داللت نمیکند.
ب .ایستگاه دوم:
در این ایستگاه ،با کسانی هستیم کاه قطعای مای دانناد کاه رویادادها از سرچشامههاای
رویدادها صدور می یابند؛ لیکن به صورت لازوم و از روی طبیعات ،باه گوناۀ ،صادور ناور

نگاهی به تَهافُتالفالسفۀ امام محمّد غزالی
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خورشید از آن نه به طریق اندیشهوری و اختیار .حال ،هرگاه آت
فرض کنیم و دو تکۀ پنبۀ مانند هم نیز در نظر بگیریم که با آت
پس چگونه تصوّر بشود که یکیشان آت

را به وصفِ آت

باودن

به یک ناوع تماا

بیابناد،

بگیارد و دیگاری ناهچ! در حاالی کاه در فارض

اختیاری هم در کار نیستچ!
از این معنی است که افتادن حضرت ابراهیم (ع) در آتا  ،باا نساوختن
آت

به صفتِ آت

بودن باقی بود 1را انکاار کاردهاناد .باه گماان ایشاان ،آن کاار نشادنی

است ،مگر گرما از آت

سلب گردد که البتّه این امر ،آن را از آت

اینکه شخص حضرت ابراهیم (ع) دگرگون گردیده و نوعی سن
آت

در حاالی کاه

بودن بیرون میکند ،یا
 ،یا چیزی شده باشد کاه

در او تأثیر نکند ،و البتّه ،نه این یکی ممکن است و نه آن دیگری ،پاسخ دو راه دارد:
راه نخست :این است که ما نمیپ یریم که سرآغازها به اختیار کاار نمایکنناد و خادای

متعال به اراده کار نمیکند .حال ،هرگاه ثابت شود که فاعل ،سوختن را در هنگام تما
با آت  ،به ارادها

پنبه

انجام میدهد ،در عقل ،امکان این امر حاصل میشود کاه او ساوختن را

با وجود تماا  ،نیافریناد .پاس اگار بگویناد :ایان امار ،باه عملای شادنِ محاالهاایی زشات
میانجامد [ که در هستی ،در آن صورت ،هیچ سنگی بر روی سنگی دیگر بند نخواهد شاد]؛
زیرا به طور مثال ،روا خواهد شد که کتاب به یک نوجوان بیری ِ خاردورز تبادیل گاردد؛
نوجوان به یک س

؛س

به زر و زر به سن

و کوزۀ آب به درخات سایب و !...خاواهیم

گفت :ما ادّعا نکرده ایم که این کارها واجبند؛ بلکه آنها ممکناند که رواست وقوع نیابناد و
خدای متعال برای ما دانشی آفریده که بدانیم او این ممکانهاا را باا وجاود امکانشاان انجاام
نمیدهد تا آنجا که استمرار عادتها بدانها ،هر بار بعد از بار دیگر ،در یهنهایمان ،جریاانِ
آنها را بر طبق عادت ،چنان جا انداخته است که از آن جدایی نمیپ یرند.
راه دوم :این است که بپ یریم که آت
تکۀ همانند ،با آت

تماا

به گونهای آفریده شده است که هرگاه دو پنباه

یابناد ،آنهاا را بساوزاند و هایچ تفااوتی میانشاان ،هرگااه از هار

 .1اشاره به آیۀ «قُلنا یا نارکونی برداً و سالماً علی ابراهیم» (انبیا )69 /است.
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جهت ،همانند باشند ،قایل نگردد؛ لیکن ما با این وصف ،روا میشمریم که هرگااه پیاامبری
انداخته شود و نسوزد ،یا به سبب تغییر صفت آت

است یا باه سابب تغییار صافت

در آت

پیامبر ،و حریف نمیتواند آن را انکار کند و به محال بودن

حکم دهد؛ زیارا ماا مایبینایم

که کسانی به خودشان طلق 1میمالند و سپس در تنور گداخته ماینشاینند و آتا

بار آناان

تأثیر نمیکند؛ همچنین است زنده کردن مردگان و دگرگون سااختن چوبدساتی باه ا دهاا
که ممکن است به همین طریق صورت پ یرند ،چون که ماادّه ،پ یرنادۀ هار چیازی اسات.
خاک و عنصرهای دیگر ،به گیاه استحاله می یابند و سپس گیاه ،هنگاامی کاه جاانور آن را
میخورد ،به خون استحاله پیدا میکند و سپس خون به منی دگرگون میگردد؛ سپس منای
به شکل جانور ،آفرین

مییابد .پس چرا حریف محال میشمارد که در توانِ خدا باشد تاا

مادّه را در این شکلها در زمانی کوتاهتر از آن مقدار کاه در آن معهاود اسات ،بچرخاناد و
چیزی بدان ترتیب حصول یابد که نوعی معجزه برای پیامبر باشدچ! کسانی که شاگفتیهاای
دان ها را جستو جو کرده باشند ،مطلبهایی را که از معجزههای پیامبران نقل میشاوند،
در هیچ حالتی از حالتها ،از قدرت خدا به دور نمیشمارند!
نتیجه
غزالی با همه واالیی مقام ،شهامت و جرأت ابراز حتای انادکی از حقیقاتهاا را نداشاته
است و به جای آن به بدگویی و آشفتهسازی اندیشاههاا مایپاردازد و بایسابب و بایآنکاه
منظوری عقالیی را دنبال کند ،به اعتراف خود  ،خوی

را وارد معرکۀ این آشافتهساازی

اندیشهها کرده است.

« .1طلق»  ،سن

کانی نرمی است که از صفحههایی همچون صفحههای آبگینه ترکیب شده است و عایق گرما و

امواج مغناطیسی است .از آن دارویی میسازند که چون عصارۀ سودههای

را بر تن بمالند ،مانع ساوزاندن آتا

میگردد .این وا ۀ عربی را فرنگیان به صورت  talcبه زبانهای خود درآوردهاند .از آن پودرهای ضد ساوختگی
کودکان را میسازند که به همین نام شناخته میشوند.
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ایران.

اندیشههای صوفیانه و سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی
*

دکتر محمدرضا ذاکرعباسعلی

چکیده
ابوحامد غزّ الی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود
گ اشت .سلطۀ فکری وی موجب شد که در قرون بعدی پیوسته افکار و آثار

سرلوحۀ اندیشۀ

اندیشمندان قرار گیرد .از این رو بسیاری بر این عقیدهاند که وی یک مجدد است .هرچند غزّالی
در اعتقادات اشعری و در فقه شافعی بود؛ اما این امر هیچگاه مانع از حریت و آزادهاندیشی او نشد.
غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و در نهایت
آنها را نگاشته ،احاطۀ درخور وصفی داشته است .وی فقیه ،متکلم ،فیلسوف ،عارف و صوفی بود.
تصوّ ف غزّالی که در عمل منشأ تحول بزرگی در زندگی او شد ،در واقع ناشی از تفکر فلسفی وی
بود .بدون تردید تأثیر اندیشههای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّف ،قابل انکار نیست ،بهطوری
که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد .وی تصوّف عامیانه را که تنها در قالب سر تراشیدن ،مرقّع پوشی،
شطح گفتن و مجرّد یوق بود ،تبدیل به اندیشۀ بسیار رف نمود؛ و با آنکه از دیدگاه او گام
آغازین در تصوّف ،پیروی از شریعت است؛ اما علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی
نمیدانست ،بلکه آنها را حجاب حقیقت میدید و برای دستیابی به حقیقت معتقد به نوعی اشراق
روحانی است ،به گونهای که یهن غزّالی را از کالم به تصوّف و از قلمرو برهان به قلمرو مکاشفه
نشان میدهد.
کلیدواژه :غزّالی ،اندیشهها ،تصوف ،سیر و سلوک.
* .دکترای فلسفه(Reza.zaker@yahoo.com) .

تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
استاد عالمه جاللالدین همایی در کتاب ییقیمت خود موسوم به غزالینامه دربارۀ
بیوگرافی ،آثار ،اندیشهها و سیر و سلوک ابوحامد غزالی سخن را به کمال رسانیده و در
این ر استا هر چند پژوهشگران پیشین و معاصر تال

وافری را نمودهاند؛ اما احدی به گرد

نکتههای از مو باریکتری که عالمه همایی در خصوص غزالی بیان نموده است ،نمیرسد،
همچنان که این امر بر صاحبان فن و اندیشمندان عرصۀ فرهن

و ادب پوشیده نیست.

کوش های بیدریغ و در عین حال بسیار دقیق عالمه همایی در معرفی فرهن

و ادب

ایران زمین منجمله شخصیت بسیار ارزشمند پارسی یعنی ابوحامد غزالی ستودنی است و
حق این است که پژوهشگران در عصر حاضر بی

از پی

به آثارآن فرزانه دهر همت

گمارند .راقم این سطور نیز هر چند در این مختصر از منابع و مآخ گوناگونی بهره گرفته؛
اما اثر بسیار گرانبهای غزالینامه را سر لوحۀ کارخود قرار داده است .در جامعۀ مسلمانان
بهویژه ایران زمین ،تصوف به شکلی رشد و نمو کرد که رن
تبدیل به یک جنب

فکری شد ،به گونهای که نظیر

م هبی بهخود گرفت و

در م اهب عالم یافت نمیشود؛ ل ا

«میتوان این نهضت دینی و تحول فکری را از مختصات دیانت اسالم و پرور

این فکر را

از تجلیات روم ایرانی شمرد و کلمۀ صوفی و صوفیه دربارۀ فرقۀ مخصوص هم به دیانت
اسالم اختصاص دارد»( .همایی ،1368 ،ص  )92به عقیدۀ بسیاری از صاحبنظران ،تصوّف،
نتیجۀ فلسفۀ خسروانی است که پس از اسالم پدیدار شد و آمیختهای است ،از عقاید
حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بودهاند .به عقیدۀ استاد همایی ،مهد
پرور

این فکر ،ایران و عامل نضج و قوام آن روم و فلسفۀ ایرانی است و به عقیدۀ شیخ

اشراق نیز تصوّفی را که اکابری همچون :ابوسعید ابوالخیر ،بایزید بسطامی ،ابوالحسن
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خرقانی ،منصور حالج و ...ترویج نمودند ،در حقیقت ،میراث کهن و یادگار حکمای
خسروانی است.
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گرچه تصوف در سدههای آغازین همچون سایر عقاید در اوج سادگی ظهور کرد و
صوفی به کسی اطالق میشد که از دنیا رهیده و به عبادت و خداپرستی روی آورده بود؛
اما در گ ر زمان از سادگی اول بیرون آمد ،رن

حزبی به خود گرفت و با اندیشههای

عرفانی و سلوک اشراقی و رواقی یونان و نیز فلسفۀ ایران باستان آمیخته و به شکل نوینی
نمایان شد .در قرن سوم هجری این تحول به وضوم آشکار میشود و «تعلیمات عرفانی
مانند وحدت وجود ،فناء فی اهلل و بقاء باهلل از این قرن به بعد داخل مسایل تصوف گردید تا
به شکل فنی مخصوص با موضوع و مبادی و مسایل در ردیف سایر علوم و فنون اسالمی
درآمد»( .همایی ،1368 ،ص )98
تصوف در سدۀ چهارم در سرزمینهای اسالمی به ویژه ایران به طور چشمگیری شایع و
گسترده شد و در این عرصه شاهد تألیف آثار بسیاری از صوفیان هستیم و عالمه
جاللالدین همایی نام بسیاری از این تألیفات را همچون :قوتالقلوب تألیف ابوطالب مکی
متوفی 386ه.ق که غزالی در تألیفات خود بدان نظر داشته و نیز کتاب اللمع در تصوّف
تألیف ابونصر سراج طوسی (متوفی  )378در غزّالینامه یکر کرده است( .همان ،ص )99
سدۀ پنجم مهمترین دورۀ تصوف در ایران محسوب میشود .در همین قرن است که
بسیاری از بزرگان و تأثیرگ اران از صوفیه همچون ابو سعید ابوالخیر ( ،)441-357ابو
عبداهلل سلّمی (متوفی  ،)412ابوالحسن خرقانی (متوفی  ،)425ابوعلی دقاق (متوفی ،)416
ابو عبداهلل شیرازی معروف به بابا کوهی (متوفی  )442و بسیاری از بزرگان دیگر پا به
عرصۀ وجود نهادند ،که سرآمد ایشان امام زین الدین ابوحامد محمدبن محمد غزّالی

 .1میتوان در این باره به مقالۀ اینجانب تحت عنوان «اثرپ یری اندیشههای شیخ اشراق از فلسفه و حکمت

ایران باستان» ،حکمتنامه مفاخر ،سال دوم ،پاییز 1396؛ نیز غزالینامه ،ص 96؛ نیز شرم حکمت اشراق
تألیف :دکتر حسینی شاهرودی و مجموعه مصنفات شیخ اشراق مراجعه نمود.
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طوسی ( )515-451است« .در این قرن کتب بسیار به فارسی و عربی در تصوّف و رجال
صوفیه پرداخته شد ،از قبیل کشفالمحجوب به فارسی تألیف ابوالحسن علی بن عثمان

غزنوی و کتاب طبقاتالصوفیه و حلیۀاالولیاء و رسالۀ قشیریۀ و امالی هروی و منازل
السائرین»( .همان ،ص )112
«قرن پنجم یا عهد غزالی دورۀ نضج و ترقی کامل تصوف است .تشکیالت صوفیه و
خانقاهها و مجلس گفتن مشایخ در این زمان ،بی

از هر دوره رواج و معنویت داشته و

دانشمندان این فرقه در ممالک اسالمی خاصه ایران و باالخص موطن غزالی (خراسان)
بسیار بودهاند .خواجه نظام الملک در عهد غزالی ،خود صوفی مشرب و بزرگترین حامی
تصوّف بود و با بزرگان این طایفه نشست و خاست میکرد و آنها را بسیار محترم
میشمرد»( .همان ،ص )111
مرتبه علمی غزالی
غزالی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود گ اشت
و آنچنان در عرصۀ علم و دان

ظاهر شد که گوی سبقت را از همگان ربود .به گفتۀ

استاد جاللالدین همایی همچنانکه «فردوسی عجم را به نظم پارسی شاهنامه زنده کرد،
غزالی اسالم را به نیروی دلیل و برهان و شیوایی خامه و بیان تأیید نمود .وی ایران را در
میان ممالک دنیا به فکر و تحقیق ،بلندآوازه کرد .در بین خاورشناسان و اندیشمندان غربی
رتبۀ غزالی ستودنی است و وی را همچون ابن سینا و ابن رشد ارج نهاده و در زمرۀ
ارجمندترین متفکرین اسالم از او یاد میکنند .شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژهای
برخوردار است .او همچنانکه متکلم و فقیه بزرگی است ،در سیاست نیز بسیار زبردست
است .قدرت و بنیۀ دان

سیاسی وی را میتوان در نگار

نامههای او به ملوک ،سالطین،
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وزیران ،امرا ،ارکان دولت و ...جستوجو کرد 1.سلطۀ فکری غزّالی موجب شد که در
قرون بعدی پیوسته افکار و آثار

سرلوحۀ اندیشۀ اندیشمندان قرار گیرد .از این رو

بسیاری بر این عقیدهاند که وی یک مجدد است 2.همچنانکه در بین مسلمانان حدیث
مشهوری است ،که خداوند در هر صد سال کسی را از بین امت اسالمی برمیانگیزد تا دین
آنها را احیا کند« .انَّاهلل ييعث لهِّه االمۀ علی هأس رلَّ مأۀ من يلدد لها دينها»( 3.سجستانی،
بیتا ،ج  ،4ص  )178استاد دینانی نام برخی از رجال پیشین را که به مجدد بودن غزّالی
معتقد بودهاند ،مانند :ابن عساکر و سیوطی را یکر میکند و میگوید« :شاید بتوان ادعا کرد
که خود غزّالی نیز چنین میاندیشیده و خود را مجدد و احیاءکننده علوم دین میدانسته
است .او بزرگترین کتاب

را احیاء علومالدین نام کرده و با انتخاب این عنوان ،مدعی

نوعی احیاءگری و تجدید شده است»( .ابراهیمی دینانی ،1383 ،ص )29
برخی از محققان صاحبنظر بر این عقیدهاند که شهابالدین سهروردی در مورد مسئلۀ
نور که اسا

فلسفۀ او را تشکیل میدهد ،از کتاب مشکوۀاالنوار غزّالی بهره برده و به

شدت تحت تأثیر او بوده است .درست است که حکمت اشراق گنجینهای است از عقاید
رمزی سنتی مرکب از حکمتهای صوفیه و هرمسی و آمیخته با فلسفههای فیثاغورسی،
 .1برای آگاهی بیشتر میتوان به کتاب مکاتیب فارسی غزّالی به نام فضائل االنام من رسائل حلۀاالسالم به
تصحیح و اهتمام عبّا

اقبال ،مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر ،تهران  1362مراجعه نمود.

 .2دربارۀ مجدد بودن غزّالی مقاالت و کتابهایی تحت همین عنوان از نویسندگان ایرانی و خارجی به
زبانهای گوناگون منتشر شده است که در اینجا به معدودی از آنها اشاره میشود :غزّالی مجدد اسالم،
تألیف :اریک لین اورمزبی ،مترجم :احسان مصحفی ،نشر نامک ،تهران 1396؛ المجددون فی االسالم،
تألیف :عبدالمتعال الصعیدی ،چاپ مصر ،ص 179؛ دو مجدد پژوه هایی دربارۀ محمد غزّالی و فخر

رازی ،نصراهلل پورجوادی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران 1381؛ آشنایی با شخصیت و سیرۀ مجدد سدۀ پنجم
هجری امام غزّالی ،مؤلف :علیمحمد الصالبی ،مترجم:ستار آینهپور ،انتشارات کردستان ،سنندج .1388
 .3این روایت منقول از اهل تسنن است و از بین امامیه کمتر کسی است که آن را نقل کرده باشد ،و البته
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
سهروردی تا حدودی مرهون فالسفه و اندیشمندان اسالمی همچون ابن سینا ،حلّاج و
غزّالی است( .همان ،ص  )31محیّ الدین عربی در کتاب ارزشمند خود فتوحات مکیّه در
موارد زیادی اندیشههای غزّالی را یکر کرده و در مواردی وی را ستوده است.
شهرت غزّالی نه تنها در ممالک اسالمی ،بلکه در جهان آن روز و قرنهای بعد از آن،
فراگیر شد« .در کلیسای بزرگ فلورانس ایتالیا که از بناهای قرن  15میالدی است ،تصویر
غزالی در میان تصاویر فالسفۀ الهی اساقفۀ بزرگ و روحانیان عالیمقام که در قرون وسطی
پیشوایان و رهبران بزرگ جهان مسیحیت بودهاند ،مشاهده میگردد؛ اما عجبتر از آن این
است که غربیان به شخصیت و مقام غزالی بی

از ما شرقیان پی برده و آثار او را به

زبانهای خود ترجمه کردهاند .تعالیم او را مورد بحث قرار داده و در منازعات فلسفی و
آراء و عقاید صوفیانه او به تحقیق و تدقیق پرداختهاند»( .غزّالی ،1349 ،ص )31
«هنوز بی

از بیست و هشت سال از سنّ غزالی نگ شته بود که در علوم و فنون متداولۀ

زمان خوی  ،ادبیات ،فقه ،اصول ،حدیث ،درایت ،کالم ،جدل ،خالف و غیره ،استاد به
معنی حقیقی گردید و در نیشابور دست به کار تألیف و تصنیف برد و همچنان مالزم استاد
بود تا سال  478که امام الحرمین درگ شت .پس از رحلت استاد

از نیشابور رحلت کرد

و در عسکر یا معسکر نزدیکی نیشابور به خدمت وزیر نامی ،خواجه نظامالملک طوسی
(متوفی  )485که محضر

پیوسته به وجود علما و فضالی عهد آراسته بود ،پیوست .در

این موقع چنانکه گفتیم غزّالی  28سال داشت و در علوم و فنون متداوله سرآمد اقران بود.
نظام الملک آوازۀ فضل و دان

غزّالی را شنیده بود و از این رو مقدم او را گرامیداشت.

غزّالی در محضر او با علما و فقها مناظره و بر آنها غلبه کرد .چنانکه همگی به مقام
فضیلت

معترف شدند و روز به روز بر مقام تقرّب غزّالی در پیشگاه خواجۀ وزیر و پادشاه

وقت سلطان ملک شاه سلجوقی(متوفی )485بر افزود و به رتبه بر همۀ علما و دانشمندان
برتری یافت و پس از هفت سال از مهاجرت نیشابور ،منصب تدریس نظامیّۀ بغداد که
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باالترین مناصب علمی آن دوره بود ،بدو محوّل گردید»( .همایی ،1368 ،ص « )121غزّالی
آنگاه که وارد مرحلۀ سی و پنج از زندگانی شده بود ،در ماه یی القعده و به نوشتۀ یافعی،
جمادی االولی سال  484بر کرسی تدریس نظامیّۀ بغداد بنشست .مدت چهار سال در بغداد
به تدریس ،خطابه ،وعظ ،مناظره ،تألیف و تصنیف اشتغال داشت .علما و فضالی بسیار از
محضر

استفاده میکردند و حدود سیصد تن از طالب فاضل به حلقۀ درس

روز به روز بر عزّت و حرمت

افزوده میشد ،چندانکه آوازۀ شهرت

مینشستند.

همه جا رسید و

حایز باالترین مقام علمی و منصب روحانی و دارای بزرگترین رتبۀ عزّت و جالل
گردید»( .همان ،ص )121
« تتبع در روم تاریخ ادبی و سیر معنوی ملل و اقوام و از جمله ایرانیان این نکته را بر ما
آشکار ساخته است که در یک دوره ،نابغۀ علمی یا ادبی ظهور میکند و افکار و
اندیشههای او رواج می گیرد و تا مدتی پس از وی هر قدر علما و دانشمندان یا شعرا و ادبا
میآیند ،بیشتر زیر نفوی ادبی یا فکری او قرار گرفته ،پیرامون کلمات و آثار وی میگردند
و کلمات او را سند قاطع شمرده ،احیاناً حرف به حرف در آثار و مؤلفات خوی
میآورند .و گاه صاحب اصلی به حدّی مشهور است که احتیاج به نام بردن ندارد»( .همان،
ص )114
«نفوی نوابغ علمی و ادبی گاه به جایی میرسد که تا چند قرن هیچ کس یارای آن ندارد
که جز در زمینۀ افکار و عقاید آنها فکر کند .همچنان میگ رد تا نوبت به ظهور نابغۀ دیگر
می رسد و رو

سابق بر هم خورده طرزی تازه به وجود می آید ،مدّت نفوی ادبی یا فکری

هر کس متناسب با اندازۀ قدرت و نیروی معنوی اوست و هر سخن یا فکر به قدری که
جان و روم دارد ،بقاء و دوام خواهد داشت و صورت بی جان را چندان دوام و بقایی
نیست»( .همان ،ص « )115غزّالی طرز تعلیم و تعلّمی را که در عصر او متداول بود ،تغییر
داد .از علوم بیفایده که انگیخته و انگیزندۀ حسّ تعصّب و خودخواهی است ،سخت انتقاد
کرد .فن مناظره ،جدل و خالف را که مهمترین معلومات آن زمان بود ،اگر در راه
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خودنمایی و غلبه باشد ،زشتترین و بدترین کارها دانست .در کتاب احیاءالعلوم (جلد
اول) بابی مخصوص دربارۀ علم و علما و آداب تعلیم و تعلم نوشت و غرض اصلی او برهم
زدن اوضاع ناهنجار زمان خوی

بود .غزالی ثابت کرد که تنها علوم و معارف اکتسابی

برای تکمیل انسان کافی نیست و همانطور که برای فراگرفتن این علوم ،معلم و راهنمایی
الزم است ،برای اخالق و معارف حقیقی و کمال معنوی نیز شیخ و مربی الزم است».
(همان ،ص )398
عصرغزالی ،عصر کشمک ها و مجادالت م هبی ،فرقهای و دینی بود .وی که در
اصول ،اشعری م هب بود و در فروع ،از امام شافعی پیروی میکرد« ،با مخالفان مسلک
خوی

از سایر طوایف اهل سنت و معتزله و روافض و باطنیّه و همچنین حکما و فالسفه و

پیروان مسیح و دیگر ملل عالم مجادلۀ زبانی و قلمی داشت .یکتنه با یک دنیا مخالف
میجنگید و بهواسطۀ مهارت فوقالعاده که در کار داشت ،همه جا فتح و فیروزی نصیب او
میشد .ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان و قلم

زبون و ناچیز میماندند .از این جهت به

حلۀاالسالم ملقّب گردید»( .همان ،ص  )113غزالی در رد مخالفان خود کتابهایی را
تدوین و تألیف کرد .وی در کتاب احیاءالعلوم به نکوه

صوفینماها پرداخته و در عین

اینکه خود به تصوّف اعتراف داشته و در نهایت به مسلک صوفیّه روی میآورد ،اما راه
تصوّف را از مستصوف و صوفینماهای عوامفریب جدا میداند .وی از نوابغی است که با
ظهور

دورۀ نوینی را پدید آورد و نه تنها به لحاظ حیات و زندگانی ظاهری ،بلکه از نظر

حیات معنوی نیز در جایگاه بسیار رفیع قرار داشته و دارای هویت ممتازی است .تصوّف
ابوحامد غزّالی که در عمل ،آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد ،در حقیقت ناشی
از اندیشۀ فلسفی و رفنگری در حدود علمی وی بود.
حریت و آزادهاندیشی غزّالی مثالزدنی است .همان گونه که بدان اشاره شد ،غزّالی در
اصول اشعری است ،همچنانکه به عنوان یک متکلم اشعری شهره دارد ،این امر اقتضا
دارد ،اندیشههای اشعری را بر سایر متکلمین مقدم دارد و در تمام عرصهها از آن دفاع
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نماید ،در صورتی که « وی بر این عقیده است که اگر کسی مخالفت با م هب اشعری را
کفر بشمارد ،مغرور و کودن است .او در بارۀ کسانی که مخالفت با م هب اعتزال یا م هب
حنبلی را کفر به شمار آورند ،نیز همین عقیده را ابراز داشته و آنان را نابینا و گرفتار زنجیر
تقلید معرفی کرده است .غزّالی با صراحت بیشتر این مسأله را مورد تأکید قرار داده و
میگوید :از کسانی که مخالفت با اشاعره را کفر میدانند ،باید سؤال شود که از کجا برای
آنان ثابت شده که حق ،منحصر در م هب آنان استچ او سپس به یک مسأله مورد
اختالف اشاره کرده و میگوید :ابوبکر باقالنی ،صفت بقا را وصف زائد بر حق نمیداند و
با اشعری در این مورد مخالفت مینماید .اکنون چه کسی میتواند ،ادعا کند که باقالنی به
علت مخالفت با م هب اشعری در این مسأله محکوم به کفر استچ هرگونه ادعایی در این
مورد ،معارض است با ادعایی که در طرف مخالف آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر
میتوان گفت :چرا ابوالحسن اشعری به علت مخالفت با ابوبکر باقالنی محکوم به کفر
نباشدچ»( .ابراهیمی دینانی ،1383 ،ص  )48-49همانگونه که از سطور فوق استفاده
میشود ،اوّالً نه تنها غزّالی مخالفت با اشعری را کفرآمیز ندانسته ،ثانیاً تقدمی برای وی نیز
قایل نبوده است؛ استاد دینانی در اینجا با صراحت ابراز میدارند« :کسانی که با فکر وسیع و
اندیشۀ سیال غزّالی آشنایی دارند ،به خوبی میدانند که او در چارچوب اصول خشک
اشعری محدود نمیگردد .اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشههای ابوالحسن اشعری
نیرومندتر و گستردهتر است .جهانی که غزّالی میبیند ،بزرگتر از جهانی است که اشعری
دربارۀ آن سخن میگوید»( .همان ،ص )51
«اگر غزالی مخصوصاً به عنوان متفکر ،صوفی و فیلسوف شهرت نیافته بود ،بیشک تنها
به عنوان فقیه بزرگ هم مشهور میشد؛ زیرا فقه ،علمی بود که وی در آغاز حیات علمی
خوی

بی

از هر چیز دیگر به آن اشتغال داشت .حتی وقتی هم قدم در وادی تصوف

نهاد ،از فقه باز نایستاد .با این همه از وقتی در حوزۀ امام الحرمین وارد شد ،گ شته از فقه
هم اصول ،مورد توجه وی شد و هم کالم»( .زرینکوب ،1364 ،ص « )148امام فخرالدّین
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رازی دربارۀ غزّالی میگوید :رانَّ اهلل جمع العلوم و اطلع الغزَّالی علیها .یافعی و سبکی و
گروه دیگر وی را مایۀ افتخار امّت محمّد (ص) میدانند .ابن خلکان میگوید« :لم يکن
للطائفۀ الشافعیۀ فی آخر عصره مثله» .ابو سعد سمعانی و امام عبدالغافر فارسی میگویند:
« لم تر العیون مثله لساناً و بیاناً و نطلاً و خاطراً و ذراءً و طيعاً» .ابن نجّار میگوید« :امام
الفقهاء علی االطالق ربّانی االمّۀ باالتفاق مجتهد زمانه و عین وقته و اوانه ظهرت بتنقیحاته
فضائح المبتدعۀ و المخالفین و قام بنصر السّنۀ و اظهار الدین» .ابن عساکر میگوید« :کان
اماماً فی علم الفقه م هباً و خالفاً و فی اصول الدّیانات»( .همایی ،1368 ،ص )457
غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و
در نهایت آنها را نگاشته ،احاطۀ در خور وصفی داشته است« .وی فقیه ،متکلم ،فیلسوف،
عارف و صوفی بود و تمام این جنبهها در مورد وی معرف تجارب واقعی زندگی به شمار
میآید .در فقه تصنیفات وی تأثیر قوی به جای نهاد و حتی بعضی از آنها از جهت دقت و
احاطه بر مسایل نوعی معجزه تلقی شد .اینکه بخ

عمدهای از کتاب الوجیز او در جای

جای مجموعۀ فتاوای یک اسقف سریانی نقل شده است ،حاکی از اهمیت و تأثیر کار او
در فقه است .در کالم ،تفکر او معرف اصالت واقعی بود و در فلسفه هم هر چند کار او
بیشتر جنبۀ ویرانگری داشت تا سازندگی ،باز تأثیر فکر
وی هم گرای

کم اهمیت نماند .برای تصوّف،

به اعتدال را هدیه آورد و هم شناسایی رسمی اهل شریعت را و در تمام این

رشتهها ابوحامد خود را اهل تحقیق نشان داد ،نه اهل تقلید .آنچه تأثیر تعلیم او را در دنیای
بعد از او بارزتر نشان داد ،نفوی آراء او در تصّوف بود .به حقیقت ابن جوزی ،ابن تیمیه ،ابن
قیم الجوزیه و تعدادی از حکماء و فقهاء ،وی را درست به همین سبب درخور مالمت
یافتهاند .معه ا ،تأثیر وی در تبرئه کردن صوفیان از تمام تهمتها و بدبینیهای فقهاء ،رن
خاصی به فرهن
 ،1364ص )215

دنیای اسالم داد که نمیتوان آن را کم اهمیت شمرد»( .زرینکوب،
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سنخ تصوف غزّالی
از دیدگاه عالمه همایی «تصوّف امام محمد غزّالی را باید سنخ تصوّف امام قشیری
صاحب رسالۀ قشیریّه و شیخ شهابالدین سهروردی صاحب عوارفالمعارف شمرد ،با این
تفاوت که مقام غزّالی در این سنخ متصوّفان هم در علم و هم در عمل و روشنی فکر از
همه باالتر میباشد؛ زیرا خود در این مرحله نیز محقّق و نقّاد بوده و به عقاید موروثی بسنده
نکرده است»( .همایی ،1368 ،ص  )411عالمه همایی تصوف غزّالی را همسن

و همنظیر

موالنا جاللالدین رومی صاحب مثنوی معنوی میداند و این همسنگی و شباهت را تا
زمانی میپ یرد که موالنا تحت تربیت سیّد برهانالدّین محقّق ترم ی بود ،نه از زمانی که
به شمس تبریزی پیوست؛ زیرا از آن زمان به بعد ،به بیان وی در هیچ یک از کامالن و
واصالن این جهان نظیری مانند موالنا را نمی توان یافت و در این مقام استناد به ابیاتی از
مثنوی موالنا میکند:
عشااااق آن جااااایی کااااه ماااایافاااازود درد
باااااو حنیفاااااه و شاااااافعی درسااااای نکااااارد
هاااار کااااه را در عشااااق ایاااان آیااااین بااااود
فاااوق قهااار و لطاااف و کفااار و دیااان باااود
گااار جاااادا دانااای زحاااقّ ایاااان خواجااااه را
گاااام کناااای هاااام مااااتن و هاااام دیباچااااه را
عاشاااقان را شاااد مااادرّ حسااان دوسااات
دفتاااااار و در و سبقشااااااان روی اوساااااات
درسشاااااان آشاااااوب و چااااارخ و ولولاااااه
نااااای زیاااااادات اسااااات و بااااااب سلساااااله
صرف نظر از اینکه گرچه غزّالی در عقیده ،اشعری الم هب است؛ اما همچنانکه وی
تصریح میکند و در همین مختصر نیز بدان اشاره شده ،اندیشۀ او فوق اشعری است و وی
بسیار آزادهاندی

بوده است .به ویژه در تصوف که سرآمد زمان خوی

میباشد؛ ل ا بیت

آغازین منقول از مثنوی موالنا شامل غزّالی نمیشود .همچنانکه نظریۀ عالمه همایی در این
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باب از دیدگاه استاد دینانی قابل ایراد است؛ به عقیدۀ نگارندۀ این سطور نیز نظریۀ استاد
دینانی به صواب نزدیکتر است؛ ایشان میگویند« :حلۀاالسالم محمد غزّالی برادر و هم
در

و هم دورۀ احمد غزّالی بوده که در نظر اهل تحقیق ،شمس اهل معرفت و

سلطانالعارفین شناخته شده است .نفس گرم و سخن گیرای احمد غزّالی در اشخاص
مستعد و آماده چنان مؤثر میافتاد که تحول و دگرگونی کلی را باعث میگردید .کسانی
که در پرتو کلمات و اشارات احمد غزّالی دگرگون گشته و به مقامات عالیه نایل شدهاند،
بسیارند .اگر بگوییم عین القضاۀ همدانی نمونهای از این اشخاص به شمار میآید ،سخنی به
گزاف نگفتهایم .با توجه به آنچه یکر شد ،چگونه میتوان ادعا کرد که حلۀاالسالم
غزّالی یک مولوی به شمس نرسیده بودچ شخصیت معنوی و چهرۀ عرفانی احمد غزّالی اگر
از شمس تبریزی درخشانتر نباشد ،به هیچوجه کمتر از او نمیباشد؛ بنابراین امکان وصول
و دسترسی به شمس برای حلۀاالسالم غزّالی فراهم بوده است و اگر تفاوتی بین غزّالی و
مولوی دیده میشود ،به جهات دیگری مربوط است که رسیدن به شمس را نمیتوان از
جملۀ آنها به شمار آورد»( .ابراهیمی دینانی ،1383 ،ص )43
اندیشههای صوفیانه غزّالی
اینکه آغاز اندیشهها ی ابوحامد غزّالی در خصوص عرفان و تصوف مربوط به چه زمانی
استچ پرسشی است که میتوان پاسخ آن را از تمام آثار مکتوب وی به ویژه آثار ادبی و
تألیفهایی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته است ،جویا شد« .تصوف غزّالی که
آخرین مرحلۀ عقاید اوست ،نخستین بار از آنجا سرچشمه گرفت که پدر
مربّی نخستین وی احمد رادکانی صوفی بودند .برادر

و همچنین

امام احمد غزّالی از آغاز جوانی

کار را یکسره کرده ،رسماً داخل رشتۀ تصوّف شد .وی پی

از آنکه در کوچههای

پرپیچ وخم عقاید و آرای بشری ،آواره و سرگردان شود ،رخت به کوی آرام

برد؛ اما

امام محمد در جوانی غرق مسایل فقه و اصول ،کالم و فن و خالف و مناظره بود و در
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حدود چهل سالگی متنبه گشت و آوارگیها کشید تا آخر کار آیین تصوّف را بر همۀ
طریقهها برگزید»( .همایی ،1368 ،ص « )411تصوّف غزّالی که در عمل منشأ تحول
بزرگی در زندگی او شد ،در واقع اصالً ناشی از تفکر فلسفی وی بود»( .زرینکوب،
 ،1364ص  )196ظهور دانشمند بزرگی همچون غزّالی در سدۀ پنجم هجری و تال

وافر

در استوار نمودن مبانی طریقت صوفیه و تألیف و تدوین آثار فراوان غزّالی ،انقالب
شگرفی را موجب شد که نه تنها در عصر او بینظیر بود؛ بلکه اندیشههای صوفیانۀ وی نیز
در عصرهای بعدی بسیار اثرگ ار بود.
بدون تردید ،تأثیر اندیشههای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّف ،قابل انکار نیست،
بهطوری که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد .وی تصوّف عامیانه را که تنها در قالب سر
تراشیدن ،مرقّع پوشی ،شطح گفتن و مجرّد یوق بود ،تبدیل به اندیشۀ بسیار رف نمود.
وی گاه ،صوفینماها را نقد کرده و گاه ایشان را مورد شماتت قرار میدهد و میگوید:
«ای مرقّعداران از غرور خوی

بیرون آیید که ملکالموت نزدیک رسید و وقت آن آمد

که در مرقّع نگاه نکنید ،در دل نگاه کنید .و ای عوام خلق ،اعتقاد در اهل تصوّف را تباه
مکنید که ایشان بهترین خلقند ،و این قوم دزدانند که مرقّع پوشیدهاند ،نه صوفیان»( .غزّالی،
 ،1371ص  )35بهطور مثال :در باب زهد که بسیاری از صوفیه آن را گام اول در مبارزه با
نفس میپندارند و در مورد آن ،گاهی با افراط عمل میکنند و «به قول امام غزّالی ،شیطان
در پشت کردن به دنیا ،آنها را گمراه ساخت .غزّالی نمونهای از این پشت کردن به دنیا را
یکر و اشتباه آنها و راه درست را در این موضوع برای ما بیان میکند و میگوید :تنها
گروهی که در این مسأله نجات مییابند ،همان گروهی است که راهی را میپیمایند که
پیامبر(ص) و اصحاب

بر آن بودهاند و عبارت از این است که :نه دنیا را به طور کلی ترک

و نه شهوات را به طور کلی سرکوب کند و از دنیا به اندازۀ توشۀ خود برمیدارد و در مورد
شهوات ،آن بخ

را سرکوب میکند که از محدودۀ شرع و عقل بیرون رود .نه از هر

شهوتی تبعیت و نه هر شهوتی را ترک؛ بلکه اعتدال را رعایت میکند»( .الصالبی،1387 ،
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ص  )81و نیز در جای دیگر میگوید« :علیك بالزهد و قلۀ الرغيۀ فی الدنیا بل أعدمها من
قليك جملۀ واحدۀ .فإن رنت البدّ لها طالياً فاقبصر علی قوتك منها من وجه حالل».
(غزّالی ،1328 ،ص )58
از دیدگاه غزّالی گام آغازین در تصوف ،تبعیت از شریعت و بیتوجهی به شطحیّات و
لغز های مستصوفه است؛ ل ا وی در رسالۀ الولد خوی

میگوید« :بر تو الزم است که

گفتار و کردارت موافق شرع باشد ،چرا که علم و عمل بدون پیروی از شرع ،گمراهی
است و نباید که فریب یاوهگوییها و لغز ها و شطحیّات صوفیه را بخوری»( .الصالبی،
 ،1387ص « )63غزالی میگفت تصوفی که از روی قرآن و حدیث مصطفی(ع) ،نباشد،
پایها

استوار نیست .در کتاب هوضۀالطاليین (ص  145چاپ مصر) نوشت« :اصول

البصوّف ارل الحالل و االقبداء برسول اهلل (ص) فی اخالقه و افعاله و اوامره و سننه» .این
اندازه بود که در فهم قرآن و حدیث مصطفی با دیگر علما و فقها و مفسّران بیاندازه
تفاوت داشت .وی حقایق قرآن و مأثورات دینی را به گونهای میفهمید که از دریافت
دیگران ممتاز بود»( .همایی ،1368 ،ص )411-412
وی دربارۀ علم و عمل میگوید :آنگاه که به جستوجوی حقیقت از طریق صوفیه
شتافتم ،چنان یافتم که در پیمودن این راه ،دو چیز ضروری است :یکی علم و دیگری
عمل .تحصیل علم تصوّف بر من آسانتر از عمل بود ،کتب و تألیفات ایشان از قبیل
قوتالقلوب ابوطالب مکی و تألیفات حارث محاسبی و نوشتههای شبلی و جنید و بایزید را
خواندم ،علم تصوّف را چنانکه الزم بود ،فرا گرفتم .سپس دانستم که تصوّف از نظر علمی
با سایر علوم شرعی و عقلی تفاوت ندارد و اگر چیزی باشد ،تنها در عمل است .از نام
شراب مستی نمیزاید .به علم تنها کاری پی

نمیرود؛ بلکه باید کردار و عمل نیز در کار

باشد .تازه فهمیدم که آنچه تاکنون داشتهام ،قیل و قال بوده است .تصوّف و حقیقتیابی
را حال باید و بس( .غزالی ،1349 ،ص  )73وی از همۀ عقاید و اندیشههای دینی به سه
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اصل ایمان داشته :خداوند ،پیامبر(ص) و روز جزا و میگوید :بر من معلوم شد که تصوّف
جز به حال و به تقوی و قطع عالیق شهوانی حاصل نمیشود»( .همان ،ص )73
هر چند غزّالی از آن دسته عارفانی بود که پی

از آنکه در سیر و سلوک عارفانه و

صوفیانه قدم نهد از دانشمندان زبردست زمان خود به حساب میآمد؛ اما بر این اعتقاد است
که «علم» از دیدگاه صوفیه و اهل علم تفاوت دارد؛ زیرا راه دستیابی آن نزد صوفیه با
مجاهدت و در نهایت با کشف و شهود حاصل میشود و خود نیز به این گفته معتقد است.
ل ا میگوید« :صوفیان در جستوجوی حقایق امور به تحصیل علوم و مطالعۀ آن و دریافت
آنچه مصنّفان در اینباره تصنیف کردهاند ،تحریض ننمودهاند؛ بلکه گفتهاند که راه آن
مقدّم داشتن مجاهدت در محو صفات بد و قطع همۀ پایبندیها و اقبال با همۀ همت به
سوی خدای تعالی است .چون کسی را این مقام به دست آمد ،رحمت خدا بر او فیض
بخ

می شود و راز ملکوت بر او مکشوف و حقایق امور بر او معلوم میگردد و بر او

نیست جز اینکه ب رای تصفیۀ مجرد آماده شود و با حضور نیّت ،ارادۀ صادق و عط

تام و

تمام داشته باشد و منتظر و مترصّد آن چیزهایی باشد که خداوند از رحمت خود بر او
روشن میگرداند»( .غزّالی ،1374 ،ص )44
وی در جای دیگر شیوۀ علم آموزی صوفیه را که مبتنی بر تصفیۀ باطن و پرهیز از قیل و
قالهای مدرسی است ،این گونه بیان میکند« :فاعلم ان میل اهل البصوّف الی العلوم
االلهامیّۀ دون البعلیمیۀ .فلِّالك لم يحرصوا علی دهاسۀ العلم و تحصیل ما صنَّفه المصنَّفون و
اليحث عن االقاويل و االدلۀ المِّروهۀ .بل قالوا الطريق تلديم الملاهدۀ و محوالصفات
المِّمومۀ و قطع العالئق رلَّها و االقيال بکنه الهمّۀ علی اهلل تعالی و مهما حصل ذلك ران اهلل
هو المبولَّی لللب عيده و المبکفَّل له ببنويره بانواهالعلم ،و اذا تولَّی اهلل امر الللب فاضت علیه
الرحمۀ و اشرق النوه فی الللب و انشرح الصّده و انکشف له سرَّ الملکوت و انلشع عن وجه
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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بدوام االنب،اه لما يفبحه اهلل تعالی من الرَّحمۀ .فاالنيیاء و االولیاء انکشف لهم االمر و فاض
علی صدوههم ال بالبعلیم و الدّهاسۀ و الکبابۀ ،بل بالزَّهد فی الدّنیا و البيرَّ من عالئلها.»...
(غزّالی ،احیاء ،ج  ،3ص )19-21
«بدین گونه ،غزّالی به پیروی از صوفیه راه قلب را در کشف حقیقت از هر راه دیگر
مستقیمتر مییابد و لیکن قلب در بیان وی مجموع حیات عالی روحانی است که حس و
نفس تابع آن است و عقل نیز جزئی از آن شمرده میشود و به هیچ وجه امری ضد عقل
نیست .عالیترین درجات قلب هم در نزد غزّالی تعلق به نبی(ص) دارد که معرفت را به
الهام ربّانی به طریقۀ کشف و بدون اکتساب و تکلّف تلقّی میکند و مراتب اولیاء و
حکماء ،علماء هر یک حاکی از درجات آنهاست در منازل سیری که در راه حق دارند و
البته هر سالک فقط از منزل خوی

خبر دارد و از آنچه نیز پشت سر گ اشته است ،واقف

هست و از احوال مراتبی که در پی

روی دارد ،البته آگاه نیست ،اما به آن ایمان دارد .از

این رو حال نبی را جز نبیّ درک نمیکند و حقیقت نبوّت ورای معرفت دیگران است».
(زرینکوب ،1364 ،ص  )211ل ا آنگونه که درک اطفال به فهم انسان بالغ نمیرسد،
عقل عالمان نیز از درک اولیاء و انبیاء ناتوان است« .این نوع معرفت که ابوحامد آن را در
برابر معرفت برهانی قرار میدهد ،در واقع بهکار بردن طریقۀ صوفیه است در حل مسایل
مربوط به کالم .اما این طریقهای است که قبول آن چنانکه خود وی میگوید جز برای
کسی که از یوق مکاشفه بهره دارد ،ممکن نیست»( .زرینکوب ،1364 ،ص )212
از دیدگاه غزّالی علم بر عمل تقدم دارد و میگوید« :تأثیر عمل برای از میان بردن
چیزهای ناشایست است و سعی در علم ،سعی در تحصیل چیزهای شایسته است .از میان
بردن امور ناشایست ،شرط خالی کردن جای برای امور شایسته است و مشروط که عبارت
از مقصود است ،شریفتر از شرط شمرده میشود ،چنانکه هرگاه کسی بخواهد زنی نازا
را زایان سازد ،دو وظیفه دارد :یکی از میان بردن علّت نابارداری که مانع زایندگی است و
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دیگر نهادن نطفه پس از زوال علّت مانعه .نخستین ،شرط دومین است و دومین همان غایت
مطلوب به شمار میآید»( .غزّالی ،1374 ،ص )41
«امام غزالی در عین اینکه بشر را در تربیت روحانی محتاج به شیخ و معلم و مربی
می داند و معتقد است که بشر در سیر و سلوک معنوی احتیاج به راهنما و راهبر دارد و قطع
این مرحله بیهمرهی خضر نباید کرد؛ همچنان معتقد به اصل آزادی و حریت عقل است.
یعنی برای درک حقایق اشیاء حکومت و منطق عقل را معتبر میشمارد ،نه اینکه آن را
بالمرّه بیکار و معزول ساخته باشد و اگر در کلمات خود مطابق مسلک عرفا و صوفیّه
(طور وراء طور العقل) میگوید :در مرتبۀ عینالیقین و حقّالیقین و مقام کشف و شهود
روحانی است نه در احکام قضایای علمی؛ و از این جهت است که در عین موافقت با
مسلک تصوف ،با گروه باطنیّه و اصول تعلیمات حسن صبّام ،جدّاً مخالف است و در ردّ
م هب آن طایفه کتابها پرداخته است»( .همایی ،1368 ،ص  )399همچنانکه در کتاب
فیصل البفرقۀ بین االسالم و الزّندقه و مستظهری و حلّۀ الحق به باطنیّۀ پرداخته است.
وی در رسالۀ مشکوۀاالنوار خود که به نوعی به اشراق روحانی میپردازد ،اندیشۀ خود
را به گونهای بیان میکند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است« .این رساله که
نوعی اشراق روحانی را در تفکر ابوحامد عرضه میکرد ،فکر و کالم وی را در تعلیم به
جایی می رسانید که آن را از حد فهم و ادراک اهل عصر بیرون میبرد .رن

اشراقی که

در این تعلیم هست ،تحول یهن غزّالی را از کالم به تصوف و از قلمرو برهان به قلمرو
مکاشفه نشان میدهد .با این همه ،قول او در باب نور که مراتب عالی آن را به حکم عقل و
قرآن ،عالم ملکوت و نور اول میخواند ،هر چند رن

اشراقی دارد ،کامالً معرف اشراق

فلسفی نیست؛ بلکه بیشتر حاکی از مشرب خاص غزّالی است ،در جمع بین معارف اهل
عرفان و طریقۀ آن .بهعالوه ،تصوری که غزّالی از نور و ظلمت عرضه میکند ،با تصور
ثنویّه که مخالفان

از روی طعنه سخن وی را به کالم آنها تشبیه میکردند ،به هیچ وجه

شباهت ندارد .چرا که ثنویه نور و ظلمت را دو اصل متساوی متعارض میخوانند ،در
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صورتی که غزّالی نور را عبارت از وجود مییابد و ظلمت را امری عدمیو عدم محض».
(زرینکوب ،1364 ،ص )168
سیر و سلوک غزالی
اینکه سیر و سلوک ابوحامد غزّالی از کجا سرچشمه میگیرد« ،بدون شک تربیت نیمه
صوفی او که از دو ران امام الحرمین و حتی از روزگار تحصیل در جرجان و طو

آغاز

شد ،اولین منزل این سلوک روحانی است .در دورۀ بحران فکری نیز که سرانجام او را به
واداشت ،یک انعکا

این تمایل فکری او را میتوان

ترک تمام دلبستگیهای خوی

یافت .خود او که در کتاب المنق از سیر روحانی خوی

سخن میگوید ،اعتراف دارد که

یک چند با آثار صوفیه مثل قوتالقلوب ابو طالب مکی ،کتب حارث محاسبی ،و آنچه از
جنید و بایزید منقول است ،سر و کار داشت»( .زرینکوب ،1364 ،ص  )195وی در کتاب
المنق من الضّالل ابراز میدارد که مشرب و طریقۀ صوفیه را از ابو علی فارمدی اخ
نمودم ،از دستورات وی در خصوص عبادات و ایکار ،تبعیت نمودم و دشواریها و مشقات
سلوک را متحمل شدم ،تا آنکه به خواسته و طلب خود ،رسیدم« .انَّی اخِّت الطريلۀ من
ابی علی فاهمد و انبصلت ما ران يشیر به من وظايف العيادات و اسبدامۀ الِّرر الی ان
جزت العليات و تکلَّفت تلك المشاق و حصّلت ما رنت اطليه»( .همایی ،1368 ،ص )114
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.
«غزالی از  39سالگی به بعد وارد مرحلۀ جدیدی از زندگانی شد که به کلّی با قسمت
سابق

تباین داشت ،تحولی در روم او پدید آمد که همه چیز او را عوض کرد و غزالی

نوظهوری به وجود آمد .پس از آنکه در علم و شهرت و جاه و مقام دنیاوی به حدّ اعلی
رسید ،یک مرتبه از هر چیز و هر کس صرف نظر نمود ،به علم و جاه و اعتبارات دنیوی
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پشت پا زد و در جرگۀ آزادگان درآمد ،در بیابانی قدم نهاد که «نوک هر خار نشان کف
پایی دارد» .هیاهوی جدال و قیل و قال به سکوت و حال و کشمک
آرام

با هفتاد و دو ملّت به

و سازگاری و توجه به تربیت اهل جهان مبدّل گردید .چه بود و چه شد! غزالی

یک نفر عالم متکلم فقیه بود و یک تن صوفی وارسته دل آگاه از کار درآمد .آنچه از
حقایق عرفان و معنویات نصیب غزّالی بود در این دوره از زندگانی عاید او گردید .در
نخستین منازل که وی میپیمود ،هم قدم

فراوان بود؛ اما در این سفر بیپایان به جز آت

شوق همدم و هم زبان و غیر از عشق و آه عالمسوز ،توشۀ راهی نداشت»( .همان ،ص )121
غزالی «علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی نمیدانست؛ بلکه آنها را
حجاب حقیقت میدید .خود در باطن متحیر و سرگردان و ترازویی که حق و باطل را با آن
میسنجید ،سبک سن

شده بود .در این حال نمیتوانست بر خالف وجدان خوی

با

ارباب م اهب بجنگد و در ردّ آنها کتاب بنویسد .هیچکس در این واقعه او را محرم راز و
از درد پنهانی

آگاه نبود و نیز شاید که از بیم غوغا و تغلّب فقها و زمامداران متعصّب به

اظهار آنچه در دل داشت ،جرأت نمیکرد؛ ز یرا که بیشتر مردم آن زمان از هر طبقۀ سنّی
م هب دشمن سخت روافض و باطنیّه و معتزله و فالسفه بودند .و غزّالی پی

از این حالت

بزرگترین حامی و پشتیبان آنها بود»( .همان ،ص  )123جاللالدین همایی در خصوص
معنویت و تقدم مرتبۀ غزّالی در مقایسه با شخصیتهایی مانند :ابنرشد و ابنقیم میگوید:
« اگر میزان شناسایی و تشخیص معنویّت مردان بزرگ در کار بیاید ،معلوم میشود که مقام
غزّالی هر چه بود ،باالتر از ابن رشد و ابن قیّم بود که نخستین دربند حدود و قیود فلسفۀ
ابنسینا و فارابی و دیگری در چهار دیوار ظواهر شریعت بدانگونه که میفهمیدند ،در بند
بودند»( .همان ،ص )458
غزّالی از آن دسته سالکانی است که در آغاز متعبّد به شریعت بود ،آنگاه اجتهاد در
فقه را سپری نمود ،گامها ی کالم و فلسفه را پشت سر گ اشت و در نهایت به مقصود خود
که همانا عرفان و تصوف است ،سکنا گزید و به گفتۀ عالمه همایی« :از مقام فقه و جمود
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ظاهری به عالم تصوّف و کشف حقایق رسید»( .همان ،ص  )458غزالی در اوج شهرت و
کرسی استادی و تدریس در نظامیۀ بغداد ،از همه چیز گ شت .وی در این برهه نه آن
غزّالی بود که با ارباب م اهب بستیزد و نه در ردّ عقاید آنها کتاب بنویسد؛ ل ا برادر

امام

احمد غزّالی را برای تدریس در نظامیّه جانشین خود نمود و در ظاهر به قصد زیارت مکه و
مدینه از بغداد رحل اقامت گزید؛ اما در باطن بر مهاجرت از بغداد مصمم بود و چون در
آن زمان شام مرکز مهمی برای زهاد و صوفیه بود ،آنجا را انتخاب کرد و راهی شام شد.
«غزالی از سال  488تا سنۀ  498مدت ده سال تمام در بالد شام و جزیره و بیتالمقد
و حجاز بسر برد .به سیرت و صورت درویشان ندهپو

ناشنا

همه جا میگشت و در

تمام این مدت پیوسته به زهد ،عبادت ،فکر ،خلوت ،تألیف و تصنیف اشتغال داشت .بنا بر
اشهر اقوال از بغداد به دمشق رفت و حدود دو سال در شام اقامت نمود و در جامع دمشق
معتکف گردید و محل ریاضت و خلوت
المقد
خلوتگاه

منارۀ غربی مسجد بود .پس از شام به بیت

رفت و مدتی هم آنجا به ریاضت ،خلوت و زیارت مشاهد شریفه اشتغال داشت و
بیشتر قيۀ الصخرۀ بود از بیتالمقد

بعضی مکاتیب فارسیا

به زیارت تربت خلیل (ع) رفت و مطابق

در سال  489بر تربت خلیل عهد کرد که پی

هیچ سلطان نرود

و مال پادشاه نگیرد و مناظره و تعصّب نکند .بعد از سفر شام و بیتالمقد

به قصد حج

عزیمت حجاز کرد .در سال  498پس از ادای مناسک حج و زیارت مکه و مدینه و مشاهد
مشرّفه عزم مراجعت به وطن خوی

نمود و در همین سال به طو

برگشت»( .همان ،ص

 )153در بازگشت به خراسان ،دیگر در وجود غزّالی نه از آوازهجوییها خبری بود و نه از
جاهطلبیهای فقیهانه و نه از تدریس« .در عزلت و انزوای خراسان ،آرام

و سکون غزّالی

چنان زاهدانه و آمیخته با اخالص بود که برای آشنایان دیرین ،یاران و همدرسان طو

و

نشابور که هنوز در خراسان بودند ،باور کردنی به نظر نمیآمد .از همدرسان و آشنایان
سابق ،امثال عبدالغافر فارسی ،کسانی که وی را با این همه فروتنی و سادگی میدیدند،
یک لحظه پی

خود میاندیشیدند که ریا میکند .کسی که در گ شته همگان را جز به

چشم حقارت نمیدید و همواره دان

و زبانآوری خوی

را به رخ آنها میکشید ،سکون
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نشان میداد ،به قدری غریب مینمود

که این آشنایان نمیتوانستند به آسانی آن را باور کنند»( .زرینکوب ،1364 ،ص )159
باری از آن عالم و دانشمند ،صوفی وارسته ای متولد شده بود که ایام خوی

را یا به تصفیۀ

نفس در عزلت و انزوا میگ راند و یا به عبادت و تفکر و به مطالعه و تصنیف میپرداخت؛

وی در همین ایام کتاب احیاءالعلوم را به اتمام رساند و ترجمۀ آن را تحت عنوان کیمیای
سعادت به زبان پارسی برای پارسیزبانان تدوین نمود.
آثار غزالی در تصوف و صوفیه
در توصیف آثار و کوش های علمی و ادبی این بزرگمرد ایرانی شاهد نگار
هزاران کتاب ،رساله و مقاله به زبانهای گوناگون دنیا هستیم .احدی نیست که در راستای
فقه ،اخالق ،کالم ،فلسفه  ،تربیت ،ادبیات ،عرفان و تصوّف ،دستی یا مطالعاتی داشته باشد،
اما از آثار این دانشمند بزرگ بهره و توشهای نجسته باشد« .غزّالی از دانشمندانی است که
آثار و تألیفات بسیار به فارسی و عربی از خود به یادگار گ ارده و جهانیان را از خرمن
معارف و فضایل خوی

بهرهمند ساخته است .خوشبختانه غالب آثار او هنوز موجود است

و کمتر کتابخانۀ بزرگی است که چند اثر مهم از غزّالی در آن موجود نداشته باشد .از این
جهت او را علمای اسالم سیّدالمصنفین لقب دادهاند .بعضی مینویسند که اگر مؤلّفات
غزّالی را برای تمام مدت زندگانی

بخ

کنیم ،هر روزی چهار کراسه تألیف کرده است.

بسیاری از آثار غزّالی به زبانهای خارجه فرانسه ،آلمانی ،التینی ،عبری و غیره ترجمه و
اصل و ترجمۀ آنها در ممالک دنیا مکرر به طبع رسیده است»( .همایی ،1368 ،ص )241
تألیفات غزّالی به حسب ادوار زندگانی و تحوّالت روحی به چند موضوع تقسیم میشود:
جدل و مناظره و فن خالف و فقه و حدیث و فلسفه و کالم و اصول عقاید و اخالق و
تصوّف ،و بالجمله مسایل دینی و الهی و اخالقی( .همان ،ص )242
مکتوبات و آثار غزالی را به فارسی و عربی بعضی هفتاد کتاب و برخی دویست و

برخی تا چهارصد کتاب یکر کردهاند که البته برخی از آنها همچون إحیاءالعلوم
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بزرگترین اثر او را تشکیل میدهد و برخی دیگر رسالههایی است که کمتر از ده صفحه
میباشد( .غزّالی ،1349 ،ص « )29کثرت آثار غزّالی مایۀ حیرت است؛ اما از خاطری که
دایم در پویه و تفکر بود ،خالف انتظار محسوب نمیشد .چون تمام عمر در فراز و نشیب
روزهای عسکر و نظامیه و در سکوت و خلوت سالهای گریز و رهایی هر اندیشهای ممکن
بود ،غزّالی را به تألیف رساله یا کتابی وادارد :اندیشۀ رقابت با حنفیها ،اندیشۀ تأیید اشاعره،
اندیشۀ مبارزه با فالسفه و باطنیه و اندیشۀ دفاع از شیوۀ اهل تصوّف .تعداد زیادی از آثار او
معرف سعی بارزی است در تحقق بخشیدن به این گونه اندیشهها و از این جهت مربوط به
مسایل و اوضاع عصر اوست»( .زرینکوب ،1364 ،ص « )142تنوع مسایل مورد بحث او نه
فقط ناشی از وسعت قلمرو تحقیق و مطالعه بود؛ بلکه تا حدی نیز ناشی از اهمیت و وحدت
مسایلی بود که در محافل علمی عصر رواج یا جریان داشت .از این روست که رساالت و
کتاب های او اگر بدون توجه به مسایل عصری و فقط به عنوان یک سلسلۀ ناپیوسته مورد
مطالعه واقع گردد ،بسا که تحول و توالی مستقیم یک فکر منظم شخصی را عرضه نمیکند».
(همان ،ص  )143آثار مکتوب غزّالی در موضوعات علمی و دینی است 1و ما در این
مختصر ،گ ری کوتاه بر مهمترین آثار وی در عرفان و تصوف میکنیم:
 کتاب احیاء علومالدین (احیاء العلوم) مشهورترین و ارزشمندترین اثر غزّالی به زبانعربی است ،که با محتوای دینی ،اخالقی ،عرفانی و تصوّف ،حدود سال 492ها .ق در
شامات نگاشت .این اثر در زمرۀ اندک آثاری است که پیوسته مورد توجه صاحبنظران
قرار گرفته ،چه آنهایی که این اثر را ستای
که آن را مورد نکوه

کرده و از آن بهرهمند گشتهاند و چه آنهایی

و طعن قرار داده و به انکار آن برخاستهاند .این کتاب در چهار

فصل :ربع عبادات ،ربع عادات ،ربع مهلکات و ربع منجیات به طریق تصوّف و عرفان
تدوین شده است .وی در آغاز این اثر گرانبها تصریح مینماید که سبب تألیف این کتاب،

 .1برای آگاهی بیشتر می توان به مقالۀ« :فهرست آثار چاپی غزّالی» ،نوشته کامران فانی ،نشریۀ معارف،
شماره  1363 ،3مراجعه نمود.
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مقابله با عالمان بیعمل و مدعیان دروغین و روحانیان متظاهر بوده است .همچنین از

اثرپ یران این اثر ارزشمند ،شهابالدین سهروردی است که در کتاب عوارفالمعارف
خود به کرّات از تأثیر احیاءالعلوم در اندیشههای خوی

سخن میگوید.

«ابوالفرج بن جوزی (متوفی  )597کتاب منهاج القاصدین را در شرم احیاء العلوم و
کتاب اعالم االحیاء بأغالط االحیاء را در اعتراضات بر غزالی نوشت .خود ابن جوزی در
ترجمۀ حال غزّالی مینویسد که کتاب احیاء العلوم را به م اق اهل تصوّف نوشته و از
حدود فقاهت خارج شده است»( .همایی ،1368 ،ص  )244بزرگترین شرم این کتاب
تحت عنوان :إتحاف السّادۀ المتقین بشرم إحیاء علومالدین در چهارده مجلد توسط مرتضی
زبیدی تألیف شده است ،هم چنین مال محسن فیض کاشانی از اندیشمندان شیعۀ امامی در
قرن یازده ها .ق شرحی را بر این اثر با نام :المحلۀ البیضاء فی إحیاء اإلحیاء نگاشت .کتاب
إحیاء علوم الدین در سال  621ها .ق توسط مؤید الدین محمد خوارزمی در دهلی به
فارسی ترجمه شد که در زمرۀ کهنترین ترجمه از این اثر محسوب میشود و برخی از
کتابهای دیگر وی مانند :المرشد االمین به گونهای تلخیصی از این اثر ارزشمند است.
کیمیای سعادت مهمترین کتابی است که غزالی به زبان مادری برای هممیهنان خود به
زبان پارسی تألیف کرده است« .این کتاب جوهر و خالصۀ إحیاء العلوم است و گویند
برای مردم خراسان پس از بازگشت از سفر ده ساله نوشت .این کتاب میان سالهای  491تا
511ها .ق تألیف شده است و از کتبی است که میتوان حقیقت غزّالی را در آن جستوجو

کرد ،چه در آخر عمر و در ایام عزلت و گوشهگیری او تألیف شده است .سبک کیمیای
سعادت بر بنیاد و اصل سبک نثر عرفانی ،مانند کشف المحجوب هجویری و دیگر نثرها و
روایات متصوفه قدیم نهاده شده است»( .غزّالی ،1361 ،ص)7
سایر کتابها یی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته عبارتند از :آدابالصوفیۀ،
اآلداب فیالدین ،األربعین فی أصول الدین :ا سومین بخ

از کتاب جواهرالقرآن وی است

ا أیهاالولد :عالمه همایی در کتاب غزالینامه اظهار می دارد ،این کتاب به فارسی نگاشته
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شده و برخی نیز به عربی نقل کردهاند .و این عقیده ظاهراً مقرون به صواب است؛ زیرا متن
این کتاب موسوم به فرزندنامه است که جزو مکاتیب فارسی امام غزالی داخل شده است و
اکثر متوجه این نکته نشدهاند که این خود همان رسالۀ مستقلی است که به ایّهاالولد تعریب
شده است .خالصۀ البصانیف :این کتاب به فارسی است و محمدامین نقشبندی آن را به عربی
ترجمه نموده است .الدهۀ الفاخرۀ فی رشف علوم اآلخرۀ :هر چند انتساب این کتاب به
غزالی مورد تردید قرار گرفته است؛ اما سیوطی در کتاب الحاوی فی الفتاوی صحّت انتساب

این کتاب را به غزّالی با توضیحی مبسوط تأیید نموده است .المنلِّ من الضَّالل والمفصح عن
االحوال :این کتاب به نام اعترافات غزالی به فارسی نیز منتشر شده است.

سایر آثار غزّالی در موضوع تصوّف عبارتند از :بدايۀ الهدايۀ و تهِّيب النفوس بآداب
الشرعیۀ ،جواهرالقرآن و درره ،الحکمۀ فی مخلوقاتاهلل ،الرسالۀ اللدنیّۀ (در استناد این

رساله به غزّالی اختالف نظر است) .الرسالۀالوع،یۀ ،فاتحۀالعلوم ،اللواعدالعشرۀ ،الکشف و
التبیین فی غرر الخلق أجمعین ،المرشد األمین إلی موع،ۀ المؤمنین (من إحساء علومالدین)،
مشکاۀاألنواه ،مکاشفۀ القلوب المقرب إلی حضرۀ عالم الغیوب ،منهاج العابدین إلی اللنۀ،
میزانالعمل ،جامعالحقائق ببلربۀ العالئق ،زهدالفاتح ،مدخل السلوک إلی منازل الملوک،
معراج السالکین ،نوهالشمعۀ فی بیان ظهر اللمعۀ و. ...
نتیجه
 .1تصوف نتیجۀ فلسفۀ خسروانی است که پس از اسالم پدیدار شد و آمیختهای است ،از
عقاید حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بودهاند و به عقیدۀ شیخ اشراق
تصوفی را که اکابری همچون :ابو سعید ابوالخیر ،بایزید بسطامی ،ابوالحسن خرقانی ،منصور
حالج و ...ترویج نمودند ،در حقیقت ،میراث کهن و یادگار حکمای خسروانی است؛
 .2از لحاظ سنخیت و طریق صوفیه تصوف غزّالی همسن
رومی است؛

و همنظیر موالنا جاللالدین
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 .3شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژهایی برخوردار است .او همچنانکه متکلم و فقیه
بزرگی است ،در سیاست نیز بسیار زبردست میباشد ،قدرت و بنیۀ دان
میتوان در نگار

سیاسی وی را

نامههای او به ملوک ،سالطین ،وزیران ،امرا ،ارکان دولت و...

جستوجو کرد .سلطۀ فکری و اندیشهای غزّالی موجب شد که در قرون بعدی پیوسته
اندیشهها و آثار

سرلوحه اندیشۀ اندیشمندان قرار گیرد؛ بهگونهای که بسیاری از

اندیشمندان وی را مجدد و احیاگر دینی میدانند؛
 .4غزالی در عصری ظهور پیدا کرد که کشمک ها و مجادالت م هبی ،فرقهای رواج
داشت؛ و بهواسطۀ مهارت فوقالعاده که در کار داشت ،ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان
و قلم

زبون و ناچیز میماندند .وی به نکوه

صوفینماها پرداخت و در عین اینکه خود

به تصوّ ف اعتراف داشت و در نهایت به مسلک صوفیّه روی می آورد؛ اما راه تصوّف را از
مستصوف و صوفینماهای عوامفریب جدا میداند .تصوّف ابوحامد غزّالی که در عمل،
آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد ،در حقیقت ناشی از اندیشۀ فلسفی و
رفنگری در حدود علمی وی بود؛
 .5هر چند غزّالی به اشعری بودن مشهور است؛ اما هیچگاه در چارچوب اصول اشعری
محدود نشد .اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشههای ابوالحسن اشعری نیرومندتر و گستردهتر
است؛
 .6گر چه غزّالی از آن دسته از سالکانی است که در آغاز متعبّد به شریعت بود؛ اما
علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی نمیدانست .او اندیشۀ خود را به
گونهای بیان می کند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است .رن

اشراق روحانی در

عقاید غزّالی موجب میشود ،یهن وی از کالم به تصوف و از قلمرو برهان به قلمرو
مکاشفه سمت و سو پیدا نماید.
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 ااااااااااااااا ،)1371( .دو مکتوب فارسی ،تصحیح و مقدمه :نصراهلل پور جوادی،مجلۀ معارف ،دورۀ هشتم شمارۀ یک ،فروردین ا تیر.
 ااااااااااااااا ،)1374( .میزان العمل (ترازوی کردار) ،تصحیح :سلیمان دنیا ،ترجمه:علی اکبر کسمایی ،تهران :انتشارات سرو .
 ااااااااااااااا ،)1349( .المنق من الضالل (اعترافات غزّالی) ،ترجمه :زینالدینکیائینژاد ،تهران :انتشارات عطایی.
 ااااااااااااااا ،)1328( .الرسالۀ اللدنیّۀ ،قاهره :مطبعۀ کردستان العلمیّۀ. ااااااااااااااا ،)1362( .فضائل االنام من رسائل حلۀاالسالم (مکاتیب فارسیغزّالی) ،تصحیح :عبا

اقبال ،تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

 محمدی ،کاظم ،)1386( .غزّالی در جستوجوی حقیقت ،تهران :انتشارات نجمکبری.
 -همایی ،جاللالدین ،)1368( .غزّالی نامه ،تهران :مؤسسۀ نشر هما.

نیمنگاهی به پیوند آموزشی میان استاد و دانشجو
از دیدگاه غزّالی و ابنجماعه
دکتر محمدحسین ساکت



چکیده
کتابها و رسالههایی چند دربارۀ آیین و رو
دانشجو ،در میراث مکتوب فرهن

اساتادی /شااگردی یاا پیوناد آموزشای اساتاد/

و تمدن اسالمی برجا مانده است .در ایان زمیناه نویساندگان و

دانشمندانی که وابسته به دبساتانهاای فیلساوفان ،حادیثداناان ،فقیهاان ،صاوفیان و تااریخنگااران
بودهاند ،نگاشته ای مستقل یا درمیانۀ اثر و یا فصلی جداگانه از خود برجا نهادهاند .ماا از ایان دساته
نگاشتهها به «آموزشنامه» یاد میکنیم .در این گفتار ،نمونهای از دبستان صوفیان (غزّالی) و نمونهای
از دبستان فقیهان (ابن جماعه) به جستار درآمده است.
کلیدواژه :آموزشنامه ،پیوند آموزشی ،نامهای گونااگون اساتاد و دانشاجو ،احیااء علاومالادین،
غزالی ،ابنجماعه.

 .مستشار پیشین دیوان عالی کشور ،پژوهشگر حوزۀ حقوق و فرهن

و تمدن اسالمی ،وکیل دادگساتری.

)(saketcultural@yahoo.com

تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
دربارۀ فرهن

آموز

اسالمی ) (pedagogyیا آیاین شااگردی /اساتادی ،کتاابهاا و

رسالههایی چند به زبان تازی نگاار

یافتاه اسات .در ایان میاان ،فیلساوفان ،حادیثداناان،

فقیهاان ،تاااریخنگااران و صااوفیان هاار کادام بااا نگااره و انگااارۀ ویااژۀ خاوی

بااه نگاشااتن

«آموزشنامه» ) (Istructive Proceduresدست یازیدهاند.
در میااان فقیهااان ،پااس از اباانسااحنون تنّااوخی (56-212هااا869-817 /م) مراکشاای،1
بدرالاااادین جماعااااۀ کنااااانی حَمااااوی (733-639هااااا1333-1241 /م) از نااااامبردارترین
آموزشنامهنگاران است .از اندیشهگران صوفیمن

مسلمان ،امام محمد غزّالی توسای (-415

515ها1111-1115 /م) در پهنۀ اندیشهورزی آموزشی ،بلندآوازه و ماندگار مانده است.
در این گفتار نگاهی میاندازیم به دیادگاه ایان دو ناامور در پهناۀ آماوز

اساالمی در

پیرامون سرشت ،رگ و ریشههای پیوند میان استاد و دانشجو.
کاربرد نامهای گوناگون برای استاد و دانشجو
در تاریخ اندیشه گری و آموزشی مسلمانان در سراسر سدهها و سرزمینها باه لقابهاا و
نامهایی گوناگون و فراگیر برای دانشمندان و کسانی که به کار آموز

و پرور

سارگرم

بودند (آموزشیان) برمیخوریم.
تقیالدین شبّکی (م751 .ها1349 /م) برای دانشمندان و دانشیان ،نامهای فقیاه ،محادّث،
مفسّار ،مُقااری ،اصاولی ،مااتکلّم ،نحاوی ،لُغااوی ،حکایم ،منطقاای ،جَادلی ،خِالفاای ،عطّااار،
 .1دربارۀ ابنسحنون ر.ک :ابن سحنون« ،پیشاهن

آموزشنامهنگاری» در دکتر احمد شلبی تااریخ آماوز

در اسالم از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان در مصر ،پارسی کردۀ محمدحسین ساکت ،)1387( .تهاران :نشار نگااه
معاصر ،پیوست نگارنده ،ص .459-481

نیمنگاهی به پیوند آموزشی میان استاد و دانشجو از دیدگاه ...
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شیخاالسالم و قاضیالقضات را آورده است .این نامها نشانگر کاردانی کسی بود که در آن
رشتهها به تدریس یا نگار

کتاب و رساله مینشست.

برای استاد اصطالم عالم و معلّم همگام با هم به کار میرفت .عاالم (داناا؛ دانشامند) در
فرهن

اسالمی کاربردی گسترده و ریشهدار داشته است .این وا ه با وا ۀ معلّم (آموزگاار)

آمیختگی یافت .میان دانشمند و کسی که به کار آموزشی میپرداخت (آموزگاار) جادایی
نمیبینم« .عالِمی» در پیوند به عالِم و برای گزاف (مبالغه) از لقابهاای مشاترک در سااز
میان خداوندان شمشایر و قلام باوده اسات ،اگار چاه در حقیقات دانشامندان بادان ویژگای
یافتهاند( .قلقشندی1982 ،م ،السفر الثالث ،ص )394
شیخ :یکی از نامهایی بود که به استادان میدادند .به کسی که بزرگ اسات یاا در رشاته و
هنر و یا صنعتی پی کسوت است ،شیخ میگویند .از روی احترام ،به مردم دانشامند و شایساته
و پارسا لقب شیخ میدادند .یکی از پژوهشگران بر آن است که لقب شیخ ،بعدها آماده اسات؛
زیرا در نگاشتههای جاحظ ،اغانی اصفهانی و مبرِّد نیامده است( .طوطح ،بیتا ،ص )51
فقیه :در تاریخ اندیشهگری مسلمانان ،وا ۀ فقیه از پیشینترین لقابهاا بارای دانشامندان
بوده است .در پارهای از منابع اسالمی ،وا ۀ فقیه در اشاره به دانشجو نیز به کاار رفتاه اسات.
در نشست ابوحامد اسفراینی( ،م416 .ها1115 /م) بی
فقیه (شاگرد) پای در

از  711فقیه و به روایتی دیگار311 ،

او مینشستند( .ابنخلکان ،بیتا ،ج  ،1ص )154

استاد :وا های است فارسی و از لقبهایی که همتای معلم به کار میرفته است .نخسات،
به صنعتگرانی که در کار و هنر و پیشاۀ خاوی

کااردانی و کارکشاتگی داشاتند ،اساتای یاا

استاد میگفتند .آن گاه ،این لقب را به کسای دادناد کاه در یااد دادن و آماوختن دانا

باه

دیگران مهارت نشان میداد .جمع درست این وا ه در عربی اَساتِ ه است که ماا در فارسای
به نادرستی اساتید به کار میبریم.

حکمتنامۀ مفاخر
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مدرّس :پیداست که این لقب پاس از برپاایی مدرساههاا در سادۀ چهاارم هجاری رواج
یافت .مدرّ
استادان

از معلّم درجۀ باالتری داشته است .تا کسی گواهی تادریس از آموزگااران و

نمیگرفت ،هیچگاه به نام مدرّ

به این پیشه نمیپرداخت.

امام( :پیشوا) بی گمان ،لقبی بود برای ردۀ باالی آموزشی باه کساانی کاه از دانشامندان
برجسته و بلندپایه بودند ،امام میگفتند ،مانند امامالحرمین جوینی و غزّالی .امام در دانا
آگاهی مرجع و در رشتۀ خوی

و

تکیهگاه است.

مُعید( :دستیار؛ اساتادیار) یکای از پژوهشاگران بار آن اسات کاه کاار مُعیاد (اساتادیار؛
دستیار) در سادۀ پانجم هجاری پدیاد آماد؛ زیارا کاار وی در پیوناد تنگاتنا

باا اساتادان

مدرسهها بود و مدرسهها هم در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری برپا گردید( .شالبی ،1387 ،ص
)478
مُفید :یکی دیگر از نامهای دانشمندان بود .مفید کسای اسات کاه در افزونای باه دسات
آمده از در  ،بر او اعتماد میورزند و چیزی فزونتار از دیگاران دارد .بارای هماین ،او را
مفید (بهرهرسان) میگویند.
مجتهد :به کسی گفته اند که احکاام دینای را از کتااب ،سانت ،اجمااع و قیاا

و عقال

بیاارون ماایکشااد .در شاایعۀ امامیّااه ،اجتهاااد باااالترین مرحلااه از مرحلااههااای آموزشاای و از
واجبهای کفایی است.
رُحله :یعنی آنچه به سوی
بزرگ و سرشنا
یادگیری و آموز

کوچ میکنند .یکی از لقبهای دانشمندان و حدیثداناان

رُحلاه باود ،چارا کاه در جایگااه و پایگااهی باود کاه دانشاجویان بارای
پی

او میرفتند.

مؤدِّب( :آموزگاار خصوصای و خاانگی) آموزگاار ویاژه ای کاه باه دانا آماوزان در
خانههایشان در

میدارد ،مؤدِّب میگفتند.

مربّی :که امروز در دانشگاهها و کانونهای آموزشی کاربرد گستردهای یافتاه اسات ،در
گ شته بسیار کم به کار میرفت .قلقشندی لقب مربی را همچون یکی از لقبهای صاوفیان
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رسایدن باه

خدای بزرگ را به آنان میشناساند.
مُملی( :نویساننده) به استادی که محدّث یاا وا هدان باود یاا در رشاتۀ دیگاری تادریس
میکرد و درس

را به دانشجویان مینویساند ،مُملی (امالءکننده) میگفتند.

مُفتی( :فتوادهنده) کسی که فتوا میدهد در واقع خود استاد و آموزگار است؛ زیارا هار
آنچه را نمیدانند از او میپرسند و او یاد میدهد.
تا اینجا نامهایی را دیدیم که به استادان میدادند .اینک ،به نامهایی برمیخوریم کاه باه
شاگردان و دانشجویان میدادند:
متعلّم( :شاگرد؛ دان آموز؛ دانشجو) این وا ه به اندازهای فراگیر اسات کاه کوچاک و
بزرگ را دربرمیگیرد .به هر انسانی کاه باه دانا انادوزی و تاداوم در انادوختن دانا
آگاهی گرای

و

دارد و در این راه میکوشد« ،متعلّم» میگویند.

تلمیذ( :شاگرد) وا ۀ سریانی تلمی به کسی میگویند که پیوسته میآموزد.
طالب( :دانشجو) در کتابها و نگاشتهها این وا ه بیشتر آمده و به کار رفته است .کسای
که جویای دان

و سرگرم آن است ،طالب نام میگیرد.

دارس( :پژوهنده) از وا گان همتای دانشجو (طالبالعلم) است که کمتر به کار میرود.
نووی کتاب

را ادب الدار و المدار

نام نهاده است.

متفقّه( :فقهآموز؛ شاگرد) این وا ه را کمتر برای دانشجو به کار میباردهاناد و بیشاتر باه
گونهای ویژه به دانشجوی فقه ،متفّقه یا فقهآموز میگفتهاند.
مستملی :کسی که در

استاد را در نشست در

یادداشت برمیداشتند ،بازگو میکرد .او درست نق

برای کسانی که آن را ماینوشاتند یاا
دستیار (معید) را بازی میکرد.

مُرید :نامی بود کاه صاوفیان باه شااگرد یاا تاازه کااری کاه در آغااز راه تصاوف باود،
میدادند.

حکمتنامۀ مفاخر
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مستفید :به کسی که خواستار بهرهگیری از استاد (مُفید) بود ،مُستفید میگفتناد .علماوی
را ادب المفید و المستفید نامیده است.

کتاب

متأدِّب( :ادبجو) این وا ه همتای طالب یا متعلّم (دانشجو؛ دان آموز) به کار مایرفتاه
است .در عرف پارهای از نظامهای آموزشی ،ادبجو کسی بود که از بیرون مدرسه به آنجا
میآمد و در آنجا خوابگاه نداشت و تنها از استاد در

میگرفت و میرفت.

مستفتی :خواستار فتوا ،کسی که حکام دینای در مساألهای معایّن را از مجتهاد یاا مفتای
میپرسد تا ناآگاهیا

با آن پرس

از میان برود .مستفتی از رهگ ر این پرس

دانشمندان و فقیهان میآموزد .او در اینجا شاگرد است و مفتی استاد.

و پاسخ از

1

رفتار یکسان استاد و دانشجو در پرتو یکتاپرستی
با نگاه به رسالههایی که گ شتگان دربارۀ آموز

و پرور

اساالمی و آیاین اساتادی/

شاگردی نگاشته اند ،به نام و یاد آشکاری از مساألۀ پیوناد آموزشای میاان اساتاد و دانشاجو
برنمی خوریم؛ ولی ایان بادان معناا نیسات کاه بادان نپرداختاهاناد .از نگااه رفاندیشاان و
آموزشنامهنگاران مسلمان هیچ گااه پیوناد درونای و بیرونای اساتاد /دانشاجو ،دور و نادیاده
نمانده است .از البهالی ادبیات سترگ و گاهگااه دوباارهگاوییهاا در زمیناۀ رو

و مان

استادی /شاگردی درمییابیم که یهن و زبان آموزشنامهنویس ا دانشمند استاد ،متصوف ،یاا
مدر

ا فراسوی همگای دانشاجویان باوده اسات .پیوساتگی و وابساتگی دانا

باا کان ،

همگام با رگ و ریشههای دین و احکام آن ،که به چهارهای بنیاادین و برجساته برخاساته از
متن قرآنی و سنت پیاامبری اسات ،مهامتارین دلواپسای آموزشانامهنگااران باوده اسات .در
سراسر پی شرطها و سافار هاایی کاه بارای اساتاد و دانشاجو نگاشاته آماده اسات و در
چارچوب شرطهای معنوی و اخالقی ،دانشی و دینی بهویژه در رفتار با دیگری در راساتای

 .1برای آگاهی بیشتر ر.ک :محمدحسین ساکت« ،لقبها و ناامهاای دانشایان و آموزشاگران مسالمان» ،در

دکتر احمد شلبی ،تاریخ آموز

در اسالم از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان در مصر ،پیوست  ،4ص .464-493
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آموختن آمده است ،همبستگی و وابستگی آموزشی ا تربیتی را مایبینایم .ایان پیوساتگی و
وابستگی دوسویۀ استاد و دانشجو در همۀ آموزشنامههایی کاه مسالمانان از سادههاای پای
نوشتهاند ،دیده میشود.

بایستههای آموزشی ا پرورشی استاد و دانشجو بر پایۀ آنچه غزّالی در احیاء علومالادین
و پارسی شدۀ آن کیمیای سعادت و ابنجماعه در ت کرۀ السامع و المتکلّم فی ادب العالم و
المتعلّم (از این پس :آموزشنامه ،فرهن

فرادهی و فراگیری در اسالم) آوردهاند ،هامچاون

سندی آموزشی و مرجعی تاریخی ا اجتماعی درخور نگر

است .ایان متاون ،اندرزناماه و

رهنمودنامه ای نیستند که در جهاان واقاع و رخاداد پیادایی و آشاکاری نیافتاه باشاند؛ بلکاه
سیماهایی از نمونههایی انجام گرفته و به کار بستهاند که نسالهاای گ شاته در پهناۀ مساائل
آموزشی ا تربیتی در کانونهای دانشی ،پژوهشی و فرهنگستانی از آنها بهرهها گرفتهاند .آن
نمونااههااا و الگوهااا برگرفتااه از آمااوزههااای قرآناای ،رو

و ماان

پیااامبری و هاامچنااین

زیستنامههای پیشوایان پاکباخته و دانشمندان شیفتۀ دانایی و آگاهی و دینمندان راستیناند.
مسجد نخستین مدرسه و آموزشاگاه در اساالم باوده اسات .آماوز
واقع ،کاری همتا و همدو

یاک نیاای

و در

رسالت به شمار میآمده است .بنمایۀ اسالم یکتاپرستی اسات.

در سایۀ یکتاپرستی و یکساناندیشی ،همگان و مؤمناان ،چاه اساتاد و چاه دانشاجو ،از نگااه
آموزشی و تربیتی به یک چشم نگریسته میشدند .سرشت و سرگ شت مسجد و نشسات و
برخاستهای استادان دانشمندان ،برگزاری نشستها و حلقههای در

و بحث در آنجاا بار

کسی پوشیده نیست.
سازمان آموزشی اسالم از «رو

حلقه» ،یا به تعبیار پروفساور مهادی نخساتین «مدرساۀ

دایرهای» (منیرالدین احمد ،1384 ،ص  )118آغاز شده اسات .در مساجد یاا مدرساه پیوناد
میان استاد و شاگرد ،میان امام (پیشنماز) و نماازگزار ،میاان انادرزگر و گرونادگان و میاان
همگی گروندگان درون و بیرون مسجد اگار گارو

(ایماان) راساتین در اندیشاه و کان

میبود ،یکسان مینمود .در اینجا ،میان استاد و شاگرد در به کار بستن بایستههای اخالقای و
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011

آموزشی جدایی و شکاف وجود نداشت .تنها پلکان دان

و کان

اساتاد یاا دانشاجو او را

به خداوند نزدیک میساخت« :خداوند به کسانی از شما که گرویدهاند و از دان

بهرهمناد

شدهاند ،پایگاههایی واال میبخشد»( .مجادله)11 /
بنمایهها و پایه های هنر رفتار دوسویۀ استاد و شاگرد در نگاه غزالی و ابنجماعه از آنجاا
که نخستین خواسته و آرمان دان  ،رفتار به آن است و رساندن دعوت یا فراخوانی به اساالم
جدا و رها از کردار به احکام و آیین های آن نیست ،از این رو غزالی و ابنجماعه از دانشجو
می خواهند تا در پیوند باا خویشاتن باا پااالی

دل از پساتیهاا و باا آهنا

و نیّتای نااب در

دان اندوزی به زنده نگاه داشتن دین و رفتار به ریشههای آن دست یازند.
غزالاای در رسااالۀ ایّهاالولاد :ای فرزنااد! چکیاادهای از تجربااۀ آمااوز

خااوی

را باارای

دانشجو بازگو میکند و همانگونه که در احیااء علاومالادین مایآورد ،بار بایساتگی گارد
آمدن میان دان

و کن

گردآوری ،جز با کن

تأکیاد مایورزد « :اگار صاد ساال دانا
و رفتار آمادۀ بخشای

 )97اباانجماعااه ماایگویااد« :آهنا
[دانشجو] تنها خدا را پی
خوی

خداوند نخواهی باود»( .غزالای ،بایتاا ،ص

نیااک در دانا اناادوزی و دانشااجویی آن اساات کااه

چشم بادارد و بادان رفتاار کناد و دیان را زناده نگااه دارد و دل

را پاک و روشن سازد و درون

با این نیک آهنگی و پاالی
در برابر کژروی و گرای

بخاوانی و هازار کتااب

را بیاراید»( .ابنجماعه ،1378 ،ص )88

درونی و راسترفتاری در زنادهنگااهداری دیان ،دانشاجو

به کامجویی از خوشیها و سرخوشیهاای ایان جهاان و جااه و

مال و قدرت با ایستادگی در برابر زور ،زر ،تزویر و فرمانگزاران ستمپیشه ،سپری پاوالدین
و د ی آهنین خواهد ساخت.
ابنجماعه دست یازیدن به دان اندوزی را به روزگار جوانی سفار

میکناد( .هماان،

ص  )291با این همه ،برای جلوگیری از دلتنگی و افسردگی دانشجو باید گارد
و گ ار را فرامو

نکند( .همان ،ص  313و  )311غزالی در کنار گارای

دانشجو گوشزد میکند که برای رسیدن به آرمان و خواستههای

و گشات

صاوفیانها  ،باه

از رهگ ر دان اندوزی،

از دلبستگیها و وابستگیهای ایان جهاان بکاهاد و باا اندوختاههاای خاود در برابار اساتاد،
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فروتناای از یاااد نباارد( .غزالاای ،1351 ،ص  )69 ،71 ،73دانشااجو بایااد باارای واکاااوی و
رفاندیشی در دان  ،آنچه را مهم تار اسات ،نخسات یاادگیرد و پای
دان

به دان

از آنکاه از یاک

دیگری برود ،آنچه را شایسته و بایستۀ هر دانشی است ،به جااآورد و انجاام

دهد( .همان ،ص  )85پیداست که این شرطها جز با فراهم آمدن زمینههایی بارای پیوناد باا
استاد ،که در نگاه غزالی «مرشد» (راهنما) و در دیاد ابانجماعاه «قُادوه» (پیشاوا) ناام دارد،
فراهم آمدنی نخواهند بود.
پیوند شاگرد به راهنما ،پیشوا ،دانشامند و اساتاد جاز باا احتارام و بزرگداشات از ساوی
شاگرد انجام گرفتنی نخواهد بود و اگر استاد دارای همگی شرطها و بایستگیهاای دانا ،
کن

و آیین رفتار در برابر خوی

و دانشجو نباشد ،چنان پیوندی جو

نمیخاورد .بارای

همین است که از دانشجو نمیخواهند تا از اساتادی فرماان بارد و رفتاار اساتادی را الگاوی
خود سازد که دورو ،مال و جاه دوست یا سنگدل و ستمپیشه است .چگونه راهنماا و پیشاوا
می تواند شاگرد را به نیکی و پرهیزکاری و نیای
برابر آموز

خوی

و فرمانبرداری دستور دهد ،در حالی که

رفتار نکرده استچ! اینجاست کاه رشاتۀ پیوناد و پیوساتگی آموزشای

بایستۀ هر پیشوایی گسسته و پاره مایشاود .باه فرماودۀ اماام علای (ع)« :دوکاس پشات مارا
شکست :دانشمند پرده در و نادان زهدپیشه»( .همان ،ص )81
دلسوزی استاد به دانشجو از سفار های غزالی و ابانجماعاه اسات .غزالای مایگویاد:
استاد باید دانشجویان را بهسان فرزندان

بداند و بر آنان دل بساوزاند .در اینجاا ،غزالای باه

سخن پیامبر (ص) ارجاع میدهد که فرمود« :همانا من برای شما مانند پدرم باه فرزناد » و
در تفسیر این گفته مینویسد« :به اینکه آهن
از رهانیدن فرزند از آت

رهایی آنان از آت

آن جهان کند کاه بسای

این گیتی به دست پدر و مادر مهمتر است .برای همین اسات کاه

حق آموزگار از حق پدر و مادر بیشاتر اسات ...آموزگاار سابب زنادگی مانادگار و پایادار
است»( .ابنجماعه ،1378 ،ص )319
ابنجماعه شارطهاای پیشاین را در بایساتگی فرماانبارداری دانشاجو از اساتاد باه تنگناا
میکشاند« :دانشجو میتواند استادی را که قرار است پی

او در

بخواند ،خاود برگزیناد.
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بر دانشجوست تا خوی و من

خوب و ادب و رفتار را تاا مایتواناد از کسای فراگیارد کاه

شایستگیهای کل و تمامعیاری دارد و دلسوزی و جاوانمردیا
کمبود پارسایی ،دینداری ،خوی و من
کش

آشاکار و هویداسات .باا

نیکو در استاد ،دانشجو به دانا افزایای گارای

و

نشان نمیدهد .یکی از پیشینیان گفته است :این دان  ،هماان دیان و آیاین آسامانی

است ،پس ن یک و درست بنگرید و درنا

ورزیاد کاه دیان خاوی

را از چاه کسای فارا

میگیرد»( .همان ،ص )312
در ایاان راسااتا ،اباانجماعااه از شاااگرد ماایخواهااد تااا در کارهااای

از اسااتاد خااوی

فرمانبرداری کند و از اندیشه و چارهپردازی او سرنپیجد؛ بلکه با او همانگونه باشاد کاه بیماار
با پزشک کاردان و کارکشته است .پس ،در آنچه آهن

انجاام دادنا

رایزنی پردازد و در آنچه بدو اعتماد میورزد ،در پی خرسندیا

را دارد باا اساتاد باه

برآیاد و در بزرگداشات

گزافهکند و با خدمت به وی به درگاه خداوند بزرگ نزدیکی جوید( .»...همان)
پیوند آموزشی شاگرد و استاد بر پایۀ مفهوم پیشوا در دان

و کن  ،پیامد فرخندهای به

بااار ماایآورد :بااودن فااراوان شاااگرد ناازد اسااتاد باارای راهنمااایی جسااتن ،فرمااانباارداری و
الگوپ یری از او .در کارهای آموزشی بهویژه دان هاای دینای ایان همراهای و نازد اساتاد
فراوان رفتن ،از بایستههایی است که پیوسته شاگرد بدان سفار

میشده اسات .گ شاتگان

از این بایستگی به «تمشیخ» (استاد دیادن) یااد کاردهاناد .ابانجماعاه باه پیاروی از شاافعی،
آموختن از رهگ ر و «درون کتاابهاا» یاا بارگهاای کتااب و نوشاتههاا را باه ساانِ اساتاد
پنداشتن (تمشیُخُالصَّحیفه) را نمیپ یرد .بزرگترین گرفتاریها ایان اسات کاه بارگهاای
کتاب را بهسانِ استاد بگیریم و از نگاشتهها به جاای انباشاتههاای آموزگااران بهاره جاوییم.
(همان ،ص )311-312
بدینگونه ،پیوند آموزشی ا پرورشی مستقیم میان دو سوی آموز
شرط بنیادین در کار آموز

ا اساتاد و شااگرد ا

اسات؛ در واقاع پلای اسات میاان آن دو از یاک ساو ،و میاان

گ شتگان و پیشینیان ،از دیگار ساو .اگار کاار باازگویی از گ شاتگان را از رهگا ر رشاتۀ
استادان ،دانشمندان ،فقیهان ،پیشوایان و یاران پاکباختۀ پیامبر (ص) پی گیریم ،باه آموزگاار
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رسالت میرسیم که پیشوای هر آموزگاری است که مردم را به دین و آیاین اساالم و رفتاار
به آن فرا میخواند .هیچگاه تبلیغ و رساندن احکاام دیان از دعاوت (فراخاوانی) کاه هماان
رفتار و کن

است ،جدا و گسسته نباوده اسات .در اینجاسات کاه رگ و ریشاههاای رف

پیوند میان آموز

و پرور

اسالمی در یکتاپرستی اسالمی با استاد و دانشجو نهفتاه اسات.

(رضوان سید ،1981 ،ص )11
پیوند مع نوی میان اساتاد و شااگرد حتای پاس از مارگ اساتاد نیاز مایپایاد و مایماناد.
ابنجماعه سفار

میکناد کاه« :دانشاجو بایاد تاا زناده اسات ،اساتاد

فرزاندان ،خویشان و دوستان

پس از مرگ وی سر بزند و پیوساته باه آرامگااه

برای

آمرز

دان

و دین ،رسم و عادت وی پیشۀ خوی
غزالی ،دان

بخواهد و از سوی او صادقه بدهاد و راه و رو
و کن

را دعاا کناد و باه

او را در پای

بارود و
گیارد و در

سازد( .»...ابنجماعه ،1387 ،ص )316

را با هم «کلید نیکبختی همیشگی» میداند و برای این سخن خاود

از سخنان پیامبر گواه میآورد .پیامبر میفرماود« :دو خاوی در کسای کاه دوروسات ،گارد
نمیآید ،خو رفتاری و رفاندیشی در دین» و « ...برترین مردم ماؤمن دانشامندی اسات
که اگر بدو نیاز افتد ،سود رساند و اگر از او بینیاز شوند ،خویشتن بینیاز ساازد» و «دانا
را گنجینههایی است که کلید آنها پرسیدن است .هان ،بپرسید کاه در آن چهاار تان پاادا
مییابند :پرسنده ،دانشمند ،شنونده و دوستدار آنان»( .غزالی ،1351 ،ص )59-61
آنچه از سفار ها ،اندرزها و راهنماییهای غزّالی و ابن جماعه پیداسات ،اینکاه اساتاد
وظایف سنگینی در برابر شاگرد دارد .پاسداری از دان  ،خاو رفتااری و خاو رویای باا
شاگردان ،رسیدگی به کارهای آموزشی دانشجو ،نرمخویی با آنان و پرداخت به نگاار
گردآوری با داشتن شایستگی و دان  ،پاالی
دوستی ،دوری از سالو
به کار آموز

دان

و

از پلیادی آزهاا ،راهنماایی باا مهار و

و مردمنمایی و  ...از بایستههای هر آموزگار و اساتادی اسات کاه

میپردازد( .ابنجماعه ،1387 ،ص )63-84 ،87

حکمتنامۀ مفاخر
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اگر میان نکتههایی که روانشناسی آموز

در جهان امروز مطرم میساازند و

و پرور

اندرزها و سفار هایی کاه آموزشانامهنویساان مسالمان پیشانهاد دادهاناد ،سانجی انادازیم،
همانندیهای فراوانی میبینیم.
غزالی از کسانی است که بی

از دیگران کتاب و رساله نگاشته است .شاهکار او احیااء

علومالدین است کاه هایچکاس از بزرگاان اساالم همتاای آن را نیااورده اسات .گفتارهاا و
جستارهای فراوانی در این کتاب دربارۀ آموز
در کتاب گرانسن

و پرور

آمده است که کوتاهشادۀ آن را

کیمیای سعادت او به فارسی میخاوانیم .گفتنای اسات کاه بسایاری از

دیدگاههای آموزشی ا پرورشی غزّالی با گ شت بی

از نهصد ساال هناوز تار و تاازهاناد و

دانشمندان امروزین و آگاهان به مسائل آموزشی و تربیتی آنها را بهامناد و در خاور نگار
میشمارند( .نفیسی ،1313 ،ص )29-31
نتیجه
نگاه و نگر های روانشناسانۀ غزالی ،وابسته به مکتب عرفانی آموزشی ،در کتاابهاای
احیاء ،کیمیای سعادت و رسالۀ ایهاالولد پس از بهبود او از گرفتاری روانی و کنارهگیری از
کارهای دیوانی و درباری به بار نشستهاند .از نگاه غزالی ،دان  ،پرست

دل و نماز درون و

نزدیکی به خداوند بزرگ است( .حسنعلی مراد2113 ،م ،ص )227
ابنجماعه نیز ،که از نگاشتههای پیشینیان خود و از آن میان غزالی بهرههاا گرفتاه اسات،
با نگار

آموزشنامه (ت کرهالساامع و الماتکلم فایادب العاالم و الماتعلم) تاأثیر شاگرف و

چشمگیر و رفی بر دیگر آموزشنامهنگاران پس از خود نهاد است.
سنج

1

میان دیدگاههای آموزشی غزالی و ابانجماعاه مایتواناد در قالاب رساالههاا و

پایاننامههای دانشگاهی در رشته های علوم تربیتی و فرهنا
کتاب های پژوهشی کسانی که به تاریخ و نهاد آموز

و پرور

بنمایههای گرانبها و فراوانی فرادست آورد.

 .1ر.ک :آموزشنامه ،فرهن

و تمادن اساالمی و هامچناین

فرادهی و فراگیری در اسالم.

مسلمانان دلبستگی دارند،

منابع
 -ابنجماعه ،)1387( .آموزشنامه ،فرهن

فرادهی و فراگیری در اسالم ،پارسایکاردۀ

محمدحسین ساکت ،تهران :نشر نی.
 ابن خلکان( .بیتا) ،وفیات األعیان و أبناء الزمان ،جلاد اول ،تحقیاق :احساان عباا ،بیروت :دارالثقافه.
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چکیده
یکی از صداهای مانا در سپهر جهان اسالم و سپهر جهان اماروز کاه از اواخار ساده پانجم هجاری
طنینانداز شد و از همان زمان مخالفاان و موافقاانی در قلمارو گساترده جهاان اساالم از کاشاغر تاا
اندلس داشت ،صدای امام محمد غزالی بهویژه در احیاء علوم دین است .نخستین واکن

منفی باه

صدای ماندگار غزالی که در احیاءسوزی تبلور یافت ،در شهر قرطبه اندلس به روزگاار حکمرانای
مرابطین در اوایل سده ششم هجری در زمان حیات وی صاورت گرفات .در جساتار حاضار هماین
پدیده شنیع را با رو

تحلیلی ا توصیفی بررسیدیم؛ البته با رویکردی تبارشناسانه و نشان دادیم این

همه یکی از جلوههای بارز «تصلب سنت و زوال اندیشه» است که زائیدۀ تعصبات فرقهای و م هبی
بوده و موجب زوال شکوه و تعالی فرهن

و تمدن اسالمی شاده اسات کاه پای تار عصار زریان

خوانده شده بود و مقدمات ویرانی کامل تمدن درخشان اسالمی را از رهگ ر ایلغار ددمنشانه مغول
فراهم کرد.
کلیدواژه :غزالی ،احیاء علوم دین ،اندلس ،کتابسوزی.
* .استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم ا خوارزمی(habibabbasi45@yahoo.com) .
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مقدمه
از سدۀ سوم هجری قمری که فرهن

و تمدن جهان اسالم با تمدنهای پیرامون خوی

اعم از تمدن یونان ،ایران ،مصر و هند تعامل پویا پیدا کرد و بیاتالحکماۀ ماأمون در بغاداد
مرکز چنین تعامالتی شد ،روی به بالندگی و زایندگی نهاد .کتااب الفهرسات ابان نادیم تاا
حدودی بیانگر چنین وضعیت شگفت فرهن

است که تنها پس از رنسانس میتاوان نشاان

این پدیدۀ شگرف را در اروپا جست.
در چنین دورهای دیگر از خواب ،خرافه و جهل چندان خبری نیست .فرهنا

و تمادن

در سپهر جهان اسالم چندان میبالد و به تعبیار شافیعیکادکنی «سااختار سااختارها »1در آن
اوج میگیرد و مدار حرکت جامعۀ اسالمی حول محور خرد و عقالنیت چندان مایچرخاد
که مقدمات نوزایی و امانیسم اسالمی فراهم میشود و چنان تمدن درخشانی خلق مایشاود
که برخی آن را «عصر زرین» و برخی هم «رنسانس اسالمی» میخوانند.
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یکی از رهاوردهای مهم عصر زرین اسالمی پدیدن آمدن جامعهای «چند صدایی» 3اسات.
جامعه ای با چندان قلمرو گسترده و فراخ که از کاشغر چین تا اندلس اسپانیا امتداد مییاباد .در

 .1برای تعبیر «ساختار ساختارها» ر.ک :محمدرضا شفیعی کدکنی ،مجله داشاکده ادبیاات دانشاگاه تربیات
معلم  ،سال ( 17پاییز ،)1388

 ،65ص .7-14

و همو رستاخیز کلمات  ،تهران سخن  ،1391،ص .255-264
 .2در این باره ر.ک :آدام متز ،تمدن اساالمی در قارن چهاارم هجاری ،ترجماه علیرضاا یکااوتی قراگزلاو،
تهران :انتشارات امیرکبیر ،ص 9؛ جوئل ل .کرمر ،انساانگرایای در عصار رنساانس اساالمی ،ترجماه ساعید
حنایی کاشانی ،تهران :نشر دانشگاهی.1375 ،
 .3عبدالحسین زرینکوب« ،فرهن

چند صدایی و فرهن

تک آوایی» ،مجله بخارا،

 ،1مرداد .1377
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چنین جهان فراخی صداهای متکثر ،متعدد و متفاوتی مانناد ابوریحاان بیرونای ،فاارابی ،رازی،
غزالی و ...طنینانداز میشود که هنوز میتوان صدای آنان را از دیوارۀ زمان شنید.
یکی از صداهای مانا در سپهر جهان اسالم و سپهر جهان امروز که از اواخر ساده پانجم
هجری طنینانداز شد و از همان زمان مخالفان و موافقانی در قلمرو گستردۀ جهان اسالم که
از کاشغر تا اندلس امتداد داشت ،پیدا کرد و هنوز هم صادای او در جهاان اماروز انعکاا

دارد .چنانکه در روزگار کنونی پژواک صدای امام محماد غزالای باهویاژه در احیااءعلوم
دین را میتوان از راههای مختلف شنید ،از جمله از رهگا ر گفتاار و نوشاتار مولاوی پاژوه
ایرانی عبدالکریم سرو

و نیز در رمان دو سال و هشت ماه و بیست و هشات روز نویسانده

بریتانیایی در کنار ابن رشد شنید.
شاید بتاوان نخساتین واکان

منفای باه صادای مانادگار غزالای را کاه در احیااء علاوم

دینسوزی تبلور یافت در شهر قرطبه اندلس به روزگار حکمرانای مارابطین در اوایال ساده
ششم هجری در زمان حیات غزالی سراغ گرفت .از قضاا ایان دولات مساتعجل باه پاینادانی
ابنالعربی المعافری و حمایت دینی غزالی توسط یوسف بن تاشفین در قرطبه تأسیس شاد و
چند دهه بعد به همت موحدین منقرض شد.
در جستار حاضر در صدد هستیم تا پدیدۀ شوم و شنیع کتاابساوزی در جهاان اساالم و
بهویژه احیاءسوزی در اندلس را واکاویم و نشان دهیم که این همه یکی از جلاوههاای باارز
«تصلب سنت و زوال اندیشه» است کاه زائیادۀ تعصابات فرقاهای و ما هبی باوده و موجاب
زوال شکوه و تعالی فرهن

و تمدن اسالمی شده است که پی تر عصر زرین خوانده شاده

بود و مقدمات ویرانی کامل تمدن درخشاان اساالمی را از رهگا ر ایلغاار ددمنشاانه مغاول
فراهم کرد.
 .0پیشینۀ تحقیق
دربارۀ پدیدۀ شگرف کتابسوزی ،کتابها و مقاالت چندی به زبانهای مختلاف باه ویاژه
عربی نوشته و ترجمه شده است .از جمله:
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کتابهایی در آتش تألیف لوسین پلسترن

در اواخر سال  2114م  .کتابی با عنوان کتابهایی که سوزانده می شوند ،تاریخ ویرانی
کتابخانهها ،در شهر پاریس به همت انتشاارات دونویال 1منتشار شاد و شا

ساال بعاد ایان

کتاب تحات عناوان کتاب تحتارق؛ تااریخ تادمیرالمکتبات توساط هاشام صاالح و محماد
مخلوف به زبان عربی ترجمه و در سال  2111در دوحه به همت وزارت فرهن

و هنر قطار

منتشر شد.
نویسنده این کتاب شگرف و ارزنده ،لوسین پلسترن ( )lucian polastronفرانسوی تبار
است .این نویسنده به دو زبان شرقی :چینی و عربی مسلط اسات .تخصاص اصالی او تااریخ
هنر ،بهویژه هنر خط است .تااکنون کتاابهاا و مقااالت بسایاری از وی در حاوزه کتااب و
خط ،مانند کتابِ برگها؛  2111سال تاریخ منتشر شده است .او در این کتاب و در مقاالت
مختلااف از جملااه مقالااۀ  19مااار

 2114مجلااه لوبااون فرانسااه از تاااریخ مسااتمر نااابودی

کتابخانهها از قدیم ترین ازمنه تا زمان حاضر بحث کارده اسات .مؤلاف در ایان کتااب کاه
حکم دايرۀالمعاهفی فراگیر برای تاریخ کتابخانهها از روزگاران غبارآلود تاا عصار دیجیتاال
دارد ،سیر تاریخی کتابسوزانها و ویرانی کتابخانهها را از قدیمترین زمان یعنی حادود 14
سده قبل از میالد مسیح تا سالهای اخیر در بوسنی ،افغانستان و عاراق تصاویر کارده اسات.
کتاب شامل یک مقدمه و  12فصل و دو پیوست است( .أدونیس ،2115 ،ص )268
 .1حرق الکتب فی التراث العربی کتابسوزی در میراث عربی نوشاتۀ ناصار الحزیمای.
نویسنده در این کتاب حوادث و اخباار ناابودی کتاابهاا را در میاراث عربای باه دو دساته
تقسیم میکند :نخست نابودی کتاب توسط قدرت و دو دیگر نابودی کتاب توسط افراد باه
دلیل علمی یا اعتقادی یا روانی کاه در هار یاک از ایان کتاابهاا اشاارتی اجماالی باه امار
کتابسوزی در اندلس و به خصوص سوزاندن احیاء علومالدین به اختصار تمام اشاره شاده
است.
1. Livres en Feu. Histoire de la destruction sans Fin des bibliotheques. Lucien X. Polastron.
Paris: Denoel 2004.
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همچنین در دو مقاله یکی به زبان عربی و دیگری باه زباان فارسای کاه درباارۀ مواجهاۀ
اندلسیها با امام محمد غزالی و احیاء علوم دین نوشته شاده باه ایان مهام اشااراتی اجماالی
شده:
« .1احیاءعلومالدین فی منظورالغرب االسالمی ایام المارابطین و الموحادین» نوشاته محماد
المنونی چاپ شده در جشن نامۀ غزالی تحت عناوان ندوۀ ابوحامادالغزالی دراساات فای
فکره و عصره و تاثیره .منشورات رلیۀ اآلداب و العلوم االنساانیه بالربااط جامعاۀ محماد
الخامس ،سنۀ .1988
« .2رویارویی دانشمندان مغرب و اندلس با غزالی و کتاب احیاء علوم الدین» نوشتۀ علیرضا
روحی و علی غفرانای ،در فصالناماۀ مطالعاات تااریخی جهاان اساالم ،بهاار و تابساتان
 -1395ص .125-153
 .1روش تحقیق
در جسااتار حاضاار ابتاادا بااا تکیااه باار منااابع و مآخ ا قاادیم و جدیااد ،پدیاادۀ شااگرف
کتااب ساوزی در تااریخ جهاان را کاویادیم و پاس از آن مناابع قادیم و جدیاد مرباوط باه
احیاءسوزی را با رو
از همین رو پی

تحلیلی ـ توصیفی بررسیدیم ،البته با رویکردی تبارشناسانه.
از ورود به بحث اصلی ،تاریخچه پدیدۀ شوم کتابسوزی را با تکیه بر

کتاب پلسترن به اختصار بررسیدیم و نشان دادیم که همزاد واقعی انسان همانند خاود انساان
در ادوار متعدد تاریخ و در مکانهای مختلف مورد جور جفا بوده و هست.
 .1پدیدۀ شگرف کتابسوزی
پدیدۀ نشر کتاب نه تنها در زمان حاضر که از گ شته های دور ـ یعنی از همان زمان کاه
به تعبیر زندهیاد اخوان ثالث« :آن پدر جدم اندر اخم جنگلی یا خمیاازه کاوهی روز و شاب
میکشت یا میخفت» با بلیۀ حریق همراه بوده است و به تباع آن باا مصایبت انساانساوزی.

حکمتنامۀ مفاخر
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برابر پژوه

دقیق و عالمانه پلسترن تقریباً تاریخ ویران کردن کتابخانههاا از مصار باساتان و

 14سده پی

از میالد مسیح و با اخناتون 1آغاز شد .او وقتی در طیبه 2به قدرت رسید ،متاون

قدیمی را به انگیزههای کامالً سیاسی نابود کارد و مرکاز حکومات خاود را از آن شاهر باه
عمارنه منتقل کرد و در آنجا کتابخاناهای جدیاد و خااص خاوی

را بناا کارد؛ اماا وقتای

درگ شت ،کاهنان نیز از سر کینخواهی و به تالفی کردار او ،آن کتابخانه را نابود کردند.
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(بوالسترون ،2111 ،ص )31-27
این مورخ در ادامه از ویرانگری دیگری در تاریخ بشر ساخن مایگویاد و آن ناابودی
کتابخانه آشوریۀ آشورپانی پال 4است که  635ساال پای

از مایالد درگ شات .پاس از 25

سده ،در سال 1861م .باستانشناسان بریتانیایی ،بقایای ایان کتابخاناه را ضامن حفااریهاای
خود در منطقۀ بین النهرین پیداکردناد ،آناان در بادو امار ،ایان الاوام و کتیباههاای گلای را
عروسکها و ابزارهای زینتی میپنداشتند .بخ هایی از آنها را فروختند و بخا هاایی را
به موزه بریتانیا منتقل کردند؛ اما دیری نگ شت که متخصصان در میان این الوام باینظیار و
ارزنده حماسه گیلکم  5و افسانه تیامت ،6سرودهای در وصف آفرین

انساان نخساتین و

جهان ،را یافتند و دریافتند که شخص آشاورپانی پاال ایان الاوام را جماعآوری مایکارده
است .هم چنین به ماوزه فالدلفیاا اشااره مایکناد کاه لاوم بسایار ارزناده در آن نگهاداری
 .1اخناتون ،آمینوفیس  Amenopnsیا امنحوتو نام چهار فرعون مصر بود .اخناتون چهارم در فاصله سالهای
 1354-1372ق.م .میزیست .اصالحگر دینیای که عبادت آ تون را جای گزین عبادت آمون کرد.
 Thebais .2نام قدیم مصر علیا بود.
 .3سعد عبدالمطلب العدل در یکی از کتابهای خود کامالً به این آت سوزی پرداخته و به تفصیل در باب
آن بحث کرده است ر.ک :أخناتون ابو االنبیاء ،القاهره :مکتبه مدبولی ،2118 ،ص .19
 .4آشورپانی پال حاکم آشوری در فاصله سالهای  626-669ق.م.
 .5حماسه گیلگم  ،سرودۀ آشوری ا بابلی شاامل  451و  3بیات حادود ساال  2111ق.م .دردوازده لوحاه
بزرگ در کتابخانه آشور پانیپال در نینوا بوده است.
 .6افسانۀ تیامت ،اشعاری در وصف آفرین

جهان و نخستین مادر و پدر عالم.
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میشود ،این لوم شامل  62عنوان اثر ادبی با قدمت  2111سال قبل از مایالد اسات( .هماان،
ص )34-31
چنااانکااه گ شاات مصااریان کهاان در عرصااه ساااختن کتابخانااه بساایار توانااا بااودهانااد و
کتابخانههای بسیار غنی در قلمرو خود داشتهاناد ،کاه در قارن ششام قبال از مایالد ،فالسافه
یونان از جمله افالطون و فیثااغورث باه کارات جهات دیادار از ایان کتابخاناههاا باه مصار
میآمدهاند .در آثار یونانی هرگز از وجود چنین کتابخانههایی یکری به میان نیامدهاست .از
این رواست که برخی با بدبینی تمام مدعی شده که یونانیان دو حماساه ایلیااد و ادیساه را از
مصر ربودهاند.
1

هم چنین پلسترن از کتابخانه اسکندریه بزرگ یاد میکند که در عهاد بطالماه بناا شاد.
نخستین حاکم این سلسله ،هم مناره اسکندریه را که از عجایب هفتگانه جهان است ،بنا نهاد
و هم کتابخانه این شهر را با نام «فردو

معرفت» .بطلمیو

اغلاب خردمنادان جهاان را باه

دیدار از اسکندریه دعوت و تشویق میکرد و غ ا ،مسکن و مستمریی نیز برای آناان تعیاین
مینمود .این کتابخانه در آغاز دارای حدود  21هزار جلد کتااب نفایس باود کاه بعضای از
آنها دارای چنادین جازء بودناد .آوردهاناد کاه کلئوپااترا 2پیوساته از ایان کتابخاناه دیادار
میکرد؛ اما وقتی رومی ها در عهد قیصر برای کمک بدو برابر برادر  ،بطلمیو

سایزدهم

به این سرزمین وارد شدند ،ویرانایهاای بسایاری باه باار آوردناد ،از منااره شاهر گرفتاه تاا
سوزاندن بندرگاه .در ادامه ،این کتابخانه را در سال  48ق.م .ویران کردند .شمار کتابهای
آن را در زمان خرابی حدود یکمیلیون و چهل هزار کتاب نوشتهاناد؛ البتاه شاماری از ایان
کتابها بعد از حمله اساکندر ،از ایاران باه یغماا رفتاه باود .مایگویناد قیصار مایخواسات
 .1بطالمه یا بطالسه سلسله بطلمیوسیان است که پس از اسکندر توسط بطلمیاو
وافراد آن از  319تا  31ق.م سلطنت میکردند .بطلمیو

اول در مصار تأسایس شاد

سیزدهم موسوم به دیونیسو

اول و پدر کلئوپاترا

ودر فاصله سالهای  52- 81ق.م پادشاه مصر بود.
 .2کلئوپاترا نام هفت تن از ملکههای مصر و معروفترین آنها کلئوپاترای هفتم بود .او با زیبایی خود قیصار
را شفیته خود کرده بود .در فاصله سالهای  51تا  31ق.م حکومت میکرد.
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کتابخانهای نظیر آن در رم بنا کند؛ اما هرگز به این مهم دست نیافات .مادتهاا بعاد از ایان
جن

 ،مجدداً این کتابخانه ترمیم و به نام کتابخانه مادر مشهور شد( .همان ،ص )35-75
در ادامه ،از قضیه کتابسوزی در چین سخن رفتاه اسات .ایان اتفااق نامباارک از ساال

213ق.م .آغاز شد و عملی کامالً سیاسی بود ،زیرا امپراطور «چان» به بهاناه وحادت چاین و
تحت تأثیر اندیشههای وزیر خود ،لی سی بود .او که «بازگشت به گ شاته را نشاانه ضاعف»
می دانست و معتقد بود که باید گ شته را محو کرد .این امپراطور تاریخ چین به ویژه عصار
طالیی فلسفه چین را از کنفوسیو  1گرفته تاا الئوتساه 2ناابود کارد .البتاه باه هماین بسانده
نکرد؛ بلکه وقتی با واکن

فرزانگان روبرو شد ،دستور داد تا همه آنان را ،حدود  411نفار،

زنده به گور کنند؛ ل ا مردم از بیم امپراطور ،به دست خاوی

کتاابهایشاان را ساوزانیدند.

(همان ،ص )81-87
مؤلف کتاب با سخنی در باره خلیفه دوم مسلمانان ،عمر کاه در اعاتال و عظمات اساالم
بسیار کوشید ،به بررسی سرنوشت کتاب و کتابخانه بعد از اسالم مایپاردازد .او ماینویساد
که سهم کتاب و کتابخانهها در اعتال و گستر

اسالم به مراتاب بای

از شمشایر غازیاان و

بهویژه عمر بود .در قلمرو اسالم ،سه نظام سیاسی مختلف دور از هم از لحااظ جغرافیاایی و
قریب به هم از لحاظ زمانی بر پا شد که به مثابه کانون کاو های علمی بودند :عباسایان در
بغداد؛ فاطمیها در قاهره و امویها در قرطبه .در بغداد عصر عباسی ،مأمون بیت الحکماه را
تأسیس کرد که مرکز دیدار فلسفه و دین بود؛ اما در دوره فترت این مکان به خزاناه ماأمون
تبدیل و کتابهای بسیاری در آن تلف شد .از همینرو است که طبری از نابودی کتاابهاا
و سانسور آنها شکوه میکند.
فاطمیان در شهر قاهره کتابخانهای بسیار غنی ساخته بودند که توسط صالمالدین ایاوبی
نابود شد ،وقتی دستور داد که کتابهای آن را در حمامها و اجاق مطابخخاناههاا بساوزاند.
 .1کنفوسیو

(479-551ق.م) فیلسوف اخالقی سیاستمدار ،مربی و بنیانگ ار ادبیات چینی.

 .2الئوتسه (حدود  611تا  531ق.م) حکیم بزرگ چینی و بنیانگ ار آیین تائوئیسم.
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حاکمان اموی در اسپانیا ،کتابخانهای ارزنده به نام کتابخانه منصوریه در قرطبه در قرن دهام
میالدی بنا کرده بودند .این کتابخانه نیز طعمه حریق تعصبهای نژادی شد.
در عصاار میانااه از بغااداد تااا قاااهره ،چهااار کتابخانااه باازرگ بااود ،کااه دو تااای آنهااا از آن
یهودیان :طبیب افراییم و یعقوب ابن کلس بود و دو کتابخانه دیگر ،یکی از آن شااعر پزشاک
و مؤلف کتابی در باره ارسطو و دیگری از آن حاکم فاطمی ،مجدالدوله ابن فاتک بود.
هالکوی بودایی مغول و لشکر او وقتی باه ایاران و عاراق یاور

آوردناد ،هام بناهاای

فرهنگی ،درمانی ،آموزشی شهرها را از جمله بغداد نابود کردند .او دستور داد تا کتابها را
در رودخانه دجله افکندند ،چندان که برای مدتها آب رودخانه سیاه شد .هالکاو باا طارم
پرس  ،کدام حاکم از میان دو حاکم ظالم مسلمان و حاکم عادل غیرمسالمان برتار اساتچ
بسیاری از دانشمندان را از زیر تیغ گ رانید.
تیمور لن

و نیروهای او در سال1411م .در دمشق فعلی شنیعتر از افعال لشکر مغول در

بغداد ،انجام دادند ،هیچ انسان ،کتاب و گلدستهای در شهر بر جای ننهادند و چناان ویرانای
در قلمرو عربی پدیدآوردند که تا مدتها بعد جهان عرب از هر نوع حرکت علمای خاالی
شد( .همان ،ص )91-138
در تهاجم صلیبیان متوح

به قسطنطنیه در سال 1214م .کتابهای بسیار زیادی بار سار

نیزه شد و کتابخانه بزرگ آن زمان جهان که شاامل آثاار بسایار زیااد ادبیاات یوناانی باود،
نابودشد« 1.دادگاههای تفتی

عقاید» اسپانیا ،کتابهاای عربای و یهاودی بسایاری را طعماه

حریق کرد و با طرد یهود و عرب زمینهساز تعصب نژادی و صاادرکننده آن باه هماه جهاان
شد و پس از همین جریان بود که تمام کتابهای تمدن آزتیک و مایا 2در امریکاای التاین

 .1برای روایت تاریخی کتابسوزیهای جهان عرب ر.ک :ناصر الخزیمی ،حرق الکتب فی تراث العربی،
منشورات الجمل.
 .2آزتیک و مایا تمدن کهن مکزیکی.
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نابود شد و ال کازا

 1به این ویرانگری افتخار میکرد ،وقتی میگفات« :مان باه ناابودی

تمام کتابها مباهات میکنم»( .همان ،ص )151-211
در بخ

پایانی کتاب از ویران سازی کتابخانه در عصر جدید سخن رانده اسات .او ایان

گفتۀ امریکاییها که انفجار  11سپتامبر  2111را انفجار بیسابقهای روی زمین میدانند ،خطاا
میداند؛ چه هجوم بریتانیا در  24آگوست  1814به شهر کاپیتساول کاه حادود  3111کتااب
در طی آن سوخت و نیز حریق شهر مسکو در سپتامبر سال 1812م فجیعتر از آن میداند.
بیشک تکنولو ی جنگی جدید هم قواعد بازی را دگرگون کرد و هم کتاابهاا را در
موقعیت جنگی خطرناکی قرار داد .طای انقاالب فرانساه ،در قارن ناوزدهم چنادین میلیاون
کتاب نابود شد ،انقالبیون از برگهای این کتابها به عنوان گلوله توپ بهاره مایگرفتناد،
در قضیه کمون پاریس هم کتابخانههای بزرگی چون کتابخانه لوور باه آتا
در امان ماندن کتابخانۀ ملی پاریس یک استثنا بود .ضمن جن

کشایده شاد،

روسایه باا ساپاهیان نااپلئون

نیز خسارات بسیاری به روسیه رساید ،از جملاه در شاب  24آگوسات ساال  1871کتابخاناه
 411هزار جلدی شهر استراسبورگ طی بمباران وحشتناکی طعمه حریق شد.
طی دو جن

جهانی خسارتهای زیادی بر کشورهای درگیار و کشاورهای بایطارف

وارد شد .در اپن در خالل جن

جهانی دوم کتابخانههای بسیاری زیر بمباران هوایی نابود

شد ،از جمله در یک ساعت حدود  231هزار جلد کتاب از کتابخانه عمومی شاهر توکیاو و
 69هزار کتاب در ساختمان وزارت امور خارجه و صدهزار کتاب در کتابخانههای دیگر بار
باد رفت.
بمبهای انگلیسی و امریکایی ظرف دو روز  13و  15نوامبر  1945بای

از سای و پانج

هزار انسان را در شهر درسدن آلمان کشت و خدا میداند که در این میان چه تعاداد کتااب
نابود شد .در کشور ایتالیا نیز ضمن این جن

 ،حدود دو میلیاون کتااب باه اضاافه  39هازار

نسخه خطی نابود شد و کتابخانه آکادمی علوم و ادبیات در فلورانس تاا  1944کاامالً ناابود
 .1ال کازا  ،کشی

اسپانیایی (.)1474-1566
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شد .در خالل ماههای دسامبر  1941حدود  21میلیاون کتااب در کتاابخاناههاای مختلاف
لندن نابود شد .البته پیشتر ،به سال  1666در آت ساوزی بازرگ پایتخات ،آثاار بسایاری از
میان رفته بود .در طی جن

جهانی دوم حتی کشورهای بیطرفی مثال بلژیاک هام از ایان

حوادث جان سالم بِدَر نبردند ،جز کتابخانه سلطنتی این کشور بقیه کتابخانهها نابود و بیشاتر
آثار این کتابخانهها ناپدید شد( .همان ،ص )211-315
با عنایت به آنچه گ شت میتوان گفت کشتارگاههای کتاب در طول تاریخ از جهاات
مختلف با کشتارگاه های انسان برابر است و جریان زنادگی کتااب همانناد جریاان زنادگی
بشر است چه به تعبیر هاینه 1هر وقت کتابی به آت

کشیده مایشاود ،انساانی نیاز ساوزانیده

میشود( .أدونیس ،2118 ،ص  )271این کتاب تصویری روشن است از تاریخ وحشتانگیز
کشتار دو همزاد .انسان تقریباً بهطور همزمان به کشتن این دو همزاد اقدام کرده است :ناابود
کااردن کتاااب و نااابود کااردن خااوی

از رهگ ا ر نااابودی کتاااب .عاماال اصاالی همااه ایاان

کتابسوزانها یعنی انسانسوزیها ،چیزی جز وحدت دین ،اندیشه و سیاست نبوده است.
 .1احیاءسوزی اندلسی
کتاب سوزی در منطقۀ اندلس بیشتر زاییدۀ تعصّب و تصلّب میان فرقههای م هبی جهان
اسالم و مسیحیان با مسلمانان بوده است .پی

از آنکه مسلمانان توساط مسایحیان از انادلس

رانده و جالی وطن شوند و آن اتفاق هولناک ،یعنی کتابسوزی در آن منطقاه روی دهاد
که طی آن کتابهای بسیاری طعمۀ حریق شاد و تنهاا معادود کتاابی از آن حریاق مصاون

ماند ،همان اتفاقی که نویسنده بریتانیایی آسیاییتبار ،طاارق علای در رماان مشاهور  :زیار
سایههای درخت انار به تفصیل تمام به آن اشاره کرده است 2.در اوایال سادۀ ششام هجاری

 .1هاینری

هاینه )1797-1856( ،شاعر و رسالهنویس آلمانی.

 .2علی ،طارق ( )2111ظالل شجره الرمان ،ترجمه محمد عبدالنبی ،القاهره :الکتب خان للنشر و التوزیع،
ص.11-16 :
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قمری همین روزگار سیطرۀ مرابطین بار انادلس و غلباۀ فقاه ماالکی در آن دیاار باه دالیلای
ایدئولو یک کتاب گرانسنگی چون احیاء علوم دین در چندین شهر آن ناحیه مثل قرطباه،
المریه و بلنسیه طعمۀ حریق میشود .آن هم به دستور فرمانروایی مسالمان و باه فتاوای فقیاه
مالکی آن دیار.
در این جستار درصدد هستیم تا رفتار دوگانه اندلسیان را با احیاء علومالدین اماام محماد
غزالی نشان دهیم .گروهی چندان به غزالی و احیااء او ارادت داشاتند کاه مایگفتناد« :کااد
االحیاء أن یکاون قرآناا» و یاا «بِاع اللحیاۀ وَ اشًاتَرِ اإلحیااءُ» (ابان العربای ،1416 ،ص  )54و
گروهی از فقیهان اندلس مانند قاضی شهر قرطبه :محمد بن علی بن عبادالعزیز بان حمادین
التغلبی فتوای سوزاندن احیاء را صادر میکردند( .همان)
 .0.1اهمیت احیاء علوم دین:

معموالً نویسندگان بزرگ جهان با یکای از آثارشاان ،مشاهور و معاروف مایشاوند .از
همین رو احیاء علوم دین یعنی غزالی و غزالی یعنی احیاء علوم دین و به سبب هماین کتااب
است که او را مجدد دین خواندهاند و یگانه حلۀاالسالم اهل سانت 1.عناوانی کاه در طاول
تاریخ پان زده قرن اسالمی تنها به چند نفر اطاالق شاده اسات و مبرزتارین آنهاا غزالای باوده
است  ،چه به اندازهای که این کتااب در جهاان اساالمی تاثیرگا ار باوده اسات ،کمتار اثار
مجدد دین اثرگ ار بوده است .تا آن جا که گفتهاند« :در تااریخ تفکار اساالمی عناوان ایان
کتاب مبدل به یک سرمشق و یک طرم ( )projectدینی شده است و هر باار کاه متفکاران
بزرگ اسالمی از مولوی تا مالصدرا به دنبال احیای علوم دین برآمدهاند به این کتااب نظار
داشاتهاناد؛ باه ویاژه در غارب عاالم اساالم یعنای انادلس ،ابومادین اندلسای و ابان عرباای».
(پازوکی ،1388 ،ص  )1چه این کتاب مستطاب را به این دلیل مینویسد کاه علاوم حقیقای
دین اعم از فقه ،علم ،توحید ،حکمت در روزگاار او از معاانیای مقصاود سالف صاالح در
 .1برای عناوین غزالی مانند زینالدین ،امام ،البحار ،اعلوبۀالزمان ،محلۀالدين ،حلاۀاالساالم ،مجادد قارن
پنجم ،زندهکننده علوم دین ،امام ايمۀ دین ر.ک :ال هبی186 /12: 1425 ،؛ 28/11 :1424؛ السبکی.191/6 :
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سدۀ نخست خالی و منشاء فراموشی علوم دین شده است و یا باه تصاریح او «آنچاه سالف
صالح بر آن بودهاند و حق ا سابحانه و تعاالی ا آن را در تنزیال رحماانی و منشاور آسامانی
فقه ،حکمت ،علم و ضیاء و ناور هادایت و رشاد خواناده اسات در میاان خلاق مادرو
مَطوی گشته است و از دلهای ایشان مطماو

و

و منسای ماناده و چاون ایان حادثاه دیان را

رخنهای در حضار و ظلمتی در ابصار بود ،تحریر این کتاب به جهت دفع این قلمکاری باس
مهم داشتم تا علوم دین احیاء پ یرد و مناهج ایمۀ گ شاته ظااهر شاود و روشان گاردد کاه
انبیاء و سلف کدام علمها را علم نافع شمردهاناد و آن را بار چهاار رباع اساا

نهاادم :رباع

عبادات ،ربع عادات ،ربع مهلکات و ربع منجیات»( .غزالای  ،1364 ،ص  )17لا ا دسات باه
نگار

این کتاب میزند تا معانی حقیقی این الفاظ که ارکان فهم دین هستند ،احیاء کند.

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
سوزاندن کتاب احیاء علومالدین را در سال  513دو سال پی

از وفات غزالای صاادر کناد،

آن هم به دلیل واهی وجود برخی احادیث ضعیف یا مجعول ،میاان اندیشاههاای صاوفیانه و
حمله به علما و فقههاایی کاه علام و دیان را دساتاویز خاواه هاای دنیاایی و مقاام و ماال
کردهاند .برشمردن ویژگیهای هر یک در احیاء و شاید همین امار موجاب دشامنی اصالی
فقها متصلب آن دیار علیه غزالی باشد.
فقها و علماای دیان انادلس را در واکان

باه غزالای باه دو دساتۀ :موافقاان و مخالفاان

میتوان تقسیم کرد .دساتۀ مخالفاان او نیاز باه دو گاروه قابال تقسایم هساتند :گروهای کاه
حمله هاای تنادی علیاه او کردناد و بار او ایرادهاای جادی گرفتناد در احیااء و هماۀ آثاار،
اندیشهها و افکار او را انکار کردند ،مانند ابان حمادین کاه باه شادت بار غزالای تاختناد و
نظرات او را یکسار کفار دانساتند؛ اماا گاروه دیگار مانناد قاضای عیااض و ابان صاالم باه
ردهگیری او بسنده کردند .در مقابل ایان گاروه معاناد غزالای ،گروهای فقیهاان بودناد کاه
گرای های صوفیانه داشتند و به دفاع از غزالی برخاستند از جمله ابن قسیّ و ابن تومرت باه
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مخالفت با معاندان غزالی برخاستند و جنب های سیاسای راه انداختناد و تحات عناوان قیاام
ابنقیسی و دعوت ابنتومرت بازگشت باه آثاار غزالای را تبلیاغ مایکردناد و باا باه قادرت
رسیدن موحدین غائلۀ منکران و معاندان غزالی به انجام رسید.
 .1.1مخالفان احیاء:

پس از آنکه غزالی به درخواست ابنالعربی و پسر

در بغداد باا فتاوای فقهای خاوی

اقدامات یوسف بن تاشافین را در برابار ملاوک الطوایاف انادلس تأییاد کارد و او را مطیاع
خلیفۀ عباسی ،المستظهر دانست (ابنالعربی ،1419 ،ص  )146و یوسف نیز از فتاوای غزالای
استقبال کرد و به م هب وی گروید و به اختالف او با فقیهان مالکی آن دیاار وقعای ننهااد.
تعصب و تصلب آنان موجب طرم انتقادهای تندی علیه احیاء علوم دینی شد که باه تاازگی
به اندلس رسیده بود؛ اما یوسف درسال  511هجری درگ شت و پسر

علی باه جاای وی

نشست .او به دلیل پیوند نزدیکی که باا فقیهاان آن دیاار داشات ،تاابع ما هب عماوم ماردم
مغرب و اندلس شد و از علمای فروع آنجا حمایت کرد ،علماایی کاه علام کاالم را تقبایح
میکردند .از همین رو با احیاءعلوم دین که با دیدگاههایشاان در تضااد باود ،باه مخالفات
سرسختانهای برخاستند( .السابکی ،1413 ،ج  ،6ص 241-256؛ الا هبی ،1424 ،ج  ،11ص
 )66-69ابوعبداهلل محمد بن علیحمدین به همراه تنی چند از فقهای اندلس بر فسااد کتااب
همداستان شدند و حاکم مرابط آن منطقه را برآن داشتند تاا دساتور داد کتااب احیااء را باه
روغن آغشته جلوی در غربی مسجد قرطبه در انظار فقیهان و بزرگان شهر مانند ابنحمادین
بسوزانند( .المراکشی ،1426 ،ص 153؛ السالوی ،1954 ،ج  ،2ص )74
غائلۀ شوم و شنیع احیاء سوزی به شهر قرطبه منحصر نشد؛ بلکه این فعل شانیع در دیگار
شااهرهای اناادلس ماننااد المَرِیّااه نیااز تکرارشااد؛ (الساابکی ،1413 ،ج  ،6ص  )217چااه
امیرالمسلمین در فرمانی تصریح کرده باود اگار کتاابی از کتاابهاای غزالای را نازد کسای
بیابند ،خون او را خواهند ریخت و اماوال

را مصاادره خواهناد کارد( .الا هبی ،1424 ،ج

 ،11ص  )673البته در نامۀ علی بنیوسف به بالد انادلس و مغارب تنهاا باه ساوزاندن احیااء
تصریح شده بود؛ ولی مخالفان غزالی به این امر بسنده نکردند و هماه کتاابهاای غزالای را
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سوزاندند( .المراکشای ،1426 ،ص  )154سیاسات ساوزاندن کتاابهاای غزالای طای دوره
مرابطین ادامه داشت و این عمل سوء در زمان حکمرانی تاشفین بن علای باا صادور فرماانی
به بلنسیه دنبال شد( .عنان ،1416 ،ج  ،3ص)15
همه مخالفت و معاندت فقهای مالکی اندلس و مغرب باا غزالای و احیاای وی از آن رو
بود که اینان اهل فروع بودند و مانند ظاهریان ،احادیث را مطابق ظااهر معنای مایکردناد و
هیچگونه تعلیل و تأویلی را نه درآیات و نه در احادیث و نه در سخنان صوفیه ،برنمیتافتناد.
مخالفت آنان با غزالی بیشتر به دلیل همین ظاهرگراییشان باود وپرهیزشاان از تأویال و نیاز
گرای

غزالی به تصوف؛ چه اینان با تصوف دشمنی شادیدی داشاتند .طرطوشای ،یکای از

بزرگترین فقیهان آن دیار ،مفاهیم تصاوف را دلیال ضاعف غزالای مایدانسات( .الا هبی،
 ،1425ج  ،11ص 66-69؛ ال هبی ،1424 ،ج  ،12ص  )193-195طرطوشای در ناماهای باه
حاکم وقت مینویسد غزالی در کتاب احیااء علاوم دیان از رو

صاوفیان پیاروی کارده و

نسبتهای دروغ بسیاری به پیامبر(ص) داده است کاه آن را بایاد ساوزانید .ساوزاندن آن را
مشابه سوزاندن مصحفهایی میداند که با مصحف عثماان اخاتالف داشاتند( .هماان) البتاه
سبکی ضمن آنکه این نامه را نقل میکند به نقد آن هم میپاردازد و از تصاوف غزالای نیاز
دفاع میکند( .السبکی ،1413 ،ص )241-252
از دیگر مخالفان سرسخت و مشهور غزالی در اندلس بایاد از ابوعباداهلل محمادبن علای
مازری یاد کرد .او چندان در م هب ماالکی تعصاب داشات کاه باه بهاناۀ وجاود احادیاث
ضعیف و بدون سند در احیاء به مخالت با غزالی برخاست و در رد و انکار غزالای کتاابی باا
عنوان الکشف و اإلنباء عان کتااب االحیااء تاألیف کارد( .الا هبی ،1425 ،ج  ،11ص 66؛
الساابکی ،1413 ،ج  ،6ص  )241هاامچنااین بایااد از قاضاای عیاااض نااام باارد کااه اگرچااه از
شاگردان غزالی بود لیک از مخالفان سرسخت غزالی در خطاۀ انادلس باه شامار مایرفات.
(ال هبی ،1424 ،ج  ،12ص )195

حکمتنامۀ مفاخر

011

 .1.1موافقان احیاء
غائلۀ احیاء سوزی حدود سی سال باه طاول انجامیاد و موجاب شاد ایان کتااب هام در
اندلس و هم در مغرب عربی کمیاب شود؛ ولی در همان زمان نیز علما و دانشمندانی بودناد
که از آثار و اندیشههای غزالی دفااع و طارفداری مایکردناد( .پااک ،1381 ،ص  )44در
این جا فهرستوار به سرشنا ترین مدافعان و طرفدارانان غزالی اشاره میکنم:
 .1محمد بنعبداهلل بنالعربی المعافری که در بغداد کتااب احیااء را از غزالای ساماع کارد.
(ابنالعربی ،1419 ،ص )24؛
 .2ابوالفضل یوسف بن محمد بن یوسف ابنالنحوی از مخافان سر سخت ساوزاندن کتااب
احیاء بود ،از همین رو در فا

با ایان دساتور مخالفات کارد و فتاوایی در رد آن صاادر

کرد .خود کتاب احیاء را در سی جزء نوشت و در ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء
آن را میخواند( .السالوی ،1954 ،ج  ،2ص )74-75؛
 .3ابوعلی بن محمد جزامی برجی از مدافعان و معتقدان پرآوازۀ بود و دساتور داد هارکس
در سوزاندن احیاء نقشی داشته باشد ،باید قیمت کتاب را بپردازد تا ادب شود( .الا هبی،
 ،1425ج  ،11ص )223؛
 .4ابن عریف صوفی مشهور اندلس که تحت تأثیر احیاء کتاب محاسان المجاالس خاوی
را نوشت؛
 .5ابن برجان که به غزالی اندلس مشهور اسات و علای بان یوساف ،او و ابان عریاف را از
تر

اقدام به قتداء به ابن تومرت کشت( .ال هبی ،1424 ،ج  ،12ص )73-74؛

 .6ابنقسیّ از حامیان مشهور غزالی بود و قید مناع تادریس احیااء را در انادلس برداشات و
خااود در اشااپیلیه بااه تاادریس احیاااء پرداخاات و جنبشاای علیااه ماارابطین راه انااداخت.
(المراکشی ،1426 ،ص )159؛
 .7ابنتومرت مهمترین حامی غزالی در غرب جهان اسالم بود که ادیاههاای غزالای بار وی
تأثیر زیادی نهاد؛ چندان کاه باه تلیاغ ما هب اشاعری در میاان بربرهاا در مغارب عربای
پرداخت ،البته با تکیه بر آثار غزالی( .عنان ،1416 ،ج  ،3ص )165
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نتیجه
از آنچه گ شت میتوان چنین نتیجه گرفت:
 .1اگرچه رفتار خصمانه مرابطین با احیاء علوم دین غزالی برای حفظ ،بقاا ،قاوام و دوام
حکومتی بود که به حمایت غزالی بنا شده بود؛ اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این هماه
باعث نابودی ساختار سیاسی آن شد و احیاء سوزی بی

از آنکه مایۀ قوام آنان شود ،باعاث

فنای آنان شد؛
 .2و نیز ثابت شد که اندیشههای متعالی مانناد مفااهیم عرفاانی و عقالنای پیوساته چاون
شعله زنده و فزاینده هستند ،هرچند برخی بخواهند آنها را در جادول افلایج و شال خاوی
تن

بیفشرند؛
 .3با به قدرت رسیدن دولت موحدین که خود نتیجه واکنشی بود کاه برخای اهال علام

نسبت به احیاء سوزی مرابطین از خود نشان دادند ،در روزگار آنان فالسفه و صوفیه بزرگی
در اندلس ظهور کردند .به دلیل وجود همین بزرگان علم و تصوف بود که احیاء علوم دیان
حکم کاغ زر پیدا کرد و تحت تأثیر اندی های غزالی و به ویژه کتاب احیاای وی عرفاان
بزرگ و صاحب نامی چون ابن طریف ،ابن عربی و ابن سبعین پدیدار شدند؛
 .4امام محمد غزالای در تااریخ فلسافه اساالمی باه دلیال اخاتالف فقیهاان ،فیلساوفان و
صوفیان در بارۀ او صاحب منزلتی بس بلند است .این اخاتالف درباارۀ پایگاان غزالای میاان
فالسفه ،صوفیه و فقهاء در تاریخ اندیشۀ اسالمی خود دلیل بر حضور بسیار قوی او در ساپهر
اندیشه اسالمی دارد تا آن جا که مشهورترین معرضان و مخالفان فکری وی مانند ابن رشاد
هم از تأثیر او بر کنار نماندهاند؛ چه غزالی دستگاه فلسفی خوی

را به تمامی بار ماتن دیان

بنا نهاد ،درست بر خالف ابن رشد که دستگاه فلسفی فکری و فلسفی خود را بر متن فلسفی
یونانی بنا گ اشت؛
 .5غزالی که بر عقل و دل تکیه دارد هم متکلم نقل و هام فیلساوف عقال و هام صاوفی
قلب است .او بر خالف دانشمندان اسالمی که عظامی هستند ،فردی عصامی اسات؛ چاه در
فلسفه و کالم و تصوف کمتر عاریت کسی را قباول مایکناد .از هماین رو چشام و گاو
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جهان را پر کرده و به تعبیری «مالئ الدنیا و شاغل النا » شده است؛ چه به قولی ایان یگاناه
حلۀاالسالم تاریخ اسالم با حالوت مقال خود از دین حنیفی دفاع و از محروسه دین اساالم
حمایت کرده است و لبه شمشیر

را به خون منکران و معاندان دین نیاالوده اسات( .حماو،

 ،2112ص )24
 .6غزالی جمع تناقضهاست و شخصیتی چند بعدی است؛ چاه ابان تیمیاه کاه باه چشام
قبول به کالم ،فلسفه ،تصوف و تأویل نمینگرد ،در برخی آثار غزالای تنهاا اقاوال صاابئه و
فالسفه را میبیند ،علیرغم آن که به عضمت علمی وی معترف است .ابن سبعین صوفی نیز
در کتاب خوی

بدّ العارف بضاعت غزالی را در علوم قدیمه را سساتتار از تاار عنکباوت

میداند( .همان ،ص  )25و طرطوشای نیاز غزالای را باا چشامهاای سارخ از غضاب تصاویر
میکند و او را اهل ضاللت میداند که قریبا از دین خارج میشود( .همان ،ص )26
کتاب احیاء علوم دین در میان آثار بسیار غزالی کاه حکام کتابخاناۀ مساتقلی را دارناد،
مانند دايرۀالمعاهف است .چندانکاه برخای گفتاهاناد فقاط هماین کتااب مایتوانسات از او
پیامبری بسازد و همچنین حکم ققنو

را داشته است؛ چه در روزگاار مارابطین ایان پرناده

یگانه را باه فتاوای برخای فیقهاان متعصاب ماالکی مایساوزانند و انادکی بعاد در روزگاار
موحدین از خاکستر آن ققنو

سر برمیدارد و جهانی را تا امروز به خود مشغول مایکناد،

چندان که در رمانی در کنار ابن رشد شخصایتی درجاه اول مایشاود و در شاهر نیویاورک
ایفای نق

میکند.
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عشق و غیرت در سوانحالعشاق احمد غزالی
شمسی غفاری
دکتر حسن بلخاری قهی

چکیده
نخستین رساله در باب عشق به زبان فارسی از آنِ شوریده احوالی چون امام احمد غزالی است،
گفته اند شیخ فخرالدین عراقی همدانی کتاب لمعات خود را بر پایه سوانح نگاشت و عینالقضاات

و جامی نیز لوایح خود را و سعدی نیز گلستان

را.

سوانح العشاق یا رسالهای در باب عشق ،تفصیلیترین متن عرفانی در باب عشق به زبان فارسای
است و البته در بیان سخت و مُغلق .گرچه حقایق منطوی در آن بسیار عمیق و فوقالعاده گرانسن
و بیبدیل است؛ اما سختگویی احمد ،بسیاری را از درک باطن (و گاه حتی ظاهر آن) بازداشته و
همین ،سبب رویکرد اندک مشرّحان و مفسران به شرم و تفسیر آن شده است ،اِال عزالدین محمود
کاشانی که کنوزاالسرار و رموزاالحرار را در شرم ساوانح نوشات و نیاز شایخ حساین نااگوری از
عرفای بزرگ هند و دیگر شرحی از نگارندهای ناشانا  .باه تعبیاری شااید «کالمناا اشااره» احماد
غزالی در آغاز رساله سبب رمزگویی و نهایت پیچیدگی متن شده باشد.
این مقاله به بررسی دو مفهوم بنیادی سوانح یعنی عشق و مهمتر غیرت خواهد پرداخت و امیاد
اینکه در تبیین و تنویر برخی از متعالی معانی عرفانی مفید باشد.

کلیدواژه :عشق ،غیرت ،سوانح العشاق ،احمد غزالی.
 .کارشنا

ارشد زبان و ادبیات فارسی(sh7ghafari@gmail.com) .

 .استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(hasan.bolkhari@ut.ac.ir) .

تاریخ وصول98/11/17 :

تاریخ پ یر 98/12/12 :

مقدمه
الف .آشنایی مختصر با احمد غزالی
مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی ( 521–452ها .ق) ،برادر کوچکتر ابو حامد
محمد غزالی است و کنیها

ابوالفتوم ،و القاب

مجدالدین ،زینالدین و حجتاالسالم.

برادر کوچکترِ مر دی بزرگ که در مسیر نیز طریقی متفاوت از برادر مهتر خود برگزید.
کمالالدین حسین خوارزمی در جواهر االسرار و در بیان اختالف این دو برادر در طریقت،
روایت زیبایی آورده که عینا نقل میکنیم« :نقل است که روزی امام ائمه حلۀاالسالم
ابوحامدمحمد الغزالى رحمۀُاهلل علیه به برادر خود شیخ احمد الغزّالی ا قُدِّ
گفتند :نیک درویشی اگر در طریق شریعت بی

از این کوش

شما نیز نیک دانشمندید اگر در معرفت حقیقت اهتمام بی

سِرُّه ا را

مینمودی .شیخ گفت:

از این میفرمودید .امام گفت:

تصوّر من این است که بر مبارزان میدان حقیقت سَبَق مراست .شیخ گفت :متاع تصوّر و
پندار را در بازار اسرار چندان رواجی نیست .امام گفت :این را حَکمی باید .شیخ فرمودند:
حَکم پیشوای این راه حضرت رسولاهلل تواند بود .امام گفت :ما او را ا علیهالسّالم ا چون
توانیم دید و قول او چگونه توانیم شنیدچ شیخ گفت :بهرهای از حقیقت نیافته است ،آنکه
حضرت رسالت را هر گاه که خواهد ،نتواند دید و از او اسرار حقائق نتواند شنید .از این
سخن آتشی در باطن امام برافروخت و دل او از شرار غیرت بسوخت .القصّه ،حضرت
رسالت را حَکم ساختند و چون شب درآمد ،هر یک در خلوتخانۀ خوی

به عبادت و

توجه پرداختند و امام گریه و زاری مینمود و در ناله و بیقراری میافزود و از سرزن

و

خجالت میگریخت و در دامن عنایت حضرت رسالت میآویخت .ناگاه چشم امام گرم
شد ،می بیند که خواجۀ کاینات با یاری از در حجرۀ امام در آمدند و امام را بشارتی به
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سعادت آشنایی حقیقت دادند و در دست رفیق نبی ا علیهالسّالم ا طبقی بود سرپوشیده،
طَرفی از آن طبق بگشادند و خرمایی چند از آن در دست امام نهادند.

امام به حال خود آمد ،به خالف مَنامات دیگر ،خرماها را در دست موجود یافت.
برخاست و با هزار فرم و سُرور به حجره شیخ شتافت و در حجره را به زور میزد .شیخ از
اندرون فرمود که به دو سه خرما چندین ناز
میگ شته بود که برادر

و هیبت حاجت نیست .وامه را به خاطر

تصدیق این رؤیا نکند ا چون این حدیث از برادر شنید

متحیّرگشت و چون در بگشادند درآمد و پرسید ترا چه معلوم شد که این تشریف بر من
ارزانی داشتهاند .شیخ گفت :حضرت خواجه ا علیهالسّالم ا از روی لطف و بندهنوازی تا
هفت بار از این بنده رخصت نطلبیدند ،آن چند خرما به شما ندادند .و اگر مصداق این مقال
میخواهی ،برخیز و از آن طاقچه طبق بر گیر .برخاست ،میبیند همان طبق است که در
دست رفیق نبی ا علیهالسّالم ا بود ،به همان سر پو

و از گوشه چند خرما کم است ،باقی

همه برجا است .امام دا نست که این سعادت دیدار نیز به برکت همّت شیخ بوده است .بعد
از آن قدم در سلوک طریقت نهاد و داد استکشاف اسرار حقیقت بداد تا مقتدای اصحاب
طریقت و پیشوای ارباب حقیقت گشت و برکماالت شیخ اعتراف آورد و خود را در
حضرت شیخ چون طفلی پی

معلمّی میدید»( .به نقل از غزالی ،1371 ،ص )143-144

بنابراین تردیدی نیست بر خالف محمد که متکلمی بزرگ است و فلسفه ستیزی بیهمتا،
احمد سر در هوای سلوک دارد و عاشقی .سوانحالعشاق مهمترین دلیل این ادعا است.
ب .سوانحالعشاق و داستان بلند عشق
سوانح العشاق یا السوانح فی العشق دارای یاک مقدماه و هفتااد و پانج فصال اسات .باه
تمامی در شرم و منقبت حضرت عشق« :این حروف مشتمل است بار فصاولی چناد کاه باه
معانی عشق تعلق دارد ،اگرچه حدیث عشق در حروف نیایاد»( .غزالای ،1371 ،ص  )113و
بنا به درخواست دوستی عزیز نگاشته شده« :دوستی عزیز که به نزدیک من به جای عزیزتار
از برادران است و مرا با او انس تمام باود ،معاروف باه صااینالادین از مان درخواسات کاه
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آنچه فراخاطر آید در حال ،در معنای عشاق چناد اثباات کانم»( .هماان) و شاامل معاانی و
حقایق زیر است:
سریان عشق و ظهور آن؛ مالمت در عاشق و معشوق و خلق؛ مالمات در عشاق؛ اقباال و
ادبار عشق؛ مخفى بودن ِسر عشق؛ وحدت عاشق و معشوق؛ رابطاه پیونادى و تعلقاى عشاق؛
حقیقت عشق بال است؛ خامى ،بدایت عشق است و خفاء ،نهایات آن؛ بارگااه عشاق ،ایاوان
جان است؛ دل ،محل صافات عشاق اسات؛ حقیقات عشاق چاون پیادا شاود ،عاشاق ،قاوت
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
قد

است؛ اصل عشق از قدم است؛ عاشقى ،همه اسیرى است و معشوقى ،همه امیری و. ...
اما فصل اول با شرم عشق آغاز میشود:
با عشق روان شد از عدم مرکاب ماا
روشن ز شراب وصل دایم شاب ماا
زان می که حرام نیست در م هب ماا
تااا روز عاادم خشااک نیاابی لااب مااا
بنابراین عشق نه تنها آغاز این فصل و رساله که «آغاز نامه» هستی ما نیز هست .احمد با

همان قول اول ،عشق را مرکب ظهور ما در عالم و روان گشتن از جهان عدم به عالمِ امکان
میداند .این قول او ،شاهبیت تمامی عرفا در آغازگری هستی با عشق است .همچون
لسانالغیب شیراز:
از ازل پرتااو حساانت ز تجلاای دم زد
عشق پیدا شد و آت

به همه عالم زد

غزالی بر مبنای فوق در این فصل (فصل اول) که به نوعی مقدمه تمامی سخنان او در
فصول بعدی است ،تأکید میکند:
عشق از عدم از بهار مان آماد باه وجاود
مااان باااودم عشاااق را ز عاااالم مقصاااود
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از تاااو نبااارم تاااا بُااارد باااوی ز عاااود
روز و شب و سال و مه علیرغم حساود
اما از این رو که عرفان احمد سخت با قرآن درآمیخته و این معنا را میتوان از ترجمۀ
هسالۀالطیر او (که گفته میشود اصل عربی آن از محمد برادر اوست و احمد فقط ترجمه
کرده؛ اما برخی معتقدند عربی و فارسی آن هر دو از آنِ احمد است) در یافت ،رسالهای
که تمامی ماجرای سیر مرغان در رسیدن به قاف بر بنیاد آیات قرآن تأویل و تعبیر میشود.
در آغاز سوانح نیز بر همین سبیل ،ظهور هستی با حرکت روم آغاز میشود« ،روم چون از
عدم به وجود آمد بر سرحد وجود ،عشق منتظر موکب روم بود»( .همان ،ص )116
بنابراین روم در نخستین لمعات ظهور خوی

عشق را منتظر ظهور خوی

مییابد و آنگاه

هنگامهای شکل می گیرد که احمد خود را از درک یات آن ناتوان میبیند« :در بدو وجود
ندانم تا چه مزاج افتاد»؛ اما سعی دارد فهم کند نسبت این دو حقیقت متعالی عالم (اگر
بتوان به دوئیت قائل شد) یعنی روم و عشق در آغاز چگونه صورت بست .پس در تعبیر
اول خود روم را یات میشمارد و عشق را صفت یات« .خانه خالی یافت ،جای گرفت»
اشاره به اینکه روم واجد وجود بود؛ اما فاقد عشقی ،عشق یات روم را خالی از خود
یافت ،پس ساکن یات روم گردید و الجرم روم عاشق شد .حقیقت عشق اما از منظر
احمد از تمامی جهات منزّه است و روی در جهت یا جهتی نمیدارد .کالم احمد در این
منزل ،اشارهگون است «کال منا اشاره» و البته سخت .به تعبیر او قبلهها در ساحت عشق
عارضی هستند محتمل از این رو که هر کدام روی در حضرت احدیت دارند.
در فصل دوم سعی احمد از میان برداشتن دوئیت میان روم و عشق است« :چون خانه
خالی یاود و آینه صافی باشد ،صورت پیدا و ثابت گردد در هوای صفای روم» .این
«میانبرداشتن» در ادامه کالم روشن میگردد که اگر حال پس از اُنس روم با عشق ،روم
اگر خواهد که خود را بیند ،پیکر معشوق یا نامه و صفت

ظاهر میشوند و بر دیدگان

مینشینند .اینگونه روم دیده خود میدوزد و مطلق به حضرت عشق مینگرد .یعنی« :دو
دیده اشراق او را فرو گیرد تا به جای او خود بود و به جای خود او بیند».
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بیتی که احمد پس از این کالم میآرود شرم بلند همین معنا است:
از بس که دو دیده در خیالت دارم
در هر که نگه کانم تاو مایپنادارم
شرم پسین احمد در وحدت روم و عشق ،بس روشنگر است و رسا« ،زیرا که راه

به

خود بر عشق است» یعنی روم بنا به اینکه دل به وحدت با عشق داده ،اینک اگر خواهد که
خود را بنگرد ،باید که عشق را نظاره کند؛ زیرا که راه

به خود ،تنها از طریق عشق

ممکن خواهد بود .بر این معنا احمد مجدد اینگونه تأکید میکند« :تا بر عشق گ ر نکند
که کلی او را فرو گرفته است ،به خود نتواند رسید».
حال در این رویت ،ناظر کیست و منظور کهچ تعبیر بعدی احمد ح ف ناظر و منظور
است« :جاللت عشق دیده را گ اره ندهد» یعنی قدرت و جدال عشق ،مانع از آن میشود
که دیده به عنوان عنصر سوم حاجب میان عشق و روم شود« .زیرا که مرد در عشق غیرت
اغیار است ،نه غیرت خود و او خود دور نتواند شد» و اینجا آغاز بحث در باب غیرت
است .یعنی مانعیت حضورِ غیر در خلوت عاشق و معشوق .به تعبیر احمد به هنگام
عشقورزی ،غیرت ،مانع حضور خود نیست ،مانع حضور غیر است ،الجرم دیده در
عشقورزی روم و عشق نامحرم است و الجرم به شمشیر غیرت ،رانده میشود .همچون
این زبان حال شوریدهای عاشق که فرمود:
ای بایوفااا ،راز دل بشاانو از خموشای ماان ،ایان سااکوت ماارا ناشاانیده مگیار
ای آشنا ،چشام دل بگشاا ،حاال مان بنگار ،ساوز و سااز دلام را ندیاده مگیار
امشب که تاو در کناار منای ،غمگساار منای ،ساایه از سارمن تاا ساپیده مگیار
1
ای اشک من خیز و پرده مشاو ،پای چشام تارم ،وقات دیادن او ،راه دیاده مگیار

 .1تصنیف بسیار زیبایی که توسط خوانندۀ ارزندۀ کشورمان خوانده شده و شعر آن از بهادر یگانه است.
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ج .مفهوم و جایگاه غیرت در عرفان
پی

از تداوم بحث در باب عشق ،ضروری است تأملی در مفهوم غیرت داشته باشیم.

غیرت که از نظر مفهومی با حمیت و تعصب همراه است ،در عرفان از لوازم اصلی محبت
شمرده میشود و این بدان معنا است که در یات عاشق ،غیرت نهفته است و به عبارتی هیچ
مُحب نبود ،اال که در او غیرت بود و غیوری کند.
غیرت از غیر میآید ،یعنی حمیت و تعصب بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر و یا غیر
از محبوب .به زبان ساده حمیت بر اینکه عاشق متعصب باشد و حمیت ورزد تا محبوب و
معشوق

جز او به غیری توجه ننماید و معشوق نیز چنان محبت ورزد که عاشق مطلقاً

متوجه غیر نگردد.
این معنای استوارکننده عشق و محبت در عرفان را سه گونه دانستهاند :غیرت عاشق،
غیرت معشوق و غیرت عشق یا به عبارتی غیرت مُحب ،غیرت محبوب و غیرت محبت.
حناب ی در شرم کلمات باباطاهر غیرت را چنین معنا کرده است« :غیرت عارف بر
پروردگار به این است که نمیخواهد غیری در میان باشد ،غیرت حق بر عارف چنین است
که او را از آالی

هستی پاک دارد»( .حناب ی ،1333 ،ص )191

و خواجه عبداهلل انصاری که میدان پنجاه و هشتم از میدانهای صدگانه عرفانی را میدان
غیرت نامیده و معتقد است که غیرت رشک است بر چیزی که غیر آن به جای آن چیز
نیست( .انصاری ،1341 ،ص  )125و نیز گوید« :رشگم آید بر هر که به تو پیوندد .غیرت
نتیجۀ حیرت است و شرط صحت صحبت است .غیرت در غایت شفقت است و غیرت
بردن با دوست حق است .غیرت صفت عاشق است نه معشوق .تا شرکت قائم است ،غیرت
دائم .مرد غیر را به قوت غیرت هالک کند و راه را از اسباب و اغیار پاک کند .اگر جمال
محبوب بر محب آشکار شود ،سلطان محبت پیدا شود .اول کسی که عاشق بود ،بگریزد و
آب به آت

هرگز کی آمیزدچ معشوق پرستی صفت تست و این علت به سبب نسبت
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تست .عاشق هم از اغیار است و کار از این دشوار است .چه گردی ،گرد اغیار ،دیگران را
با معشوق تو چه کارچ دست جز از محبت باز کن ،از خویشتن آغاز کن و این کار عاشقی
را ساز کن»( .انصاری ،1341 ،ص )127
حکمای شاعر و عارف فارسی نیز در ابیات نغز و بلند خود تعریفی از غیرت به دست
دادهاند ،همچون صائب:
ماایباارم غیاارت بااه هاار کااس ماایشااود جویااای تااو
گااار چاااه نتاااوان یافااات ما ایدانااام زجویا اایی تاااو را
و نیز سعدی:
حاادیث عشااق تااو بااا کااس نماایتااوانم گفاات
کااااه غیاااارتم نگاااا ارد کااااه بشاااانود اغیااااار
و خاقانی:
خااادای داناااد کااااین دم کاااه راناااد خاقاااانی
ز روی غیرت دیان اسات ،ناز سار غضاب اسات
و لسانالغیب شیراز:
گااانج قاااارون کاااه فااارو مااایرود از قهااار هناااوز
خوانااده باشاای کااه هاام از غیاارت درویشااان اساات
و موالنا محمد جاللالدین بلخی:
غیااارت حاااق باااود و باااا حاااق چااااره نیسااات
کاااو دلا ای کاااز عشاااق حاااق صاااد پااااره نیسااات
غیااارت آن باشااااد کااااه او غیااار همااااه اساااات
آنکاااااه بیااااارون از بیاااااان و دمدماااااه اسااااات
بنابراین غیرت یکی از مهمترین موضوعات در عرفان و اندیشه اسالمی است که با
استناد به معنای یاتی آن ،نفی غیریت در عرصۀ پاک و مطلقاً خالص عشق و محبت است و
تا به اوج نرسد و در حقیقت خود خالص نگردد ،وحدت میان عاشق و معشوق هرگز به
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دست نیاید .از همین رو است که احمد در سوانح با قصد بیان کمال و غایت محبت ،به
سراغ غیرت میرود.
صاحب سوانح پس از نکات بنیادینی که در بخ

اول این مقاله گفته آمد ،در فصل

سوم ،به نسبت میان عشق و روم بازگشته و این نسبت را مجدد چنین شرم میدهد که گاه
روم خود را بستر و گستره عشق قرار میدهد تا شجره عشق بر آن بروید و گاه چون یات
میشود از برای عشق تا عشق به آن قائم گردد و البته به دلیل نسبت یاتی این دو گاه نیز
عشق یات میشود تا روم به واسطۀ آن قائم گردد و از نظر احمد این معنا توسط هیچکس
قابل درک نخواهد بود « :اما این را کس فهم نکند که این از عالم اثبات دوم است که بعد
المعو بود و اهل اثبات قبل المحو را کژ نماید»( .غزالی ،1371 ،ص )119
شرم نسبت میان روم و عشق و سپس ظهور علم که نهایت آن به ساحل عشق است ،مثلثی
می سازد از علم ،روم و عشق و احمد در فصل سوم نسبت میان این معانی را شرم میدهد.

اما در فصل چهارم و با عنوان «فصل فیالمالمه» به بحث غیرت باز میگردد .از دیدگاه
احمد ،کمال عشق در مالمت است و مالمت سه وجه دارد :یکی روی در خلق دارد ،یک
روی در عاشق و روی دیگر در معشوق .وجه اول که روی در خلق دارد ،شمشیر غیرت
معشوق است تا عاشق به اغیار ننگرد (و گفتیم که غیرت از همین غیر و اغیار است)؛ وجه
دوم شمشیر غیرت وقت است تا عاشق به خود ننگرد و به یک عبارت به تمامی خود را
فرامو

نموده و هستیا

را وقف حضرت معشوق نماید و وجه سوم شمشیر غیرت عشق

است نسبت به خود تا همت از خود یابد و قوت از خود خورد و به بیرون ننگرد و به یک
عبارت ،قائم بال ات باشد.

به تعبیر احمد ،هر سه وجه مالمت« :صمصام (شمشیر) غیرت است در قطع نظر از اغیار»
و غایت آن نیز رساندن کار به جایی است که عاشق از خود برهد و غیر شود (یعنی معشوق
شود) و معشوق نیز از خود رسته و غیر شود (یعنی عاشق شود) و این از آن روست که
قدرت و کمال عشق از اتحاد است نه از غیریت .به عبارتی تا عاشق از خود نرهد و معشوق
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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.

«و هر سه صمصام غیرت است در قطع نظر از اغیار .زیرا که کمال حال در آن بود که
کار به جایی رسد که عاشق غیر بود و معشوق غیر گردد و آن سلطنت تاب

عشق بود ،زیرا

که قوت کمال عشق از اتحاد بود و در او تفاصیل عاشق و معشوق نبود .آنکه وصال فراهم
رسیدن داند و از این حال قوت خورد نه عشق بود:
بااااد عهاااادم و بااااا عشااااق تااااوام نیساااات نفااااس
گاااااار هرگااااااز گویماااااات کااااااه فریااااااادم ر
خاااواهی باااه وصاااال کاااو و خاااواهی باااه فاااراق
ماااان فااااارغم از هاااار دو ماااارا عشااااق تااااو بااااس
عشق باید هر دو را بخورد تا حقیقهالوصال در حوصله عشق حاصل شود و امکان
هجران برخیزد و این کس فهم نکند .چون وصال انفصال بود .انفصال عین وصال بود .پس
انفصال از خود ،عین اتصال گردد .این جا قوت و بیقوتی و بود و نابود و یافت و نایافت و
نصیب و بینصیبی یکسان بود و اینجا همه کس راه نبرد که مبادی او فوق النهایات است».
(همان ،ص )123
نتیجه
اینکه از دیدگاه احمد غزالی ،بهانه هستی ظهور مطلق عشق است که به عالیترین بیان
در زبان لسانالغیب شیراز اینگونه تجلی تام و تمام یافته است:
در اَزَل پرتااااااااااو حُساااااااااانت ز تجلّاااااااا ای دم زد
عشااااق پیاااادا شااااد و آتاااا بااااه همااااه عااااالم زد
جلاااوهای کااارد رُخَا ا دیا اد مَلَاااک عشاااق نداشااات
عااااین آتاااا شااااد از ایاااان غیاااارت و باااار آدم زد
نظااری خواساات کااه بینااد بااه جهااان صااورت خااوی
خیمااااااااااه در آب و گِاااااااااال مزرعاااااااا اۀ آدم زد
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عقااال ما ایخواسااات کاااز آن شاااعله چاااراغ افاااروزد
بااااارق غیااااارت بدرخشاااااید و جهاااااان بااااارهم زد
ماااادعی خواساااات کااااه آیااااد بااااه تماشاااااگه راز
دسااااات غیااا اب آماااااد و بااااار سااا اینه ناااااامحرم زد
جاااان عِلاااوی هاااو ِ چااااهِ زَنَخااادان تاااو داشااات
دساااات در حلقااااه آن زلااااف خَاااام اناااادر خَاااام زد
دیگاااران ،قرعاااه قسااامت هماااه بااار عااای زدناااد
دل غمدیااااده مااااا بااااود کااااه هاااام باااار غاااام زد
حاااااافظ آن روز طربناماااااه عشاااااق تاااااو نوشااااات
کاااااه قلااااام بااااار سااااار اساااااباب دل خاااااارم زد
اما تأمل و تأکید صاحب سوانح در بیان نسبت میان روم و عشق و سپس به میان کشیده
بحث مالمت و غیرت ،بیان غایت و در اصل الزام یاتی نسبت میان عشق و روم یا به
عبارتی همان وحدت است .احمد بر حضور مطلق غیرت در نسبت میان روم و محبت
تأکید میکند تا غایت این نسبت وحدت گردد ،ورنه ثنویت و دوئیتی پدیدار خواهد شد
که در تضاد با یات جوهر مطلق و وجود حقیقی آن ،یعنی یات باری تعالی خواهد بود و
این سخن از نخستین بارقههای نگره وحدت وجودی در عرفان اسالمی و به ویژه در زبان
فارسی است که از حلقوم احمد غزالی در سوانحالعشاق تراویده است.

منابع
 غزالی ،احمد ،)1371( .مجموعه آثار فارسی احمد غزالی ،به اهتمام احماد مجاهاد،تهران :نشر دانشگاه تهران.
 انصاری ،خواجه عبداهلل ،)1341( .صاد میادان ،تصاحیح عباد الحای حبیبای ،کابال:مطبعه دفاع ملی.
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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.

1. M.A in Persian literary. (sh7ghafari@gmail.com)
2. Professor of university of Tehran. (hasan.bolkhari@ut.ac.ir)
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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 Analyticaldescriptive 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.

1. Professor of Persian language and Literature Tarbiyat Moallem UniversityKharazmi. (habibabbasi45@yahoo.com)
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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.

1. Advocate of the Supreme Court, Islamic lawyer and Islamic civilization scholar,
lawyer. (saketcultural@yahoo.com)
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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.
1. Doctorate in Philosophy. (Reza.zaker@yahoo.com)
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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.

1. Member of the Great Islamic Encyclopedia. (Gr. Jamshid nezad @Yahoo.com)

Hekmatname-ye Mafakher

146

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
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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.
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