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بررسی اندیشههای احمد غزالی
دکتر اسماعیل اسالمی
علی شهمرادی





چکیده
ادبیات پارسی تجلیگااه آثاار گاران بهاا و ارزشامند اندیشامندان بازرا ،شااعران شاهیر و ادباای
گرانقدری است که ادبیات اصیل این کهان باوم را باا خلاق آثاار فااخر خاود از تارس حاواد و
هجمه های فراوان در طول تاریخ مصون داشته اند .بررسی ماهیت و سرشت اندیشههای این بزرگان
در باال بردن سطح غنای ادبی بسیار اهمیت دارد .بررسای زوایاای متعادد شخصایتی و اندیشاههاای
شعرا و ادبا و نویسندگان در ابعاد مختلف دینی ،عرفانی ،عشق ،فلسفه و ...در ایجااد تصاویر تاازه و
شناخت جنبه های جدید از الیههای فکری و اندیشه این افراد بسیار مثمار ثمار باوده و راه را بارای
ایجاد آثار نو و مسیری تازه میکند.از جمله کسانی که میتوان باه شاناخت اندیشاههاای فکاری و
فلسفی آنها پرداخت .عارف بزرا قرن پنجم هجری احمد غزالی است .احمد غزالی در آثار خود
همواره حقیقت عشق را که اصل و اساس هستی می دانسته به وضوح نشان داده و در کتاب ساوانح
الع شاق او مشحون از تصاویر ،عبارات اشاارت گوناه ،آیاات و احادیار هماراه باا شاعر اسات کاه
مخاطب خاص خود را طلبیده تا بتواند در دریای ژرف و عمیق اشاارات عاشاقانه و عارفاناه احماد
غزالی غوص کرده و معانی پر رماز و راز و احاوال درونای او را دریاباداین مقالاه باا روت تحلیال
محتوا و با ابزار کتاب خانه کنکاشی در معرفی و بررسی اندیشههای احمد غزالی دارد.
واژگان كلیدی :غزالی ،اندیشه ،عشق ،عرفان.
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

esmaeil_eslami@yahoo.com

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت
Ali.shahmoradi2888@yahoo.com
تاریخ دریافت79/50/50 :
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مقدمه
در آثار احمد غزالی میتوان به دیدگاههای جاام و آرای وی درباارهی عشاق ،عاشاق ،معشاوق و
ارتباط مایان آن اشاره داشت .از اهمیت زاید الوصف آثار غزالای ایان اسات کاه سابو او و ناو
نگرت وی به عشق و عرفان بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده است.
« احمد غزّالی در برخی از آثارت نظیر کتاب سوانح ساعی در نشاان دادن گوشاههاایی از حقیقات
عشق داشته است ،امّا لحن کالمش اثر او را ،از همان آغاز ،در مقام یاو اثار شااعرانه و اساتنباطی
فردی و بیانناپذیر از عشق و احوال روانی مترتّب بر آن معرفی مایکناد .او «عباارت» را در ساخن
خود به منزلهی «اشارت» به معانی متفاوت میشمارد که برای مخااطبی کاه ذوقاش نباود ناشاناخته
میماند و در سراسر کتاب عباراتِ اشارتگونه او با تصویر و آیه و حدیر و شعر آمیخته است تاا
شاید حجاب اشارتهای او را لطیفتر کند» (تیژه.)21: 7939 ،

به نظر می رسد از منظر غزالی عارفان معتقدند که عشق موهبتی الهی است که خداوند به بسیاری از
بندگانش هدیه داده است .و عجز پارهای از بندگان در درک آن به عادم صایقلی آنیناه روح آنهاا
نسبت داده می شودغزالی در تفسیر علما از حٌب به تعظایم و اطاعات از خداوناد میگویاد« :حٌاب و
دوستی خدا چگونه به طاعت تفسیر کرده شود؟ طاعت تب و ثماره دوساتی خداسات ،پاس چااره
نیست از آنکه دوستی متقدم باشد ،آنگاه پس از آن دوست را طاعت دارد» (زرین کاوب.)02 :7919 ،
از مهمترین شعرا و عرفای پهنه ادبیات پارسی می توان به مجدالدین ابوالفتح احمد بن محمد غزالی
یکی از فقهای بزرا سده ی پنجم هجری در مذهب شاافعی و پیارو مکتاب جماالی و زاده تاوس
اشاره داشت.
بحث اصلی و تحلیل
اندیشه های احمد غزالی را می توان به وضوح در آثاارت بخصاوص در کتااب ساوانح العشااق باه
صورت ملموس دریافت که با احساسات و تخیالت شاعرانه گره خورده است .بسیاری از حقاایقی
که در سوانح بیان شده حاصل تجارب چندین و چند ساله غزالی در امر سایر سالوک اسات .او ناه
تنها در مسیر عشق و عرفان صاحب نظر است بلکه یکی از ویژگای هاای ممتااز در اندیشاه غزالای،
تفکرات سیاسی غزالی ،آمیختگی اخالق و سیاست است.
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«غزالی از دریچه مذهب و اخالق به سیاست می نگرد ،از این رو از نظر وی سیاست ،علم قادرت و
کسب قدرت به تعریف مصطلح نیست ،بلکه وسیله اصالح خلق و هدایت آنان در طریقی است که
برای دنیا و آخرت منجی است .در ادامه می توان اشاره داشات کاه مراتاب بعادی در اندیشاههاای
احمد غزالی عمدتا می تواند بر مبنای ماهیت سلوک صوفیانه وی و تبیین معنایی روندهای ادبای در
شعر بر مبنای استعارات و کنایات و به طور کل صنای ادبی در باب عشاق و آن هام عشاق عارفاناه
متجلی ساخت .بسیای از حقایق و اصطالحات عرفانی در آثار غزالی رنگ و بوی دینی و مضامون
الهی دارد» (احمدی.)23 :7932 ،

غزالی احاطه کامل بر معارف دینی داشت و عالوه بر یو جستجوی درونی در دقانق عاالم نفاس،
به یو جستجوی وسی بیرونی در معارف دینی هم دست زده بود و علای رغام عمار نسابتا کوتااه
پنجاه و پنج ساله ،کتابها و آثار فوقالعاده مهمی پدید آورد که حقیقتا جاودانه شد.
«غزالی نماینده و مروج تصوف خوفی و زهدی بود .در سلسله کتابهای او خوف از خداوند موج
میزند .او (خدا) در چهره موجود مهیبی ظاهر می شود که آدمی هر چه به او نزدیوتار مایشاود،
خود را حقیرتر مییابد .مهابت خداوندی او را چنان در کام مایکشاد کاه از وی هایی چیاز بااقی
نمیگذارد» (تیژه.)17: 7939 ،

بررسی شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی
بی شو امام احمد غزالی از شاعران و عالمان بی پروا وجستجوگری است کاه افکاار او در پایاان
قرن پنجم هجری نه تنها بر روزگار خویش تأثیرگذاشت ،بلکه اعصار پس از او را نیز متأثر کارد و
به تعبیر برخی محققان ،افکار او تا زمان ظهور صدرای شیرازی ،برجامعه اسالمی سایه افکنده بود«.
این شاعر و عالم ناآرام شافعی و متکلم سنی مذهب لحظهای دراندیشاه و درون خاود قرارنداشات
ودغدغه صیانت از دین خالنق ،دانم او را به تفکر ،موض گیری و نواندیشی وا مایداشات .غزالای
متفکر و شاعر و عالمی برج عاج نشین و در پس پرده نبود ،بلکاه حاریم فریباای قادرت دنیاوی را
درک کرد و از منظر تجربه و عملگرایی ،اندیشه ورزی کرد .او را به حاق مایتاوان عاالم عملگارا
نامید؛ زیرا مواض ورویکرد سیاسی او از پایگاه دین ،ولی باصبغهای واق
.)37 :7909
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بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی عصر احمد غزالی
«با به روی کار آمدن سلجوقیان بود که ایرانیان به نحو بارزی توانساتند خاود را از زیار باار تسال
تازیان به دور بدارناد و دیگار فرمانهاای خلیفاه را گاردن نگذارناد .تاا ظهاور سالجوقیان باا اینکاه
پادشاهان مقتدری از قبیل ساالطین ساامانی و آلبویاه و حتای سالطان محماود در ایاران حکومات
مستقل میکردند و اقتداری به تمام داشتند و از خالفت مجزا شدند ولیکن کشور ما به چند قسمت
منقسم شد و یو نو حکومت ملوک الطوایفی بر آن حاکم بود .مثالً سلطان محماود باا آن هماه
شوکت و جالل پادشاهی به سبب لشکرکشی به هندوستان و نزا با ترکان ماوراءالنهر و خوارزمیان
مجال آنرا نیافت که فتوحات خود را در تمام ایران بس دهد و حکومت واحادی تشاکیل دهاد»
(تقوی.)73: 7901 ،

«سلجوقیان در اندک زمانی تمام ملوکالطوایف را از میان برداشته و در تمام ایارانرایات سالطنت
برفراشتند و حتی ممالو مجاور آسایایی را تساخیر کردناد و از آن هماه یاو کشاور پهنااور ،باه
وجودآوردند که مرکز آن ایران بود ،به طوری کاه در تاواریخ مساطور اسات ایان روت در زماان
حکومت آلپ ارسالن و به ویژه پسرت ملوشاه سلجوقی (حکومت  132-102ه - ).که بیشاو
بزراترین و مقتدرترین پادشاهان سلجوقی است  -به منتهی درجه خود رسید ،چه از حد چین تاا
مدیترانه و از شمال دریاچه خوارزم و دشت قبچاق تا ماوراء یمن باه ناام او خطباه مایخواندناد ،و
امپراطور روم شرقی و امرای علوی گرجستان و ابخاز به او خراج و جزیه مایدادناد و اصافهان در
عهد او و خواجه نظامالملو ،از مهمترین بالد دنیا و یکی از آبادترین آنها بود و این پادشاه و وزیر
و عامالن و بزرگان دیگر سلجوقی در آن شهر ابنیه بزرگی ساخته بودند که هنوز هم آثار یو عده
آنها برجاست .رونق عمده سلطنت ملوشاه هم مرهون کفایت و لیاقت وزیر دانشمند و کاردان او
خواجهنظامالملو طوسی است .چه اگر کفایت خواجه نظامالملو و قدرت قلم او باا شاجاعت و
صالبت شمشیر آن دو سلطان سلجوقی یار و قارین نمایگردیاد و مملکاتداری خواجاه ضاامن و
پشتیبان کشور گشایی ایشان نمی شد دوام و بقای چنان دولت وسیعی محاال ماینماود» (تیاژه7939 ،
.)31:

«غزالی که در نیمه ی دوم قرن پنجم هجری (یازدهم میالدی) متولد شده بود ،با دورانی مواجه شاد
که آنرا می توان عصر انحالل و ضعف سیاسی و نظامی و عصر انحطاط در اخالق و جماود فکاری
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دانست ،ارکان قدرت از مدتها پایش متزلازل شاده باود و نهضات اساماعیلیه و دعاوت فاطمیاان
سرتاسر عالم اسالمی را گرفته بود ،ترکان سالجوقی حکومات را بدسات گرفتاه و در عصار آلاب
ارسالن مدارس نظامیه دایر می گردید .تأمین این مدارس هم برای دفا از اصال سانت باود .و ایان
مدارس در مقابل مدرسهی االزهر مصر بود ،که بخاطر تأیید و یاری مذهب شیعه ساخته شده باود.
درعصر غزالی نهضت اسماعیلیان ودعوت فاطمیان سرتاسر جهان اسالم رافراگرفته بود ،به ویاژه در
احساس که در آن جا هنوز دولت اسماعیلی پا برجا و نیرومند بود» (تقوی.)23: 7901 ،

غزالی در دستگاه سلجوقیان
«غزالی معاصر همین دولت بود و با بیشتر پادشاهان این دودمان هم عصر بود .سلطنت ایان دودماان
که با همت رکنالادین ابوطالاب معاروف باه طغارل در ساال  123تأسایس شاده باود و باا کشاور
گشاییهای الپارسالن و ملوشاه و درایات خواجاه بنیاادی اساتوار یافتاه باود ،پاس از روزگاار
خواجه و قتل او در روز دهم ماه رمضان  102روز به ضعف نهاد و اگر چاه فرزنادان ملاوشااه تاا
زمانی در این مرز و بوم حکومت کردند به ویژه سلطان سنجر  -با ایان هماه دیگار آفتااب دولات
سلجوقی در ایران به مغرب میخرامید .غزالی با بیشتر سالجقه معاصر بود ،چاه والدتاش در اواخار
عهد «طغرل» واق شد و وفاتش در زمان سالطان محماد و هماین سالطان اسات کاه غزالای کتااب
«نصیحهی الملوک» را برای او تألیف کرده است .غزالی نزد تمام سالطین و بزرگاان ایان دودماان
محترم و معزز بود .آنها امام را بزراترین دانشمند زمان خود میدانستند ،غیر از اینها غزالی نسبت
به بعضی از آنهاا حاق تربیات و خادمت داشات و نسابت باه برخای از آنهاا عتابهاای شادیداعمال
میداشت و همانند پدری آنها را پند میکرد و این کار جز از وی از کس دیگری امکان نتوانساتی
داشت» (تیژه.)12 :7939 ،

امتیازات عصر غزالی
«حیات غزالی که از نیمه دوم سده پنجم تا اوایل سده ششم هجری طول کشید روزگاار درخشاانی
بوده کهامتیازات مخصوص دارد :نخست ،کثرت عالماان و دانشامندان و وفاور تاألیف و تصانیف
کتب ،به خصوص کتابهای مذهبی و معارف اسالمی مانند فقه و کالم و حدیر و این بادان سابب
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بود که مدارس اسالمی در این روزگار در بیشتر شهرها دایر بود و ارباب ذوق و استعداد در هر فنی
از فنون دانش تألیف و تصنیف میکردند و از ایانرو ،کمتار دورهای در تمادن اساالمی مایتاوان
سراغ داد که این چنین تابان و درخشان باشد .دوم ،رواج بحار و جادل میاان اربااب مقااالت ،باه
خصوص دانشمندان اهل تسنن ،که کارشان سخت دررونق بود و سبب آن این بود که هم سالطین
سلجوقی و هم خواجه بزرا نظامالملو طوسی سانی بودناد و اعیاان و رجاال دولات نیاز باه هار
صورت تاب ایشان بودند و از اینرو ،با تمام نیرو و ایمان خود نگاهبان اصول و عقایاد اهال تسانن
بودند» (احمدی.)71 :7932 ،

«سوم ،مرسوم شدن تبلیغات مذهبی و مجادالت فرقهای و غلبه و شدت یاافتن احساساات دینای در
تمام مظاهر زندگی مردم ،که عالمان دین هر آن شعله آن را تیزتار مایکردناد و هار فرقاه خاود را
«ناجی» و دیگری را «ضال» میپنداشتند چنانکه خود غزالی بدان اشااره کارده و گفتاه اسات کاه:
«اختالف مردم در ادیان و ملل و اختالف پیشوایان مذاهب با آن همه فرقهها و تباین راهها ،دریاای
ژرفی شده است که بسیاری در آن غرق شدهاند و جز اندکی رهایی نمیتوانند یافت! و هر فرقهیی
گمان میکند که او ناجی است و دیگران گمراه و هر گروهی بر آنچه دارند شاادند! و ایان هماان
نکته است که سرور جهان از آن خبر داد که :به زودی امت من هفتاد و سه فرقه شاوند؛ کاه نااجی
آنها یکی بیش نیست و آنچه او وعده کرده بود اینو به ظهور آمده است» (همایی.)773 :7930 ،

«میان فقیهان و عالمان مذاهب و ارباب مقاالت در این دوره مناقشاات و مجاادالت ماذهبی شادت
یافته بود و هر زمان که جماعتی از آنها بهم میرسیدند و یا در مجلسای حاضار مایآمدناد مساانل
علمی و مذهبی را مطرح مذاکره قرار میدادند و برخی اوقات کار از مباحثه و مجادله باه مشااجره
میکشید و در این میان مردم عامه به طرفداری از اهواء و هوسهای ریاسات طلباناه فاالن یاا بهماان
برمیخاستند و گاه این بحثها بزد و خورد و کشتار نیز میانجامید .نمونههای پوچ و بلند بااالی ایان
مباحثات و مجادالت را در طبقات الشافعیه سبکی میتوان دید .فن خطابه و جدل و خالف که ساه
حربه برنده عالمان آن دوره بود ،در این دوره رونقی به سزا گرفت و در این باب کتابها و رسالههاا
پرداختند و چه بسیار از دانشمندان که کوشایدند :تماام مطالاب آنهاا را حفا و باازگویی کنناد و
همانند ابواسحق شیرازی مسانل خالف را چنان از برداشته باشند که یکی از مسلمانان ساوره فاتحاه
را» (تیژه.)23 ،7939 ،
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«باطنیه یا اسماعیلیه که به امام معصوم دعوت میکردند مبلغان و داعیان دانشامند داشاتند و آنهاا را
بهبالد و ممالو اسالمی ،خاصه ایران ،میفرستادند .ایان جماعات کاه اغلاب فاداییان زبردسات و
دانشمند بودند دارای تشکیالت و سازمانهای مرموز شگفتآوری بودند و بیشتر به ایمان و اخالص
پیروان و هواداران خود متکی بودند و چون خلفای عباسی با این گروه به شدت دشمنی داشاتند از
سالطین ایرانی مدد میگرفتند و سالطین ایران هم یا بنا بر مصلحت یا از روی ایمان ،با اساماعیلیان
و داعیان آنها به سختی مخالفت میکردند و آنان را قرمطی و خارجی و ملحاد مایگفتناد و چاون
یکی از آنها را مییافتند ،به انوا زجر و حبس و قتل میکشتند و از همه بیشاتر در ایان راه سالطان
محمود غزنوی بود که به تعبیر بیهقی »انگشت ،گرد جهان کارده ،قرمطای مایجسات» (غنای:7909 ،
.)73

دوره اول زندگی غزالی
«نابغه بزرا و حجت االسالم ،امام زینالدین ابوحامد محمدبن محمدبن احمد غزالای طوسای ،در
سال  128هجری از پدری کارگر که پشم میرشت و میفروخت به شهر طوس متولد شد ،پدر امام
در اوقات فراغ به حلقههای درس دانشمندان و باه مجاالس وعا واعظاان و محافال درس فقیهاان
میرفت؛ سخن آنان را میشنید و بر دانشهای آنان آگاهی مییافت و آنچه بیشتر از روزی او باود،
در راه آنان خرج میکرد و همین آمد و شد و استما مجاالس وعا و درس ،او را بار آن داشات
که از خدا بخواهد فرزندی به او عطا کند تا از اینگونهمجالس درس و وع بنیاد گذارد و مردم را
به امور دینشان دانا گرداند و به خیر دنیا و آخرتشان بینا کند .خدا هم این خواهش او را پذیرفت و
دو پسر به او داد :نخستین ابو حامد غزالی که ما از او سخن داریم و دیگربرادرت احمد که مشغول
به وع شد و در آن به مقامی بزرا رسید .چون وفات پدر نزدیو شد ،ابو حامد و برادرت را به
دوستی صدیق به نام او ابو حامد احمدبن محمد رادکانی سپرد و بادو گفات :از اینکاه خاود درس
نخوانده بودم پیوسته غمگین بودم ،دلم میخواست که باا تعلایم ایان دو پسارم آنرا جباران کانم،
دریغا که نشد! تو این مهم را انجام داده و آندو را تعلیم کن و اگر در این راه تمام آنچه را که من
باقی گذاشتهام صرف و خرج کنی ،باک مدار .به زودی مرده ریو پادر تاه کشاید و آن دوسات
مجبور شد آندو را به مدرسهیی که در آن غذا و لباس دانشجویان را تأمین میکردند بساپارد .ایان
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کار در روح آندو سخت تأثیر کرد و آنان را به تحصیل تشویق نمود ،چه گاهی فقر جاوهر انساان
را بروز میدهد تا به امور کوچو سرفرود نیاورد و از ایان جاا باود کاه غزالای هماواره از آن یااد
میکرد و میگفت« :ما علم را به غیر خدا خواستیم ولیکن خدا نخواسات کاه جاز بارای او باشاد»
(سروت.)31 :7901 ،

دوره دوم زندگانی غزالی
«چون مدت عمر غزالی از  93روبه نشیب آورد ،حالی پیدا کرد که به کلی با احاوال ساابقش فارق
داشت ،دیگر آن غزالی که در سخن دلیر میآمد و راه کالم بر همگنان میبست از جوشش افتااده
بود مثل این بود که تمام دانشهای رسمی در وجود او مرده بودند و جملگی فراماوت شاده بودناد.
همه شاگردان و دوستداران وهواداران از این واقعه ناراحت بودناد ولایکن از درد پنهاانی او آگااه
نبودند ،گروهی بر او تأسف میخوردند و جماعتی دیوانهات میخواندند» (تیژه.)33 :7939 ،

اندیشههای عرفانی احمد غزالی
«تصاویر نمادین عرفانی در زبان فارسی از اوایل قرن هفتم هجری تقریبا تثبیت شده بود و مجازهای
زبان صوفیانه در ادبیات عرفانی برای همگان کامال آشنا و شناخته بود .بسیاری از این نمادها چناان
که پیشتر اشاره کردیم از سانت شاعر تغزلای اقتبااس شاد .صاوفیان و شااعران عاارف دورهی اول
همچون عین القضات و سنایی و غزالی آن رمزها را ابدا کردند و سپس دیگر صوفیان و شااعران
آنها را در کالم خود تثبیت نمودناد .بگوناه ای کاه تصاویرهای نماادین شاعر عرفاانی باه صاورت
قراردادهای شعری درآمد .سانت شاعر صاوفیانه ،در قارن  1و 0سرشاار از تصااویر مجاازی تقریبااً
قراردادی است» (زمانی.)11 :7903 ،

«امام محمد غزالی میگوید :اگر در تو شوق معرفت خداوند تعالی و جاالل و عظمات او قاویتر از
شوق و شهوت طعام خوردن و صحبت کردن اساتی تاو مار بهشات معرفات را و تماشاا کاردن در
بوستان های وی بر بهشت جسمانی که در آن قضای شهوت شکم و فرج است بگزینی ومنکر مشاو
که در کسی این شهوت شکم و فرج است بگزینی و منکر مشو که در کسی این شاهوت نباود کاه
در عارف شهوت معرفت قویتر از آن است که در تو شهوتهای دیگر چنا نکه در تو شهوت جاه
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است و شهوت مقصور است بر بازی چوگان .به نظر عارف راستین این جهان پندار است و مردمان
همگی به دنبال پندارند ،پس بدان که ،جمله دنیا نزد عارف همچون بازی کودکان اسات و عاارف
از تو تعجب میکند که در طلب جاه ماندهای و لذت عارف به قدر معرفت وی بود و لذت معرفت
را هیی نسبت نبود با لذت جسمی ،که لذت معرفت را زوال نبود و ماللت را باه وی راه ،بلکاه هار
لحظه آن لذت بر زیادت بود و بر دوام بود به خالف شهوت های دیگر اال آنکه شهوت معرفت در
آدمی آنگاه آفریده شود که به حد بلوغ و مردی رسید» (همان.)12 :

از منظر غزالی ،در حقیقت سخن از عشق الهی از وی شرو شده و وقتی به احمد غزالی میرسد به
اوج ،خود رسیده است و احمد غزالی از جمله عارفان عاشقی است که سایر و سالوک خاود را در
این راستا قرار داد ،سخنان بسیاری که در مورد عشق مطرح نموده و کتاب سوانح وی حاکی از آن
است که او عاشق ،معشوق ازلای اسات .عشاق پرساتی روت صاوفیانه بارای پااالیش دل باه شامار
می آمد .عشق اساس راه به سوی « خداوناد اسات و بناابراین آن را بااالتر از معرفات قارار م یدهاد
منظورت آن عشق صادقانه است که صوفی میتواند از آن همچون پلی برای دست یابی باه قلمارو
عشق روحانی استفاده کند.
« بزرگان مکتب عرفانی عاشقانه ،به دلیل اینکه در دریای بیکاران الهای مساتغرق گشاته و از هساتی
خود فانی و رها شده اند احساس قرب بیشتری نسبت به حق تعالی پیدا میکنناد و زماانی کاه دم از
عشق میزنند عشق الهی است و یا سخنانی که در آن لحظات جاری مینمایند باه جهات آنکاه در
دریای عشق الهی غوطهور شده اند شاید درک آنها برای دیگران دشوار باشد ولی بایاد گفات کاه
نور الهی در وجود آنان تجلی یافته و بر عقل آنان چیره شاده و بادین گوناه غوغاایی و شاوری را
برمی انگیزد که قابل وصف نیست و آن عشقی که این گروه از آن سخن گفتهاند عشاق خاالو و
ناب و عشق کامل و تمام است» (تیژه.)21: 7939 ،

یکی از حاالت ارباب طریقت سکر است .سکر حیرت و دهش و وله وهیمان است که در مشااهده
جمال محبوب فجاه به سر محب میرسد ،چون سر مالو به مشاهده جمال محبوب رسید به واسطه
دوری از تفرقااه و بعااد در باااطن وی فاارح و نشاااط و انبساااط بااه نااوعی درآمااد کااه حااواس او از
محسوسات غافل شد و عقلش مغلوب گشات و تمییاز از ماا باین مرتفا شاد و از غایاب بیخاودی
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نمیداند که چه می گوید و این حالت را سکر به جهت آن گفتهاناد کاه در اوصااف ماذکور و باه
سکر ظاهری میماند ،در حالت سکر چون نمیداند چه میگوید چنانچه مسات صاوری را معاذور
میدارند.
«احمد غزالی عارف عاشقی است که طریقتش بر پایه سکر و عشق بنا شده است او صااحب چناین
مکتبی است و اندیشه های او همگی از عشق او به معشوق ازلای سرچشامه گرفتاه اسات و یکای از
ویژگیهای تصوف این است که بین عشق و معرفت تعادل ایجاد میکند.
عشاااق باااه کماااال و دلرباااانی باااه جماااال

دل پااار ساااخن و زباااان زگفاااتن شاااده الل

زیاان ناااادرهتااار کجااا باااود هرگاااز حاااال

مزالنااال تشااانه و پااایش مااان روان آب زالل

عاشق حقیقی زنده است و جاوید ،او به عشق زنده است و به اراده دوست ناه مایترساد و ناه امیاد
دارد سعی او در تسلیم محض در برابر رضای معشوق است بهشت و دوزخ برایش یکساان اسات و
در دیده او هیی فرقی آن دو ندارند» (احمدی.)22 :7932 ،

از بزرگان مکتب عشق حالج را مای تاوان ذکار کارد و نیاز اساوه واالی آن روزبهاان بقلای اسات
وحدت سه گانه عشق ،عاشق ،معشوق رمزی از توحید باطنی است.احمد غزالی میدانست که اگار
عاشق خود را در معشوق مشاهده میکند در عوض معشوق بر خود و جمال خود را فقا در نگااه
عاشقی میبیند که او را نظاره میکناد.در نظریاه ی عشاق نااب احماد غزالای عاشاق و معشاوق در
وحدت جوهرناب عشق استحاله پیدا می کنند.به اعتقاد احمد غزالی عشق انسان به انسان نیز مقتبس
از عشق حقیقی و الهی است و میتوان گفت ذاتاً همان عشق است .خواجه احمد از بکار بردن لف
مجازی در مورد عشق نیز خودداری می کند ،عشق از نظر او عشق است ،خواه عشق و معشوق خلق
باشند یا حق.
«از نظر غزالی عشق یو حقیقت واحد و اختالف عشق انسان با عشق حق و هم چنین عشاق انساان
با انسان و عشق او با حق همه در شدت و ضعف است .احمد غزالی در ساوانح خاود چناین آورده
عشق جبری است که در او هیی کس را راه نیست به هیی سبیل ،الجرم احکام او نیاز اسات و ایان
همه جبر است ،اختیار از او و از والیت او معزول است و مرغ اختیار در والیت او نپرد .عبارت کاه
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عشق به حقیقت بالست و انس و راحات در او غریاب و عاریات اسات در افکاار و بیانش عرفاا و
صوفیه که از هجران و وصال وجود دارد به صورت کامالً غیبی متجلی است» (تیژه.)90 :7939 ،

عرفان غزالی
بزرگان مکتب جمال با زیبایی پرستی که احمد غزالی هم مکتب و هم مرام آنهاا باوده اسات پیاام
عشق ورزی به هستی و همه زیباییهای عالم وجود را به بهترین شیوه معرفی نماوده اناد .پیاام آنهاا
گسترت عشق و زیبایی در تمامی عرصههای زندگی انسان و درمان تمامی دردهای بشری از طریق
این دو کیمیای هستی میباشد و هر آنچه که به زیباییهای ظاهری و یاا عشاقهاای مجاازی تعلاق
دارد همگی در مرتبهای از عشاق و زیباایی و جماال حقیقای آن جمیال مطلاق دارناد زیارا هماهی
زیباییهای خلقت ذرهای از زیبایی حضرت حق است.
« عرفان ایرانی سراسر آکنده به رموز و تمثیالت عشق الهی است چنانکه گویی بیان درد و شکنجه،
احساس و ادراک زیبایی و طلب وجد و سکر و جذبه و رفتن در حال از طریق مشااهده تجلای الاه
است ،در حس ن جمال انسان خصیصه روح ایرانی و محور تفکرات فلسفی ایرانی است احمد غزّالی
از جمله عارفان عاشقی است که سخن از عشق ناب به میان آورده که عاشق به دیدن جمال معشوق
آرام می گیرد ،مذهب و مکتب وی مبتنی بر مذهب تجلی است و عشاق باه عاالم طبیعات و جماال
ظاهر نیز متفر است بر مذهب تجلی .عارفانی چون احمد غزّالای خادا را در هماه چیاز جلاوهگار
می بینند و معتقدند که جهان مرآت حسن شاهد است .بارگاه جمال دیده عاشق است» (تقوی:7901 ،
.)23

«عاشق آن جمال باید بود یا عاشق محبوبش و این سرّی عظیم است .ایشان محل نظر و اثر و جمال
و محل محبت او بینند و دانند و خواند بیرون آن چیزی دیگر کرا نکنند او بود که عاشق آن نداناد
و لکن دلش محل یا در جای دیگر احمد غزّالی چنین میگوید :هیی لذت در آن نرسد کاه عاشاق
معشوق را بیند معشوق خزانه عشق است و جمال او ذخیره اوست.عشق عجب آینه ایست هم عاشق
را ،هم معشوق را ،هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن و هم در اغیار دیادن ،اگار غیار عشاق
دست دهد ،تاخیری ننگرد ،هرگز جمال مشعوق به کمال جز در آنینه عشق نتوان دیدن و همچناین
کمال نیاز عشق و جمله صفا نقصان و کمال از هر دو جانب از نظر احمد غزّالی جهان آیناه جماال
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جانان است و زیبایی های که در آن مشحون است جلوه و مظاهر حسان معشاوق ازلایاناد بناابراین
بهترین جلوههای جمال حق را در آن زیباترین دیده حسن از جمال خود بر دوخته است که کماال
حسن خود .مظاهر ظاهری می توان جست را در نتواند یافت اال در آینه عشق عاشق .الجارم از ایان
روی جمال را عاشق در باید تا معشوق از حسن خاود در آییناه عشاق و طلاب عاشاق قاوت تواناد
خورد .این سری عظیم است و مفتاح بسیار اسرار است» (دشتی.)31 :7900 ،

«یا در جای دیگر احمد غزّالی ،عاشق را به زیبایی معشوق از خود معشوق نزدیوتر میپنادارد آن
جا که میگوید :عاشق به حسن معشوق از معشوق نزدیوتر است کی معشوق باه واساطه او قاوت
می خورد از حسن و جمال خودحسن نشان صان اسات و سارو روی آن روی اسات کاه روی درو
دارد تا آن سرو روی نبیند هرگز آیتی و حسن و صن نبیند آن روی جمال جمال پرستان از صوفیه
میگویند ما مظاهر ظاهری را میپرستیم زیرا جمال معنوی و جمال حق را در آن جلوهگر میبینایم
و لطیف ترین عشق ظاهری که رهبر عاشق حقیقت بین به عشق معنوی و جمال مستور جاناان اسات
عشق به جمال صورت میباشد .از نظر بزرگان مکتب عاشقانه چون احماد غزّالای ،عشاق صاادقانه
خواه از این سر باشد خواه از آن سرخواه مستقیماً متوجه جمال حقیقی باشد و خاواه متوجاه ظااهر
خاکی ،آن جمال عاقبت ما را به سوی معشوق حقیقی رهبار اسات و شارط آن داشاتن اخاالص و
صداقت و عشق پاک و ناب است و گر نه عشقی که بر اساس امیال حیوانی و نفسانی استوار باشاد
عشق نیست مایه ننگ و ذلت است .چرا که عشق امانت آسمانی و ودیعه الهی است و میبایست از
امانت خوب محافظت شود» (تیژه.)11 :7939 ،

بررسی تجلی عشق در آثار احمد غزالی
از منظر غزالی عشق گوهری است بیبدیل که حق تعالی در وجود همهی پدیدهها قرار داده اسات.
جوهر اصلی آفرینش و بنیادیترین عامل محرک زنجیرهی حیات عشاق اسات .عشاق ،در قااموس
زبانهای جهان یکی از پرتعریفترین و در ادبیات ملّتها پربسامدترین است؛ امّا حقیقت این است
که معنای عشق از گفتن بسیار ،پنهان مانده است .در مکتب جمال یا زیبایی پرستی که احمد غزالی
عارف قرن پنجم پیرو آن بوده است .اصالت عشق به زیبایی است و اگر هساتی را از زیباا بادانیم و
انسان را موجودی زیباپرست معنا کنیم ،آن وقت سرمایه ای به نام عشق به دسات خواهاد آماد کاه
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می تواند جهانی نو و انسانی دیگر سازد ،زیرا نه تنها انسان ،عاشق زیبایی است بلکه همه موجودات
نسبت به زیبایی حساسیت نشان می دهد .عشق قانونی است که بار هساتی حاکمیات دارد و باا ایان
ترتیب ادیان معنایی دیگر یافته و تعالیم آنها با دیدگاهی دیگر قابل ارانه خواهد بود .تقویت تجلی
خداوند در وجود انسان که از شرای مهم مکتب جمال است ،پی بردن به حسن و جمالی است که
اصل آن در عالم باال است .احمد غزالی در این باره میگوید« :اگرچه عاشق با عشق آشناسات اماا
معشوق هیی آشنایی ندارد».
از منظر غزالی می توان عشق را مهر و محبّت فاراوان نسابت باه شخصای دیگار و دل ساپردن باه او
دانست« .عشق ،محبّت مفرط را گویند» (فخرالدین عراقای )222 :7903 ،به عبارتی عشق ،حبّ هماراه باا
هوی به همراه آشفتگی و شوریدگی است .در موضو عشق رساله ها و آثار فراوانی به دست قادما
و معاصران نوشته شده است که در آن به جنبههای مختلف عشق پرداختهاند .عالوه بار آن بایاد باه
داستان های عاشقانه در هر فرهنگ و قومی اشاره کرد .در این آثار به گوناهای در کشاف حقیقات
عشق و شرح اسرار آن و شناخت دو قبیله عاشقان و معشوقان ،دستاوردهایی ارایاه شاده اسات؛ امّاا
آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده ،پندناپذیری عاشق است کاه از مساانل مهام در موضاو
عشق به شمار جان و روان خود بیرون می رود .نکته اساسای کاه در ارتبااط باا ایان مبحار مطارح
می شود ،رویارویی عاشق با ناصحان و رقیبان و اطرافیان اوست که هرکدام باه دالیلای برآنناد کاه
عاشق را از عشق و محبّت خود نسبت به معشوق بازدارند تا مگر از میل و شوق خود دست بکشد و
یاد و نام محبوب را از ذهن و بکند؛ امّا آویختن عاشق به عشق ،یا به واقا پیچیادن عشاق همچاون
عشقه بر وجود عاشق ،ساتیز او را حتّای تاا لحظاهی شاگرف رهاایی از خاویش و آرام گارفتن در
آغوت مرا به همراه دارد .عشق محبوب آنچنان در را و خون و جان عاشق رسوخ کارده کاه
هیی چیز چارهساز او نیست؛ حتی گاهی خود عاشق از ورطه ای که در آن افتااده و تاوان بازآمادن
ندارد در شگفت است؛ امّا ترک عشق و شیدایی برای او ممکن نیست.
احمد غزالی ،فصل هفتاد و چهار رسالهی «سوانح العشاق» را به اختیار نداشتن در عشاق اختصااص
داده است؛ همچنین در حکایتی نقل میکند که گلخن تابی بر شاهی عاشق میشاود .شااه خباردار
میشود؛ هنگامی که می خواهد عاشق را تنبیاه و مجاازات کناد وزیارت مایگویاد« :تاو باه عادل
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معروفی ،الیق نبود که سیاست فرمایی؛ چه عشق کاری است که بیاختیار بود و سیاست فرمودن بر
کاری که در آن اختیار وی نیست ،از عدل دور افتد» (احمد غزالی.)722 :7900 ،

عاشقان شیدایی از بالیی که در آن غوطهورند ،شکوه میکنند و نالهها سر میدهند؛ ولی در چنگ
عشق و سرنوشت اسیرند و هرگاه که میکوشند تا رهایی یابند و یا دیگاران از روی نیاوخاواهی
میخواهند تا عاشق را یاری کنند و او را از غم و غصّه عشق نجات دهند ،ناامیدانه سرود جانگاداز
یأس می خوانند که آنچه بر قلم قضا و قدر رفته ،تغییرپذیر نیست .البّته این مطلاب مایتواناد تحات
تأثیر عقاید اشعری و جبرگرایی باشد که بر ادبیات فارسی حاکم بوده اسات .چناان کاه ابان داوود
ظاهری ،از نظریه پردازان عشق در قرن سوم ،هنوز با قطعیت جبری بودن عشاق را نمایپاذیرد و باه
نوعی دوگانگی طب و کسب را در عشق مطرح مای کناد؛ (البّتاه بایاد اشااره کارد کاه ابان داوود،
معتزلی بوده است) «نمی گویم که عشق گزیرناپذیر است؛ زیرا در آن صورت اعتراف کاردهام کاه
خود آن را برنگزیدهام؛ نیز نمی گویم که از راه اکتساب در خود پدیدت آوردهام؛ زیرا اگار آن را
از طب خویش نفی کنم دروغگو خواهم بود».
دل پر سخن و زبان زگفااااا اتن شااااا اده الل

عشق باا اه کماا اال و دلرباا اانی باا اه جماا اال

زین ناادره تاار کجااا بااود هرگااز حااال من

تشنه و پیش ماااااااااااااااااان روان آب زالل

عاشق حقیقی زنده است و جاوید ،او به عشق زنده است و به اراده دوست نه می ترسد و نه امید
دارد سعی او در تسلیم محض در برابر رضای معشوق است بهشت و دوزخ برایش یکسان است و
در دیده او هیی فرقی آن دو ندارند» (تیژه.)31 :7939 ،

از بزرگان مکتب عشق حالج را میتوان ذکر کرد و نیز اسوه واالی آن روزبهان بقلی است
وحدت سهگانه عشق ،عاشق ،معشوق رمزی از توحید باطنی است.احمد غزالی میدانست که اگر
عاشق خود را در معشوق مشاهده میکند در عوض معشوق بر خود و جمال خود را فق در نگاه
عاشقی می بیند که او را نظاره می کند .به اعتقاد احمد غزالی عشق انسان به انسان نیز مقتبس از
عشق حقیقی و الهی است و میتوان گفت ذاتاً همان عشق است .خواجه احمد از بکار بردن لف
مجازی در مورد عشق نیز خودداری میکند ،عشق از نظر او عشق است ،خواه عشق و معشوق خلق
باشند یا حق .از نظر غزالی عشق یو حقیقت واحد و اختالف عشق انسان با عشق حق و هم چنین
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عشق انسان با انسان و عشق او با حق همه در شدت و ضعف است .احمد غزالی در سوانح خود
چنین آورده است .عشق جبری است که در او هیی کس را راه نیست به هیی سبیل ،الجرم احکام
او نیز همه جبر است ،اختیار از او و از والیت او معزول است و مرغ اختیار در والیت او نپرد» و این
عبارت که عشق به حقیقت بالست و انس و راحت در او غریب و عاریت است در افکار و بینش
عرفا و صوفیه که از هجران و وصال وجود دارد به صورت کامالً غیبی متجلی است.
عشق پوشیده است و هرگاز کاس ندیدساتش عیاان

الف های بیهاده تاا کای زنناد ایان عاشاقان

هر کسی از پندار خود در عشاق الفای مایزناد

عشااق ازپناادار خااالن وز چنااین و از چنااان

هستی ذرّه در هوا محسوس است و نایافتش معلوم،
-

بیت

خورشااااااااید تااااااااویی و ذرّه ماااااااااییم

باااااای روی تااااااو روی کاااااای نماااااااییم

تااااا کاااای ز نقاااااب چهااااره یااااو دم

از کااااااوه باااااارآی تااااااا باااااار آیاااااایم

سوانح العشّاق احمد غزالی نخستین اثر به زبان فارسی است که به طور مستقل دربارهی عشق نوشته
شده است .این اثار مجموعاهای از آرای غازالی درباارهی عشاق ،عاشاق ،معشاوق و ارتبااط ماایان
آن هاست .از آن جا که این متن عرفانی بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده ،از اهمیات فراوانای
برخوردار است .در این کتاب داریم که ،چون عاشق معشوق را ببیند اضاطرابی در وی پیادا شاود،
زیرا که هستی او عاریتی ست و روی در قبله نیستی دارد.وجود او در وجاد مضاطرب شاود ،تاا باا
حقیقت کار نشیند ،وهنوز تمام پخته نیست ،چون تمام پخته شود در التقا از خود غایب شود ،زیارا
که چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او را بگشاد ،چون طالیه وصال پیادا شاود وجاود او
رخت بر بندد به قدر پختگی او در کار (دشتی.)29 :7900 ،

حسااان تاااو فااازون اسااات ز بیناااایی مااان

راز تاااااو بااااارون اسااااات ز داناااااایی مااااان

در عشاااق تاااو اسن بنهسااات تنهاااایی مااان

در وصاااف تاااو عجاااز اسااات تواناااایی مااان

احمد غزّالی در کتاب سوانح سعی در نشان دادن گوشههایی از حقیقت عشق داشته است ،امّا لحن
کالم او اثر او را ،از همان آغاز ،در مقام یو اثر شاعرانه و استنباطی فردی و بیانناپذیر از عشاق و
احوال روانی مترتّب بر آن معرفی میکند .او «عبارت» را در ساخن خاود باه منزلاهی «اشاارت» باه
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معانی متفاوت میشمارد که برای مخاطبی که ذوقش نبود ناشاناخته مایماناد .و در سراسار کتااب
عباراتِ اشارتگونه او با تصویر و آیه و حدیر و شعر آمیخته است تا شاید حجاب اشارتهای او را
لطیفتر کند (چاووشی.)733 :7901 ،

خیال ترک من هر شاب صافات ذات مان گاردد

هم از اوصاف من بر مان هازاران دیاده باان گاردد

شعر
انااااا ماااان اهااااوی وماااان اهااااوی انااااا

نحاااااااان روحااااااااان حللنااااااااا باااااااادنا

نحاااان مااااذکنا علاااای تعمااااد الهااااوی

یضااااارب االمثاااااال فااااای النااااااس لناااااا

در سوانح العشاق غزالی ،جلوه معنی را گاهی در پس حجاب نثری بسیار موجز و شاعرانه میتاوان
مالحظه کرد .امّا گاهی نیز جلوه معنی بسیار کمرنگ و سخن شعر منثور از آثار نو سوم میشاود،
تا جایی که جز با تفسیر و تأویل نمیتوان معنی را از متن کشف کرد.
بااد عهاادم و بااا عشااق تااواسم نیساات نفااس

گاااار هرگااااز گویماااات کااااه فریااااادم رس

خواهی به وصال کوت و خاواهی باه فاراق

ماان فااارغم از هاار دو ،ماارا عشااق تااو بااس

در بخشهایی از کتاب او ساختار و ترکیب کالم ساختار و ترکیب نثر بهمنظور انتقال صریح معنای
به مخاطب نیست و مخاطب ،بیش از آنکه معنی را دریابد ،از ترکیب کالم و تکرار واژهها و تعادّد
تصویرهای ساخته شده با دو عنصر ثابت ،مثالً روح و عشق و آهنگی که از ساختار مشابه جملاههاا
احساس میشود ،لذّت میبرد .اگرچه مقایسه و تقابل دو عنصر درعبارات شاعرانه اندکی راه ورود
به تفسیر و تأویل آنها را تسهیل و به دریافت معنی ،یا معنایی از میان معانی محتمل ،یاری میرساند،
امّا گاهی نیز این مقایسه و تقابل از میان برمیخیزد و عنصر «عشق» خاود باهتنهاایی مجما مفااهیم
متقابل میشود و راه ورود به تفسیر و تأویل متن از طریق نظام نخستین نشانهشناسی زبان را میبندد
وکالم یکسره نقش زیباییشناختی زبان را در معرض تماشای مخاطب قرار میدهد.
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بی گمان از منظر غزالی عشق از هر گونه که باشد امری مقدس است چنان که اگر معشوق بنادهی
عاشق هم باشد باز بر عاشق فضیلت دارد اصوالً در سوانح میان عشق آسمانی و زمینای هایی گوناه
جدایی احساس نمی شود غزالی این هر دو را در سراسر کتاب باه هام پیوناد داده و در واقا یکای
کرده است به گمان او روح صدف عشق است و عشق گوهری است مکنون در صدف که عقال و
علم را بدان راه نیست.
و جاللت او از حد وصف و بیان و ادراک علم دور است .و ایان هماان ساخنی باود کاه سانایی و
بسیاری از عارفان پس از او تکرارت کردند انجام این سخن آن بود که اختیار و اراده را نیاز چاون
زادهی عقلند در والیت عشق راهی نیست.
عشق مانند بیماری از راه میرسد و از روی جبر بی آنکه انسان بخواهد وجود او را فرا میگیرد .پس
عشق همواره با رنج همراه است یو مجموعاه ی دوگاناه اسات کاه در آن عاشاق و معشاوق ضاد
یکدیگرند و همین تضاد است که عشق را با درد و رنج میآمیزد .مادام که «دویی» در میان باشد و
عاشق و معشوق هریو خود را از دیگری باز شناسد رنج و تضااد هام باه جاای اسات و چاون دو
گانگی از میان برخیزد .رنج اصلی بدل به راحت اصلی می شاود اماا چاون عاشاق و معشاوق ناابود
شوند چه بر جای می ماند هیی و به قول غزالی عشق مردم خوار اسات او مردمای را بخاورد و هایی
باقی نگذارد (مدرسی.)32 :7901 ،

غاااام خااااویش و غمگسااااار خویشاااایم

شاااااوریده و سرگشاااااتهی کاااااار خویشااااایم

ساااااودا زدگاااااان روزگاااااار خویشااااایم

هاااام صاااایادیم و هاااام شااااکار خویشاااایم

حاصل این تضاد هیی است اما این هیی هرگز معادل مفهاوم ریاضای صافر یاا تهای نیسات .احماد
غزالی کمال عشق را مالمت میداند .این مالمت در آغاز مثلثی است که یو ضل آن آدمای را از
خلق و ضل دیگرت او را از معشوق و آن ضل سوم او را از خود باز میدارد .در میان مثلار الباد
عشق است که باقی میماند اما مثلر غزالی در نهایت کماال خاود باه مربا بادل مایشاود و ضال
چهارم مالمت راه را بر عشق به هم میبندد.
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مساحت این مرب را پس هرچه پر میکند هیی و غزالی این هیی را « کماال کماال» ناام ماینهاد و
بدین ترتیب کیفیت متناقض «پارادوکس» عشق پدید می آید این جا قُوت بی قُوی بود و بود ناابود
و یافت نایافت و نصیب بی نصیب.
چنااادان نازاسااات ز عشاااق تاااو در سااار مااان تاااا در غلطااام کاااه عاشاااقی تاااو بااار مااان
یاااا خیمااااه زناااد وصااااال تاااو باااار در ماااان یاااا در سااار ایااان غلاا شاااود ایااان سااار مااان
«و همین «بود نابود» یا عشق است که مولوی بعدها از آن به دریای عدم تعبیار کارده اسات .و البتاه
عقل به هیی وجه نمی تواند قدم بدین دریا نهد و معنی راستین میجوید همین بود نابود عشق اسات
نه معشوق اگر چ ه عاشق با عشق آشناست با معشوق هیی آشنایی ندارد محاور اصالی عشاق عاشاق
است و معشوق تنها هنگامی میتواند در دایرهی عشق راه یابد که خود نیز عاشق شود اگر نه عشاق
خود را بسنده است و با آنچه بیرون از اوست کاری ندارد .به پندار هجویری عاشق تا هنگامیکه در
طم

وصل است» (احمدی.)21 :7939 ،

ذلیلترین همه ی خلق است اما چون طم بگسست عزیزترین مردمان میشود.عاشق راستین کسای
است که به صرف عشق بسنده کند و از معشوق فارغ شود .چون کار بادین جاا رساد معشاوق بای
گمان خود به عاشق روی می آورد سنانی هار عشاق را بای مقصاود و عاشاق را از کاام خاود با ّری
میدانست .غایت عشق خود عشق است .اما این عشق عمالً به چه کار میآمد.
بالسااات عشاااق و مااانم کاااز باااال نپرهیااازم

چااو عشااق خفتااه بااود ماان شااوم برانگیاازم

ماااارا رفیقااااان گوینااااد کااااز بااااال پرهیااااز

بااال دل اساات ،ماان از دل چگونااه پرهیاازم

درخااات عشاااق همااای پااارورم میاناااهی دل

چاااو آب بایااادت ازدیااادگان فااارو ریااازم

اگر چه عشق خوت و نا خاوت اسات انادنه عشاق

مرا خوت اسات کاه هار دو باه هام برآمیازم

تصوف غزالی
«موضو عشق ،که غزالی به سبب آن در تاریخ تصوف شاناخته شاده ،ابتادا در کتااب ساوانح وی
مطرح شده است .تا آن زمان به زبان فارسی اثری مستقل دربارهی عشق نوشته نشاده باود .پایش از
غزالی صوفیان از به کار بردن این واژه برای رابطه ی میان انسان و خدا پرهیز کرده و واژهی محبت
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را به جای آن به کار برده بودند .در این زمینه آیهای که مورد توجه غزالی :آیه  21از ساوره ماناده
است که درآن کلمهی «یحبهم» (خدا مؤمنان را دوست میدارد) پیش از «یحبونه» (مؤمناان خادارا
دوست میدارند) آمده و این موضو به نظر احمد غزالی نشانهای است از اینکه خدا محبِ (عاشق)
انسان وانسان محبوبِ (معشوق) اوست و محبوبیت انسان نزد خدا پیش از محبت وی به خادا باوده
است به عبارت دیگر محبت خدا مقدم برمحبت انسان به وی است» (غزالی.)72 :7923 ،

عشق نزد احمد غزالی اساسا جنبه مابعد الطبیعی دارد؛ حقیقتی است کاه از ازل از ذات حاق نشاأت
گرفته است وبه همراه روح از مرتبه اطالق خارج شده وبه مراتاب عاشاقی ومعشاوقی تنازل کارده
است وباید یکبار دیگر درقوس صعود این مراتب را پشت سر بگاذارد وباه اصال خاود و حقیقات
یگانگی خود بازگردد .بنابراین هرچند که معشوق تجلی حسن وجمال الهی اسات و عاشاق طالاب
وصال اوست ولی کمال وصال او وقتی است که دویی عاشقی ومعشوقی درنتیجه فناای عاشاق ،باه
توحید درعشق می انجامد .بدین ترتیب عاشق باید درنهایت فراتر از معشوق رود تا در عشق مطلق یا
همان حقیقت ازلی محو شود.
از بااس کااه کشاایده ام ز زلااف تااو سااتم

مااااویی گشاا اتم از آن دو زلفااااین بااااه خاااام

زین پس چه عجب اگار باود باا تاو باه هام

در زلف تاو یاو ماوی چاه افازون و چاه کام

یکی از جنبههای تصوف عاشقانه ی غزالی ،توجه به حسن و جمال یا زیبایی است کاه از کمااالت
معشوق است و موجب دلدادگی عاشق و شوق او میگردد .دربرابر حسان وجماال وکمااالتی کاه
درمعشوق است اوصافی هم در عاشق است.
«درمعشوق ناز و استغنا و بی نیازی وعزت است و در برابر آنها درعاشق حاالتی است چاون نیااز و
بیچارگی و درویشی و عجز و مذلت .عشق همچنین موجب درد وبالی عاشاق مایگاردد .درواقا
تحمل این درد و بال و سختی هاست کاه موجاب رشادو پارورت درخات عشاق در وجاود عاشاق
می شود و سرانجام او را به وصال معشوق میرساند .وصاالی کاه درحقیقات باه رسایدن عاشاق باه
معشوق خالصه نمیشود بلکه عاشق باید از هستی خود دست بشوید .به عبارت دیگر وصال حقیقی
از نظر غزالی فنای عاشق در معشوق است» (تیژه.)21 :7939 ،
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این مطلب را وی با استفاده از تمثیل های گوناگون بیان کرده که یکی از آنها تمثیل پروانه ورفاتن
او به طرف آتش وسرانجام سوختن درآن است ،تمثیلی که اواز حالج گرفته است .تفاوت غزالی و
حالج در استفاده ازاین تمثیل این است که حالج حرکت پروانه به طرف شم رابه منظور رسایدن
به یقین میداند که آخرین مرحله ازآن را می توان حق الیقین نامید ،ولی احمدغزالی پرواز پروانه را
به طرف شم و طواف او برگرد آثش را پرواز شوق و عشق میخواند و سوختن پروانه و خاکساتر
شدن اورا حقیقت وصال میداند (غزالی.)92 :7923 ،

ز اول کاااه مااارا عشاااق نگاااارم ناااو باااود

همساااااایه مااااان ز نالاااااهی مااااان نغناااااود

کااام گشااات مااارا نالاااه و دردم بفااازود

آتاااش چاااو هماااه گرفااات کااام گاااردد دود

از دیگر ویژگی های تصوف غزالی ،تبرنه کردن ابلیس وموحد دانساتن وی اسات (ابانجاوزی ،ج،71

ص293؛ ابنابیالحدید )781 :غزالی (همان )13 :نیز ،مانند حالج ،ابلیس را عاشقی بلند همت مایدانسات
که حاضر نبود جز خدا معشوقی اختیار نماید ،لذا به آدم سجده نکرد و حتای لعنات خادا را پاذیرا
شد.
یکی از خصوصیات تصوف عاشقانه غزالی توجه او به عشق انسانی یاا باه اصاطالح عشاق مجاازی
است.غزالی اساسا عشق یا محبت را حقیقت واحدی میداند کاه درمراتاب مختلاف ممکان اسات
شدت و ضعف پیدا کند ولی ماهیت آن همچنان باقی میماند .به تعبیر فالسفه ،عشق از نظار احماد
غز الی مقول به تشکیو است .بنابراین همانطور که حسن وجمال یو حقیقت است کاه درمجاالی
مختلف ظهورمی کند و در همه احوال و در همه مجالی همان حسن است ،عشق نیاز درهرساینهای
که جای گیارد و نسابت باه هردرجاه از حسان و جماال کاه باشاد عشاق اسات .از اینجاسات کاه
صورتهای زیبا دراین عالم ،که همه مظاهر حسن کلی وشاهد جمال الهی اند ،ازنظر غزالی محبوب
ومورد توجه عاشق قرار می گیرد .احمد غزالی را برخی از نویسندگان به خاطر شااهد بازیهاای وی
نکوهش کارده اناد (ابانجاوزی ،ج )293 ،71در حاالی کاه برخای دیگار ،مانناد شامس تبریازی (ج،7

ص921ا )922نظر بازی وی را توجیه کرده و گفته اند که نظر عارف به شاهد نه از روی شهوت بلکه
از روی عبرت است وعارف با دیدن حسن و زیبایی مقید به حقیقت حسان کلای راه مایبارد و باه

www.SID.ir

Arshive of SID

14

بررسی اندیشههای احمد غزالی*
دکتر اسماعیل اسالمی ،علی شهمرادی

همین جهت است که آنها عشق مجازی را درصورتی که پلی باشد برای رسایدن باه عشاق حقیقای
جایز دانستهاند (پورجوادی)709 :7901 ،

عشاااقی باااه کماااال و دلرباااایی باااه جماااال

دل پااار ساااخن و زباااان ز گفاااتن شاااده الل

زیااان ناااادرهتااار کجاااا باااود هرگاااز حاااال

ماااان تشاااانه و پاااایش ماااان روان آب زالل

تأثیر احمد غزالی
غزالی یکی از مشایخ پر تحرک و اهل سفر ،و سفرهایش باه منظاور دساتگیری از طالباان و ارشااد
مریدان و موعظه برای عامه مردم بود .او ناه فقا در شاجرهناماهی سلسالهی ساهرودیه ،،بلکاه در
شجرهنامهی مشایخ بزرا و سالسل صوفیانه ی مرتب با این سلساله ،از جملاه مولویاه و کبرویاه و
ذهبیااه ،نیزحضااور دارد .نااام وی در میااان مشااایخ سلساالهی نعماات اللهیااه نیااز از طریااق یکاای از
شاگردانش ،به نام ابوالفضل صانبن عبداهلل بغدادی ،وجود دارد (ابنکربالنی.)30 :7902 ،

غزالی از طریق آثار خود در نویسندگان و شعرای بعدی تأثیر گذاشت .از جملاه رساال الطیار او در
نوش تن رسانلی با همین مضمون ،مانند منطق الطیر عطار ،مؤثر بود .وی همچنین قالب جدیدی برای
موضوعات عرفانی ابدا کرد .مؤلفان صوفی تا زمان غزالی فق از نثر بارای بیاان مقاصاد اساتفاده
می کردند ،اما غزالی در کتاب سوانح خود ،برای تصویر کردن موضوعات عرفاانی ،در بسایاری از
ف صول از شعر کماو گرفات .از هماین فان ،حمیدالادین نااگوری در لاوایح ،ساعدی در نوشاتن
گلستان ،و پس ازاو جامی در تألیف لوایح تقلید کردهاند .فخرالدین عراقی نیاز در تاالیف لمعاات،
عالوه براینکه از لحاظ صوری ازروت غزالی پیروی کرده از حیر محتاوی نیاز کوشایده تصاوف
عاشقانهی غزالی را با عقاید مکتب ابنعربی جم کند.
اشااکم ز غاام تااو هاار شاابی خااون باشااد

وز هجااار تاااو بااار دلااام شااابیخون باشاااد

تاااو باااا تاااوییای نگاااار زان باااا طربااای

تااو باای تااو چااه داناای کااه شاابی چااون باشااد

و رباعی دیگر هم بدین معنی داللت میکند:
بیت
همااااواره تااااو دل ربااااودهای معااااذوری
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تاااو بااای تاااو شااابی نباااودهای معاااذوری

چون غزالی نخستین کسی است که مذهب تصوف عاشقانه را  -که اساس شعر عاشقانه صاوفیانهی
فارسی است  -در خراسان بس داد ،تأثیر عمیقی بر ادبیات عرفاانی ماا گذاشات .تفسایر عرفاانی و
روانشناسانه از خصوصیات چهاره ی معشاوق و ابادا تصاویرها و تعبیارات شااعرانه بارای مفااهیم
عارفانه قبل از اینکه جایی در اشعار صوفیان داشته باشد ،در اشعار و آثاار او وجاود داشاته اسات و
البته برخی از این تصویرهای شاعرانه از طریق وی احیا شد .از قرن هفتم به بعد نیز رد پای بسایاری
از مضامینی را که شاعرانی صوفی همچون عطار ،عراقی و حاف به کار بردهاند ،مایتاوان در آثاار
غزالی جست .بدین ترتیب ،غزالی هم از لحاظ اجتماعی یعنی ایجاد تشکیالت خانقاهی و تأسایس
سلسله مؤثر بوده و هم از لحاظ آرایی که در تصوف عاشقانه مطرح کارده اسات (پورجاوادی:7901 ،
 717-712و .)703-701

هر زمان عاشق و معشوق از یکدیگر بیگانهتر باشند ،هر چند عشق به کمالتار باود بیگاانگی بیشاتر
بود ،و برای این گفته است:
بیت
افااازودی مهااار و معرفااات کاااردی کااام

پیوناااادت بااااا بریاااادنش بااااود بااااه هاااام

تقااااادیر چناااااین کااااارد خااااادای عاااااالم

نیکااای ز پاااس بااادی و شاااادی پاااس غااام

حکایت
روزی محمود با ایاز نشسته بود ،می گفت :یا ایاز .هر چناد کاه مان در کاار تاوزارترم و عشاقم باه
کمالتر است ،تو از من بیگانه تری ،این چرا است؟
بیت
هاااار روز بااااه اناااادوه دلاااام شااااادتری

در جاااااور و جفاااااا نماااااودن اساااااتادتری

هااار چناااد باااه عاشاااقی تاااو را بناااده تااارم

از کااااااار ماااااانای نگااااااار آزادتااااااری

عرفان غزالی
کسانی که غزالی را می شناسند ،او را کوهی از علم ،معرفت ،تقوا ،و خاوف از خداوناد مایدانناد.
آدمی که در تفقد احوال روانی ،فوق العاده توانا بود و خلوت نشینیها یش به او آموختاه باود کاه
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چگونه بند از بند و تار از پود احوال روحی و قلبی خود بگشاید و به تعبیر خود او ،اناوا مکرهاا و
حیله های روحی آدمی را کشف کند و دریابد که کجاها آدمی حتی به خود دروغ میگوید.
او کسی بود که احاطه کامل بر معارف دینی داشت و عالوه بر یاو جساتجوی درونای در دقاانق
عالم نفس ،به یو جستجوی وسی بیرونی در معارف دینی هم دسات زده باود و علای رغام عمار
نسبتا کوتاه پنجاه و پنج ساله ،کتاب ها و آثار فوق العاده مهمی پدید آورد که حقیقتاً جاودانه شد.
«عشاااق باااه کماااال و دلرباااانی باااه جماااال

دل پااار ساااخن و زباااان زگفاااتن شاااده الل

زیااان ناااادرهتااار کجاااا باااود هرگاااز حاااال

مزالنلتشااااانه و پااااایش مااااان روان آب زالل

لیکن در مبحر عرفان ،غزالی در آثار خود چهره فردی سراپا خانف در برابر خداوناد را باه جلاوه
میگذارد.
در حقیقت غزالی نماینده و مروج تصوف خاوفی و زهادی باود .در سلساله کتابهاای او خاوف از
خداوند موج می زند .او (خدا) در چهره موجاود مهیبای ظااهر مای شاود کاه آدمای هار چاه باه او
نزدیوتر میشود ،خود را حقیرتر مییابد .مهابت خداوندی او را چنان در کام میکشد که از وی
هیی چیز باقی نمیگذارد.
چاااون یافااات بقاااا مساااافر از بحااار جماااال

زآن میتابااااد بقااااای جااااانش بااااه کمااااال

آن را کاااه شاااود مسااالم از عاااز جاااالل

دریاااش دهناااد از صااادف کشاااف وصاااال

اذعان به تهیدستی و کوچکی و بی پناهی و عجز مطلق در برابر قادر مطلق ،نهایت پیام غزالی است.
غزالی توصیه می کرد که برای تهذیب باطن باید یکایاو رذیلاتهاایی را کاه در جانتاان نشساته،
بازشناسی کنید و سپس با حوصله و صبوری بکوشید تا یو یو آنها را دف کنید .شیوه دفا هام
این بود که هر رذیلتی را با ضد خودت درمان کنید ....این صحنه مجاهدت باا نفاس ،یاو میادان
جنگ واقعی است ،جهاد اکبر است ،و هیی کس نمیتواند مطمئن باشد کاه باه آساانی بار دشامن
نفس پیروز خواهد شد» (تیژه.)22 :7939 ،
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نتیجهگیری
احمد غزالی عارف قرن پنجم هجری برادر تئالهای بزرا ابوحامد غزالی و پیرو مکتب جمالی بود.
مکتب جمالی یکی از مکاتب عرفان ایرانی که در قرن سوم هجری توس  ،ابوحلمان فارسای بنیاان
نهاده شد .پیروان این مکتب در برابر زیبانیها سجده میکارده و خداوناد را در جماال مایدیدناد.
جمال و عشق مجازی را پلی برای رسیدن به جمال و عشق حقیقی دانسته و عشاق زمینای ،ماادی و
این جهان را مغتنم میشمردند و از آن راهی برای رسیدن به خدا میساختند.
خواجه احمد غزالی نخستین کسی بود که سعی کرد الفاظ را در یو نظام فلسفی– عرفانی تعریف
کند .در آغاز گرایش صوفیه به اشعار عاشقانه وصفی زبان فارسای و بخصاوص معاانیئی کاه ابتادا
برای الفاظی چون زلف چشم و ابرو و خدوخال معشوق در نظر گرفتهاند ،طهور این الفاظ در شعر
صوفیا نه همزمان با آغاز پیوند شعر با تصوف بوده است.
موازنه هنر غزالی مقایسه بین فکر و شعر و جهان بینی این دو شخصیت از دلکشترین پژوهشهای
هنری – ادبی است .در نتیجه می توان گفت :امام غزالی در گوهر درخشان در اوج اعاتالء و تاللاؤ
زبان فارسی و حتی ادبیات جهان هستند که در عین وجود اشتراکات در افکار و اندیشاه و شایوه و
مرام ،تفاوت در سبو و سلیقهی هنریشان نیز خود شاهکاری عظیم در ادب پارسی است .طاراوت
و طربناکی شعر حاف و چند نوای و فکراندیشی و شورمندی کالم غزالی هر کادام باه نوباه خاود
مخاطب را به دریای ژرف عشق و عرفان ناب و اصیل اسالمی و ایرانی کشانده که غارق شادن در
اعماق این دریای ژرف بردن گوهر مقصود است.
منابع و ماخذ
الف -كتاب
 تقوی ،احمد ،7901 ،بررسی اندیشههای عرفانی احمد غزالی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.

 چاووشی ،رضا ،7901 ،بررسی معنایی و مفهومی عشق در اندیشه غزالی ،مقاله علمای پژوهشای،
مجله  ،SIDتهران ،شماره .73
 دشتی ،محمد ،7900 ،نوای عشق ،چاپ تهران ،مصور.
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 زرینکوب ،عبدالحسین ،7909 ،تصوف ایرانای از منظار تااریخی ،ترجماه مجدالادین کیاوانی،
انتشارات سخن ،تهران.
 زمانی ،کریم ،7903 ،میناگر عشق( ،شرح مثنوی مولوی) ،نشر نی ،تهران.
 عبدالکریم ،سروت ،7901 ،اوصاف پارسایان ،نشر صراط ،تهران.

 غزالی ،محمد ،7923 ،سوانح با مقدمه و توضیحات نصراله پورجوادی ،انتشاارات بنیااد فرهناگ
ایران ،تهران.

 ،7937 ،..................... کیمیای سعادت ،تصحیح حسین قادیرجم ،انتشاارات علمای و فرهنگای،
تهران.

 غنی ،قاسم ،7909 ،تاریخ تصوف در اسالم ،انتشارات زوار ،تهران.
 همایی ،جالل الدین ،7930 ،غزالی نامه ،نشر هما ،تهران.
ب -مجالت ،پایان نامهها و سایتها
 احمدی ،رضا ،7932 ،بررسی اندیشه های عرفانی حاف و غزالی ،مقاله علمی پژوهشای ،تهاران،
مجله تدبیر ،شماره 11

 تیژه ،زهره ( ،)7939مقایسه اندیشاه هاای احماد غزالای و حااف  ،پایاان ناماه کارشناسای ارشاد،
دانشگاه ازاد اسالمی کرمانشاه ،استاد راهنما دکتر خلیل بیو زاده.
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