
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID
 اليكالمي غزّ-هاي فلسفي نگاهي به انديشه

1هادي رضوان

1/3/89: تاريخ پذيرش*16/1/89: تاريخ دريافت

 چكيده
از كناره. مراحل مختلف زندگي غزالي با تحوالت فكري او ارتباط مستقيم دارد گيـري

و تصوف، رويكرد  و روي آوردن به زهد و شهرت، و جاه و پشت كردن به مال تدريس
و فلسفي او را مشخص ساخت از. فكري و او پس سـفري طـوالني كـه بـه اعتكـاف

گ و فلسفهعزلت . هاي رايج زمان خويش پرداخت ذشت، به نقد مذاهب كالمي
و روش و كالم اسالمي شخصيتي منحصر به فرد است؛ مكتب غزالي در تاريخ فلسفه

و فالسفه معاصر. او در ميان همتايانش خاص خود اوست و خود او بر خالف متكلمان
و كالمي بسنده نكـرد؛ بلكـه يا پيش از زمان خو د تنها به نقد برخي از مسائل فلسفي

و عقايد آغـاز و شك در شيوه ها و كالم به پا كرد كه با ترديد بناي جديدي از فلسفه
و كالم منتهي مي شود و به مذهبي تكامل يافته در اخالق، فلسفه به قـول. مي گردد

كه،ارنست رنان اي خـاص در تفكر فلسـفي شـيوه غزالي تنها فيلسوف مسلمان است
.براي خود برگزيد

و نظريه هاي و آراي فلسفي كالمي از معاصران خود پيشي گرفت غزالي در روش ها
جديدي ابتكار نمود كه قرن ها پس از او فيلسوفان متأخر در عصر روشنگري اروپا آن 

و مسـأله. را تكرار كردند سـببيت از جمله اين مسائل مي توان بـه شـك در حسـيات
.اشاره كرد

و1 .عضو هيأت علمي دانشگاه كردستاناستاديار
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 72 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

و تأثيرگذارترين آثار غزالي سير نويسنده اين مقاله مي كوشد تا با استفاده از مهمترين
كالمي اين انديشمند بزرگ جهان اسالم را مورد مطالعـه قـرار–تحول افكار فلسفي 

و تأليفات او به انديشـه هـاي نهـايي او در مـورد  دهد وبا رعايت ترتيب زماني زندگي
و .كالم دست يابدفلسفه
:هاي كليدي واژه

.غزالي، فلسفه، كالم، شناخت، نقد

: مقدمه
اول آنكه او در عصر خود شخصيتي. شخصيت غزالي از زواياي گوناگون داراي اهميت است

و  و از جمله فقه، كـالم، حكمـت را در مقـاطع ... تقريباً جامع األطراف بود، او علوم مختلف
ك و در تمام اين زمينه ها داراي تأليفات متعـدد اسـت مختلف زندگي خود تدريس دوم. رده

و اصالح اين مشرب كالمي آنكه او نمونه و در تقويت اي از تكامل كالم اشعري را ارائه داد
و شايد در راستاي مكتب كالمي اشـعري. تالش كرد سوم آنكه با نيت دفاع از عقايد عامه

و ساي و نظرات فيلسوفان و به مطالعه آراء و سپس بر افكار آنان نقـد ر فرق كالمي پرداخت
و. رد نوشت و نشيب هاي فكري بسياري روبرو شد چهارم آنكه در مسير زندگي خود با فراز

و در نهايت به يقين رسيد پـنجم. آنگونه كه خود مي گويد حركت خود را از شك آغاز كرد
و مخالفـان فـراوان داشـته توان يافت كه مواف آنكه كمتر شخصيتي به مانند غزالي مي قان

. باشد
، اما بي شك او متكلمي داشتترديد دن كلمه فيلسوف براي غزالي بايد اگر چه در به كار بر

و و در همين راستا بحث هاي فلسفي فراوان نموده است است كه دغدغه عقيده مردم دارد
.م مي دانددر واقع غزالي بسياري از مسائل فلسفي را جزء جدايي ناپذير كال

و شيوة معرفتـي–با نظر به چنين مالحظاتي ما در اين مقاله از آراي فلسفي كالمي غزالي
و سير تكاملي آن سخن خواهيم گفت .او

 نگاهي به زندگي غزالي-1
، أبو حامد غزالي ملقب بـه حجـه االسـالم در سـال م در 1058/ هــ 450محمد بن محمد

ك. طوس به دنيا آمد ودكي آموزش فقه را در محضر امام احمد راذكاني آغاز او از همان اوان
و در مجلس درس امام الحرمين جويني حاضـر شـد  و پس از آن به نيشابور رفت ابـن(كرد
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 73 كالمي غزالي-نگاهي به انديشه هاي فلسفي

و 477او در سال) 1416/284عساكر، هـ در جلسـات درسـي امـام الحـرمين حاضـر بـوده
تص مي و و اصول آن را نزد توان گفت او در همين مقطع زماني علم كالم را نزد جويني وف

و اشعري مسلك) 1982/422موسي،(فارمذي خوانده است جويني خود از متكلمان برجسته
و منطق تشويق كرد .زمان خويش بود كه غزالي را به مطالعه در كالم فلسفه

غزالي تا وفات جـويني در محضـر او در نيشـابور بـاقي مانـد وپـس از فـوت اسـتادش در
ري 478/1085سال -1416/288ابن عسـاكر،(است نظاميه نيشابور را بر عهده گرفتم خود
او)284 و اقبال غزالي با مالقاتش با نظام الملك وزير سلطان ملكشاه سلجوقي باال گرفـت

در مقام رياست نظاميه بغداد بـا موفقيـت هـر چـه 484-488بعد از آن به مدت پنج سال 
او در اين مدت بـه ). 236-235/ 1372فخري،(تمامتر تدريسش را در فقه وكالم دنبال كرد

و اصولي برجسته شهرت فراوان كسب نمود، اما چـون در آن زمـان علـم،عنوان يك فقيه
و مطالعه ايـن  و ميزان مهمي در كسب شهرت به حساب مي آمد، به يادگيري فلسفه معيار
ــتفاده  ــفه اس ــتادان فلس ــر اس ــتقيم از محض ــور مس ــه ط ــه ب ــدون آنك ــت ب ــم پرداخ عل

).1988/31زين،ال(كند
و كشته شدن خواجه نظام الملك در هـ به دسـت يكـي از 485اوضاع سياسي آشفته زمانه

فداييان اسماعيلي كه كمي بعد از وفات ملكشاه رخ داد به سرخوردگي تـدريجي او از درس 
و يا دست كم يكـي از انگيـزه،شايد همين احساس پوچي.و تعليم كمك كرد هـاي عامل
آ و طريقت ارباب زهد باشدغزالي در روي .وردن به مسلك صوفيانه

، كـه بـا اعترافـات قـديس"المنقـذ مـن الضـالل"غزالي در زندگي نامـه خـود نوشـتش
و فكـريش ونيـز كنـاره و اضطراب روحاني آگوستينوس مقايسه شده داستان پر شور شك

و تدريس در اوج شهرت در بغداد به سال  و سياح489گيري از تعليم و سير ت هايش در هـ
و بحثش را در يازده سال بعد در نيشابور به،سوريه، فلسطين، حجاز ونيز از سرگرفتن درس

و). 235-236/ 1372فخرى،(شرح باز مي گويد و ادامـه تـدريس بازگشت او به نيشابور
مي گويند او در اواخر عمـر. بحث او به ايام وزارت فخر الملك جمال الشهداء باز مي گردد

و اگر عمر ياريش مي كرد در اين زمينه هـم به مط العه كتاب هاي حديث رغبت نشان داد
و غزالـي در   505سـال سر آمد روزگار خود مي شد؛ اما مرگ، نا به هنگام به سراغ او آمـد

و جوش خـود وداع نمـود هجري با زندگي پر ماجرا  1416ابـن عسـاكر،: نگـا(و پر جنب
ج284-288/ ).384-6/191و السبكي
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 74 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

او-2  تأليفات غزالي در مراحل مختلف زندگي
و نشيب غزالي را مي توان به سه مرحله تقسيم نمود -1965/56دنيـا،: نگـا(زندگي پر فراز

57 (
شك-  مرحله قبل از
شك-  مرحله
و آرامش-  مرحله اهتداء

و در واقع مي مرحله قبل از شك در شكل گيري نظام معرفتي غزالي اهميت چنداني ندارد
.از آن چشم پوشيد توان

و از جـواني مرحله دوم مرحلة شك است كه مدتي طوالني را به خود اختصاص مـي دهـد
و تا درآمدن او به سلك تصوف ادامه مي يابد و. غزالي آغاز او در اين دوران در علم كـالم

و جلسـات درسـي خـود را در علـوم  و نيز نقد مذهب باطنيان كتاب مي نويسـد نقد فلسفه
د .ر مدرسة بغداد داير مي نمايدشريعت

در،آنچه كه در اين مرحله جاي بسي شگفتي است آنست كه غزالي با همـة ترديـدي كـه
و در اين زمينه بـه برابر و كالمي به ديده اي ايجابي مي نگرد حقيقت دارد، به علوم عقلي

و تأليف مي پردازد نم. تدريس ود كه او صرفاً اگر چه مي توان اين كار غزالي را چنين توجيه
و بازگو كرده است .نظرات ديگران را بدون آنكه خود به آن معتقد باشد تكرار

مرحله سوم زندگي غزالي سالهاي واپسين زندگي اوست كه المنقذ من الضالل را مي نگارد
.و در آن، پس از مروري بر زندگي خود از رسيدن به يقين سخن مي گويد

و با نظر به تأليفات غزالي به پنج مرحلـة اين مراحل سه گانه را مي توا ن به گونه اي ديگر
:426-424/موسي: نگا(زير تقسيم نمود (

و كتاب المنح كه غزالي تعليقات 478هـ تا 465از سال- و فروع مذهب ول في علم بر فقه
.األصول را مي نگارد

در 478از وفات امام الحرمين جويني در سال- در. 488سال تا آغاز خلوت وانقطاع غزالي
و مقاصد الفالسفه،  و الخالصه را در فقه، اين مقطع زماني كتابهاي الوسيط، البسيط، الوجيز

و كالم مي نگارد و االقتصاد في االعتقاد را در فلسفه .قواعد العقائد
و انقطاع(499تا سال 488از سال- كه كتابهاي احياء علوم الدين، المقصـد) مرحلة خلوت

و المضنون به علي غير أهله محصول زندگي او در اين األسن ي في شرح أسماء اهللا الحسني
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 75 كالمي غزالي-نگاهي به انديشه هاي فلسفي

و او در ايـن. مقطع است و كالمي او در اين سالها همچنان ادامه دارد فعاليت هاي فلسفي
و القسطاس المستقيم را مي نويسد ، األربعين في أصول الدين .زمينه قانون التأويل

و المستصفي ). تدريس در نظاميه نيشابور( 503تا سال 499از سال- او المنقذ من الضالل
.من علم األصول را در اين سالها به رشته تحرير در مي آورد

تأليفات خاص ايـن. كه در واقع آخرين مرحله يقين غزالي است 505تا سال 503از سال-
، أسرار معامالت الدين الدره الفاخره في كشف علوم اآلخره، منهاج العابد: دوره عبارتند از ين

و اثر مهم كالمي إلجام العوام عن علم الكالم كه غزالي انـدكي قبـل از وفـات خـود آن را 
و در آن به دفاع از مذهب سلف پرداخته است .نگاشته

و زندگي غزالي مي توان دريافت كه شـك، همـراه غزالـي دو نقـش با اندكي دقت در آثار
او. اساسي ايفا كرده است و خفيـف از آن نـوعي كـه نقش ل مربوط است به شـكي آسـان

و پژوهش به آن دچار مي شوند و،اما نقش دوم. بسياري از اهل تحقيق بـه شـك سـخت
و اصحاب فكر با آن رو به رو مـي شـوند  / 1956دنيـا،( خشني باز مي گردد كه فيلسوفان

24-25.(
.ي مورد بررسي قرار دهيماكنون با علم به اين مقدمه كوتاه شناخت را در نظر غزال

 شناخت در نظر غزالي-3
در جستجوي ادله اي برهاني،غزالي از همان زمان كه تدريس در نظاميه بغداد را آغاز نمود

و به اطمينان خاطر برسد؛ در آن روزگار بود كه غزالـي  بود كه در ساية آن قلبش آرام گيرد
و فروكش كردن اضطراب و ترديد فكري مقاصـد"بـاطني خـود كتـاب براي درمان شك

أبو حامد در اين كتاب تقريباً بي طرف است، نه فالسفه را مي ستايد. را نگاشت"الفالسفه 
و يقين دست نيافته است.و نه از آنان بد مي گويد .گويي كه غزالي هنوز به اطمينان

او در ايـن. را تأليف مـي كنـد"تهافت الفالسفه"غزالي براي ابراز ترديد هاي خود كتاب
و روش خود فالسفه بـه  و مي كوشد كه به شيوه كتاب آراي فيلسوفان را باطل مي شمارد

اين كار براي او چنان شهرتي به دنبال مي آورد كه در ميـان مـردم. رد عقايد آنان بپردازد
و شايد همين شهرت خليفه"هادم الفالسفه" مي"المستظهر باهللا"نام مي گيرد را بر آن

و او در اين رابطـه كتـاب  الـرد"دارد كه از غزالي بخواهد تا در آراي باطنيه چيزي بنويسد
،(را مي نگارد"علي الباطنيه ).33-1408/32الزين
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 76 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

او در جواني چنـان. در آمدن به سلك صوفيان را در نظر داشت،غزالي از همان ابتداي كار
و روش آنان بهترين روش هاست؛ او پيوستهه صوفيان كاملمي پنداشت كه را ترين راه ها

و بـه آن  حق را با صوفيان مي دانست اما مي خواست با تالش خود به اين حقيقت رسـيده
در. يقين پيدا كند و به همين خـاطر او المنقـذ مـن"غزالي به دشمني با تقليد شهرت دارد

ت"الضالل و مقلدان سخت مي و تفرقة امت اسالمي را نتيجه چنين آفتي مـي بر تقليد ازد
به نظر او رستگاري تنها در رهايي از تقليد ميسر است، زيرا تنها در چنين حالتي آدمي. داند

و پژوهش به يقين دست يابد و تفكر ).1982/423موسي،( مي تواند با بحث
ه حواس اسـت كـه عـالم پايين ترين آن مرتب. به نظر غزالي ادراك داراي چهار مرتبه است

. در مي يابد،محسوسات را درك مي كند؛ پس از آن قوة تمييز است كه امور زائد بر حس را
و باالخره و مستحيالت را ادراك مي كند؛ و جائزات بعد از آن مرتبه عقل است كه واجبات

و آينده را درك مي  و آن نيرويي است كه غيب كند باالترين اين مراتب ماوراي عقل است
 ). 126-124/الغزالي، رسائل(كه از مدركات نبوت است 

و عقل وظايف خاص قايل است و عقل هر كدام حدودي دارند. غزالي براي حس كه حس
كه هيچكدام از آن تجاوز نمي كنند، اما در عين حال در وراي هر مرحله، مرحله اي بـاالتر 

و جدا از عقل مي داند كه عقل او مرحله ماوراي عقل را به همان اندازه. وجود دارد مستقل
).1982/429موسي،(از مرتبه حسيات جداست

اما آن علم يقيني كه آدمي را به حقايق امور مي رساند در نظر غزالي كـدام اسـت؟ غزالـي
و مي گويد شك":شرايط اين علم را بر مي شمارد آن يقيني است كه معلوم را بدون هيچ

و و اگر كسي در راهو شائبه اي نمايان مي سازد و وهم با آن مقارن نمي گردد، امكان غلط
و عصا را به اژدهـا تبـديل كنـد ذره اي از ايـن يقـين كاسـته،بطالن آن سنگ را به طال
).26/الغزالي، المنقذ(نخواهد شد

و يا با عقليات؛ محسوسات را اطميناني نيست، به نظر غزالي علم يا با حسيات ممكن است
و بي حركت زيرا قوي تري ن حواس حس بينايي است كه گاه سايه اشياي متحرك را ساكن

و نفي حركت حكم مي كند؛ اما انسان پس از مدتي و بر توقف مي،مي پندارد با تجربه در
به. يابد كه اين حكم نادرست بوده است به عقليات نيز نمي توان اطمينان كرد، زيرا شخص
و مسـتقر مـي خواب رفته گاه چيزهايي را مي بيند و آن را ثابت و احوالي را تخيل مي كند
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و خالصه گاه پندارد، اما به محض بيدار شدن در مي يابد كه همة آن بي اساس بوده است؛
و گاه احساس عقل را ).28/الغزالي، المنقذ( عقل احساس را تكذيب مي كند

و عاقبت تصوف را منبـع شـناخت حقيقـي غزالي همه منابع شناخت را مورد مداقه قرار داد
غزالي جداً به مسأله ماهيت نفس پرداخت، در صورتي كه اشعريان بر اثر توليد جامـد. يافت

. نمي توانستند به سهولت در اين باره بحث كننـد،و به اقتضاي تصور محدود خود از جوهر
.غزالي دربارة خدا نيز نظر داد، اما بيان دقيق اين نظر بسي دشوار است

و زول گر آلماني همه خدايي صوفيانه را با مفهوم خداي متشخص اشعري او به مان ند بورگر
).72-1380/71الهوري،(آشتي داد

و معرفت در نزد غزالي بدون تأمـل در زنـدگي او و جامع از عقل رسيدن به تصويري گويا
و زنـدگي. فلسفه غزالي تصويري واقعي از زندگي اوست. بسي مشكل است  او ميان فكـر

ورا ويش جدايي نيفكند؛ هر آنچهخ و نوشته است سرانجام بـه مجـراي ديـن غزالي گفته
او عقـل. هدف او اصالح ديني به وسيله نقض آراي مناقض با دين است. شريعت مي ريزد

و مبتكر است. را خادم دين مي داند او حتي در تصوف شيوه. غزالي در تمام آثار خود نوگرا
را جديدي بنيان نهاد كه مي اين همان شيوه اي است كـه. ناميد"طريقة غزالي"توان آن
و در واقع اين كتاب"المنقذ من الضالل"غزالي آن را در كتاب خود، در ميزان نقد گذاشت

و مذهب حقيقي غزالـي اسـت  الغزالـي ،مقدمـه: نگـا(بهترين وسيله براي رسيدن به عقيده
).12/المنقذ

ا،از ديدگاه غزالي و مي بايد نفس قادر به دراك اشياء است، ولي ادراك امري عرضي است
لمضنون به علـيا"غزالي در رساله. به جوهر يا ذاتي آزاد از همه اعراض بدن وابسته باشد

و خود دار"غير اهله ي پيغمبر اسالم از مكشوف گردانيدن ماهيـت يـا روح را توجيـه كـرد
و انديش: نوشت ساده انديشان ماده را شرط وجـود. مندانمردم بر دو نوع اند؛ ساده انديشان

و تصوري از جوهر مجرد ندارند، اما انديشمندان با منطق خود بـر مفهـوم وسـيع  مي دانند
و روح فردي است دست مي يابند اين سخنان مي رسـاند كـه غزالـي. نفس كه جامع خدا

و از اين رو ترجيح داده است كه در مورد ماهي ت نهايي نفس گرايش به همه خدايي داشته
).1380/72الهوري،(خاموش بماند

كه،همان گونه كه گذشت در منظومة فكري غزالي باالترين مراحل ادراك مرحله اي است
مي خواند؛ به نظر او عقل وجوباً بايد تسـليم ايـن مرحلـه از ادراك"طور نبوت"وي آن را 
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و نـاتوان باشد؛ زيرا آدمي در اين مرحله با اموري مواجه است كه عقـل از ادراك آن عـاجز
در. است و ذوق را بـر عقـل"المنقذ من الضالل"اگر چه غزالي به ارباب احوال نظـر دارد

سعي بر آن دارد كـه ميـان"اإلقتصاد في االعتقاد"ترجيح مي دهد، اما در تأليف ديگرش 
و نقل تعادل برقرار نمايد واين همان روشي است كه ابوالحسن اشعري در تم ام نظرات عقل

. چهره حقيقي غزالي متكلم را نمايان مـي سـازد"االقتصاد"در واقع كتاب. خود پيشه كرد
).430-1408/429موسي،(اين كتاب به صراحت مي گويد كه غزالي متكلمي است اشعري

و فالسفه به و نه به مانند معتزله غزالي نه به مانند حشويه به ظواهر نص متمسك مي شود
و معتقد است كه آنها از راه راسـت منحـرف عقل اكتفا مي  كند، او بر هر دو گروه مي تازد

و در نتيجه هيچ گاه به مقصد نخواهند رسيد ).430/همان(شده
و نقل غزالي، عقل اهميت ويژه دارد به نظر او تنها راسـخان در علـم. البته در معادلة عقل
و ماوراي آن كه همان مرحلـه نبـوت اسـت هستند كه مي توانند به اين مرحله دست يابند

.مختص صديقان است
غزالي به اين نكته كامالً واقف است كه او نمي تواند تمام مردم را به مرحلة برهان برساند،

و نيروي استدالل او بسيار قوي باشد و در راستاي. حتي اگر دانش اين نظر او كامالً آگاهانه
له برهان مستلزم شرايطي است كه كسـب سياست علم است؛ زيرا رساندن مردمان به مرح

و نـه هـيچ زمـان. همه آن شرايط بيشتر به معجزه شبيه است از طرفي نـه زمـان غزالـي
در نتيجه به عقيدة غزالـي تنهـا راه. ديگري اجازه فراهم آمدن چنين شرايطي را نمي دهد

د.آشنا كردن مردم با حقايق، اساليب ثمر بخش ديگري جز برهان است ليل غزالي به همين
).1420/60الزعبي،(شيوة اقناعي را برمي گزيند

نيسـت،"ذوق"و"برهـان"،"اقنـاع"غزالي معتقد است كه در واقع هيچ تعارضـي ميـان
و  و يا حدس به دست مي آيند در هر حال با برهان تعارضي ندارنـد حقايقي كه از راه اقناع

و بـاطن  را كامـل تـرين شـيوة شـناخت مـي به همـين دليـل غزالـي جمـع ميـان ظـاهر
).107/همان(داند

و الزندقه"از طرفي غزالي در كتاب شـيوه برخـورد بـا آيـات"فيصل التفرقه بين اإلسالم
و  و تأويـل پرهيـز نمـود و معتقد است كه در اين راه بايد از جـدل متشابه را بيان مي كند

و تابعين  ك–همان شيوه اصحاب و تفويض .را برگزيد-ارها به خدايعني تسليم تمام
:غزالي مردمان را در مواجهه با تأويل آيات متشابه به پنج دسته تقسيم مي كند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 79 كالمي غزالي-نگاهي به انديشه هاي فلسفي

و تأويل را ممنوع مي دانند-1 .گروهي كه به ظاهر نص اكتفا مي كنند
و براي نقل-2 .اعتباري قايل نيستند،گروهي كه عقل را اصل مي دانند
به-3 و حكم شرع را و گروهي كه داوري و در مسـائل شـرعي اخبـار آحـاد عقل داده اند

.ثقات را نمي پذيرند
و عقل را تابع آن مي دانند-4 .گروهي كه نص را اصل
و نقل را اصل قرار داده اند-5 را. گروهي كه هردوي عقل كه غزالي خود چنـين موضـعي

و مرز خود را دارا. مي پذيرد و نقل هر كدام حد و هـيچ اين بدان معناست كه عقل هستند
).1408/431موسي،(تعارضي ميان آن دو نيست

و نقل با،اما به هنگام تعارض عقل كداميك از آن دو مرجح است؟ غزالي در اين خصوص
( به نظر غزالي در مسائل نقلي داور نهايي عقل است. هم عقيده نيست"اشعري"شيخ خود
).432/همان

نور نزد غزالـي بـر معـاني.ي حضور پر رنگ داردو اما نور در تمام مراحل شناخت نزد غزال
و قائم به نفس. مختلفي اطالق شده است او بعد از بر شمردن نورهاي حسي، به نور محض

و نفـس نيسـتكاشاره مي كند كه حقايق اشيا را ادرا و اين نور چيزي جز عقل . مي كند
و آن ذات باري و باالتر از معنـي عقـل آخرين مرحله نور در تقسيم غزالي نور مطلق است،

و به همين اعتبار به باري تعالي مـي"العـالم بخفيـات األمـور"و"الحـق المبـين"است
).69-1343/68الغزالي،(گويند

و نور الهي از مهمترين موارد كتاب ايـن ضـمانت. اسـت"المنقذ من الضالل"اين كشف
خو"دكارت"الهي همان چيزي است كه  و اشـاره هم پس از بحران شكي د به آن رسيده

و او مي گويد. مي كند من مـي انديشـم پـس": اگر چه ضمانت دكارت وجود خود اوست
).29/الغزالي ،المنقذ: نگا(اما در نهايت اين همان نور غزالي است"هستم

و شك دكارت تفاوت دارد و معتزلـه در ضـرورت. اما شك غزالي با شك معتزليان غزالـي
و نياز به بحث عقلي در اثبات عقيدة صحيح اتفاق نظر دارندشك به معني رها كر . دن تقليد

غزالي درست به مانند معتزله يقين مطلوب را متعلق به عقيده مي داند؛ اما بـه نظـر غزالـي
به،تنها راه رسيدن به يقين اتباع راه تصوف است، در حالي كه معتزله براي رسيدن به يقين

.حكم عقل گردن مي نهند
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و عقـل،دكارت نيز در آغازشك شبيه شك غزالي است، زيـرا او هـم در شـهادت حـواس
و نـاتوانيم، امـا  و بيداري عاجز و به صراحت بيان نمود كه ما از تشخيص خواب ترديد كرد
نتيجة شك او به نتيجه معتزليان مي ماند، يعني سرانجام شك دكارت عقالني است؛ تفاوت 

ه و شك غزالي هم در شك. مين استشك دكارت البته شك دكارت از جهتي ديگر هم با
و آن اينست كه دكارت در وجود خدا هم شك مي  و شك معتزله تفاوت اساسي دارد غزالي

و معتزله نمي يابيم آنگاه كـه دكـارت بـه يقـين رسـيد. كند، چيزي كه ما آن را نزد غزالي
به يقين مـي رسـاند كـه اتفاقـاً قواعدي را پايه گذاشت كه به نظر خود او اين قواعد آدم را

و معتزله نمي بينيم ).180-1989/179زيدان،: نگا(چنين چيزي را هم در نزد غزالي
در هر حال شناخت به نظر غزالي يك سلسله مراتب است كـه بـراي رسـيدن بـه درجـات

و آن گونه كه سليمان دنيا مـي گويـد  و تزكيه الزم است و مجاهدت ": باالتر آن كوشش
و مدارك آنان را متفـاوت غزال و استعدادها ي پژوهشگري است كه از باال به مردم مي نگرد

آنچه كه براي يكي يا گروهي از اين مردم شايسته است لزوماً مناسب بقية مـردم. مي بيند
).89/ 1965دنيا،(نيست

و فلسفه-4  غزالي
و فلسـفه يونـان اواسط قرن پنجم هجري زماني است كه مسلمانان علوم خود را با منطـق

و اين حركت با غزالي آغاز شد غزالي از همان زماني).39-2001/38الغزالي،: نگا( آميختند
كه در محضر امام الحرمين جويني بـود مطالعـه در فلسـفه را آغـاز كـرد؛ او تربيـت يافتـة 

و هم در آنجا مدرس بوده است؛ او  به دانشگاه نظاميه بغداد است، هم در آنجا درس خوانده
و در مقابل برخي جريان ها احسـاس خطـر  و انگيزه هاي ديني در او قوي بود شدت ديني

).1379/178نصري،(غزالي براي اسالم روح فلسفه را زيان آور مي ديد. مي كرد
و در در هر حال ترديدي نيست كه غزالي فلسفه را براي مقابله با افكـار فالسـفه آموخـت

شرح فلسفه اوالي اشعري بدون. دفاع از مكتب اشعري استواقع تمام تالش او در راستاي 
با آن كه بسياري از علماي كالم دربارة غزالي داوري هاي نادرست. ذكر غزالي تمام نيست

غزالـي شـكاك. كرده اند بي گمان او يكي از بزرگ ترين شخصيت هاي عالم اسالم است
و هفتصد سال قبل از هيوم با لبة توانايي بود كه پيش از دكارت به روش فلسفي او انديشي د

).71-1380/70الهوري،(تيز شيوه جدلي خود قيد عليت را گسست
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و ابن سينا نيست اما به هر حال او از فلسفه وبه خصـوص غزالي در فلسفه همدوش فارابي
به دست آوردن اين مايه از فلسفه در مدت سه سال بـا. به خوبي آگاه بود،قسمت الهي آن

ج و هد كه علماي پيشين در تحصيل داشته اند مخصوصاً با سالها ورزش علمـي در آن جد
و بـا آن هـوش سرشـاركه از  و آشنايي بـا مصـطلحات فلسـفه و اصول و كالم فن منطق

).410/همايي(خصايص غزالي بود به هيچ وجه شگفت آور نيست
و از يك مسـلك خـاص غزالي آنگاه كه به نقد نظر فالسفه مي پردازد موضع معيني ندارد

مي جانبداري نمي كوشد به هر طريقي كه ممكن است سـخن فالسـفه را نقـض كند، بلكه
و يـا از مسـلك اشـاعرهتكند، اعم از اينكه اين نقض بر مبناي  فكري معتزله مبتني باشـد

مي. ناشي گردد و مشرب ديگري نيز استفاده كند تا بتواند سخن اگر الزم باشد از هر مسلك
ج 1383ابراهيمي ديناني،(مورد اشكال قرار دهدفالسفه را  ،1/217.(

غزالي فلسفه را با نيتي خاص يعني براي رد بر افكار فيلسوفان مطالعـه كـرد، او فلسـفه را
و شـايد  و در اين زمينه شاگرد كسـي نبـود، خواند تا بدي هاي آن را به جهانيان ابالغ كند

اگر او فلسفه را به مانند ساير علوم نزد استاد. همين امر دليل اصلي نفرت او از فلسفه باشد
).37/،مقدمه2001الغزالي،: نگا(كرد خواند ،شايد چنين سخت به فالسفه حمله نمي مي

با وجود آنكه شيوه مطالعه در فلسفه نزد غزالي با شيوة فالسفه كامالً متفاوت است، برخـي
ف،او را فيلسوف ناميده اند؛ ابن طفيل و فـارابي هـم غزالي را با السفه قديم مثل ابن سـينا

ــافي  ــايق ك ــراي فهــم حق ــد اســت كــه فلســفه ايــن اشــخاص ب و معتق رديــف ســاخته
).417-416/همايي(نيست
اي كه در اين ميان حائز اهميت است نظر مالصدرا در مورد فلسفه غزالي است، از نظر نكته

ير صادر كرده تقيه اي بوده او علت اينكه غزالي با فالسفه مخالفت كرده حتي حكم به تكف
نصـري،(كه از فقهاي زمان خويش داشته وي خواسته رضايت آنها را بـه خـود جلـب كنـد 

اما اين سخن چندان درست به نظر نمي آيـد، زيـرا اوالً غزالـي تـا ايـن حـد ). 1379/182
و  و ثانياً بايد توجه داشت كه غزالي در مرحلـه اول يـك مـتكلم اسـت محافظه كار نيست

ــه مطــا ــه يــك موضــع متكلمان ــل فالســفه گرفت و موضــعي كــه در مقاب ــه لبي كــه گفت
).183/همان(است

و فالسفه مسلمان آموزه هاي ديني را بر يك اسـاس الزم به ذكر است كه نو افالطونيان
و شايد به همين دليل بارها متهم شده اند كه ديـن را بـه طـرف  عقلي وارد فالسفه كردند
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ر و فلسفه و مسائل ديني را طبق آموزه هـاي فلسـفي خـود فلسفه كشيده ا اصل قرار داده
و).36-35/ 1965دنيا،(تغيير داده اند اما غزالي در بسياري از موارد پا از اين فراتر مي نهد

و يا تعديل نشده زير سؤال مي برد .هر آنچه را كه تعديل شده
و كتاب هايي چون و از طرفي او در منطق هم تالش فراوان كرد و محك النظر معيار العلم

غزالي با منطق آنچنان الفـت داشـت كـه عـالوه بـر تـأليف. نوشترا القسطاس المستقيم
چندين كتاب در اين باب گناه فالسفه را اين مي دانست كه طي مباحـث خـود بـه منطـق 

به وفادار نمانده  موصوف مي سازد كه معتقـد) تهافت(اند؛ او از آن جهت سخنان فالسفه را
غزالي در كتـاب المستصـفي از منطـق. اند است آنان بر اساس موازين منطقي عمل نكرده

و علــم اصــول فقــه را بــه منطــق نزديــك كــرده اســت  ابراهيمــي دينــاني،(بهــره بــرده
البته غزالي در منطق سعي داشته اصطالحات منطق ارسطويي را عـوض ). 1/172،ج1383

ا و در قضاياي منفصـله حقيقيـه"مالزم"ز كلمة كند، مثالً به جاي قضاياي شريطه متصله
و موازين منطقي تحولي به وجود آورده باشد"تعاند"از استفاده مي كند، اما اينكه در محتوا

اگـر بـه اعتبـاري منطـق را در دايـره ). 1379/197نصري،(از عهده اين كار بر نيامده است
و اسالمي گوي سبقت را فلسفه وارد سازيم، غزالي در نزديك كردن فلسفه به معار ف ديني

.از همه نو افالطونيان ربوده است
و ابن سينا نقل كرده اند به سه قسمت تقسيم غزالي فلسفه ارسطو را طبق آنچه كه فارابي

در: كند مي قسمي كه واجب است فالسفه را در آن تكفير كرد، قسمي كه بايد فالسـفه را
و قسمي كه انكار آن اس و منطق از دسته سـوم آن متبدع خواند اساً واجب نيست؛ رياضيات
": عين سخن غزالي در اين خصوص چنين اسـت. است كه در اصل ارتباطي با دين ندارند

و: فلسفه خود يك علم مستقل نيست، بلكه چهار جزء دارد و حساب كه مباحند اول هندسه
دوم منطـق كـه. نيسـت اند منعي در يادگيري آنها تا وقتي كه به علوم مذمومه منجر نشده

و اين دو جزو علم كالم هسـتند  و شروط آن است و حد و شروط آن سـوم. بحث از دليل
و صفات خدا بحث مي و در واقـع الهيات كه از ذات و اين نيز داخل در علم كالم است كند

ش ايع فالسفه گونه اي ديگر از اين علم نياورده اند بلكه تنها مذاهب گوناگوني در ميان آنان
و برخي بدعت است چهارم طبيعيات كه برخي مسائل آن مخالف شرع. شده كه برخي كفر

و برخـي مسـائل ديگـر از صـفات  و دين حق است كه در حقيقت چيزي جز جهل نيسـت
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و كيفيات آن سخن مي و خواص الغزالي، بـي( گويد كه به نظر طبيبان شباهت دارد اجسام
).1/22تا،ج

باشد؛ اما اين كتـاب چيـزي جـز"مقاصد الفالسفه"غزالي شايد منظم ترين كتاب فلسفي
اي بـر كتـاب غزالي اين كتـاب را چـون مقدمـه. تكرار آراي فالسفه پيش از غزالي نيست

.نوشته است"تهافت الفالسفه"
را"تهافت الفالسفه"غزالي نخستين شخصي است كه در عالم اسالم تحت عنوان حكمـا

و نكوه و پريشاني انديشه متهم كرده سخت مورد انتقاد و آنان را به ياوه گويي ش قرار داده
تأثير كتاب تهافت الفالسفه در عالم اسالم به ويژه در ميان اهل سـنت فـوق العـاده. است
اما او هنگامي مبادرت به تأليف اين ). 1/214،ج1383ابراهيمي ديناني،((گير بوده است چشم

و جاه طل و كتاب كرد كه شهرت خواهي و هنـوز پختگـي كامـل بي بر مزاجش غالب بـود
و مي توان گفت كتاب تهافت الفالسفه بهتـرين مرجـع  آرامش الزم را به دست نياورده بود

و انديشه هاي غزالي نيست ).218-217/همان(براي نشان دادن آرا وعقايد
األ"بايد در كتاب كـوچكي بـه نـام،خدمت مثبت غزالي را به فلسفه ايران "نـوار مشـكوه

و زمـين"غزالي كتاب خود را با آيه اي از قرآن آغاز كرده است. جست خدا نور آسمان ها
و ظلمت كه پـس از او بـه وسـيلة شـيخ،به نظر."است اقبال او به ثنويت كهن ايراني نور

و هـيچ  و اعالم داشته است كه نور تنها وجود حقيقي اسـت اشراق گسترش يافت بازگشته
و تجلي همـان،اما ذات نور. از ظلمت الوجود نيست ظلمتي عظيم تر ظهور يا تجلي است

و هر بخـش آن بـه. نسبت است جهان از ظلمت پديد آمد ولي خدا از نور خود بر آن پاشيد
در. فراخور نوري كه دريافت داشت به درجه اي قابل رؤيت شد "به راستي انديشه غزالـي

و به هنگام خود بار دادتخمي بود كه رفته رفت"مشكوه األنوار بار آن فلسفه اشراق.ه روييد
).74-1380/73الهوري،(شهاب الدين سهروردي بود

و ابن عربي است،به نظر ابو زيد البته بـدون–غزالي غالباً. غزالي همزة وصلي ميان حالج
ا-آنكه نامي از حالج ببرد و ابن عربي نيز بعد از و همان به گفته هاي او استشهاد مي كند،

از. استشهادات را تكرار مي كند "و"زجـاج"آنها براي داللت بر خفـاي قـديم در محـدث
:ياري مي جويند"خمر

 رق الزجاج وراقت الخمر فتشاكال فتشابه األمر
ال خمر و  فكأنما خمر وال قــــدح وكأنما قدح
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ا شـعري اسـت كـه خـود ابـن عربـي در وحدت وجود ابن عربي شكل تحول يافته مفاهيم
و بر كتاب"فتوحات"مقدمه ابـو(غزالي تكيـه مـي كنـد"اإلقتصاد"از آن سخن مي گويد
).2000/33زيد،

و شهود غزالي بر فلسفه عين القضات همداني نيز اثر محسوس گذاشت عين. نظرية كشف
و علم واقف و شهود در. اسـت القضات خود از طريق تجربه شخصي به تمايز بين كشف او

ابتدا به مطالعه اي بس گسترده در علم كالم دست زد، امـا كـالم بـراي او نتيجـه اي جـز 
و يأس در بر نداشت شد،سردرگمي، حيرت از. تا آنجا كه به بحران روحي دچار تنهـا پـس

.چهار سال مطالعة آثار غزالي توانست بر آن بحران فائق آيد
افقهاي وسيع انديشه بـه رويـش،به راهنمايي معنوي هموغزالي را نديد اما او خود شخصاً

و به سير در آنها پرداخت -كـامالً بـه ماننـد غزالـي–درك عين القضات نيـز. گشوده شد
و انديشه تعقلي به مرتبه اي كامالً از متضمن گذار وجودي انسان از سطح احساس متفاوت

را. آگاهي است ب"عين القضات اين رخداد گشـايش روزنـه عـالم"يـا"صيرتانفتاح عين
را"ملكوت و گاه نيز آن "الطـور الـذي بعـد العقـل"و"ظهور النور في الباطن"مي نامد

،(توصيف مي كند ).88-87/ 1381اذكايي
و موافقت هاي بسيار براي او به بار آورد،شيوه برخورد غزالي با فلسفه از ميان. مخالفت ها
و موافقان او مي توان به ابن ال عماد حنبلي، أسنوي، ابن كثير دمشـقي، تـاج الـدين سـبكي

كه تقريباً همه آنها حمله غزالي به فالسـفه را سـتوده)2001/37الغزالي،(زبيدي اشاره كرد
و ابـن القـيم نيـز از مخالفـان غزالـي بـه شـمار مـي. اند كساني چون ابن رشد، ابن تيميه
در)همان(آيند و برهان؛ ابن رشد اكثر گفته هاي غزالي كتاب تهافت را ناتوان از اقامه يقين

و).43/همان(مي داند ابن رشد در فصل المقال مي گويد غزالي سخناني گفت كه شـريعت
و اگر هم نيتي خوب داشـت  و شايد مقصود اصليش همين بود حكمت هر دو را خراب كرد

من": نتيجه اش بد از كار در آمد، نيز مي گويد هو إنه لم يلزم مذهبا المذاهب في كتبه بل
و حتي انه كما قيل و مع الفالسفه فيلسوف و مع الصوفيه صوفي  مع األشاعره أشعري

)414- 423/همايي(يوماً يمان اذا لقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدنان
و سـپس":از ابن عربي فقيه هم نقل كرده اند كه گفت شيخ مـا غزالـي فالسـفه را بلعيـد

،("تا آنان را قي نمايد اما نتوانستخواست  ).106/ 2001البوطي
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اگر در فيلسوف خواندن غزالي بتوان ترديد كرد، بي گمان او شخصيتي محـيط بـه مسـائل
ابن. فلسفي است كه در عين حال برخي از نظراتش فالسفه بعد از او را تحت تأثير قرار داد

و برهان مي داند رشد اندلسي اگر چه غزالي را ناتوان از اقامه امـا)1422/43ابن رشد،(دليل
بـه ظـاهر افكـار فلسـفي غزالـي. به هر حال در رد نظرات غزالي كتاب مسـبوطي نوشـت 

از. قرار داده استفيلسوفان مغرب زمين را تحت تأثير  بناي متا فيزيك"كانت"غزالي قبل
و ناتواني عقل را اثبات كرد او قبل از دكارت).8/، مقدمه1994الغزالي،( قديم را از هم پاشيد

و با شكي هدفمنـد بـه"المنقذ من الضالل"در كتاب  از مقياس هاي حقيقت سخن گفت
مح). همان(جستجوي يقين پرداخت  دكـارت بـه ترجمـه اي از ايـن،ققانبه نظر برخي از

در. كتاب غزالي دسترسي داشته است به گفته رمضان البوطي محقق تونسي عثمان الكعاك
"دكارت"را يافته كه در آن خود"المنقذ من الضالل"كتابخانه دكارت نسخه اي از ترجمه

در"شك اولين مرتبه از مراتب يقين است"زير عبارت و حاشـيه آن را خط قرمـز كشـيده
،("اين گفته به فلسفه ما نقل شود": چنين نوشته است  ).2001/99البوطي

رمضان البوطي خود مي گويد من در كنفرانس دهم فكر اسالمي در الجزاير اين سخن را از
).100-99/همان(كعاك شنيدم

و علم كالم-5  غزالي
و راهنمايي عامه مردم در فهم دين دغدغـه اصـلي بدون ترديد پاسداري از عقيدة اسالمي

از طرفي او شاگرد امام الحرمين جويني است كه خود از بزرگان مكتب اشعري. غزالي است
و چه در زمان تدريس  و غريب نيست اگر علم كالم چه در زمان تحصيل به حساب مي آيد

.از مهمترين موضوعات مورد عالقه غزال باشد
و دقا،غزالي در كالم و مطالعه فراوان كرد و جوانب اين علم را در حد عالي فـرا گرفـت يق

و تأمل بررسي كرد غزالي به نفوذ فلسفه در علم كالم پي برد. كتابهاي متكلمان را با دقت
،(و از اين جهت احساس خطر كرد ؛ حتي در تهافت الفالسفه نيز غرض)2001/93البوطي

ه مخاطبـان او در تهافـت، اصلي غزالي دفاع از مذهب اشعري است، به همين دليل اگر چـ
"او با اسـلوب. فالسفه هستند اما شيوة بيان آن شيوه اي كامالً كالمي به حساب مي آيد

و سعي در ملـزم كـردن"قلنا... فان قلتم به مجادله اي كالمي با مخالفان خود مي پردازد
ايـن. اسـت به عبارتي مناظره غزالي با فالسفه بيشتر به مناظره متكلمـي شـبيه. آنان دارد
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و اصلي ترين دليل بر متكلم بودن . غزالـي اسـت-و نه فيلسوف بـودن-شيوه شايد اولين
:خصوصيات بحث هاي اين متكلم در كتاب تهافت را مي توان چنين خالصه كرد

از"فان قيـل"و"فان قالوا"،"قالوا"با بكار گيري ضمير غايب- آراي فالسـفه را كـه
و ابن سين .ا برگرفته است بيان مي نمايدكتابهاي فارابي

رد- و سپس يك يـك بـه ابتدا تمام اعتراضاتي را كه متوجه آراي آنان مي شود برشمارد
.آن مي پردازد

از جانب فالسفه به اعتراضات خود پاسخ مي گويد كه پاسخ ها غالباً از استداللهاي ابـن-
.سينا اخذ شده است

و گاه- .با آوردن بديل عمل مي كند در مقابل جواب فالسفه گاه با تشكيك
و به عنوان مثال مي گويد- اگر شما از مـا: نوعي مقابله به مثل جدلي را به كار مي گيرد

، يا همانگونه كه اين را قبول مـي كنيـد آن را هـم  نمي پذيريد ما هم از شما نمي پذيريم
.قبول كنيد

و به سران- و كمال بيان نموده جام برساند به مطلبي ديگـر قبل از آنكه مطلبي را به تمام
و غالباً خود را از تنگنا در برابر فالسفه مي رهاند .مي پردازد

و تحريك كننده- و تقريباً همه جا احساسي عناوين موضوعات دور از شيوة بحث فلسفي
(و"تعجزيهم"،"بيان تلبيسهم"،"إبطال قولهم": است؛ مثل  -2001/13الغزالي: نگا...

14.(
به اين معني)1965/13الغزالي،(داختن به علم كالم را نوعي فرض كفايه مي داندغزالي پر

و تنها عالمان الزم است كه آن را فراگيرند تا بـه آن  كه يادگيري آن بر عامه واجب نيست
و ترديدهاي عارض شده بر اصول عقايد را زايل سـازند  او بـه. وسيله شبهات را دفع نمايند

و غور در اين عل ازتعمق :م جز در دو حالت با ديدة ترديد مي نگرد؛ اين دو حالت عبارتند
.اگر شخص به شبهه اي دچار شود كه دفع آن جز با علم كالم ميسر نباشد-1
و كامل الدين باشد وبا تحصيل ايـن علـم بخواهـد بـه دفـع-2 شخص خود كامل العقل

و الزا ).1982/434موسي،(وم اقدام نمايدخصمشبهات
و تا آخر عمر هم اشعري بـاقي مـي هر چند غزالي به طور رسمي يك متفكر اشعري است

در بسياري. ماند، ولي اين بدان معنا نيست كه با انديشه هاي اشعريت مخالفت نكرده باشد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 87 كالمي غزالي-نگاهي به انديشه هاي فلسفي

و سخني گفته كه با انديشه ند،از موارد كه كم هم نيست در مقابل ذكر اشعري موضع گرفته
ب و ).1379/196نصري،(دم تعارض داردخصوص اشاعره متقههاي اشاعره

و تجربي است سبر"او به شيوة. شيوة غزالي در بحث هاي كالمي خود شيوه اي استقرائي
و سپس يكي از آن دو را ابطال مـيرابتدا مسأله را در دو قسم محصو"و تقسيم مي نمايد

ت مـثالً مـي روش ديگر او چيدن مقدمات براي انتاج نتيجه اسـ. كند تا قسم دوم الزم آيد
آنچه كه از حوادث خالي نباشد حادث است، از طرفي عالم از حـوادث خـالي نيسـت،: گويد

).1982/434موسي،(عالم حادث است: نتيجه اين دو اصل آنست كه بگوييم
و و پس از همه استدالل براي اثبات عقايـد اما غزالي بعد از نوشتن كتابهاي كالمي متعدد

م طرح كرده كه براي عامـه مـردم تقليـد در اصـول ديـن جـايز دفع شبهات اين مطلب را
و ). 1379/189نصري،(است اين بدان معنا نيست كه ايمان عوام از طريق تقليد كامل ترين

از. برترين انواع ايمان نزد غزالي است غزالي با گفتن اين سخن مي خواهد عامـه مـردم را
ا  و آنان را بـه و غور در علم كالم باز دارد ، زيـرا ايـن كـار تعمق داي واجبـات فـرا خوانـد

در نتيجه خود غزالي در جستجوي دست يابي بـه علـم يقينـي. متناسب با عقل آنان است
و حس نمي داند ).1982/423موسي،(است اگر چه راه رسيدن به آن را عقل

در"عرفان"و"برهان"،"بيان"در نظام كالمي غزالي در راستاي دفاع از مذاهب اشعري
و مذهب شافعي در فقه، با هم گرد آمده اندكال ).2000/39ابو زيد،(م

"إلجام العوام عـن علـم الكـالم"آخرين نظرات غزالي در مورد علم كالم را بايد در كتاب
البته غزالي در ساير. جست كه آن را اندكي قبل از وفات خود به رشته تحرير در آورده است

در"م العوامالجا"آثار خود هم به آنچه كه در  معيار"به آن اشاره كرده معتقد است، از جمله
، ميزان العمل، اإلقتصاد في االعتقاد، احياء علوم الدين، جواهر القرآن، االربعـين فـي"العلم

أصول الدين، القسطاس المستقيم، فيصل التفرقه بين اإلسالم والزندقه، ايها الولـد، مشـكوه
و ال ،:نگا(مستصفي من علم األصول األنوار، المنقذ من الضالل -24/،مقدمـه 1406الغزالي

را"الجـام"با مطالعه اين آثار چنين به نظر مي رسد كه غزالي در كتاب). 36 نظـرات خـود
ولي غزالي اين كتاب را براي كدام دسته تأليف كرده است؟ خواص. چندان تغيير نداده است

 صوفيه يا متكلمان ويا عامه مردم؟
براي عامه مردم باشد بعيد به نظر مي رسـد زيـرا سـياق سـخن"جام العوامال"اينكه كتاب

او ايـن كتـاب را بـراي. غزالي در اين كتاب حاكي از منع آموزشي كـالم بـر عامـه اسـت 
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غزالي از اهل كالم مي خواهد كه در قبال اين علم به دو گونه موضع. متكلمان نوشته است
و سـرگردان اول آنكه عوام را در تاريكي: بگيرند و مسائل جدلي آن حيـران هاي اين علم

و دوم آنكه خودشان هم بدانند كه در وراي اين مرحله، مرحلة ديگري است خـاص  نسازند،
و اهل برهان زيـرا. بر آنان است كه براي رسيدن به اين مرحلـه بكوشـند. راسخان در علم

ج الغزالـي،(ويندگان حقيقتعلم كالم تنها وافي به مقصود خويش است نه وافي به مقصود
1406/48.(

و رعايت هفت امر را غزالي در الجام العوام مردم را به پيروي از شيوة سلف دعوت مي كند
در: بر آنان واجب مي داند و تسليم تقديس، تصديق، اعتراف به عجز، سكوت، امساك، كف
اسـت، مـثالً تقديس، تنزيه خداي سبحان از جسميت).54-53/همان(مقابل اهل حقيقت

و ساير جوارح به خداوند حديثي بشنود بايد بداند  و انگشت اگر شخص عامي از نسبت دست
و ديگـري معنـي: كه دست در دو معني به كار رفته است و حسـي يكي همان عضو اصلي

.شهر در دست امير است: درست به همان گونه كه مي گويند. مجازي آن
د اين الفاظ در معناي اليق به ساحت كردگـار بـه كـار ايمان هم به آن معناست كه او بدان

منظور از اعتراف به عجز هم آنست كه شخص به ناتواني خود در درك حقيقت. رفته است
.اين معاني اقرار كند

از طرفي فرد عامي اجازه سؤال در اين موارد را ندارد، زيرا پاسخ به سؤال او را اگـر عـالمي
اگ عهده دار شود به حيرت او مي و جاهلي به او پاسخ گويـد جهلـش را دو چنـدانرافزايد

.سازد
و تأويل آن حله بعد امساك است، يعني خوددارمر و تفسير ي عامه از تصرف در الفاظ وارده

و تسليم در مقابل اهل حقيقت ).77-54/همان: نگا(و باالخره بازداشتن باطن از تفكر
ي قين جازم را به شـش گونـه ممكـن مـي دانـد، البته غزالي در همين كتاب دست يابي به
برهان است كه به نظر غزالي در هر عصر تنهاقباالترين مرحلة آن رسيدن به يقين از طري

و حتي ممكن است در يك مقطع زماني كسي به اين  يك يا دو نفر به اين مرحله مي رسند
كالمي است كه اين هم مرحله ديگر رسيدن به يقين با استفاده از ادله وهمي. مرحله نرسد

.تنها براي عده خاصي مفيد تصديق جازم است
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مرحله سوم رسيدن به تصديق با ادلة خطابي است كه غزالي بيشـتر ادلـه قـرآن را از ايـن
حاصل مي شود، زيرا دعوتگر) شنيدن(در مرحله چهارم يقين به مجرد سماع. جنس مي داند

.وده اندآدم خوشنامي است كه مردمان بسيار او را ست
و تصديق مي كند ودر مرحلة در مرحله پنجم به محض شنيدن در قلب خود احساس يقين

ب و و اخالق خود مي يابد تصديق بـه آن مبـادرت مـيهششم انسان سخن را موافق طبع
).115-1406/112الغزالي،: نگا(كند
 كالمي غزالي–برخي از ديدگاه هاي فلسفي-6

س قول به قدم زمان عالم،: فالسفه را تكفير مي كند،ه مسألهغزالي در تهافت الفالسفه در
و حشـر آنهـا در روز قيامـت  و انكار بازگشت اجساد در سـاير. انكار علم خداوند به جزئيات

و منحـرف از راه صـواب  مسائل اگر چه غزالي فالسفه را تكفير نمي كند، اما آنها را متبدع
كال. مي داند مي غزالي مسأله عليت اوست كه با طرح آن از طرفي از مهمترين بحث هاي

برخي ديگر از نظرات او نيـز همـواره. تحول بزرگي در مذهب كالمي اشعري به وجود آورد
و مخالفاني براي خود پديد آورده است و موافقان در اين بخش بـه. مورد توجه ناقدان بوده

.اختصار برخي از اين موارد را مورد بحث قرار مي دهيم
 سأله عليتم-6-1

اگـر چـه. نظريه اشاعره در مورد عليت در زمان خود مسـأله جديـدي بـه شـمار مـي آمـد
و  ابوالحسن اشعري قبالً از آن به ايجاز سخن گفته بود، اما طرح كلي اين مسأله به باقالني

و معلـول. سپس غزالي بر مي گردد خالصه اين نظريه انكار ضرورت منطقـي ميـان علـت
).1989/190زيدان،(است

و. علت مخالفت غزالي با مسأله عليت يا ضرورت همان انگيزه ديني است از نظر او اعتقاد
و معلول-2معجزه انبياء زير سؤال خواهد رفت،-1: به عليت دو پيامد دارد در رابطه علت

و تخلف. اختيار خداوند زير سؤال مي رود يعني اگر رابطه علت با معلول يك رابطه ضروري
و تخلف علت هم به هـيچ وجـه ناپ و عالم معلول ذير باشد به حكم آنكه خداوند علت است

به نظر غزالي قـوت مبـدأ).1379/184نصري،(جايز نيست، پس اختيار خداوند چه مي شود
و امداد خداوند بـه تنهـايي  و بدون ياري و اراده خداوند محدود است عليت در مقابل قدرت

به عقيده غزالي اقتراني كه ميان دو حادثه مشاهده مي شود به همين خاطر. عمل نمي كند
ب و يهمقتضي وجود عليت ميان آن دو نيست و يااعبارتي اثبات و نفي يكي مستلزم اثبات
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و هيچ ضرورتي ميان آنها وجود ندارد بلكه خداونـد بـه هنگـام اقتـران. نفي ديگري نيست
و او بر خلق سوختن بدون مالق -1982/451موسي،(ات با آتش قادر استخلق اثر مي كند

اما به نظر ديناني غزالي از آن طرف فكر نمي كند كه انكار عليت به يك معني سـد ). 452
و مـرج بـر. باب اثبات صانع باشد يعني اگر اعتقاد به اصل عليت را از دسـت بـدهيم هـرج

ه داشـت كـه در باب رابطة معجزات با اصل عليت بايد توج. جهان هستي حاكم خواهد شد
از. عليت شرايطي دارد اگر آتش را علت سوزاندن مي دانيم در اصطالح دقيق فلسفي آتش

و بايد شرايط ديگري كـه  معدات است نه علت تامه؛ يعني آتش براي سوختن آمادگي دارد
و نفس األمري يا علـت متـافيزكي اسـت  آنها ديگر شرايط مادي نيست، يعني علت واقعي

 ). 1379/186ري،نص(تحقق پيدا كند
اهللا"البته سخن در مورد ابن تيميه از هروي انصاري. به پيش از غزالي باز مي گردد"عاده

و صوفي بزرگ متوفي به سال  ـ 481عالم و ب ههـ نام مي برد كه عليت را انكار مـي كـرده
. به عقيدة هروي در هستي چيزي سبب چيز ديگري نيسـت. اسقاط اسباب قائل بوده است

بـا. همين سخن از جابر بن حيان شيمي دان معروف عالم اسالم نيز نقل شده اسـت شبيه
موسـي،(جابر در طرح اين مسأله بر اشاعره پيشـي گرفتـه اسـت،فرض صحت چنين نقلي

1982/455-456.(
و معلول ارتباطي ضروري است، اما اين ضرورت آنگونه از نظر معتزله نيز ارتباط ميان علت

و منطقي نيست بلكه ضرورتي است طبيعي كه فالسفه مي گوي زيـدان،(ند ضرورتي عقلي
و فالسـفه در ايـن خصـوص ). 1989/192 به نظر دكتر زيدان خالف ميان اشاعره، معتزله

و معلـول ارتبـاطي  خالفي لفظي است؛ زيرا همه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه ميان علت
بر. وجود دارد حتميت قوانين طبيعي تاكيد كرده اند، در حـالي كـه با اين تفاوت كه معتزله

د به نظر اشاعره ارتباط عليـت. خلق عالم اصرار مي ورزندراشاعره بر مشيت مطلق خداوند
و معلـول  و تالزم ميان علت ضرورتي منطقي نبوده بلكه از لحاظ منطقي تنها ممكن است

و احداث علت بدون معلو و هم نتيجه نوعي تكرار تجربي است و يا عكس آن در قـدرت ل
).226/همان(مشيت خداوند وجود دارد

و آن را ويرانگـر اگر چه ابن رشد اندلسي در قرن ششم هجري نظرية غزالي را انكار نمـود
و علوم طبيعي دانست، اما اين نظريه تأثير غير قابل انكاري بر فالسفه متأخر داشت . منطق

و هيوم به مانند غز ، باركلي مالبرانش معتقد بود كه در هستي. الي فكر مي كردندمالبرانش
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و ساير علت ها در طبيعت، علت هاي و آن خداست تنها يك علت حقيقي واحد وجود دارد
. نام نهاد) occasionelles(،)دار مند؛ هنگام گاه(حقيقي نيستند بلكه آنها را علل مناسب

و آن را به عقل ارجاع نظر هيوم نيز اختالف چنـداني بـا. دادباركلي هم عليت را نقد نمود
تا(نظر غزالي ندارد در).455/الخطيب، بي البته با توجه به آنكه آثار جـابر بـن حيـان بارهـا

قرون وسطي به التين ترجمه شد، اين امكان وجود دارد كه فالسفه مغرب زمين اصل اين 
).1982/456، موسي(فكر را از طريق آن ترجمه ها از جابر بن حيان گرفته باشند

تنها علت. در هر حال توحيد در نظر غزالي آنست كه هيچ فاعلي جز خدا وجود نداشته باشد
و جز او علت ديگري وجود ندارد را. موجود در هستي اوست هدف غزالي آن بود كه مـردم

و به آنان بفهماند كه تنها حقيقـت موجـود در هسـتي  به طور كلي به سوي خدا باز گرداند
و كشف كه غزالي آن را تنها وسـيله. اوست و اساسي شد براي نظرية ذوق همين نظر پايه

.رسيدن به يقين مي دانست
 قدم عالم-6-2

بـه نظـر غزالـي. همانطور كه گفتيم غزالي در مسأله قدم عالم فالسفه را تكفير مـي كنـد
و جديد كـه نظر اكثريت وسيع فالسفة قدي-1: فالسفه در مسأله قدم عالم سه نظر دارند م

نظـر-3نظر افالطون كـه جهـان را حـادث زمـاني مـي دانـد؛-2عالم را قديم مي دانند؛
غزالي در ). 1372/241فخري،(جالينوس كه در اين باب رأي معلق دارد، يعني متوقف است

طبق حكم ازلي يا ارادة قديمة خداوند حدوث،تاكيد مي ورزد كه عالم،رد نظر قديم انگاران
ي او اين ادعا را كه بعضي مي گويند وقفه زماني كه بين اراده ازلي يا قديمه. افته استزماني

و خلق جهان در ميان آمده مستلزم اين فرض است كه خلـق بـه يكبـاره تماميـت  خداوند
و برآن است كه اين ادعا مباني برهاني ندارد، بلكه قـولي جزمـي اسـت  . نيافته، رد مي كند

قـدم عـالم مسـتلزم. اضي در رد نو افالطونيان اقامـه مـي شـود بدين سان يك احتجاج ري
و آنچه در آنهاست بي نهايت مرتبه گردش كرده باشند؛ ولي مـي دانـيم  اينست كه افالك

فـي المثـل فلـك. كه اين گردش ها را مي توانيم بر مبناي محاسـبات رياضـي بسـنجيم 
و فلك زحل در هر  و فلك مشتري در هـرس30خورشيد در هر سال يك بار مي گردد، ال

و آسمان هشتم يا فلك الكواكب در هر 12 نسـبت سـاده بـين گـردش. سـال 36000سال
، يك دوازدهم، يك سـي وشـش  و ساير افالك را مي توان به ترتيب يك سي ام خورشيد
و يا در زمان نامتناهي  هزارم دانست كه الجرم با اين فرض كه اين گردش ها نامتناهي اند
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از اين گذشته تعداد اين گردش ها يا فرد است يا زوج. يا مي دهند تعارض دارد رخ داده اند
، چه مي توان به نحوي بـي پايـان  و نه فرد و لذا متناهي است، چه نامتناهي نه زوج است

و همچنان بي نهايت باقي ماند اجاتجغزالي در رد احت) 243-242/همان(واحد بر آن افزود
و ابن سينا كه مي گويد خدا وند نسبت به عـالم تقـدم ذاتـي دارد نـه زمـاني موضـع قـاطع

بـه نظـر او وقتـي كـه مـي گـوييم. صريحي در دفاع از آفرينش يا حدوث زماني مي گيرد
و  خداوند بر عالم مقدم است صرفاً اين معني را اراده مي كنـيم كـه خداونـد وجـود داشـت

و خداوند به وجود خويش همر آنچه از ايـن. اه با عالم ادامه دادعالمي به وجود نپيوسته بود
يكي(است كه به دنبال آن دو موجود است) خداوند( دو قضيه بر مي آيد وجود يك موجود 

و ديگري عالم در ميان آمدن زمان بازي تخيل ماست كه ما را بر آن ). ادامه وجود خداوند
الغزالـي،: نگـا(يممي دارد كه اين دو موجود را با رشته زمان متصل به يكديگر تصـور كنـ 

2001 /53-74، ).243-242/ 1372و فخري
به نظر دكتر ديناني نظر غزالي دربارة قول به قدم عالم درست است، يعنـي فالسـفه بـراي

و خود زمان را حادث نمي دانند؛ يعني بـراي زمـان آغـازي از  عالم آغاز زماني قايل نيستند
تمام فالسفه اسـالمي عـالم را بـه نـوعي جنس زمان در نظر نمي گيرند؛ ولي در هر حال 

و چه ساير فالسـفه بـزرگ ديگـر. حادث مي دانند و چه ابن سينا حادث ذاتي را چه فارابي
و توجيـه او بـر اسـاس حركـت. قبول دارند صدر المتألهين عالم را حادث زماني مـي دانـد

دك. به هر صورت ابن سينا به حدوث عالم قايل است. جوهري است تـر دينـاني بـه عقيـده
و ديگر جاي صـدور  و مخلوق بداند همين اندازه كافي است كه يك مسلمان عالم را حادث

).1379/18نصري،(حكم تكفير نيست
 علم خداوند به جزئيات-6-3

از آنجا كه اراده مستلزم. غزالي در مسأله يازدهم كتاب تهافت از علم الهي سخن مي گويد
و سراسر عالم مر و معلول علم به مراد است اد خداوند است، در نتيجه كل عالم معلوم اوست

و اراده است و اراد. فعل مضاعف علم بنـابراين.، حيـات اسـتهولي الزمه قدرت بـر علـم
و چون حي است، بايد قادر به دانستن يا علم داشتن بـه هـر چيـزي  خداوند بايد حي باشد

كه منشأ همه آنهاست بايد علـم همچنين به ذات خويش نيز. باشد كه از او صادر مي گردد
و عـاري. داشته باشد به نظر غزالي نو افالطونيان كه خداوند را از همه صفات ذاتـي بـري

و علت العلل علـم بـه هـيچ: كرده اند ناچارند كه به چنين قولي كشيده شوند  رب االرباب
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ند نـاتوان از اثبـات به اين ترتيب فالسفه با انكار اراده خداو. رويدادي كه رخ مي دهد ندارد
از. علم او نيز هستند جان كالم ابن سينا هم اينست كه اول تعالي از آنجا كه به كلي عاري

و لذا بايد به همه چيز علم داشته باشد در. ماده است بايد عقل محض باشد چه تنهـا مـانع
او. برابر چنين علمي داشتن ماده است و نو افالطونيان هم مشرب نمي توانند اما ابن سينا

اين مدعا را مبرهن كنند كه خداوند عقل است، بلكه صرفاً از اين مقدمه كه او موجود مادي 
حال آنكه آنچه مي توان از اين قضيه كه او موجودي مـادي. نيست چنين نتيجه مي گيرند

و مكتفـي  و لوازم موجود مادي نيست استنباط كرد اينست كه او قائم به نفس يا از اعراض
اي ديگـر هـ احتجاج در اينكه او بالنتيجه عقل است به علم به خود يا بـه چيز. ذات استبال

و ماسواي خود علم دارد مـي  مصادره به مطلوب است زيرا فقط با اين فرض كه او به خود
الغزالي: نگا(توان حكم كرد كه او عقل محض است كه دقيقاً تكرار مسأله است نه پاسخ آن

).245-244/ 1372،و فخري142-146/ 2001،
الزمه اين قـول. به نظر دكتر ديناني غزالي به درستي مقصود ابن سينا را درك نكرده است

از آنجـا كـه. ابن سينا كه حق تعالي علم به جزئيات ندارد انكار علم حق تعالي نمـي باشـد 
و چـون تغي  يـر در همواره علم تابع معلوم است، اگر معلوم تغيير كند علم تغيير خواهد كـرد

و تعالي به هيچ وجه راه ندارد ابن سينا علم حق تعالي به جزئيات  ساحت مقدس حق تبارك
را از راه علم حق به كليات توجيه مي كند، يعني علم به كليات مسـتلزم علـم بـه جزئيـات 

او. است اما غزالي نخواسته به كالم بديع ابن سينا توجه كند لذا بي جهت حكم بـه تكفيـر
).1379/181نصري،(نموده است

و ابن سينا از نوع نگاه آنها به صفات الهي ناشي مي شود غزالي. ظاهراً اختالف ميان غزالي
و مذهب اشعري در مورد صفات خداوند به معتقد"ال هو وال غيره"متكلمي اشعري است،

در. است  به عقيدة غزالي هم تحوالت ايجاد شده در نحوه علم مستلزم تحول يا دگرگـوني
ذات عالم نيست بلكه تحول در رابطه علم او با موضوع علم است كه مـدام دگرگـون مـي

از. شود اما در هر حال غزالي هم به مانند ابن سينا معتقد است كـه علـم خداونـد مسـتقل
و مكان است ).247-1376/246فخري،: نگا(شرايط زمان

 معاد جسماني-6-4
كه غزالي به بهانـه آن فالسـفه را در كتابهـاي مسأله معاد جسماني از جمله مسائلي است

و از جمله در كتاب تهافت تكفير مي كند .كالمي خود
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و": غزالي در رساله اي كه به همين منظور نوشته چنين مي گويـد و نشـر و معنـي حشـر
و اعادت نه آن است كه وي را پس از نيستي باز در وجود آورند، بلكه آن است كه وي بعث

ند بدان معني كه قالبي را مهياي قبول تصرف وي كنند يك بار ديگـر، چنانكـه را قالب ده
و اين بار  و هم روح و اين بار آسانتر كه اول هم قالب مي بايست آفريد در ابتدا كرده بودند
و  و اجزاي قالب نيز بر جاي خويش اسـت خود روح بر جاي خويش است اعني روح انساني

و از آنجا كـه حقيقـت اسـت جمع آن آسانتر از اختراع آن غزالـي،("از آنجا كه نظر ماست
1364/127.(

و همـين دسـتاويزي شـد بـراي. اين كيفيت اگر تناسخ نباشد بسيار شبيه به تناسـخ اسـت
در) 948متـوفي(حكيم متأخر غياث الدين دشـتكي شـيرازي. مخالفان تا او را تكفير كنند

و مـي رساله معاد پس از نقل گفتار غزالي از كت اب فيصل التفرقـه وي را تكفيـر مـي كنـد
و كفار شمرد: گويد ).438/همايي: نگا(غزالي را به سبب اين عقيده بايد از بزرگترين مالحده

و اين كيفيت را از تناسخ جدا كـرده البته چنين پيداست كه غزالي خود احساس خطر كرده
اس. است ت اما در تناسـخ، بـدن، بـدن به نظر او در معاد، بدن متعلق به همان شخص اول

به عبارت ديگر اگر روح بار ديگر به بدني ديگر تعلق گيرد، اگـر نتيجـه ايـن. ديگري است
و اگر نتيجه شخصي ديگري باشد تناسـخ خواهـد بـود  تعلق همان شخص اول باشد حشر

هم.)224-2001/210الغزالي،: نگا( و او نيز ان به عقيدة او زيد سالخورده همان زيد جوان
و جنين در شكم مادر است در حالي كه اجـزا بـاقي نمـي ماننـد  در حشـر نيـز. زيد كودك

.وضعيت كامالً به همين صورت است
در مورد مسأله معاد نمي توانيم كج فهمي را به غزالي نسبت دهـيم،"به نظر دكتر ديناني

مـ. بلكه بايد بگوييم كه درست فهميده است ورد معـاد كـافي غزالي سخنان ابن سينا را در
و مي گويد يك مسلمان نمي تواند اين گونه حرف بزند، مطالب ابـن سـينا خـالف  ندانسته

،("اسالم است، فكـر مـي كـنم كـه غزالـي در ايـن مـورد اشـتباه نكـرده باشـد  نصـري
1379/180.(

من مسأله معاد جسماني: مي گويد) شفا(ابن سينا در مورد معاد در مهمترين كتاب خودش
ن و مصدق حضرت ختمـي مرتبـت فرمـوده ايمـان مـي آورم را و به آنچه صادق مي فهمم

پـس چـون": اين در حالي است كه در جاي ديگر در مورد معاد چنين مي گويـد ). همان(
و هـم  و باطل شد كه هر دو را باشد هم نفس را هـم باطل شد بودن معاد مر بدن را تنها،
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و باطل شد كه معاد مر نفس را را بدن را، از جهت تناسخ باشد، الزم آيد كه معاد جز نفـس
و).1364/60ابن سينا،("نباشد او در اين گفتار به صراحت معاد جسماني را انكار مـي كنـد

.آن را جز براي نفس نمي داند
و مي گويد در اين كيفيت نمي: در اين ميان حكيم مالصدرا گفته غزالي را مجمل دانسته

ح و و حق آنست كـه بگـوييم در معـاد جسـماني توان ميان تناسخ شر تفاوتي مشاهده كرد
و عقـل  و اين همان چيزي اسـت كـه شـرع صـحيح همان بدن اول بعينه اعاده مي گردد

).1382/352شيرازي،(صريح بر آن داللت دارند
مالصدرا به گفته ديگري از غزالي هم اشاره مي كند كه گويا برخي از اقسام تناسخ را شرع

و برخي را ممنوع كرده استجايز  و": او در پاسخ به اين ادعا مي گويد. دانسته شايد غزالي
تابعانش چنان پنداشته اند كه محذور در اينجا لزوم اطالق كلمة تناسخ است كه گفته شـود 

و انواع ديگر را جـايز ندانسـته اسـت؛ در حـالي كـه،شرع اين نوع از تناسخ را جايز دانسته
دو،كه نفس تناسخ في نفسه محذور است، زيـرا در آن اشكال آنجاست  بـدن واحـد داراي

و عين اين قضيه در هـر حـال بـه هنگـام،نفس يا شخص واحد داراي دو ذات خواهد بود
، چـه  و چه نباشد تعلق نفس به بدني ديگر وارد است، چه بدن دوم عين شخص اول باشد

و چه حشر  ).303/همان(در شرع به آن تناسخ گفته شود
"ليس في اإلمكان أبدع مما كان"-6-5

ليس في اإلمكـان أبـدع":از جمله اعتراضاتي كه بر غزالي وارد كرده اند اين گفته اوست
.كه در برخي از تأليفات خود آن را ذكر نموده است"مما كان

و قبح افعال است ة به عقيد. در واقع اين گفتة غزالي تأكيد عقيده اشاعره در خصوص حسن
و قبح ذاتي وجود ندارد تـا در نتيجـه احكـام خداونـد تـابع آن و افعال حسن آنان در اشياء

و قبح اقتضا مي كنند و افعـال وصـفي. چيزي باشد كه حسن و قـبح در اشـياء بلكه حسن
.است كه خداوند بر آن عارض مي سازد

و از اين سخن مي توان نتيجه گرفت آنگاه كه ارادة خداوند به ايجاد هست ي بر ايـن شـكل
و در واقـع هسـتي از و نظام منتهاي حسن اسـت نظامي كه هست تعلق گرفت، اين شكل

( اين بهتر نمي تواند باشـد، زيـرا خداونـد خـود فرمـوده اسـت  الـذي أحسـن كـل شـيء:
).7/سجده)(خلقه
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و نظـام بـه به عقيدة غزالي اگر ما معتقد باشيم كه اين جهان صفات حسن را از نظر شكل
و نتيجـه ايـن تما و كمال دريافت نكرده است، پس امكان آنكه از اين بهتر شـود هسـت م

و او گـاه اشـياء را بـه منتهـاي سخن آنست كه افعال خداوند تابع حسن ذاتي اشياء اسـت
و گاه نمي رساند، پس درست است اگر بگوييم نظام فعلي مخلوقات كه  حسنشان مي رساند

و اين همـان خدا آن را اراده فرموده است ام و باالتر برسد كان دارد كه به درجه اي تمامتر
).112-2001/111البوطي،(چيزي است كه معتزله به آن عقيده دارند

و محمد مغربي اين گفتة غزالي را ستوده كساني چون محي الدين عربي، عبدالكريم جيلي
آن.و آن را به وجه صحيح تأويل كرده اند و آن را اما ابـوبكر بـن العربـي از انتقـاد كـرده

و مستوجب نقص در ذات خداوند دانسته است  ). 429-428/همايي: نگا(سخني ناشايست
بر خـالف اصـوليان بحـث مسـتقلي را بـه"المستصفي"الزم به ذكر است كه غزالي در

و قبح اختصاص داده است، زيرا علماي اصول معموالً به شكلي گذرا بـه ايـن  مسأله حسن
غزالي در اين مبحث ابتدا از معاني مختلف كلمات حسن وقبح سخن. كرده اند مسأله اشاره

و سپس اين معاني را يكي پس از ديگري از درجه اعتبار سـاقط مـي كنـد تـا در  مي گويد
در بيان اين موضوع او از همان مثالي كه معتزليان. نهايت به معني مورد نظر دست مي يابد

و آن را در سطوح مختلف مورد بررسي قـرار است) حسن نجات غريق(آورده اند فاده مي كند
و به رد نظر اهل اعتزال مي پردازد  ).122-2001/120البوطي،: نگا( داده

:نتايج حاصل از اين بحث را مي توان به صورت زير خالصه كرد
و حتي تأليفات غزالي بي ارتبا-1 .با مراحل مختلف زندگي او نيستطنظام تفكر
را-2 و در او ادراك داراي مراحل مختلف مي داند كه از ادراك با حواس آغـاز مـي شـود

و شهود است .نهايت به برهان مي رسد كه همان مرحله ذوق
برهاني كه غزالي از آن سخن مي گويد با برهان فالسفه تفاوت اساسي دارد، اگر چـه-3

.غزالي عقل را هم در جاي خود داراي اهميت مي داند
و شـهود او بـر برخـي چنان پيداست كه نظر-4 و به خصوص نظر يـه كشـف يات غزالي

.فالسفه بعد از او تاثير گذاشته است
او براي دفاع از عقايـد دينـي مـردم از اقنـاع،. غزالي به نوعي سياست علم قايل است-5

و ذوق، هر سه بهره مي گيرد .برهان
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 97 كالمي غزالي-نگاهي به انديشه هاي فلسفي

اگـر كلمـه. كالمي بيشتر به شيوه متكلمان عمل مي كند-او در طرح مسائل فلسفي-6
. فيلسوف را با ترديد در مورد او به كار گيريم بي شك غزالي متكلمي فلسفه دان است

:منابع
، ماجراي فكر فلسـفي در جهـان اسـالم،)1383( ابراهيمي ديناني، غالمحسين-1

.انتشارات طرح نو، تهران
و هافت التهافـتت،)م2001(ابن رشد، ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد-2 ، قـدم لـه

.علق حواشيه الدكتور صالح الدين الهواري، المكتبه العصريه، بيروت
، همـراه بـا رسـاله اي در ترجمه رسـالة اضـحويه،)1364( ابن سينا، شيخ الرئيس-3

و تعليقات حسين خـديوجم، و مقدمه معرفت آخرت از ابو حامد محمد غزالي، با تصحيح
.انتشارات اطالعات، تهران

تبيين كذب المفتري فيما بين نسب الـي االمـام ابـي،)هـ1416(ابن عساكر-4
.، تحقيق الدكتور محمد حجازي السقا، دارالجيل، بيروتالحسن األشعري

و التأويل،)م2000(ابو زيد، نصر حامد-5 طالخطاب ، المركز الثقـافي العربـي العربـي،1،
.بيروت

هم،)1381(اذكايي، پريز-6 .، نشر مادستان، همداندانيما تيكان عين القضات
.دار الفكر، دمشق شخصيات استو قفتني،)م2001(البوطي، محمد سعيد رمضان-7
تا(الخطيب، عبدالكريم-8 ، دارالمعرفـه، القضاء والقـدر بـين الفلسـفه والـدين،)بي

.بيروت
.، دارالمعارف، مصرالحقيقه في نظر الغزالي،)1965(دنيا، سليمان-9
ــور-10 ــي، أن ــ،)م2000(الزعب ــي مس ــد الغزال ــنهج البحــث عن ــه وم ، أله المعرف

.دارالفكر،دمشق
و فالسفه الغـرب،)1989(زيدان، محمود-11 نظريه المعرفه عند مفكري االسالم

.، دارالنهضه العربيه، بيروتالمعاصرين
.، الشركه العالميه للكتاب، بيروت، االمام الغزالي)م1988(الزين، سميح عاطف-12
تا(السبكي، تاج الدين-13 .، دار احياء الكتب العربي، بيروتقات الشافعيه الكبريطب،)بي
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، بـا الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه،)هـ1382(شيرازي، صدرالدين محمد-14
و تعليـق اسـتاد سـيد جـالل الـدين ، مقدمه تصـحيح حواشي حاج مال هادي سبزواري

.آشتياني، بوستان كتاب، قم
تا(الغزالي، ابو حامد-15 .، دارالمعرفه، بيروتوم الدين، احياء العل)بي
تا(الغزالي، ابو حامد-16 .، دارالكتب العلميه، بيروتمجموعه رسائل االمام الغزالي،)بي
.، مطبعه السعاده، مصرفرائد الآللي من رسائل الغزالي،)م1924(الغزالي، ابو حامد-17
و علـق حوا االقتصاد في االعتقاد،)م1962(الغزالي، ابو حامد-18 و، عارضه باصـوله شـيه

.قدم له الدكتور ابراهيم آكاه چوبوقچي والدكتور حسين آتاي، مكتبه نور، آنكارا
و تقديمالجام العوام عن علم الكالم،)م1985(الغزالي، ابو حامد-19 و تعليق :، تصحيح

.محمد المعتصم باهللا البغدادي، دارالكتاب العربي، بيروت
آ،)1364(الغزالي، ابو حامد-20 ، ضميمه رساله اضـحويه ابـن خرترساله اي در معرفت

.سينا، انتشارات اطالعات
و شرحه الدكتور علي تهافت الفالسفه،)م1994(الغزالي، ابو حامد-21 و علق عليه ، قدم له

و مكتبه الهالل، بيروت .بو ملحم، دار
و علـق حواشـيه الـدكتور صـالح تهافت الفالسفه،)م2001(الغزالي، ابو حامد-22 قدم له

.المكتبه العصريه، بيروت الدين الهواري،
، ترجمه فارسي زير نظر نصر اهللا سير فلسفه در جهان اسالم،)1372(فخري، ماجد-23

.پور جوادي، مركز دانشگاهي، تهران
، ترجمه امير حسين آريـان پـور، سير فلسفه در ايران،)1380(الهوري، محمد اقبال-24

.موسسه انتشارات نگاه، تهران
و تطورهان،)م1982(موسي، جالل محمد-25 .، دارالكتاب اللبناني، بيروتشأه األشعريه
حديث انديشه گفتگوهـايي در بـاب تـاريخ فلسـفه،)1379(نصري، عبداهللا-26

.، انتشارات سروش، تهراناسالمي
تا(همايي، جالل الدين-27 .، كتاب فروشي فروغي، تهرانغزالي نامه،)بي

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

