
 

 

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
hi

ve
 o

f S
ID

 
  

  

   غزاليي در انديشهكالم نفي
 

  ∗كيوان بلندهمتاندكتر 
  

  چكيده
.  تبييني معقول از دين و دفاع خردمندانه از آن اسـت   يهعلم كالم در صدد ارائ    

 هم از   ي مختلف مورد نقد قرار گرفته است،      ها اين علم در دوران مختلف، به گونه      
 اسالم، غزالـي هـم بـه        در جهان . فان دين و هم از جانب موافقان دين       جانب مخال 

در . ده است و هم در نقد آن كوتاهي نكـرده اسـت           كررشد آن دانش كمك بسيار      
 يباني عقايـد عامـه     منزلت علم كالم در كليت يك دين، درمان و نگه          ديگاه وي، 

هدف از  .  بيهوده است  ، بدعت، خطرناك يا دست كم     ت گرچه دانستن آنْ   مردم اس 
 كه به باور برخي برخاسته از تحول روحـي          استاين نوشتار، بررسي اين دوگانگي      

، زمان آثار او در اين بارهاما اين نوشتار بر آن است كه بررسي متقاطع و هم    . اوست
، زون بر ايـن   اف.  غزالي رخ نداده است    يدهد كه تحول خاصي در انديشه       نشان مي 

 تفكيكي از جانب غزالي به نسبت مخاطـب و مـتكلم علـم              - تحليلي صدور حكم 
 دليل خوبي بر رد روايتي اسـت        ، مدارج حقيقت  يراه با ديدگاه او درباره     هم ،مكال

 داللتي  ي كالم  ديدگاه كلي او درباره    به هر روي،  . داند  كه آثار غزالي را متناقض مي     
 تربيـت دينـي از كـالم        نبايـد در   ،در نگاه غزالـي   . مستقيم بر تربيت ديني دارد    

 مـردم، نخـست     يكرد كالمي براي عامـه    يبديل رو .  مگر به ضرورت   استفاده كرد 
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86  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 مقدمه. 1
ــالم     ــان اس ــه در جه ــت ك ــطالحي اس ــالم اص ــم ك ــه   ،عل ــوط ب ــث مرب ــراي مباح  ب

گونه مباحث   كه چرا در جهان اسالم، اين     اين.  به كار گرفته شده است     1شناسي يزدان/هياتاال
اه به جايي نبـرده اسـت       ر  ها هم  رو روشن نبوده و گمانه زني      هيچاند، به     ناميده »علم كالم «را  
وجهي، ابن خلدون علـم     در هر حال، در تعريفي دو      ) 32-28: صص،  3 و   25-22: صص،  7(

 رد  -2 عقلـي    ي ادلـه  ي اثبات عقايـد ايمـاني بـه وسـيله         -1داند متضمن    كالم را دانشي مي   
 دو بيان وجهي، ر خصوص اين تعريف دود). 932 :، ص1(گذاران  هاي انحرافي بدعت انديشه

شود امـا ايـن        نقلي هم استفاده مي    ي از ادله  ،كه در علم كالم   نخست آن :  است نكته ضروري 
 مصروف هاي متكلم كه بخشي از كوشش دارند؛ و دوم آن گاهي ثانوي  جاي  در علم كالم،   ادله

  .شود هاي پيروان ديگر اديان يا ملحدان مي رد انديشه
، كه كوششي براي دفاع عقالني از دين يا بياني معقول از دين است، در طول                 علم كالم 

گذشته از كـساني كـه      .  به پرسش گرفته شده است      خود، در اديان مختلف، هر از گاه،       تاريخ
حكـيم مواضـع يـك      كـه صـرفاً در صـدد ت       انـد   مطرح كرده اين پرسش را از موضع موافقاني       

طيـف مؤمنانـه و طيـف    : انـد  طيف كامالً متفـاوت بـوده  ، مخالفان علم كالم از دو   كردند روي
هايي كه به نقد علم كـالم پرداختـه          ترين شخصيت  ، يكي از جذاب   مناندر طيف مؤ  . ملحدانه

 در گسترش و تحكيم علـم       ن رو جالب توجه است كه خود      نقدهاي او از آ   . است، غزالي است  
الحـرمين  اسـفرايني و امـام      ي،  س از بـاقالن   او پ .  به خرج داده است    هاي فراواني  كالم كوشش 

. با اين حال، او دچـار تحـولي روحـي گـشت           . ترين متكلم مكتب اشعري بوده است       برجسته
 پـيش  يدوره: ند كه غزالي دست كم دو دوره متفاوت را پشت سر نهاده استابسياري بر آن  
، الفالسفه تهافتاش بر     ليمان دنيا در مقدمه   برخي هم، مانند س   .  پس از آن   ياز شك و دوره   

پـيش  : اند   سخن از سه دوره به ميان آورده       بنابراين مستقلي دانسته و     ي شك را دوره   يدوره
يكـي از مـوارد مهمـي كـه در ايـن            ). 69:، ص 6( پـس از آن      ي شك و دوره   ياز شك، دوره  

غزالي هم . شود رو گرداني غزالي از علم كالم و نفي آن است  بر آن انگشت نهاده مي،تفكيك
چرخش از كالم را بـه      ) 1 /102-101: ، ص 9 (احياءو هم در    ) 40-39: ، ص 13 (منقذالدر  

ي  كـه افـزون بـر عامـه        همين سبب شـده   . كرده است  بيانخوبي توضيح داده و داليلش را       
يا غزالـي از علـم كـالم        نويسان و شارحان آثار او نيز به اين نتيجه برسند كه گو           مردم، تذكره 
: ، ص4 و 9: ، ص18 و 74: ، ص6. ك.ر( به مقصود ندانسته است    و آن را وافي      گريزان شده 

  ). 9: ، ص10 و 119-121
اي تحول فكري بنيادين شده است؟ ايـن          اما آيا او همراه با اين تحول روحي، دچار گونه         

 قبـل  -1  براي رسيدن به پاسخ، سه دسته آثـار او، . نوشتار در صدد بررسي اين پرسش است 
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87  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
 اواخر عمـر    -3و  ) المنقذ و   كيميا،  احياء( پس از تحول روحي      -2) اداالقتص(از تحول روحي    

: ه خواهد شـد   ، ارائ سي در چند بخش   راين بر . 2 علم كالم بررسي خواهد شد     يدرباره) الجام(
 به رد آن روايتـي از       گاه غزالي پرداخته خواهد شد؛ سپس     نخست به بررسي علم كالم از ديد      

زمان اين دو با بررسي متقاطع و هم. داند چار تناقض ميغزالي پرداخته خواهد شد كه او را د    
 ،در پايـان  . تـوان پاسـخي بـراي آن پرسـش فـراهم آورد           مبحث در هر سه دسته آثار او، مي       

 . بررسي خواهد شد،ي در تربيت دينيكاربردهاي آن در تربيت ديني و بديل هاي غزال
 

  علم كالم در نگاه غزالي. 2
: تر است آن را در دو بخـش بررسـي كـرد            به ، علم كالم  يارهبراي فهم ديدگاه غزالي درب    

 .  آنگاه علم كالم در كليت دين؛ و تأثير كالم بر ايمان و خطرهايمنزلت و جاي
    منزلت علم كالم .2.1

 دين، نظرها متفاوت و مختلف است اما در مجمـوع           ي نقش علم كالم در پيكره     يدرباره
هر يك از ايـن دو،      . دبندي كر محوري جديد و قديم طبقه      توان آن نظرها را در دو گروه         مي

تواند در فهـم نظـر آنـان و         اند كه توجه به آن مي      براي نظر خويش از يك تمثيل بهره گرفته       
شـود،   ن توجه مـي   تر بدا تمثيلي كه امروزه بيش   . نقشي كه براي علم كالم قايلند مفيد باشد       

هيـاتي، كـه در     هـاي اال   آن است كه گـزاره       در اين تمثيل، باور بر    .  است »ترجماني«تمثيل  
شود، نقش ترجمه از يك زبان بـه زبـان ديگـر را بـر عهـده                  مي خوانده   »كالم«جهان اسالم   

اين زبان را بايـد     . من است د مؤ زبان نخست در اين نگاه، احساسات ديني و تجارب فر         . دارند
من آن احساسات   زم است مؤ  داند كه همانا زبان علم كالم است، چراكه ال        به زباني ديگر برگر   
و البتـه قبـل از   (ها را اي معقول و منطقي بيان كند تا اذهان ديگر انسان   و تجارب را به گونه    

  فيلسوف پراگماتيـست امريكـايي، ويليـام جيمـز          از تمثيل اخير،   .قانع گرداند ) ها، خود را  آن
 اسـت و     مـي آد دل    زنـدگاني دينـي    يكـداً اصـرار دارد كـه سرچـشمه        ؤ م او. كنـد دفاع مـي  

 و  74: ، صـص  22(اي اسـت از يـك زبـان ديگـر            هياتي مانند ترجمه  هاي فلسفي و اال    فرمول
.  مطـالبي دسـت دوم هـستند        خدا يهياتي درباره به بيان ديگر، مباحث فلسفي و اال      ). 387

ابتدا احساسات ديني وجود دارند، سپس فلسفه و كالم اين احساسات را به قاعـده و مـنظم                  
 بـه   اي  فلسفي هياتهاي ديني نباشند، هيچ اال    ها و حالت  گر اين احساسات، تجربه   ا. كنند مي

كـردي  اساساً فرايندهاي عقالني، بـه بـاور جيمـز، عمـل          ). 388: ، ص 22(وجود نخواهد آمد    
جا، پس از احساسات    و در اين  (، لزوماً پس از واقعيات       از اين رو   دارند؛  3تفسيري و استنتاجي  

: ، ص 22(كنند   ميچه اثبات   ها و نه جدا از آن     ها، نه قبل از آن    راه با آن  مآيند نه ه   مي) ديني
 دينـي از ايـن      يچه كالم و فلـسـفه    كه گر   چرا ،البته اين تبعيت، تبعيتي ناب نيست     ). 389
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88  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 تجـارب دينـي و احـساسات آنْ       . دهند  مي، آن را تغيير شكل      گيرند  مياحساسات سرچشمه   

آيند و البته اين هـم از افتخـارات    مي ن  ز به قالب استدالل در     هرگ ،قابل شرح و بيان نيستند    
ورزي  ايـن گونـه انديـشه   .  است مي كال-ورزي فلسفي  اين درست بر عكس انديشه    . آنان است 

ها شكل استداللي بدهد و براي د آن امور را در قالب كلمات و الفاظ بيان كند، به آنوشك مي
در نگـاه   . )388: ، ص 22( غير شخصي و عيني سازد       ،پذيرفتنيها را معقول،    عموم مردم آن  

هـا بايـد از تجربيـات        تطبيقـي آن   يهم براي مقايـسه   و  جيمز، هم براي بررسي اساس دين       
  .ها را مبناي كار قرار دادديني شروع كرد و آن

.  چنين تمثيلي بـه هـيچ رو مطـرح نبـوده اسـت             ، براي امام غزالي   ،در گذشته و به ويژه    
در تمثيـل درمـاني،     .  اسـت  »بـاني نگـه /تمثيل درماني   «مام غزالي مهم بوده     ه در نگاه ا   چ آن

 هاسـت، اي بيمـاري   شود كه در صدد درمان پاره      مي پزشكي در نظر گرفته      يمتكلم به مثابه  
اي   در جامعـه   ،ستد ميان علوم و اديان مختلـف      ز دادو ثر ا هايي كه در گذر زمان و متأ       بيماري

، ارتباطاتي كه ميان مسلمانان و پيروان ديگر اديان بـه وجـود             براي مثال . آيد ميديني پديد   
آمد سبب شد براي دفاع از معتقدات مسلمانان گروهي به شبهات پيروان اديان ديگر پاسـخ                

چنين حضور برخي ملحدان در جامعه و القاي شبهه در مسايل ديني، گروهـي از                هم. گويند
اگـر آن شـبهات نبـود،       . يـن خـدا انـداخت     داري از د  مندان مسلمان را به فكـر پـاس       انديش

 در ايـن    ، نقش اصلي علم كـالم     بنابراين. ضرورتي به تسليح مسلمان به سالح علم كالم نبود        
مـورد   لْاين تمثيـ  .  درمان دردهاي ناشي از شبهات مخالفان يك دين        ،4 درمان است  ،تمثيل

كه علـم    ر آن است  وي ب .  مبرز در مذهب اشعري بود      مي متكل دفاع امام غزالي است كه خود     
فرض كفـايي آن نيـز آن   . يست و دانستن آن بر همگان واجب نكالم صرفاً فرض كفايه است  

، علم در چنين نگاهي). 65 :، ص1، ج9 (»ها وجوب آن حادث شود به زادن بدعت  «است كه   
منزلت او در   «بوده و حد متكلم و      » هاي عوام از تخيالت مبتدعان    داشت دل براي نگاه «كالم  
 بيان كرده،   احيااي كه غزالي در      هر دو انديشه  ). 65 :، ص 1، ج 9 (»بان است  منزلت نگاه  دين
 درمـاني بـودن علـم    ي يعني هم انديـشه آورده است؛ االقتصاد في االعتقادتر در كتاب پيش
  ).11: ، ص12( فرض كفايي بودن آن يو هم انديشه) 8: ، ص12(كالم 

   علم كالم  خطرهاي.2. 2
نـد كـه    ابرخي بر آن  . ثير علم كالم بر ايمان دو گونه تلقي متفاوت وجود دارد          أ ت يدرباره

به بياني ديگر، برخي علل و عوامل سبب        . كه دليل داشته باشد، علت دارد     ايمان، بيش از آن   
بنابراين، علم كالم كه در صدد بيان داليـل         . گردند ميزاري از آن    روي آوردن به ايمان يا بي     

داران ايـن  جيمز از طرف. هودهيت ايمان است، كاري است بس ببراي متعلقابرازنده و بسنده  
ها را از ميان     ها و دسته   علم كالم نتوانسته است كه اختالف فرقه      به باور او،    . نوع نگرش است  
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89  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
 يبـراي همـه   عقلـي    اسـتدالل    رود ميانتظار  كه   بردارد و عمالً بر آن افزوده است؛ در حالي        

 ماننـد مـشاجرات بـر سـر عـشق،            مـي مباحـث كال  مـضاف بـر ايـن،        .مردم قابل قبول باشد   
و . ها ل، احساسات وجود دارد سپس عقايد و باورداشت       ست كه او  ها اين پرستي و امثال   ميهن

و بايد پيـدا  (هايي پيدا شود شود براي اين باورها، داليل و استدالل   مي كوشيدهدر گام سوم،    
توانند باورهايي را ايجاد كنند يا باورهاي ما  مياليل نهرگز اين دبه بيان جيمز، اما ). هم كرد

اي را  تـر بتـوان نمونـه    در واقع، كـم .)392: ، ص22 (را براي هميشه ثابت و پايدار نگه دارند   
 به براهين وجود    ،براي مثال . من گردانده باشد  ايمان را مؤ  كه علم كالم، فردي بي    شاهد آورد   

شناختي، بايد گفت كـه     به لحاظ روان  در نگاه جيمز،    . خدا و نقدهاي ناظر به آن توجه كنيد       
گرداند و اگر باور     ميتر  اگر كسي به خدا باور داشته باشد، اين داليل، او را در باور خود راسخ              

  ).410-392: ، صص22( كند مي در او ايجاد ن اعتقادي اين داليلْنداشته باشد،
.  چندان موجه نباشد   رسد نظر مي  نمايد، به   مي اين نگرش گرچه در نگاه نخست درست        

ها، در هر مورد كه علتي سبب اعتقادي گرديده باشد، باورهاي نقيض يا متـضاد،               براي انسان 
 آگـاهي فـرد     ياين باورهاي مخـالف، كـه در حاشـيه        . در سطح زيرين آگاهي او خواهد ماند      

 خـود جـذب      او را بـه سـمت      ست در مركز توجه فرد قرار گرفته،      مانده است، هر آن ممكن ا     
ن توجـه وافـر دارد      شناسـي خـود بـدا     اتفاقاً اين از نكاتي است كه خود جيمـز در روان          . كند

 نيـز   شناسي عاميانه اما به هر حال، روان    . گيرد ميجا آن را چنين ناديده      ، گرچه در اين   )23(
م اين در مـورد علـم كـال   . اند گويد و بسياري، به نحوي آن را تجربه كرده   ميچيزي جز اين ن   
خيزد، ممكـن اسـت      مياگر علم كالم در مقابل شبهات مخالفان به دفاع بر           . نيز صادق است  

. هـا گرفتـار شـود      ود، پس از مدتي، خود به دام آن شبهه        ش ميشخصي كه با علم كالم آشنا       
رفتـه مـورد   ا در پي پاسخ بـه شـبهات بـود، رفتـه    هم از اين رو بود كه علم كالم، كه در ابتد    

. افكنـي بـود     اي شـبهه     چراكه بيان شبهات در جامعه، خود گونه       ،قرار گرفت منان  ي مؤ حمله
ايـن نكتـه تـا      . جا ممكن است پيش رود كـه خـود مـتكلم بـه ترديـد افتـد                حتي كار تا آن   

 ، اشعري مذهب، در اواخر عمر خودياني، متكلم برجستهجاست كه گويا قاضي ابوبكر باقلّ آن
 ميزان رضـايت    يته و گويا در پاسخ به پرسشي درباره       از پرداختن به علم كالم ناخشنود گش      

از پـرداختن   غزالي نيـز    . خويش از كارش، آرزو كرده كه كاش همان ايمان پيرزنان را داشت           
  :داشت مين را از پرداختن به آن بر حذر  و ديگرابه آن علم پشيمان بود

، و زيـادت از  و نصيحت قبول كن از كسي كه مدتي مديد از عمر خود در آن ضايع كـرد   
پس حـق تعـالي سـلوك راه        . متقدمان در آن تصنيف و تحقيق و جدل و بيان به جاي آورد            

راست در دل وي افكند، و او را بر عيب اين فن مطلع گردانيـد تـا آن را مهجـور كـرد و بـه                          
  ). 102-101 :، صص1، ج9(نفس خويش مشغول شد 
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90  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
الم متـضرر شـوند و ايمانـشان در         در نگاه ايشان، حتي بزرگان نيز ممكن است از علم ك          

از سوي ديگـر، پـرداختن بـه ايـن علـم            ). 68: ، ص 11( مردم   يخطر افتد چه رسد به عامه     
از علـم كـالم حاصـل نيايـد، بـل           « كه شناخت خدا و صفات و افعـال او        وده است چه آن   هبي

او بـر آن اسـت كـه        ). 65:، ص 1، ج 9 (»نزديك است كه حجاب آن باشد و از آن مـانع بـود            
 حـاجتي  بنـابراين توان از آيات و روايات نيز به دست آورد و     ميچه از اين علم نافع است،        آن

اي نكوهيده است كه امام آن را بـدعت   چه از آن نافع نيست صرفاً مجادله  اما آن . بدان نيست 
  ).65:، ص1، ج9(داند   مي

افكني در جامعـه    بههيد توجه ويژه كرد؛ افزون بر تأثير منفي آن در ش           اخير با  يبه جمله 
امـام، بـا اسـتناد بـه        . ، مشكل ديگر، بدعت بودن علم كـالم اسـت         )و در دل شخص متكلم    (

: ، ص 11(دانـد    ميروايات مختلف، هر بدعتي را گمراهي دانسته و عاقبت آن را آتش جهنم              
  : داند ميغزالي به دو دليل، علم كالم را بدعت ). 91-92

 خوانـده شـد،      مـي  مـسايلي كـه بعـداً مـسايل كال         بـر و يـاران بـزرگش بـه        نخست؛ پيام 
الً ديگر مسايل ديني، مانند تفسير، حديث، فقه و اخـالق دينـي             اند؛ در حالي كه او     نپرداخته

اند؛ و ثانياً آنان نيـز بـه          به تفصيل به آن پرداخته      ايشان  و  است براي آنان به غايت مهم بوده     
ختند امـا هرگـز نيـازي بـه علـم كـالم احـساس               پردا ميمقابله با آراي ديگر اديان و كافران        

  ).82: ، ص11(كردند  مين
ي لهأماننـد مـس    ( مـي بر و ياران بزرگش، ديگران را از پرداختن به مـسايل كال           دوم؛ پيام 

  ). 95-93 و 64-63: ، صص11(اند  حذر داشتهبر...) قضا و قدر، 
 بـه   5چراكه سلف صـالح   ) 81: ، ص 11(داند   مياز اين رو، امام غزالي علم كالم را بدعت          

 .   6)53: ، ص11(و راه درست، راه ايشان است ) 90: ،ص11(اند  آن نپرداخته
  

   غزالييرد تناقض از انديشه. 3
بانانـه   نگـاه  - مـاهيتي درمـاني    ، براي علم كالم   ، غزالي از سويي   ،گونه كه آورده شد    همان
ل، در نگاه او  . داند  هوده مي يب ، و از سوي ديگر، آن را بدعت، خطرناك يا دست كم           قايل است 

بـه عبـارت ديگـر،      . ثر از تحول روحي اوست    ي غزالي است كه متأ    اين يك تناقض در انديشه    
اگر چنين باشد،   . نمايد كه آن تحول روحي به يك تحول فكري نيز انجاميده است             چنان مي 

ه كـرد مگـر     در آن صورت نبايد در بررسي آراي غزالي به آثار قبل از تحـول روحـي او اشـار                  
، ايـن تـصور درسـت       اما بـه نظـر نگارنـده      ). 10: ، ص 18. ك.ر(صرفاً جهت عاليق پژوهشي     

 ي او نينجاميده استتوان گفت كه آن تحول روحي به تحولي اساسي در انديشه  و مينيست
را بـه   اين روايت از آثار غزالـي       . و آثار دوران پيش و پس از تحول او به يك اندازه مهم است             
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91  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
هـاي گذشـته      صورت نخست آن به شكلي ضمني در بحث       : توان مستدل كرد     مي سه صورت 

چـون مـورد در     توان از بررسي آراي او در موارد مـشخص، هـم            كه مي وجود داشت و آن اين    
اما دو صورت اسـتداللي ديگـر       . حال بررسي، دريافت كه آراي او تفاوت چنداني نكرده است         

  : نياز به توضيح دارد؛ به قرار زير
   علم كالم ي حكمي تحليلي درباره.1 .3

ن گونه كه گفته شد، در نگـاه        هما.  علم كالم ضروري است    ،به رغم نقدها، در نگاه غزالي     
هـوده دانـسته    ي بدعت، خطرناك يا ب، علم كالماز سويي. ، اين علم، از فروض كفايي است      وي
 غزالي است؟ به نظـر  يشود و از سوي ديگر، فرض كفايي؟ آيا اين يك تناقض در انديشه         مي
 او دقيـق و تحليلـي       يانديـشه .  به تناقض گرفتار نشده اسـت      ،رسد كه غزالي به هيچ رو      مي

هـاي مختلـف موضـوع را از هـم            كند بلكه جنبـه      مياست بدان معنا كه حكمي كلي صادر ن       
 ،جـو در آثـار غزالـي      وبـا جـست   .  كنـد   مي جداگانه صادر     ميشكافته و در مورد هر يك حك      

از منظر مخاطبان علم كالم و از منظر        : نگرد  به موضوع مي  وان دريافت كه او از دو زاويه        ت   مي
  .نمتكلما

   مخاطب علم كالم:نخست
 كـسي اسـت كـه احـوال          است كـه طبيـب حـاذقْ        بر آن  ،ثر از تمثيل درماني   أغزالي مت 

، 12 ( بشناسد و در حق هر يك، دارويي با ميـزان مـشخص تجـويز كنـد     مردمان را به نيكي   
). 40:، ص 13(دارويي ممكن است براي كسي نافع باشـد امـا بـراي ديگـري مـضر                 ). 8: ص

  :دكر چهار گروه از مردمان را بايد از هم تفكيك ، در خصوص علم كالم،بنابراين
 هيچ شك و تشويشي نسبت به متعلقـات  ،كه در دل او كسي كه ايمان دارد بدون آن  -1

نپـرداختن يـاران    .  آشـفته گـردد     مـي  مجادالت كال  چنين كسي نبايد ذهنش با    . ايمان باشد 
  ).9: ، ص12(بر به اين دانش نيز سببي جز اين نداشت پيام

غزالي بر آن است كه چنـين كـسي اگـر           .  كسي كه به كفر و بدعت روي آورده است         -2
ثيري نخواهد داشت بلكه اصرار و       در او هيچ تأ     ميهاي كال تعصب داشته باشد، دليل و برهان     

  ).9: ، ص12(دهد  مي افزايش ،ها را در برابر حقآنعناد 
 كسي كه به صورت تقليدي و عادتي و موروثي ايمان دارد اما هوشـي سرشـار دارد و       -3

 از او اي كـه آرام و قـرار    بـه گونـه    ،االت گوناگوني به ذهنش راه يافته است      ، سؤ در مورد دين  
بت به چنين كسي مالطفت به خرج داد        گويد كه بايد نس    ميغزالي در اين باره     . گرفته است 
البته در نگاه غزالي، هر گاه رفـع تـشكيك شـد، نبايـد بـا          . هاي او را بر طرف كرد     و تشكيك 

  .)10:، ص12(تر او را آشفته كرد  اضافي و بيان تشكيكات بيشيادله
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92  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
از . مند اسـت  راه است و اعتقاداتي ديگر دارد اما فردي باهوش و انديش           كسي كه گم   -4

 غزالي  ،از اين رو  . بند به آن باشد   جوي دليل و پاي   و رود كه در جست     مينين كسي انتظار    چ
صب بـه خـرج     البته نبايد تعـ   . گويد مالطفت در حق اين اشخاص و ارشاد آنان الزم است           مي

الِ اهـلِ   «به نظر غزالـي،    . ه آنان را از حق گريزان خواهد ساخت        چراك داد و مجادله كرد    جهـ
ن دارنـد، از مـسببا     مـي كه دارند و تحقيري كه در حق ديگـر اعتقـادات روا              با تعصبي    »حق

 ).10: ، ص12(اصلي رسوخ اعتقادات باطل در ميان مردم هستند 
  دوم؛ متكلم 

در ). 64 :، ص1، ج9 و 11 :، ص12 (7غزالي بر آن است كه علم كالم فرض كفايي است
 مقابله با باورهاي نارواي اهل كفـر و         داري از اعتقادات ديني و    ، هدف علم كالم پاس    وينگاه  

و چون هميشه ممكن است كه جماعتي به باورهاي كفر و بـدعت روي آورنـد،                . بدعت است 
 ،به باور غزالي  .  عقايد ناروا را رد كنند     نان دفاع كرده،  كساني بايد باشند تا از اعتقادات مسلما      

 چراكـه ممكـن     ، خواهد كـرد   روهنبود چنين افرادي در جامعه، جامعه را با خطري جدي روب          
ن بـراي  ، متكلمـا بنـابراين ). 11 :، ص12(است مردم آن جامعه رو به كفـر و بـدعت آورنـد    

 ياما چه كساني بايد متكلم باشند؟ به بيان ديگر، چه كساني بايد با ادلـه              . اند جامعه ضروري 
 ي و شـبهه   اع از اعتقادات ديني مـردم دفـ        به خوبي آشنا باشند و بتوانند      ،نقلي و عقلي دين   

  مخالفان را رد كنند؟
هـا را از پـرداختن بـه آن بـر      داند و بل آن ميغزالي عموم مردمان را معاف از علم كالم      

 مردم تنها بايد به تصديق قطعي ايمـان روي آورنـد و دل              ي، عامه در نگاه وي  . دارد ميحذر  
 ي ايـن موضـع اوليـه      غزالي). 11:، ص 12(خود را از هر گونه ترديد و تشكيك پاك گردانند           

ل را به وظايف    ، او باب او   الجامدر  . دهد مي گرچه آن را بسط      ،كند ميچنان حفظ   خود را هم  
ليـه   او ياي بـسط آن انديـشه       مردم در برابر باورهاي ديني اختصاص داده كـه گونـه           يعامه
قلبي، اعتراف ييد ، تأ...ت تقديس خداوند از جسماني: ند ازاگانه عبارتاين وظايف هفت. است

، دوري از   )سـكوت (به ناتواني از فهم معناي حقيقي امور مربوط به خداوند، دوري از پرسش              
ويل و تصريف و تفريع و جمع       امساك در تفسير و تأ    (رده در وحي    دخل و تصرف در الفاظ وا     

  .، تسليم شدن در برابر اهل معرفت)كف(، دوري از تفكر دروني نسبت به اين امور )و تفريق
اند در برابـر   مردم موظفيعامه.  مردم بسيار مهم است  ي عامه يوجه به آخرين وظيفه   ت

توانند  مينمايد اهل معرفت همان كساني هستند كه         ميچنان  .  تسليم شوند  ،»اهل معرفت «
 كـه   لكه بر آنان، به نحو كفايي، فرض است       توانند بياموزند ب   مي نه تنها    بياموزند؛علم كالم را    

 صـحابه، اوليـاء اهللا و علمـاي راسـخ           8بر، اهل معرفت را بزرگان    غزالي عالوه بر پيام   . بياموزند
در پي دنيـا و  : دهاي خاصي دارنچنين اشخاصي ويژگي). 62-61 و 84 :، صص11(داند  مي
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93  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
گزينند؛ اخالص كامـل     مي از مال و مقام و شهرت و لذات دنيوي دوري            شهوات آن نيستند؛  

 تنها خداونـد    اند؛نا و پرهيزكار  ه علم خود هستند؛ اهل عبادات      عامل ب  در علم و عمل دارند؛    
 :صصـ ،  11(ارزد   مـي نزد آنان پـشيزي ن    ) و حتي بهشت اخروي   (ان مهم است و دنيا      براي آن 

سـان    نيز در دانش و نزديكـي بـه خداونـد يـك            »انعارف«، اين   البته در نگاه غزالي   ). 67-68
  ). 86-85 :صص، 11 (اندمردم ياز عامه گرچه در هرحال، بسيار برتر ،نيستند

   مدارج حقيقت؛ توضيحي ديگر براي ديدگاه غزالي.2. 3
اگرچه بند پيشين، يعني صدور حكمي تحليلـي بـراي علـم كـالم از منظـر مخاطـب و                    

 غزالـي در    ي تبيين درسـت انديـشه     ،متكلم، گريزي از روايت تناقض در انديشه غزالي است        
.  و دانـش در نظـر غزالـي اسـت    تر در خصوص ماهيت شناختژرفاي   توجه به نظريه   يگرو

 وي.  مدارج و مراتب متفاوت اسـت      ها داراي  بر آن است كه حقيقت و دانش نزد انسان         غزالي
يكي تمثيل مورچگان و ديگـري تمثيـل   : دگير ميبراي تبيين اين موضوع از دو تمثيل بهره     

 .پيل
  :نويسد ميمندان ج دانش و دانش در مورد مدار، غزالي در نخستين تمثيل خود

بينـد كـه سـياه       مـي رود و كاغـذ را       مـي اي است كه بر كاغذي       مثال ايشان چون مورچه   
حقيقت اين  «:  سرِ قلم بيند، شاد شود و گويد       آيد، نگاه كند،   ميشود و بر وي نقشي پيدا        مي

چـشم وي    ديگـري بيامـد كـه        يپـس مورچـه    [...] ».كند ميكار بشناختم، اين نقاشي قلم      
غلط كـردي مـن ايـن قلـم را مـسخّري            «: تر بود، گفت  تر بود و مسافت ديدار وي بيش       فراخ
 و بـدين شـاد شـد و         .»كند ميينم كه اين نقاشي وي      ب ميبينم، و وراي وي چيزي ديگر        مي

ت نـه قلـم، و قلـم مـسخر          حقيقت اين است كه من بدانستم كه نقاش انگـشت اسـ           «: گفت
  ).57:ص، 1، ج8 ... (»انگشت است

  : گويد ميمندي  مدارج دانش و دانشي درباره،چنين در تمثيل دوم او هم
مثال ايشان چون گروهي نابينايند كه شنيده باشند كه به شهر ايشان پيل آمـده اسـت،     

. ها در وي مالنـد دست: شوند تا وي را بشناسند، و پندارند كه وي را به دست بتوان شناخت             
و . ، و يكي را بر پاي، و يكـي را بـر ران، و يكـي را بـر دنـدان                    يكي را دست بر گوش وي آيد      

 كه دست بر پـاي نهـاده        چون با ديگر نابينايان رسيدند، و صفت پيل از ايشان پرسيدند، آن           
ي ماننـده «:  كه دست بر گوش نهـاده بـود گفـت           و آن  .»پيل مانند ستوني است   «: بود گفت 

، 1، ج 8 ... (»ي سنگي است  ماننده«: د گفت  كه دست بر دندان نهاده بو       و آن  .» است  ميگلي
  ).59 :ص

 بر آن است كه مراتب مختلفي در راه كشف حقيقـت و دانـش               ،غزالي در تمثيل نخست   
شود كه هر كس ممكن است به          ميجا ناشي   در نگاه او، اختالف بين مردم از اين       . وجود دارد 
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94  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ايـن دو سـر   . ال و ژرف آناز سطح نازل و ظاهر آن تا سطح وا      : سطحي از حقيقت دست يابد    

داستان كوران و پيل نيز از      .  آن مدارج و مراتب بسيار است      ييك پيوستار است كه در ميانه     
 خـويش از آن     مثنـوي مولوي در دفتر سوم     . هاي مشهور و مورد استناد عارفان است      داستان

براي (ته است   پلوراليسم ديني مورد توجه قرار گرف      يلهأبهره گرفته و در دوران اخير، در مس       
همه راست گفتند و همـه خطـا        «به هر روي، در نگاه غزالي، آن نابينايان         ). 15:، ص 5: مثال
غزالي ). 59 :، ص 1، ج 8 (»اند، و نيافته بودند     كه پنداشتند كه جمله پيل را اندر يافته        كردند

قـت را    حقي يپندارند كه همه   ميبينند   ميي از حقيقت را     يها چون جز  بر آن است كه انسان    
تر خالف در ميان خلق چنين است كه همه از وجهي راست گفتـه باشـند                بيش«: ندا  دريافته

  ).57 :، ص1، ج8 (» بديدندولكن بعضي بينند پندارند كه همه
 آن است كه گروهـي      غزالي بر . اي مطرح است    اين مدارج به گونه    ، علم كالم  يلهأدر مس 

از راه تجربـه و يـا     (، گروهي به آموختن     ) است  آن وحي  يكه باالترين مرتبه  (به شهود باطن    
 :، صـص  1، ج 8(رسند   ميو گروه ديگر، به ايمان و تصديق جازم به حقايق           ) هاي عقلي  برهان

هـا  ها ارزش خاص خود را دارنـد امـا در نـسبت بـا هـم، ارزش آن                 هر كدام از اين   ). 30-31
، 19(هـي قـرار دارد       اال مراتـب، الهـام    اي كـه در رأس ايـن سلـسله          به گونـه   ،متفاوت است 

همان گونـه كـه     . اي افالطوني دارد    ريشه ي مراتب حقيقت  ناگفته نماند كه نظريه   ). 258:ص
 مراتـب گونـاگوني از      آمـده اسـت آدميـانْ     ) 1058-1055: ، صص 2(در تمثيل غار افالطون     

 حتي  . شايد، دست يابند    و دانايي را بايد طي كنند تا به روشنايي حقيقت، آن چنان كه بايد            
 مدارج دانش و حقيقت است كـه ديالكتيـك خـود را اساسـاً               يافالطون چنان دربند انديشه   

  : او، به تعبيرييچنين است كه فلسفه. گيرد ميبراي تبيين آن به كار 
 هماننـد خـود زنـدگاني،       ، و در سرشـاري    جي از زنـدگاني داراي فـراز و نـشيب         چون مو 
و خـرد و سـنجش منطقـي بـا           است كه فهم     چنين.  سپهرهاي گوناگون است   يدربرگيرنده
افالطون در سير ديـالكتيكي     . آميزد مي يعني تصوير و تمثيل و داستان، به هم          ،لنيروي خيا 

ماند و نه هيچ  ميگيرد ولي نه در هيچ يك  ميها را در سطوح متفاوت، به كار خود، همه اين
 سوي بنيـاد هـر      كه در سير به   روست كه با آن    از اين . گذارد مييك را براي هميشه به كنار       

همه بـه    گيرد؛ با اين   ميگاه اوج   تا برترين جاي  ) ي نيك يا خدا   يعني ايده (گونه بودن و ذات     
 .)141 :، ص17... (كند ميواره با احترام از آن ياد خيزد بلكه هم مين ستيزه با دين سنتي بر

 
  گيري نتيجه. 4

 اين تناقض در تحول  يوجود دارد و ريشه   روايتي كه بر آن است تناقضي در آراي غزالي          
 پـيش از    يكـه آثـار دوره    روحي او نهفته است، داللتي عملي براي خواننـده دارد و آن ايـن             
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95  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
ثير خاصي بر فهـم ديـدگاه راسـتين غزالـي           نهادن آن تأ  تحول ارج چندان نداشته و به كنار        

زمان بررسي متقاطع و هم   . يدبلند از آزمون به در آ     تواند چندان سر    ما اين روايت نمي   ا. ندارد
دهـد كـه       علـم كـالم، نـشان مـي        يآثار غزالي در موضوعات خاصي مانند ديدگاه او دربـاره         

اي پيوسـتگي و انـسجام    در واقع، در آراي او گونه     . هاي او تحولي بنيادين نيافته است       انديشه
قابـل توضـيح     ،اختالفات ظاهري در متن اگر در افق ديد غزالي نگريـسته شـود            . وجود دارد 

 تفكيكـي بـه نـسبت مخاطـب و          - صدور حكم تحليلي   ،براي مثال، در مورد علم كالم     . است
گـشاي فهـم بـسياري از          راه  و باور ژرف غزالي به مدارج حقيقـت        ، در سطوح متفاوت   ،متكلم
  . هاي اوست ديدگاه

رسـد كليـت آراي غزالـي         به نظـر مـي    .  يادآوري يك نكته ضروري است     ،جاالبته در اين  
امـروزه تربيـت دينـي، بـر مبنـاي          .  علم كالم داللت خاصي بـر تربيـت دينـي دارد           يدرباره
بـديهي اسـت كـه نگـاه غزالـي، كـامالً مخـالف چنـين                . شـود  مـي  تبيين    ميكردي كال  روي
 و  داندمردم را به علم كالم ناروا مي       يغزالي پرداختن عامه  . كردي به تربيت ديني است     روي

 حكم غزالـي،    ،در واقع . د درگير كر   مي مسايل كال  ، نبايد آنان را در    وبر آن است كه به هيچ ر      
 در  برابـر     ، ميغزالي در بحـث از وظـايف عـا        .  مردم است  يحكم تحريم علم كالم براي عامه     

. دانـست  مياي موارد علم كالم، همان گونه كه گفته شد، يكي از موارد را دوري از تفكر                  پاره
كند و اگر كسي ذهنش آلوده   ذهن خود را درگير اين مسايل         نبايد  مي كه عا  وي بر آن است   
 به دستور زبان، طب يـا      ، شد، بايد بر روي مسايل ديگري فكر كند؛ براي مثال          به اين مسايل  

رود كه اگر ذهـن      ميجا پيش   غزالي تا آن  . كار مشغول دارد  وفقه بپردازد، يا خود را به كسب      
تر است به بازي و تفريح سـرگرم شـود و حتـي             ت، به  پرداخ  مي باز هم به اين امور كال       ميعا

تر از آلوده شدن به علم كالم است چراكه نهايـت كـار              روي آوردن به معاصي به     ، ميبراي عا 
، شـرك    ميكار، فسق است و توبه و بخشش، اما عاقبت پرداختن به اين امـور بـراي عـا                 گناه

  ).78-77 :صص، 11(د ماند و بخشش ندار مي  مياست و كفري كه تا آخر با آد
 ، مربي فرهيخته، كه آشنا به ريزه كـاري هـاي علـم كـالم باشـد                ممكن است گفته شود   

 ، اما غزالي به صـراحت     ، آموزش دهد  ،كردجويان را با اين روي    آموزان يا دانش  تواند دانش  مي
نيـز  » اهـل معرفـت   «ن آگاه به علم كالم كـه حتـي بـراي            چنين امري را نه تنها براي مربيا      

ود چنـين امـري، راه هـر نـوع          باز ممكن اسـت گفتـه شـ       ). 67 :، ص 11(ده است   نوع كر مم
 يها، و حتي راه را بر هر نوع سخني دربـاره           له يا عليه دين در مدارس و دانشگاه        ، را آموزش

تواند كار را بر مربيانِ معتقد به عـدم آمـوزش    مياين . دين از منظر خردگرايانه خواهد بست     
 به مخالفان آموزش دين در      ،توان از منظرهاي مختلف    مي گرچه   وار كند، دين در مدارس هم   

 تربيـت دينـي،     جا، نه نفي  نظر در اين     مدّ ي اما نكته  ،)21. ك.ر( پاسخ گفت    ،مراكز آموزشي 
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96  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
بديهي اسـت در امـر تربيـت        .  در تربيت ديني است     ميكرد كال گيري روي كاربلكه نهي از به   

ي ايمـان سـروكار دارد و       لهأرداند چراكه تربيت ديني، با مس     توان از تربيت ديني روي گ      مين
كـرد  گيري روي كارگويد، ناروايي به   ميچه غزالي   آن.  رستگاري جاودان است   ي دغدغه ايمانْ
 . است مي در تربيت ديني عمو ميكال

توان گفت كه در تربيت ديني سـه         ميهاي غزالي   با اين وصف، با اندكي تأمل در انديشه       
  : دگيري كرا بايد پيشيوه ر
  ديني-شناسي درون بر مبناي اسالم ميي آموزش عمو شيوه.1. 4

كـردي  ايـن روي  .  آيـد   مـي ديني نخستين بديلي است كه به ذهن        -شناسي درون اسالم
بـه جـاي    . اسـت  از آن بـسيار سـود بـرده          غزالي خود در اواخـر عمـر ارجمنـدش،        است كه   
هـا اسـالم را بـه درسـتي و شايـستگي بـا              راي انسان تر آن است كه ب     به ، ميهاي كال  آموزش

و  كيميـا هـاي   بـارز ايـن امـر، كتـاب    ينمونه. مز قرآن و روايات صحيح تبيين كنياستفاده ا
  .ستو اياحيا

   تربيت عرفاني بر مبناي توجه به احساسات ديني متربيي شيوه.2. 4
 ايمـان   يلهأكه به مس   جدالي   ،همگان با جدال عارفان و متكلمان به خوبي آشنا هستند         

پاي استدالل و استدالليان را چوبين و بـي تمكـين   عارفانْ ). 1، ف15. ك.ر(كشيده شد نيز  
چه آنان بـر آن تكيـه       آن. دانستند و بر آن بودند كه بناي ايمان بر چنين بنياني نارواست            مي
ييـد   آن را تأ   )22: براي مثال (اصر نيز   شناختي مع هاي دين كه پژوهش كردند، و جالب آن    مي
ايـن از آن روسـت كـه        . اي ذهنـي  هـ  كند، توجه به دل و احساسات ديني بود نـه گـزاره            مي
 ارتباطي ثانويـه بـا آن        است و ذهن و جوارح      ميبا دل آد   نخست،   يكار ايمان، در مرتبه   سرو
گـاه بـا      هـيچ  بـرْ هاي عصر پيـام   ، انسان به باور وي  . انديشيد ميغزالي به چنين امري     . دارند

بـر  چه آنان را به سوي پيـام      آن. بر ايمان نياوردند  هاي منطقي به پيام   رهان عقلي و استدالل   ب
هي ببندند، اموري غيـر عقلـي       شد كه آنان دل در نداي وحي اال        ميچه سبب   كشيد و آن   مي

بر، سيرت نيكـو و     بخش پيام هاي عقالني، اموري مانند سيماي آرام و آرامش       بود نه استدالل  
خواست  ميبر از آنان نپس از ايمان نيز پيام.  و غيرهحضرت، شنيدن پيام خداوندداقت آن ص

دارد كـه    مـي غزالي موكداً بيان    ). 117:، ص 11( آن بينديشند    ي و ادله   ميكه به مسايل كال   
گاه با . شود و ارتباطي با استدالل ندارد      ميها تابانده   هي است كه بر دل انسان      نوري اال  ايمانْ
 حتـي شـنيدن داسـتان       من يـا  ايي در خواب، گاه با ديدن فردي مؤ       به دل، گاه با روي      ميالها

 ،نشيني و مصاحبت با اهل دل، و اموري از اين قبيلمنان راستين، گاه با همحال و احوال مؤ
 . 9)115  و 83 :، صص11(آورد  ميفرد رو به سوي ايمان 
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97  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
   مي كالكرد آموزش انفرادي با استفاده از رويي شيوه.3. 4

  :داند مي را جايز  ميكرد كال غزالي از دو منظر، تربيت ديني با روي
 ، مـي  در مورد مسايل كال    ،توانند با دو كس    مي »اهل معرفت «غزالي بر آن است كه      ) الف

هـاي خاصـي رسـيده       نخست، كسي كه او نيز اهل معرفت است و به بـصيرت           : سخن گويند 
هـل معرفـت درنيامـده امـا سـالك راه اسـت و              كسي است كه هنوز به سلك ا       است؛ ديگري 

هـيچ  : هاي خاصي بايد داشته باشد     ويژگي اين شخص دوم  . هاي كافي و الزم را دارد      آمادگي
تمايلي به دنيا و شهوات نداشته باشد، بدون تعصب باشد، علم را براي فخرفروشـي و تظـاهر          

ن اشـخاص در  ي بـا ايـ  گـوي وغزالي بر آن است كه در هر نـوع گفـت    ). 70 :، ص 11(نخواهد  
چه بـه     به آن  كه در دل خود   نخست آن : د، بايد دو شرط را رعايت كر       مي كال  مسايل خصوص

كه در بيان و لفظ، با قطعيـت سـخن          آن رسيده است، يقين و جزم نداشته باشد؛ و ديگر آن          
 »ممكن است چنين باشـد    «،  »...به گمانم «،  »زنم ميحدس  «چون  نگويد بلكه از واژگاني هم    

 ، او نسبت به گزارش از احـوال درونـي         در اين صورت  ). 69: ، ص 11(امثالهم استفاده كند    و  
 اطالق نكـرده    ، ميخود صادق بوده و چيزي را بر خدايي كه ناشناختني است، به صورت جز             

  .  است
 مردم نبايد ي اشاره شد، غزالي بر آن است كه عامه        ،گونه كه در تمثيل درماني     همان) ب

  ميهـاي عمـو     تـوان در آمـوزش     مـي  ن ،كـرد  از اين روي   ،بنابراين.  كالم آورند  رو به سوي علم   
مـؤمن  : كه دو كس به درمان نيـاز دارنـد        د  ما غزالي در همان تمثيل اشاره كر      ا. استفاده كرد 

بديهي است با توجه به     .  بايد آموزش داد   ، ميكرد كال اينان را با روي   . تعصبمردد و گمراه بي   
نيـاز از بيـان     بـي ). 118: ، ص 11(موزش اين افراد بايد انفرادي باشد       ، آ  ميمنع آموزش عمو  

هـا بـسيار مهـم اسـت چـرا كـه             است كه توجه به اين آموزش انفرادي، به ويژه در دانـشگاه           
 بـشري بـه نـسل نـو و كوشـش بـراي       يدانشگاه مكاني است براي سپردن دانـشِ اندوختـه      

) منطق و رياضي( و دقيق علوم قياسي نه تنها كاربرد درست. گسترش مرزهاي دانش كنوني
چنـان كـه در گذشـته،       هـم (هاي دينـي برسـند       گاه ممكن است به تعارض با برخي انديشه       

بلكه علوم تجربي نيز چه بـسا چنـين         ) هايي افتاده است  درست يا نادرست، گاه چنين اتفاق     
 يـا   ، اساسي يلهأمس). اند چنان كه در گذشته گاه چنين بوده      هم(پيامدهايي را داشته باشند     

يعنـي دانـش    (تعارض اين دو موضوع     .  همين است  ،آفرين است حد حساسيت چه بيش از    آن
 گرچه ظاهري و صوري باشد، ممكن اسـت بـسيار خطرنـاك از آب               )بشري و باورهاي ديني   

 در نگـرش    او آزاد   ي و اراده   مـي ، جـاودانگي روان آد    خـدا براي مثـال، در حـالي كـه         . درآيد
له أامـا ايـن مـس     . يـرد گ مـي كيـد قـرار     أمورد ت  در ديدگاه ديني،      اما ، شود نكارااي بسا    ميعل

نماياند كه منطق علوم طبيعي در مورد        ميترين و بارزترين وجه خود را        به خطرناك   ميهنگا
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98  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 ،همين تعارض بود كه براي مثـال      تالش براي حل    ). 20: براي مثال (دين به كار گرفته شود      

 يالبته پيش از جيمـز نيـز بـسياري از فالسـفه           . به فلسفه شد   ويليام جيمز سبب رو آوردن    
نه تنهـا امثـال دكـارت،       . هاي طبيعي با دين پي برده بودند      دوران نو به امكان تعارض دانش     

اي در رفع آن كوشيده بودند،       نيتس و هيوم متوجه اين تعارض شده و هر يك به گونه            اليب
را به خود مـشغول داشـته بـود همـين تعـارض             چه فيلسوف بزرگ دوران نو، كانت،       بلكه آن 

از   مـي برداشـت عل   جيمـز    .10ظاهري علوم طبيعي با معتقدات بنيادين در دين و اخالق بود          
راه بـا   امـا هـم   . گرايش به ماترياليسم در او شده بود       نوعي سبب   جهان را پذيرفته بود و اينْ     

ي از  يـ  جز دها ايـن تـضاد    بعـ . هميشه با خود داشت   هم  را  عميقي   احساس ديني    اين عالقه، 
 :، ص 22(نهـاد    مي جيمز شد و هر از گاهي، بر تضاد اين دو ديدگاه انگشت              ي انديشه يبدنه
هاي فلـسفه     چگونگي ي، همه )24( اين تضاد چنان در زندگاني او مهم است كه گيل            ).440

 ييودانـشج بـراي هـر      ممكن اسـت     ايلهأچنين مس . گرداند ميو زندگاني جيمز را به آن بر        
 كـه ايـن     مربـي دينـي فرهيختـه كـسي اسـت         . دپيش آيد و او را به تعارض و ترديـد افكنـ           

بـا   و چه    هاي قديم پژوهشبا  چه  (  ميكردي كال ي و با استفاده از روي     دانشجويان را شناساي  
هـم بـا    ، ترديد و تعارض را از دل اين دانـشجويان بزدايـد؛ آن   )هاي جديد اين حوزه   پژوهش

افكني  شبههاي، كه خود ممكن است نقش گونه و جمعي مي ويژه، نه عمو آموزشي انفرادي و  
 .را بازي كند

  

  هايادداشت
1- theology 

  . بوده است) 2(هاي بدوي  بندي بر مبناي بررسي  انتخاب اين آثار در اين طبقه-2
3- interpretative & inductive 

به كار گرفته و هر دو را به يك معنا » يبانتمثيل نگه«زمان با  غزالي تمثيل درماني را هم-4
ها و مقابله با در تمثيل نگهباني، متكلم كسي است كه خداوند او را مأمور زدودن بدعت. گيرد مي
 .، به كار گرفته شده است)39: ، ص13 (المنقذتر در كتاب باني بيشتمثيل نگه. ها كرده استآن
ي محمد المعتصم مقدمه. ك.ر(ابه و تابعان است  منظور غزالي از سلف صالح، بزرگان عصر صح-5

 ).44-41 صص الجام العوام،باهللا بر 
تر از هر كس ديگري، بر به پيام-1: دارد  مي غزالي در تفصيل اين موضوع، چهار اصل را بيان -6

 بر پيام-2. تر يا ضروري استكه چه چيز براي آنان بهدانستند و اين  ميصالح احوال مردمان را 
بر بهتر و  ياران نزديك پيام-3. ها ابالغ كرده استپوشي به انسان چه را الزم بوده بدون پرده آن

 ياران نزديك -4. اند بر و معناي آن سخنان آگاه بودهتر از هر كس ديگري به سخنان پيامبيش
اند  از آن منع كردهاند و حتي آنان را   نخوانده ميبر هرگز ديگران را به بحث و بررسي مسايل كال پيام

 ).  88-87: صص، 11(
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99  غزالي  ي نفي كالم در انديشه
 فرض كفايي است در كليت خود؛ و گرنه در نگاه غزالي، براي كسي كه در متعلقات ايمان به -7

 ).11: ، ص12(شك افتاده است، كوشش براي رهايي از شك، فرض عين است 
زرگ به لحاظ ميزان گويد منظور از بزرگان، بزرگ به لحاظ مقام و شهرت نيست بلكه ب  مي غزالي -8

  ).111: ، ص11( انديشي در معاني و آگاهي بر اسرار است ژرف
نوشتي بر اين صفحه از الجام، با نقل جمالتي با همين  ، محمد المعتصم باهللا، در پي الجام مصحح-9

ز دهد كه پيش ا  مي، نشان فيصله التفرقه بين االسالم و الزندقهمضمون، از كتاب ديگر غزالي با نام 
ي علم كالم است، او به اين ، كه آخرين نوشتار غزالي دربارهالجام العوام عن علم الكالمنگارش كتاب 

      .موضوع باور داشته است
 ثقل يكند و آن را نقطه  ميبر اين نكته پافشاري ) 278: ، ص16( وارناك در مصاحبه با مگي -10

  .كيد داردأنيز بر اين نكته ت) 248: ، ص6، ج14(كاپلستون . داند  ميهاي كانت فهم تالش
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