
 

 

  
  

 ديد غزالي اي عقالني و برهاني از ي نبوي معرفت، مرتبه مرتبه

  

  ∗پورسينا) ميترا(زهرا 
  

  چكيده
ي علم مكاشفه، درنظر  ديد بسياري از شارحان غزالي، معرفت نبوي يا مرتبه از

يابد كه عقل قادر به  اي فراتر از عقل است كه انسان در آن حقايقي را مي غزالي مرتبه
 معرفتي  ي دهد كه اين مرتبه تر نشان مي ا نيست، حال آنكه بررسي دقيقه دريافت آن

بر برهان و تفكر قياسي و ماهيتاً ظهور  تنها معرفتي عقالني، بلكه خود، مبتني نه
حقايق، در اين مرتبه، كشف، مشاهده و رؤيت . ي عقل استداللي است تر مرتبه عالي

بر تهذيب نفس و پرهيز از  ه تنها مبتنيي آن، ك شوند، ولي نه به معناي صوفيانه مي
معقوالتي كه با رسيدن عقل به . هاي علمي و فراگيري علوم رسمي است وقال قيل

اند كه ديگران   و عيني شهودي شوند، معقوالتي تصديقي ي عالي خود دريافت مي مرتبه
نهادن و  كنارهم رو با  ي پيش  اين موضوع در مقاله. توانند حقانيت آن را دريابند مي

 متفاوت از حيات  ي تدقيق و تحليل متون اصلي آثار مهم غزالي كه حتي در سه دوره
  . رسد اند، به اثبات مي فكري او نوشته شده

تفكر . 5عقل، . 4مشاهده، . 3معرفت، . 2ي نبوي،  مرتبه. 1 : كليديگانواژ
  .غزالي. 6قياسي، 

  

  مقدمه. 1
مراتب گوناگون معرفتي با واقعيت مواجه شناسي غزالي، انسان در  در نظام معرفت

اين مراتب عبارت از حس، خيال، تمييز، عقل، فكر و قلب يا روح حسي، روح . شود مي
ها را به جهت اينكه سبب ظهور  اند كه غزالي آن خيالي، روح فكري، روح عقلي و روح نبوي

البته ورود به ). 286: ، ص13(خواند   مي» ارواح نوراني«شوند،  موجودات براي انسان مي
كارگيري قواعد منطقي  كارافتادن عقل و ادراك كليات و به ي انساني معرفت، با به مرتبه

كند كه در آن  ي ديگري توجه و تأكيد مي گردد؛ اما غزالي در آثار خود، به مرتبه محقق مي
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ود، دريافت؛ ها ناتوان ب ي پيش، از ادراك آن توان اصطالحاً غيب و آنچه را عقل در مرتبه مي
روح «كه وي با عنوان ) 71-70: ، صص18(ي نبوي معرفت است  اين مرتبه، همان مرتبه

  ).287: ، ص13(كند  از آن ياد مي» قدسي نبوي
اي وراي  ي نبوي معرفت را مرتبه با وجود اينكه بسياري بر اين باورند كه غزالي مرتبه

واني از بيانات خود وي هم حاكي از داند و تصريحات فرا عقل، يا خارج از تيررس عقل مي
تعمق و تفحص بيشتر در آثار وي حاكي از رأي ديگري است و وجه  1همين رأي است،

ي  غزالي به وجود نوعي ارتباط عميق ميان دو مرتبه. ي حاضر، در همين است نوآوري مقاله
ي نبوي  نظر وي، در مرتبه  به.عقالني و نبوي و بلكه به وحدت ماهوي آن دو قائل است

، 17 (2.ترين كمال خود دست مي يابند ي مراتب معرفتي، ازجمله عقل، به عالي ِمعرفت، همه
 استداللي محسوب مي -ي عقلي اين مرتبه، دراصل، استكمال همان مرتبه) 145-135: صص
» عقل«ي معنايي  درك است كه توجه داشته باشيم گستره اين رأي غزالي در صورتي قابل. شود

ترين ظهور آن،  نحوي كه عالي ي انساني معرفت را شامل شود، به تواند كل مرتبه ي ميدر نظر و
   3.ي قدسي نبوي منطبق گردد بر مرتبه

ترين كشف در زندگي خود نايل آمد و  ي متصوفه، به مهم گرچه غزالي با دستيابي به شيوه
هذيب اخالقي نفس هاي عميق و مستمر در ت يقين، بر مجاهدت دريافت كه تحصيل معرفت، به

ها بايد به انجام برساند،  مبتني است، اما به اين دريافت نيز نايل شد كه آنچه اين مجاهدت
  4.ي عاقله در انسان است هاي قوه ترين توانمندي رساندن عالي ظهور به

اعتقاد غزالي به . بايد بر تمامي ابعاد وجودي انسان استيال داشته باشد» عقل«ازديد او، 
در رسيدن به معرفت » عقل«بر اعتقاد جدي وي به اعتبار مطلق  ين استيال، مبتنيضرورت ا

گاه معزول  دارد كه عقل حاكمي است كه هيچ صراحت اعالم مي دليل، به همين است و به
  6.كند گاه خطا نمي  و هيچ5)2: ، ص12(شود  نمي

هادن ميان خير و شر ن اين نگاه غزالي به عقل كه آن را در ابتداي ظهورش قادر به تفكيك
توحيد، نبوت و (ترين باورهاي ايماني  ي برهان براي اثبات اساسي ، و قادر به ارائه)377: ، ص11(

اي با عنوان  داند، به همراه اعتقاد وي به مرتبه مي) 345-344: ، صص15؛ 165: ، ص17) (معاد
شود، از  ني هم از آن ياد ميهاي معرفت كشفي و عرفا ي نبوي معرفت، كه با اينكه با عنوان مرتبه

خوانده ) 52: ، ص17(يا عقل مستفاد ) 65: ، ص17(ي عقل قدسي  سوي خود وي مرتبه
. ي آغاز و پايان حركت انسان را در فرايند كسب معرفت، عقالني معرفي مي كند شود، نقطه مي

. استمعرفتي را جستجو كرده  وي حتي در نظام اخالقي خود نيز راه رسيدن به عقالنيت
ترين براهين، با رعايت تمام شرايط برهان و موازين منطقي در آن  بر عالي معرفتي كه مبتني
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لحاظ انكشاف و وضوح، به سطحي رسيده باشد كه بتوان گفت معرفتي مبرا از خطا و  باشد و به
  ).54: ، ص18؛ 329: ، ص8(مصون از ترديد است 

شوند كه يكي عنوان  لي، از يكديگر تفكيك مي معرفت عق ي در بيانات صريح غزالي، دو مرتبه
مشاهده، برخالف آنچه عموماً پنداشته . گيرد به خود مي» مشاهده«و ديگري عنوان » معرفت«

 برهاني است كه درپي -اي عقلي شود، ازديد وي، به معناي كشف صوفيانه نيست؛ بلكه مرتبه مي
 برهاني است، با تحقيق در -  عقلياينكه اين معرفت، معرفتي. آيد تفكري قياسي، حاصل مي

 و اينكه اين معرفت، ميزان العمل، و القسطاس المستقيم، الجام العوام، المقصد االسنيهاي  كتاب
معارج  و احياء علوم الدينآيد، از  حاصل مي» تفكر« درپي فرايند ،مانند هر معرفت ديگري

ن با درنظرگرفتن سخنان او در توا آيد؛ ضمن اينكه همين استنباط را مي دست مي بهالقدس 
  .دادن ادعاي فوق است آيد، جهت نشان آنچه در پي مي.  نيز تأييد كرداالنوار مشكوة

  

   برهاني-معرفتي عقلي: »مشاهده«. 2
  ميزانو القسطاس ، إلجام، المقصداالسنيتحقيق در . 1. 2

به اخالق الهي از  سه مرتبه را در تخلّق المقصد االسني،غزالي در فصل چهارم از فن اول 
. داند ها از معاني اسماي االهي مي مندي انسان ها را مربوط به بهره كند و آن يكديگر تفكيك مي

ي دوم مربوط به درك معناي تفسير و وضع  ي نخست، مربوط به شنيدن لفظ اسماء؛ رتبه رتبه
 خداوند است، بدون ها براي ها و سومي، ناظر به داشتن اعتقاد قلبي به ثبوت معناي آن لغوي آن

اين سه مرتبه، در ارتباط با درك معاني اسماي الهي، . ها نايل آيد آن» كشف«اينكه شخص به 
حتي . شود شمرده مي» الحظّ منحوس«اند و كسي كه به همين مقدار دست يابد،  مراتبي نازل

حساب   نازل بهاي ي سوم كه بيشتر علما در همين سطح قرار دارند نيز مرتبه قرارداشتن در رتبه
  ).42:، ص16 (آيد مي

. 1: گيرد ي كمالي مربوط به مقربان نيز در سه مرتبه جاي مي به نسبت اين مراتب، رتبه
برهاني كه امكان ها با  ، بدان نحو كه حقايق آنمشاهده و مكاشفهمعرفت به اين معاني از راه 
ها   خداوند عزوجل بدان، برايشان آشكار شوند و منكشف شود كهراهيابي خطا در آن نيست

اين انكشاف، ازحيث وضوح و روشني مانند يقين انسان به صفات دروني خود است . متصف است
. 2 .ي زيادي دارد كالمي، فاصله-ي تقليدي يا حتي اعتقاد با داليل جدلي كه با مرتبه

 ايشان نحوي كه شوق به اتصاف بدان صفات تا آنجا كه ممكن است، در ها، به داشتن آن عظيم
تالش در تحصيل آن صفات و تخلّق به . 3 .برانگيخته شود تا بدان وسيله به حق تقرب يابند

  ). 44-43: ، صص16(ها تا حد امكان  آن
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پس معرفت از راه مكاشفه و مشاهده، ازطريق برهاني كه راهيابي خطا در آن منتفي است، 
هاي  بندي بحث مربوط به راه اين رأي در انتهاي فصل مزبور نيز در جمع. شود تحصيل مي

 معرفتنهايت معرفت عارفان، عجز ايشان از «: شود دستيابي به معرفت خداوند، چنين بيان مي
آنگاه او را ... ،به نحو برهاني برايشان انكشاف يافت] معرفتي[هنگامي كه چنين ... است

 ). 54:،ص16(»پيداكنندتوانند معرفت  اند كه خلق مي يافته منتهايي دست اند،يعني به  شناخته

شود نيز بحث مهمي در   كه آخرين اثر غزالي محسوب ميالجام العوام عن علم الكالمدر 
كه شناخت خدا، واجب، و  كند، درحالي پاسخ به سؤالي كه چگونه غزالي از علم كالم نهي مي

يق جازم غزالي در پاسخ، تحصيل ايمان يا تصد. شود حال محتاج استدالل است، طرح مي عين در
ترين اين  عالي. داند تحصيل مي به آنچه در معرفت خداوند واجب است را در شش مرتبه قابل

دست   بهي شرايط صحت آن برهان با همهاي معرفتي است كه به بيان وي، از راه  مراتب، مرتبه
) 331-229: ، صص8 (7.گردد محقق نمي) يا هيچ( و در هر عصر، جز براي يك يا دو نفر 6آيد مي

برهان مورد نظر در اين سطح، برهاني است كه موردبررسي دقيق قرار گرفته و شروط آن احراز و 
مجال احتمال خطا  تا كلمه بازبيني شده است به قدم حاصل آمده و كلمه به اصول و مقدماتش قدم

  8).ي قياس برهاني شيوه(در آن نماند 
و » حكمت«ي به حق از سه طريق  ميان سه دسته كساني كه براي دستيابالجامغزالي در 

نهد و به تفصيلِ بحث  كنند، تفكيك مي استفاده مي» ي حسنه مجادله«و » ي حسنه موعظه«
  ).181: ، ص9؛ و 333: ، ص8 (كند  اشاره ميالقسطاس المستقيمها در  ي آن خود درباره

به ، همچون هر علم غيربديهي ديگري، يا )ص( راه معرفت به صدق پيامبر قسطاس،در 
گردد، اما راهي كه برتر  ي منطقي استوار مي گانه شود يا بر معيار موازين پنج تقليد منوط مي

 هر علمي كه از اوليات نباشد، ضرورتاً براي صاحب نظر وي، به. شود، دومي است شمرده مي
اين  بنابر9.آيد؛ ولو اينكه او به آن آگاهي نداشته باشد علم، با تكيه بر اين موازين حاصل مي

، مانند اعتقاد تقليدي يك شخص يهودي يا )ص(اعتقاد تقليدي به امامت و عصمت پيامبر 
  ).200-199: ، صص9(نصراني يا مجوس است 

يكي از نكات جالب در ديدگاه غزالي، استداللي است كه وي بر ايمان خود به نبوت پيامبر 
قمر نبوده، بلكه وي معارف االهيه و ال بر شق به اظهار خود وي، ايمان او مبتني. كند ذكر مي) ص(

او اين كار . هايي كه از قرآن آموخته، سنجيده است »ميزان«حتي مسائل مربوط به معاد را با 
حق را به اشخاص نشناس، «: داند كه فرمود مي) ع(بر فرمايش اميرالمؤمنين علي  خود را منطبق

صورت، اين معرفت، معرفتي  دراين: گويد آنگاه مي. »حق را بشناس تا اهلش را بشناسي] بلكه[
دست  به» مشكات ربوبي« از ،مشاهده و فكراهل ضروري خواهد بود، مانند معرفتي كه 

  10.آورند مي
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اي را از اين راه تحصيل  »علم حقيقي«به ادعاي غزالي، وي نه فقط معارف ديني، بلكه هر 
قسطاس «وي اين ميزان يا . تكرده و بر مبناي موازين عقلي، حق را از باطل تمييز داده اس

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم «ي  را بر مبناي آيه» مستقيم
  ).201: ، ص9(كند  رفيق كتاب و قرآن معرفي مي) 25/حديد(» الناس بالقسط

كه ها  است؛ همان» مجادله«و » حكمت«، »موعظه«هاي دعوت به حقيقت، در اينجا  شيوه
ها اشاره  بدان» حديد«و » ميزان«، »كتاب«ي حديد، با كلمات   سوره25ي  خداوند در آيه
كتاب براي عوام و ميزان براي خواص و حديد كه در ... «). 203-202: ، ص9(فرموده است 

ها  جويي و تأويل متشابهات كتاب، از آن آن بأس شديد است، براي كساني كه براي فتنه
دانند، نه  ها را فقط خداوند و راسخان در علم مي حال آنكه تأويل آن . ...كنند پيروي مي

اند اما با  اند كه به دليل كياستي كه دارند، برتر از عوام جدل كساني مراد من از اهل. جدل اهل
خبث در درون ايشان . قياسشان ناقص است] شان و قدرت عقلي[بودن فطرت  عيب وجود بي

  ). 205: ، ص9(» شوند  مياست كه مانع ادراك حقو عناد و تعصب و تقليدي 
» ميزان«شود، با وصف  ي جالب ديگر اينكه غزالي دليل اين را كه قرآن، نور ناميده مي نكته

ي  شود كه اصالً دليل اينكه قرآن روشنايي است و مايه زند و مدعي مي به يكديگر گره مي
شود  است و همين باعث مي) عقلي(ين شود، اين است كه مشتمل بر مواز روشنايي غيرخود مي

  ). 206: ، ص9(ي علوم را دارا باشد  كه قرآن بالقوه همه
شدن اولويت براي اين  هاي منطقي و اَشكال قياسي و قائل تأكيد غزالي بر لزوم تكيه بر ميزان

اين . دهد هاي دستيابي به حق، التزام وي را به روش عقلي نشان مي شيوه نسبت به ساير شيوه
سازي اخالقي همراه  هاي الزم، با ضرورت پاك ي شرط بر لزوم احراز همه روش، البته عالوه

  .تر او آمده بود كه در سخن پيش شود، چنان مي
 Al-Ghazali’s Supreme Way to“ي  براساس تحقيق بنيامين آبراهاموف در مقاله

Know God” مالي است كه شايد  در پاسخ به اين اشكال احتميزان العمل، بحث غزالي در
ي  ي صوفيه انطباق دارد و برخي با طريقه گفته شود برخي سخنان وي در اين كتاب با طريقه

كه وي بايد مذهب واحدي داشته باشد، نيز اين حقيقت را  حالي اشاعره و برخي با متكلمان، در
  .كند رفي ميي استداللي مع ي معرفت به خداوند را طريقه كند كه وي برترين طريقه آشكار مي

ي انواع  كند كه تقسيمي كه غزالي در پاسخ خود درباره آبراهاموف در اين مقاله تأكيد مي
با . كند اي را كه از آن بحث شد، با بياني ديگر طرح مي دهد، سه طريقه مذاهب انجام مي

خوريم كه غزالي   بدين پاسخ برميميزان العملدرنظرداشتن سخن آبراهاموف، در مراجعه به 
را مشترك لفظي ميان سه » مذهب«اي كه  دسته: كند نخست افراد را به دو دسته تقسيم مي

نحو  ي موردنظر بدين سه مرتبه. دانند اي كه مذهب را يكي بيشتر نمي دانند و دسته مرتبه مي
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وطنان  مذهب به اعتبار نخست، همان روش آباء و اجداد و معلمان و هم: گيرند مورداشاره قرار مي
؛ دومي همان است شود ها بدان تعصب ورزيده مي كردن و مناظره  و در مباهاتاستشخص 

يابد؛ و سومي آنكه شخص ميان خود و خدا بدان اعتقاد  كه بر وضعيت و فهم متعلم انطباق مي
  ).406: ، ص19 (ورزد مي

شود كه يا با خود شخص در   مذهب در اين اعتبار سوم، تنها با كسي در ميان گذاشته مي
تواند آن آگاهي را دريافت و  اي رسيده كه مي رأي است، يا به مرتبه چيزي كه از آن آگاه شده هم

 خود  باشد و در اعتقاد موروثي» ذكي«شود كه آن شخص،  فهم كند و اين وقتي محقق مي
  .تعصب نداشته باشد

ولي دارند كه مذهب، يكي است؛  شده اذعان مي البته هر دو دسته در پاسخ سؤال مطرح
سخن غزالي در اينجا، اين است كه اساساً پاسخ چنين پرسشي سودمند نيست، زيرا آنچه مهم 

ورزيدن به مذاهب بپرهيزد و از راه نظر و تأمل حق را  است اين است كه شخص، از التفات
: ، ص19(» بنابراين رهايي، تنها در استقالل است... «جستجو كند تا صاحب مذهب شود 

  .داند اي برتر در جستجوي حق مي رتيب، وي شيوه نظر و تأمل را شيوهت اين  به).409
ي غزالي، در معناي سوم مذهب  بنيامين آبراهاموف برداشت مونتگومري وات را از جمله

ي عرفاني شخص و دومي را نظامي عقلي  وات مذهب سوم را حاصل تجربهپذيرد؛ زيرا  نمي
، 21 (ات، سياق نظام سوم را در نظر نگرفته استكه به رأي آبراهاموف، و حالي شمرد؛ در مي
كند كه با اينكه ميان دو نظام دوم و سوم در  البته وي به اين نكته اشاره مي )147: ص

ي  منزله  تفاوت كيفي وجود دارد، ولي طبق نظر وات، بين نظام عقلي و عرفاني بهالعمل ميزان
ي  راهاموف با درنظرگرفتن سياق و مقايسهحال، آب عين در. نظام دوم و سوم، تفاوت كيفي نيست

   11.داند   نظام عقلي را سومين نظام ميالقسطاس، و ميزان
است؛ يعني مقلّد ) ذكي(توجه داشته باشيم كه غزالي كسي را در نظر دارد كه خردمند 

 خواصي معرفي   در ذيل عنوانقسطاس،چنين كسي در . نيست و به اعتقاد خاصي التزام ندارد
 دو ويژگي اول بر كسي كه غزالي 12.اند كه سه ويژگي دارند الذكاء و البصيره اهل كه شود مي
گويد مقلد نيست، منطبق است؛ يعني كسي كه استقالل دارد، از راه تفكر حقيقت را جستجو  مي
: ، ص21(گيرد  صورت نمي» شك«تواند ترديد كند؛ زيرا تفكر از ديد او، بدون  كند و مي مي

147.(  
 با اينكه در سه بخش متفاوت از ميزان، و قسطاس، الجام آبراهاموف، بررسي متون نظر به

اند و بنابراين غزالي در اعتقاد به برتري روش   بيانگر يك ديدگاه13اند، حيات غزالي نوشته شده
  . عقلي در دستيابي به حقيقت، تغيير رأي نداشته است
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  حاصل فرايند تفكر: »مشاهده«. 3
  االربعين و احياءدر » صاحبان معرفت« و »معرفت«. 1. 3

 االربعين و احياءبررسي ديگر آبراهاموف به استنباط غزالي از معرفت و صاحبان آن، به 
شود تا روشن شود كه  آمده نيز سنجيده ميمشكوة اين استنباط با آنچه در . يابد اختصاص مي

آنچه را وي در اين مرحله در نظر . دكن ي عقلي معرفي مي ي برتر معرفتي را شيوه باز غزالي شيوه
  :توان در اين فرازها موردتوجه قرار داد گيرد، مي مي

  .االربعيني اعتقاد ظاهري در  ي فراتر از مرتبه توجه به دو رتبه. 1
شدن به عالمي عقلي، و معرفت به خداوند، صفات و افعال  اينكه غايت نهايي انسان، تبديل. 2

وانع دستيابي به چنين معرفتي، جهل به ابزار تحصيل آن، يعني ترين م اوست و يكي از مهم
  .قياس است

كنند و  فكر به روش عرفا وارد مي  و نقدي كه اهلاحياءي روش اهل فكر در  مقايسه. 3
 .فكر است دهد نظر غزالي همان نظر اهل  كه نشان ميميزاناي از  درنظرگرفتن قطعه

 آمده كه احياء» كتاب المحبه«وند در آخرت، در كردن به آنچه در بحث رؤيت خدا توجه. 4
دهد رؤيت خداوند در آخرت، استكمال معرفت عقلي نسبت به او در دنياست و اين با  نشان مي

 . مطابقت دارد) پيش از ترك بغداد (االقتصادديدگاه او در 

 و  احياء»كتاب التوكل«ي سوم و چهارم توحيد در  دادن ماهيت عقلي مرحله نشان. 5
 .شود آمده، تأييد ميمشكوة  كه با آنچه در المقصد االسني

  اينك فراز اول؛

غزالي در انتهاي قسمت اول     : ي فراتر از اعتقاد ظاهري در االربعين        دو رتبه . 1. 1. 3
تـوان    دهـد كـه مـي       را به تذكاري براي معرفي كتبي اختصاص مي       » خاتمه«كتاب االربعين،   

اي از اعتقـاد        بر مرتبـه    در اينجا عالوه  . ها جستجو كرد    نحقيقت اعتقاد موردبحث وي را در آ      
يكـي  كنـد كـه        اشـاره مـي     ي فراتر از آن     كه هر مسلماني بايد بدان ملتزم باشد، به دو مرتبه         

ي ظاهري، بدون ورود به اسرار آن و دومي معرفت بـه اسـرار و كنـه               معرفت به داليل عقيده   
انـد، نـه شـرط نجـات          ، شـرط كمـال سـعادت      اين دو رتبه  . معاني و حقيقت ظواهر آن است     

مراد از نجات، رهايي از عذاب و مراد از رستگاري، دستيابي به اصل نعـيم و مـراد از                   .  اخروي
  ).38: ، ص6(سعادت، دستيابي به غايات نعيم است 

الرسالة ي دوم،  براي مرتبه. كند هايي را در ارتباط با هر دو مرتبه معرفي مي پس از آن، كتاب
 را، با االقتصادتر   كه هر دو را حتي بحث تفصيلي و دقيق االقتصاد في االعتقاد وسيهالقد

ي  ي اعتقاد، هنوز از مرتبه داند؛ يعني شخص، با تحصيل و فراگيري ادله مرتبط مي» اعتقاد«
» اعتقاد«حساب، متكلم نيز مانند عامي، اهل  بااين. نرسيده است» معرفت«ي  به مرتبه» اعتقاد«
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و معرفت او به داليلِ مربوط به اعتقاد، در جهت تثبيت و محافظت از آن » معرفت«ه اهل است ن
  ).39:،ص6(»براي آنكه گره اعتقاد باز و تبديل به شكوفايي معرفت شود«اعتقاد كارايي دارند، نه 

ي اهل معرفت و نه عوام و نه كساني مانند  ترتيب، غزالي سعادت نهايي را شايسته اين به
 قسطاس، الجامشده در  ي مطرح آبراهاموف اين سه مرتبه را بر همان سه مرتبه. داند ن ميمتكلما

اي است كه شخص به اعتقاد والدين و  ي ظاهري، مرتبه ي عقيده مرتبه: بيند  منطبق ميميزانو 
و سومي با » موعظه«ي دوم با  يابد؛ مرتبه انطباق مي» مجادله«شود و بر  معلمان خود ملتزم مي

اي عقلي است، ادعايي است كه آبراهاموف با در كنار  ي سوم مرتبه اينكه اين مرتبه. »متحك«
  . كوشد هم نهادن چند بحث در چند اثر غزالي، در اثبات آن مي

  بودنِ غايت نهايي انسان عقلي. 2. 3
بر اينكه  در احياء دارد، مبني» كتاب شرح عجائب القلب«نخست، بحثي است كه غزالي در 

.  و اين همان فراز دومي است كه بدان اشاره شد14انسان براي آن خلق شده، معرفت استآنچه 
كمال خاص نفس ناطقه اين است كه عالمي عقلي شود كه صورت «غزالي معتقد است كه 

و خيري كه در كل عالم جاري است، در آن مرتسم ] عالم[و نظام معقول در كل ] عالم[كل 
 :گويد مي نيز ).149: ، ص17 (15»گردد

 كه كمال انسان به آن ستترين نوع علم، علم به خداوند و صفات و افعال او و شريف«
و مقصود انسان، همانا علم است و اين همان خاصيتي ... است و سعادت او، در كمال اوست

، 4(» يافتن به حقايق چيزهاست دراصل، خاصيت او معرفت... خاطر آن خلق شده است كه به
  ).10: ص

 ميان معرفت به موجودات و معرفت به خداوند، معرفت به خداوند اصل است و بدون اينكه
ترين معرفت، معرفت به خداوند،  آن، گويا شخص به هيچ معرفتي دست نيافته و بنابراين، عالي

دهد و آبراهاموف به اين  ي غزالي نشان مي صفات و افعال اوست، اعتقاد مهمي را در انديشه
كند  تيميه در محكوميت ديدگاه غزالي اشاره مي اساس به رأي ابن  وي برهمين.اهميت توجه دارد

ي غايت نهايي بشر،  منزله ، به»عبادت«جاي  به» ...معرفت به خدا و«كه او را به دليل معرفي 
پرست هم بدتر  ي محض است و از اعتقادات اعراب بت اين فلسفه«: گويد كند و مي محكوم مي

  16).149: ، ص21(» يان و مسيحياناست، چه رسد به يهود

  جهل به قياس، مانع دستيابي به معرفت. 3. 3
كند، مشتمل بر  سخن مهم ديگر اينكه پنج مانعي كه غزالي ميان قلب و معرفت معرفي مي

اين پنج مانع كه در آثار مهم . ي قياس در تحصيل معرفت است موردي ناظر به جهل به شيوه
  تاريكي. 2. نرسيدن قلب در ذاتش، مانند كودك به كمال . 1: ند ازا شوند عبارت غزالي ذكر مي

قرارنداشتن قلب در جهت حقيقت مطلوب و . 3. ها در قلب ناشي از گناهان و شهوت
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ندانستن جهتي كه . 5. گماني تقليد و قبول از روي خوش. 4. شدنش به ساير امور مشغول
  ).95-94: ، صص17(شود  پذير مي دستيابي به مطلوب از آنجا امكان

غزالي در توضيح مانع پنجم، چگونگي دستيابي به معرفت را براساس روش قياسي توضيح 
پس . شود منطق ابزاري قانوني است كه مراعات آن مانع گمراهي در فكر مي«گويد  دهد و مي مي

 اگر انسان بر وفق قوانين حكم كند و طريق تفكر را پيشه كند، جهت دستيابي به مطلوب را
هر «بنابراين ). 95: ، ص17(» كند صورت، حقيقت مطلوب بر قلبش جلوه مي اين يابد و در مي

و بر طبق شكلي معلوم، ازجمله [جز از دو علم مقدم بر خود كه به نحوي خاص ] نظري[علم 
دست  گرد هم آيند و با هم تركيب شوند، به] اشكال قياسي حملي يا شرطي متصل يا منفصل

  17).16: ، ص4(» آيد نمي

  ترجيح روش اهل فكر نسبت به روش عارفان. 4. 3
بيان تفاوت ميان الهام و « در تحت عنوان احياء،ي بحث خود در  ديگر، وي در ادامه ازسوي

هريك از دو شيوه را » نظر ي اهل تصوف در كشف حقيقت و شيوه تعليم و تفاوت ميان روش اهل
اعتمادتر  ي تعلم را قابل نظر طريقه گويد اهل و ميكند  ازمنظر خود قائالن به آن دو، بيان مي

تواند در انتظار چيزي باشد كه براي ساير علما  شمرند، اما معتقدند كه پس از آن، فرد مي مي
: ، صص19: ؛ نيز22: ، ص4(» بسا پس از مجاهدت برايش منكشف شود چه«مكشوف نشده، 

221-226.(  
پس امكـان معرفـت   «گويد  كند و مي  توجه ميي غزالي در احياء  آبراهاموف به اين جمله   

. ترديد است   ي عرفاني، حتي پس از آموختن علوم، محل         ترين حقيقت ازطريق تجربه     به عالي 
ي عرفـاني، تقريبـاً نـاممكن         ترين حقيقـت ازطريـق تجربـه        قبل از آموختن، معرفت به عالي     

  ).151:ص ،21( »است
د كه با كدام شيوه موافق است و كن درست است كه غزالي در اين بحث تصريح نمي

كند،  تر مي كند نيز گمان ترجيح روش صوفيه را در ذهن قوي هايي كه در ادامه طرح مي بحث
آبراهاموف . دهند غزالي با همين ديدگاه اخير موافق است ولي شواهدي وجود دارد كه نشان مي

 شواهد ديگري ازجمله اين بيان توان به بر آن، مي آورد اما عالوه  را شاهد ميميزاناي از  قطعه
ذيل » محبت و شوق و رضا« در بحث مربوط به كيميا،صريح غزالي اشاره كرد كه در جلد دوم 

  :گويد مي» پيداكردن عالج محبت«عنوان 
  :و كمال معرفت حاصل كردن، به دو طريق است«

جز حق و باطن صافي داشتن به ذكر بر دوام تا خود را و هرچه ... يكي طريق صوفيان
است، فراموش كند، آنگاه در باطن وي كارها پديدآمدن گيرد كه بدان، عظمت خداي تعالي 

گسترانيدن باشد، تا بود كه  و مثال اين، چون دام. گردد شود و چون مشاهده مي روشن مي
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صيد درافتد و بود كه درنيفتد و بود كه موشي درافتد و بود كه بازي افتد؛ و تفاوت در اين 
  .م بود و برحسب دولت و روزي بودعظي

هاي ديگر و اول آن، تفكر  و طريق ديگر، آموختن علم معرفت است، نه علم كالم و علم
تفكر در جالل و جمال ذات، تا حقايق ] به[، پس از آن، ترقي كند ...بود در عجايب صنع

 بدين رتفكاسما و صفات وي مكشوف گردد و اين عملي دراز است، ليكن زيرك را با 
اما بليد بدين نرسد و اين نه چون دام فرو . رسيدن، ممكن است، چون استاد عارف يابد

كردن است، كه باشد كه صيد درافتد و باشد كه درنيفتد، بلكه اين چون حراثت و تجارت و 
دست آرد، نر و ماده در تناسل افكند كه از  كسب است و چنان است كه كسي گوسپند به

  18).599-598: ، صص11(» اي هالك شود يادت شود؛ مگر به صاعقهاين، البد مال ز
، غزالي نظر صريح خود را با تحليلي »حجاب راه« نيز در ذيل عنوان كيميادر جلد نخست 

تنها، علم خود را ... كسي كه صاحب علم است در صورتي كه«: گويد كند و مي دقيق عرضه مي
اگر كسي از اين پندار بيرون آيد، «كند كه   ميوي تصريح» .رسد حق بپندارد، به حقيقت نمي

ي وي به غايت كمال رسد و  علم حجاب وي نباشد؛ بلكه چون اين فتح وي را پديد آيد، درجه
تر باشد كه كسي كه قدمِ وي در علم راسخ نشده باشد از پيش، باشد كه  تر و درست راه وي ايمن

هتي وي را حجاب كند و عالم، از اين چنين ي شب مدتي دراز در بند خيالي بماند و اندك مايه
  ).37: ، ص10(» خطر ايمن باشد

كند، ضمن پاسخ غزالي به پرسشي آمده است   ذكر مي العمل ميزانشاهدي كه آبراهاموف از 
ترتيب كه  اين به. علم است تصوف و اهل ي اهل بخشيدن به يكي از دو شيوه ي ترجيح كه درباره

. باره داد توان حكم قاطعي دراين گويد نمي كند و مي  افراد اشاره ميوي ابتدا به تفاوت وضعيت
سپس طريق صوفيه را براي كسي كه راغب است در اين راه پيش رود اما به سن پيري رسيده، 

گويد وي بايد به  ي جواني كه آگاه شده هم مي و درباره) 227-226: ، صص19(داند  برتر مي
ورزيدن  تعداد فهم حقايق عقلي دقيق را ندارد، بر او هم اشتغالطبع و ذكاوت خود بنگرد؛ اگر اس

به عمل، واجب است؛ حتي اگر داراي ذكاوت و قابليت علم باشد، ولي فردي را در شهر يا زمان 
استقالل است، بهتر است به عمل مشغول شود، زيرا تحصيل  خود نيابد كه در علوم نظري داراي
  ).227: ، ص19( نيست اين علوم، جز ازطريق استاد ممكن

ذكاوتي را كه در جواني به اين امر توجه پيدا كرده و آمادگي فهم علوم را  وي درنهايت، اهل
كارگيري هر دو  ي به دارد و با عالمي نيز آشنا شده كه واقعاً به استقالل علمي رسيده، آماده

ي را كه در حد ادراك ا ارجح اين است كه وي ابتدا علوم برهانيگويد كه  داند و مي طريق مي
گيري و از دنيا اعراض كند و تنها متوجه  بشري است، با تالش فرابگيرد؛ آنگاه از مردم كناره
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بسا از اين طريق، آنچه براي سالكان اين طريق مشتبه  خداوند باشد و به انتظار بنشيند؛ چه
   ).228: ، ص19(شده، براي او گشوده گردد 

راه برتر براي شناخت خداوند، تركيبي از حكمت «گيرد كه  ميآبراهاموف از اين بحث نتيجه 
ي تحصيل حقيقت، رد  عنوان وسيله رياضت صرف، به. يا استدالل فلسفي و مجاهدت است

  ).152: ، ص21(» شود مي
 و كيميا و البته در ميزانشده در  آيد كه اين ديدگاه عرضه نظر  حال اگر توجه كنيم، شايد به

كند،  ي متصوفه ذكر مي  كه در تأييد صحت شيوهاحياءني از غزالي در ، با آن سخنااحياء
ي  همخواني ندارد، اما بايد توجه داشت كه اوالً ممكن است مراد غزالي در اين بيان، همان مرحله
ي  عرفاني پس از مطالعه و تحقيق باشد و ثانياً اينكه ممكن است غزالي از همان شيوه

: ، ص21(» آشكارسازي و كتمان همزمان«ي حد وسط  ا شيوهكردن رأي اصلي خود، ي كتمان
هايش  يك از كتاب وي حتي در اينكه ديدگاه حقيقي او را در كدام. استفاده كرده باشد) 154
  19.گيرد توان يافت، از همين شيوه بهره مي مي

  دانستن رؤيت خداوند و مراحل عالي توحيد عقلي. 5. 3
اي عقلي  ي كمالي را مرتبه ترين مرتبه كه غزالي عاليبحث ديگري كه داللت دارد بر اين

-159: ، صص17؛ 587: ، ص11(خداوند در آخرت است » رؤيت«دانستن  كند، عقلي قلمداد مي
» عقل«اند و با  غزالي معلوماتي را كه فراتر از گنجايش خيال). 331-329: ، صص5؛ 160

ي  دهد و دومي را مرتبه قرار مي» رؤيتمشاهده و «و » معرفت«ي  شوند، در دو رتبه دريافت مي
معرفت حاصل در دنيا، بعينها همان است كه استكمال «: كند كمالي همان اولي معرفي مي

دليل،  همين و به... گردد؛  رسد و تبديل به مشاهده مي  و به كمال كشف و وضوح مييابد مي
 زيرا معرفت، همان بذري يابند ي نظر و رؤيت دست مي معرفت در دنيا، به مرتبه تنها، اهل

  20).331: ، ص5(» ...شود است كه در آخرت تبديل به مشاهده مي
. تأمل است  نيز قابلاحياء» كتاب التوكل«ي مراتب توحيد در  براين، بحث غزالي درباره عالوه

ي سوم كه  را براي مرتبه» ي نور حق وسيله ي ازطريق كشف به مشاهده«در اينجا هم وي تعبير 
برد، اما  كار مي ي چهارم به را براي مرتبه» ي صديقين مشاهده«ي مقربان است و  مرتبه

داند كه از راه  اي مي  را مرحلهتوحيداحتماالً غزالي طريق چهارم گويد كه  آبراهاموف مي
آيد،  حساب مي ي سوم به اين مرحله، استمرار مرحله. دست آمده است هاي عقلي به كوشش

از سوي غزالي را مؤيدي بر » يري«كارگيري فعل   وي به)158: ، ص21( عرفاني  ي نه تجربه
  ).262 :، ص5( 21داند اين معنا مي

ي  ي دوم را مرتبه ي مراتب توحيد با يكديگر، مرتبه ي ديگر اينكه غزالي در مقايسه نكته
كه موجب انشراح آن است، » معرفت«خواند كه قلب در گره آن قرار دارد و به  مي» اعتقاد«
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گردد و به كشف  داند كه قلب در آن منشرح مي ي سوم و چهارم را مراتبي مي رسيده؛ اما مرتبهن
با اينكه ممكن است مؤيدي بر اعتقاد » مشاهده«و » كشف«تعبيرهاي . آيد و مشاهده نايل مي

شود كه آيا  بودن مراتب سوم و چهارم باشد، اما وقتي از وي پرسيده مي ي عرفاني غزالي به تجربه
ي عرفاني،  معرفت، يعني تجربه به حالتي روحاني در فرد صاحب«تواند واحد باشد، او  كثير مي

كار گرفته  ي تأمل شخص به وسيله كند كه به كند، بلكه به يك نوع معيار اشاره مي اشاره نمي
  ).159: ، ص21(» شود تا براساس آن، نتيجه گرفته شود كه وجود، واحد است مي

با اينكه غزالي پاسخ پرسش را . رهاي گوناگون در نظركردن به شيء استاين معيار، اعتبا
داند و ابتدا از بيان و آوردن آن در قالب جمالت احتراز دارد، اما براي  مي» غايت علوم مكاشفات«

توان چيزي  اينكه مي. دهد كند و آن را موردتفصيل قرار مي رفع استبعاد، به مالك فوق اشاره مي
 كثير دانست و به اعتباري واحد، معياري است براي دريافت و ادراك اينكه چگونه را به اعتباري

گيرد و   نيز موردتوجه قرار ميالمقصد االسنيهمين مطلب در . بيند مقربان، كثرات را واحد مي
هاست؛  ي عرفاني، آن اين بحث در هر دو اثر مؤيد اعتقاد غزالي به ماهيت عقلي و نه صرفاً تجربه

 هم غزالي در انتهاي بررسي دو راه معرفت خداوند كه يكي راه حقيقي و المقصد االسني زيرا در
ها با  تنها در اختيار خود خداوند است، و دومي معرفت صفات و اسماي اوست كه براي انسان

گويد هم، آن كسي كه  ، مي)55: ، ص16(لحاظ تفاوت مراتب فراوان، گشوده و ممكن است 
گويد من  گويد، هم، آن كه مي شناسد، درست مي خداوند، خداوند را نميگويد كسي به جز  مي

: ، ص16 (شناسم، زيرا جز خداوند و افعال او در عالم هستي چيزي نيست به جز خدا را نمي
58.(  

» شناسد جز خدا، خدا را نمي«و » شناسم من جز خدا را نمي«حساب، اگر هر دو اظهار  بااين
ه دليل لحاظ دو اعتبار گوناگون است و تناقضي هم در كار نيست توان صادق دانست، ب را مي

  ).59-58: ، صص16(

  روح قدسي نبوي، شكل عالي روح مفكّره. 6. 3
خوريم كه مؤيد   دنبال كنيم، به نكات جالبي برمياالنوار مشكوةحال اگر همين بحث را در 

  :نظر پيشين است
پردازد،   مي اي مختلف محجوب از حق تعاليه كه به معرفي گروهمشكوة غزالي در انتهاي . 1

نظر و بصيرت  ي اهل اند كه از هر آنچه ديده به موجودي دست يافته«: گويد در وصف واصالن مي
آنگاه در ميان ايشان چند گروه را از ). 291: ، ص13(» ايشان ادراك كرده است، منزه است

شان ادراك كرده، سوخته و نابود  يدهي آنچه د اند كه همه كند كه يكي آنان يكديگر تفكيك مي
  :حال، از ميان ايشان. اند ي جمال و قدس قرار گرفته شده و در مالحظه
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   اند و برايشان جز واحد حق باقي هاي خود فاني شده اند كه از نفس الخواص برخي، خواص. 1
) 276: ، ص13 (تر بدان اشاره كرده اند كه غزالي پيش ي »ذوق و حال«ايشان داراي . نمانده است

ي واصالن  وي اين را نهايت درجه. اند و گفته است كه چگونه به بيان اتحاد و تصور آن رسيده
  :شود كه كساني نيز هستند كه داند؛ اما در ادامه، متذكر مي مي

ي نخست، به معرفت   بلكه در همان وهله تدريجي پيش نرفته، نحو در ترقي و عروج، به. 2
اند و آنچه بر ديگران  ها منزه كرد، دست يافته ي آنچه بايد او را از آن  از همهقدس و تنزيه ربوبيت

 ايشان هجوم  ناگهان تجلي بر«يابد، براي ايشان از ابتدا غلبه يافته و  ي آخر غلبه مي در وهله
ي حسي يا بصيرت عقلي ادراك  ي آنچه را ديده آورده و درپي آن، سبحات وجه او همه

ي  ي نخست را طريقه ي طريقه  غزالي نمونه).292: ، ص13(»  سوزانده استتوانست كرد، مي
  . كند معرفي مي) ص(ي پيامبر حبيب  ي دوم را طريقه ي طريقه و نمونه) ع(ابراهيم خليل 

نهد و  معرفت تمييز مي ، ميان دو گروه از اهلمشكوةديگر، غزالي در جاي ديگري از  ازسوي
عارفان پس از عروج به آسمان حقيقت، اتفاق دارند بر اينكه به جز واحد حق، در «: گويد مي

 و در برخي به علميعرفاني بينند، اما اين حالت، در برخي به صورت  وجود چيزي نمي
؛ پس آنگاه كه ...كلي از ايشان منتفي شده است  و كثرت، به22 درآمدهو حال ذوقصورت 

لطان عقل كه ميزان خداوند در زمين است، بازگشتند، شان تخفيف يافت و به س مدهوشي
  ).276: ، ص13(» ...، نه حقيقت اتحاد، بلكه مشابه اتحاد بوده است]حال[دانستند كه آن 

 و منهم من صار له عرفاناً علمياًلكن منهم من كان له هذه الحالة «آبراهاموف به اين بيان 
ميان دو نوع حالت اين مشكوة غزالي در : گويد ميكند و  توجه مي) 276: ، ص13 (ً« و حاالذوقاً
داند و  مي) حاالً علمياً(اي عقلي  در برخي از ايشان، اين حالت را تجربه: نهد معرفت تمييز مي اهل

بر  ي حال را دال  كلمه23ي خود، گويد گاردنر در ترجمه وي مي). ذوق(اي عرفاني  در برخي، تجربه
هرچند «: كند دليل، جمله را چنين ترجمه مي همين به. فرايند تحصيل حقيقت فهميده است

نظر   به24.»نحو تجربي و انفسي رسند و برخي به نحو علمي مي ، به]مرتبه[برخي از ايشان به اين 
هذه بنابراين كلمات . ي حال به معناي فرايند نيست كند، زيرا كلمه رسد كه گاردنر اشتباه مي مي

ي  منزله ديدن ،خداوند به«ترديد به  د است، اشاره ندارد، بلكه بي كه يك فراينعروج، به 25الحال
 تحصيل معرفت خداوند است؛ كه اوج فرايندكند و اين، ديدن، و نه  اشاره مي» واحد حق

اين «كند كه  درادامه، آبراهاموف از غزالي نقل مي. دهد معرفت را شكل مي هاي صاحب تالش
گويد  ؛ و مي»شود اش، فنا خوانده مي  ارتباط با دارندهيابد، در حالت، هنگامي كه افزايش مي

ي فلسفي اشاره دارد كه  غزالي به اين آموزه) عرفان علمي(ي عقلي  نظر من، تعبير تجربه به
  ).161: ، ص21(شود  شود؛ يعني شبيه آن مي صاحب معرفت، تبديل به موضوع معرفت مي
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خاطر آورد كه در آن،  بندي واصالن را به توان دسته  با توجه به اين توضيح آبراهاموف، مي
از حيث چگونگي ) ص(و پيامبر اكرم) ع(شدگاني چون حضرت ابراهيم غزالي ميان واصل

. باره نحو دفعي و يك كنند و برخي به نحو تدريجي عروج مي برخي به: نهد وصالشان تمييز مي
اصغر كه در قرآن آمده، گويد آن حضرت از دو شكل قياس ميزان اكبر و  ميقسطاس غزالي در 

  . استفاده كرده و به يگانگي خداوند دست يافته است
استفاده از قياس، براي رسيدن به معرفت خداوند از نظر غزالي بهترين راه است، اما بايد 

آيد، يا به دليل نداشتن  پديد مي» فكركردن«دانست كه روند افزايش معرفت كه به دنبال فرايند 
خوبي انجام  ها براي ثمردادن معارف بيشتر، به كارگيري و تأليف آن  اينكه بهمعارف، يا به دليل

ي استعمال و ثمردهي معارف، به دو نحو ممكن  آگاهي از طريقه. گردد شود، محقق نمي نمي
از طريق تعلم و . 2و ) ع(نحو فطري؛ مانند انبياء ي نوري الهي در قلب، به واسطه به. 1: است

ي قياس براي  نظر غزالي، خود آگاهي از طريقه به). 452: ، ص5(ر مردم ممارست؛ مانند بيشت
ي تدريجي، تأليف  بنابراين اين طريقه. به نحو فطري، از راه نوري الهي حاصل است) ع(انبياء 

هم مصداق ) ع(، در انبيايي مانند حضرت ابراهيم)معرفت سوم(ها براي رسيدن به نتيجه  معرفت
  .دارد

و اما «: گويد  غزالي ميمشكوة،گانه در  كه در بخش معرفي ارواح نوراني پنجحال توجه كنيم 
پنجم، روح قدس نبوي است كه منسوب به اوليا است آنگاه كه در نهايت اشراق و صفا 

يكي آن كه نيازمند تعليم و تنبيه و : شود  به دو قسم تقسيم ميروح مفّكرهباشند؛ و 
حدي  معارف پيش رود، و ديگري آن كه در شدت صفا بهاستمداد از بيرون است تا در انواع 

  ).287: ، ص13(» شود است كه گويا بدون استمداد از بيرون، از درون خود آگاه مي
روح (تقسيم است؛ اولي منطبق بر روح چهارم   به دو بخش قابلروح مفكرهبا اين بيان، 

س به طريق تعلم و ممارست  همان آگاهي از قيااحياء،گفته از  است كه در بيان پيش) فكري
شدن  ي نخست آگاه عنوان طريقه  بهاحياءاست و دومي منطبق بر روح قدسي نبوي؛ همان كه در 

مطرح » روح فكري«پس در هر دو شيوه، . ي نور الهي فطري معرفي شد واسطه از قياس، يعني به
 قدسي نبوي، روح مفكره در شكل ناب خود، يعني روح«. هاست است و اختالف در مراتب آن

كند كه ديگران ممكن است در زماني طوالني  پيامبران و اوليا را قادر به ادراك دفعي چيزي مي
  ).287: ، ص13(» ادراك كنند، اگر اصالً درك كنند

آنچه توجه بدان اهميت دارد اين است كه با اين توضيح، پنجمين روح، يعني روح قدسي 
ناب چهارمين روح، يعني روح فكري است و همين است تر و شكل رفيع و  ي عالي نبوي، مرتبه

 در اين سياق، ذوق«: گويد آبراهاموف مي. كند كه ديدگاه غزالي را از ديدگاه متصوفه متمايز مي
. كه اولي يكي از قواي نفس است ي عرفاني نيست، زيرا دومي، يك حال است، درحالي تجربه
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، )62: ، ص18(شود   ظاهر ميالمنقذانه در اي صوفي ي طريقه منزله اين واقعيت كه ذوق به
غزالي، آنچه ] خود[گويد در تناقض باشد، زيرا به بيان  ميمشكوة نبايد با آنچه غزالي در 

، 21(هاست  ها نيست، بلكه معناي حقيقي آن شخص بايد آن را جستجو كند، كلمات يا واژه
 كه انسان را قادر ي عقالني نفس است  بهترين قوهذوق،، و معناي حقيقي )166: ص
  ).166: ، ص21(توانست  سازد تا چيزي را ادراك كند كه با ساير قواي نفس نمي مي

روش برتر غزالي براي معرفت خداوند، روش «: گيرد وي در انتهاي بحث خود نتيجه مي
] روش[اين . چنين است كند كه اين صوفيانه نيست، با اينكه اين احساس را در ما ايجاد مي

  ).167: 2، 21(» شود لسفي است كه گاه در لباس صوفيانه ظاهر مينظامي ف
 است كه الجامشده در  البته بايد توجه داشت كه اين روش دقيقاً همان روش برهاني مطرح

ي  ي معرفت به خداوند معرفي شد و با آن تعابيري از استدالل عقلي كه همه ترين شيوه عالي
گيرد،  ي كساني چون متكلمان هم قرار مي ا مورداستفادهبس كند و اي شرايط برهان را اخذ نمي

پذيرد، تنها در حد  ها را نمي ي استدالالتي كه غزالي آن شايد بتوان گفت آن شيوه. تفاوت دارد
ي خود و با لحاظ  ي مفكره شدن از ادله باشد، نه رسيدن به اصل ادله كه شخص، با قوه آگاه
در اين دومي به قول غزالي، گره دور قلب باز .  دست يابدتواند ، بدان مي»برهان«ي شرايط  همه
كه چندان باالتر از » اعتقاد«ي  درواقع از مرتبه. رسد نوعي انشراح معرفتي مي شود و قلب به مي

تنها با عبور از موانع » معرفتي«چنين . رسد مي» معرفت«ي  نيست، به مرتبه» تقليد«ي  مرتبه
آگاهي از منطق و شرايط  موانع معرفتي موانعي از سنخ عدم. دآي معرفتي و غيرمعرفتي حاصل مي

  .هاي اخالقي كامل برهان است و موانع غيرمعرفتي، موانعي مانند آلودگي
 

   نتيجه. 4
شده، نشان داد كه غزالي به  تدقيق در متون مهم و اصلي آثار غزالي در بررسي انجام

اين . تواند بدان دست يابد، قائل است ان مياي كه انس ي معرفتي ترين مرتبه بودن عالي عقالني
از اين بررسي . نظر بسياري، از تيررس عقل خارج است ي نبوي معرفت است كه به مرتبه، مرتبه

  : توان بدين نتيجه دست يافت كه مي
ي تفكر  ترين سطح معرفت، شيوه ي دستيابي به عالي از آنجا كه از نظر غزالي برترين شيوه

 اخالقي ـ معرفتي فرايندهايبر  هذيب نفس است و ظهور عقل عالي مبتنيقياسي همراه با ت
شوند،  ي عالي خود دريافت مي توان گفت معقوالتي كه با رسيدن عقل به مرتبه است، مي

هاي خود به  ترين سطح دريافت ديگر، عقل در عالي بيان به. اند معقوالتي تصديقي ـ شهودي
ها در آن سطح،  ان ماهيتي تصديقي است و اين تصديقيابد كه ماهيتش هايي دست مي معرفت

بر اينكه  متعلقات شهود عقالني و الهامات رباني، افزون. شوند شهود مي) يا قلب(توسط عقل 
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درست . ها نيز هستند ميان آن» نسبت«اند، عبارت از شهود و دريافت  ي صور معقوله مشاهده
اي متفاوت   سطح حصولي معرفت كه مرتبهدر اطالق به» تصديق«و » تصور«است كه مفاهيم 

و دريافت آنچه در » حكم«توان محتواي شهود را از  روند، اما نمي كار مي با علم حضوري است، به
  .شود، مبرا دانست خوانده مي» تصديق«قالب مفاهيم ذهني و زبان 

، با توان رسيد ها مي ي نفس بدان شايد تفاوت شهودهاي عرفاني صرف كه تنها با تزكيه
آيند،  اي كه با استكمال عقالني و در سطح عقل قدسي حاصل مي شهودهاي عرفاني ـ عقالني

شود و  اين تفاوت، تفاوتي است كه غزالي ميان دو سطح معرفت عقالني قائل مي. همين باشد
پس معرفت در سطح . داند دومي را عبارت از استكمال همان اولي، با شدت وضوح بيشتر مي

لحاظ ماهوي   با معرفت در سطح عقلِ عالي كه همان رؤيت يا مشاهده است، بهداني، عقلِ 
 . اند يكي

شناسان  بودن از محل بحث معرفت اي كه به دليل شخصي برخالف شهودهاي عرفاني
بودن اين معرفت به لحاظ عدم امكان  شخصي. ي شخصي ندارد اند، اين معرفت، تنها، جنبه خارج

بر طي فرايند   ويژگي وضوح و انكشاف به ديگران است و چون مبتنيانتقال آن معاني با همان
اين معرفت، معرفتي . شود اخالقيِ كسب معرفت است، با تعليم صرف به ديگران منتقل نمي

اش، در مراحل ابتدايي درك  توانند حقانيت آن را ولو در سطح ظاهري عيني است كه ديگران مي

 شخصي، -ابند؛ بنابراين نه صرفاً عبارت از معرفتي كشفي يبصيرتكنند و در مراحل عالي بدان 
 .بلكه عبارت از معرفتي عقالني، شهودي و عيني است

 

ها يادداشت  

ي نبوي معرفت صورت پذيرفته،  ي مرتبه ي تحقيقاتي كه درخصوص ديدگاه غزالي درباره  عمده.1
ي نبوي معرفت و  آيند، ميان مرتبه يعنوان نمونه در ذيل م با تكيه بر متوني از آثار خود غزالي كه به

اي شهودي، مربوط به قلب و فراتر از تيررس  ي نبوي را مرتبه نهند و مرتبه ي عقلي تفكيك مي مرتبه
 : نكات محوري اين متون بدين قرارند. كنند عقل معرفي مي

  ).71-70: ، صص18( ي نبوي تر از مرتبه اي فراتر از حواس و تمييز، و پايين عقل، مرتبه •
  ).286 ـ 285: ، صص13(ي فراتر از عقل  آشكارشدن اموري در مرتبه •

 ).112 ـ 110: ، صص11 (ي معقوالت بصيرت وراي درجه مقام انبيا و اوليا و اهل •

: ، ص19(برد  ي واليت و نبوت وراي آنچه عقل به سوي آن راه مي هدايت در مرتبه •
302.( 

 ).121 ـ 120: ، صص5(  اليت، نه عقلادراك امور رباني با نوري در عالم نبوت و و •

 ).37: ، ص3(رساندن انسان به پذيرفتن صدق نبوت : كارايي عقل •
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تمايز ميان علوم اكتسابي و الهامي و قراردادن معرفت الهامي و نبوي دربرابر علوم  •
  ).20: ، ص4(شود  اكتسابي كه از راه تعقل و اكتساب تحصيل مي

گيرد،  خري كه از دو طريق بيروني و دروني صورت ميمثال ورود آب به داخل حوض يا است •
علوم انبيا و اوليا از درون قلب كه به عالم ملكوت گشوده است، حاصل دادن اين است كه  براي نشان

 23: ، صص4(آيد  دست مي آيد و علم حكمت از درهاي حواس كه به عالم ملك گشوده است، به مي
 ).24ـ 

 ).31 ـ 30:، صص10(فت، نسبت به راه تعلم برتري راه نبوت براي تحصيل معر •

ي فيلسوفان و  دادن اشكاالت اصلي انديشه  غزالي با نشانالفالسفه تهافتديگر،  ازسوي •
دهد و اينكه وي در  هاي فيلسوفان قرار مي هاي وي را در تقابل با انديشه تكفير ايشان، انديشه

ي  منزله وي به. ته باشد، دور از انتظار استي نبوت ديدگاهي در راستاي ديدگاه فيلسوفان داش مسأله
شود كه جريان اصلي فلسفه را در جهان اسالم دچار ركود يا  كسي در تاريخ فلسفه معرفي مي

   ).5: ، ص24: به عنوان نمونه نك(شكست كرد 

هايي كه به تبيين ديدگاه غزالي درخصوص  ترتيب طبيعي است كه در بسياري از پژوهش اين به
پردازند، شاهد تمايزي باشيم كه ميان ماهيت معرفت عقلي و نبوي نهاده  وي معرفت ميمرتبه نب

 :اند هاي متأخر ذيل از اين جمله پژوهش. شود مي

نگارنده . كتاب طه: ، قمتبيين فلسفي وحي از فارابي تا مالصدرا، )1384(ماليري، موسي  •
شود تا مالصدرا   كه از فارابي آغاز ميشناختي وحي را  معرفت-در اين اثر به شايستگي تبيين فلسفي

او كامالً معرفت وحياني «: دارد رسد، اظهار مي وي آنگاه كه به تبيين ديدگاه غزالي مي. گيرد پي مي
البته اگرچه غزالي معرفت وحياني و عرفاني را در يك طبقه . ...داند را با معرفت عرفاني همسان مي

كشف تام نبي، اعلي » .ها قائل نيست ، به تساوي آندهد، اما ازجهت كميت و كيفيت قرار مي
  ).98-97: صص، 20(ي معرفت عرفاني است  درجه

، ي نوين ديني انديشه، »وحي نبوي از ديدگاه غزالي«بهشتي، احمد و يعقوبيان، مهدي،  •
 .48- 9: ، صص1387، تابستان 13سال چهارم، ش 

ارند كه تبيين نهايي غزالي از د اظهار مي) 9: ، ص1(نگارندگان در چكيده اين مقاله  •
انگاري  تبيين عرفاني غزالي بر يكسان. وحي، عرفاني است ولي رويكردهاي كالمي و فلسفي نيز دارد

چنين نتيجه ) 45: ، ص1(نيز در قسمت پاياني . سنخي وحي، با الهام و كشف و شهود تكيه دارد
 . »...عرفاني وحي تكيه داردي  سازد، بر نظريه تصويري كه غزالي از نبي مي«: گيرند مي

طاهره : ، نويسنده»اي حقيقت وحي از ديدگاه فارابي و غزالي بررسي مقايسه«ي  نامه پايان •
: ارشد، دانشگاه قم، دانشكده الهيات و معارف اسالمي، تاريخ دفاع كارشناسي: استرآبادي، مقطع

1388. 

، »گاه غزالي و مالصدراتمايز بين وحي و كشف و شهود عرفاني از ديد«ي  نامه پايان •
ارشد، دانشگاه باقرالعلوم، دانشكده علوم انساني،  كارشناسي: زاده، مقطع علي صادق قاسم: نويسنده

 .1385: تاريخ دفاع
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با تأكيد (بخشي وحي از ديدگاه فلسفه و كالم اسالمي  بررسي امكان معرفت«ي  نامه پايان •
مسعود رهبري، : ، نويسنده)قاضي عبدالجبار معتزليسينا، سهروردي، مالصدرا، غزالي و  بر آراي ابن

 .1388: ارشد، تاريخ دفاع كارشناسي: دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مقطع

 

ها، با رويكردي  هاي موجود در آن نگارنده درپي تأمل و پژوهش در آثار غزالي و مواجهه با ناسازگاري
. سي مواجه شد كه در مواردي با رأي خود وي همسويي داشتشنا هاي نوين غزالي جديد در پژوهش

درخصوص ) Richard M. Frank(فرانك . اين رويكرد تاحدزيادي مرهون مطالعات ريچارد ام
، بنيامين آبراهموف )Frank Griffel(فرانك گريفل . شناسي غزالي است الهيات و جهان

)Binyamin Abrahamov ( و الكساندر تريگر)Alexander Trieger (نحوي در  نيز هريك به
  . گيرند مي آثار خود، اين انديشه را پي

 

، Al-Ghazālī's Philosophical Theology )24ي كتاب  فرانك گريفل در مقدمه •
 Inspired Knowledge in Islamic و الكساندر تريگر نيز در مدخل كتاب) 7-3: صص

Thought: Al-Ghazali's Theory of Mystical Cognition and Its Avicennian 

Foundation )26اي سنتي از غزالي كه  پردازند كه تصوير كليشه بدين موضوع مي) 4-1: ، صص
گيرد و اين تصوير بيشتر به دست ويليام  در آن، فلسفه طرد و تصوف موردحمايت قرار مي

ختن عموميت يافت، امروزه درحال فروري) William Montgomery Watt( مونتگومري وات
 .Michael E(اين رأي البته موردانتقاد برخي از محققان همچون مايكل مارمورا . است

Marmura( احمد دالل ،)Ahmad Dallal (و توبي ماير )Toby Mayer( قرار گرفته است.  
ي غزالي وجود دارند كه با عنايت  حال بايد اقرار كرد كه مسائل مهمي در انديشه درعين •

اين مسأله تا آنجا پيش . گيرد ي درخصوص غزالي موردترديد جدي قرار ميها، ديدگاه سنت بدان
-Al”ي  مند، در مقاله ي شواهدي قوي در بستري نظام رود كه بنيامين آبراهموف با ارائه مي

Ghazali’s Supreme Way to know God “ترين راه شناخت  دهد كه غزالي عالي نشان مي

 Al-Ghazālī and the "ي  عالوه، وي در مقاله به. ه استدانست  راه فلسفي ميهموارهخدا را 

Rationalization of Sufism"پردازد كه چگونه عقل در تصوف يا عرفان   به اين مهم مي
 .كند غزالي، نقشي متفاوت با نقشي كه در نظر متصوفه يا عارفان دارد، ايفا مي

 Al-Ghazali's Concept of"ي  نيز گفتني است كه فرانك گريفل در مقاله •

Prophecy: …") 23ي غزالي در انتقال عناصر  دادن نقش ويژه با اينكه درپي نشان) 141: ، ص
ي تشخيص حسن و قبح از ديد  ي فلسفه نفس به اخالف خود است، در مسأله سينوي در حوزه

تواند  ميگويد انسان با توانايي نظري خود بدون وحي ن كند و مي غزالي همان رأي مشهور را ابراز مي
 'Muslim philosophers "ي  اساس در مقاله همين وي بر. درست و نادرست را دريابد

rationalist explanation of Muḥammad's prophecy") 25, p: 175 (گويد به  نيز مي
دهد و حتي اينكه  ي آنچه در آخرت رخ مي تواند درباره اي نمي رأي غزالي هيچ استدالل عقلي
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فعال ما مشمول پاداش يا جزا خواهد بود، به ما چيزي بگويد؛ رأيي كه در اين قالب، يك از ا كدام
 . موردپذيرش نگارنده نيست

ي  فلسفي نبوت در انديشه-بازشناسي و تبيين عناصر عرفاني « ي نامه همچنين پايان •
ين به راهنمايي نگارنده، به قلم حس» ي اخير در غرب ساله به تحقيقات بيست غزالي باتوجه

 دفاع 1393ي عرفان تطبيقي دانشگاه شهيد بهشتي كه در سال  ارشد رشته اجتهاديان، كارشناس
 . دهد توجه قرار مي نحوي ويژه مورد شد، اين رويكرد را به

ي معرفتي را  ترين مرتبه نگارنده ارتباط مراتب گوناگون معرفتي با يكديگر و چگونگي آن در عالي. 2 
  . موردبحث قرار داده است) چاپ دردست (معرفتتأثير گناه بر در كتاب 

بخشي به كاربردهاي  نظام «، )ميترا(پورسينا، زهرا : بردن به اين نظر غزالي، ببينيد براي پي. 3
  .88، پاييز 41، شمارهكالمي- هاي فلسفي پژوهش، »گوناگون عقل در نظر غزالي

جد بدان معتقد است و كمتر موردتوافق  نگارنده كوشيده تا وجوه گوناگون اين رأي را كه خود به. 4
  .شارحان پيشين غزالي است، در مقاالت گوناگون خود به اثبات برساند

  ).2: ، ص12(» ... وال يبدل هو الحاكم الذي ال يعزل قاضي العقل ـ و» علي التوافق«فقد تناطق «. 5
گرداند و  در كار عقل برمي خطاي در نظر عقال را به دخالت خيال و وهم مشكوة االنوار غزالي در .6

فأما العقل اذا تجرّد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل يري االشياء علي ما «: گويد مي
  ).127: ، ص13(» ...هي عليه 

. 2بر مشهورات؛   مبتنيكالميآمده از راه داليل ظني  دست تصديق به. 1: اند از پنج راه ديگر عبارت. 7
تصديق ناشي از وجود شواهد و قرائني . 4تصديق ناشي از حسن ظن؛ . 3داليل خطابي؛ بر  تصديق مبتني

خود ) و ميل(تصديق ناشي از مطابقت با طبع و خُلق . 5آورد؛  كه در قلب عوام اعتقاد جازم پديد مي
-229: ، صص8(اي كه بر آن داللت كند  ي قول يا وجود قرينه شخص؛ نه ناشي از حسن ظن به گوينده

331.(   
تحصيل است،  ها در هر عصري قابل بر اينكه اين معرفت، تنها براي معدودي از انسان سخن غزالي دال. 8

ي فالسفه،  در شيوه. تواند شاهدي باشد بر اينكه غرض وي، معرفت فلسفي به معناي مرسوم آن نيست مي
آنكه غزالي بر  ، حالگيرد صرف استدالل و حركت بر طبق موازين منطقي است كه موردتأكيد قرار مي

 اين شيوه، وي را هم از .سازي اخالقي و ضرورت همراهي آن با طي مسير برهاني تأكيدي ويژه دارد پاك
  .كند فالسفه و هم از متصوفه جدا مي

كه ، ”Al-Ghazali’s Supreme Way to know God“ي   بنيامين آبراهاموف در مقاله.9
، تا حد زيادي مديون آن »عقل«ي  خود از ديدگاه غزالي دربارهيافتن به برداشت  نگارنده در اطمينان

ي فلسفي است، اگرچه خود وي در  ي برتر غزالي در معرفت خداوند، شيوه ، اصرار دارد كه شيوهاست
گويد   مي”Al-Ghazali and the Rationalization of Sufism“اي ديگر با عنوان  مقاله

كنم غزالي به هر دو  ام، اكنون فكر مي  آورده”… The Supreme“ي  برخالف آنچه در مقاله
طريق كشف و عقل براي معرفت خدا اعتقاد دارد، ولي اينكه در برخي از آثار غزالي روش عقلي در 

 آبراهاموف در )41: ، ص22(دهد كه وي قوياً به اين طريق گرايش دارد  گيرد، نشان مي رأس قرار مي



 شيراز فصلنامه انديشه ديني دانشگاه 

 

44

دهد  د كه عقل در تصوف غزالي جايگاه مهمي را به خود اختصاص ميكوشد تا نشان ده س اخير مي مقاله
درمجموع، خواه ما : گويد او مي. شود كار گرفته مي ي عرفاني به ي محك داوري براي تجربه منزله و حتي به

كند، يا وي هنگام بحث از مفاهيم  بپذيريم كه عقل در تعليمات عرفاني غزالي جايگاه نخست را احراز مي
واضح است كه ...كند، يا اينكه ميان آن دو در نوسان است،   از هر دو طريق سنتي و عقلي دفاع ميعرفاني

 discursive)تر، روش عقلي استداللي  ، يا به بيان دقيق(rational thinking)تفكر عقلي 

reasoning)جايگاه مهمي را در آثار او، دربرابر موضع عقل در آثار صوفيان پيش از وي به خود  
   ).22: نك(دهد  اختصاص مي

  ). 452: ، ص5(آيد   نيز مياحيا» كتاب الفكر«اين مطلب در . 10
اين ) 201: ، ص9(» فاما ايمان ارباب المشاهده الناظرين من مشكاة الربوبيه كذلك تكون«. 11

 و اين كند مطلب كه غزالي دريافت صدق نبي را نه به صرف معجزه، بلكه به استدالل عقلي نيز مبتني مي
 با بيان ديگري ارائه المنقذشمرد در  اي تقليدي، مي بر تحصيل معرفت و نه شيوه راه را راهي مبتني

  ).74- 73: ، صص18: نك(شود  مي
 موردتوجه ”Al-Ghazali’s Concept of Prophecy“ي  فرانك گريفل همين موضوع را در مقاله

ي نبوت و  سينايي آموزه شناختي ابن اصر رواندهد كه غزالي با پذيرفتن عن دهد و نشان مي قرار مي
ي اشعري متفكران پس از خود را از اين ديدگاه متأثر ساخته؛  واردكردن آن در مسير تفكر، انديشه

بردن به صدق نبي از راه معجزه را با  ي پي ي با پيشينيان خود، طريقه  كه فخر رازي در مقايسه نحوي به
تر از روشِ  اي پايين شوند اين روش در مرتبه داند كه موجب مي شناختي مواجه مي اشكاالتي روش

  ).23: نك(بر حكم ازطريق توجه به پيام و ويژگي اخالقي نبي قرار گيرد  مبتني
ي  ، نه به شيوهالعمل ميزانگويد غزالي در پاسخ سؤال احتمالي ذكرشده در  آبراهاموف مي .12

ديگر، غزالي  ازسوي. كننده است  و اين، خود، گيجي متكلمان كند، نه به شيوه صوفيان تصريح مي
نظر  اين شيوه، به. ي عرفاني ترجيح قائل است گويي درصدد القاي اين نظر است كه وي براي تجربه

ي غزالي  نظريه«ي  وي در مقاله. اي براي كتمان رأي حقيقي غزالي از مردم است آبراهاموف، وسيله
ي كتمان استفاده  كه در بحث عليت هم غزالي از اين شيوهكند  نيز استدالل مي* »درخصوص عليت

  ).148-147: ، صص21(كرده است 
* “Al-Ghazali’s Theory of Causaility”, Studio Islamica, 67 (1988), pp: 

75-98. 
: و الثانية. القريحة النافذة و الفطنة القويه و هذه عطيه فطرية و غريزه جبلية اليمكن كسبها« .13

ان يعتقد في أني من اهل : و الثالثة... اطنهم من تقليد و تعصب لمذهب موروث و مسموع خلو ب
 ).202: ، ص9(» ...البصيره بالميزان

  . در روزهاي آخر عمرشالجاماش و  گيري  در دوران كنارهقسطاس در دوران اقامت در بغداد، ميزان. 14
ي را به نظر فيلسوفان مسلمان، خصوصاً آبراهاموف در اينجا و در چند جاي ديگر، نظر غزال. 15

  ).149: ، ص21(بيند  سينا نزديك مي فارابي و ابن
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اند، در  هايي بسيار مهم  كه همراه با ساير مباحث در اين كتاب، بيانمعارجاين بيان غزالي در . 16
 . شود ي آبراهاموف ارائه نمي مقاله

معارج  و المضنون به علي غير اهلهايي چون ه به اعتقاد سليمان دنيا، كتابالزم به ذكر است كه 
. هاي غزالي محسوب شوند، قطعاً متعلق به اوست توانند ازجمله كتاب  كه از ديد كساني نميالقدس

ي مطالب  ي عرضه ها و نحوه ها و روح حاكم بر آن او اين ادعا را با تكيه بر محتواي مطالب اين كتاب
هايي، به  نايت به ارجاع خواص از سوي غزالي به چنين كتابها، نيز، با ع ي شواهد در آن و ارائه

  ).146-144: ، صص2(رساند  اثبات مي
 موضوع ديدگاه ”Al-Ghazali’s Concept of Prophecy“: ي نيز فرانك گريفل در مقاله

 الفالسفه، فضايح الباطنيه و فيصل التفرقه بين هاي تهافت ي نبوت، با تكيه بر كتاب غزالي را درباره
  دهد كه رأي غزالي در معارج نيز همان رأيي دهد و نشان مي الزندقه واالسالم موردبحث قرار مي

بودن مطالب زيادي از  شود؛ با اينكه كساني به دليل مشترك هاي فوق برداشت مي است كه از كتاب
   ).138 و 132: ، صص23(اند  سينا، در اعتبار انتساب آن به غزالي ترديد كرده معارج با سخنان ابن

ي غزالي بر كتاب  تيميه رأي خود را درباره ابن«: گويد آبراهاموف در همين يادداشت خود مي. 17 
بينيم كه در آثار  بودن است، اما ما مي كند كه مظنون به جعلي مبتني ميالمضنون به علي غيراهله 

 .»معتبر غزالي هم مبنايي براي اين محكوميت وجود دارد

  .اند  آمده95، ص معارجوشه، در كلمات در كر. 18
تعبير انتهايي غزالي بر تعبيرهايي كه در بحث تفكر و نيز بحث موانع معرفت در استفاده از . 19

 .برد، مطابقت دارد روش قياس به كار مي

را » حقيقت عقيده«هايي كه  در معرفي كتاب) 39-38: ، صص6 ( االربعينغزالي در كتاب. 20
)  استاحياء» كتاب قواعد العقائد«كه يكي از فصول  (الرسالة القدسيةدست آورد،  ها به توان از آن مي

كتاب «هايي چون   را به كتابروايح معرفتكند، ولي استشمام   را معرفي مياالقتصاد في االعتقادو 
 و بخش احياءدر » كتاب التوكل«در ابتداي » باب التوحيد«و » كتاب المحبة«و » الصبر و الشكر

اسماء مشتق از « خصوصاً در بحث المقصد االسني في معاني اسماء اهللا الحسني را به بيشتري

اي در كار   را كه در آن، مالحظه و مضايقهپرده به حقايق معرفت بيدهد و  ارجاع مي» افعال
 المضنون به علي غيراهلههاي  يعني كتاب» از غيراهل آن دريغ شده است«هايي كه  نيست، به كتاب

 :كند دهد، اما دو نكته مهم موردتوجه آبراهاموف سخن سابق را تأييد مي ارجاع مي

يك از  ، هيچالمضنونهاي  شدن حقايق معرفت در كتاب بر گنجانده اينكه با وجود اظهار غزالي دال. 1
كنند،  ي روش برتر معرفت خداوند بحث نمي  درباره المضنون الصغيروالمضنون الكبير دو كتاب 

  .ها به غزالي هم ترديد وجود دارد نكه در صحت انتساب آننظر از اي صرف
المقصد كند، در   معرفي مياحياء را برتر از المقصد االسنيبا وجود اينكه غزالي در اين معرفي، . 2

گويد كه خداوند پس از فناي  پردازد، مي خداوند مي» الوارث« هنگامي كه به تبيين صفت االسني
و » لمن الملك اليوم«: گويد چيز به سوي اوست و اوست كه مي خلق باقي است و بازگشت همه

اين ندا، حقيقت چيزي است كه در آن وقت برايشان ...» هللا الواحد القهار«دهد  اوست كه پاسخ مي
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به اينكه ملك در ...كنند و  بصيرت همواره معناي اين ندا را مشاهده مي شود، اما صاحبان مكشوف مي
  :گويد آنگاه مي.  لحظه از آن خداي يگانه قهار است، يقين دارندهر روز و هر ساعت و هر

كند كه حقيقت توحيد فعلي را ادراك كرده باشد و بداند كه كسي كه در  و اين را كسي درك مي ...
از كتاب » كتاب التوكل«ملك و ملكوت يگانه در فعل است، واحد است و ما به اين مطلب در ابتداي 

 اين كتاب، گنجايش آن را نداردايم كه بايد بدان مراجعه شود، چراكه  ره كرده اشااحياء علوم الدين
اليحتمل يعني «: گويد آبراهاموف در پاورقي مي. »فان هذا الكتاب اليحتمله...«  )161: ، ص16(

  ).154: ، ص21(» تواند چيزي را دربربگيرد چيزي به دليل اينكه يك راز است نمي
كند اين است كه در انتهاي  ي بحث خود بدان توجه مي اموف در ادامهي مهمي كه آبراه نكته. 21

 غزالي، با ظرافت پاسخ به اين سؤال كه مكان اين رؤيت در آخرت كجاست، احياءاين بحث در 
بر رؤيت خداوند با چشم  رسد وي موضع جمهور مؤمنان مبني نظر مي گويد كه به اي سخن مي گونه به

ي  منزله تر با تفسير رؤيت به كه روشن است كه پيش درحالي). 331: ص، 3: نك(كند    را اخذ مي
 هم كه پيش از االقتصادوي حتي در . ، از ديدگاه ايشان فاصله گرفته بوده است»معرفت تكميلي«

  ).157: ، ص21(كند  ترك بغداد نوشته بود، همين موضع را اظهار مي
بطريق الكشف بواسطة نور الحق و هو ] ال اله اال اهللا[= و الثالثة ان يشاهد ذلك «: گويد غزالي مي. 22

و . مقام المقربين، و ذلك بأن يري اشياء كثيرة ولكن يراها علي كثرتها صادرة عن الواحد القهار
الرابعه ان اليري في الوجود اّلا واحداً و هي مشاهدة الصديقين و تسميه الصوفيه الفناء في التوحيد، 

 واحداً فاليري نفسه ايضاً، و اذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد، كان فانياً النه من حيث اليري اّلا
 ».عن نفسه في توحيد، بمعني انه فني عن رؤية نفسه و الخلق

: ، ص13(» ... لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً علمياً و منهم من صار له ذوقاً و حاالً... «. 23
276.(  

24. Mishkāt al-anwar, tr. rep. of London, ed. 1924, Lahore 1952, p: 106. 
25. “Some of them, however, arrived at this scientifically, and others 

experimentally and subjectively”. 
  . نوشته استحالآبراهاموف . درست استالحالة . 26
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