
 
 
 
 

 

 یان، متصوفهگرااباحهبا فالسفه،  در مواجهه مواضع پارادوکسیکال غزالی
 

 *پور رحیم السادات فروغ 
 

 چکیده 
زنــدگی  در طــولمحمد غزالــی ازجملــه اندیشــمندانی اســت کــه  ابوحامد

و بــراي  ههاي گونــاگون پرداختــ فکري با اندیشه يرفرازونشیب خود به مواجههپُ
پنداشــت، آرا و عملکــرد پیشــینیان و آنچه صالح دین و دنیــاي مســلمانان می

چگــونگی خصــوص در ، جاي آثارش. او در جايه استکشیدچالش معاصران را به 
را  ، مالك و معیارهــاي علمــی یــا اخالقــیهاي مقبول و مطرودهگامواجهه با دید

 ياســت. مقالــه کــردههاي مختلف را به پیروي از آن دعــوت ه و گروهکرد مطرح
 است و این امر یادشدههاي صدد آزمودن پایبندي خود غزالی به مالك حاضر در

 مســلمانیان گرااباحــهبررســی مواضــع وي در برخــورد بــا فیلســوفان و  بــارا 
رساند. این مقاله که می دیگر، به انجامسو و متصوفه درسويکدری )نمایانصوفی(

نهادن مقابل باتالش دارد تحلیل خود را  ، شوداي انجام میبا روش تحقیق کتابخانه
ارائــه کنــد و بــه  دیگــرانحــداقلی از آثــار  يعین متون و آثار غزالی و استفاده

ي و نحوه دیدگاه غزالی يغزالی را با ترازوي خود غزالی بسنجد. مقایسه ، تعبیري
دهــد کــه معیارهــاي نشــان میي یادشــده آراء و افعال سه دســته با برخوردش
مســلمین و طرفی، محافظت بــر دمــاء بی ، حفظآزاداندیشیاي همچون پسندیده
مطــرح  نحوي دوگانــههب هاي ويگیري یانه، در موضعگراگروه داريجانبدوري از 

 است. یافته بوده و در آثارش انعکاس

 .پارادوکسیکال .5 متصوفه، .4یان، گرااباحه .3فالسفه،  .2غزالی،  .1 :کلیدي گانواژ
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بعـد از هـاي زماني هبـر هـم هم خود و  يبر زمانههم  ،پذیرفت و در جایگاه یک اندیشمند
رون و بیـرون، مـتالطم و متحـول دجهان ، اثري عمیق گذاشت. براي او حاضر عصرتا  ،خود
شخصـی و  زنـدگی چنان عظیم بود که تمامی جوانب رخ داد،ما تحولی که در درونش ا، بود

 کـرد. پیش و پس از ایـن تحـول تقسـیم و حیات او را به داد قرارتأثیر را تحت شااجتماعی
داب و آو  هااندیشـهشود او پس از این، بـا  است که چنین تحولی باعث گریزناپذیرطبیعی و 

 کند. زیستبا قبل متفاوت  یعادات
 تحوالت اساسی فکري، امـري عـادي و ایندر  مختلف ضعامواتخاذ و  اندیشهدوگانگی 
ایـن  يوسـعت دامنـه ،کنـدمی توجـه ، امـا آنچـه در مکتوبـات غزالـی جلـبمتوقع اسـت

نـه و جاهال هـايداريجانبو دوري از  آزاداندیشـیبـر  ،تفکـر يدر حوزهاو  .هاستدوگانگی
حال، عینراما د ،کندمی تأکیدمدارا و مرافقت با همگان به  ،اخالق  يدر حوزهو  ،گرایانهگروه

اعـم از فیلسـوف، مـتکلم،  ،معاصر و متقـدم ورزاناندیشهکثیري از منش یا دیدگاه  روش یا
 طـردتنها نقـد، بلکـه نـهرا مفسر، محدث، فقیه، قاري قرآن و حتی ادیب و شـاعر و طبیـب 

وي با فالسفه و جمعی از مسـلمانان کـه غزالی  يمواجههشواهدي از این نوشته در . کندمی
 بـه. شودمیبررسی  ،با صوفیان اشمواجهه مقایسه با در ،کندمی متهمگري ها را به اباحهآن

 اینکـهمگـر  ،باشـد غزالـی بر عین سـخن بیشترین تکیهاست که  ضروري، موضوعمناسبت 
که  استاین  سعی نویسنده بر به همین سبب؛ شودشرح بیشتري الزم ، جهت ایضاح مطلب

 استفادهپژوهان یل و تفسیر شخصی یا از مطالب سایر غزالیتحلاز کمترین مقدار ممکن،  به
نشود و قضـاوت خواننـده در  تحمیلاصلی دهی خاصی بر متون جهت با این هدف که ،کند

 .شود حاصل غزالیخود  نوشتاربا تمرکز بر تنها  ،موجود هايدوگانگیدریافت 
برخـی از  هاينوشـتهتـوان در توجه به تناقضات موجود در آثار غزالـی را می يپیشینه

تهافـت اندیشمندان مشاهده کرد. هـانري کـربن پـس از بررسـی مشـی فلسـفی غزالـی در 
ایـن شـده کـه کوشـش غزالـی مصـروف اثبـات  يکند که اگرچه همه، تصریح میالفالسفه

اما خود وي چنـین امـوري را بـا  ،توان هیچ امري را ثابت کردازطریق استدالل فلسفی نمی
غزالی  تأثیربررسی  ). سعید شیخ هنگام261 :1377 ،ربنوک( ندکمیاستدالل فلسفی اثبات 

 خـود بـه) و ابراهیمی دینانی در مقدمه و در متن اثر 73-71 :1365 ،شیخدر جهان اسالم (
غزالـی  هايدوگانگیاي از پاره ،)1390 دینانی، ابراهیمی( منطق و معرفت در نظر غزالینام 
نقد ) و 1391 زارع، کمپانی(حیات فکري غزالی کتاب  نویسندگان دواند. کرده خاطرنشانرا 

ناهماهنـگ غزالـی  هايدیـدگاه) نیز در آثـار خـود بـه تبیـین برخـی 1384 یثربی،(غزالی 
 -136و  119: 1389 پـژوه،دانش( ستیهندگی غزالـینظیر  هاییلهمقا همچنیناند. پرداخته

جایگـاه ) و 147 -126 :1389 ،اسالمی اردکانی(غزالی و اخالق داوري و ) 145-141و 137
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به محـور اصـلی مطلـب خـود، باتوجه ،)100-71: 1391 ،پوررحیم( غزالی يزن در اندیشه
حاضـر  ي. مقالهاندغزالی را بیان کرده هاي اقوام و افعالهایی از ناهماهنگینمونه ،مناسبتبه

از  هایینمونـهو در ضـمن آن، انـد که هریک موضـوعی را دنبـال کرده یادشدهآثار  برخالف
در قبال سـه  پارادوکسیکال غزالی بررسی مواضع اند،هاي غزالی را هم ملحوظ داشتهتناقض

ي کـاري کـه برگزیـده، شـیوه و جایگاه اصل و بنیان پژوهش قـرار داده در گروه منتخب را
همـراه بـا دهـد کـه امکـان می مقالـه يخواننـده بـه. این شیوه استغزالی محوریت متون 

 .مقایسه و داوري کند ،پژوهش يمسأله يدربارهنویسنده 
 وایـده اصـل  قبـول یـارد هـاي ایـن نوشـته، یـک از بخشکـه در هیچنسخن آخـر ای

 ،است ارزشمند در جاي خود . این مبحثنیستنظر مد اوطرف مقابل هاي غزالی یا استدالل
را  او کردنعمـل و اندیشـیدنغزالـی و چندگانهمواضـع همـاهنگی نا تنهانوشتار حاضر  لیو

 .کندمیدنبال 
 

 فکري  و پرهیز از تعصب  آزاداندیشیوصیه به ت . 2
در و قضـاوت عادالنـه  امـدار و آزاداندیشیغزالی، دعوت به  هاياز نوشته هاییبخشدر 
 او ،هادر ایـن قبیـل نوشـته شـود.می موافـق و مخـالف دیـده يآراو  هـاگروهبـا  يمواجهه

منصـفانه بـا  به برخـورد کند ومی تقبیح راخودي  يحقانیت در گروه و ایده منحصردانستن
 کـه بـر خـوردمی به چشـم التفرقه فیصلاي از این دعوت در . نمونهکندمی ترغیب همگان

دارد و  کسی به مـذهب اشـعري گـرایشبه فرض، اگر  گویدمیو  کندمی تأکید آزاداندیشی
در  د که از کجا فهمیدي که حـقشو دارد از او سؤال ، جاداندمی یلکفر جرا مخالفت با آن 
 ؟کنـیمی باقالنی را تکفیرمثالً این فهم،  يپشتوانه و چگونه بهاست  منحصر مذهب اشعري
به کفـر و  ،نظران بداندب یکی از صاح آنِاز فقط حق را کسی اگر کند که می غزالی تصریح

 یادشـده نظـر اعتقادي، صاحب چنین با چون شده ؛ به کفر نزدیکنزدیک شده است تناقض
بـا او یـا مخالفـت موافقت برحسب  را و کفر افرادایمان  وداده  معصوم قرار نبیرا در جایگاه 

نظري، تفکر و اندیشه را واجب و است چون هر صاحب  به تناقض نزدیک و کرده است؛ثابت 
بینی، از از سـر روشـن نظري اگر صاحبکند که می تأکیددر ادامه او  .داندتقلید را حرام می

کـه  کند ایشان را مقیدولی  ،دنبه دلیل کن را منوط اوبخواهد که قبول دیدگاه پیروان خود 
اگـر قبـول . کـرده اسـتها را بـه تقلیـد دعـوت هم آن باز، بپذیرندرا او  یل مقبولِدال فقط

نـه  ،باشد استدالل هم آزادباید فرد در پذیرش یا رد  باشد،اعتقادي منوط به قبول استدالل 
دیگـري از اجبـار  يشیوه همعمل  این چراکه ؛باشد استدالل خاصی را بپذیرد بورمج اینکه

 .)23-19 :1413غزالی، ( اندیشینه آزاد ،و نوعی تقلید استبه قبول 
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 خاطرنشـانغزالـی شـود و می تکـرار گیريموضـعهمین نیز  االعتقاد فی االقتصاددر  
تکفیر و  باشد، غیر از گروه خودشانرا که  ايکند که بسیاري هستند که هر گروه و فرقهمی

اما حق این است که حکم به تکفیردادن، باید تابع مالك و ضوابطی باشد کـه  ،کنندانکار می
(پس تابع مالك  است یا با داللت عقلی و اجتهاد و استنباط به دست آمده، نقلی يبا ادلهیا 

دانستن جان و مال افرادي که شهادتین مباح). فردي و گروهی نیست هايخواستیا میل و 
هـزاران کـافر کشـته  ،طاخاگر به خطاست و، خوانندمی ن نمازانامسلمي هگویند و به قبلمی

 :1424غزالـی، ( شـود خطا ریختهز خون مسلمانی بهاست تا اینکه چند قطره ا بهتر ،نشوند
 ؛شـودکردن تقبـیح مییی تمام، تکفیرنیکو نیز به فیصل التفرقهدر عباراتی از  .)135 -133

 ،)راندندر حکمتوقف (بودن چیزي دچار تردید شدي، هرگاه در کفر« :این عبارت با ازجمله
اسـت کـه جهـل بـر  بر طبایعی غالـب ،به تکفیرکردن دارد و مبادرت کردن اولویتبر تکفیر

 االقتصـاداسـت کـه  محقق روشن يخواننده بر .)66: 1413غزالی، ( »باشد کرده ها غلبهآن
شـده و  ) نوشـته487 - 465حیات علمی غزالی (اول ي اثري است که در دوره االعتقاد فی

و در  )499 - 488عزلـت اوسـت (ي دوم کـه دوره ياسـت بـه دوره متعلـق التفرقه فیصل
کـه از  الضـاللمـن  المنقذ متنی در شده است. یک مطلب و یک مدعا دنبال هااین يهردو

بـر  غزالـی تأکیـدسـومین سـند بـراي  ) است،505 - 499(سوم حیات او  يمکتوبات دوره
 اسـت. تکفیر و تحریم ،دنبال آن اي و بهعصب نارواي گروهی و فرقهو پرهیز از ت آزاداندیشی

کـه دهـد فالسـفه، هشـدار و تحـذیر می يآرابرخی  هنگام نقل و بررسی وي در این کتاب،
خـردان ها بیتن چراکه ؛داد قرارآن  يگویندهشمردن یک سخن را  نباید مالك باطل یا حق

ل. خردمندان به سـخن و باط نه افراد را با حق ،سنجندکه حق و باطل را با افراد میهستند 
بلکه حق را بشناس،  ،ناسحق را با مردان نش: فرمودکنند که ) اقتدا می(ععلی امیرالمؤمنین

گفتـار و اصـل  خرد و عقـل، بـه مـتنپس انسان صاحب  .1شناخت حق را خواهیآنگاه اهل
اش گوینـدهنظر از اینکـه (قطع پذیردمی، واقعیت بود اگر صحیح و مطابق ؛پردازدمطلب می

 ي)؛ اگرچـه گوینـده588 :الی، بی تـاغز( کندو اگر غلط و باطل بود، رد می چه کسی باشد)
 .او باشد مسلکهمو  گروههمیا ، نظرهمدوست، مراد، مرید، ، آن

 

 غیرخودي  ي. برخورد غزالی با اندیشه3
 فالسفه .1. 3

تهافـت اوسـت. در  مشـهور هايگیريگیري غزالـی در مقابـل فالسـفه از موضـعموضع
تا پایـان   ،برخورد يغلیظ و شدید است و این نحوه، برخوردي فالسفه با برخورد او ،الفالسفه

فالسـفه و  يبعـد از شـرح و تفصـیل برخـی آرا ،. در ایـن کتـابشـود می   حیات او نیز دیـده 
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دانـد، هـم می نادرسـتهـم را  مسـألهها، اعتقاد ایشان به ایـن سـه آن يدانستن همهباطل
. نفـی معـاد جسـمانی. 3 ؛یـاتئجز داونـد بـهخ . نفی علم2 ؛. اعتقاد به قدم عالم1کفرآمیز: 

کنـد کـه اگـر فالسـفه چنـین می اي ناشناس سـؤالغزالی در انتهاي کتاب، از زبان گوینده
حکـم و وجوب قتل هرکسی که به اعتقادات ایشـان بگرایـد،  هاآیا بر کفر آن ،عقایدي دارند

 ،مسـألهکه سخن فالسفه در این سـه  کندمیتصریح  دهی؟ و خود در مقام پاسخمیقطعی 
هم در اعتقاداتشان وجود دارد که بدعت است و ازنظر کسـانی  هایینمونهکفر صریح است و 

در . )309 -307: 1972غزالـی، ( رونـدشـمار می کـافر بـه، کننـدمیکه مبتدعان را تکفیر 
 ،که باید تکفیر شـوند را مشخص کند هاییگروهخواهد مینیز آنجا که  االعتقاداالقتصاد فی 

پیـامبر وجـود صـانع و نبـوت پردازد و معتقد است ایشان گرچه به به فالسفه (مسلمان) می
نظـري    یادشـده   ي مسـأله سـه  امـا چـون در  ،دارند (ص) و حقانیت سخنان ایشان ایماناکرم

شوند و دیدگاهشان کفـر میایشان محسوب  يکنندهو قرآن دارند، تکذیب (ص) خالف پیامبر 
اي که بـر دنیا در تعلیقهسلیمان  .)135 -134 :1424غزالی، رود (شمار میمحض و جلی به

کنـد و معتقـد اسـت او در غزالی اظهار شگفتی می گیريموضعاز این  ،نوشته مذکوربخش 
کفر و ایمان نهایت احتیاط را داشته و گفته هـرکس مسـلمانی را  يمسألهمواضع دیگر، در 

. او دارد، بر حذر میحتی لفظ کفر را به زبان آورند اینکهتکفیر کند، کافر است و مردم را از 
دهـد و بـا ذکـر می توجـه التفرقهفیصل با  تهافت الفالسفهدیدگاه تکفیرگرایانه  دوگانگیبه 

کنــد و در می معرفـیتسـامح و اهل بلنـدنظرفـردي را ، غزالـی 2التفرقـهفیصـل  عبـاراتی از
، غیـر از غزالـی تهافـت الفالسـفهگیر گیرد کـه غزالـیِ سـختمیاین بحث نتیجه  يخاتمه
 دوگـانگی تأییـددر اینجا پـس از . )113 -309 :1972دنیا، ( 3است التفرقهفیصل گیر سهل

نیـز غیـر از غزالـی التفرقـه فیصل  افزاییم که حتی غزالِی بخشی ازدنیا، میسلیمان  مدنظر
براي اثبات این مدعا کافی است همان بخش از سخن غزالـی  .بخش دیگر همین کتاب است

در مقابـل بخـش دیگـري از ایـن  ،دنیا به آن اسـتناد کـردهرا که سلیمان  التفرقه فیصل در
، 4نفـی معـاد جسـمانی کتاب قرار دهیم که پس از بیان اعتقاد فالسفه بـه معـاد روحـانی و

اثبـات  کنـد:با ایـن اوصـاف تعریـف میمقید را  يخواند. او زندقهمقید می فالسفه را زندیق
م تفصـیلی خداونـد صانع در کنار نفی عل حسی و اثبات معاد عقلی در کنار نفی لذات و آالم

غزالـی، مقید، نوعی اعتراف به صـدق انبیـا وجـود دارد ( يگوید در زندقهمی سپس ،ربه امو
1424: 56- 57(. 
آن فیلسـوفان درخصـوص معـاد جسـمانی را  يهروینیست که غزالی چرا بر ما روشن  

که طبق مالك خودش، ایشان به وجود صانع و به اصـل درحالی ،داندها میموجب تکفیر آن
اعتقاد اشاعره  که معتقد است، مثالً ولی در مقابل ،و اعتراف به صدق انبیا دارند اندقائلمعاد 
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بـر تکـذیب گفتـار نبایـد عرش را  خدا بر ياثبات فوقیت براي خداوند و نیز اثبات استوا در
بـه است دیگري که شایسته ي ؟ نکتهکردکفیر کرد و نباید ایشان را تحمل (ص) رسول خدا

با استناد به تصریح خود غزالی  ،مالك صحت و سقم یک نظریه کهاست  اینشود، توجه آن 
یا روش استدالل یک فرد یا گـروه ، ها، برهاننباید مقبوالت، مطلوب ،که پیش از این آوردیم

 ؛شـود ین و مشخص سـنجیدهبودن، در مطابقت با فهمی معخاص باشد و نباید حق و باطل
 اینکـهکـرد: اول در بحث معاد جسمانی و حشر بدن نبایـد از دو نکتـه غفلـت ، مبنابرهمین

مجـدد بـدن  ياخروي و کیفیت معاد جسمانی (اعتقاد به اعاده بدني بارهدرغزالی ي نظریه
اسـت و  ارائـه شـده براي وقوع معاد جسـمانی ی است کهشده) تنها یکی از توضیحاتمعدوم

و متقـدم) مـردود و  متـأخرنـزد برخـی از فالسـفه (اعـم از  ،استدالل وي براي این مطلوب
تنها مالك اعتقاد فالسفه به معاد جسمانی، برهـان و  اینکهدوم  ؛مخدوش شمرده شده است

بـودن مبرهناز  یهاضحوالرئیس که در استدالل عقلی و فلسفی نیست و فیلسوفی مثل شیخ
ابن (شفا  الهیاتنظیر  ،در مواضع دیگري آن پرداخته، نقد بحث کرده و به حشر بدن دنیوي

یعنـی ، مصـدق  با استناد به قول صادق  ،)681: 1364سینا، ابن( نجات) و 460 :1376 ،سینا
 اسـت کـهتصریح کرده  و کرده دین اعالمضروریات  ءمعاد جسمانی را جز ،(ص)پیامبر اکرم

دیگـري هـم کـه غزالـی  ينمونـه. در دو ، بـاور راسـخ داردجسمانی به تحقق ثواب و عقاب
وضع به همین منـوال اسـت: در بحـث علـم خداونـد بـه ، مسلمان را تکفیر کرده يفالسفه
خـود در اثبـات علـم  ي، نظریـهاشـارات ازجمله نمط هفتم ،سینا در برخی آثارابن ،جزئیات

 ،سـیناابن(   اسـت   آورده تحقق این علـم اسـتدالل    ي کرده و بر نحوه   به جزئیات را بیان   تعالی باري 
عـالم  غزالی خـود بـه حـدوثعالم نیز باید گفت چون  در مبحث قدم . )311 -3/307 :1949

 -89: 1972 غزالـی،( دانـدخداوند میوصفی مختص (زمانی) را  معتقد است و ازلیت و قدم
(ص) ن و تکـذیب پیـامبرانامسـلم ياعتقاد به خالف این رأي را مخالفت با رأي همه ،)135
مسلمان در عـین اعتقـاد ي هاین در حالی است که قبل و بعد از او، برخی فالسف ،شماردمی

و مـالك تمـایز خداونـد از غیـر را    اند شده قائل   تعالی، به قدم زمانی عالم همتایی ذات باريبه بی
نمط /3: 1379سینا، ابن ( نیزمانه قدم  ، اند بالذات) دانسته  ذاتی (وجوب  امور دیگري نظیر قدم 

یـک از مسـلمانان پس این ادعا که ازلیت و قدم عـالم نظـر هیچ؛ )138 -127 و 83 -67، 5
 دیگران)ي بارهقراردادن فهم و باور شخصی (براي قضاوت درنیست، چیزي نیست جز مالك 

 کرد.و این همان بود که غزالی از آن نهی می
آنجاسـت کـه  ،آوریما فالسفه مـیب ياي که از غزالی در مواجههآخرین برخورد دوگانه

دانشان با اندكي هدهد و از مقابلمطالعه پرهیز میسو جویندگان علم را از اظهارنظر بیازیک
 ورزد:نوعی به آن مبادرت میدیگر، خود، بهاما ازسوي ،کندمی علماي مبرّز منع
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شـمرد میناپذیر جهل و نوعی بیماري عالج يغزالی حماقت را یکی از اقسام چهارگانه 
نشانه و مالك حماقت این است که کسی دو سه روزي به تحصیل علمـی  که معتقد است و

که عمر خود را صرف تحصـیل کند اعتراض و اشکال حال، به علمایی  شود و در اینمشغول 
ل خُـرد بـه عـالمی ی نمیاند. چنین شخصآن علم کرده داند که اعتراض یک متعلّم و محصـِّ

نـه قـدر و جایگـاه واقعـی خـود را  اوبزرگ، دلیلی جز جهل و فقدان علم و معرفـت نـدارد. 
شـود و بـه شناسد و نه قدر و شـأن آن عـالم را؛ بجاسـت کـه از چنـین کسـی اعـراض می

مـالك  آیـا غزالـی بـه ایـن. )190 -189 :الـف غزالی، بی تانشود (گویی به او اعتنایی پاسخ
گذاریم. غزالـی در است؟ براي یافتن پاسخ، برخورد او با فالسفه را به آزمون می پایبند مانده

و  )نظیـر سـقراط و افالطـون و ارسـطو( یونان ياعم از فالسفه ،کتب خود به بزرگان فلسفه
 تاخته و عموم آراي ایشان را ناصواب و باطل) الرئیسظیر فارابی و شیخ(نمسلمان  يفالسفه
از زبـان خـودش،  ،احاطه و عمـق دانـش فلسـفی اوي درباره تأملیپس بجاست که  ؛شمرده

 صورت گیرد تا هماهنگی عمل وي با گفتارش سنجیده شود:
کلی، به روش کسب آگاهی براي نقد و مقابله بـا هـر شـاخه از  ايقاعده يغزالی با ارائه

هـر فـرد بـراي نیـل بـه چنـین  الزم اسـت مراحلـی کـه، کند که مطـابق آنمی علم اشاره
 ترتیب چنین است:به، اي طی کندتوانمندي

 ؛خوبی بیاموزدآن علم را به. 1
 ؛کندبا داناترین و برترین علماي آن رشته برابري . 2
 ؛از مرزهاي آن علم عبور کند. 3
   .5اندعلماي طراز اولش هم به آن نرسیدهبه دقایقی از آن علم برسد که حتی . 4

 فلسفه، در اینباب یک از دانشمندان اسالمی را ندیده که درکند که هیچغزالی ادعا می
 توضـیح سـپس کار شـده اسـت.بـهخود دسـت ، سببهمینباشد و بهداشته  یجهت توفیق

مستقیم کتب فلسفی، در زمانی کمتـر از  يبه استاد و با مطالعه يدهد که بدون مراجعهمی
اسـت. هاي فالسـفه دسـت یافتـه و به منتهاي دانشسال، به دقایق این علم مسلط شده  دو

براي حـدود سیصـد و تدریس (علوم شرعی کتابی در لیف أ اشتغال اصلی وي در این دوره، ت
  تـاغزالـی، بی( پرداخته اسـتمی در اوقات فراغت به تحصیل فلسفهدانشجو) بوده و لذا تنها 

تسـلط و  بـه علـت ...« :کنـداین تحصیل خودآموز را چنین بیـان میحاصل غزالی . )583:و
هاي مربوط بـه نمایان و دانشگري و عالمکه در شناخت فلسفه و تصوف و باطنی نگريژرف

 يبـا مالحظـه ).603 :بود» (همان ترآسانها داشتم، رسواکردنشان برایم از نوشیدن آب آن
نگـري شود که تسلط و ژرفمیداده، روشن  فلسفی غزالی که خود وي شرح يروش مطالعه
 حاصل گذران مراحل زیر است:، او در این علم
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 بدون مراجعه به استاد  ،نی و مسلمانبزرگ یونا يمستقیم کتب فالسفه يمطالعه. 1
 ؛صورت خودخوان)(به
 کمتر از دو سال. در زمانی ،تمام علوم فلسفی موردنیاز يمطالعه. 2
نظر دور نداریم که مطابق سخن غزالـی، او در ایـن مـدت، اشـتغاالت فـراوان علمـی  از
دار گـذران زنـدگی خـانوادگی و معیشـت عهـدهفرد دیگري،  مانند هربر این، عالوهو داشته 

بـه مجمـوع زمـان معقـولی  تنهـاسـاده، بنـدي حال اگر با یک جمعاست. روزمره هم بوده 
فلسـفه  خودآمـوزتوانسـته بـه فراگیـري و انـدي می سـالیک که غزالی در این بیندیشیم 
تمـام بـه فلسـفه، وتوانیم بپذیریم که چنان ادعاهایی درباب تسلط تامدهد، آیا میاختصاص 

و حتی فراتر از این، گذر از مـرز  دانایی ایشان از حدشدن با سرآمدان آن و بلکه گذر معادل
آن فیلسـوفان  يشده که رسواکردن همـهسلط یافته و او چنان به فلسفه مآن دانش تحقق 

 تواند اکثر قریـببکه  باشد گرفته و در جایگاهی قرار  باشد   شده   تر آسان نوشیدن آب  برایش از 
طور قـاطع سینا را رد و خـود ایشـان را بـهفحول و اعاظمی نظیر فارابی و ابن ياتفاق آرابه 

و  گویـد تسـلط خـود بـر فلسـفه می ي  باره آنچه در دوگانگی میان  از رسد ؟ به نظر می تکفیر کند
. چشـم پوشـید نتـوانآورده،  آور فلسفهبودن بزرگان نامبرخطادانشی و کمخصوص آنچه در

و مـنش هاي حماقت در برخورد با عالمان برشمرده و آنچه روش میان آنچه نشانه همچنین
وجـود دارد کـه در آنچـه  دوگانگی آشکاري کرده، خود در برخورد با عالمان فیلسوف اتخاذ

 مشهود است. خوبی، بهآوردیم
 )یاننماصوفیگرایان (اباحه  .  2. 3

هـا بـا آن ياز آثار خود را بـه مقابلـه هاییبخشهایی هستند که غزالی از گروه 6اباحیه
ظـواهر  بااست که معطوف به مسلمانانی ، . نظر وي در اطالق این عنوانداده استاختصاص 

طور خـاص، بـر جمعـی کـه بـه  بـه  کنند و می   د برخور   مباالتی بی حرام آن، با  شریعت و حالل و 
اسـت. غزالـی ایـن دسـته را نه صوفی واقعی، متمرکـز شـده  ،هستند » نما صوفی او «  ي گفته 
زیـرا معتقـد ؛ شـماردگمراهان در امر شریعت و حتی بدتر از کفار می ياي بدتر از همهفرقه

اینجـا بلکه حماقت کارشـان را بـه  ،جهل و خطا و شبهه نیست ،است عامل گمراهی اباحیه
نجـات  درمجموع چهار سبب و راه، وي است و لذا عالجشان هم ناممکن است. ازنظررسانده 

 اند:بسته بر خوداب هریک را با توجیه و تدلیسی آدمیان وجود دارد که این جماعت ب براي
ولی شیطان به ایشان چنـین  ،تکریم جایگاه علم است ،آن يبه علما: مقدمه مراجعه. 1

، به علم خویش و کار ما نه به علم برآید اندمحجوبوانمود کرده که علم حجاب است و علما 
 ؛پذیردمی صورت نه به ذوق و نه به قلم، بلکه به قدم (عمل)
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گوینـد خواننـد و میهر استدالل و حجتی را جدل می هابیان استدالل و حجت: این. 2
 ؛شوداین امور با جدل حل نمی

سمت توبـه خطاکار به شود شخصمیشکستگی ناشی از ارتکاب خطا که موجب دل. 3
گنـاه  کند: این جماعـت بـه القـاي شـیطان، خطـا و فسـاد و فسـق خـود راو استغفار میل 

 ؛شمارندرا عبور از شریعت و سیر در وادي حقیقت می بلکه آن ،شمرندنمی
قیدوبنـد که در ظـواهر شـریعت الابـالی و بی مردم به کسی  مالمت و سرزنش  شنیدن . 4

شود که شخص از راه باطل خـود برگـردد): میاست، اما باعث است (این سرزنش گرچه تلخ 
کنند، لذا  رعایت طور کاملبهاند که ظواهر شریعت را و واجب) کردهفرض (اباحتیان بر خود 

شنوند و درنتیجه، از راه و کار خود دست برنخواهند داشت. شیطان از این بابت مالمتی نمی
صـورت  ازجملـه اینکـه ؛کننـدیـت ظواهر دین را رعا ،داشته که از هر جهتایشان را بر آن 

، کلمات و عبارات خود را مشـابه گفتـار مشـایخ کنند ظاهر خود را با مرقّع و سجاده آراسته
شـوند،  متـدین) بـه سـماع مشـغول يصـوفیهاکـابر (کنند، همانند بزرگـان و دین انتخاب 

غزالـی، برند ( گریبان فرو زنند، یا بنشینند و سر بهخود شده، نعره خود بی همچون ایشان از
 .)160 -153 :الف1381

ابـاحتی، گفته دارد و با تاختن بر صوفیان دیدگاهی مشابه دیدگاه پیش االنامفضایل در 
زنـد: «شـیطان... از مهر ضاللت ابدي و عدم هدایت قطعی بر پیشانی حال و آینـده آنـان می

نباشـند... بـه عـالج  صالح نیاینـد و قابـلشد و دانست که بعد از این نیز به کار ایشان فارغ 
و عـالج ایشـان مـأیوس  انـدامتو بـدترین  اندخلقحقیقت باید دانست که این قوم بدترین 

قمـع و  قلـع و ...نـدارد گفـتن سـوديکـردن و ایشـان را نصـیحت  است و با ایشان مناظره
است و اصالحشان جز از این طریـق نیسـت؛ کـه: استیصال ایشان و ریختن خونشان واجب 

 سـعادت کیمیـايدر  .)87: 1333غزالـی، ( »یفعل اهللا بالسیف و السنان ما الیفعل بالبرهان
در  .)2/309 :1371غزالـی، ( د و برآن است که خونشـان حـالل اسـتخوانها را کافر میآن

از  ترخطرنـاكاباحتی بـدتر از کفـار و  گوید صوفیرود و میباز هم جلوتر می التفرقهفیصل 
نیست و کشتن او بهتر از کشتن صد کافر اسـت مطلق است و در جواز قتل او شکی اباحتی 

گري آورده آنچه غزالی در آثار خود براي تقبـیح و تشـنیع ابـاحی .)65 -64 :1413غزالی، (
هـاي موجـود را دارد. تنـافی و دوگانگیهـاي دیگـري از سـخنان او منافـات آشکارا با بخش

 کرد:توان در چند محور زیر دنبال می
دین احیاء  الف) غزالی در مواضع متعدد از جمله در   بـه شـدت از قضـاوت در مـورد  ، علوم اـل

کند، علم (و حکم) در مورد خاتمت امر اشخاص را مخـتص خداونـد میعاقبت دیگران نهی 
داند و اطمینان و قطع به استمرار یافتن ایمان یا کفر کنونی هر فرد تا آخـر عمـر وي را می
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گویـد: «خیـر و م میـه  بدایه الهدایـهدر  .)364 /3 :تاغزالی، بیشمارد (باطل و نادرست می
شـود و ایـن، غیـب و  ر و نیـک محسـوبـی نیک، کسی است که در آخرت نزد پروردگار، خ

متوقف بر خاتمه کار هر کس است...یقین و ایمان کنـونی، منافـاتی بـا تغییـر اعتقـادات در 
جاي شگفتی اسـت  .)420 :ج تاغزالی، بی» (القلوب است که خداوند مقلب آینده ندارد چرا

 به خصوص، هاي صریح و روشن به پرهیز از قضاوت در مورد دیگرانتوصیه رغمبهکه غزالی 
کـرده و مهـر گمراهـی همیشـگی بـر خالف توصیه خـود عمـل ، در مورد کفر و ایمان افراد

 چگونـه او روشـن نیسـت ها خبر داده است. کار آن یان زده و حتی از عاقبت گرااباحهپیشانی 
رسیده کـه از شـمول به یقین  از کجاکنند و ها تا آخر عمر تغییر نمییافته که ایننان اطمی

ایشـان  تـک   گویا از غیب خبر دارد و از خاتمت کار تک ؟ اندخارجرحمت و هدایت خداوند هم 
 است.مطلع شده  اخرویشانها و نیز از جایگاه از معامله خداوند با آنو 

یان ایـن نماصـوفیگرایانی نظیـر از دید غزالی یکی از خطرهاي اباحه ،که آمدج) چنان
امـا در خلـوت یـا مجـامع  ،دهنـدمی است که درظـاهر، بـه آداب شـریعت پایبنـدي نشـان

 وجود دارد: برانگیزتأمل يکنند. در اینجا دو نکتهمیخصوصی، برخالف احکام شرع عمل 
در  ،کننـد و مردمـانمادام که جماعتی ظواهر شـریعت را رعایـت  آنکهنخست  ينکته 

هـا باید ایشـان را مسـلمان شـمرد و کنـدوکاو از بـاطن آن نکنند،را مشاهده ن خالف آنیع 
تـا چـه ، ) جـایز نیسـت12 :«التجسّسوا» (حجراتي به مصداق آیهبلکه  ،تنها الزم نیستنه

پیش از این آوردیـم، که چنان خون و مالشان. غزالیکردن کردن به کفر و مباحرسد به حکم
و بـر رعایـت  داده دیگران هم تعلـیم هاي خود همین موضع را برگزیده و بهدر برخی نوشته

هـا هـایی کـه منتقـد آندیگر و در برخورد بـا گروه هاينوشتهکرده، اما در برخی تأکید  آن
 کرده است.نحو متفاوتی عمل بوده، به

آسـانی میسـر نیسـت و ، تشـخیص سـره از ناسـره بههانمونـهآنکه در این  دوم ينکته
ایمان و کافر است بی ،به ظواهر شریعت، در باطن و درون يبردن به اینکه شخص آراستهپی

کم بسـیار اسـت، دسـتیا در دل و جان هم مؤمن و باورمند است، اگـر نگـوییم غیـرممکن 
هـاي ازجملـه تحلیل ،بـابایندر دو مجـددکتـاب  يدشوار و خطیر است. تحلیل نویسـنده

نویسـد: می اباحـهاهـل حماقـت در بیـان  يآنجا که در نقـد رسـاله ؛مناسب این مقام است
حادي بوده اسـت...    ي مسأله   ، هاي چهارم و پنجم و ششم قرن هاي غیرمتشرع در فرقه يمسأله«

اسـت و نـه عقایـد و آداب و رسـوم  بر ما روشـن ها نه تعداد تقریبی و نه هویت دقیق این فرقه 
راننـد و همـه را چـوب می یـکها را به آن يمانند غزالی، همه ،هاهریک. مخالفان این فرقه

کردنـد نمی سـنت عمـلخوانند... صوفیانی که مطابق آداب و رسوم اهلاباحتی میزندیق و 
و ابـاحتی  ارذـگ بدعتداشـت،  ها تفـاوتیا عقایدشان با آن، (که دیدگاه منتخب غزالی بود)
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هایی وجـود مسلماً تفاوت، شدندهایی که اباحتی خوانده میولی میان فرقه، شدندمیخوانده 
کردنـد کـه رعایـت می فقط وانمـوداند که است. احتماالً بعضی از ایشان مالمتی بوده داشته

نبـوده هاي دیگر از احکـام شـرع نیـز مسـلماً یکسـان کنند. انحراف فرقهاحکام شرع را نمی
 .)135 :الف1381پور جوادي، (...» است

، بـه میـان آمـدمناسبت ذکري که در متن باال از مالمتیه در راستاي همین بحث و به 
 نامیـدمی نماصوفیها که برخورد غزالی با ایشان و برخوردش با آن يمیان نحوه که بجاست

شود که عمل نیـک و خیـر می گفتهبه جمعی از صوفیان  شود. مالمتیه انجام ايمقایسه هم
مبـاالت و غیرپایبنـد بـه شـریعت خود را بدکردار و بی ،ظاهر کنند و درمی را از مردم نهان

نویسد مالمتـی آن می، دهند. غزالی با توصیفی آمیخته با احترام و تکریم به ایشانمی نشان
او  يریشـهو  چـون در رگ؛ داردکند و شر و بدي را مخفی نمـیاست که خیر را ظاهر نمی

یست که کسی (جـز خداونـد) از حـال و نسبب مایل همیناست و بهصدق و اخالص جاري 
 بـهبـرد و از ظاهرشـدن آن میشود. از کتمان عمل صحیح و خیر خود لـذت  عمل وي آگاه

 :دتـا غزالـی، بیدارد ( دارد که گناهکار از آشکارشدن گناهش وحشـت اندازه وحشت مانه
انجـام  منظـر عمـومشـرعی کـه مالمتیـان در از نگاه او اعمال ظاهري خالف  .)113 -112
 نشود و تنها نقدي کـه بـهبراي آن است که اخالصشان حتی به رؤیت خلق آلوده  ،دهندمی

و از قید قضاوت خلق هم  درآینداخالص هم به  ياست که باید از این مرتبه آن ،دارد ایشان
 نظردادن یـا نـدادن خلـق اعتنـایی دو طرفاز  یکهیچفیان، به آزاد و رها شوند و مانند صو

 باشند.نداشته 
شریعتشـان بـر  گذاري به مالمتیه و حمل تظاهرات خالفدر مقابل این تکریم و حرمت

کـه  مـواجهیم صـوفیانیحکم او به قتـل  و شوق به اخالص و دوري از ریا، با فتواي شمشیر
است که ابتدا به  آن گرااباحهکنند. راهکار غزالی براي مقابله با جماعت میگرایانه عمل اباحه

، یابنـدمیشبهاتشان پاسخ گفته شود؛ اگر پذیرفتند، نجـات  شوند و به تقید به اسالم دعوت
چراکـه بـه اجمـاع  ؛گفتباید با شمشیر با آنان سخن  ،کردنداز پذیرش امتناع که چنان ولی

اسـت از  ترفاضلحکم مرتد است: «بلکه ریختن خون یکی از ایشان  حکمشانهمه کافرند و 
امـا  ،آن قـوم اگرچـه کافرنـد ،چه ؛ریختن خون هزار گبر و جهود و ترسا از دیار ترك و هند

پـس شـر و  شـوند...می بسیار تباه ولی در این هر یکی، خلق کنند...نمی خلق خداي را تباه
اسـت خـون ایشـان ریخـتن و روي  سلطان وقت واجـبو بر  است...شومی این قوم متعدي 

 .)206- 4 :ب1381غزالـی، قربات دانسـتن» ( ترینبزرگکردن و این را زمین از ایشان پاك
تصـوف تبـاه مکنیـد کـه ایشـان بهتـرین  اهل اعتقاد در  !نویسد: «اي عوام خلقجاي دیگر می

! نـه صـوفیان. اي سـالطین ، اند مرّقع پوشـیده ند که  ا ) دزدان نمایان صوفی ، ولی این قوم ( اند خلق 
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شـد، چـون  داري کـه از وي فسـق معلـومکفّارت فسق خود بدان توانید کرد که هـر مرقّـع
نیز: «این قوم  ؛)145 :ج1381غزالی، ( وي را بگیرید و بر دار کنید» خوردن و غیر آن،شراب

وقمـع و استیصـال ایشـان و .. و قلع.مأیوس ،ند و عالج ایشاناند و بدترین امتابدترین خلق
کـه یفعـل اهللا  است و جز از این، طریقـی نیسـت در اصـالح ایشـانریختن خونشان واجب 

اند و نیز: «چنین قومی کشـتنی ؛)87 :1333غزالی، بالسّیف و السّنان ما الیفعلُ بالبرهان» (
 ).309 /2 :1371غزالی، است» ( ند و خون ایشان به اجماع امت حاللاکافران
 

 غزالی و صوفیان  . 4
ایمان و اخـالص، معیـار و مـالك دیانـت و ي هتمامه و دربست، آینغزالی صوفیان را به
داند و معتقد است که این جماعت مجمـع اوصـاف، افعـال، اخـالق و تجلی شریعت حقه می
هـا حـق و حقیقـت از آنمـروت و خـالف شریعت، خالف اند و خالف اقوال پسندیده و نیک

 غلـوآمیزآنچه پس از تغییر درونی نوشـته، مملـو از مـدح ویژه بهشود. آثار غزالی صادر نمی
اسـت. یکـی از نیـاز بیاست که از هر تفسیري صریح و روشن  قدرآنصوفیه است و این امر 

هـاي از آزمـودن گروهکـه پـس وقتـی ؛ اسـت الضاللالمنقذ من  در این سخن، بارز شواهد
یابـد و چنـین هـا، طریـق صـوفیان را تنهـا طریـق پسـندیده میمختلف و نفـی و طـرد آن

سـوي خـدا هسـتند. یقین دریافتم که صوفیان از پیشتازان خلق به کند: «بهتوصیفشان می
ــوترین ــاکیزهترین راهها و راهشــان درســتســیرت سیرتشــان نیک ــا و اخالقشــان پ ترین ه

بلکه باید گفت اگر خرد خردمندان و حکمـت حکیمـان و دانـش دانشـمندان  ؛هاستاخالق 
کنند و بهتـر از آن دینی را گرد آرند تا بتوانند با آن چیزي از سیرت و اخالق خود را عوض 

حرکات و سکنات ظـاهر و باطنشـان مقتـبس از نـور  يهرگز نتوانند. همه ،جایش نهندرا به
 .)597 :و تاغزالی، بیچراغدان نبوت است» (

 ظـن فاعـل و قائـل آن سـوء بـه موضوعاتی که جوامع مسلمان همـواره ازغزالی حتی  
نظیـر  ؛مانند مجـالس سـماع و حواشـی آنکردند (میطرد و نفی  متشرعان آن را و داشتند

و هم از دیگران خواسته کـه  به عمل آورده يعیارتمامدفاع  هم )،دریدن و غیرهرقص، خرقه
کسـانی کـه  يپرهیز کنند. او در پاسـخ بـه شـبههفاعل و قائل آن موضوعات از بدگمانی به 

ماع را نبایـد بـه گویـد ـس ایجاد خوشی و طربناکی حرام اسـت، می دلیلمعتقدند سماع به 
 ،نشـدهش حـرام اانگیـزيخاطر فرحاي بههیچ خوشی .خوش است، حرام دانست آنکهسبب 

چیـزي ، خاطر ضرر و فسادي که در آن بوده، حرام خوانده شده؛ سماع و آواز خـوشبلکه به
کند. دل صوفی و عارف از بیدار می ،در دل دارد را بلکه آنچه ،کنددر درون آدمی ایجاد نمی

غزالـی، اسـت (است و این خصلت نکوهیده در خلقـت ایشـان نیامـده خالی تعلقات دنیوي 
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»، خصلت عالقه به دنیا در خلقت صـوفیه نیامـده«این مدعا که روشنی، به .)475 /1 :1371
شـکل  ایـنالهی نیز به  يانبیاخصوص است و این مدعا حتی در ناپذیراثباتبزرگ و  ادعایی
سبب خلو ذاتشان از سبب غلبه بر تعلقات دنیوي و نه به  نشده، بلکه آن بزرگواران به مطرح

تعبیر دیگر، غزالـی در سـتایش صـوفیه تـا آنجـا  به ؛اندو ستایش شده چنین خصلتی، مدح
. در جـاي متفاوت در نظر گرفته استرفته که ذات و سرشت ایشان را از دیگر آدمیان پیش 

بیهـودگی و بـازي اسـت و بـراي عارفـان  ،گوید: «دنیا و تمام متعلقاتش نزد عـارفدیگر می
 هرجـابر مبناي همـین باورهاسـت کـه . )82 :1406غزالی، ( »استنشده چنین میلی خلق 

غزالـی بـه  شـود،می مطـرح افعال و رفتار و گفتار صوفیان نقد و قـدح و سرزنشـیي درباره
نـه  کند،کند که در احوال خود موشکافی کند و عیب را در آنجا جستجو میگوینده توصیه 

از مختصـريِ (دانـش و از  ،در صوفیان: «هرکه سماع و وجد و احوال صـوفیان را انکـار کنـد
،  کـه عـامی ه دانشمند اسـت و آن ک آن   ، صوفیان حماقت) خویش انکار کند... خلق در انکار احوال 

 يکسی که انـدك مایـهمنکرند و آن اند، را که هنوز بدان نرسیده که چیزي    ند ا همچون کودکان 
ولـیکن دانـم کـه ایشـان را ایـن  ،مرا ایـن حـال نیسـت«اقرار دهد و گوید که  ،زیرکی دارد

 .)1/481 :1371غزالی، ( »باري بدان ایمان آرد و روا دارد ،»هست
یابد که در پاسخ سؤالی به ایـن مضـمون میتوجیه مجالس سماع صوفیان تا آنجا ادامه 

امـا بـا شـنیدن  ،شـوندصوفیان درحال خواندن قرآن دچار وجـد نمی علت چیست که«که 
سـزاوارتر اسـت، پـس حالـت  وجدآفرینیحال آنکه قرآن به ؛ آیندوجد میسرود شاعران به 

آورد، از جملـه اینکـه ، توجیهـات غریبـی مـی»نه از حق تعـالی ،وجدشان، از شیطان است
ییـر لحـن و آهنـگ و توان با تصرفاتی نظیـر تغند و هم میدار هم خود وزن، اشعار گویدمی

دف و نـی سـازي مثـل بـا  تـوان؛ نیـز میهـا تـازگی بخشـیدنبـه آ ،وقف و وصـل دلخـواه
چنـان و نه ند دار وزن چون شعرهمنه  ،نآقر اما آیات ،افزود شانثیرأ ر تشان کرد و بهمراهی

دیگر آیات و الفاظ قرآن همـان مقـدار ها جایز است. ازسويآني بارهدر ايتصرف و همراهی
کـاهش و افـزایش آن حـرام اسـت. ایـن و محصور و معین و معلوم است که در دست است 

هم موجـب و تکرار، هم مانع حالت وجد است و  طور مکرر به گوش مسلمین رسیدهبه آیات
اثر فراوان دارد، در بـار  ،تاآنجاکه اگر چیزي بار اول شنیده شود ؛شودثیرگذاري میأ کاهش ت

امـا اشـعار چنـین حـالتی  افتـد،کلی از اثـر میشود و در بار سوم بهتر میدوم اثرش ضعیف
 /2 :تاغزالی، بی( 7بودن خارج کردت تکراريها را از حالتوان آنتغییر و تبدیل می با ندارند و

298- 300(. 
یـا  شـدهدریغ غزالی از متصوفه در مسائلی که نزد اغلب متشرعین یـا نهـی حمایت بی

بلکـه تـا بـاالترین حـد متصـور نیـز دامـن ، شـود، به سـماع محـدود نمیاست برانگیزشک
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از غوغـابرانگیزترین  ،گـرددکه به حلـول برمی شطحیاتیخصوص بهگسترد. شطحیات و می
بـا  راآنسبب خطیربودن موضوع، حتی موافقـان نیـز مواضع اتهام علیه صوفیان است که به 

که با سماع صوفیان مداراي تام و  همچنان غزالی امااند، کردهتوجیه و تأویل احتیاط فراوان 
کند و براي یـافتن با شطحیات و عبارات موهم حلول صوفیان نامدار نیز مدارا می ،تمام دارد

 ؛نـدارد . از منظر او بطالن مـذهب حلـول ضـرورتیکندمیزدا تالش تفسیري موجه و شبهه
از فالسـفه بـه آن نظیر حالج و بایزید بسطامی و هم جمعی  ،زیرا هم محققان بزرگ صوفیه

 :1964غزالـی، ( انـدنبودهند و این بزرگان هرگز به چیزي خالف حق و توحید مایل امتمایل
 ظـاهراًکـه به زبان آورند حاصل این سخن آن است که اگر صوفیان حتی عباراتی را  .)109

ظاهر کفرآمیز هم باشـد، نبایـد از آن چیـزي هسخنشان بباشد و دورترین عبارات از توحید 
حلـول کند سعی میغزالی  السالکین معراجشریعت برداشت کرد. در  مدنظربرخالف معناي 

راه نفی و ي هاما در میان ،کند و عبارات موهم حلول را مطرود بداردنفی  با توضیحات خود را
شـدت را بـه تـوجیهی بهیابـد و توضـیح طرد، شدت ارادتش بـه صـوفیه غلبـه و ظهـور می

امـا اگـر  ،خطاي محض و سفاهت مطلق اسـت ،کند: «اعتقاد به حلولمیبدل م انهدارجانب
انـا «یکـی از ایشـان گفتـه  کـهناچن، مورد، مشهور و معلوم اسـتبگویند نظر صوفیه دراین

ایـم، بـه دهیم اگر ما به ابطـال حلـول رأي دادهمی ، پاسخ»سبحانی«و دیگري گفته  »الحق
اهللا به معنـی نفـی شـریک اسـت و ایم... سبحانصوفیه بوده که رأي داده يپیروي از عقیده

شریکی تـوهم شـود و موحـدین صـوفیه در شـدت  آنکهکند مگر نمی معنا پیدانفی شریک 
ي هخداوند از شریک را نیـز نـوعی اسـائ يرسند که حتی تبرئهآنجا می به ،اعتقاد به توحید

نظیـر عبـاراتی (شـوند، از چنـان میمجبور ناچار به بیان آن د، لکن زمانی که بهداننادب می
مـا . )85- 84 :ب تاغزالی، بی( »بودنخواهد گریزي ) »نیأ سبحانی ما اعظم ش«و  »الحق انا«

صوفیان را نـداریم، امـا  يدر اینجا قصد پرداختن به مبحث شطح و بررسی عبارات پرحاشیه
ظاهر قـول یـا فعـل بـه ترینکوچـکدر مقابـل  ،مشابه مواضعآور است که غزالی در شگفت

طور مؤکـد فتـواي تکفیـر یـا غیرمقبول، موضع طرد و نفی گرفته، به هايگروهمخالف شرع 
کنـد و اما از شطحیات بزرگان صوفیه با تساهل و تسـامح عبـور می ،دهدقتل و شمشیر می

 .شمردمیشدت مبالغه در توحید ي دهندهنشانشان را عبارات
و  تأییـدجا، بـراي شود و جابهبه احادیث نیز دراز می ،داري غزالی از صوفیهدست جانب

 هـااز آن ذکـر یـک نمونـه جوید که در اینجا تنها بهاز احادیث استمداد می ،هااز آن تمجید
چنـین  ،اسـتناجیه معروف  ي(ص) که به حدیث فرقهردر حدیثی از پیامب :کنیممی بسنده

یابنـده و شوند و برخـی از ایشـان نجاتمیتقسیم  یهاي مختلفآمده که امت اسالم به فرقه
هاي امـت و نیـز هاي مختلف ایـن روایـت، تعـداد فرقـهاند. در نقلشوندهبرخی دیگر هالك
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موجـود  هـاياختالف يدربـارهاست. بحث متعدد آمده  ،شوندهیافته و هالكهاي نجاتگروه
اسـت و آنچـه در  شـدهدر موضع خود انجـام  ،ترین نقل آندر این حدیث و انتخاب صحیح

اسـت کـه  شدر آثـار مخـتلف ،غزالی از ایـن حـدیثي هاستفاد ينحوه ،نظر ماستمداینجا 
اسـتناد بـه حـدیث  هانمونـهبرخـی در است. مصداق، متغیر شده و برحسب  ونهنمبرحسب 

 است:ناجیه در آثار غزالی چنین  يفرقه
خوردگی زنـدیق و بیـان فریـبدر حـق اباحتیـان « به نامدر فصلی  االنامفضایل در . 1

حـدیث  »نـداهـا بـدترین خلقایشان و طریق استیالي شیطان بر ایشـان و بیـان اینکـه آن
 ۀالناجـی  ۀستفترق امتی بضعا و سبعین، فرـق « :است: قال رسول اهللا (ص)ترتیب آمده اینبه

ند و بـدترین اصـوفیان ،امتي هغزالی در این فصل، بهترین فرق . مطابق توضیحة»منها واحد
 .)86 :1333غزالی،یان) (نماصوفیازجمله گر (اباحهفرقه، مسلمانان 

کـرده کـه برعکس متن فوق، حدیث را با این مضمون نقـل  التفرقهفیصل غزالی در . 1
، هسـتفترق امتـی بضـعا و سـبعین فرـق «: هازندیقجز به ،اندفِرق در بهشت يگوید همهمی

مراد از زنـدیقان، برخـی از افـراد امـت اسـالم  ،وي يو به گفته »هاالّ الزنادق هکلهم فی الجن
 .)85 -81: 1413( 8شوندفرقه میفرقه »امت من« زیرا در ابتداي حدیث نبوي آمده: ؛است

به  ،ها، این حدیث با ذکر بهترین و بدترین فرقهاباحهاهل باب درمکتوب  يدر رساله. 2
 .)139 :ج3811غزالی، ( 9یک آوردیم يکه در شمارهآمده همان نحو 

 ،شـوندمیمسلمان هالك  هايهفرق يحاصل سخن اینکه مطابق قرائتی از حدیث، همه
؛ مگـر اباحیـه، یابنـدمیمسلمان نجات  هايهفرق يهمه ،جز صوفیان و مطابق قرائت دیگربه

در شریعت و حدود و احکام  ،و هر گروه دیگري که ازنظر غزالی گراباحهصوفیان همان یعنی 
شـونده، یافتـه و هالك، نجاتهـاقرائتاین  ياند؛ اما طرفه آنکه مطابق همهمسامحهاهل ،آن

 10 .پسنددمیهمان است که غزالی 
در ، کنـدمی کـه در تفسـیر ایـن حـدیث خودنمـایی حب و بغض شخصی غزالـی تأثیر

گـرایش و  ،است. او در مباحث و مواضـع گونـاگون، از پـیش تکرار شدهمتعددي  هاينمونه
را جـز آنهـا و مصـادیق و کرده و آیات، احادیث، احکام، تمثیل نتخابوسوي خود را اسمت
بـر  ،بینـدمطـرود می هـايگروهاز آنچه اساس، همینکند. برمی انتخاب و تبیین انهدارجانب

جمـع محبـوب و مطلـوب خـود ببینـد،  کند و اگر همان را ازمی کفر و فساد و تباهی تعبیر
 .دشمارقیقت میدین و سنت و حق مطاب

 
 عوامل اتخاذ مواضع پارادوکسیکال از سوي غزالی . 5

 اینکه با فضاي   رغمبهاست که چرا غزالی شود این میبجایی که در ذهن مطرح  سؤال
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ها در مقـام و مـدت هداشـتانسـت ؤهاي کالمی مو استداللبراهین فلسفی و مناظره بحث و 
و  هشـدآوري دور از بحـث و اسـتدالل ،هـابـا برخـی گروه يدر مواجهـه ،هها بودمدرس آن

را  سـؤال؟ ایـن شـده اسـت تهدید و تکفیر متمایـللعن یا  اموري نظیر طعن و رعکس، بهب
 يکـرد و بـا مالحظـهجو در زوایاي مختلف دوران حیات غزالی پیگیـري وتوان با جستمی

 ؛یی بـراي آن یافـتهاپاسـخ ،اوضاع و ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینـی و... آن برهـه
ا در مسـلمین ر يسو باورهاي عامهقدرت باطنیان اسماعیلی در آن زمان، ازیک افزایش مثالً

داد و مـیپروایی در دیـن سـوق سمت بیمعرض خطر دوري از عمل به شریعت و گرایش به
 ي، شـوکت و حاکمیـت خلیفـههـااز آن فاطمی مصـر سبب حمایت خلفايدیگر، به ازسوي

؛ چراکه هثیرگذار بودأ غزالی ت يگرفت و این امور، بر اندیشهعباسی در معرض تهدید قرار می
ص) و (پیـامبر يبالنعـل بـه شـیوهالنعل  عمل به ظواهر شریعت و زیستن طابقاز سویی بر 

(ص) و حاکم از عباسی را جانشین برحق پیامبر يدیگر خلیفهو ازسوي هبودصحابه متصلب 
گرایانـه باطنی و اباحه هايبا گرایش ياو را به مقابله ،و همین امور هدانستجانب خداوند می

تر بـه دو عامـل شخصـی عوامـل،این بر عالوه اما در اینجا قصد داریم؛ ته اسکردمی تشویق
هـم  یادشـدهرسـد اگـر عوامـل می نظرکنیم که بـهاشاره  هم هاي غزالیگیريدرباب موضع

 داد:می همین مواضع پارادوکسیکال سوق  اتخاذسمت نبود، باز غزالی را بهمطرح 
 ينیـازي جامعـهبی درخصـوصن، امقابلـه بـا متکلـم هنگـام ، العوامالجام ) غزالی در 1

نـزد  در مطلـوب مواجهـه يروشنی بیـانگر شـیوهداده که به توضیحاتی مسلمان از استدالل
نظیر ابوبکر و عمر، هنگـام دعـوت بـه آرا و  ،ایشان يص) و صحابه(پیامبراوست. از منظر او 

ها، بـه چیـزي بـدعت شـبهات و رفـع ت و حـلسؤاالگویی به شریعت یا هنگام پاسخ ارکان
شـد، اسـالم را می هـرکس بـا ایـن دالیـل قـانع .شدندنمی تر از دالیل قرآنی متوسلاضافه

کارش بود و باید کشـته  ينیزه و شمشیر چاره ،شدنمیپذیرفت و در امان بود و اگر قانع می
نه پاسـخ  ،ن عاجز بودنداتکلمهاي ماستدالل ينه آن بزرگواران از اقامه ،گفته وي شد. بهمی

هایی اي بوده کـه در قالـب چنـان اسـتداللگونهشده در آن برهه بهشبهات و مسائل مطرح
 ناپـذیر، بـیش ازنحوي قیاس، بههاییبلکه سبب اصلی آن بوده که ضرر چنین روش نگنجد،

در  رویـارویی بـا کفـار و غیرمسـلمانان ي. غزالی به این قرائت خود از نحـوهاست منفعتشان
 اي کلی براي برخورد با دیگران پیشسمت ساختن الگو و قاعدهبه کند واتکا می صدر اسالم

، هاهـاي مختلـف و در مقابـل بـدعتگروه هبـا دیـدگا يدر مواجهـه رود. او معتقد استمی
 ی وجود دارد:دینروي عالم حل پیش ها، دو راهعقیدتی آن شبهات و اشکاالت

 چراکـه اجـراي آن، ؛مناسب نیست يآوردن، اما این شیوهکردن و برهاناستدالل اول -
شود. خیر و صالح آن فقـط بـه دو نفر می ينفر، موجب فساد عقیدهدر ازاي اصالح هر یک 
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مندان فکران اسـت و کیاسـترسد و ضرر و زیانش متوجـه ابلهـان و کوتـهمندان میکیاست
 ست.ی ااول ،توجه به اکثریتهمواره است که و روشن  اندفراوانهمیشه اندك و نادانان 

ها و کردن از پاسـخ بـه بـدعتيصـالح، یعنـی خـوددارسلف  يپیروي از طریقهدوم  -
اگرچـه اقلیتـی  ،سـازدمی که اکثریت را قانع شبهات و روآوردن به تازیانه و شالق و شمشیر

آوردن برده و کنیزهاي کافري است بودن این روش، اسالمکنندهقانع يشوند. نشانهنمیقانع 
آوردند. اسالم ایشـان اسـتمرار می شمشیر، اسالم يشدند و در سایهمی ها اسیرکه در جنگ

بعد از مدتی بـه  ،تاآنجاکه آنچه در ابتدا برایشان اجباري و همراه با شک و تردید بود ،داشت
 .)340 -335 :ه تاغزالی، بیشد (میاعتقادي همراه با میل و اختیار بدل 

صـالح اسـت،  سـلف ) وص(پیـامبررو که به گمان غزالی روش منتخـب روش دوم ازآن
هاي تنها در قبال غیرمسلمانان، بلکه در قبال گروهرا نهچنان در جان و دل او نشست که آن

تعامل دانسـت  يبهترین شیوه هم مسلمانی که از منظر او درك صحیحی از اسالم نداشتند
 مواضـعتوصیه به بحث و فحص و رفـق و مـدارا در بعضـی آثـار، در  رغمبهسبب، همینو به

 راند.سخن وفق این روش  کرات بربه ،گردی
گیرانه و موشکافانه یان، سختگرااباحههایی نظیر فالسفه و غزالی در برخورد با گروه) 2

ها را که بتواند به باوري کفرآلود ارتباط دهد یـا تاآنجاکه هر دیدگاه و رأي آن ؛کندعمل می
در برخورد با متصوفه چنان اهل مدارا و مسامحه است ، ؛ درمقابلکنددریغ نمی تشبیه کند،

فعل و  حتی اگر توضیحاتی مقبول ارائه کند، آنان يأبراي هر فعل و ر دارد سعیهمواره که 
و  توجیه افعـالی همچـون رقـص و سـماع ؛هم باشدشریعت  و خالف ظاهر نامعمول رأیشان

و یا  »نیأ ش ما اعظمسبحانی «و  »الحقانا «دریدن، یا تفسیر بیاناتی مانند آوازخوانی و خرقه
است که در ایـن خوبی روشن اي از این سعی و تالش مشتاقانه است. بهحلول، نمونه به قول

داري دیگري شده، فهم و برداشت خود غزالی از شریعت نآنچه مالك کفر یکی و دی مواضع،
هـایش از غزالی به صحت تبیـین و تفسـیر و دریافت يخدشهاست. اعتماد بیو دیانت بوده 

نظیـر او بـه خـاطر کمهر دانش دینـی دیگـر، همچنـین یقـین و اطمینان یاقرآن و حدیث 
 يکه در آثار خود درباره )فهنظیر فلس( هاي غیردینیعلوم و دانش ازدرستی درك و فهمش 

ي و أر سـمت نـوعی اسـتبدادشـد کـه آگاهانـه یـا ناآگاهانـه به رانـده، باعـثهـا سـخن آن
هایی کـه توصیه رغمبهاست که  طبیعیسبب، همینبه .شودداده عقیدتی سوق  خودمحوري

 ویژهبـه ،همگـانورزان و دعوت به مدارا و مرافقـت بـا به رعایت حقوق و حدود دیگر اندیشه
کـه بـه دیگـران وفادار بمانـد هایی به رعایت مالك نتواندگویان داشته، قبله و شهادتیناهل

هاي گوناگون حیـات ، در آثار مختلف و در برههنتیجهها داده و درکد به رعایت آنؤدستور م
 .کنداتخاذ پارادوکسیکال  مواضع نظري و عملکردي دوگانه و ،رنحوي آشکابه ،خود
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 گیرينتیجه. 5
هایش نمایان میان خطوط نوشته ، ازري غزالی مانند هر صاحب قلم دیگرفک يدرونمایه

کـه ایـن ضـروري اسـت  ،وي درخصـوصجـامع روشـن و شود و براي تحصیل نگرشـی می
بررسی هماهنگی و سـازواري میـان مواضـع نظـري و ها از ابعاد مختلف بررسی شود. نوشته

 -سنجش میزان وفاداري خود وي به اصول و ضـوابطی علمـی ،عملی غزالی و به تعبیر دیگر
ازجمله عـواملی اسـت کـه در ایـن مسـیر کارسـاز اسـت.  ،اخالقی که به دیگران ارائه کرده

 حاصـل پـژوهش که کات راو این ن هسه گروه آزمودي این امر را در محدوده، حاضري مقاله
 :کندارائه می است،

 از و عمـلغزالی هم در مقام نظر و تئوري سخنانی دوگانه دارد و هم در مقام التزام  .1
است. این دوگانگی به سبب آن اسـت کـه نـزد او  عدول کردهخود  يمنشانههاي آزادالكم

وي، بـر ایـن  يشـوند و مواجهـهمیمقبول و مطرود تقسیم  يصاحبان اندیشه به دو دسته
دیگر، غزالـی دو نگـرش متفـاوت دارد کـه یکـی در برخـورد بـا بیانبه ؛خوردمی اساس رقم

ظـن بـه حسـن  مثالً ؛آیدر میکا با دیدگاه نامقبول به يدیدگاه مقبول و دیگري در مواجهه
اي هیچ توصیهدرخصوص دو گروه دیگر اما  ،کندمطلق به اقوال و افعال صوفیان سفارش می

هـاي اما بر تکفیر یا قتل گروه ،دارد تأکیدقبله اهلو امنیت بر حفظ حرمت  همچنینندارد؛ 
متفکـري مجـاز  تصریح بـر اینکـه هـیچ رغمبهنیز  ورزد؛می، اصرار پسنددنمیمسلمانی که 

، دریافـت را کفر بشمارد، در برخی مسائل شهاي متفاوت با برداشت خودنیست که برداشت
 کند.میرا تکفیر ن به غیر آندهد و قائالمی را مالك ایمان قرار خودش
انصـاف،  ياز جـاده ،هـامواضع و در داوري علمـی میـان ایـن گروه يدر ارائه غزالی .2

ثیر عالیق و پسـندهاي شخصـی قـرار أ تشدت تحتطرفی علمی خارج شده و بهعدالت و بی
این منش و خوي غزالـی را  ،شناس است که هنگام پژوهشلذا بر محقق غزالی؛ گرفته است

 داشته باشد.نظر مد ،دکنبررسی می اي کهمسألهدر هر 
کند کـه متفکـر صـاحب قلـم و اندیشـه، می علمی و اخالقی پژوهش ایجاب ضوابط .3

از دیگـران اگـر  درونی مواضع خـود داشـته باشـد و یانسجامبیهمواره نگاهی به انسجام یا 
خود نیز در همـان جهـت گـام بـردارد و از که به مالك و معیارهایی پایبند باشند،  طلبدمی

 ،نیـز بـه تبـعاو  يیا از پارادوکس میان نظر و عمل بیمناك باشد تـا خواننـدهتناقض در آرا 
 سردرگمی یا گمراهی نشود.دچار تناقض و 

 

 هایادداشت 
 طوسی،  و  5  :1403مفید،  توان در این منابع مالحظه کرد:  را می  )ع(حضرت علیي  فرموده.  1
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  1414: 626. 
اي مخــالف خــود را  این است: «هر فرقــه ،که سلیمان دنیا به آن استناد کرده فیصل التفرقه. متن 2

کننــده  ؛ حنبلــی اشــعري را تکذیبکنــدمی  (ص) مــتهمکنــد و بــه تکــذیب رســول خــداتکفیــر می
خدا بــر عــرش،   يکند که با اثبات فوقیت براي خداوند و نیز اثبات استواچون تصور می ؛خواند...می

خداونــد را   اینکــهکند، به گمان کرده و اشعري در مقابل، حنبلی را تکفیر می (ص) را تکذیبپیامبر
اســت.   کــردهفرماید: «لــیس کمثلــه شــیء» را تکــذیب (ص) که میکرده و لذا سخن پیامبر تشبیه

تواند تــو را از ایــن  شمارد... چیزي نمیکند... معتزلی اشعري را کافر میمیاشعري معتزلی را تکفیر 
روي  غلو و زیــاده  ،حد و حقیقت تکذیب و تصدیق را بشناسی و درنتیجه اینکهدهد مگر  ورطه نجات

 .)27  :1413غزالی،  برایت روشن و آشکار شود» (  ،این فرق در تکفیر یکدیگر
متزمت متشدد و   التهافتکند: «هذا هو الغزالی فی کتابه . سلیمان دنیا نظر خود را چنین ابراز می3

سمع سهل، فالبد ان یکون الغزالی فی    الزندقه  و  االسالم  التفرقه بین فیصلهذا هو الغزالی فی کتاب  
 غیره فی کتابه االخري».التهافت  کتابه  

ابن سینا،  (  االضحویهسینا در  عبارات ابن  پرداخته است که با عباراتی. غزالی در این قسمت به نقل 4
 مشابهت دارد.  )61- 58  :1949

آن دانــش را نیکــو    اینکــهببــرد مگــر تواند بر فساد دانشی پی کس نمییقین دریافتم که هیچ. «به5
یفزاید و از مرزهاي  معلوماتش ب يکند، سپس بر دامنه بیاموزد و با داناترین علماي آن دانش برابري

اند بــه  ان اصلی آن علم هنــوز نتوانســتهدارطرفهایی دست یابد که علمی آنان درگذرد و بر حقیقت
 .یابند»  کنه آن دست

قبــل از اســالم کــه محرمــات را مبــاح   يدهــد: اباحیــه. بغدادي اباحیــه را در دو گــروه جــاي می6
بعد از اسالم که ایشان نیز محرمــات    يند و اباحیهشمردند و به اشتراك در اموال و زنان قائل بودمی

ن شدند. بغــدادي گــروه اخیــر را  اناشمردند و باعث به قتل رسیدن جمع کثیري از مسلمرا مباح می
اما در باطن    ،نداگوید بابکیان درظاهر بر دین اسالمداند و میدین یا پیرو مازیار میخرم بابک يپیرو

نیستند و پیروان مازیار نیز اسالم را ظاهر  گیرند و به جهاد قائل  ، روزه نمیخوانندو در خفا، نماز نمی
 .)269  -  266  :تابیبغدادي،  اما خالف آن را در دل و باطن دارند (،  کنندمی
،  العلــوم احیــاء ها، مراجعه به سخنان غزالی در مذمت شعر و شعرا در . براي ظاهرترشدن دوگانگی7
مناسب    آمده،  العلوم  احیاء در که  انگیز قرائت قرآن  آثار شگفت  يو نیز گفتار وي درباره 593  ، ص3ج

 است.
  کــهاز گــروه خاصــی    هــاکند کــه در آن. در این کتاب چند نقل دیگر از این حدیث را هم ذکر می8

معناي حدیث،   درخصوص. او نظر خود باشند، نامی به میان نیامده استیابنده شونده یا نجاتهالك
 کند.می  بیان  را  موجود در نقل این حدیث  هايشدن و علت اختالفیافتن یا هالكمعناي نجات

 .127  -126و    140-139  :1389. براي توضیح همسانی این دو قطعه بنگرید به: پورجوادي،  9
ن معاصــر  ایکــی از محققــ   يهبــه نوشــت  ،غزالی بــا حــدیث ي. در تکمیل و تأیید برخورد دوسویه10

و  اي مهــم حدیث، مســأله ياختالف غزالی در نقل دوگانه که کنیم. ایشان معتقد استاستشهاد می
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  ند اال یک فرقــه و در جــايابهشتها اهلفرقه يجا همهعمده است و نه یک اختالف جزئی؛ در یک

ها (دو  نیست که آیا غزالی هنگام نوشتن ایــن نامــه بهشت است: «... معلومفقط یک فرقه اهل ،دیگر
این است کــه   ،دهاست یا نه. کاري که غزالی کر مکتوب درباب اباحیه) از روایت قبلی خود آگاه بوده

کند، روایتی را انتخاب    خواسته بیانکشیده و مطلبی که می پیشموضع به اقتضاي بحثی که در هر 
اســت. در  کــرده    دیگر، روایت کامالً متفــاوتی را نقــل کند که در جاي توجه اینکهاست، بدون  کرده

ها را رســتگار  فرقــه  يخواهد از زنادقه و عقایــد ایشــان انتقــاد کنــد و لــذا همــهاو می التفرقهفیصل 
اند)، ولــی در ایــن مکتــوب  شــده (ص) پیدااي که در امت محمداال زنادقه را (البته زنادقه ،خواندمی
خواهد از حقیقت تصوف و صوفیان حقیقی ستایش کند، لذا درِ بهشــت را فقــط بــه روي ایشــان  می
  کلی متفــاوتشناسان و متکلمان بــهاین حدیث) با دیدگاه فرقه يدربارهگشاید... دیدگاه غزالی (می

بهتــرین و بــدترین   يهخواهــد دربــاراست. دیدگاه او اخالقی و صوفیانه است، او از همــان ابتــدا می
پــور  یان» (نمافیصوها،  ند، صوفیان حقیقی؛ و بدترین فرقهاها صوفیانکند. بهترین فرقه ها بحثفرقه

 .)130  -127  :الف1381جوادي،  
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