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گرچه غزالي به عنوان منتقد فالسفه شناخته ميشود ،ولي روش فکري وي همواره مشحون از
استداللهاي عقلي و فلسفي است و لذا از ديد برخي از محققان ،غزالي سهم مهمي در
عقليسازي فرهنگ جهان اسالم و بهويژه انتقال انديشههاي ابنسينا به اخالف خود داشته و
در نظريهپردازيهاي ديني و عرفاني خود نيز از مباني سينوي بهرههاي فراوان برده است .در
اين مقاله سعي شده است با توجه به محورهاي اصلي غزاليشناسي جديد که در دو دهة اخير
رويکردي نو به آثار غزالي را پيش چشم آوردهاند و همچنين با عنايت به مباني تصوف
عقالني غزالي ،رابطة معرفت عقلي و قلبي مورد تحليل قرار بگيرد .بر اين اساس نشان داده
ميشود که رسيدن به باالترين مراتب معرفت که در انديشة غزالي به قلب نسبت داده شده
است ،نه تنها پس از طي مقدماتي ممکن ميشود که در حوزة معرفت عقالني است ،بلکه
اساساً خود معرفت قلبي استکمال عالي همان معرفت عقلي بهشمار ميآيد.
عقل ،قلب ،معرفت ،مکاشفه ،ذوق ،مشاهده ،غزالي.
مقدمه

تحقيقات جديدي که در غرب در زمينة انديشههاي غزالي انجام شده است نشان ميدهند که
برخالف تصور رايج ،تفکر عقالني از نظر غزالي مهمترين ابزار معرفت و رسيدن به غاييترين
هدف انسان است و اين امر مستلزم فرايندي معرفتي -اخالقي (عرفاني) است .1پس از ارائة
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تحقيقات ريچارد ام .فرانک در مورد غزالي و انتشار کتاب او با عنوان غزالي و مکتب اشعري2در
سال  1991نقطه عطفي در غزاليشناسي پديد آمد که بر تحقيقات ديگر محققان در اين زمينه
تأثيرگذار بوده است .فرانک گريفل در مقدمة کتاب الهيات فلسفي غزالي 3،سولومون مونک را
نخستين کسي معرفي ميکند که غزالي را عامل رکود يا مرگ انديشة فلسفي در عالم اسالم
دانسته است .گريفل توضيح ميدهد که اين رأي سپس توسط افرادي چون ارنست رنان،
گلدزيهر و مونتگومري وات تأييد شده است( .)Griffel, p. 5او در ادامه به نظر برخي ديگر از
محققان اشاره ميکند که افرادي چون فخر رازي و خواجه نصير را فيلسوفاني ميدانند که فلسفة
يوناني را به نحو مؤثري با انديشة اسالمي تلفيق کردهاند .وي در اينجا دو نظريه را در مقابل هم
قرار ميدهد :نظريهاي که ميگويد چنين تلفيقي برخالف نظر غزالي به نحو موفقي انجام شده
است و نظرية ديگري که غزالي را در کانون اين تلفيق قرار ميدهد .گريفل خود جانب نظرية
دوم را ميگيرد و در کتاب خود تالش مي کند نشان دهد غزالي اولين الهيدان مسلمان است که
در اين تلفيق نقش مؤثري داشته است(. )ibid, p.7

دو نظريهاي که گريفل از آن سخن ميگويد بر مبناي دو نوع غزالي شناسي متفاوت شکل

گرفته و الکساندر تريگر در مقدمة کتاب خود با عنوان معرفت الهامي در انديشة اسالمي ،نظرية
غزالي در معرفت عرفاني و مبناي سينوي آن 1اين تمايز را چنين توضيح ميدهد :محور اصلي
غزاليشناسي پيشين که تا بيست سال پيش در معرفي زندگي و آثار غزالي وجه غالب را داشت
کتاب المنقذ بود .غزالي در جستجوي بي شائبة خود براي کشف حقيقت ،در نهايت ،طريق عمل
عرفاني يا تصوف را بهترين راه براي رسيدن به مقصود يافت .در اين تصوير که سالها بر فضاي
تحقيق علمي در بارة غزالي سيطره داشت و بيش از همه توسط ويليام مونتگومري وات عموميت
يافت ،غزالي سرزنش کنندة فلسفه و ستايندة تصوف است .اين تصوير محققان را به اين نتيجه
راهبر ميشد که از نوشتههاي پس از تحول روحي غزالي انتظار مکتوباتي عارفانه يا صوفيانه و
عاري از تأثرات فلسفي داشته باشند(. )Treiger, p.2

چنين تصويري از غزالي امروزه فروريخته و تغيير آن مرهون مطالعات ابتکاري ريچاردام.
فرانک بوده است .او در سلسلهاي از مقاالت و دو رساله که در اين زمينه نوشت به نحو
متقاعدکنندهاي نشان داد که غزالي بيش از آنچه پيش از اين تصور ميشد ،در همة آثار خود،
حتي در آنهايي که پس از تحول روحي خود نوشته ،وامدار ابنسيناست.
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گرچه اين رأي مورد انتقاد برخي از محققان همچون مايکل اي .مارمورا ،احمد دالل و تابي
مايرقرار گرفته و رأي فرانک در مورد رابطة غزالي و ابنسينا اغراقآميز خوانده شده است ،ولي
تحقيقات فرانک نفوذ فراوان ابنسينا را در انديشة غزالي آشکار ساخت و نشان داد که انديشة
غزالي بدون ارجاع به ابنسينا نميتواند به درستي درک شود(.)ibid, p.2

در حوزة تفکر اسالمي نيز غزاليشناسي معموالً بر اين اساس شکل گرفته که انديشة غزالي
همواره تأثيري منفي بر فلسفه داشته است .اين رأي افراطي که مخالفت غزالي با فلسفه ،کمر
فلسفة اسالمي را شکسته است نه تنها براي همگان شناخته شده است بلکه ذهن و ضمير بسياري از
متفکران را مشوه ساخته است .هدف اين مقاله آن است که بر اساس شواهد زيادي که در اين
زمينه در تحقيقات جديد ارائه شده است ،قدمي در اصالح اين ديدگاه بردارد.
علم و معرفت

از نظر غزالي علم به خداوند و صفات و افعال او ،هدف نهايي انسان و عين رسيدن به سعادت
است ( احيا ،سوم ،1141 ،ص .)14

بنيامين آبراهموف در مقالة"روش برتر غزالي براي شناخت خداوند" 5براي نشان دادن اهميت
علم به خداوند نزد غزالي به همين بيان او در کتاب "شرح عجايب القلب" در احياء استناد
ميکند و ميگويد به نظر غزالي صانع همه چيز خداوند است و کسي که به او علم ندارد ،گويي
هيچ نميداند حتي اگر به همه چيز عالم باشد ( .)Abrahamov, G. S. W., P.149روشن است که
بر اساس اين مبنا مراتب معرفت و همچنين روشهاي کسب معرفت نزد غزالي اهميت ويژهاي
مييابد.
پيش از هر چيز بايد توجه داشت که غزالي نيز مانند بسياري از ديگر متفکران مسلمان ،ميان
«معرفت» و «علم» تمايزي ظريف در نظر ميگيرد ،با اينحال وي گاه هر دو را به يک معنا بهکار
ميبرد .تنها در موقعيتهايي خاص ،واژة «معرفت» 1ميتواند به معني مرتبة باالتر علم دانسته شود.
غزالي در مورد سعادت اخروي ،در به کارگيري واژة "معرفت" به جاي "علم" اصرار دارد و
گاهي نيز "معرفت" و "علم" را براي دو سطح متفاوت از حيات معنوي(يا اخروي) ،يعني
"مکاشفه" ،که خود عاليترين غايت انسان است و "معامله" ،که علمِ طريقِ رسيدن به آن
محسوب ميشود ،بهکار ميبرد .در چنين مواضعي چون مکاشفه برتر از معامله است ،معرفت نيز
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برتر از علم دانسته ميشود ،ولي به هر حال غزالي چنين تمايزي را در اغلب مواضع به کار
نميگيرد (. )Treiger, P.33-34

غزالي در کتاب معيارالعلم برخي از اصطالحات فلسفي را تعريف ميکند (ابراهيمي ديناني،

ص ،)114اما در مورد علم تعريف دقيق فلسفي ارائه نميکند .وي در کتاب المستصفي من علم
االصول براي درک مفهوم علم از «تقسيم» و «تمييز» استفاده ميکند .در اين حالت ،يعني هنگامي
که نميتوان تعريف صوري داشت ،با استفاده از تفاوتها ميتوان فهميد که چه چيزي علم
نيست و با استفاده از شباهتها ميتوان فهميد چه چيزي علم هست (غزالي ،المستصفي ،ص.)22
وي پس از تفکيک علم و مفاهيم مرتبط با آن ،براي نشان دادن حقيقت علم از يک تمثيل
استفاده ميکند .اين همان تمثيل آينه است که در مواضع ديگر از جمله ارتباط "قلب" و "عقل"
نيز مورد استفادة غزالي قرار ميگيرد .غزالي با استفاده از اين تمثيل توضيح ميدهد که محل علم
قلب است و همان طور که تصاوير به آينه اضافه ميشوند معلومات نيز به قلب اضافه ميشوند؛ و
همان گونه که خود آينه ،تصوير شيء و حصول تصوير در آينه ،قابل تفکيکاند ،عالِم (قلب)،

معلوم و علم نيز سه امر متمايزند و«"علم" عبارت از حصول مثال (تصوير) در آينه است»(غزالي،
احياء ،ربع سوم ،ص.)22
تريگر چند نکته را در اين قطعه قابل توجه تشخيص داده است :نکتة اول اينکه غزالي نميگويد
خود اشياي معلوم در آينة قلب منعکس ميشوند بلکه صور معقول آنها در قلب منعکس
ميشوند .همچنين ،نه خود صورتها ،بلکه عکس مشابه آنها (مثال آنها) در آن ظاهر ميشود.
اين در توافق کامل با مثال آينه است ،چون آينه شيء مشهود را همانگونه که هست منعکس
نميکند (به طوري که مشتمل بر ويژگيهاي غير مشاهدهاي مانند مزه و بو باشد) بلکه تنها شکل
و فرم مشهود آن را نشان ميدهد .عالوه بر اين ،خود شکل نيست که در آينه منعکس ميشود،
چون شکل شيء از آن قابل جدا شدن نيست ،بلکه تصوير اين اشکالاند که در آينه منعکس
ميشوند(.)Treiger, P.32

قلب و معرفت قلبی

قلب از نظر غزالي لطيفهاي رباني و روحاني است که تعلق خاصي به قلب فيزيکي دارد و از طريق
آن بر بدن حکمراني ميکند .قلب چيزي است که انسان را از ديگر حيوانات متمايز ميسازد و
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حقيقت واقعي وجود انساني يا جوهر آدميت است .قلب فناناپذير و جاودانه است و در هنگام
مرگ از زندان بدن آزاد ميشود (غزالي ،احياء ،ربع سوم ،ص.)11
وي قلب را «چشم باطني» مينامد ،زيرا داراي وصف بصيرت است؛ همانگونه که چشم
فيزيکي خارجي متصف به ديدن (بصر) ميشود .قلب گرچه گاهي «روح» (جان)« ،نفس» (به
طور خاص نفس مطمئنه) و «عقل» نيز ناميده ميشود ولي ميتوان نشان داد که غزالي از اين
اصطالحات ،معاني متفاوتي را مراد ميکند .وي در کتاب شرح عجايب القلب تفاوت ميان نفس
و روح و قلب و عقل را بيان کرده است (همان ،ص.)5
بهرغم تنوع اصطالحات به کار رفته توسط غزالي ،معناي اصلي مورد نظر وي روشن و آنچه
پي ميگيرد برخوردار از انسجام است« .قلب» متناظر با چيزي است که در سنت فلسفي «نفس
ناطقه» يا «عقل» خوانده ميشود .به رأي تريگر ،غزالي قصد نداشته با نامگذاري متفاوت درک
احساسيتري از قلب را به ما معرفي کند که با درک فالسفه تمايز ريشهداري داشته باشد .قصد او
صرفاً اين است که معاني ضمني اصطالح فلسفي را حذف کند تا به مذاق علما خوشتر بيايد و در
عين حال محتواي اصلي آن را باقي بگذارد (. )Treiger, P. 18

تريگر نشان ميدهد که غزالي در همة اينها پيرو مثال ابنسينا در ابتداي رساله في الکالم علي
النفس الناطقه است؛ رسالهاي که قطعاً غزالي آن را به دقت خوانده بود .ابنسينا در اين رساله
نفس ناطقه را« ،نفس مطمئنه» و «نفس قدسيه»« ،روحاً روحانياً»« ،روحاً امرياً»« ،سراً الهياً»« ،قلبا
حقيقياً» نيز مينامد .توصيف ابنسينا از نفس ناطقه در اين رساله کامالً منطبق با درک غزالي از
قلب است .اين بدان معناست که غزالي در عين انتقاداتي که به فالسفه دارد هيچ ابايي ندارد که از
آموزههاي فلسفي استفاده کند و آنها را مبناي انديشة خود قرار دهد.
از نظر او احتماالً دليل مهم ديگري براي غزالي وجود داشته است که واژة «قلب» را به کار
ببرد .قلب به دليل آنکه بيش از عقل يا نفس ناطقه محتواي ديني دارد ميتواند نقطة تالقي مناسبي
براي دو بعد حيات معنوي  -يعني معامله يا تهذيب نفس و مکاشفة عرفاني باشد .قلب به آينه
تشبيه ميشود .معامله يا همان تهذيب نفس مانند صيقل دادن آينه است .اين صيقل دادن نهايتاً به
مکاشفة عرفاني منجر ميشود که به موجب آن صورتها و حقايق اشيا در آينه صيقل يافته قلب
منعکس ميشوند (. )Treiger, P.19
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غزالي در ربع سوم احيا نکتة لطيفي را محل توجه قرار ميدهد .وي ضمن اينکه تصريح
ميکند که سعادت انسان اين است که «ديدار خداي تعالي را مقصدش و خانة آخرت را محل
استقرارش و دنيا را منزلش و بدن را مرکَبش و اندام را خدمتکارانش قرار دهد» ميگويد:
آنگاه او ـ يعني [قوة] مدرِکة انسان ـ در قلب استقرار يابد؛ قلبي که مانند پادشاه در وسط
مملکتش است( احيا ،ربع سوم ،ص.)11

بدين بيان ،از ديد وي حيث معرفتي انسان در کانون وجودش ،يعني قلب ،استقرار بخشيده
ميشود.
همين نکته اينگونه مورد توجه علي عيسي عثمان نيز قرار ميگيرد«« :قلب» در عربي همواره به
درونيترين و نهانيترين انديشههاي واقعي يا به عبارت ديگر ،عميقترين مبناي سرشتِ شناختي
انسان اشاره داشته است .واژة «قلب» در قرآن و احاديث غالباً بهکار ميرود تا بر جايگاه معرفت
داللت کند ... .با اينکه بُعد عاطفي انسان با قلب ارتباط دارد ،قلب جايگاه اين عواطف نيست».
()Othman, P.83

به اين ترتيب قلب با اينکه با جنبههاي عاطفي انسان ارتباط دارد ،جايگاه

عواطف محسوب نميشود ،بلکه قلب جايگاه معرفت است.
عقل و معرفت عقلی

از نوشتههاي غزالي چنين برميآيد که عقل همان ويژگي خاص انساني است که بشر براي آن
خلق شده است .در معارجالقدس (ص )119آمده است:
کمال خاص نفس ناطقه اين است که عالمي عقلي شود که صورت کل [عالم] و نظام معقول
در کل [عالم] و خيري که در کل عالم جاري است در آن مرتسم گردد.

غزالي حتي در آثار عرفاني خود مانند مشکاۀ االنوار صفحاتي را به ارزش عقل اختصاص
ميدهد و آن را برتر از چشم مينشاند چرا که چيزهايي را درک ميکند که چشم نميتواند
درک کند ،مانند چيزهاي دور ،اشياء مستور ،جوهر اشياء و امور نامتناهي .غزالي عقل را ترازوي
معيار خداوند در زمين مينامد(ص )5و مدعي است که اگر عاري از وهم و خيال باشد خطاناپذير
است(همان ،ص .)14
تريگر «عقل» را دومين اصطالح بنياني انديشة غزالي ميداند .او سعي ميکند توضيح دهد که
عقل مورد نظر غزالي به يک کيفيت اشاره دارد نه به يک هويت .وي براي تثبيت اين نظر به اين
سخن غزالي در احياء استناد ميکند« :همانگونه که حيات يک ويژگي غريزي است که به بدن
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توانايي حرکت اختياري و درک حسي ميدهد ،عقل ويژگي غريزياي است که به بعضي از
حيوانات مانند انسان توان معرفت نظري ميدهد ».و سپس نتيجه ميگيرد:
عقل معادل قلب نيست بلکه کيفيتي از آن است ،وضعيت خاصي که به مدد آن قلب دريافت
کننده نقوش صورتهاي معقول ميشود .اگر قلب مشابه آينه است ،عقل وضعيت خاصي از اين
آينه است  -صيقلي بودن -که به وسيلة آن قادر به دريافت صور اشياء ميشود .قلب و عقل هر دو
منحصر به انساناند(. )Treiger, P.19

گرچه تأکيدي که آبراهموف بر عقل دارد (به عنوان نمونه نک:

7

. (Abrahamov, 2015

بيش

از تريگر است ولي به هر حال او نيز با تريگر در اين نتيجه همرأي است که از نظر غزالي وحي يا
کشف باطني نميتواند فقط در اثر عمل صوفيانه و بدون عقل استداللي حاصل شود .پيشنهاد
آبراهموف اين است که بگوييم تفکر عقالني براي اکثريت مردم و کشف الهي مختص انبيا و
اولياست .غزالي صوفيان را از اين که علوم عادي را تحقير کنند يا کشف باطني را بينياز از عقل
استداللي بدانند بر حذر ميدارد(.)ibid, p.8

اگر عقل حالت صيقلي بودن آينه قلب باشد ،ميتوان گفت تعقل مقدمهاي براي معرفت
عرفاني و در نهايت براي وحي است .به اين معني که ممارست عقالني مرتبهاي از مراتب معرفت
است که در مراحل بعد ميتواند به معرفت عرفاني يا نبوي منجر شود .بر اين اساس گرچه
استدالل کالمي در کشف کارآمد نيست ولي عقل کليد کشف الهي معرفي ميشود که باالترين
مرتبة آن نزد پيامبر است و لذا اوست که ميتواند به باالترين مرتبة کشف نائل شود

(Treiger,

P.21).

از همين جاست که پاي عقل به مفهوم وحي نيز باز ميشود؛ زيرا گرچه از ديد غزالي وحي
مرتبة بااليي از کشف عرفاني است ولي کشف چيزي نيست که بدون عقل استداللي و فراست
ذهني قابل حصول باشد و الزمة پيامبري اين است که شخص داراي باالترين مراتب عقل باشد.
در اينجا نيز تقابل ديدگاه غزالي با بسياري از انديشههاي رسمي تصوف که به نحوي يکسويه بر
قرباني کردن عقل در برابر وحي  4فرمان ميدهند ،نمايان است.
کاربردهاي گوناگون عقل و نسبت آنها با وحی

«عقل» نزد فالسفه و شايد عموم گذشتگان ،از جمله متکلمان و عالمان ديني ،واژة پرکاربردي
بوده و به امور متفاوتي اطالق ميشده است .9غزالي در المنقذ ميگويد که جوهر وجود آدمي
يعني قلب ،در وضعيت اصلي فطري خود لوح سفيدي است که از هر گونه علمي دربارة عالم
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الهي خالي است .بعد از اين مرحله حواس خلق ميشوند که مرحلهاي مشترک ميان انسان و
حيوان است .بعد در حدود هفت سالگي تمييز ايجاد ميشود و کودک علوم ضروري را دريافت
ميدارد .بعد از اين شخص به مرحلة عقل ميرسد و در نهايت ،در مواردي استثنايي شخص
ميتواند "چشم پيامبري" را دريافت کند(-.منقذ)74 ،1144 ،
به اين ترتيب ميتوان مراحل پي در پي تحول انسان يا مراتب مختلف ظهور عقل را بر مبناي
معني چهارگانهاي که غزالي در احيا آورده چنين معرفي کرد :اولين معناي «عقل» همان غريزه يا
وصفي است که انسان را از ديگر حيوانات جدا ميکند و البته مبنا ،ريشه و منبع انواع ديگر عقل
است .دومين معناي «عقل» اشاره به علومي دارد که در کودک مميز پديد ميآيند و عبارت از
مواردي چون علم به بيشتر بودن دو از يک است؛ يا علم به اينکه شخص واحد در زمان واحد
در دو مکان نيست .سومين معناي عقل علومياند که از تجربهها در جريان احوال [گوناگون] به
دست ميآيند (احيا ،ربع اول ،ص.)141-142
تريگر اين معنا را منشعب از اولي و دومي ميشمرد ،چون علوم تجربي با استفاده از
تواناييهاي غريزي از يک سو ،و علوم ضروري از سوي ديگر به دست ميآيند و منظور از
تجربه را نه معناي اوليه آن ،بلکه استدالل قياسي ميداند چون تنها در اين صورت است که جمله
معناي روشني پيدا ميکند .معرفت قياسي است که نيازمند اين است که شخص سالمت عقل و
هم علوم ضروري بديهي داشته باشد (. )Treider, P.25

چهارمين معناي عقل وقتي حاصل ميآيد که غريزه عقل «منتهي شود به اينکه عواقب کارها را
بشناسد و شهوتي را که لذت دنيوي پيش چشم ميآورد ،از بين ببرد و بر آن مسلط شود»( احياء،
ربع اول ،ص )142به رأي تريگر اين ،آخرين ميوه و هدف نهايي و همان معرفت پيامبرانه است
که افراد اندکي واجد آناند (.)ibid

گرچه ممکن است شواهد فعلي براي رسيدن به اين نتيجهگيري کافي به نظر نرسند ولي با
توجه به متون ديگر غزالي که ارائه خواهد شد ميتوان آن را اثبات کرد .البته نزد غزالي چنانچه
خواهيم ديد ،اين معرفت پيامبرانه منحصر به پيامبران نيست بلکه براي اوليا هم دست يافتني است،
چرا که مسير واليت براي همگان باز است.
نکتة قابل توجه اين که عقل در معناي اول و دوم بالطبع ،ولي در معناي سوم و چهارم اکتسابي
است .يعني غريزه و بديهيات نظري توسط خدا به انسان عطا ميشوند .سومين و چهارمين مرتبة

عقل هم گرچه عطاي الهياند ولي نياز به تالش آگاهانه انسان و "اکتساب" دارند :مطالعه ،تأمل
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و صيقل دادن آينه قلب .بر اين اساس مرتبهاي از عقل هست که مختص اوليا و پيامبران است و از
همينجا ميتوان فهميد که از منظر غزالي ويژگي انحصاري پيامبران در کشف باطني خالصه
نميشود .پيامبران داراي مرتبه بااليي از عقل نيز هستند .اين مرتبة باالي عقالنيت ،هدف و نهايت
همه کوششهاي عقالني و عرفاني نيز هست.
مقايسة چهار معناي عقل نزد غزالي با مراتب عقل نظري نزد ابنسينا نشان دهندة تناظرهاي
جالب توجهي است .مراتب عقل نظري نزد ابنسينا يعني عقل هيوالني ،عقل بالملکه ،عقل بالفعل
و عقل قدسي است .عقل هيوالني نزد ابنسينا استعداد محض است .غزالي در مقابل اين از
اصطالح عقل غريزي استفاده ميکند و آن را ويژگي منحصر به فردي از انسان ميداند که او را
مستعد علوم نظري ميکند .در اينجا به خوبي ديده ميشود که ويژگي اصلي اين عقل چه نزد
ابنسينا و چه نزد غزالي ،استعداد يا بالقوه بودن است .حتي مثال ابنسينا در مورد استعداد کودک
در نوشتن ،توسط غرالي تکرار ميشود .در مرحلة بعد ابنسينا عقل بالملکه را با موقعيتي توضيح
ميدهد که در آن انسان اوليات را کسب کرده و آمادة به فعليت در آوردن استعدادهاي عقالني
ميشود .غزالي نيز وقتي از مرحلة دوم سخن ميگويد آن را مربوط به زماني ميداند که اين قوه
همة معقوالت اولية ضروري را کسب کرده باشد و باز هم به پيروي از ابنسينا کودکي را مثال
ميزندکه توانايي نوشتن پيدا کرده است .در مرحلة سوم ابنسينا عقل بالفعل را حالتي معرفي
ميکند که فرد صور معقول و معقوالت اوليه را کسب کرده و هرگاه بخواهد آنها را با کنکاش
يا تفکر به فعل در ميآورد .غزالي نيز مرحلة سوم را مرحلهاي معرفي ميکند که انسان همة
معقوالت کسبي را کسب و همانطور آنها را ذخيره کرده است و هرگاه بخواهد ميتواند بدانها
توسل يابد (.)ibid, p.26-28

اين مقايسه به خوبي نشان ميدهد که ويژگيهاي اصلي چهار معناي اصطالحي عقل نزد غزالي
و مراتب عقل نظري ابنسينا يک سان است و غزالي تنها سعي کرده اصطالحات را تغيير دهد .نتيجة
مهم اين مقايسه اين است که غزالي قطعاً با اين مفاهيم ابنسينايي آشنا بوده و آنها را نه تنها به
زبان او ،بلکه به زبان خود نيز در آثار مهماش بهکار برده و بازسازي کرده است؛ نتيجهاي که بار
ديگر فرضية تأثيرپذيري غزالي از فالسفه و خصوصاً ابنسينا را تأييد ميکند.
رابطة معرفت عقلی و قلبی

براي فهم رابطه ميان معرفت عقلي و قلبي الزم است چند اصطالح ديگر را از منظر غزالي توضيح
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دهيم و نقش آنها را در کسب معرفت بررسي کنيم" :مکاشفه""،ذوق"و"مشاهده".
علم مکاشفه

«مکاشفه» يک اصطالح کليدي در منظومة فکري غزالي است و آنچه «علم المکاشفه» ناميده
ميشود يکي از دو عنصر معنوي است که غزالي در اثر برجسته خود احياء علوم الدين عزم بر
احياي آن داشته است« .مکاشفه» را هم ميتوان به عنوان يک اصطالح عام فهميد و هم ميتوان
از «علم مکاشفه» به معناي خاصي که غزالي مد نظر دارد ،سخن گفت .آنچنان که غزالي در
خطبه ابتدايي احياء تصريح ميکند ،هدف اصلي وي از نوشتن احيا ،زنده کردن علم طريق
آخرت در مقابل فقه ،کالم و خطابه است14،علومي که جايگاه حقيقي علم طريق آخرت را
غصب کردهاند (غزالي ،احياء ،ربع اول ،ص .)14غزالي علم طريق آخرت را به دو شاخه تقسيم
ميکند ،علم معامله و علم مکاشفه و از آن جايي که او کل مأموريت پيامبرانة عالم ديني را
احياي اين علوم ميداند ميتوان دانست که اين دو علم چه جايگاه مهمي در منظومة فکري
غزالي دارند.
تريگر تقسيم بندي علم طريق آخرت به علم معامله و مکاشفه را از يک سو با تقسيم بندي علوم
در فلسفة ارسطويي به علوم عملي و نظري مقايسه ميکند و از سوي ديگر ارتباط ميان اين دو
شاخه را ارتباط ميان ابزارها و اهداف ميداند

(p.37

 .)Treider,علم المعامله علمي است براي

عمل کردن ،که به نوبه خود وسيلهاي براي دستيابي به مکاشفه است.
البته بايد توجه داشت که اصول علم معامله ،از کتاب و سنت اخذ ميشوند و کتاب و سنت
محصول مرتبة نبوي معرفت يا مرتبة علم مکاشفهاند .بنابراين از يک سو علم معامله راه رسيدن به
علم مکاشفه است و از سوي ديگر علم مکاشفه است که راهنماي علم معامله ميشود .اين
موضوع بحث بسيار مهمي را در چگونگي سير استکمال نفس پيش ميکشد که علي عيسي
11

عثمان آن را در کتاب انسان از ديدگاه اسالم در آثار غزالي

پيگرفته است ()Othman, p. 36 ff

و خود بايد به نحو مستقل مورد بحث قرار گيرد.
هدف غايي مکاشفه ،حصول شناخت خدا در اين دنيا و و معرفت و سعادت در جهان ديگر
است .سعادت در جهان ديگر مشروط بر معرفت رب در اين جهان است .البته بايد توجه داشت
که مراد غزالي از معرفت خدا اعتقاداتي که عوام آن را از راه وراثت يا تقليد به دست آوردهاند
يا روش جدلي کالمي نيست که به وسيلة آن اعتقادات در مقابل خصم حفظ ميشود ،بلکه آن
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را ثمرة نوري ميداند که خداوند تعالي در دل بنده مياندازد تا به وسيلة مجاهده ،باطن خود را از
خبائث پاک کرده و به مرتبة ايمان برسد (غزالي ،احياء ،ربع اول ،ص.)31
وي در بخشهاي ديگر احيا نيز به تعريف علم مکاشفه و علم معامله و مقايسة آنها ميپردازد.
او توضيح ميدهد که منظورش از علم مکاشفه برداشته شدن پرده و ديدني است که شک را
بهطرف کند و منظورش از علم معامله ،علم به نحوة صيقلي کردن آيينة دل براي کشف حقايق و
شناخت خداوند است(همان ،ص.)12
گرچه غزالي از اصطالح «مکاشفه» در معناي خاصي که در باال توضيح داده شد ،استفاده
ميکند ،با اين حال اين اصطالح منشأيي صوفيانه دارد .غزالي در کتاب المنقذ دو مرتبه از اين
اصطالح براي توصيف صوفي استفاده ميکند :صوفي کسي است که ادعا ميشود اهل مشاهده و
مکاشفه است؛ مکاشفات و مشاهدات نقطة آغاز راه صوفي است .تريگر پس از بررسي سابقة اين
اصطالح در صوفيان متقدم نتيجه ميگيرد که در سنت صوفيانه مکاشفه را به مرحلهاي خاص از
مراحل يقين ،علم و تشعشع نور الهي ارتباط ميدهند .اين مرحله که به نحو يکساني در منابع
صوفيانه عرضه نشده است گاهي اوقات به تجلي صفات الهي (قشيري) و گاه حتي به تجلي ذات
الهي مرتبط ميشود (سهل تستري) .از نظر تريگر اگرچه استفادهي غزالي از اصطالح «مکاشفه»
نسبت به آموزههاي صوفيانه گسستگي کامل ندارد ولي مسلّماً او به آن آموزهها غنا بخشيده و
معنايي جديد و بکر را به مفهومي قديمي اضافه کرده است( .)Treiger, p.40تريگر همچنين سعي
ميکند در تحقيق خود نشان دهد نقش يقين آوري علم مکاشفه نزد غزالي برگرفته از سنت
عرفاني و نقش نجات بخشي آن برگرفته از سنت فلسفي است (.)ibid, p.42-47

ذوق

در منظومة فکري غزالي «ذوق» را بايد به معناي تجربة بالواسطة شخصي فهميد .اين اصطالح نيز
از مفاهيم محوري غزالي است .در حالي که تريگر اصرار دارد که اصطالح «ذوق» در آثار دورة
جواني غزالي نيز وجود دارد اريک اورمسبي 12تأکيد غزالي بر اين اصطالح را مربوط به دورة
پس از تحول روحي او ميداند ( .)Ormsby, p.150تريگر مدعي است با وجود مطالعات فراوان در
اين زمينه ،تاکنون مطالعهاي جامع در خصوص اين مفهوم و سرچشمههاي آن انجام نشده است.
از نظر او چندين متن کليدي در آثار غزالي در اين زمينه ناديده گرفته شدهاند و عالوه بر اين از
بنماية ابنسينايي اين اصطالح کامالً غفلت شده است( .)Treiger, p. 48
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تجربي بودن «ذوق» از نوشتههاي غزالي به راحتي قابل استخراج است .غزالي در تهافت
الفالسفه از اصطالح «ذوق» در ارتباط با تصور فالسفه از «سعادت» استفاده کرده است .تجربي
بودن «ذوق» از همين مبناي اولية فلسفي نيز فهميده ميشود چون فالسفه «سعادت» را به عنوان
لذت عقلي درک کردهاند و لذت امري تجربه شدني است(غزالي ،تهافت الفالسفه ،ص.)219
غزالي در آثار بعدي خود که با احيا آغاز ميشود ،داللتهاي معنايي مختلفي را از اصطالح
«ذوق» بيرون کشيد و به تدريج آن را عموميت داد و آن را در زمينههاي گوناگوني معرفي کرد
(p.49

 )Treiger,در کتاب دوم احيا يعني کتاب "قواعد العقائد"« ،ذوق» به عنوان "کمال" يا

"استکمال" علم تعريف شده است .قابل توجه است که امر استکمال يافته ،متضاد يا اساساً
متفاوت با آنچه آن را به کمال ميرساند نيست ،بلکه آن را روشنتر ،دقيقتر و جزئيتر ميکند و
از نظر غزالي استکمال ،عمق بخشيدن را نيز در بر ميگيرد( .)ibid, p.50

ذوق ،مرحلهاي است که در آن علم چنان دروني ميشود که گويي جزء جداييناپذيري از
وجود شخص شده است؛ يک حالت رواني يا معرفتي (حال) که شبيه به علم بيواسطه و بينياز از
استداللي است که فرد سالم نسبت به سالمتي خود دارد .غزالي ميگويد در ابتدا شخص از طريق
تحقيق چيزهايي را به طور کلي درک ميکند و سپس با چشيدن ،به درک خود عمق ميبخشد.
پس اين دو علم تفاوت دارند .اولي مانند پوست و دومي مانند مغز است و اولي مانند ظاهر و دومي
مانند باطن است ... .اين دومي نه ضد اولي؛ بلکه استکمال آن محسوب ميشود .علم و ايمان و تصديق
هم همينگونهاند .چنانچه گاهي انسان وجود عشق و بيماري و مرگ را پيش از رخ دادن تصديق
ميکند ولي محقق بودن آن براي او در حال رخ دادن کاملتر است نسبت به وقتي که رخ نداده است
(غزالي ،احيا ،ربع اول ،ص.)122
اين حالت مانند ديگر حاالت رواني يا معرفتي ،به ديگران انتقال نمييابد .درست همانگونه
که فرد در توضيح معناي سالمتي براي فرد بيماري که بنا به فرض هرگز سالم نبوده است ،در
تنگنا قرار ميگيرد .لذت معرفت خدا هم ،تنها از طريق تجربة ذوقي حاصل ميشود و تالش براي
انتقال اين تجربه به ديگران نتيجة چنداني ندارد .غزالي انتقال تجربة نبوي به ديگران را نيز بر
همين اساس ،منوط به داشتن تجربة پيامبرانه در خود افراد ميکند و شناخت پيامبر را از اين طريق
ممکن ميداند .توصيف ذوق به عنوان استکمال (تکامل تدريجي) علم و ايمان ،مثلث شناخته
شدهاي را به صورت "ايمان ،علم و ذوق" پيش روي ما مينهد که در بسياري از آثار غزالي به
تفصيل از آن سخن رفته است .غزالي در کتاب االربعين في اصول الدين سه مرتبة شناخت يعني

16

رابطة معرفت عقلی و قلبی در غزالیشناسی جديد
__________________________________________________________________________________________

ايمان و علم و ذوق را از هم تفکيک ميکند .او براي توضيح اين تمايز فرد عنين را مثال ميزند
که ميتواند با قبول شهادت ديگران وجود ميل جنسي را در ديگران بپذيرد (ايمان) يا از طريق
استدالل به وجود ميل جنسي در ديگران علم پيدا کند ،ولي اين دو متفاوت از درک حقيقت ميل
جنسي از طريق چشيدن آن است .بنابراين "ذوق مشاهده است ،علم قياس است و ايمان پذيرفتن
شهادت ديگران با اطمينان و بدون ترديد" (غزالي ،االربعين ،ص.)31
نکتهاي که مورد توجه تريگر قرار ميگيرد اين است که ذوق ،علم و ايمان به ترتيب با
مشاهده ،قياس و پذيرفتن شهادت ديگران (آنچه که غزالي معموالً "تصديق" ميخواند) مرتبط
شدهاند .بنابراين مثلث ايمان ،علم ،ذوق ،ارتباط نزديکي با مثلث تقليد ،قياس (برهان) و مشاهده
دارد .هر يک از عناصر سهگانة اولي از طريق عنصر متناظر در سهگانة بعدي حاصل ميشود و
هريک از عناصر دومي ابزاري براي عنصر متناظر در سه گانه اول است (.)Treiger, p.51

حال چند نکته در اين بحث براي ما مهم اند :اوالً ،مشاهده ،ابزاري براي رسيدن به ذوق است
و تجربي بودن ذوق مبنايي براي ارتباط مفهوم ذوق و مشاهده ايجاد ميکند .به اين ترتيب جايگاه
مشاهده و ذوق در مراتب معرفت نزد غزالي روشنتر ميشود .ثانياً ،ارتباط ميان اجزاي خود اين
سهگانهها نيز اهميت دارد .سهگانة ايمان ،علم و ذوق ،گرچه از يک سو تمايز ميان اين سه مرحله
را نشان ميدهد ولي از سوي ديگر با توجه به تأکيدي که غزالي بر رابطة استکمالي ميان علم و
ذوق دارد بار ديگر ما را به اين فرضية اوليه نزديک ميکند که مراتب باالتر معرفت گرچه به
نحوي تجربي حاصل ميشوند و دروني و وجودي هستند ولي مستقل از مراتب پايينتر معرفت
نيستند و در واقع وضعيت کمال يافتة همان مراتب پاييناند.
به همين دليل بنيامين آبراهموف معتقد است «ذوق» يا معادل آن «وجدان» ،با تلقياي که
غزالي از روح عقلي و روح قدسي نبوي دارد ،به معناي شهود يا همان قوة ادراک دفعي است که
وي آن را شکل رفيع و ناب قوة مفکره ميداند .ذوق در اين سياق ،نميتواند تجربه عرفاني باشد،
چرا که تجربة عرفاني يک حال است ،در حالي که ذوق يکي از قواي نفس و بلکه بهترين قوة
عقالني نفس13است که انسان را قادر ميسازد تا آنچه را ساير قواي نفس نميتوانند دريابند
دريابد (.)Abrahamov, G.R.S., p.166

در بيان غزالي سطح متوسط علم نه تنها به متکلمان و استدالالت جدلي آنها ،بلکه به فالسفه و
روش برهاني آنها نيز اشاره دارد .بنابراين ذوق از نظر غزالي مرحلهاي از معرفت است که به يک
معنا «باالتر» از علم فالسفه است و اين بدان معناست که علمي که در اين مرحله حاصل ميشود
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ذاتاً با علم فلسفي تفاوت ندارد ،بلکه استکمال علم فلسفي است و وقتي حاصل ميشود که آن
علم دروني شود ،به مرحلة اطمينان دروني و يقين برسد و يک حالت رواني يا معرفتي (حال)
گردد و در اين وضعيت ديگر باواسطه و استنتاجي نخواهد بود.
غزالي در المقصد األسني اصطالح «ذوق» را در بحثي که دربارة نحوة علم به خداوند دارد نيز
به کار برده است .وي دو راه را براي شناخت خداوند متصور ميداند .راه اول همان شناخت
خداوند از طريق اسما و صفات از طريق قياس با صفات خود انسان؛ راهي که الهيات ايجابي
خوانده ميشود و لزوماً ناقص است .بر اساس آية «ليس کمثله شيء»(شوري )11/خداوند صفاتي
دارد که هيچ فرد ديگري ندارد و او شبيه هيچ چيز ديگري نيست .راه ديگر آن است که صبر
کنيم تا فرد همة صفات رباني را بهدستآورد و خودش به مقام رب برسد و چون ممکن نيست
که فرد رب شود پس اين راه معرفت به خداوند هم مسدود است .تنها خداوند است که از اين راه
ميتواند خود را بشناسد و از آنجايي که تنها راه دوم است که موجب معرفت حقيقي ميشود،
پس انسان نميتواند معرفت حقيقي به خداوند داشته باشد .حد نهايي آنچه فرد ميتواند در مورد
خداوند بداند اين است که او عاجز از شناخت خداوند است و بنابراين الهيات سلبي بر الهيات
ايجابي برتري مييابد (غزالي ،المقصداالسني ،ص.)12-51
به همين ترتيب غزالي استدالل ميکند که فرد نميتواند معرفت صحيحي از نبوت داشته باشد
بدون آنکه پيامبر باشد ،چرا که انبيا نيز ويژگيهايي دارند که با ديگران مشترک نيست و در
قياس با ديگر چيزها نيز نميتوان آنها را فرا گرفت .به همين شکل هيچ کس نميتواند معرفتي
صحيح از لذات و رنجهاي آخرت داشته باشد ،در حالي که هنوز در اين دنيا است(همان،
ص.)51
با توجه به ترتيب تاريخي آثار ميتوان گفت در مباحثي که غزالي بعداً در بارة ذوق سخن
گفته است ،در مشکاۀ األنوار و المنقذ من الضالل ،غير قابل انتقال بودن و تجربي بودن ذوق با
استفاده از تمثيلهاي ديگر تقويت شده است ،اما از نظر تريگر کار مهمتري که در اين آثار
صورت گرفته مرتبط ساختن ذوق با نبوت و تثبيت يک سلسله متصل ميان اين دو است

(Treiger,

p.52).

تريگر مدعي است اصطالح "ذوق" در آثار غزالي گرچه آغاز نسبتاً معتدلي داشته و هماهنگ
با آموزههاي فالسفه به تجربة لذت عقلي منحصر ميشده ،به تدريج در آثار بعدي وي معناي
چشمگيري يافته است .اين اتفاق در دو مرحله رخ داده است .در مرحلة نخست اصطالح «ذوق»
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به صورت "کمال تدريجي علم" تعميم داده شده است ،يعني مرحلة باالتري که در آن علم
دروني تبديل به حالتي رواني يا معرفتي (حال) شده است .در مرحلة دوم ذوق با نبوت پيوند يافته
است و از اين طريق مفهوم ذوق ارتباطي بين شناخت معمولي و نبوت ايجاد کرده است .به اين
ترتيب ذوق به عنوان مرحلهاي از نبوت فهميده ميشود که براي غير انبيا نيز قابل دستيابي است.
مهم است که غزالي مسلمانان هم نوع خود را به کوشش براي حصول ذوق نبوت فرا ميخواند،
چون از نظر او تنها از راه «چشيدن» است که آنها ميتوانند معرفتي حقيقي نسبت به نبوت داشته
باشند و به ايمان يا اعتقاد تقليدي مبتني بر مسموعات اکتفا نکنند ( .)ibid, p.55البته بايد توجه
داشت که ارتباطي که ذوق ميان شناخت معمولي و نبوت برقرار ميکند ،نبوت را نه به صرف
تجربه حسي عرفاني ،بلکه به معرفت عقلي پيوند ميزند .همانگونه که پيشتر اشاره شد ،ذوق در
اينجا کمال مرتبه عقالني است.
مشاهده

ديديم که اصطالح "مشاهده" در منظومة فکري غزالي با "ذوق" ارتباط پيدا ميکند .مشاهده
اغلب در معناي بينش يا بصيرت عقالني ) (Intellectual visionبه کار رفته است .البته گاهي نيز از
اصطالح «معاينه» استفاده شده که به معناي شهود بصري است ولي استعمال واژة «معاينه» به مراتب
کمتر از مشاهده

است(.)ibid, p.55

با توجه به کاربرد فراوان اين اصطالح نزد غزالي ،متون

متعددي ميتوانند در فهم معناي "مشاهده" به ما کمک کنند .غزالي در بيان مراد از آيات "فمن
يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم  (»...انعام )125/و «أفمن شرح اهلل صدره لإلسالم فهو على

نور من ربه  ("...زمر )22/به حصول انوار ايمان به معناي تابش نور معرفت اشاره ميکند و
ميگويد :اين تجلي و اين ايمان سه مرتبه دارد :مرتبة نخست ايمان عوام و همان ايمان تقليدي
محض است و دومي ايمان متکلمان است که با نوعي استدالل آميخته است و درجة آن به درجة
ايمان عوام نزديک است و سوم ايمان عارفان و همان مشاهده به نور يقين است (غزالي ،احياء،
ربع سوم ،ص.)17
با توجه به اين متن سومين سطح ،ايمان عارفان است که با نور يقين مشاهده شده است .اين
معرفت هم حقيقي و هم يقيني است .تفاوت ميان سطح سوم و دوم يعني تفاوت مشاهده و

استدالل مهم است و در ديگر آثار غزالي نيز ظاهر شده است .براي مثال در مشکاۀ األنوار بين دو
فردي که ،يکي خدا را به وسيله چيز ديگري ميشناسد ،يعني وجود او را از چيز ديگري نتيجه
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ميگيرد و آن کساني که همه چيز را از طريق خداوند و در نور مکاشفه ميشناسند ،تفاوت
گذاشته شده است .راه اول استدالل خوانده ميشود و به "العلماء الراسخون" نسبت داده شده و

دومي مشاهده خوانده ميشود و به "صادقون" نسبت داده شده است(غزالي ،مشکوۀ االنوار،
ص279؛ نيز :احيا ،ربع سوم ،ص .)24تريگر ضمن توضيح مطلب فوق ميگويد که با استفاده از
يک اصطالح کامالً فلسفي ميتوانيم بگوييم مشاهده غير برهاني است ،که درگير هيچ نوع قياس
يا استدالل براي استنتاج نيست .مشاهده عالوه بر اينکه برخالف دو روش اول بي واسطه است،
اين تفاوت مهم را نيز با روشهاي ديگر دارد که يقيني و خطا ناپذير است .اين مصونيت از خطا
به خاطر "نور يقين" است -نوعي اشراق الهي خاص و نامشخص که مشاهده را ممکن ميکند
).(Treiger, p.56
11

البته با نظر به کتاب المقصد االسني ،با بياني از غزالي مواجه ميشويم که وي به صراحت،
مرتبة مشاهده را که نخستين مرتبة مقربان در بهرهمندي از اسماي الهي است ،مرتبهاي برهاني و

مصون از خطا معرفي ميکند15.در بحث مهم ديگري ،از کتاب المحبه و الشوق و األنس و الرضا

در ربع منجيات احياء "مشاهده" با مترادفش "لقاء" (رويارويي و بصيرت عقلي) به عنوان
11

استکمال تعقل تعريف شدهاند .غزالي اين مطلب را در مواضع ديگري نيز توضيح داده است.

حال  ...معلوماتي که علم به آنها در خيال شکل نميگيرند نيز در دو سطح شناخته و درک
ميشوند ،يکي از اين دو سطح ابتدايي است و دومي استکمال اولي است .تفاوت کشف و
وضوح اين دو همان تفاوت ميان امر خيالي و عيني است .سطح دوم در نسبت با اولي،
مشاهده خوانده ميشود ،که مترادف لقاء و رؤيت است .اين نامگذاري صحيحي است ،چرا
که رؤيت همان غايت کشف است[ ،نه به اين خاطر که در چشم جاي دارد] (غزالي ،احياء،
ربع چهارم ،ص.)74

اين متن بسيار دقيق نقش مشاهده را در معرفت روشن ميکند .مشاهده با تعقل ارتباط دارد،
يعني آن چيزي که معرفت اشياي غير مادي معني ميشود ،همانطور که رؤيت مادي با تخيل
ارتباط دارد .پس مشاهده اساساً رؤيتي عقالني است:
اشياي مادي  --تخيل  --رؤيت

اشياي غير مادي  --تعقل  --مشاهده

در هر دو مورد ،تفاوت بين حالت باالتر(کامل) و پايينترِ(ابتدايي) معرفت در درجة «وضوح و
کشف» است ،نه تفاوتي بالفعل در خود صورت ادراک شده.
دومين تمايز بارز اين دو آن است که مشاهده برخالف تعقل مستلزم کوشش نيست .مفاهيم
مشاهده شده به سادگي نزد ذهن حاضر ميشوند ،همانگونه که اشياي مادي به سادگي نزد چشم
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ظاهر ميشوند .البته درست همانطور که چشم مادي بايد باز باشد تا رؤيت اتفاق بيفتد ،چشم
ذهن نيز بايد باز باشد تا مشاهده ممکن شود (.)Treiger, p.58

نکتة قابل توجه ديگري که از بحث غزالي در بارة مشاهده ميتوان به آن دست يافت ،به موانع
معرفت مربوط ميشود .وي بيان ميکند که تعلق روح انسان به جسم مانعي است براي آنچه
مشاهده خوانده ميشود ،که همان رؤيت عقالني بالواسطه و غيراستداللي مفاهيم است .مفارقت
بيشتر از جسم ،مشاهدة حقايق معلوم را براي روح آسانتر ميکند و در نهايت تنها پس از مرگ،
هنگامي که روح کامالً از قيد بدن رها ميشود ،نفس قادر خواهد بود حقايق معلوم را همانگونه
که هستند مشاهده کند(غزالي ،معارج ،ص .)91-95نقش گناه به عنوان مانع معرفت خود موضوع
مهم و قابل توجهي است که غزالي آن را در ميان موانع معرفت برميشمارد(غزالي ،احياء ،ربع
چهارم ،ص .)74غزالي همچنين با استفاده از اينکه هيچ تفاوت ذاتي ،يعني تفاوت محتوايي ،بين
مشاهده و تعقل نيست و تفاوت آنها تنها در درجة وضوح و کشف است ،سعي ميکند معناي
رؤيت خداوند در آخرت را نيز توضيح دهد.
از نظر تريگر اين نکته قابل توجه است که تفسير غزالي از رؤيت خداوند در آخرت و تفسير
آن به عنوان مرحلة کاملتر تعقل برخالف مسيري است که سنت الهيات اشعري پيموده است
(.)Treiger, p.58

آبراهموف هم در اين زمينه با تريگر همرأي است که غزالي گرچه وانمود

ميکند نظر جمهور را پذيرفته است و از نقل پيروي ميکند ،ولي در واقع نظريهپردازي خودش
را ميکند که نقطه مقابل تفسيري است که اکثر عالمان اسالمي از نقل دارند

(Abrahamov, p.

 157).غزالي تصديق تفسير سنتي در مورد رؤيت خداوند را با بيميلي انجام ميدهد؛ اکراهي که
در متن کيمياي سعادت(ص .)59نيز قابل مشاهده است.
از نظر تريگر تقريباً ميتوان مطمئن بود که «چشم آخرت» که مؤفق به رؤيت خداوند ميشود
همان عقل است چرا که همانطور که قبالً ديديم غزالي در مشکاۀ األنوار(ص )122تأکيد ميکند
که عقل نيز يک نوع چشم براي قلب است ،شبيه به چشم سر ،اما خيلي برتر از آن .اين نکته بسيار
جالب توجه است که عقل که چشم قلب است نه تنها در آخرت ابزار ديدن خداوند است بلکه
در اين دنيا نيز ابزار "مشاهده" است که در نهايت به "ذوق" يا تجربة عرفاني -عقالني خداوند
منجر ميشود.
تريگر تحليل خود را از مفهوم "مشاهده" نزد غزالي اينگونه خالصه ميکند:
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مشاهده)1( :رؤيت عقالني واقعيتهاي معقول به صورت "واضح"" ،بينياز از تالش"،
"بالواسطه" ،و "غير استداللي" است؛ ( )2يقيني است ،يعني امکان خطا در آن وجود ندارد؛
( )3از طريق نور يقين به دست آمده است که نوع خاصي از اشراق الهي است؛ ( )1استکمال
تعقل است ،همانطور که رؤيت مادي مرحلة کامل تخيل است؛ ( )5تنها تفاوت مشاهده و تعقل
در درجة وضوح و کشف آن دو است؛ ( )1به خاطر تعلق روح به جسم حصول مشاهده براي
روح در طول زندگي سخت است؛ ( )7تنها بعد از مرگ است که روح مشاهدة کامل از حقايق
معقول را به دست ميآورد (اما تنها آن حقايقي که در طول حيات شناخته است)؛ ( )4اين است
معناي رؤيت خداوند در آخرت؛ ( )9به هر حال چون آنچه انسان پس از مرگ "مشاهده"
خواهد کرد ،همان معرفتي است که در طول حيات به دست آورده ،رتبة مشاهدة هر انسان در
آخرت به درجة تعقل او در دنيا بستگي دارد؛ ( )14تفسير غزالي از رؤيت خداوند به عنوان
استکمال تعقل ،در تضاد با سنت اشعري قرار ميگيرد و تأثر فلسفي او را منعکس ميکند .رؤيت
چيزي نيست جز استکمال تعقل خداوند که در اين دنيا به دست ميآيد و اين تعقل در قلب جاي
ميگيرد(. )Treiger, p.60

همان طور که ديده ميشود نظرية غزالي در بارة مشاهده هم داراي عناصر فلسفي است و هم
عناصر عرفاني .يقيني بودن مشاهده و ارتباط آن با تخيل برگرفته از سنت فلسفي است .اما وقتي
غزالي از مراتب کشف و اشراق الهي و همچنين موانع مشاهده سخن ميگويد قطعاً عناصر عرفاني
را به تحليل خود اضافه کرده است .تريگر با استناد به نوشتههاي ابنسينا نشان ميدهد که ارتباط
روشني بين نظريه ذوق غزالي و لذت عقلي ابنسينا وجود دارد و در اين زمينه نوشتهها و مثالهاي
ابنسينا زمينة تحليل غزالي از ذوق قرار گرفتهاند.
نظرية غزالي تفاوتهايي با نظرية ابنسينا نيز دارد .تريگر ميگويد غزالي ماهرانه اين قيد که
"مشاهده" هميشه بايد حاوي يک ساختار قياسي باشد را حذف ميکند .اين حذف مستلزم اين
است که او برخالف ابنسينا ،مشاهده را غير برهاني و غيرقياسي ميداند( .)ibid, p.63برخالف اين
رأي آبرهموف در مقالة «روش برتر غزالي براي شناخت خداوند» 17به نحو دقيقي نشان ميدهد
که ساختار مشاهده و ذوق نيز قياسي است و اين رأي که شواهد مهمي آن را به اثبات ميرساند
مجال ديگري ميطلبد14.اگر به ياد آوريم که مهمترين عنصر مرتبط با "مشاهده"" ،ذوق" است
و آن را به تحليل آبراهموف ضميمه کنيم که "ذوق" ،قوة ادراک دفعي است که شکل رفيع و
ناب قوة مفکره است ،ميتوانيم اين نتيجهگيري تريگر را تا حدي تعديل کنيم .نظر غزالي هم
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فيلسوفانه است هم صوفيانه .ديدگاه وي در اين زمينه برگرفته از تصوف عقالني اوست که در
بخش بعد آن را تحليل خواهيم کرد.
تصوف عقالنی غزالی

غزالي شايد در ميان متفکراني که تصوف را ارج مينهادند و راه تصوف را در نهايت بر ديگر

راهها ترجيح ميدادند در زمينة توجه به عقل استثنا باشد .فرانک گريفل در کتاب الهيات فلسفي
غزالي نشان داده است که الهيات غزالي به شدت با افکار فلسفي درآميخته و بسياري از عناصر
آن برگرفته از انديشههاي فلسفي ابنسينا است ،اما آبراهموف مدعي است که ميتوان نشان داد
غزالي متفکري است که نه تنها الهيات او بلکه تصوف او هم عقالني است.
آبراهموف در مقالة خود با عنوان «غزالي و عقليسازي تصوف»(ص )1براي اثبات اين ادعا
نشان ميدهد که نه تنها عقل در تصوف اوليه منزلت بلندي ندارد بلکه نوعي تقابل واضح نيز در
تصوف در ارتباط با عقالنيت ديده ميشود .اين تقابل خودش مبناي يک نظريه را در مورد نقش
تفکر يا عقل در سلوک عرفاني آشکار ميسازد و نوعي ممنوعيت براي پرداختن به تصوف از
طريق براهين عقالني را ميتوان در تعاليم صوفيه ديد .آبراهموف براي اينکه نشان دهد علم در
تصوف رد و انکار ميشود به سخنان هجويري در کشف المحجوب(ص )395استناد ميکند:
از نظر صوفيه برترين معرفت ،معرفت به خداوند است ولي عقل و تحقيق عقالني به معرفت
واقعي خداوند منجر نميشود.

عقل نقش برجستهاي در عرفان غزالي دارد .غزالي عقل را به عنوان سلطان و ترازوي معيار
خداوند در زمين معرفي ميکند(19غزالي ،مشکاۀ االنوار )114 ،و اين نشان دهندة اوج گرايش
غزالي به عقل است.
آبراهموف اين نکته را جالب توجه ميداند که غزالي در ميزان العمل نميگويد که انسانها به
منظور دريافت وحي خلق شدهاند ،بلکه غايت خلقت انسان را دستيابي به حقايق اشيا ،آن هم
دستيابي عقالني ،ميشمرد24.عالوه بر اين ،به بيان آبراهموف ،غزالي در همين کتاب صوفيان را از
اين عقيده بر حذر ميدارد که وحي يا کشف باطني ميتواند به صورت نتيجة عمل صوفيانه و
بدون عقل استداللي حاصل شود( همو ،ميزان العمل ،ص.)221

به همين دليل است که غزالي همواره خواننده را به رسالة خود در باب منطق ،يعني معيار العلم
ارجاع ميدهد .اين رساله براهيني استنتاجي را آموزش ميدهد که از طريق آنها حقيقت آشکار
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ميشود و يقين قابل اطميناني به وسيلة آن بهدست ميآيد .غزالي اصرار دارد که کسي نبايد
گرايش مطلوب ديگران را نسبت به علوم عادي) (Scienceبهخاطر روش صوفيانه تضعيف کند،
چرا که صوفيان قائل به بي ارزشي علوم نيستند .آنها پيرو روش پيامبران و اوليا هستند
).)Abrahamov, 2015, p.8

نکتة قابل توجه ديگري که در نوشتههاي غزالي به چشم ميخورد اين است که غزالي علوم
عرفاني را در زمرة علوم عقالني دسته بندي ميکند .وي در دستهبندي علوم ،ميان علوم ديني ،که
تقليدياند و علوم عقلي تمايز مينهد .علوم عقلي نيز در مرحلة بعد به علوم ضروري و اکتسابي
تقسيم ميشوند؛ علوم اکتسابي از طريق آموزش يا الهام حاصل ميشوند و علومي که تحت اين
بخش قرار ميگيرند مشتمل بر علوم اين جهان و جهان آخرتاند .علوم اين جهان دانشهايي

چون طب ،حساب و انواع صنعتهاست ،در حالي که علوم جهان آخرت شامل علم عمل (علم
المعامله) و علم وحي (علم المکاشفه) است ،يک علم مابعدالطبيعي که با معرفت به خداوند و
اسما و صفات او سروکار دارد .به هر حال اين واقعيت که در دستهبندي غزالي علوم عرفاني ،چه
عملي و چه نظري ،در زمرة علوم عقالني به حساب آمدهاند ،جايگاه عقل استداللي را نزد او
اثبات ميکند .آبراهموف به اين نکته توجه ميدهد که بر اساس اين تقسيم بندي حتي دانشي که
معلول الهام است ،عقالني به حساب ميآيد ،گرچه منبع آن خارجي است (.) ibid, p.9

علوم ضروري
علوم

علوم عقلي

علوم دنيا
علوم اکتسابي

علوم آخرت

علم معامله
علم مکاشفه

علوم ديني(تقليدي)

آبراهموف در مقالة "روش برتر غزالي براي شناخت خداوند" نشان داده است که غزالي به طور
کلي دو روش را براي ورود به عرصة شناخت خدا ميپذيرد :روش کشف و روش بررسي
عقالني .او در اين مقاله تأکيد دارد که روش برتري که غزالي براي شناخت خداوند ميپذيرد
روش عقالني است و به صورت دقيق ،تفصيلي و جالبي به سود آن استدالل مي کند .البته او در
مقالة جديدتر خود بيشتر به اين ديدگاه متمايل است که غزالي هر دو روش کشف و جستجوي
عقالني را براي دستيابي به شناخت خداوند به هم پيوند داده است 21.اما به هر حال تأکيد ميکند
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که اين واقعيت که غزالي در بعضي آثار خود روش عقالني را باالترين روش قرار ميدهد ،نشان
ميدهد که او به شدت به اين روش مايل است(.)ibid

همچنين اين انديشه که قوة عقل معيار خداوند است از نظر او يادآور ديدگاه بعضي از مکاتبي
است که در مواضع ديگر توسط خود غزالي مطرح شدهاند و مدعياند که شخص پيش از
سلوک جدي در طريق صوفيه الزم است علوم رسمي را بداند تا بفهمد که آيا آنچه برايش
کشف ميشود ،کشف حقيقي است يا تصورات باطل .اين متفکران چنين طريقهاي را
نزديکترين و مطمئنترين ابزار براي رسيدن به نتيجه ميدانند( .) ibid, p.10آبراهموف در مقالة
"روش برتر غزالي در شناخت خداوند" اثبات کرده است که اين رأي ،ديدگاه خود غزالي است
و آن را در ميزان العمل به دقت شرح داده است.
عقل در نظر غزالي همچنين وظيفة تأييد پيامبري را نيز بر عهده دارد و نشان ميدهد که
پيامبران طبيبان روحاند و ناتواني خود را در دريافت آنچه پيامبر ميتواند دريافت کند ،تصديق
ميکند .وحي نميتواند خودش را تأييد کند و منشأ اعتبار خويش باشد ،بنابراين عقل ابزاري
ضروري براي اين منظور

است(.) ibid, p.12

آبراهموف نشان ميدهد که عقل نه تنها جايگاه

ويژهاي در تبيين مسائل فلسفي همچون عليت دارد بلکه حتي در نظرية عشق الهي غزالي نيز عقل
و مجاهدت عقالني جايگاه ويژهاي دارد ،چيزي که او سعي ميکند در کتاب
)Islamic Mystisysm

22

(Divine Love in

به دقت آن را نشان دهد .از نظر او مجاهدتهاي عقالني نقش مهمي در

نظريه عشق غزالي بازي ميکند.
مهمترين کتاب از احياکه به بحث عقالني کردن تصوف مربوط ميشود "کتاب التفکر"

است .غزالي در ابتداي بخش "بيان حقيقت تفکر و ثمرات آن" ،به صراحت «تفکر» را کنار هم
قرار دادن دو جزء معرفت (مقدمات) براي نتيجه گرفتن جزء ديگري از معرفت از آنها ،تعريف
ميکند (غزالي ،احياء ،ربع چهارم ،ص )11و اين نشان ميدهد که تفکر از نظر غزالي همان برهان
عقلي است ،نه آن چيزي که نزد ديگر صوفيان متقدم وجود دارد.
نکتة قابل توجه ديگر نحوه وقوع قياس است چرا که گاهي اين قياس از طريق نور الهي حاصل
ميشود که قلب را با خصلت جبلي وجود بشري نوراني ميسازد (فطرت) .اين همان راه پيامبران
است و به همين دليل نادر است اما به طور عمومي اين فرايند از طريق تحقيق حاصل ميشود .وي
به قطعهاي از قسمت پاياني مشکاۀاالنوار استناد ميکند که در آن ابراهيم (ع) به عنوان رهرو راه
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تدريجي دستيابي به برهان و محمد (ص) به عنوان کسي که به صورت دفعي به نتيجه ميرسد،
معرفي ميشوند (.)Abrahamov, 205, p.14

حال از آنجا که برترين هدف تفکر عمارت کردن باطن عارف است به طوري که او را اليق
قرب خداوند و حتي رسيدن به نقطة فنا در او کند ،پس بدون شک غزالي عقل استداللي را به
عنوان ابزار اصلي عرفان ميبيند .وي همچنين به بحثي که غزالي در توضيح اين حديث مشهور
که"هر کس که خود را بشناسد خداي خود را خواهد شناخت" استناد ميکند که در آن غزالي
آشکارا عقل استداللي را با تجربة عرفاني و کشف مرتبط ميسازد و ميگويد" اگر تو در زمرة
اهل عقل (يا بصيرت) باشي ،در زمرة اهل تجربة عرفاني و کشف نيز داخل ميشوي (اهل الذوق

و المشاهده)"(غزالي ،االربعين ،ص .)49او اين نکته را مجدداً در کتاب االمالء في اشکاالت
االحياء ،که در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مقابل احيا نوشته شده است ،نيز بيان ميکند و
ميگويد" منظور ما از سلوک و راه ،سفر قلبي از طريق ابزار استدالل برهاني (آالت الفکر) در

طريق امور معقول است (في طريق المعقوالت) 23.لذا آبراهموف اين گفتة محمد احمد شريف را
تأييد ميکند که غزالي معتقد است در مقايسه با ابزارهاي ديگر"،معرفت عقالني تبيين بهتر و
عينيتري را در مورد تجربة روحاني ارائه ميکند" ( .)(Abrahamov, 2015, p.17وي در نهايت
چنين ميگويد:
در نتيجه ،چه اين ايده را بپذيريم که عقل استداللي باالترين مرتبه را در تعليمات عرفاني
غزالي دارد يا اينکه او دو روش سنت و عقل را در داد و ستد با مفاهيم عرفاني در هم آميخته
است ،يا اينکه او بين دو طريق در نوسان بوده ،گاهي به سوي سنت و گاهي به سوي عقل متمايل
شده است ،بديهي است که تفکر عقالني ،و به بيان دقيقتر ،استدالل برهاني ،بر خالف مکتوبات
صوفيان پيش از او ،جايگاه مهمي در نوشتههاي او دارد .غزالي نه تنها بين اسالم ارتودوکس و
تصوف ،بلکه بين تصوف و تفکر عقالني ،سازش برقرار کرده است .به نظر ميآيد او با چنين
کاري راه را براي خالقيتهاي بعدي هموار ساخته است(.) ibid, p.18
نتیجه

در اين مقاله با تحليل دقيق مفاهيم بنيادين علم ،مکاشفه ،ذوق و مشاهده در آثار غزالي و توجه به
نوع ارتباطي که با معرفت عقلي مييابند نشان داده شدکه رابطة معرفت عقلي و قلبي که از
مباحث بسيار مهم در انديشة غزالي است نه تنها رابطة دو امر جدا از يکديگر نيست بلکه در نظر
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وي معرفت قلبي استکمال معرفت عقلي و ظهور مرتبة عالي همان معرفت عقلي است .اين رأي با
استمداد از آثاري از غزاليشناساني صورت گرفت که الگوي جديدي را در دو دهة اخير در
غزاليشناسي فراروي محققان گشودهاند.
همچنين نشان داده شد که بر اساس اين پژوهشها تصوف مورد نظر غزالي از حيث توجه به
عقل تفاوت مبنايي با تصوف رايج دارد ،طوري که ميتوان آن را تصوفي عقالني دانست .در اين
تصوف گرچه قلب به عنوان محل معرفت منزلت بلندي دارد ولي الزمة رسيدن به عاليترين
مرتبة معرفت تفکر عقالني و استنتاجي است.
در تصوف عقالني غزالي ،عقل منزلت ويژهاي مييابد چرا که نقش چشم را براي قلب بازي
ميکند .عقل براي ايفا نمودن اين نقش در سير استکمالي .از بديهيات شروع ميکند و پس از
عبور از مراحلي مانند منطق و برهان ،به مراتب باالتر معرفت ،حتي عاليترين مرتبه در شناخت
خداوند ،ميرسد .اين سير استکمالي نيازمند روشهاي صوفيانه است و تنها فرايند تهذيب نفس
است که ميتواند حجابهاي عقل و قلب را بدرد.
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اين مقاله با عنوان «روش برتر غزالي براي شناخت خداوند» در پيوست کتاب عشق الهي در
عرفان اسالمي ،ترجمة حميرا ارسنجاني ترجمه شده است(نشر نگاه معاصر.)1344 ،

 .1اغلب به صورت المعرفـۀ الحقيقيه.
 .7عنوان کامل مقاله اين است "Al-Ghazali and Rationalization of Sufism" :با توجه به اينکه
نسخة منتشر شده اين مقاله در مجموعه مقاالت در دسترس نبود ،به نسخة اوليه آن ارجاع داده
شده است.
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 .4براي مثال :عقل قربان کن به پيش مصطفي حسبي اهلل گو که اهللام وفي(مثنوي ،دفتر چهارم،
.)1147
 .9براي تفکيک کاربردهاي وجودشناختي ،روانشناختي و معرفتشناختي عقل ،رک .پورسينا،
"نظام بخشي به کاربردهاي گوناگون عقل در نظر غزالي" ،پژوهشهاي فلسفي کالمي ،سال
يازدهم ،شمارة اول ،ص. 1
« .14ولقد خيلوا إلى الخلق أن ال علم إال فتوى حکومـۀ تستعين به القضاۀ على فصل الخصام عند
تهاوش الطغام أو جدل يتدرع به طالب المباهاۀ إلى الغلبـۀ واإلفحام أو سجع مزخرف يتوسل
به الواعظ إلى استدراج العوام إذ لم يروا ما سوى هذه الثالثـۀ مصيدۀ للحرام و شبکـۀ للحطام».
11. The Concept of man in Islam, in the Writings of al- Ghazali

 .12اريک اورمسبي ،1911 ،از محققان انستيتوي علوم اسالمي مکگيل است و آثاري در زمينه
انديشههاي غزالي و اسماعيليه دارد.
13.The best intellectual faculty of the soul

« .11الحظّ االول :معرفـۀ هذه المعاني علي سبيل المکاشفه والمشاهده ،حتي تتّضح لهم حقايقها
بالبرهان الذي اليجوز فيه الخطأ ،وينکشف لهم اتّصاف اهلل عزوجّل بها ،انکشافاً يجري في
الوضوح والبيان مجري اليقين الحاصل لالنسان بصفاته الباطنـۀ ،التي يدرکها بمشاهدۀ باطنه،
البإحساس ظاهر .وکم بين هذا و بين االعتقاد المأخوذ من اآلباء والمعلّمين تقيداً ،والتصميم
عليه ،وإن کان مقروناً بأدلـۀ جدلية کالميـۀ!» (غزالي؛ المقصد االسني؛ ص .)13
 .15تفصيل اين بحث مهم را در مقالة پورسينا ،ميترا (زهرا) « ،مرتبة نبوي معرفت ،مرتبهاي عقالني
و برهاني از ديد غزالي» (در مرحلة ارزيابي براي چاپ) ببينيد.
 .11به عنوان دو نمونه ديگر بنگريد به معارج القدس ،ص159-114و کيمياي سعادت ،ص .547

17. Al-Ghazālī's Supreme Way to Know God

 .14رک .پورسينا ،ميترا (زهرا) « ،مرتبة نبوي معرفت ،مرتبهاي عقالني و برهاني از ديد غزالي»
(در مرحلة ارزيابي براي چاپ).
 .19سلطان العقل الذي هو ميزان اهلل في ارضه.
 .24ثم تعلم أن سعادۀ کل شيء و لذته و راحته في وصوله إلى کماله الخاص به .ثم تعلم أن
الکمال الخاص باإلنسان هو إدراک حقيقـۀ العقليات ،على ما هي عليه ،دون المتوهمات و
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الحسيات التي يشارکه الحيوانات فيها (غزالي ،ميزان العمل .).191 ،آبرهموف به صفحههاي
 331 ،214از ميزان العمل نيز ارجاع ميدهد.
 .21عبارت او در مقالة جديد اين است« :همان گونه که من در مقاله ام با عنوان"روش برتر غزالي
براي شناخت خداوند" اثبات کردهام ،مؤلف ما دو روش را براي ورود به عرصه شناخت خدا
ميپذيرد :روش کشف و روش بررسي عقالني .در مقابل آنچه من در آن مقاله نوشتهام ،اآلن
فکر ميکنم که او هر دو روش کشف و جستجوي عقالني را براي دستيابي به شناخت
خداوند به هم پيوند ميدهد»

(Abrahmov, "Al-Ghazālī and the Rationalization of

Sufism", p.10).

 .22ترجمة اين کتاب با عنوان عشق الهي در عرفان اسالمي(تعاليم غزالي و دباغ) ،توسط نشر نگاه

معاصر در سال  1344چاپ شده است.
« .23فاما السفر و الطريق :فالمراد بها سفر القلب بآله الفکر في طريق المعقوالت و علي ذلک ابتني
لفظ السالک و المسافر في لغتهم» .کتاب االمالء ،ص.324
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