
                                                         
 
 

:نگاهی به زندگينامه و تفکرات مردی به نام  
                                      

  السالم ابوحامد دمحم غزاّلیحجة                                                             
                   

.را در قرن پنجم هجری، در فقه و حکمت و کالم، سرآمد عصر خود شمرده اند ی که او پيشواي  
 

ه کوی ميکده گريان و سرفکنده َرَومب  
 چرا که شرم همی آيدم ز حاصل خويش
"حافظ                                               "   

 
 

شهورترين فقيه جهان اسالم، مطالب زيادی به رشتۀ تحرير در نويسندگان و مورخان برجستۀ ما، دربارۀ امام دمحم غزالی، م
جملگی مراتب علم و دانش و تسلط او را بر مسايل دينی بسيار ستوده اند، اما هميشه توأم با نوعی چشم پوشی بوده . آورده اند

يل عرفانی داشته اند، برای اين او آن که خود کم و بيش، ِکِشش دينی و تما. است که از ديد خوانندگان کنجکاو پنهان نمی ماند
مرد زيرِک موقع شناس، هم از نظر فقاهت که آن را ترک گفته و هم از نظر مشرب صوفيگری که به آن پناه برده است، مقامی 

.برتر او همگنان قايل شده اند و به ويژه دربارۀ تحوالت فکری او در جهان اسالم داد سخن داده اند  
 

. هر کس پذيرفته ميشد، قلم عفو بر گناهان گذاشته اش می کشيدند. َدِر توبه هميشه باز بوده استا، می دانيم که در خانقاه ه
ابو . ُمريددر محضر پير، به گناهان و باورها و پندارهای قبلی خود اعتراف می کند: آقای ايرج ياسينی در ره آورد نوشته اند

سال های آخر زندگی به کشرب صوفيگری روی آورده و خانقاه نشين حامد دمحم غزالی هم يکی از آن گناهکاران است که در 
.هر روزه گناهان خويش را نزد ُمرشد اعتراف کند شده است و خود معتقد است که سا لک بايد  

 
اين مرد ُمرتد که در وجود خدا شک کرده بود، همه جا تأکيد داشت که برای دستيابی به حقيقت بايد از مطالعۀ جزء اليتجزا 

اما خود بی مرشد و پير، با يک جهش عدم در عالم عرفان گذاشت و توصيه های قبلی خود ) پله پله تا عرش خدا(وع کرد شر
.را به فراموشی سپرد  

 
 نااميد مثل کسی که بخواهد خودکشی کند، با يک خيز قدم در عالم چون منکر وجود خدا بود، اين ُملحد" ديتريسی می گويد

.اشتاينر نيز نظر مشابهی را ابراز می کند."  بتواند تفکرات علمی را از بين ببردَوحّدت وجود گذاشت تا  
:و همچنين حافظ نکته دان هم به شيوۀ خاص خود می سرايد  

 
عذور است                   عشق کاری است که موقوف هدايت باشدـدی نبرد مـــه رنـــد اَر راه بـــزاه  

با َدف وچنگ                 اين زمان سر به ره آرم، چه حکايت باشد؟من که شب ها َرِه تقوی زده ام   
 

:لوطی غالمحسين معروف، وقتی در َسِر گذر معرکه می رفت اغلب اين شعر را خطاب به نوچه اش می خواند  
 

دـيزی نشــنجر تــن خـيچ آهــيچ کس از پيش خود چيزی نشد                               هــه  
دـه شاگرد شکر ريزی نشـا کـتادکار                               تــــد اســی نشــلوايــــحيچ ــه  
 

سخنی از . م خواجه نظام الملک بهره می برد، با کبکبه حرکت می کرد و با جاه و جالل می زيستتا زمانی که از خوان َکر
ن می پرداخت و به امر خليفه، کتاب در رّد روشنفکران و به دستور خواجه به دفاع از دي. عرفان و تصوف بر زبان نداشت

 فالسفه را می کوبيد، چون خالفت . در برابر فلسفه که باعث نگرانی خالفت شده بود، موضع می گرفت .آزادانديشان می نوشت



ای نداشت جز تقويت همۀ اينها اما بهره  .را تضعيف می کردند، و خاطی ها را نفی می کرد، چون سنّت را ناديده می گرفتند
 می نويسد: « مبارزه با فلسفۀ باطنی ها، تقويت يک اساس فاسد بود که جز استاد زرين کوباتحاد نامقدس خالفت و سلطنت. 

 و اين يکی از اثرات وجودی غزالی در جهان اسالم است که می بايستی بيش از يک اشاره  ».تعدی و تجاوز حاصلی نداشت
  . و ديگران قرار بگيردکوتاه مورد عنايت استاد

 
همۀ پيشرفت های علمی بشر از . ر عنصر، الزم است که برخورد آن عنصر را با محيط پيرامونش در نظر داشتهدر شناخت 

کيفيت هر چيز عبارت است از اثرات آن روی چيزهای   :، فيلسوف بزرگ آلمانی می گويدنيچه. اين راه حاصل گرديده است
هر يک از اين . ، تنها به اين هدف نيامده اند که ما نانی به َکف آريم و به غفلت بخوريمو خورشيد و فلکديگر، ابر و باد و مه 

.عناصر در دگرگونی های طبيعت اثراتی دارند  
 

چونانکه حيوانات هم در طبيعت اثر گذارند، انسان هم از اين قاعده مستثنی نيست، می بينيم که آدمی سقف آسمان را سوراخ 
وقتی بيوگرافی کسی را می نويسيم و نقد می کنيم، هدف اصلی بايد اين باشد که بدانيم اين آدم چه سودی و احيانآ . ستکرده ا

. غزالی شباهت به کوه يخ دارد که بخش کوچک آن روی آب ديده می شود .چه زيانی برای خود، خانواده، يا جامعه داشته است
بخش بزرگتر، خدمت به سيستم فاسد و تالش در سکون . ين بخش کوچک استآن چه توجه دوستداران او را جلب کرده هم

.فکری جامعۀ اسالمی است، که بررسی آن تا حد ممکن، هدف اين نوشتار است  
 

 عباسيان که اضطراریتساهل . دمحم غزالی در روزگاری به روی صحنه آمد که خطر بزرگی دين اسالم را تهديد می کردحامد ابو 
 داده بودند، سبب شده بود که کتب فلسفی يونان يکی بعد از ديگری به عربی  حتی آزادی بيان به دگرانديشانبعضی از آن ها

گوش مسلمان ها به پرسش های مذهبی آشنا شده  .ترجمه شوند و فالسفۀ بزرگی به ويژه در ايران پا به عرصه ظهور بگذارند
ات دينی با سرعت رو به  ضعف ميگذاشت و بنياد دين که به خالفت بود و چون پاسخ قانع کننده ای شنيده نمی شد، اعتقاد

باطنيون  .عباسيان مشروعيت می داد، ُسست شده بود، از يک طرف، و از طرف ديگر، قدرت خليفه به شدت کاستی يافته بود
. بيخ گوش المقتدی نشسته بودند، مکه و مدينه، شهرهای بزرگ اسالم به تصرف آن ها در آمده بود  

 
ليفه که قدرت مقابله با اين دو آفت بزرگ را نداشت، اوقات خود را به عيش و نوش می گذراند و از اين که هنوز به نام او خ

.سکه می زدند دل خوش می داشت  
 

اما پيدايش سلجوقيان از شرق و توسعه قلمرو آنان د رغرب که دوام دين را برای فرمانروايی خود ضروری می دانستند، 
سالطين سلجوقی در شهرهای بزرگ، مدارس نظاميه که مرکز تدريس . دی بود که بر روی خليفه گشوده می شدروزنۀ امي

.به مقتضای ضرورت، ابراز دينداری می کردند .علوم دينی بود بنيان می نهادند، در حالی که خود چيزی از دين نمی دانستند  
 

 متدين و در عين حال بسيار زيرک و هوشيار بود، از يک طرف اما خواجه نظام الملک وزير مقتدر ملکشاه که خود مردی
استقالل و امنيت کشور را در نجات دين می دانست و از طرف ديگر می خواست به همت علمای اعالم مردم را در خواب 

بدهد، تا خرگوشی ببرد، هر چه بيشتر اعتقاد به سرنوشت و تقدير را به جای تالش و تفکر در ميان جامعۀ اسالمی رواج 
مؤمنين به فردای نيامده بپردازند و از امروزشان غافل بمانند و او خود بی دغدغۀ خاطر، هم بر تسلط سياسی بيفزايد و هم به 

.ثروت اندوزی بپردازد  
 

همان  و اين ». اعتقاد به دنيای ديگر، آسودگی خيال می آورد و نياز به تفکر را از بين می برد«:   است نيچهاين گفته هم از
.)آسوده بخوابيد، شهر در امن و امان است( چيزی است که خواجه طالب بود   

 
ار هم در لشکرگاهها و بنابراين، نه تنها در توسعۀ نظاميه ها که در حکم حوزه های علميه بودند می کوشيد، يک حوزه سيّ 

در تمام مسافرت ها در رکاب خواجه نقل اين حوزه . مراکز سپاهی تشکيل داده بود که زير نظر مستقيم خودش اداره می شد
. مکان می کرد، غذا، مسکن و ضروريات زندگی برای فُقهای اين حوزه که با دقت انتخاب می شدند، با گشاده دستی فراهم بود

با چه هدف؟ بنشينند، بحث کنند، حديث بگويند، رو در روی فلسفه بايستند و عمالً از پيشرفت علوم عقلی در جهان اسالم 
لشکرگاه در حقيقت مرکز صدور حديث شده بود که از باالی منابر و فراز مناره ها همه روز در گوش مردم . جلوگيری کنند

.ساده دل خوانده می شد  
 



 در اثر رشد افکار عمومی و انتشار آثار ارسطو، پايه های مذهب ُسست شده بود، چهل « :، فيلسوف آندلسی می گويدابن طفيل
».ن به سرکردگی غزالی به جنگ با فلسفه قيام کردندنفر از روحانيو  

 
به خصوص اَلُمستطهر که سمت استاديش را هم داشت جلب کرده غزالی نه تنها مورد عنايت خواجه بود، بلکه محبت خليفه 

، نشانی از بود، و تا موقعی که نظام الملک کشته نشده بود وملکشاه در فاصله کوتاهی بعد از او به مرگ مشکوکی نمرده بود
نارضايتی د رگفتار و کردارش ديده نمی شد، اما پس از مرگ آن حاميان ناگهان خود را در ميان خيل دشمنان و حسودان، امثال 

هرگز پيش بينی نمی کرد که به آن زودی چتر . حسن ابن عتبه، قاضی القضات بغداد که کمر به نابودی اش بسته بود، تنها ديد
.ی رياست به لرزه در آيدحمايت فرو افتد و کرس  

 
با غرور و نخوت بی جا، بسياری از اطرافيان را رنجانده بود، چراغی بهر تاريکی نداشت، مثل کسی که بين زمين و آسمان 

رها شده باشد، دستش به جايی بند نمی شد، در حقيقت مزدوری بود که بازوی قوی و نيرومندش را به اميری فروخته باشد، 
.  که به جنگ دشمنان می فرستادندگالدياتوری بود  

 
اينان خرد خويش را در مقابل پول به هر کس .  برخی کسان را فيلسوف می نامند که خود را می فروشند« : می گويدگونوفون

سخن را برای فريب می گويند، از روی طمع و پول پرستی می نويسند، به هيچ کس و به هيچ چيز . که خريدار باشد واگذارند
. غزالی نمونه بارز اين گونه فيلسوفان بود که حاال ديگر خريداری نداشت» .نمی کنندخدمت   

 
از آنجا که مردی تيزهوش و با ذکاوت بود و نبض فلسفۀ روز را در دست داشت، خيلی زود متوجه شد که درهای نجات از هر 

سته بود و نفوذی در جامعۀ اسالمی و حتی در ُمستظهر، خليفۀ جوان، تازه بر مسند خالفت نش. طرف به رويش بسته شده است
.ميان اطرافيانش نداشت  

 
برکيارق بر تخت پدر نشسته . فرزندان ملکشاه بر سر ُمرده ريگ پدر خود به جان هم افتاده بودند و اميدی به حمايت آنان نبود

 تنش پشتيبانی کرده بود، از انتقام بود، و تنش،  عمويش را که داعيۀ سلطنت داشت کشته بود، غزالی که همراه ُمستظهر از
برکيارق ايمن نبود و انتظار داشت که هر دم قصد جان او را هم بکنند، از تندباد حوادث به وحشت افتاد، ناگزير تصميم گرفت تا 

 و از دست جالدش بسپارند، به ميل خود نظاميه را وانهددير نشده، پيش از آنکه صندلی رياست را از زير پايش بکشند و به 
بغداد بگريزد، به اسم زيارت کعبه از شهر خارج شد ولی قصدش رفتن به شام بود که خارج از حيطۀ فرمانروايی سلجوقيان 

.قرار داشت  
 

اما پيش از آن ببينيم ُمورخين . اين مسافرت يا سياحت، خود داستان جالب و جداگانه ای است که جای بحث و گفتگو دارد
. از بغداد که زرين کوب نام فرار از مدرسه به آن داده است، چه نظرياتی ابراز داشته انداسالمی دربارۀ اين فرار  

 
خيال می کرد .  اين روزها ابو حامد حالتی پيدا کرد که نمی توانست لب به سخن بگشايد، حس غريبی داشت« :استاد می نويسد

ملول بود ميل خواب را از دست داد، نه آب در گلويش که زبانش بند می آيد، دلش نمی خواست حرف بزند، از بس فرسوده و 
اندک اندک بيمارئی پيدا شد که   .مزه می داد، ميلی به غذا نداشت و غذايش هم هضم نمی شد  گوارا بود و نه نان در دهانش 

چيز نشان می داد  که داشت او را از پای درمی آورد، طبيبان از عالج درمانده بودند و سالمت استاد در خطر افتاده بود، همه 
.بيماری روحی دارد ابودمحم را می خورد و تباه می کند  

 
اعتقادش را به آن چه تا آنزمان اين افسرگی شديد بدان علت بود که به گفتۀ غزالی، از چندی پيش به همه چيز شّک کرده بود، 

  »گفته بود، نوشته بود و تدريس کرده بود، از دست داده بود.
 

ن است که غزالی چون عطش ادراک امور داشت، از همان کودکی عقايد مذهبی اش ُسست شده بود، ايمان درستی اما واقعيت آ
به همه چيز . نداشت، با اين حال بدون اينکه عنوان کند، ساليان دراز در تبليغ و انشاء آن چه نادرست می دانست، می کوشيد

 ملّحد که برای حفظ مقام و ثروت، نقاب فقاهت بر چهره داشت تا از مردی بود مرتد و. شک کرده بود، حتی به وجود خداوند
.دين و مذهب سخن بگويد  

 



مردمی هستند که از روی پندار حقايق را نقض کردند و اصل اعتقادشان تباه شد و در مسايل َحشر و نَشر و احوال : می نويسد
نمی دانم زيرا من نيز به مدتی به سبب مصلحت با ياران بد، به من اين امر را بعيد ...... پس از مرگ دچار جمود باطنی گرديدند

.اين گمراهی افتادم  
 

دربارۀ شک غزالی جای ترديد نيست اما اين که بيماری روحی او معلول اين شک، يا عدم رضايت از اوضاع روز يا دلزدگی از 
زمانی اين بيماری با آشفتگی سياسی بعد از هم.  جای ترديد هست- که خود رد زمرۀ آنان است-ديدار فقيهان دنياجو باشد

ملکشاه، به خصوص جانشينی برکيارق که با غزالی نظر خوشی نداشت، و بی پشت و پناه ماندن درميان بدخواهان و بهانه 
بی . گيران، اين فکر را الغاء می کند که شايد در اثر ترس، آن هم يک ترس شديد و ناگهانی دچار چنان حالتی شده باشد

تهايی، بی نظمی گوارش، خشک شدن گلو، بی خوابی، بی ميلی به سخن گفتن، مردم گريزی و احتماآل تپش قلب و اسهال کم اش
.و بيش قوی، از وجود يک وحشت بزرگ خبر می دهند  

 
. می باشندطبيعت دفاع از بدن را به عهدۀ سيستم پيچيدۀ مصونيب و شبکۀ تو در توی مغز سپرده است که با هم در ارتباط دايم 

اولی به طور اتوماتيک در برخورد با عوامل بيماری زا، به کار می افتد تا از پيشرفت بيماری جلوگيری کند و دومی هنگام 
وخيم، خطر و به ويژه وحشت سريعآ هورمون کورتيزون برای تقويت و کنترل سيستم پيش آمدهای نامطلوب، مثل وضع 

.ه اعضا زير بط برسندمصونيت آزاد می کند تا از طريق خون ب  
 

متقابآل سيستم مصونيت متشکل از مغز استخوان، طحال، غدد لنفاوی و غيره پيام خود را از راه خون يا اعصاب به مغز می 
جالب است بدانيم که مغز به کمک يکهزار رشته عصب د رشبانه روز ( . فرستند و اين تبادل پيام تا رفع خطر ادامه دارد

.) تريليون تماس با نقاط مختلف بدن دارد١٠٠،٠٠٠متجاوز از   
 

خالصه آنکه بدن در مقابل حملۀ يک عامل نامطلوب خارجی يا داخلی، تمام نيروی خود را بسيج می کند که البته به پيروزی هم 
فی می يابد، اما چنانچه خطر شديد باشد، عالوه بر مصرف بيهودۀ انرژی که باعث ضعف بيمار می شود کورتيزون اضا دست

که آزاد شده به نوبۀ خود بيماری های ديگری را مثل فشار خون، بيماری قند و افسردگی، توليد يا تقويت می نمايد، در چنين 
.فشار غير معمول وارد می گردد و بی نظمی هايی به وجود می آيد حالی به قلب و دستگاه گوارش   

 
رارت خيلی باال يا خيلی پايين قرار می دهند همۀ آنها زخم معده در البراتورها وقتی موشها را در معرض سر وصدای شديد، ح

تمام حاالتی که غزالی دچار شده، معلول يک وحشت شديد است که . می گيرند و غدد فوق کليوی شان رشد بی قاعده می کند
. کار دستگاه گوارش را مختل نموده است  

 
برادر مرگ است؟ چرا؟ چون ترس باعث از کار افتادن اعضاءحياتی مگر نه آن که می گوييم هر که ترسيد، مرد يا آنکه ترس 

اغلب اين لطيفه را شنيده ايم که سربازی در سنگر وقتی برای اولين بار صدای ترکش خمپاره را در اطراف خود . بدن می شود
وضيح می دهد که شنيد از همقطارش پرسيد، خون چه رنگ است؟ دوستش دليل اين پرسش را سؤال می کند انوقت سرباز ت

اما بنده شخصآ شاهد چنين صحنه ای بوده ام، جوانی رشيد از  . اگر خون زرد رنگ است می خيلی وقت است تير خورده ام
مردم قوچان در کنار من وقتی صدای بمب روس ها را شنيد که در اطراف تبريز فرو می ريختند، انچنان دچار پريشانحالی و 

  .را به کلی از دست داد و زار زار می گريستشکم َرِوش شد که قدرت حرکت 
 

او را برای آخرين بار به بيمارستان بردم که لولۀ تنفس در . بود) بيماری مغزی(بيماری داشتم در خانواده که دچار پارکينسون 
 پزشکی که با او آقای پروفسور که او را معاينه کرد در کمال بی احتياطی سر برداشت و به دانشجويان. بينی اش کار بگذارند

بيمار که کمترين نشانه ای از مرگ در او ديده نمی شد، چند ساعت بعد از شدت برس قلبش . حالش وخيم است آمده بودند گفت
 .                                                                  هر که ترسيد، ُمرد. ترس برادر مرگ نيست، بلکه خود مرگ است .ايستاد

                                      
 

 وقتی برکيارق متعرضبه نظر ايشان . ولی آقای زرين کوب اين استدالل را قبول ندارد و ترس غزالی را بی اساس می دانند
ند که نشده باشد، به طريق اولی نبايد با مرد عادی و ضعيفی مثل غزالی کاری داشته باشد و اضافه می ک ،)خليفه( مقصر اصلی

بايد گفت که . خطر ماندن در بغداد هم بيشتر از ماندن در شام، قلمرو قاطميون نبود که بر عليۀ انها کتاب هم نوشته بود
 تمام اميران و سردارانی که  .برکيارق، نه به مصلحت می دانست و نه هنوز چنان قدرتی داشت که دست به ترکيب خليفه بزند



وجود خليفه را برای رتی دست يافتند و اغلب از نژاد خالص ايرانی و ضد خالفت عربی بودند، در گوشه و کنار کشور ما به قد
مشروعيت مقام خود ضروری می دانستند، حتی ديلميان شيعه مذهب که بغداد را هم تسخير کردند مرتکب چنان اشتباهی 

.جرای چند صد ساله می محابا خاتمه دهندهوالکويی الزم بود و نصيرالدينی که از راه دور برسند و به اين ما. نشدند  
 

شام هم دو سال بعد از آن تاريخ، به دست فاطمی ها افتاد و خطری در شام متوجه غزالی نمی شد، به ويژه که در نوشته های 
دتر و خود جمالت مصلحت انديشانه داشت و می دانستند که به امر خليفه نوشته است، اگر جز اين بود فداييان الموت خيلی زو

 وقتی « :، بيولوژيست معروف فرانسوی می نويسد، دکتر لوئی پرننظام الملک به ُعمر او خاتمه داده بودند آسان تر از خواجه
تنها در بيابان مورد حملۀ راهزن ُمسلحی قرار می گيريد که قصد جان شما را دارد، ناگهان ضربان قلبتان تند تر می شود، به 

شک می شود و صدا در گوش ها می پيچد، چاره ای نداريد، يا بايد با مهاجم گالويز شويد يا نفس نفس می افتيد، گلو خ
. و غزالی که توان گالويزی را نداشت، گريخت» .بگريزيد  

 
اين حال بيش از دو ماه طول نکشيد و خداوند تعالی شفا عنايت کرد، نفس به   «:و اما غزالی دربارۀ آن بيماری می نويسد

يعنی دوباره به وجود خدا اعتقاد پيدا کرد، ولی اين حال  » .ال آمد و به ضروريات عقلی اعتماد وثوق حاصل آمدصحت و اعتد
.به نظم و ترکيب دليل نبود بلکه به وسيلۀ نوری بود که خدا در دل من افکند و اين نور کليد اکثر معارف شد  

 
 جا اين سؤال پيش می آيد که آيا غزالی در حکايت از شک خود و در اين: نويسندگان تاريخ فلسفه در جهان اسالمی می پرسند

خروج از آن، صادق و صميمی است؟ و آن چه در کتاب المنقذ من الضالل آمده است با حقيقت وفق می دهد؟ تناقضاتی که در 
 آن کتاب هست چگونه بايد تعبير کرد؟

 
 دکارت در همه چيز فرض شک کرد و در شک خود به غزالی در همه چيز شک کرد ولی. شک غزالی مثل شک دکارت نيست

. زيرا او فکر می کرد و فکر کردن از کسی که موجود نباشد، ساخته نيست. حقيقتی رسيد که ديگر در آن نمی توان شک کرد
رهانی نيست حال آن که نجات غزالی از شک خود، به اقامۀ دليل و برا بر اين بنيان ترديدناپذير بنا ميکند،  دکارت معارف خود

اما اين نور يک موهبت الهی است که جز کسی که آيينۀ قلبش . که خدای تعالی در دل او افکنده است بلکه به خاطر نوری است
.صفا يافته بدان دست نخواهد يافت  

 
م و عمل ميسر د که به راه تصوف قدم نهاده باشد، اما طی اين راه فقط به علدر احياءالعلوم کسی را شايستۀ اين تجلی می دان

شود و حاصل علم گذاشتن از عقبات نفس و پاک شدن آدمی است از صفات ناپسند و اخالق نکوهيده، تا به درجۀ تخليۀ قلب از 
حال بايد گفت چگونه ممکن است خدا نور خود را به دل مردی اندازد که از ايمان . آيد و به ذکر خدا متجلی گردد غير خدا نايل 

دنيا دلخوش و بستۀ دام گمراهی بوده است؟به دور و به متاع   
 

راه ديگری در پيش رو نداشت، ميراث . غزالی فقاهت را نه از روی اعتقاد که به قصد رسيدن به مقام و ثروت برگزيده بود
می ناچيز پدری خيلی زود تمام شده بود، پيشه وری نمی دانست، اندوخته ای نداشت که به زخم کاسبی يا کشاورزی بزند، نظا

گری هم نه در ميان  مردم احترامی داشت و نه می توانست خواسته های اين جوان جاه طلب و دنياجو را اقناع کند، تنها راهی 
که باقی می ماند تحصيل علوم دينی در مدارسی بود که از درآمد اوقاف و کمک مؤمنين، معيشت طالب را تآمين می کردند و 

 کوچک و بزرگ روی می سالمی می نمودند، به اين سبب بود که خيل طالبان علم به مدارسفقيه و شيخ و امام تحويل جامعۀ ا
پيوسته د رصحن مدرسه کتاب و رساله بود که بر فرق هم می کوفتند، از يک سو عبوديتی که مردم عادی نسبت به . آوردند

آنان، توجۀ غزالی را که سخت شيفتۀ  ۀروحانيون نشان می دادند و از سوی ديگر جالل و جبروت حضرات و رفتار پر طنطن
.جاه و مقام بود، به خود جلب کردند  

 
روزی که شيخ ابواسحاق شيرازی فقيه و عارف بزرگ از طرف خليفه به مأموريت نيشابور آمد، نه تنها هزاران نفر ساکنين 

الی که غاشيۀ اسب ابواسحاق را به شهر به استقبال او شتافتند، بلکه امام الحرمين نيز در اين پيشواز شرکت ُجست، در ح
.ۀ ودبدبۀ شيخ خيره کننده بودمسافت زيادی پيشاپيش او راه پيمود، َکبک دوش می کشيد، پای پياده  

 
به قصد . تعظيم و تکريم بزرگان و اين که قاطبۀ مردم زير سم قاطر او را به تبرک می بردند دل و دين از غزالی جوان ربود

ا عزم راسخ قدم در طريق علم گذاشت و چون استعداد فوق العاده ای داشت خيلی زودتر از همگنان به رسيدن به چنان مقامی ب



 احراز عنوان فقيه، در تمام دورۀ دانشجويی رؤيای طاليی او محسوب می شد، : آقای زرين کوب به قول .هدف خود دست يافت
.يعنی به عنوان فقيه دل بسته بود و نه به فقاهت  

 
و مبانی عرفان را زير دست امام الحرمين فقيه و عارف نامی نيشابور فرا گرفته بود، از آن جا که مردی جاه طلب و علوم دينی 

 جو بود، به هر ترتيب، سايد با معرفی امام الحرمين خود را به لشکرگاه رساند، در حالی که هنوز جوان بود در سايۀ -زهآوا
م، بحث و جدل از خود نشان داد، توجۀ وزير قدرتمند را که هر دو اهل طوس هوش و ذکاوت و چيره دستی هايی که در کال

بودند به خود جلب کرد، تا آن جا که از ميان آن همه مدعيان، به سمت مدرسی و رياست نظاميۀ بغداد بزرگترين مرکز علمی آن 
.زمان برگزيده شد  

 
يهان مشهور نيز کم نبودند حضور می يافتند و به سخنان  تن طالب علم که در ميان آنان فق٣٠٠در مجلس درس او، روزانه 

وقتی انسان به تآليفات غزالی که در مدتی نسبتآ کوتاه و پشتکاری کم نظير نوشته شده اند و . اين اعجوبۀ قرن گوش می دادند
رسد که اين همه کتاب و  فکر می کند، از خود می پ-  بدون ترديد بيش از يکصد جلد است- جلد نوشته اند٣٠٠تعداد آنها را تا 

 رساله چه سودی برای جوامع بشری داشته اند يا چه دستاوردی برای اُمت مسلمان به بار آورده اند؟
 

تهافت الفالسفه که بيش از ديگر تآليفات برای نويسنده کسب شهرت کرده است، در واقع ادعا نامه ای است بر رد افکار فلسفی 
در اين کتاب نظريات آنان را در حکمت و ماوراءالطبيعه نفی می کند و بدون . سينا و فارابیو بر عليه فالسفه، به خصوص ابن 

مستدل و قانع کننده عنوان کرده باشد تا حد خرد ستيزی پيش می رود و در مقابل پرسش های فلسفی، تنها در  اين که خود نظر
.ده است نمی پذيردو سخن آنان را از آن جهت که در قرآن نيام سنگر دين موضع ميگيرد  

 
کتاب غزالی که به طور کلی عليه فارابی و ابن سينا بود تآثيز عظيمی در « : در کتاب اسالم در ايران می نويسدپطروشفسکی 

غزالی در اين کتاب کوشيده است تا . متکلمان و صوفيان، آن تآليف را با شعف و شادی استقبال کردند. معاصران وی کرد
عقلی را بر هم بريزد و متزلزل کند و ثابت کند که به ياری اسلوب های ايشان نمی توان به درک و  اجاتاساس فلسفه و استنت

» .شناخت حقيقت عينی نايل آمد  
 

و هم اضافه می کند علماء دين به ياری دولت فئودالی که مدد کارشان بود، به اين که در کتب و مواضع خويش  به اصطالح 
يلسوفان بردارند، اکتفا نکردند و هم در عهد فرمانروايی سلجوقيان، در ايران و عراق تعقيب و آزار پرده از عقايد و افکار ف

.در بسياری موارد به علوم دقيقه نيز بسط يافت  اين تعقيبها.فالسفه آغاز شد  
 

های اسالمی، به خصوص البته تنها متکلمان سنی و صوفيان نبودند که آن تآليف را با شعف و شادی استقبال کردند، تمام فُق
فُقهای شيعه، بعدها گفتار او را چون ورق َزر بردند به به بسط و توسعۀ آن کوشيدند، تا آن جا که فالسفه به کفر و زندقه متهم 

نمی دانم کدام يک از اساتيد معاصر بود که گفت کوزۀ آب . ُکتب آنان را به آتش زدند و حتی رأی به نجس بودن آنها دادند. شدند
. تدريس می کنم سر مرا آب می کشند، چون من فلسفهپ  
 

باری نزد غزالی حکما در آن جا که عالم را قديم می شمردند يا خدا را عالم بر جزييات نمی دانند  ....«  :می نويسدزرين کوب 
قيقت بی فايده و فالسفه را فلسفه را در ادراک ح......يا رستاخيز اجساد را انکار می کنند کافر، و ساير اقوالشان هم بدعت است

يافت و برای اين که اسمهای هولناک، چون سقراط، بقراط، افالطون و ارسطاطاليس و اتقان  در ادعای حقيقت جويی گمراه
يونانی نگردند به مبارزه با فلسفه ! دالن نشود و اينان مرعوب نامهای مهيب و غريب-دانش هايی چون هندسه مايۀ فريب ساده

» .کتاب تهافت برخاستو به تصنيف   
 

چه بسا خيلی از . همۀ اينها بدان علت است که اشاعۀ فلسفه را برای دين و تضعيف مقام شامخ علماء خطر بزرگی می دانست
هر چيز را که مخالف شريعت ميديد، نفی می کرد و اجازه . گفته های آنها را قبول داشت ولی از تآثير آنها خودداری می کرد

 در اغلب گفته های او آن چه مشهود است .داخل دين مطرح شود، چون به عجز خود واقف بود چ پرسشی درنمی داد که هي
و يا » خداوند بر جزييات علم ندارد باطل است و به همۀ شرايع لطمه می زدند آن که ميگويند « دفاع از دين است نه َرد فلسفه 

هشت و عذاب دوزخ را کنايه از احوال روحانی می شناسد، خطا است و ب آن هم که رستاخيز اجساد را انکار می کند و نعيم« 
.»مخالف شريعت  

 



اما وقتی متوجه شد . آن روز که مقاصدالفالسفه را می نوشت هنوز به ميزان نفوذ افکار فلسفی در جهان اسالمی پی نبرده بود
 که عدد( ی، بوعلی، خيام، خوارزمی، جمشيد کاشانی که اين نفوذ تا چه درجه پيش رفته و دانشمندانی چون َکندی، رازی، فاراب

و خيلی کسان ديگر را در دامان خود پرورش داده است، به وحشت افتاد و شريعت را در خطر )  رقم محاسبه کرد16را تا   پی 
هی انجام داد زيرا از ديد، دست به تآليف تهافت الفالسفه زد تا مايۀ فريب ساده دالن نشوند و الحق که اين مهم را به بهترين وج

دانشمند ديگری همطراز آن بزرگان بروز نکرده و دروازۀ علم بسته شده می گذرد،   نجم به بعد تاکنون که هزار سالقرن پ
.است  

 
وقتی فيلسوف را کافر، نجس و مهدورالدم بشناسند و دفن جسد امثال خيام را در گورستان اسالمی اجازه ندهند، انسان بايستی 

قان دانش نه باشد يا قصد خودکشی داشته باشد تا از فلسفه َدم بزند، و به اين سبب بود که ساده دالن در دام دقت و اتيا ديوا
بر خود نمی لرزيدند، علم را تا خواندن قرآن ! نمی افتادند و از رعب نامهای هولناک و پُر طنطنههايی چون رياضيات و منطق 

.آموختندمی  و رياضيات تا محاسبۀ حق االرث   
 

اگر به دانشنامه ها و دايرۀ المعارف های غربی نگاه کنيم، می بينيم تقريبآ تمام  : در مجلۀ کيان می نويسدآقای ضياء موحد
و دانشمندان و شاعران و نويسندگان اسالمی پرورش يافتۀ همان چند قرن فرهنگ اسالمی هستند و گفتۀ ارنست  فيلسوفان

تا زمانی که چنين تسامحی در برابر اديان و چنين تصوری از آزادی (.....ا بازگو می کند که رنان، مورخ معروف فرانسوی ر
ابن سينا، زکريای رازی و چه بسا نام آوران ديگر ظهور کردند، اما به محض آن که  بيان وجود داشت بزرگانی چون فارابی،

).لمت، چراغ علم در جهان اسالم خاموش گرديدجايگزين مسا  تعصب و قشريگری جايگزين تسامح و تساهل شد و خشونت   
 

: در ره آورد نوشته اندآقای غفور ميرزائی  
ايرانی که در سه چهار قرن اوليۀ اسالم می رفت تا دوران کهن را پشت سر بگذارد و وارد عصر نوينی گردد، همراه با بقيۀ 

 اضافه می کنند با 43حکومتی گرفتار گرديد و در شمارۀ امپراطوری اسالم به کوره راه گمراهی، فقر و جهل عمومی و استبداد 
به فلسفه در ايران ضربۀ کشنده ای وارد آمد، زيرا غزالی در اوج شهرت و بارآوری به اسالم به ويژه  ظهور امام دمحم غزالی

 انگيزی که به فلسفۀ زمان خود داشت، به اصل تفکر و عقل گرايی فيلسوفان پشت کرد و کتاب - فکری خود، با تسلط حيرت
.تهافت الفالسفه را نوشت  

 
ر غزالی در مردم صاحب انديشه به آن جا رسيد که مرد فرهيخته ای تاثي. در اين کتاب فارابی و بوعلی را هم متسلف خواند

فکر نمی کنم نيازی داشته باشد . نندگان آن، تباهی خرد به ملت اسالم روی آورده استااز فلسفه و د:  نوشت ابن خلدونچون
.دازيمکه نظريات ديگران را هم بياوريم ولی بد نيست به اين چند بيت از يک قصيدۀ خاقانی نظری بين  

 
نهيدـردۀ اََزل مــر کـرم بــُ                 ج دـيـهـنـل مـَ ردۀ اَمـر پـم بـــــچش  
نهيدـزد                  وانگهی نام آن جدل مـيـامــخن ميـــفه در ســــفلس  

نهيدـمونانش بر َکفَل ـمرکب دين که زادۀ عرب است                  داغ ي  
نهيدـمر در احسن الممل ــو را                  بـطـرس اـورهطـفل اســـــــق  
نهيدـم يَل ق مپنداريد                  حيز را جفت سامِ ـرد حــلسفی مــــــف  
 

تا وقتی غزالی زنده بود کسی پيدا نشد که بر گفته های او ُخرده بگيرد يا از فلسفه دفاع کند، شايد به همين علت بود که در 
اد داشت، بی محابا می تاخت و تنها به قاضی می رفت، اما چندی پس از مرگ او که نوشته هايش در غرب حمله دستی آز

 ترجمه شد، کسانی چون ابن رشد
.فيلسوف نامی آندلسی به دفاع از فلسفه پرداخته و نوشته های غزالی را زير ذره بين نقد و انتقاد گذاشتند  

 
و استدالل بر غزالی برتری دارد، در نظريات فلسفی خود، بقای روح، عالم عقبی و  از نظر پيروی از عقل و منظق ابن رشد 

غير از پاداشی که انسان از اعمال خود در دنيا (. َحشر و نَشر را انکار ميکند و به اسراری که باالتر از عقل باشد باور ندارد
  نوشته های عالمانه اش را در آتش سوزاند فُقهای متعصب او را تکفير کردند،)می بيند سزای ديگری برای او نيست

 
 

:داصول و افکار مادی ابن رشد را چنين شرح می دهمرتضی راوندی   



 
 خدا چيزهای -۴.  خدا عالم به جزييات نيست-   ٣.  در تمام انسانها عقلی که وجود دارد يکی است - ٢       . عالم اََزلی است-١

.مۀ اينها مخالف با عقايد غزالی استو ه  .نميتواند ابدی کند   فناپذيز را   
 

در تاريخ فلسفۀ . در کتاب تهافت التهافت که در رد تهافت الفالسفه غزالی نوشته است، او را آشکارا مورد هجوم قرار می دهد
ظر در جهان اسالمی می خوانيم که ابن رشد، غزالی را ضعيف الجثه و واهی البرهان می شناسد، از اين سبب که به او به ن

مردی فقيه می نگرد که بزرگترين ضربت را بر پيکر دين وارد ميکند و جهل و نادانی را در جهان اسالمی توسعه می بخشد، 
. بُرهانیدلی متکی است تابيشتر به قياسات جَ   

 
ه يک جنبه از قولی او را از معبد فلسفه به کلی بيرون می راند و ثابت می کند که اقوال فالسفه را تحريف کرده، بدين معنی که ب

پرداخته و جنبه های ديگر را نديده گرفته است و نيز غزالی را متهم می کند که در نقل اقوال فالسفه گاه مغرضانه دچار تنگ 
.نظری شده است  

 
 می زند در در حالی که دائم از مخالفت با فالسفه دم. ابن رشد، غزالی را در پايه هايی نمی داند که بر مسآله ای احاطه پيدا کند

با آنکه خود می گويد که نمی توان کسی را که در تآويل آيات قرآن، خالف دانشمندان  . بسياری سخنان با آنها موافق است
مسالۀ قَِدم عالم و معاد جسمانی نظری ديگر ابراز داشته اند ديگر گفته اند، تکفير کرد، خود اوفارابی و ابن سينا را که در 

.تکفير می کند  
 

 به عالوه ابن رشد در نقد کالم غزالی خاطر نشان می کند که وی معاد روحانی را يک جا رد می کند و « :می نويسد کوب زرين
می گويد هيچ يک از مسلمين به آن قايل نيست و در جای ديگر می گويد صوفيه به معاد روحانی قايلند و گويی که خود وی اين 

» .اعتقاد را جايز می شمارد  
 

اين فيلسوف که در . ض گويی و فقدان صميميت را يک فيلسوف ديگر آندالسی، يعنی ابن طفيل نيز بر غزالی وارد کرداين تناق
فلسفۀ قرون وسطی معرف تمايالت عرفانی و در ادبيات اروپا طاليۀ ژان ژاک روسو، و دانيل دوفو به شمار است می گويد، 

يش ُدُرست می شمارد و در کتاب ديگر همان را نادرست می پندارد، چيزی غزالی پاره ای وقتها به مطلبی را د ريک کتاب خو
.را در يک جا کفر و ناروا و در جای ديگر همان را جايز و روا می داند  

 
در گفتار غزالی دوگانه گويی کم نيست و بدان علت است که ضرورت روز و مصلحت شخصی حاکم بر فکر او است، از اين رو 

) جز چند سال آخر عمر(قی ماند لسوف خالص شناخت و نه صوفی بی غش، در همۀ عمر فقيهی و متکلمی بانه ميتوان او را في
و خليفه قلم ميزد، به يک سيستم فاسد خدمت ميکرد و به اين ترتيب بود که توانست چنان سد عظيمی به  که به رآی سلطان

هنوز بعد از ده قرن پا برجاست، از يک طرف مردم مسلمان کمک دولت فئودالی در مقابل پيشرفت علم و فلسفه بنيان نهد که 
را از توجه به فلسفه باز ميدارد و از طرف ديگر با جعل اخبار و احاديث که نمونه هايی از آن را در کيميای سعادت خواهيم ديد 

.به تحميق مردم ساده دل می پردازد  
 

 ماه گذاشته اند مردم مسلمان تصوير رهبر خود را در ران قدم در کرهروز در حالی که ديگ ام شجاع الدين شفاتا آنجا که به قول
جهان اسالم، جهانی که زمانی چنان دانشمندان بزرگی به دنيای دانش اهدا کرده بود و در حال  «: آن می بينند و اضافه می کنند

 برنده جايزۀ نوبل ٣٩٨تم در ميان نفری خود، يک پنجم جمعيت جهان را دارد، در همۀ اين قرن بيس  ميليون١،٢٠٠حاضر با 
 آن هم به همراه دو نفر آمريکايی به دست ١٩٧٩علوم اساسی، تنها و تنها يک برندۀ جايزۀ علمی داشته که آن را در سال 

به چاپ رشته مختلف علوم در سالنامۀ آماری  ۶۴در فهرست ساالنه ای که از دانشمندان بزرگ جهان در    .آورده است
چند سال  ..... آنچه به شش قرن گذشته مربوط می شود، حتی نام يک دانشمند را از جهان اسالمی نمی توان يافت در  ميرسد،

 با فشار حزب جماعت اسالمی در مجلس نمايندگان پاکستان قانونی وضع شد که از آن پس از ذکر علل ١٩٩١پيش در ماه مه 
.مثل انرژی عامل فعل وانفعال های گوناگون شناخته نشودفی ال و عوامل فيزيکی در کتابهای درسی خودداری شود،  

 
زيرا معنی آن برای دانش آموزان اين خواهد بود که عامل اين فعل و انفعال ها الکتريسيته است و نه خواست الهی و فرمول 

ژن و هيدروژن به شناخته شده ترکيب اکسيژن و هيدروژن برای پيدايش آب، بدين صورت تغيير يابد که ترکيب اتم های اکسي
شرطی که خداوند خواسته باشد می توان آب به وجود آورد و از ذکر نام دانشمندانی چون نيوتن، پاستور و ديگران نيز 



خودداری شود زيرا مفهوم آن اين است که قوانينی که به آنها نسبت داده می شود به وسيلۀ کسانی غير از خداوند وضع شده 
» .اند  

 
لی هم بودند فقيهانی که با علم و فلسفه مخالفت می نمودند و حديثهای راست و دروغ سر هم ميکردند تا البته پيش از غزا

بر خود نلرزند، اما ابن دمحم غزالی بود که با استفاده از امکانات فراوان و فضای مساعدی ! مسلمين از شنيدن نامهای خوفناک
.مخالف های پراکنده را يکدست کندايی خود توانست که در اختيار داشت به مدد پشتکار و استعداد استثن  

 
هسته اصلی رويارويی غزالی با فالسفه مسايل مربوط به ماوراءالطبيعه است، آن جا که فالسفه عالم را قديم می دانند و با 

 شش روز توسط داليل علمی در اثبات آن می کوشند، غزالی که می داند پذيرفتن چنين نظريه ای با قول دين که خلقت را در
خداوند دانسته است مغايرت دارد و تزلزل در معتقدات مسلمانان می اندازد به مخالفت برمی خيزد و با قياسات َجَدلی، نه 

استدالل منطقی، تالش ميکند نتيجه گيری های فيلسوفان را متزلزل کند و در هم بريزد، به آنها می تازد و گاه از به کار بردن 
.خودداری ندارد و از قبول هر واقعيتی که جدل را به مسالۀ آفرينش و خلقت عالم بکشاند، پرهيز ميکندکلماتی چون شياد   

 
از اين رو با قانون عليت به شدت مخالف است و ميگويد هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست، آن چه در طبيعت به وجود ميايد، تنها 

ياطين، خواهند که در اين عالم ذره ای را به حرکت در آورند يا از اگر انس و جن و ماليکه و ش. در اثر ارادۀ خداوند است
فاعل احتراق در پنبه که آن را آتش می زند و خاکستر ميکند، خداست، خواه به وسيلۀ ماليکه .... حرکت باز دارند، عاجز شوند

.يا بدون واسطه و خود آتش جمادی بيش نيست و فاعل هيچ فعلی نتواند بود  
 

يعنی توالی امور، نه اين که . به طور پی درپیکه ما به سببيت يافته ايم در اثر استمرار عادت به اين امور است اما اعتقادی 
قانون عليت نه تنها به اثبات قدم عالم کمک ميکند، بلکه هرگونه معجزۀ پيغمبران و . چيزی سبب پيدايش چيز ديگری باشد
لی که به وجود جن و انس و ماليکه و شياطين باور دارد، به معجزات و کرامات اما غزا. کرامات عرفا را نيز قلم بطالن ميکشد

خدای تعالی دمحم را به رسالت فرستاد و او خاتم پيغمبران است و ناسخ همۀ اديان پيش از خود و او را به : نيز سخت معتقد است
ت و بيرون آمدن آب از ميان انگشتان، تاييد معجرات ظاهره و آيات باهره، چون شق القمر و تسبيح گفتن سنگريزه و حيوانا

.کرد  
 

 و ما خلقت الجن و   سورۀ الذاريات که می فرمايد56تسبيح گفتن موجودات که از اعتقادات ترديد ناپذير مسلمانان است از آيۀ 
ن لغت معانی ديگری هم در اين جا لغت يعبدن را ستايش کردن معنی کرده اند، در حالی که اي.  گرفته شده است-االنس االليعبدن

.دارد که يکی از آنها خدمت کردن است  
 

 ره آورد توضيح کافی در اين باره داده اند، اما تذکر اين نکته هم زايد نيست که اگر ۴۴در شمارۀ آقای دکتر عليمحمد ايزدی 
تسبيح گفتن  . متهم کرده ايم، خداوند را به خودخواهیآيه را چنين معنی کنيم جن و انس را جز برای پرستش خود نيافريديم

:حيوانات در ادبيات ما هم ج افتاده است تا آن جا که سعدی شيرازی می فرمايد  
 

 گفتم اين شرط آدميّت نيست                           ُمرغ تسبيح خوان و من خاموش
 

 المتقين که متاسفانه در اختيارم نيست تا در کتاب ُحليۀ. و وقتی نوبت به مال دمحم باقر مجلسی ميرسد، ِشمر هم جلودارش نيست
 ای از نوشته ايشان دربارۀ تسبيح حيوانات عينآ نقل کنم، چندين حيوان را مثل سگ، ماهی، فيل، شتر، سوسمار، و - نمونه

ی هر يک نقل انواع پرنده و يا چرنده ها نام ميبرد و آن چه اين زبان بسته ها بر زبلن می آورند، جداجدا، با جمالتی متفاوت برا
اما اين سرودی . کرده است، که واقعآ خواندنی است گويی اين حجۀ السالم و المسلمين زبان تمام حيوانات را می شناخته است

.است که غزالی يادشان داده است  
 

 است؛  در  لجوجانه در مخالفت با فالسفه و منع مسلمانان از علوم عقلی، کوشيدهول زندگی غزالی که همۀ ايام آن مرحلۀ ا
  . پايان می يابد با ترک بغداد۴٨٨سال 

 
پس از قدرت يافتن برکيارق، جانشين ملکشاه، شروع، و تا کشته شدن او جمعآ دو سال طول می ) فرار و گريز( مرحلۀ دوم 

ه نشود، به در اين مدت از شام و لبنان و فلسطين و احتماال مصر ديدن می کند و چنانکه می گويند برای آن که شناخت. کشد



نظافت آبريزگاه مسجد دمشق می پردازد و شب را در فراز گلدسته به نوشتن کتاب و رساله می گذراند، گويا مدتی هم به چنگ 
و حصول اطمينان از کشته ) از ابتدا با اين عنوان از بغداد خارج شده بود( صليبی ها می افتد و باالخره پس از زيارت کعبه 

طوس زادگاه خود که خانواده را قبل از مسافرت در آنجا مستقر کرده  پايان ميدهد به!)  گريز و رهايی(شدن برکيارق بر سفر 
.بود مراجعت می کند  

 
مرحلۀ سوم از اين تاريخ شروع می شود، ده سال آخر عهد را در خانقاه کوچکی چسبيده به خانه و باغ شخصی که خود ساخته 

اين فاصله زير حمايت فخرالملک پسر خواجه نظام الملک و وزير سلطان سنجر، در در . می گردد) تخته پوست نشين( بود 
نظاميه نيشابور دوباره به  تدريس می پردازد، اما دو سال بعد با کشته شدن فخرالملک به دست فدايی فاطمی، ناگزير از ترک 

.نظاميه و رجعت به خانقاه می گردد  
 

 را نوعی   َگرويدن به تصوف را که تمام ده سالۀ آخر عمر او را در بر ميگرددوستدارانش، دوست دارند که ترک مدرسه و
تحول فکری و ايثار، نزد ابوحامد بدانند و از مقايسۀ او با ابراهيم ادهم يا صوفيان صادق و صميصی ديگر، ابا نکنند، حال 

ن مشهور آن زمان بودند به راز و رمز عرفان آنکه  در سالهای جوانی نزد امام الحرمين و به ويژه برادرش احمد که از صوفيا
آشنايی پيدا کرده بود، ولی مصلحت روز و منافع شخصی سبب شده بودند که تقيه کند و تنها بر کوس فقاهت و کالم بکوبد، 

.حاال هم مصلحت روز ُحکم می کند که از زهد و تصوف دم بزند  
 

ت و نزديکی به خداوند می دانند و تحمل سختی ها را نوعی توبه توأم دوستان از مسافرت شام و فلسطين را تنها به قصد رياض
با تنبيه ارادی و برائت ازگناهان گذشته به خصوص انکار وجود خدا، می شناسند و اعتقاد دارند که در فقيه دنياجوئی صوفی 

.وارسته ای واليت يافته بود  
 

 که ريا می نی و سادگی می ديدند، يک لحظه پيش خود می انديشيدندآقای زرين کوب می گويند کسانی که او را با اين همه فروت
کند، کسی که در گذشته همگنان را جز با چشم حقارت نمی ديد و همواره دانش و زبان آوری خود را به ُرخ آنان می کشيد 

ين آشنايان نمی سکون و صفايی که در اين روزها در اطوار و حرکات خود نشان می داد، به قدری غريب می نمود که ا
توانستند آن را باور کنند، اما طولی نمی کشيد که به تحقيق و تجربه می ديدند که ابو حامد از احوال گذشته خويش باز آمده 

.است و ديگر آن غرور و سودا را در سر ندارد  
 

اما حاکم . ر نمی پرداختدر حقيقت نيز، مرد به کلی دگرگون شده بود، به تصفيۀ نَفس اشتغال می جست و به هيچ کس ديگ
معزول چه کند اگر توبه نکند؟ فراموش نبايد کرد که اين مرحله، ساليان آخر عمر اوست، در اين سنين مردم به ادوار گذشته 
. خويش فکر می کنند، از خوب و بد خود بيالن می گيردند، از کرده های ناباب پشيمان می شوند و به تزکيه نفس می پردازند

ر سنگين تری از کرده ها بر دوش دارند، به زهد و عبادت روی می آورند، نماز می خوانند، روزه می گيرند و اغلب آنها که با
.در خانقاه ها و مجالس دينی پناه می جويند، توبه می کنند و طلب عفو و بخشايش از خدا می کنند  

 
  چندی يک     نوبت عاشقی است          رفتکنامی ــــ نيدورسعديا 

 
واقعيت تاريخی اين است که غزالی همان گونه که گفته های گذشته اش از روی ايمان نبود، تصوف اش هم رنگ واقعی عرفان 

وقتی غزالی می گويد در خلوت و بعد از آن همواره به ياد فرزندان : ابوالعالء معری می نويسد .نداشت، خيلی ها منکر آن شدند
سيده است، معلوم می شود که خلوت و انزوای او، خلوت صحيح و عزلت صادق نبوده و وطن خود بوده و از پادشاه می تر

او نياز به عزلت و خلوت نداشت، چه فکراً و چه روحاً، نه در وسايل و غايات و نه در علم و يقين، نه درشک و نه در . است
ها جنبۀ مادی می چربيده و از روح و قلب او اطمينان، يا به عادت دقيق تر خلوت و عزلت او جنبۀ تشريفات داشت، در همۀ اين

.سرچشمه نگرفته و به الهام ضمير و فرمان درون بدين اعمال دست نزده است  
 

غزالی چون منکر وجود خدا بود، با يک ُجست و خيز قدم در عالم تصوف می گذارد، تا :  هم بر اين باور بود کهديتريسی ديديم
.بتواند تفکرات علمی را از بين ببرد  

 
ابوحامد در واقع کاريکاتوری از تصوف عرضه ميکرد، و حدت وجود را در هيچ شکلی قبول نداشت و معتقد بود که ارادۀ 

خداوند را هميشه و پيوسته ناظر بر اجزاء طبيعت می دانست، . خداوند دنيا را آفريده و مسالۀ صدور و فيضان پذيرفتنی نيست



 تعاليم اخالقی امام غزالی فقط در صبر و شکر و توکل  ».ت خداوند از درخت نمی افتدهيچ برگی بدون خواس«  :او بود که گفت
.است که رنگ اسالمی دارند  

 
صوفی نخست خويشتن را به شکر نعمت هايی که خداوند به او عطا کرده و می توانسته عطا نکند، : در مورد شکر ميگويد

جاندار آفريده و نه سنگ، آدمی را آگاه و هشيار خلق کرده و نه حيوانی عادت ميدهد مثال برای اين که خداوند از را موجود 
از آن پس بايد بياموزد که رحمت خدا را ......مسلمان آفريده و نه کافر، خوب آفريده و نه بد! اليشعر، مرد آفريده و نه زن

ند که بدبختی ها را همچون نعمت و در آينده بشمارد و باالخره صوفی بايد عادت ک)فنا( همچون وسيله ای برای وصول به 
.....رحمت بشمارد و خداوند را به خاطر آن شکر گذارد  

 
همچنين بايد از فقر و مستمندی . در مقام فنا، صوفی بايد نه تنها بدبختی ها را تحمل کند بلکه بايد از نزول آنها خشنود شود

در اين نصايح عارفانه نکته های قابل توجه هست، . ناهان استمسرور گردد و به ياد داشته باشد که ثروت و رفاه مبنای همه گ
. بايد پيوسته بگوييم، خدايا از داده ات شکر و از نداده ات هم شکر  

 
خداوند ترا شکر می کنم که شتر را بال ندادی و گرنه روی بام می : گفتند يک کشيشی در کليسا دعا می خواند و می گفت

.گويا در مکتب غزالی در خوانده بود.  می کرددنشست و خانه را بر سر ما خراب  
 

کار دنيا با تشويق فقر و تحريم ثروت ُدُرست شدنی نيست، همۀ آبادانی ها، تاسيسات، پيشرفت هنر و صنعت، و رفاه و آسايش 
ست، و اين عمومی را ثروت و دارندگی موجب شده است، ثروت همان گونه که می تواند منشاء گناهان باشد، سبب ثوابها هم ه

هيچ مغز سالمی نمی تواند همۀ دارندگی ها را چشم . بستگی بدان دارد که در دست چه کسی باشد و چگونه به دست آورده باشد
در عوض اين که فقر را فخز صوفی بدانيم و کشکول گدايی به دوشش بگذاريم باز هم به توصيۀ غزالی . بسته مروج گناه بداند

از اين و آن به دست آوريم آيا بهتر نيست که او را به کار و زحمت و جمع آوری مال از طريق سالم تا معيشت خود را با تکدی 
 و خداپسندانه تشويق کنيم؟

 
اگر از انسانها انتظار داريم که به معقوالت فکر نکنند و برای درک حقايق به عقل خود زحمت ندهند، الاقل اين اجازه را داشته 

گدايی، کار شرافتمندانه در پيش بگيرند و موجبات رفاه خانواده و جامعه را فراهم کنند، نه آن که باشد که به عوض تنبلی و 
مردمان سختکوش را به روش سعدی در حکايت گلستان و مالقات در جزيرۀ کيش مالمت کنيم، مرد ماجراپيشه راکه آينده 

را يا قناعت پُر کند  چشم تنگ مرد دنيادار:  و بگوييماست، سرزنش کنيم نگری دارد و برای زندگی خويش برنامه ريزی کرده 
اينها قبول ندارند که ما در اين دنيا زندگی می کنيم نه در آن دنيا، و بايد دنيادار هم باشيم، منتها دنيادار شرافتمند . يا خاک گور

. بنويسند)کيميای سعادت( بايستی راه سعادت در پيش پای مسلمان بگذارند نه آن که . و نه طمعکار  
 

. کيميای سعادت تنها کتابی است که غزالی بر خالف ساير تأليفات خود که همگی به زبان عربی بوده اند به فارسی نوشته است
اين کتاب ره آورد . او که پس از ساليان دراز به زادگاه خود مراجعت می کرده، نخواسته دست خالی با هموطنان برخورد کند

حال آن که . متن آن کمی ثقيل است، به اين جهت که سالها بود روی زبان فارسی کار نمی کرد. استغزالی از دوران مهاجرت 
بی مناسبت نيست که به صورت مشت نمونۀ خروار، اشاره ای به محتويات . در نظاميۀ بغداد، فارسی هم تدريس می شده است

:آن داشته باشيم  
بار : دفن کردند، دست بر گور نهاد و گفتچون .  فرا پيش شد و نماز کرديکی.  ُعمر خّطاب خواست که جنازه ای نماز کند «

خنک تو، ای مرد، که نه امير . خدايا، اگرعذابش کنی باشد که به تو عاصی شده باشد و اگر رحمت کنی محتاج رحمت تو است
 از چشم ناپديد شد و از خضر  آن گاه)مامور ماليات( و نه جايی ) دستيار( و نه کاتب و نه عوان ) کارگذار(  بودی و نه عريف

». بود  
 

مگر ُعمر بلد نبود نماز ميّت بخواند؟. معلوم نيست که خضر چرا بر ُعمر پيشدستی کرد  
ُعمر چنين بود که در عالم از اسباب واليت دّره ای بيش نداشت و بزرجمهر رسولی فرستاد تا بنگرد که اين چگونه مرد است و 

دينه رسيد، در دروازه، ُعمر را ديد در آفتاب خفته و و دره زير سر نهاده و عرق از پيشانی وی سيرت وی چيست؟ چون به م
. پس گفت، عدل بکردی الجرم ايمن بخفتی و َمِلِک ما جور کرد، الجرم هميشه ترسان باشد.....رفته چنانکه زمين خيس شده

. گواهی می دهم که دين حق، دين شما است  
 



مگر سايه . ر مسجد می خوابيد، اما دربيرون دروازه، آن هم زير آفتاب سوزان و عرق ريزانشنيده بوديم که عمر د
 من «: مگر همين عمر نبود که گفته بود. ديوار قحط بود؟ وانگهی دين، زير چيراهن نيست که به سهولت می توان عوض کرد

»عدالت را از کسری آموختم؟   
 
 ميالدی فوت می کند و عمر در ۵٧٩انست توجه ندارد که کسری در سال از آن جا که غزالی چيزی از تاريخ نمی د 

 به ايران حمله ميکند و در آن زمان بزرگمهر هم در اين دنيا نبوده است که نماينده نزد عمر ۶٣۶ به دنيا می آيد و در ۵٩٠
.گويا حديث نياز به منطق ندارد. بفرستد  

 
:در مقام زن ميگويد  

زن بايد که بنده مرد بود و گفته اند که با زنان بايد . بايد که مرد بر زن مستولی باشد. اء لرجال قوامون علی النس«
مشاورت کرد ولی خالف آن بايد کرد، در آن چه گويند، زنان را از ضعف و عورت ساخته اند، داوری ضعف ايشان خاموش بودن 

چون استخوان پهلو است، که اگر خواهی راست کنی، مثال زن . است و داوری عورت ايشان، خانه برايشان زندان کردن است
بدان که زنان چادر و نقاب دارند کفايت نبود بلکه چادر سفيد دارند و اندر نقاب نيز تکليف کنند، « : بشکند و در جای ديگر

 در مورد ».و افتدچشم بر چادر هيچ زن ميفکن که از آن شهوتی در دل ت. شهوت خيزد و باشد که نيکوتر نمايند تا رو باز کنند
در شب نخستين ماه و شب بازپسين و ) همخوابگی( از امير المومنين حکايت کرده اند که صحبت «: رابطه زن و مرد می نويسد

و همچنين نکاح بايد بر نيت فرزند باشد نه برای . شب نيمه، کراهت است، که در اين شبها، شياطين هنگام صحبت، حاضر آيند
. چنانکه آتش را آفريده اند تار رنج آخرت باشد. ذتی عظيم در نکاح نهاده اند تا نمودار لذت های آخرت باشدديگر آن که ل. شهوت

« 
 

مجاهد گويد .  خليل هللا عليه السالم در نماز ايستادی، جوش دل وی از دو ميل بشنيدی چون«: درباره ترس از خدا گويند
روايت است که : يحيی ابن ابی بکر گويد. جود نهاد تا گياه از اشک وی برستکه داود عليه السالم چهل روز می گريست سر بر س

داود چون خواستی بر گناه خود نوحه کند، هفت روز هيچ نخوردی و گرد زنان نگشتی، پس صحرا آمدی و سليمان را گفتی تا 
بگفتی و خلق بسيار بمردی از منادی کردی تا خلق خدای هر که خواهد نوحه گناه خود بکردی، آن گاه صفت دوزخ و بهشت 

آنگاه منادی بفرمودی تا جنازه ها بياوردی و هر کس مرده خويش برگرفتی، در يک روز چهل هزار مرد در . خوف و هراس
.مجلس بود، سی هار مرده بودند  

 
اندر :  رسول گفتبنده که نتوانستم چنين مطلبی را باور کنم و حديثی عجيب تر آن هم از قول پيامبر اسالم ابن عمر گويد

روزگار گذشته سه مرد به سفر شدند، شب درآمد، اند غاری شدند تا ايمن باشند، سنگی عظيم از کوه بيفتاد و در غار فرو گرفت 
گفتند اين را هيچ حيله نيست مگر آن که دعا کنيم و هر کسی کرداری نيک از . و هيچ راه نماند و ممکن نبود آن سنگ را جنباندن

يکی گفت از آن سه مرد بار خدايا دانی که مرا پدری بود و مادری که هرگز پيش . ه کنيم به حق آن خدای فرج دهدآن خود عرض
يکروز به شغلی مشغول شدم و شب دير باز آمدم و ايشان خفته بودند و آن . از ايشان غذا نخوردمی و زن و فرزندان را ندادمی

کودکان زاری می کردند و همی گريستند و من گفتم تا پدر و . ميد بيداری ايشانقدح شير که آورده بودم بر دست من بود، به ا
بار خدايا اگر . مادر پيشتر نخورند شما را ندهم و ايشان تا صبح بيدار نشدند و من آن بر دست همی داشتم و من و کودکان گرسته

.... و سوراخ پيدا شد و ليکن بيرون نتوانستند شدیچون اين بگفت، سنگ بجنبيد. دانی آن جز به رضای تو نبوده، ما را فرج ده  
 

هم به همين ترتيب آن دو نفر نيز هر کدام حکايتی از خود نقل می کنند و نيکی های خو را متذکر خداوند می بقيه داستان 
گر هر کس نيکی های آن چه باقی می ماند اين است که آيا ا. تا باالخره سنگ از جلو غار رد می شود و راه آزاد می گردد. شوند

خود را به رخ خدا بکشد، مشکالت اش حل خواهد شد؟ اگر نه، گفتن چنين داستان دور از عقلی چرا؟ چه کسی چون خود غزالی 
.به اينگوه احاديث باور دارد؟ ولی هنر غزالی هم ساختن حديث است، هر قدر هم نامعقول باشد  

 
:باز هم يک حديث از پيغمبر  

از وی . گوينده الهللا اال هللا اگر صادق بود در آن، و بسياری خاک زمين گناه دارد: سالم می گويدرسول هللا عليه ال
و گفت هر که صدبار در روز بگويد الاله اال هللا وحده الشريک له، برابر ده بنده باشد که آزاد کرده باشد، صد نيکی در . درگذارند

 بار هللا اکبر، صد بار تمام الاله ٣٣ بار بگويد الحمدللهه و ٣٣ و ديوان وی بنويسند و صد بدی پاک بگويد سبحان هللا
.وحدالشريک له، همه گناهان به او بيامرزند  

 



اين ترتيب بهشت رفتن کار مشکلی نيست آما نمی دانم چرا جناب غزالی و پيروان او اين اندازه به اعداد فرد اعتماد 
:ندالبته خودشان توضيح قانع کننده ميده. دارند  

 
.... به دست راست خورد، چون لقمه يا طعامی از دست بيفتد، برگيرد پاک کند و بخورد .... آداب معاشرت آن است که 

چون خرما خورد يا زردآلو يا چيزی که از شمردنی بود، طاق خورد، هفت، يا يازده يا بيست و يک، تا همه کارهای وی با حق 
.فت نيست پس طاق از جفت اولی ترمناسبت گيرد، که ويطاق است و او را ج  

 
:درباره نظافت کردن پس از ادرار می گويد  

آنگاه سنگی بزرگتر به درست راست بگيرد و قضيب به دست چپ بگيرد و سه بار بر آن سنگ فراز آورد، يا به ديواری 
 فرود آورد و سه بار بيفشاند و در استبرا، سه بار دست به زير قضيب. فراز آورد، به سه جای، دست چپ جنباند نه دست راست

.کند) صدا از گلو در آوردن(سه گام فرا رود و سه بار تنحنح  
 

جشن های ملی . از همه بدتر آن که  غزالی با هر چيز که نام ايرانی داشت مخالف بود و مليت ايرانی را تحقير می کرد
 دانست و آن چنان از بيخ عرب شده بود که پ و چ را با چهارشنبه سوری را کار گبران می. مثل نوروز و سده را تقبيح می کرد

در خبر است که هر کس کاسه بليسد، کاسه گويد، يارب تو او را از آتش : يک نقطه مينوشت گاف فارسی را هميشه کاف مينوشت
. خالص کن، چنانچه او مرا از دست ديوان آزاد کرد  

 
ده بود و نمی توانست به مردم عادی توضيح بدهد ناچار به قطعا دوستدارانش خواهند گفت چون ميکروب را کشف کر

. زبان خودشان حرف می زده است ولی بايد قبال توضيح بدهند که کاسه ليسيدن عوض شستن کاسه چگونه آداب معاشرتی است
:ادامه می دهند  

آب لگن (ی را جدا بريزيدهفتم آن که هر آب..... که اين سيرت عجم است ) هنگام غذا خوردن(دوم آن که خاومش نباشد 
.آب جمله دست ها جمع کنند. که اين عادت عجم است) دستشويی  

 
در آداب مستراح می . گريزان است و چپ دستها را از شياطين می داند) چپ(د از کلمه که اعداد فرد رامی پسندهمان قدر

چون خارج ...... ش نهد و بگويد اعوذبا هللا چون به طهارت جای شود، پای چپ در پي. نويسد عورت پيش از نشستن برهنه نکند
يهنی سنگينی بدن روی پای چپ بيفتد نه پای راست و پای چپ بيشتر از . در نشستن اعتماد بر پای چپ کند. راستشود با پای 

:درباره قوانين طبيعت هم اظهار نظر دارد. پای راست از نظر زمانی در مستراح بماند  
 

. ه را، تا به دستور ايز تعالی چون خلق را محتاج بدان بيند، باران آورد و باد انگيزندعالم مسخر است ماليک.... 
.حيوانات را در رحم و نباتات را در زمين، صورت کنند و بيارايند و به هر جنسی از اين کارها گروهی از ماليکه موکلفند  

 
ه اين ها و همه آن بقيه را از زبان مردی می شنويم اگر اين حرفها را از آخوند فالن  می شنيديم، تعجبی نداشت، اما هم

بيهوده نبود ک هم در آن زمان دوستانش می . که آوازه دانش  او نه تنها جهان آن روز بلکه جهان امروز را هم درنورديده است
.ای کاش غزالی اين کتاب را نمی نوشت، و ای کاش غزالی اصال کتاب نمی نوشت: گفتند  

 
کيميای سعادت را آقای احمد آرام تدوين و منتشر کرده اند، روی جلد آن عکس مردی گروار شده نسخه ای از کتاب 

ناشر خواسته است به خواننده بفهماند که نويسنده کتاب موی خود را در . است با موی سفيد و روی سياه، بدون هيچ توضيحی
.کاری سفيد کرد که جز روسياهی به بار نياورد  

 
 

ان و سرفکنده روم                        چرا که شرم همی آيدم ز حاصل خويشبه کوی ميکده گري  
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