
 
 
 
 
 

(1)تأثير غزالى بر متفكرين مغرب زمين

 

 (2)سيد مصطفى محقّق داماد   

 

 تأثير غزالى بر خارج از جهان اسالم، يعنى بر متفكرين يهودى و نصررانى،

 عمدتاً موجد رشد و انتشار تفكر فلسفى بوده است، هر چند كه منحصرر در ايرن

 يادآورى است كه اكثريرتباشد. در مورد متفكرين يهودى الزم به جهت نيز نمى

 .) ترا ابرن ميمرونه331-279م/943-892سرعيد الفيرومى )آنها از سعديا گراوون 

متأثر از  .) درواقع تحقيقات فلسفى خود را در فضايىه601-530م/1135-1204)

 كردنرد. آنران آگراهى خرود را از فلسرفه يونران از  رير تفكر اسالمى دنبال مى

كردند و براى مسلمانان وهمچنين ى اسالمى اخذ مىهاى عربى و تفسيرهاترجمه

تعرالي   نوشرتند. زمينره الزم برراى ررذير براى يهوديان به زبان عربى چيز مرى

بنرامي ،  فلسفى غزالى، توسط سعديا كه بيراه نيست او را اشعرى يهوديرت شرر 

در بلكه  كردهاى اشاعره ريروى مىتدارك شده بود، چه آنكه وى نه فقط از رو 

مدرسى يهود  اول كسى كه در مكتب (3)جزويات نيز از براهين آنان متابعت داشت.

يهرودا هلروى  به اعمال نقشى مشابه نقش غزالى ررداخت شخصيت معاصرر وى

زاده شده بود. او  م1086/-ه479حدوداً در سال  [ ليطله]بوده است كه در تولدو 

يافرت، تحق  مى ن زمان در دين يهودنيز همانند غزالى، با توجه به تحوالتى كه آ

دين يا عدم اعتناء  كرد كه فلسفه نه فقط با تشكيك در اصولشدت احساس مىبه
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بره جراى تعبرد و  به آنها و يا تعبير مجازى اصول مزبور، بلكه با قرار دادن برهان

ه اى بر فالسفه برديه كند. بنابر اين او به نوشتنتسلي ، اساس ديانت را سست مى

حردود )گماشرت  شرود همرتنام كتاب الخزارى كه موجزاً خرزارى ناميرده مرى

 (4) .).ه140م/530

 اين كتراب كره بره عربرى ولرى برا الفبراى عبررى ترأليى شرده، يكرى از

 ترين كتابهاى فلسفه قرون وسطى معرفى گشره اسرت. يهرودا هلروى درخواندنى

 ز مهرارت منطقرى وگيررى االخزارى به  ورى مقبرول عامره، يعنرى بردون بهرره

 نگرى فلسفى خود، دقيقاً همان رو  و براهين غزالى را عليه فالسفه دنبرالژرف

 (م1410-1340./ه741-813بعدها حسداى كرسكا متفكر يهرودى ) (5)كرده است.

گرچره مطالرب  كرده نيز از تهافت غزالى، الهام گرفته،كه در عصر ديگرى كار مى

از  (6)ولفسرون تر اظهار داشته است. اما رروفسرورارىآن را با بيانى به مراتب ابتك

داده اسرت،  انتشار (7)دانشگاه هاروارد در  بعى كه از كتاب نقد كرسكا از ارسطو

اولرين  امكان تأثير كتاب غزالى در كرسكا را رد كرده است، با ايرن اسرتدالل كره

كرسكا  كه  از تالميذ)ترجمه كتاب مزبور به عبرى توسط زراهيه لوى بن اسحا  

اسرت، در  م. انجرام شرده1411. / ه814در سال  (الدين نيز مشهور بودهبه صالح

قبرول دارد  م فوت كرده است. معذلك وى1410ه./813در سال  حالى كه كرسكا

فالسرفه وجرود  كه بعضى وجوه تشابه ميان كرسكا و غزالى در زمينه مخالفت برا

باشرد، بايرد  ه ررفسور ولفسرون در ميراناحترامى بولى بى آنكه قصد بى (8)دارد.

براهين كتراب  توانسته مستقيماً ازخا ر نشان ساخت كه حتى چنانچه كرسكا نمى

نقر  دقير   تهافت بهره گرفته باشد، اين احتمال وجود دارد كه او كامالً از  ري 

 قرالونيموس ابرن آن استداللها در تهافت التهافت ابن رشد كه در آن زمان توسرط
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برگردان شرده  به عبرى (9)اى تحت عنوان حپالت حپاالود اكبر در قالب ترجمهدا

. انجام شده ه729م/1328 بود، آگاه بوده است. بطور قطع اين برگردان قب  از سنه

بوده چه آنكه قالونيموس ابن قالونيموس آرلى براساس اين ترجمه عبرى بنرا بره 

به زبان التين همت گماشت و  تهافتبه ترجمه تهافت ال (10)درخواست روبردانژو

برر تمرامى  (11)را به رايان برد. ميالدى برگردان آن 1328در هيجده  آوري  سال 

باشد ررفسور ولفسون نيز مى توان اين حقيقت را كه مورد قبولآنچه گفته شد مى

رشد ترجمه عبرى تفسيرهاى ابن افزود كه دانش كرسكا از فلسفه ارسطو اساساً از

وسيعاً از مقاصدالفالسفه غزالى كه در  و نيز اينكه او در آثار خود، (12)أت گرفتهنش

 .بوده، استفاده و اقتباس كرده است آن زمان سيا  عبرى شده آن مقبول عامه

 شررو  بره (دوازدهر  مريالدى)آثار غزالى در نيمه اول قرن شش  هجرى 

 داد دقي  كتابهاى غزالرى وترجمه شد، نخست به التين و اندكى بعد به عبرى. تع

 تروان گفرت كرهنيز تاريخ ترجمه آنها كامالً معلوم نيست، اما به ضرس قا ع مرى

 تمامى آثار عمده او در زمينه فلسفه، منط ، اخال  و عرفان در دسترس محققرين

مسيحى و يهودى قرار داشته است. آنچره از ميران تمرام آثرار او بيشرتر برا اقبرال 

ب مقاصدالفالسفه بوده است. كتاب مزبور نره تنهرا چنردين برار بوده كتا روروبه

ترجمه شده،بلكه شروح متعددى بر آن تأليى شده و تا رايان قررن دهر  هجررى 

يكى از كتب درسى موردرسرند همگران برراى آمروز  فلسرفه  (ميالدى شانزده)

اولرين ترجمره عبررى مقاصدالفالسرفه غزالرى توسرط  (13)بروده اسرت. محسوب

انجام گرفته است، چررا كره وى اواير  قررن هشرت  هجررى و  ى يهودىفيلسوف

كرده است. اين ترجمه اگرچه مبسرو  و مفصر  اسرت  چهارده  ميالدى وفات

باشد، ترجمره كراملى نيسرت و فقرط نيز مى البالغ انتقادى هاىزيرا حاوى نظريه
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 ه اسحا باشد. فص  سوم  بيعيات، به وسيلمتافيزيك مى حاوى دو فص  منط  و

م ترجمره شرد. ترجمره جديرد 1307./ه707در سرال  (14)(رولقرار يرا)ابن رولغار 

برن سرليمان ناتران قبر  از  ةالفالسفه به عبررى توسرط جرد مقاصد ديگرى از

نروي  آن نشران هراى متعردد دسرتانجام گرفته كه وجود نسخه م1340./ه741

شايان توجه اينكره جردنبن باشد. نكته نسبى آن در زمان خود مى دهنده مقبوليت

كتاب مقدس را در ترجمه جايگزين نصوص قرآنى كره در مرتن  سليمان نصوص

نموده است. كتاب مقاصرد، برراى برار سروم توسرط مترجمرى  اصلى به كار رفته

سليمان بوده است به عبرى ترجمه شد. اين سومين ترجمه نيز  ناشناس كه معاصر

بره نرام  (15)حى كره فيلسروف كاتالونيرايىنوي  متعدد با شردست هاىدر نسخه

م برر 1342./ه743در سرال  (م1362./ه764متوفى به سال )ناربنى بن يوشعموسى

حردود  در كه باشد. جالب است افزوده شود كه ابراهي  ابيغموجود مى آن نوشته،

منظوم خود تحرت عنروان  م به شكوفايى رسيده بود، در اثر فلسفى1399. /ه802

م به رايان رسيده، مطالب خود را عمردتاً 1377/ه779كه در سال  (16)ملوك خزاون

اما ارز  اين اثرر ار نظرر ترأثير غزالرى فقرط در  (17)مقاصد اتخاذ نموده است. از

نام او بوده است نه تعليمات وى، زيرا كتاب مقاصد در واقع صرفاً وقى  گستر 

باشرد نره ارابى و ديگرران مرىسينا و فرنظريات حكماء مشاء از جمله ابن عرضه

 .بيان موضع اصلى او مصروف

 شخصى كه بررسى جامعى از آثار غزالى بره عمر  آورده و ترا ايرن عصرر

 همتايى غير مسرلمان در ايرن خصروص برراى او نيسرت، و حلقره رابطرى ميران

 مسيحيت ارورا و غزالى بوده، يكى از روحانيون فرقه دومينيكن بره نرام رايمونرد

 .) وى در مدرسه تحقيقرات شررقى كره دره684م/1285متوفى )است  (18)مارتين
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 . در تولدو تأسي  شده بود درس خوانرد و همانجرا عربرى وه648م/ 1250سال 

 .عبرى را عميقاً آموخت

 ين، به  ور كام  با ا(19)رايموند مارتين، حسب نق  آقاى آسين راالسيوس

 ،(20)سرماءفت، مقاصدالفالسفه، مقصداالالعم ، احياء، تهاكتب و آثار غزالى: ميزان

 ثرر وىاالنوار و المنقذ، آشنا بوده است. گواه اين مطلرب عمردتاً در دو اةمشكو

مشهود است، بخصروص  (22)و تيغ ايمان (21)تحت عناوين تشريح رموز حواريون

 وأم باتاثر دومى كه در بخش نخستين آن، وى تمام براهين غزالى را در تهافت  در

العمر  و وفرور از احيراء، ميرزانه كند. در هر دو اثرر، وى برخود نق  مى براهين

ت ساير آثار غزالى نق  مطلب كرده است. نظريات وى در قضاياى خلقر تهافت و

 الًعل  ذات بارى به جزويات، جاودانگى روح و سعادت نهايى نف  كرام از عدم،

 ت.ايمونرد موجرود نيسرمتأسفانه آثار ديگر ر (23)هماهنگ با نظريات غزالى است.

 توانست روشرنگر دانرش وى از غزالرى وبود، مىچنانچه آن آثار در دسترس مى

 .مبين ميزان تأثير غزالى در او باشد

 ترين نويسندگان مسيحى كره مترأثر از غزالرى برودهبا همه اينها از برجسته

 معاصرر رايمونرد اسرت كره (24) (.ه73-622م/74-1225سنت توماس آكوويناس)

تحصيالت خود را بر نهج تعالي  فرقه دومينيكن در دانشگاه نار  كه در آن زمران 

تشوي  در مطالعات فرهنگ و ادبيرات عررب شرهره برود، بره رايران بررد. وى  به

بانظريات فلسفى غزالى و همچنين ساير فالسفه مسرلمان آشرنا برود و بره مترأثر 

ابجرا از نقر  مطلرب از او كه ج)خويش از آنان تصدي  داشت. او از غزالى بودن

بسيارى چيزها آموخت و بدان وسيله توانست حقيقرت ديرن را درك  (ندارداباوى

ها دفرا  نمايرد. وى در و از آن در مقاب  حمالت فالسفه كاذب و سوفيستكرده
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كه روح آن با اثر بايموند به نام تيغ ايمران  (25)اى عليه كافراناثرخود به نام رساله

صود خويش را رد برراهين فالسرفه عليره جزميرات مرذهبى قررار است، مقمشابه

توان با مطالب غزالى در تهافت مطابقت توماس را به خوبى مىدهد.رديه سنتمى

رأى است به گفته خرود وى بره توماس با غزالى ه نمود.مباحثى كه در آنها سنت

 :قرار زيراست

صرد  هرى، معجرزات دلير عل  الهى، بسا ت خداوند، كالم الهى، اسماء ال»... 

 (26)«تبليغات ريامبر و اعتقاد بر رستاخيز مردگان

 

 كنرد اگرچره ور كام  در متابعت از عق  بحر  مرىتوماس در اين اثر به

رسد كه عق  در زمينه امورالهى سرانجام همچون غزالى با تأسى به اين نتيجه مى

 بلكه و ضد عق  نيستند قاصر است. به هر تقدير هر دو آنها در اينكه حقاي  دين

آنكه بره  باشند. وى نيز مانند غزالى، قب  ازراء تعق  انسانى هستند، ه  عقيده مى

تعيين نظر خود بپردازد، مطلب مخالى برا نظريره خرود را برا شردت وصرراحتى 

اى درعلر  سازد. اين امر حترى در اثرر وى بره نرام رسرالهزايدالوصى مطرح مى

 خرورد كره از نظررنيز به چشر  مرى (م ناتمام74-1267. / ه27( )73-667كالم)

 هدف و دامنه بح  با كتاب احياء غزالى قاب  مقايسه است. هر دو اثر اين هردف

 كنند كه بيان معقولى از ايمان مؤلفان به دست دهند و نيز هرر دو اثرررا دنبال مى

 و آنقدر جامعيت دارند كه شام  نظريرات آنران در فلسرفه، حقرو ، روانشناسرى

 هاى فخي  اين دو فرزانره سرتر هاى موجود ميان سيست عرفان باشند. مشابهت

و كالم تاكنون كماهو حقه مورد مداقه قرار نگرفتره و نظرر مؤكرد مرا ايرن  فلسفه

توانرد موضرو  تحقيقرى واقرع شرود كره چنانچره فضرالى ريررو كره مرى است

زنرد، بسرى ارزنرده توماس و غزالى با اسرتعانت يكرديگر بره آن بپرداسنتمكتب
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بود. منتها بايستى اين نكته را بيفزايي  كره ايرن تشرابهات صررفاً ناشرى از  خواهد

اعتقرادات يرا ميران تمرايالت و احساسرات كلرى آنهرا نيسرت بلكره  قرابت ميان

توماس گاهى نظريات خود را در مباحثى از مطلب است كه سنت دهنده ايننشان

ت ذات بارى و ماهيرت درك شرهودى جمرال انسان نسبت به جبرو قبي  معرفت

 (28)دارد.امتزاج كلمات و استعارات غزالى بيان مى ح ، عيناً با

دان اضىيابي  فيلسوف وريمتفكر نسبتاً متأخرى كه تأثير غزالى را در او مى

سرانجام بره  است كه (م62-1623/ه29( )73-1033و عال  فرانسوى بلز راسكال)

برگرردان  خت خود را نسبت بره غزالرى از  رير  مطالعرهعرفان گراييد. وى شنا

امروزى  فرانسوى تيغ ايمان رايموند مارتين كسب نموده بود. راسكال نزد محققان

سرت. شرناخته ا فلسفه دين، به لحاظ نذربندى مشهور خود درباره اعتقاد به خدا،

نراهى نامتسرود  راسكال مدعى بود كه اعتقاد به خدا، اگر خدا وجود داشته باشد،

ال نرفته است: حر عايد خواهد كرد و چنانچه وجود نداشته باشد، چيزى از دست

نامتنراهى در ررى  آنكه عدم اعتقاد به خدا، اگر خداوند وجود داشته باشرد، زيران

 .نخواهد كرد خواهد داشت و اگر وجود نداشته باشد، فقط سودى عايد

 نظيرر احيراء ، كيميراىاين نهج برهان راسركال را در بعضرى آثرار غزالرى 

تى بره توان يافت. در كتاب اخيرالذكر، برهان مزبور حكتاب االربعين مى سعادت،

 (30)نظ  بيان شده است. صورت

 به هر حال، نكته بسيار قاب  توجه اين واقعيت است كه ميان بح  معرفت

 آمرده برا (31) ور كه در كتاب وى بره نرام تفكررات در براب ديرندر راسكال آن

 شناسى غزالى در كتاب المنقذ، قرابرت بسريار وجرود دارد. راسركال نيرزناختش

كند مى داند، اما همچون وى اضافههمانند غزالى بديهيات اوليه عقلى را معتبر مى
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قصوى  كه بديهيات اوليه به تنهايى قاصر از اين هستند كه معرفتى درباره حقيقت

بقراء  ت وجود خدا را اثبات كنرد و نرهگويد عق  نه قادر اسفراه  سازند. او مى

مشغول  گردد و مساولى را كه عميقاً ما رانف  را. بنابراين عق  به شك منتهى مى

نمايرد،  تواند وجرود خردا را اثبراتسازد. اما اگر عق  نمىداشته، الينح  رها مى

نهرا از آ قلب را براهينى است كه عقر »تواند مستقيماً به او واص  گردد: قلب مى

شركاكيت  نيز همانند عرفان غزالى آميخته به «راسكال»ر  عرفان . «خبر استبى

دارنرد كره  گرايى محض را منكرند و اعتقراد راسرخجزيى است. هر دو آنها عق 

 .قلب يا شهود عرفانى، تنها  ري  وصول به خداوند است

 رفرتبر تفكر ارورايى و قدر واهميرت آن از جهرت مع «غزالى»دامنه تأثير 

  ور كه بايد مورد فحص و مداقه قرار نگرفته است. اندكىفلسفى جديد هنوز آن

 رسد كه از عصرر تومراس اوكووينراس و رايمونرد مرارتين ترابلزغريب به نظر مى

آن  راسكال، يعنى حدود چهارصد سال، آثار غزالى براى دنياى متفكرر مسريحيت

، (32)دربرر بود كه دكترر اس. وان زمان، مغفول عنه مانده باشد. فقط همين اواخر

متروفى در ) ، متكل  فرانسوى(33)توجه همگان را به تأثير غزالى بر نيكوال اوتركور

شناخته شد، معطوف .) كه بعدها به عنوان هيوم قرون وسطىه751م/1350حدود 

نگريست عقلى با ترديد مى وى نيز همانند غزالى، نسبت به استداللهاى (34)داشت.

نمرود. تنهرا شربهات اهتمرام مرى دتاً به رهايى زندگى دينى و معنوى از بندو عم

داشت، اص  امتنا  تناقض و وجود چيزى كه او به سنت غزالى نسبت به آن يقين

غزالرى  نزديك ميان تئرورى وى و نظريرهتر از همه، مشابهتخداوند بود. اما مه 

بطه ميان علت و معلروم يرك راجع به عليت است. به نظر او نيز همانندغزالى، را

كه تناقضرى توان انكار نمود بدون آناى رامىرابطه منطقى نيست زيرا چنين رابطه
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اى وجود ندارد كه مستلزم مقدمره و سرابقهاى چيزىذاتى الزم آيد. در هيچ رديده

گويد كه ، او مى«غزالى»گردد و نيز همانند  باشد تا رديده مزبور تالى آن محسوب

بكلى فاقد معنى است. عليرت چيرزى بريش از  اى ديگر،اى از رديدهيدهصدور رد

كنري  و برر مبنراى آن رويدادها را تجربه مى اين نيست كه ما تكرر بعضى سلسله

هاى ديگر را بره دنبرال دارد. ايرن حدوث رديده اى،رنداري  كه حدوث رديدهمى

ادف نيسرت، چررا كره نيكوال صرفاً از حُسن تصر تشابه جالب نظر ميان غزالى و

 ورى كره دكترر برر  نقر  درباره رابطه عليت، به نيكوال ضمن  رح بح  خود

رسد كه همچنين بره آورد و به نظر مىرا مى (35)همان مثالهاى آتش ورنبه»كند مى

نظريات اشاعره در مورد خدابه عنوان  علت تمام افعال قاو  است و در يرك جرا 

 «.كندلب مىمطنيز از متافيزيك غزالى نق 

 تررين مشرابهت، تشرابه ميران غزالرى و دكرارتترين و قاب  توجهاما مه 

هراى نظريره .) است، آن ه  نه فقط از جهت عقايد وه61-1005م/1596-1650)

بررد، گوناگون فرزانه مورد بح  مرا، بلكره از لحراظ روشرى كره وى بره كرارمى

آمرده و المنقرذ غزالرى ور كه در كتراب خصوصاً آنكه از نظر رو  تشكيك، آن

 (36).) ه1047م/1637) گونه كه در كتاب دكارت گفتار در رو  راه بردن عقر آن

ت مراذيالً مروارد مشرابه (37)اى وجرود دارد.بيان شده است، تشابه قاب  مالحظره

 :نمايي نزديك ميان اين دو اثر را مشخص مى

 و سرنت و عررف و (38)ه  غزالى و ه  دكارت، عقايد محضاً مبتنى بر نق 

 سرشت اصري  آدمرى را رهرا از»كنند. هر دو بر اين مقصودند تا عادت را رد مى

 ، كره البتره«تأثير اين قبي  عقايد، يعنى به حالت خلوص مادرزاد، آشركار سرازند

 كارى است ب  دشوار. آنان هر دو آرزو داشتند كه بناى معرفرت را از بنيران بره
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 به داليلى عين يكديگر نسبت بره اعتبرار حرواس در رحى نو در اندازند. هر دو 

 نمايند و زمرانى كره برراهين قاصرريت تجربرهتضمين جزميت معرفت ترديد مى

 كنند، مثالها و شيوه بيان هر دو يكسران اسرت. هرر دو بره ايرنحسى را تبيين مى

 نتيجه رسيدند كه شاخص مطلقى براى تميز تجربيات در حال بيردارى از آنهرايى

 شود وجود ندارد. بدين ترتيب هر دو بر آن شدند تار حالت خواب واقع مىكه د

 هر آنچه را تا آن زمان ذهنى آنها شده بود چيزى جز رؤيرا تلقرى ننماينرد، يعنرى

حقيقت  نفسه. هر دو، روشى جديد براى كشىصرفاً نمودهاى اشياء نه اشياء فى

بندى شده صورت ريباً يكسانابدا  نمودند و آن رو  براى هر دو يكى بود و تق

عنوان حقيقت نپذيرند بود. رو  مزبور مشتم  بر اين امر است كه هيچ چيز را به

براى شك باقى نگرذارد.  مگر آنكه چنان در ذهن واضح و متمايز باشد كه محلى

نمرروده و بررا فروتنررى هررر دو از جزميررت بخشرريدن برره كشررفيات خررود اعرررا 

ديگررى دسرت  است در كشى حقيقرت بره رو  رذيرفتند كه ديگران ممكنمى

كلى و نحوه  رح از جهت  رح «گفتار دكارت»غزالى و  «منقذ»يابند. تشابه ميان 

قردر شريوه بيران آنموضوعات مورد بح  و تفصي  براهين و امثله و گاهى حتى

تصادف حم  نمود و برجسته و نمايان است كه امكان ندارد آن را صرفاً بر حُسن

-1817كى. اچ. لروي  )كه« احياء»غزالى بود تا  «منقذ»بيشتر با توجه به  در واقع

عصر دكارت موجود برود  اى از آن درچنانچه ترجمه«زده نوشت كه ( شگفت78

(. به هرر حرال 39»)كردندمى صدا بلند (انتحال)همگان در قبال اين سرقت قلمى 

كه ترديدى در خصروص قدر قوى استامارات و قراون معنوى در متن دو اثر آن

اى شرواهد عينرى نيرز گذارد. در عرين حال،ررارهتأثير غزالى بر دكارت باقى نمى

بره سرمشر  بسريارى از » وجود دارد. دكارت به مرهون بودن  رح كلى اثر خود
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اعتراف دارد. گرچره وى از « انداى كه قبالً همين برنامه را داشتهمتفكرين برجسته

كره هريچ شخصريتى از ميران برد اما مسل  استمى نمىيك از آن متفكرين ناهيچ

برنامره را دنبرال نكررده برود. اسالف وى همچون غزالى در كتاب المنقذ دقيقاً آن

دكرارت دو كتراب از اى از كتاب منقذ بره التينرى، زبرانى كرهتعيين اينكه ترجمه

هرده ترين آثار خود را به آن زبان نگاشته، وجرود داشرته اسرت يراخير، برر عمه 

بعيد خواهد بود  كنند. به هر حال بسيارمحققينى است كه در آن زبان رژوهش مى

مارتين كامالً در آن  داني  كه رايمونداى موجود نبوده باشد چه آنكه مىكه ترجمه

اثرر  «در باب دين تفكرات»زمان با آثار غزالى آشنا بوده و از  رفى تأثير غزالى بر 

 .تراسكال به وضوح نمايان اس

 توان تا سرالدر مورد شخص دكارت سابقه زمانى تأثير رو  غزالى را مى

 را ترأليى نمرود، (40)م يعنى سالى كه وى كتاب قواعد هدايت ذهن1628./ه1138

 هايى هسرتنداى از قواعد موضوعه در آن كتاب همانجويى كرد، چه آنكه رارهرى

ير ده اسرت. گرچره در ترأثكه بعدها وى به شيوه غزالى در كتاب گفتار بيران كرر

ساز رو  دكارت بر تفكر جديرد اروررايى ترديردى و كمابيش دگرگون گسترده

هر جرا  توان ادعا نمود كهلكن در ررتو آنچه كه تاكنون گفته شد مى وجود ندارد،

 .كشيده استكار برده شده تأثير غزالى را نيز به همراه مى رو  مذكور به

 ررذير شردهن كشى تأثير غزالى در كانت امكرانبى آنكه ادعا كني  كه اكنو

بعضى مناسبت نيست به سبب همانندى نزديك اين دو اعجوبه جهان، بهاست، بى

 .وجوه تشابه ميان عقايد و مواضع ايشان نيز اشاره كني 

 

 غزالى و كانت

 در حالى كه چرت جزمى كانت را شكاكيت هيوم راره كرد، غزالى از  ري 
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 الفالسفه وى با نقد عقر ك  روح تهافتخواب بيدار شد. دستشكاكيت خود از 

 كانرت، كتراب تهافرت وى كر » نقد«كانت قاب  مقايسه است. همانند  (41)محض

 سرازد. محمردفلسفه عقلى را با تأكيد بر محدود بودن قوه تعق  بشر ويرران مرى

 كنرد كرهىراند و هر دو آنها را مرته  مراقبال، كانت و غزالى را به يك چوب مى

 اند كه از  رير عقيدهنظرشان درباره عق  كافى و وافى نيست. كانت و غزالى ه 

 تفكر محض و عق  نظرى ممكن نيست فالسفه بتوانند وجود خداونرد و روح و

 جاودانگى نف  را اثبات نمايند. غزالى عدم صالحيت و كفايت عق  را در قلمرو

 ودر اين كار اگرر از كانرت ريشرى نگرفترهسازد امور الهى به نحو مؤثر آشكار مى

 شمارد كه فالسفه در فه باشد، كمتر از او نيست. او (غزالى) بيست معض  بر مى

گرويى انرد و بره ور ره تنراقضو ح  آنها از  ري  عق  محض شكست خرورده

و  (42)اما كانت بعدها در دو اثر خود تحت عنراوين نقرد عقر  عملرى. انددرافتاده

بسيارى از اعتقادات دينى را دوباره به لباس فلسفى رابرجرا  (43)عق  دين درحدود

غزالى نيز در همه آثار خويش كه وقى سازندگى شده است، بره همرين  ساخت.

عرفانى اهتمام نموده است. كانت و غزالى هر دو از فلسرفه مدرسرى  كار به شيوه

نهاست، گرچه اين امر در مفهوم عمي  آن، شالوده بناى تفكر هر دو آبيزارند. دين

كانت بطور تلويحى و در مورد غزالى آشكار بوده است و در يكى به در خصوص

 .كند و در ديگرى به اسالمشباهت ريدا مىمسيحيت

 گرايى و اعتقاد بره اصرالت تجربره برودهاى از عق فلسفه هر دو آنها آميزه

 ى و شعور اخالقىگرايى كانت در حيطه شهود حساست. با اين تفاوت كه تجربه

 گرايى غزالى اساساً در محدوده شهود عرفانى قرار داشته است. هر دو درو تجربه

شناخت  تأكيد بر فطرت ذاتاً اخالقى بشر و اراده اخالقى به عنوان اساس يا وسيله
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مرن »قاعرده  هرااند و هر دو آنالقول بودهيا حقيقت قصوى، متف  (44)ذات معقول

 راجرح (46)«كرن  رر  هسرت مرن فكرر مرى»را برر  (45)»هسرت كن  رر  اراده مى

 در سيست  كانرت (47)شمردند. ممكن است نكته صريحى در مورد اصالت ارادهمى

 توان منكر اين معنا شد كه برخى از نظريات او به صورت برذرىنيابي ، لكن نمى

 هراى فلسرفىدر آمد كره بعردها بره شرك  اعتقراد بره اصرالت اراده در سيسرت 

 ، و بسيارى ديگر شكوفا شد. در غزالى تأكيد(50)، نيچه(49)، هارت من(48)شورنهاور

 بر اصالت اراده صريح و مشهود است و او برخالف ارسرطوويان و نوافال ونيران،

برره نظررر . «تفكررر»كنرد تررا درك مررى «اراده»حقيقرت قصرروى را بيشررتر در قالررب 

، ح  تكثر و تعدد در جهان حر  فالسفه و جدليون با تأكيد بر مث  افال ونىوى

كنرد كره مثر  قاصرر اند و اضافه مىگونه كه شايسته بوده ادا نكردهوتجربه را آن

آن كر  كره »ازاشتمال بر اوج و ژرفاى وجود با نى مرا هسرتند. بره گفتره وى: 

يابد كه تا ابد برر يار اوست از  ري  اشرا  و شهود به چيزى معرفت مى خداوند

 به نظر او معدودى به اوج حقيقى كمرال. «ماندران روشيده مىبحثى دانشوحكمت

 يابند كه همان قديسين و رسوالن خدا و ريرامبران او هسرتند وروحانى دست مى

 نفوس سافله مكلفند كه از آنها ريروى نمايند. شناخت ما از ريامبرى كره عمرالً از

 ري  ارتبا  درونى ورسد با فرو رفتن در شخصيت او از  خداوند به او الهام مى

گردد. به نظر غزالى صرد  نبروت برا ترأثير اخالقرى آن برر رذير مىروحى تحق 

را بسرى  رسد. غزالى نيز همچون كانت، ديانت و اخرال عامه به اثبات مى نفوس

 كند. به نظر وى نيز مانند كانت، حقانيت وحرى در صرحىيكديگر نزديك مى به

 .شود نه جزمين نظرىعلوم مىالهى به قطعيت اخالقى به ما م

 موارد مشابهت ميان نظريات و رو  غزالى و آنچه امروز در فلسفه جديد
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 يابرد بلكره در حالرت و نظرگاههراى كلرىمتجلى است تنها به كانت خاتمه نمى

 توان با ا مينان اين نكتهخورد. مىفلسفه معاصر حتى در زمان ما نيز به چش  مى

 توماس در اروراتر  نحله مدرسيون جديد و ريروان سنترا يادآور شد كه با گس

و با ظهور رنسان  در اسالم كه ه  اكنون برا افكرار غربرى دسرت و رنجره نررم 

 ور كه زمانى با نظريات يونانى اسكندرانى در مواجهه بود، غور در همان كند،مى

گستر   اى براىهاى تازهغزالى باز مورد توجه قرار خواهد گرفت و فرصت آثار

تعالي  او رديد خواهد آمد. اهتمام به يك بررسرى عمير  در آثرار غزالرى در  نفوذ

حاضر، مسلماً موجد تحركى نو الاق  در دو نحله فكررى متخرالى تحلير   عصر

گرايى دينى در جهان اسالم خواهد گرديد، گرچه اين امر ممكرن و تجربه فلسفى

 .ظاهراً معض  به نظر برسد است
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