
 
 
 
 
 
 

 ستيهندگي غزالي

 *نامة اوبا دو گونه ستيزه
 

 پژوهمحمدتقي دانش

 

 گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد

 بسوختيم در اين آرزوي خام و نشد

........................ 

........................ 

 دليل راه قدمبه كوي عشق منه بي

 كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
 (114، ص 168قزويني، غزل  ،حافظ )ديوان

 

پيداست كهه در هگگونهه جسهتوو و كاوشهي كسهي از راهنمها و اسهتاد و 

نيست. سخن بگ سگ اين است كه آيا استاد نخستين خگد اسهت و  نيازآموزنده بي

همان بس است، چنانكه معگّي گفته است كه پيشوايي جز خگد نيست. همان كهه 

                                                           

، ص 1364حيد نوشيگواني، تهگان، نشگ فگاز *. زمينة ايگانشناسي، به كوشش دكتگ چنگيز پهلوان و و

221-109.  
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گگايند، با گويند و بگهمنان و شمنيان نيز بدان ميها ميخگدگگايان و راسيوناليست

اينكه بايستي راهنمايي باشد كه از هگگونه لغزش و نيگنگ و فگيه  بهدور باشهد 

اند در بگابگ صائبيان، كه راهنما را از فگشتگان و پگوردگهاران همان كه حنفاء گفته

و قاعهد  بيسهتم و االقدام ايةپندارند. گفتگوي اين دو را در ملل و نحل و نهامي

 خوانيم.( مي459-430: 1مصگ  1308تفسيگ بزرگ امام رازي )چاپ 

يم را نشانة جنگ و ستيز ميان خگدگگايان و پيگوان اصل تعليم و قاعد  تسل

بينيم. آنچه كهه در فصهول صهباحي در سخنان پولس فارسي و بگزوية پزشك مي

بينيم نزديك به زالي ميني غبس و در دفتگهاي رد باطا نهخوانيم گگ خگد بس يمي

 گونه سخنان است.همين

هاي دانشمند غزالي چنانكه خواهيم ديد گذشته از ايهن كاوشهها بهه رشهته

تگ شدن مطل  و شناخت بيشتگ آن ناگزيگيم از ديگگ نيز پگداخته بود. بگاي روشن

آوريم ي از سگگذشهت او را مهيازندگي و انديشة او آگاه باشيم. نخست گزيهده

 داريم:س از دو جنبة منطقي و ديني او سخن ميسپ

 
 سرگذشت غزالي

محمدبن محمدبن احمد طوسهي  الديناالسالم محجةحجةامام 

جها در همان 2/505ج  14زاده شد و در دوشنبه  450غزالي در شهگك طوس در 

 گان است، چنانكه خواهيم ديد مگگ او يهكبدرگذشته و خاكوايش در بيگون طا

 ذشت كياهگاسي و پنج سالي پس از مگگ خوافي رخ داده است.سال پس از درگ

او در فقه شاگگد ابوحامد محمدبن محمد راذكاني طوسي بود، سهپس نهزد 

اي در آنوا فگاهم آورد كه در فگوع امام ابونصگ اسماعيلي به گگگان رفته و تعليقه
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مذه  است. باز در طوس سهه سهالي درس خوانهده و آنگهاه در نيشهابور و در 

الحگمين مانده و از او مذه  و خالف و جدل و دو اصهل مدرسة نظاميه نزد امام

فقه و كالم فگا گگفت. همچنين منطق و حكمت و فلسفه در آنوا آموخت و امهام 

دانست ولي در نهان از زيگكي و جويني در آشكار او را ماية سگبلندي خودش مي

مغگق، و الكياء اسد مخگق،  الغزالي بحگ»گفت: بگد. و ميهوشمندي او رشك مي

او در اينوها از وي و دو همشهاگگدش خهوافي و كيها كهه « والخوافي نار تحهگق

ديد كه شاگگدانش باهم گفتگوي دارند خواهيم شناخت ياد كگده است. او اگگ مي

او پهس از مهگگ « التحقيق للخوافي والحگبيات للغزالهي والبيهان للكيها»گفت: مي

رفته و با دانشمندان نزد او  485الملك درگذشتة ه نظامبه لشكگگا 477جويني در 

الملهك چههل گفتگوي داشته و بگ آنها چيگه آمد. آنان از وي ستودند. خهود نظام

رفت و او را در سي و چهار سالگي مدرس و اسهتاد مدرسهة روز به درس او مي

يگفتنهد و نظامية بغداد كگد و او با شكوهي بسيار بدانوا رفت و مگدم هم او را پذ

او به كار آموزش و فتوي و نگارش پگداخته و زبانزد شد و همگهان بهه سهويش 

به حهج  488القعده اند . تا اينكه از زندگي اين جهان گگيزان شد و در ذيرفتهمي

بهه دمشهق  498رفت و بگادر خود را در تدريس جانشين خويش كگد. سپس در 

رفت. آنگاه تهيدستانه به گبت خليل مياي در آنوا بماند. او به ترفت و چند هفته

المقدس رفته و ديگي در آنوا بماند. سهپس بهه دمشهق بگگشهت و در منهار  بيت

غگبي جامع آنوا گوشه گزيد و معتكف شد و بيشتگ در زاويه يا خانقاه شيخ نصگ 

نشيني او را نشست و اين زاويهمقدسي در جامع اموي كه امگوزه غزاليه گويند مي

دوازده سالي به درازا كشيد و در ايهن روزگهاران بهود كهه بهه نگهارش  گويند كه

پگداخته است. او در اين نزديك بهه ده سهالي كهه در شهام بهود از العلوم مياحياء
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رفت و مصگ و اسكندريه را هم ديد و چنهدي در دمشق به شهگهاي ديگگ هم مي

طان آنوها بهگود خواست كه به مغگب نزد يوسف بن تاشفين سلآنواها ماند و مي

(. او در اين گشت و گذار شهگها به مشههدها 500ولي شنيد كه او بمگد )در سال 

كشيد. سپس بهه بغهداد بهاز گشهت و رفت و رياضت ميو مسودها و بيابانها مي

گفهت و احيهاء را كگده و به زبان اهل حقيقت با صوفيان سهخن مياندرزگگي مي

رش روزي بدو گفته و بدو اندرز داده بهود كگد. گويند كه سخني كه بگادامالء مي

 او را واداشت كه به جهانگگدي بپگدازد.

او پس از اين به ميهن خويش باز گشت و به خانة خهويش رفهت، همهاره 

 پگداخت تا اينكه خواجه ابوالمظفگ فخگالملهك جمهالانديشيد و به حديث ميمي

لس درس غزالي رفتهه و وزيگ شد و به مو 500الملك كشته در الشهداء پسگ نظام

درس گويد. او پذيگفت و يك سهالي « مدرسة ميمونة نظاميه»داشت در او را وامي

 10بهوده اسهت. در مكاتيه  )ص  499اند كهه در سهال در آنوا بود. اين را گفته

اشهت چاپ اقبال( آمده كه من دوازده سال در زاويه نشستم و فخگالملك مهگا واد

پس بهه گفتم كه اين روزگار تاب سخن را ندارد! و سكه به نيشابور بگگگدم و من 

طلبي و غگور و سگزنش مگدم و به خانة خويش شد تا اينكه درگذشت. او از جاه

 گفتة عبدالفافگ فارسي از آن ديوانگي پيشين رهيده بود.

حهديث  او نخست از عارفان گگيزان نبود تا اينكه در طوس شيخ و اسهتاد

و راهبگي شد و به تصهوف گگاييهد. گوينهد كهه  خود شيخ يوسف نساج را بديد

استادش در تصوف ابوعلي فضل بن محمد بن علي فارمهدي طوسهي درگذشهتة 

ههگه بدر همين شهگ و شاگگد ابوالقاسم قشيگي بوده است و در احيهاء از او  477

 بگده است.
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 ها و رثهاء وو از نامهه« لوكان نبي بعدالنبي لكان الغزالي»اند دربار  او گفته

 االسالمحجةسوگنامة او هم پيداست كه او را در همان هنگام هم كه زنده بود 

المقامههات االحوال ابويزيههد بسههطامي و قط انههد. او را در بگابههگ قطهه خواندهمي

هذا الثوب نسهوه الغزالهي و »اند العلوم خوانده و نيز گفتهعبدالقادر گيالني قط 

 «.قصگه عبدالقادر الويالني

انهد: ابوسههل محمهدبن احمهدبن عبهدا  در حديث اينهان بوده استادان او

حفصي مگوزي، حاكم ابوالفتح نصگ بن علي بن احمد حهاكمي طوسهي كهه از او 

گانهي، بسنن نسائي شنيده بود، ابومحمد عبدا  بن محمهد بهن احمهد خهواري ط

محمد بن يحيي بن محمد شواعي زوزني در زوزن، حهافظ ابوالفتيهان عمهگ بهن 

 حسن زواسي دهستاني كه غزالي پس از بازگشهت از بغهداد او را بهه طهوسابوال

خوانهد و گگامههي بداشهت و از او دو صههحيح را شههنيده اسهت، نصههگبن ابههگاهيم 

 مقدسي، ابواسماعيل حفصي كه صحيح بخاري را از او شنيده است.

عاصم شيباني را بهه او كتاب مولدالنبي ساختة ابوبكگ احمدبن عمگو بن ابي

 شيخ ابوبكگ احمدبن محمدبن حگث اصفهاني و ابوعبدا  خهواري ههگدو روايت

 از ابومحمدبن جعفگ خباز از خود نگارند  آن را هم شنيده است.

الدين احمد، دربار  تدريس در نظامية بغهداد كهه اي است به نظاماو را نامه

 بدو نوشته بودند. 504پس از كيا هگاسي در 

گزارش احياء زبيدي و از ديباچهة قسهطاس اين سگگذشت كوتاه را من از 

ام. در ديباچة فگانسوي فگيد جبگ بگمنفذ هم سگگذشهت والوواهگ الغوالي بگداشته

 او هست.
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( و ماسهينيون در 28و  27)ص  1916گلدزيهگ در ديباچهة مسهتظهگي در 

( و وات در مولهة آسهيايي سهال 93)ص  1927متنهاي عگفاني چهاپ نشهده در 

( و حوراني در روزنامة انومن خاوري امگيكها سهال 43ص  2و  1)بخش  1952

تگ از انهد. روشهن( از مگاحل زندگي و دوران نگارش او ياد كگده225: 79) 1959

 وداده  1959همه گزارشي است كه بؤثيگ در آغاز فهگست نگارشههاي غزالهي در 

 خوانيم.مي 1961همان را در آغاز فهگست عبدالگحمن بدوي در 

( هم آمهده و سهخن شوشهتگي 989الونات )ي در روضاتسگگذشت غزال

( و 25: 1دربهههار  او ههههم در آن آورده شهههده اسهههت. در كامهههل بههههايي )

ها درگيهگ هم از فگقة هفدهم )باطنيه( كه غزالي سخت با آن الشيعةحديقة

 و دار بوده است ياد شده است.

( سگگذشهت غزالهي را 208-201هانگي الئوست در گگوههاي اسهالمي )

گيگ و هگسهيوگگاف بهوده و رده و گفته كه او مانند متكلمان پيش از خود خگدهآو

مسهتظهگي را نوشهته و يهك سهال پهس از آن در  487به درخواست مستظهگ در 

سينا آن را رواج دادند تهافت را نگاشته گيگي از فلسفة هلني كه فارابي و ابنخگده

 هان و مانند آيينسفه است در نپگستي و فلاست، نزد او روش باطني مانند دوگانه

 رافضي شيعي در آشكار و هگدو الحادي است. سپس او از مفصل الخالف ساختة

كنهد و در پاسخ آنچه در همدان از وي پگسيدند ياد مي 493و  490ميان دو سال 

اي است كه يك باطني به او در طهوس هنگهامي از الدرج المگقوم كه پاسخ نوشته

ت كهه گي بدانوا رفته بود نشان داده است. سپس گفته اسگيكه وي پس از گوشه

 ساخته است. 502و  501منقد را او در 
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آورده  748( از سيگالنبالء احمهد ذهبهي درگذشهتة 539و  532بدوي )ص 

 خوانده است.است كه غزالي عالم بود، عامل شد، صوفي شد، او اخوان صفا مي
 

 شاگرد غزاليدو هم

لحسن علي بن محمهد بهن علهي طبهگي كياهگاسهي ه امام عمادالدين ابوا1

ر بغداد( متكلم فقيهه اصهولي شهاگگد د 504محگم  1-450ذق  5شافعي اشعگي )

 كه در نظاميه درس خوانده و تا مگگ خود در آنوها درس 478جويني درگذشتة 

ده اسهت ( ارجي بو498-487داده و در بيهق هم زيسته است. او را نزد بگكيارق )

اند كه تهمت زده 495كگده است. او را در وسي از او نگاهباني ميالملك طو نظام

لهي است و او با گواهي ابوالوفهاء ابهن عقيهل حنب Crypto Batinteدر نهان باطني 

ميههان  498توانسههت از آن بگهههد. او پههس از مههگگ بگكيههارق در  513درگذشههتة 

د بود و از شاه ميانوي شده بود. او در اصول و جدل سگآممستظهگ و محمد ملك

غهاني شافعي در بگابگ حنفيان مانند شگيف ابوطال  زينبي و قاضي ابوالحسهن دام

تگ اي در ردّ ابن حنبل دارد. او را در بگابگ غزالي سهخنوردفاع كگده است و رساله

ر بگابهگ داو نتوانسهت  بينهي او كمتهگ اسهت.اند كهه ررفگفتهدانستند ولي ميمي

 شهگت غزالي پايداري كند.

 Les Schismes dans l'Islamدر گگوهههها در اسههالم  H. Laoustؤسههت ال

 ( و غزالي و جويني را آورده است.201سگگذشت او )

او با غزالي در نفگين بگ يزيد يك سخن نبوده است. غزالهي فتهوا داده كهه 

( از ابن خلكان از فتواي او 14نفگين بگ او روا نيست. در فهگست بؤثيگ و بدوي )

: 3الونهان )ة. در حيات الحيوان دميگي هم هسهت. يهافعي در مهگآياد شده است

( سگگذشت غزالي و سخنان او و كيا هگاسي را آورده اسهت. ابهوالفگج 170-177
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المتعص  العنيهد ( در رد علي597-510عبدالگحمان ابن الووزي حنبلي بغدادي )

مدرسهة در بهاب االزج در  580ذق  9شهنبه المانع مهن ذم يزيهد سهاختة روز سه

هاي آن در تهگان و ليدن و بهگلين شاطبيه از مانند غزالي خگده گگفته است. نسخه

و  503: 1ه بهگوكلمن  1319: 5 تههگان ه فهگست دانشگاه 612هست )روضات 

( از غزالي بسيار دور است كه فاطميان و صباح و پيگوان آنهان را 16/917: 1ذيل 

ة آمگزش خداونهد آن ههم بها داليهل دين و كشتني بخواند ولي يزيد را شايستبي

سست. اين اختالف كيا هگاسي طبگي و غزالي طوسهي خگاسهاني مها را بهه يهاد 

خهوانيم. از اندازد كه در تهاريخ ميآي مياختالف مازيار طبگي و افشين اسگوشنه

بهگگ و نسهخة عهارف  328تفسهيگ قهاهگه در  144اوست احكام القگآن )شمار  

بهگگ( و  276در  7كهالم قهاهگه از سهد   290لدين )احكمت در مدينه( و اصول

ن فهي مباحهث الموتههدين يالدالئل في زوايا المسهائل و شهفاء المستگشهدلوامع

 هاي او در دست نيست.والتعليق في اصول الفقه و بيشتگ نوشته

 ه 674: 1و ذيهل  390: 1هه بهگوكلمن 220: 7ه كحاله  25النوادر ة)تذكگ

 130و  129: 9ه المنتظم ابن جهوزي  174: 3لونان يافعي اةه مگآ 300: 1التحبيگ 

ه  3پ )عكهس  228مش نيست ولي در مشيخه او بهگگ اه در انساب سمعاني ن

كهافي ( به نام ابوالفضل محمدبن علي بن محمد بن الهگاس التهگان دانشگاه 421

خوريم كه كس ديگگ است ه تبيين كهذب المفتهگي بگمي 532المگوزي درگذشتة 

 (.288ص 

ه امام ابوالمظفگ احمدبن محمد بن المظفهگ خهوافي كهه زيهگك بهوده در 2

تگين شهاگگدان از ديگگان بگتگي داشته است. او يكهي از بگجسهته جدل و مناظگه
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جويني بود و سگانوام خود جداگانه به تدريس پگداخت و شاگگداني داشته است. 

 (.288گي درگذشته است )تبيين الكذب المفت 500او در طوس در سال 
 

 نگارشهاي غزالي

اي از هاي عگبي و فارسي كه پهارهدربار  نگارشهاي غزالي گذشته از نوشته

خوانيم گگوهي از دانشمندان اروپا هم نگهارش آنها را در پايان فهگست بدوي مي

 دارند:

 .1858در سگگذشت و نگارشهاي غزالي در  Goscheه گوش 1

 به انگليسي. 1899در  JAOSدر  Macdonaldه مكدونالد 2

 به آلماني. 1916و  1903ه گلدزيهگ در 3

 .1914به انگليسي در  Gairdnairه گگدنگ 4

 به انگليسي. 1919در  Gdrdnerه 5

 به فگانسه. 1929ه ماسينيون در 6

 به اسپانيايي. 1941-1934االسيوس در په آسين 7

 به انگليسي. 1952ه وات در 8

 به فگانسه. 1954د جبگ در يه فگ9

 به انگليسي. 1959گج حوراني در ج -10

 هاي مقاصد و تهافت.و در ديباچه 1959ه بوئيژ در فهگست در 11

 (9از اين دانشمندان ياد كهگده )ص  1961بدوي در آغاز فهگست خود در 

ن نامة عگبي را بگشمگده و بندي از آنها را كهه در آو در پايان آن نوزده سگگذشت

 رشناسان. در آغاز فهگست بوئيژ هم نام كتابهاي خاوتاس از غزالي ياد شده آورده

 هاي عگبي و تگكي كه در آنها سگگذشت غزالي هست ياد شده است.و نوشته
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هاي فههههگاوان ( نسههههخه93 :390-408) ZDMGفههههگيتس مههههايگ در 

ي از روي دو سهه يغزالهي بهه فارسهي و عگبهي كهه همها الملوكنصيحة

 1964در  Fr. Bagleyم كه آن را باگلي دانياي چاپ كگده است بگشمگد. ميخهسن

 در لندن تگجمه كگده است.
 

 منطق غزالي

گفهان عاين دانشمند با اينكه در فقه و اصول سگآمد بوده و سگانوام رو به 

و تصوف كگده است و در ايهن ميانهه بهه دسهتور دربهار عباسهي بها فيلسهوفان و 

 ارد:د كتاب در منطق دتعليميان ستيهندگي نمود باز خود به منطق پگداخت و چن

ه القسطاس المستقيم كه نسخة نوشتة عبدالمويد بن فضل فگازي طبهگي 1

ه استانبول در د 1712از آن در شهيد علي پاشا  508شنبه نيمة ذح در نيمة روز سه

ههاي يزانمباب و خاتمه است و در آن از ميزان: اكبگ، اوسط، اصغگ، تالزم، تعاند، 

ي و تعليم و راه نوهات، قيهاس، و اسهتقگاء، قسهمت أشيطان، وحدت و كثگت، ر

سخن رفته و گفته شده كهه بها محمهد)ص( و قهگآن و دانشهمندان ديگهگ امهامي 

(. در آن از احياء، قواصم، مفصل الخهالف، مسهتظهگي، معيهارالعلم، 78بايد )نمي

ت در ( ياد شده اس93و  90و  72و  71و  66محك النظگ، اقتصاد، جواهگالقگآن )

العهوام )فهگسهت ة( و در تبصگ33التفگقة از آن ياد شده است و در منفذ )فيصل 

در بيههگوت و در بگرسههي 1959آن را در  .Chelhot Vنامههها(، ويكتههور شههيلحت 

ل كگده است. محمهد تگجمه و تحلي (XV ,7-1955)خاوري بنياد فگانسوي دمشق 

س المسهتقيم الميزان القهويم شهگح القطها 1199زاري درگذشتة پس از قاضي الله

، 44، وات 42دارد، به عبگي تگجمه و چاپ و تحليل شده است )بدوي و بهوئيژ 

 (.232حوراني 
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االنوار و ةالمنطق كه در االقتصاد و جواهگالقگآن و مشكاالنظگ فيه محك2

زمهان  مستصفي و القسطاس المستقيم از آن ياد شده و گويا با معيارالعلم در يهك

ر د( از معيار ياد شده و آمهده كهه آن هنهوز 133)ص  ساخته شده باشد و در آن

ه دستگس مگدم گذارده نشده اسهت. آسهين پالثيهوس آن را بهه اسهپانيايي درآورد

است. در آن يك مقدمه است و دو قسم نخستين در سه فن دربار  قيهاس دومهي 

دربار  حد. در آن ياد شده است از قيهاس و حهد درسهت و نادرسهت بهه روش 

اخته وردن مثالهاي فقهي و كالمهي و آن را بهگاي گگيهز از تقليهد سهمتأخگان با آ

 است. همان منطق ارسطو است كه بدان رنگ اسالمي داده شهده اسهت. )بهوئيژ و

 (.44ه وات 228ه حوراني 2بدوي 

العقول يا معيارالعقهل كهه در المنطق يا معيار يا مداركمعيارالعلم في فنه 3

االعتقهاد و بگخهي از سهتقيم واالقتصهاد فياس مالنظگ و قسطالعمل و محكميزان

االنوار از آن ياد شده ة( و جواهگ القگآن و مشكا20و  17هاي تهافت )ص نسخه

ه آن ساخته است، پس از روزگار احياء چه 688است. او آن را با تهافت باهم در 

ي ( از تهافت ياد شده اسهت. آسهين پاالسهيوس بگخهي از آن را بهه اسهپانياي22)

 حوراني( ه 44وات  ه  19و  18ه بوئيژ  19و  18ورده است. )بدوي درآ

من در ديباچة تبصگ  ساوي از منطهق نهزد غزالهي و از معيهارالعلم سهخن 

 ام.داشته

مانندي است كه بخش نخستين آن در منطق و تگجمه سفةه مقاصد الفال4

يست مسأله در الفالسفه كه بدرآمدي است بگاي تهافتسينا و پيشاز دانشنامة ابن

ساخته  487آن هست )منقذ( چنانكه در آغاز و انوام آن آمده و او آن را در آغاز 

استاد و تنها از راه خوانهدن است و بايستي آن را در بغداد ساخته باشد آن هم بي
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( به التيني يك بار و اسپانيايي كهن و نو و عبگي سه 3: 1منقذ ه زبيدي  18)ص 

گي هم هفت بار گزارش شده است. دانشهمندان بارهها از بار تگجمه شده و به عب

-1274انهد يكهي از انهها تومهاس آكوئينهاس )مند گشته و از آن ياد كگدهآن بهگه

، حهوراني 2، ديباچة تهافت چاپ بهوئيژ ص 16و بدوي  17( است. )بوئيژ 1225

 (.44، وات 227

 
 جدل و مناظرة غزالي

ام. او اي منطقي غزالي ياد كهگده( از كاره20-17در ديباچة تبصگ  ساوي )

ل در جدل و بحث و جستار هم چندين كتاب دارد مانند المنتحل في علمي الود

القياس والتعليل العليل فيالنظگ والمبادي و الغايات و شفاءو لباب و مآخذ الخالف

 ،12تا  7النظگ از آنها ياد كگده است )بدوي كه در معيارالعلم و مستصفي و محك

الودل استادش جويني گگفته باشهد. در دو في فية( و بايد از الكا12تا  7ژ بوئي

 دل است:جشود باز منطق و كتاب اصول او كه اينك ياد مي

االصول كهوچكتگ و از منحهول االصول كه از تهذي ه المستصفي من علم1

ود ساخته است. او در آغاز از بازگشت خه 503محگم  6بزرگتگ است و آن را در 

: 1كنهد. در آغهاز ديباچهة آن )( يهاد مي499نيشابور بگاي تدريس پس از ذق )به 

والق( از احيههاء و جههواهگالقگآن و كيميههاي سههعادت و بهه 1322چههاپ  10-55

العقول و انحصهارها مهدارك»شهود و مقدمهة آن النظگ و معيارالعلم يهاد ميمحك

اقتگانهي،  است: نخست حد سپس بگهان در سهه نمهط: قيهاس« الحد والبگهانفي

اء و تالزم شگطي، تعاند شگطي، سپس ماد  بگهان، آنگاه لواحهق بگههان از اسهتقگ

 كند.تمثيل. او در مغالطه منكگان نظگ از شك مانن ياد مي
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الهدين محمهد آن را همگاه با فوايح الگحمهوت عبهدالعلي محمهد بهن نظام

 1119رگذشتة كور بهاري دا  بن عبدالشالثبوت از رحمتانصاري در شگح مسلم

 ( انهدكي از24-17بوالق ديدم و در آغاز فهوايح )ص  1322چاپ  1109ساختة 

 منطق است كه گگايش كالمي دارد.

ه و ابوالحسن فهگي درگذشهت 651آن را ابوالعباس احمد اشبيلي درگذشته 

رشهد آن را گهزارش دارنهد و ابن 832و سليمان بن داود غگناطي درگذشتة  776

يژ ه بوئ 63گزارش كگده است. )بدوي  665سفي هم آن را در گزين كگده است. ن

 (.351و  347ه رنان  232ه حوراني  59

ه المنخول من تعليق االصول كه در روزگار اسهتادش جهويني يها انهدكي 2

 پس از مگگش ساخته و چنانكهه در پايهان آمهده اسهت، آن را از روي تعليهق يها

فزوني نگاشته است. او شايد در آن به كاستي و ها و يادداشتهاي استادش بيبگگه

اي منطهق االصول به نام البگهان استادش جويني كهه در آغهازش گونههالتعليق في

( تهههگان دانشههگاه 6676كالمههي هههم هسههت و گزيههده بسههيار خههوبي اسههت )ش 

 (.14الودل ص في فيةنگگيسته است )ديباچة الكامي

ابوالحسهن بصهگي و  آن را پس از العمهد عبهدالوبار همهداني و المعتمهد

شهمار آورد. در آن توان يكي از دفتگهاي ارزند  اصول الفقهه بهالبگهان جويني مي

در كتاب القياس از قواعد جدل و مناظگه منطقي كاوش خوبي شهده اسهت. او در 

: نسهخة مشههد( و 4دانهد )دينان ميآن حسن و قبح عقلي را از آن بگهمنان و بي

پ( نوشته است كهه  5م و حسن تنها شگعي است )گويد كه حسن ذاتي نداريمي

و »پيامبگ موتهد بوده است. دربار  ابوحنيفه در پايان آن اين سخن را آورده است 

اما ابوحنيفه فقد قل  ظهگالمون و شوش مسلكها و غيهگ نظامهها ... و ال يخفهي 
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 «.فاسد مذهبه...

الخلهق ا از مغيثغزالي در اينوا از نماز به روش ابوحنيفه ياد كگده كه گوي

بدا  في اختيار االحق استادش جويني گگفته باشد و آن نمازي است كه ابوبكگ ع

( از روي 421-388ود پسگ سبكتكين غزنوي )( نزد محم417-327قفال مگوزي )

الصهدق نيهز از چنهين الحق و كشفآيين حنفي خوانده است. عالمة حلي در نهج

بهن ( آمهده اسهت ا733چنانكه در روضات ) نمازي ياد كگده است. اين داستان را

الوهدل جهويني في فيةلكادر ديباچة ا الخلق آورده است.خلكان از همان مغيث

 هاي آن يادي هست.خهالحق او و نسقاهگه از مغيث 1979چاپ 

 17چهاپ اقبهال و ص  12و  10االنام يها مكاتيه  )ص غزالي در فضهايل

نويسهد كند و در پاسخ پادشاه ميياد ميچاپ ثابتي( از منخول من تعليق االصول 

ه در كه گگوهي بگ من رشك بگده و بندي از گفتة من ساختند و بگ آن افزودند كه

خورد كه من از آن بيزارم و ابوحنيفه از ام و سوگند ميآن من از ابوحنيفه بد گفته

از ا مي آن رتحوگ هينگگتگين كسان در فقه بوده است. گويا از اين روي ابنررف

 الكگام و بستانهةخود غزالي ندانست بلكه از محمود غزالي پنداشته است. در نز

 ( بندي از آن آمده است.374العوام رازي )

محمهد كهگدري بگانقينهي گگگهانوي خهوارزمي  ئمةاالابوالوجد شهمس

گغيتاني از آن در الگد واالنتصهار خهود كهه در شهش فصهل ( شاگگد م559-462)

اي از همهين اسهت كهه گويها در گنوينهه عهارف . نسخهاست خگده گگفته است

يهز ( و ن453: 5 ة كتابخانة مگكزي دانشگاه تهگانحكمت شهگ مدينه هست )نشگي

طلعهت در قهاهگه را  600اليبتسهيك، بهدوي نسهخة  351گهارت و  2039نسخة 

 شناسانده است(.
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ر ها دومين بار در دمشق دمحمدحسن هيتو منخول را با يادداشتها و حاشيه

 386چاپ خوبي كگده و او سه نسخه در دست داشته است يكهي شهماره  1400

در بغهداد در  591ذق  22اصول قاهگه نوشتة محمدبن خلباسهي تگكهي در شهنبه 

 18الدين خصوصي در روز دوشنبه مدرسة نظاميه، دومي نسخة نوشتة محمد علي

 الهث از سهد احمهد ث 1255در ازهگ. او از شمار   1335، سومي نوشتة 1320ذق 

شگاه ( كه فيلم آن در دان211: 2آستان رضوي ) 90( و شمار  3187هفتم )قگطاي 

 ( و نسخه كگبال آگاه نبوده است.1424ف  7: 2هست )تهگان 
 

 با فيلسوفان هستيز

ايم كه چند كتاب در منطق نگاشته غزالي با اينكه روش منطقي دارد و ديده

تكلمهان اسهازگار نديهد و آن را ماننهد نظهگ م( هم آن را با دين ن22و در المنفذ )

و نشيني با فقيههان ادانسته است، نزديكي با دستگاه و ديوان و دربار عباسي و هم

ور در كدرا واداشت كه با فيلسوفان بستيزد و سخن آنان را بشكند. او به گفتهة مه

را سهينا ( اگگچه سخنان فهارابي و ابن75نامه )ص ( و فارابي10تاريخ منطق )ص 

ود ر رواج فلسفة مشايي بهتگ از خهدهگچه بيشتگ روشن ساخته و گزارش داده و 

را  مشائيان كمك كگده و با دستي بدان خدمت نموده است ولي با دستي ديگگ آن

فهاتح  2921ا به گواهي نسهخة ركه آن  سفةالفالويژه در تهافتشكسته است. به

ا در ( او آن ر16اسهت )بهوئيژ به پايان بهگده  488محگم  11در  655نوشتة شوال 

هاي آن ( دربهار  آن و نسهخه17دنبال مقاصهد الفالسهفه نگاشهته اسهت )بهدوي 

وي و گفتارهاي بسياري از دانشمندان اروپا هست. و به عبگي و التينهي و فگانسه

ن در مهانگليسي هم درآمده است. در دنبال آن دانشمندان ما چند دفتگ دارند كهه 

 ام.فلسفه ياد كگدهگفتارم دربار  تاريخ 
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( و 23خههود غزالههي در آغههاز و انوههام مقاصههد الفالسههفه و در منفههذ )

از آن ياد  (213و  20و  17( و معيارالعلم )78( و قواعد العقايد )21جواهگالقگآن )

م به شود و گويا اين دو باهكگده با اينكه در تهافت هم گويا از همين معيار ياد مي

 (.44ه وات  227 اند )حورانينگارش درآمده

( گفته اسهت كهه سهخنان نادرسهت فيلسهوفان بهه بيسهت 23او در منقذ )

رسد كه با سه سخن آنان كه بگخالف گفتار همة مسلمانان است بايهد آنهها را مي

گذار خواند. و دربار  اين دين و با هفده سخن ديگگ بايد آنها را نوآور و بدعتبي

آورد. از ايم، آنگاه آن سه سهخن را مهيكه ما تهافت ساخته تبيست سخن آنهاس

گيگي از آيد كه پس از آگاهي از فلسفه و خگده( بگمي28گفتار او در همين دفتگ )

يده اند و بدو رسهآنها با آگاهي از پندارهاي باطنيان و سخنان كساني كه تازه گفته

ا گيهگي از آنههبود )گويا فصول صباحي( آن هم به دستور دربار خالفت به خگده

ي كپگداخت و چون ديده بود كه سخنان نارواي آنان زبانزد همگان شده است بها

 ر اينوهادنديد كه مانند حارث محاسبي در رد معتزليان از باطنيان خگده گيهگد. او 

 كند.هم باطنيان را رد مي

حوبة باري او در تهافت الفالسفه كه ردي است بگ شفاء و رساله معاد و اض

لينوس و يحيهي را بگداشت كه سكسهتوس امپگيكهوس و جها سينا همان گاميابن

آند و اين دفتگ مانند شكندگمانيك بگداشته« هميشگي جهان»نحوي فيلوپونس در 

و  چار است كه يك دانشمند زردشتي در آن از آيين مانوي و يهودي و مسيحييو

 روش معتزلي خگده گگفته است.

ر ديباچة تگجمة انگليسي د S. Van Den Berghبگگ دنچنانكه سيمون وان

( 36-30( و بدوي در ديباچة افالطونيهه محدثهه )ص 17)ص  فةسالفالتهافت
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و  1535)چهاپ  De aeternitate mundi« هميشهگي جههان»نويسد فيلوپهونس مي

توپالتوني و هشت دليل او بگ هميشگي جهان  Proclus( را در رد پگكلوس 1899

گه بگده است. ايهن دفتهگ بهه عگبهي درآمهده و نگاشته و در آن از پندار رواقيان به

غزالي و ابوالبگكات بغدادي از انديشة او آگاه بوده اگگچه از خود او نهامي نبهگده 

الهگد علهي في لةةالگسافي لةرسا»آند. فارابي گويا از همين دفتگ است كه در 

گگفتهه اسهت )بهدوي: رسهائل  خهگده« الگد علي ارسهطوطاليسيحيي النحوي في

 متن(. 108ديباچه و  17ص  1973چاپ بنغازي  فلسفيه

البههديع( از جامع 127سههينا در پاسههخ بههه پگسههش دوم بيگونههي )ص ابن

( همهين را آورده و گفتهه كهه 24گيگي او ياد كگده و بيهقهي در تتمهه )ص خگده

تهوان بيشتگ سخنان غزالي در تهافت گگفته از گفتار يحيي نحوي است  شايد هم ب

 كتاب الدقايق قاضي ابوبكگ محمهد بهاقالني بصهگي درگذشهتةگفت كه غزالي از 

( از آن ياد كهگده و 196المنطق )ص ه در نقضيتيم گگفته باشد همان كه ابن 403

 فقةواگفته كه آن ردي است بگ فيلسوفان و منطق و فلسفة يوناني. او در بيان مه

نان آن سهخ ( از آن نام بگده و گفتهه كهه در8: 1صگيح المعقول لصحيح المنقول )

اقالني بهناسازگار فيلسوفان در طبيعي و رياضي آمده است )آغاز و پايان التمهيهد 

 اض يحصبي دربار ببا بندي از تگتي  المدارك قاضي ع 1957و  1947دو چاپ 

 همين دفتگ(.

 Raymondدانشمندان التهين ماننهد ريمونهد مهارتين  سفةاز تهافت الفال

Martin (1284-1230و رايمونهههد لهههو ) لR. Lulle (1315-1235 و كارتهههان )

Cajetan (1534-1468و هم )رشههد روزگههاران آنههان كههه آن را در تهافههت ابن

( بوئيژ و بهدوي از 1927ديباچة چاپ بوئيژ در  2اند. )ص اند ياد كگدهخواندهمي
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اند. اب قنواتي در ديباچة تگجمة فگانسوي شفاء )ص اين دفتگ كاوش خوبي كگده

 رشد سخن رانده است.التهافت ابنتهافت غزالي و تهافت( هم از 37-43

 
 ستيزة با ترسايان

ي در را واداشت با تگساسهان بسهتيزد و كتهاب غزالي ،گويا پگداختن به كالم

گ الگد علي من غيهاين زمينه بنويسد و نام آن چنين است: القول )الگد( الوميل في

ي عيسه لهيةةلهگد الوميهل اله چلبي( يا ا 42: 1)التورات و( االنويل )زبيدي 

التحگيف والتبديل واالنويل من ةالتوراالعليل في ماوقع فيبصگيح االنويل يا شفاء

ر ا هسهت ديا شفا العليل في بيان وقوع التبديل، دو نسخه از اين دفتگ در اياصهوفي

 آنوها از اسهتادش جهويني دانسهته شهده 2247آنوا از غزالي و در  2246شماره 

 است.

اند كه شايد در مصهگ گيگي است از آيين مسيحي و گفتهدر خگده اين دفتگ

 از روي 1939در پاريس در  Chidiacساخته شده باشد. آن را شيدياك  492پيش 

را  همان دو نسخه چاپ كگده است. ماسينيون به چند دليل كه شيدياك آوردن آن

از او ( از روي سهخن رشهگ گفتهه اسهت 30از غزالي دانسته ولي گلهدزيهگ )ص 

( هم 22الودل جويني )ص في فيةنيست بلكه از جويني است. در ديباچة الكا

( در آن شهك كهگده اسهت. 298و  227و  194اند. بهوئيژ )آن را از جويني دانسته

 و 227بگوكلمن نخست آن را از غزالي و سپس از جويني پنداشته است، بهدوي )

 ( هم از آن ياد كگده است.298

 
 انجنگ و ستيز باطني

( از چنهد رد 4بنهد  14)ص  طنيةالباگلدزيهگ در ديباچة آلماني فضهايح
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 باطني ياد كگده است. 

و  عبدالگحمن بدوي در آغاز ديباچة خود بگ همين كتهاب همانهها را آورده

 چندتايي بگ آن افزود.

: 12زمين )شناسي فگق و اديان در فگهنگ ايگاندر گفتاري كه دربار  كتاب

 ام.هبگخي از آنها ياد كگد ( دارم از98-121

التواريخ بخش اسماعيليان از نگارنده )چهاپ بنيهاد همچنين در پايان جامع

 ام.( هم از آثار غزالي در اين زمينه ياد كگده219فگهنگ دو بار ص 

خليفه شده و غزالي تهافت  487م محگ 18ام كه مستظهگ در در آنوا نوشته

ت ياد ضايح را پس از آن چه در آن از تهافبگايش نوشته و ف 488محگم  11را در 

 21از دربار خليفه گگيخته است )بوئيژ ش  488( و خودش در ذق 40كگده )ص 

 (.16و 

« الباطنيةة االااليةةالگد علي »جعفگ كالبي رازي واز اب

گيههد نعمههاني، الههگد يبههن  مةةة( و از قههدا106: 12زمين اسههت )فگهنههگ ايههگان

 اند.( ياد كگده)همانوا« الباطنية الااليةعلي

التناسةةة ية عليالهههگد »همچنههين ابهههوعلي محمهههد جبهههائي 

« الااليةعليالگد »دارد و ابوالحسين زكگياي گگگاني « االباطنية

 (.107)همانوا 

شيعيان امامي ههم چنهدين رد بهگ قگمطيهان دارنهد ماننهد خليهل كهوفي و 

مهد بهن و مححاتم قزويني و فضل بهن شهاذان نيشهابوري ابوالحسن علي بن ابي

همچنين رد بگ اسماعيليان مانند ابن عبدك گگگهاني  328يعقوب كليني درگذشتة 

قزويني و نعماني و ابوالحسهن ابهن  يةو خليل كوفي و فارس بن حاتم بن ماهو
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 560(. عبدالوليل رازي در النقض ساختة 217و  183: 10عبدويه قزويني )ذريعه 

 هم از باطنيان خگده گگفته است.

گيگي از باطنيان كتهاب كنيم كه در خگدهدانشمند ديگگ ياد مي اينك از چند

 نوشته و از سخنان بيشتگ آنان است كه غزالي گگفته است:

تاب كه ابوعبدا  محمد بن ابن رزام طالبي كوچي )آغاز سد  چهارم( در 1

ر التنبيه دكه ابن نديم در فهگست از آن آورده و مسعودي  طنيةالباالنقض علي

حسهن از ( از آن ياد كگده و اخوم1345: 5و  137: 1در البدء والتاريخ ) و مقدسي

آيد كه در نگارش او تاريخ فلسهفه ههم او بهگه بگده است. از سخن مقدسي بگمي

 (.22ص  1ج  2هست. )ديباچة اتعاظ الحنفاء چ 

الطعهن علهي »ن محمد )نيمة دوم سد  چهارم( در يه اخومحسن ابوالحس2

: 12زمين كه از ابن رزام گگفتهه اسهت )فگهنهگ ايهگان« اطميينانساب الخلفاء الف

( و در 233: 2( و در خطههط )22: 1الحنفههاء )چههاپ دوم ( مقگيههزي در اتعاظ109

: 5اند )نشگ دانهش االرب در بخش فاطميان از آن آوردهيةنويگي در نها ومقفي 

 (.83ص  3

و  34، 6: 4و  171، 34: 1) 355ه مطهگ مقدسي در البدء والتاريخ ساخته 3

و آنها  ( از انديشه و تاريخ باطنيان و عبيديان سخن داشته است133، 124، 50: 5

 طنيةالباشكن خوانده است. او از كتاب النقض عليرا جزو معطله آورده و دين

 ( ياد كگده است.134: 5، 137: 1ابن رزام )

 «الهواء والبدعالگد علي اهل التنبيه و»را  377ه ابوالحسن ملطي درگذشتة 4

 مصگ(. 1949چاپ  27-26است كه در آن از قگمطيان ياد شده است )ص 

الهگد »ه ابوعثمان سعد بن محمد غساني قيگواني )پايان سهد  چههارم( را 5
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 بايةةاست كه صفدي از آن بندي آورده چنانكه سيوطي در « علي الملحدين

 الوعات ياد كگده است.

سده چهارم و پهنوم( كهه صهد سهالي ه علي بن سعيد استخگي معتزلي )6

دارد كه آن را « طنيةالباالگد علي»زيسته است ( مي512-470پيشتگ از مستظهگ )

 ( كگده است.422-381به نام القادر )

اسهت كهه غزالهي در « االسگاركشف»را  403ه ابوبكگ باقلالني درگذشتة 7

آن اسهت )بهدوي گويد كه من از آن بگگگفتم و المستظهگي من از روي احياء مي

و « مطةالقگافي مهذاه »( به نام 222: 4( ابن حزم در الفصل )16ب ه گلدزيهگ 

 اند.( از آن ياد كگده1، 2: 4سبكي در الطبقات الكبگي )

ه ابوالقاسم اسماعيل بهن احمهد بسهتي معتزلهي از شهاگگدان عبهدالوبار 8

ت ت و از اوسههمزمان باقالني كه با او گفتگو داشهته اسه 415همداني درگذشتة 

اي از آن داشته و از صنعاء بدو رسيده كه گگيفيني نسخه« طنيةكشف اسگارالبا»

( آن را شناسههانده اسههت 69 :81) ZDMGبههود و در گفتههار خههود بههه آلمههاني در 

(. و از اوسهت 141و  109و  82الهيمن  مصهادر تهاريخ -394)فهگست يون واال 

 ر همانوا(.التكفيگ والتفسيق )گگيفيني دلةالحث علي اد

الهي كهه غز 429ه الفگق بين الفگق ابومنصور عبدالقادر بغدادي درگذشتة 9

اريخ و انديشه باطنيان سهخن ( كه از ت188-169الباطنيه )ص در آن بند از فضايح

 ديباچة بدوي د(.دارد از آن بگگگفته است )مي

ه ابوالحسن ثابت بن اسلم حلبهي شهيعي نحهوي كهه گنوهور كتابخانهة 10

نگواي حل  بوده و او را اسماعيليان ربوده و به مصگ بگده و در آنوا نزديهك فگما

رسهيد و ههزار مولهد ميبه دار آويخته و آنان گنوينة كتابهايش را كه بهه ده 460
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( آن را بنياد گهذارده و در دسهت او بهوده اسهت 356-333الدوله حمداني )سيف

 و بدوي ج(. 17ص  ه ديباچة گلدزيهگ 41: 5 الشيعةسوزاندند )اعالم 

الفضائل محمد بن مالك حمادي يماني درگذشتة نزديهك ه فقيه ابن ابي11

ه  92و اخبار القگامطه است )مصادر اخبار اليمن  طنيةرا كشف اسگارالبا 470

 ديباچة بدوي ج(.

-36)ص  485االديان به فارسهي سهاختة ه ابوالمعالي محمد علوي بيان12

 .آورده است را ديشه باطنياناي از تاريخ و ان( گزيده39

االسالم حاكم ابوسعد محسن خگاسهاني بيهقهي جشهمي معتزلهي شيخه 13

از « بيهههان مهههذه  الباطنيهههه»رجههه  در  3( كشهههتة در مكهههه در 413-494)

هم كهه شهايد از غزالهي باب ن« العامه نصيحةالتامة فيالرسالة»

 يادداشههتها بغهداد لهي وهبههي ه 810گگفتهه يها غزالههي از وي گگفتهه باشههد )ش 

 (.220التواريخ جامع

 ام.( چاپ كگده306-299: 17من آن را در مولة ادبيات تبگيز )

اي اسهت ر( سوگندنامه 6آمبگوسيانا )بگگ  A 60در موموعة عگبي شمار  

بايسهتي بهگ زبهان بيهاورد و از آن عقايهد آنهان روشهن كه يك باطني بازگشته مي

نزديههك بههه آن را در  (81ص  شههود )گفتههار گگيفينههي در همههان مولهههمي

( 303: 17محسن جشمي بيهقي )مولة ادبيات تبگيز  الرسالة التامة

 بينيم.مي

كه فصول حسن صباح را كه  521ه شهگستاني در الملل والنحل ساختة 14

 به عگبي درآورد. را آن و شايد غزالي هم از آن آگاه بوده

بهين  مفرقةةالالفهگق » 552يها  540ه ابومحمد عثمان عگاقي در 15



 213 ستيهندگي غزالي

هايي از ( و در آن گزيده555-530در روزگار مقتفي )« االزندقةالزيغ اهل

ي نگارشهاي فاطميان هست و از اين رهگذر بسيار ارزنده است )فهگست فيلمهها

هه فگهنهگ 1961اي از آن در آنكهارا در ه چاپ گزيهده 5ه  58: 1 دانشگاه تهگان

 (.221التواريخ ص  جامع ه110: 12زمين ايگان

العوام در الكگام و بستانزي نگارند  نزهةالدين مگتضي محمد راه جمال16

و پهيش از  567 مقاالت االنام كه پس از العوام في معرفةتبصرة

خ و ( اندكي از تاري185و  181( ساخته است )7و 6نابودي خاندان صباحي )سد  

 انديشة باطنيان را آورده است.

ه قواعد عقايد آل محمد ساخت 707اني در ه فقيه مورخ محمد ديلمي يم17

جهوزي را گسهتگده و آورده اسهت شمي و غزالهي و ابنجو در آن آراء و نقوض 

 (.221التواريخ )جامع

را  716الدين محمد بن يحيي بن احمهد بهن حهنش درگذشهتة ه شگف18

الگجهال ابهن ابي اسهت در دو بخهش كهه« طنيةالباالگد عليفي الفاطعة»

 B 131البحور )البدور و مومعع( در مطل1092-1029سالم يمني )اال احمد شمس

نهي در فهگست گگيفيني به ايتاليايي( از آن ياد كگده است. )گفتهار گگيفي 119ص 

ZDMG 81 243اليمن ه مصادر تاريخ.) 

 مطةاخبار القهگا»را  732ه بهاءالدين ابوعبدا  محمد چندي درگذشتة 19

 (.139اليمن است )مصادر تاريخ « باليمن

 ئمة( در اتعاظ الحنفاء باخبار اال839-766الدين احمد مقگيزي )نقيـ 20

 (.233: 2مصگ( و در خطط ) 1387مصگ و چاپ  1367الفاطميين الخلفاء )چاپ 

در  840المگتضههي يمههاني درگذشههتة ا  احمههد ابنههه المهههدي لههدين21
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( از 1979چهاپ  104-96واالمهل فهي شهگح الملهل والنحهل )ص  المنية

 باطنيان از دو رهگذر تاريخ و رد هگدو سخن داشته است.

 

 
 رد باطني در كالم معتزلي

 قسهم 20در المغني )جزو  415قاضي عبدالوبار معتزلي همداني درگذشتة 

ص ( از لزوم امام معصوم و شبهات وجوب امام و نص بگ امام و نقض دالئل نه1

-109: 15)النبوات والمعوزات ( ياد كگده و در جاي ديگگ آن 113، 99، 56)ص 

بهه چنهدين « و ذكهگ اجوبتهها شبهة البراهمةفصل في بيان »( در 146

ري شبهة بگهمنان پاسخ گفته است. اين فصل بسيار خواندني اسهت و از آن بسهيا

ن آشود و غزالي و مانند او ناگزيگ از از دشواريهاي كالم و اصول فقه بگداشته مي

 از 16اند. او المغني را در مسود رامهگمز ساخته است )ص ز ديباچه ج آگاه بوده

ل در سگگذشهههت ابومحمهههد عبهههدا  رامهگمهههزي(. در واالمههه المنيةةةة

گيختن ( هم آمده است كه همة بگهمنان بعثت و بهگان115)ص  طنيةالبافضايح

 385( از 42همين همداني كه در آن ) ةالنبو پذيگند. در تثبيت دالئلپيامبگ را نمي

 )ص ياد شده است تاريخ باطنيان و قگمطيان و سخنان آنان آمده و رد شده اسهت

 ( او از ارسطو هم نكوهش كگده است.655تا  614و  597و  594و  582و  376

پس او پيش از غزالي از فلسفه و آيين بهاطني ههگدو خهگده گگفتهه اسهت 

 االسگار.درست مانند باقالني در الدقايق و كشف

از داليلي  521چاپ سنگي( ساختة  279شهگستاني در الملل والنحل )ص 

الحيوان كار نبوت دارند ياد كهگده اسهت. در بنهدي از طبهايعكه بگهمنان دربار  ان
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سهينا و از ابن 514و  492و  483الزمان طاهگ مگوزي )كهه در آن از تهاريخ شگف

 92يادي هست( كه مينورسكي آن را تگجمه و گزارش و چاپ كگده اسهت )ص 

ة كتابخانهة گهزارش( از بگهمنهان يهادي هسهت )نشهگي 134تگجمه و  42متن و 

« شهمنيان»( آنهها را 442االخبار )نزديهك ( گگديزي در زين126: 12و 11 يمگكز

 مانندي از سخنان مگوزي هست.( تگجمه292خوانده است و در آن )ص 

. ( هم از بگهمنان منكگ نبهوت يهادي هسهت4:9در البدء والتاريخ مقدسي )

 خوانيم.دربار  تواتگ دارند در علم اصول مي« سمنيه»شبهاتي كه 

 
 اي رد باطني غزاليدفتره

آيند دربار سلووقي و اين دانشمند به دستور دستگاه خالفت و بگاي خوش

هاي خهود شايد هم بگاي گگايش مذهبي استواري كه داشته است در بيشتگ نوشته

 خواست كه با مخالفان خواه فيلسوفان خگدگهگاي و خهواه باطنيهان پيشواپگسهت

دههد. در اينوها او چنانكهه در  بونگد و روش اشعگي خهويش را اسهتوار نشهان

ام خود دچار تناقض هم شده است. اينك از بگخي از ديباچة تبصگ  ساوي نوشته

 گگدد:هاي او در رد باطنيان ياد مينوشته

ه حهوراني  44ه وات  28و بدوي  129و  128الدين )بوئيژ ه احياء علوم1

ال سگي در چندين گيدر روزگار گوشه 500شايد تا پس از  491( كه پس از 229

هاي تگين نوشهتهپگداختهه اسهت و از گگانبههاتگين و فگاگيگنهدهبه نگارش آن مي

 (.107اوست و چهل كتاب در آن هست )بوئيژ ص 

شود و از آن در در آن از اقتصاد و مستظهگي و معيارالعلم و قدسيه ياد مي

 بدايه و مقصد ياد شده است.
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فت كه آن چهار بهار بهه گاست و بايد هاي احياء ياد كگده بدوي از تگجمه

 اين زبان درآمده است:

گف ه از فگيدالدين يا مؤيدالدين محمد خوارزمي در دربار مؤيدالملك ش1

الحكايهات را در الدوله فخگالملك ابوسعيد محمد جنيدي همان كه عهوفي جوامع

( در سهال 633-607الدين ايلتهتمش )بگايش ساخته است در روزگار شمس 630

 در دهلي. 620

گفتهار نهذيگ  8ش  1354)ديباچة چاپ بنياد فگهنگ ه مولة سهخن سهال 

 گفتار خديوجم(. 12و  11احمد و ش 

الدين محمد كگت ه از عبدالمحمود كافي ناصگ هگوي بگاي گنوينة غياث2

نوار غياثي در اسگار الهي كه دو پاره از آن اكنون هست يكهي ا( به نام 706-729)

ة كتابخانة ام و در نشگيه تاجيكستان در كتابچة سيمونف ديدهآنكه در شهگ دوشنب

بخش ام. دومي آنكهه در فهگسهت گهنج( ياد كگده110: 9) مگكزي دانشگاه تهگان

 ( ياد شده است.547احمد منزوي )ص 

مودبيك پسگ مظفگالدين بولهوق ( بگاي مح710-634ه از قط  شيگازي )3

التةا  درةگارشهي از اخهالق شهايد ن« انتخهاب سهليماني»ارسالن به نام 

 .   الدبا لارة

 .يه از صدرا محمد شيگازي گويا نگارند  گوهگ يگانه به دستور شاه صف4

: 8ه زبيدي  393: 3ء )نف ثالث احياصالغگور دهم مهلكات او در كتاب ذم

د شهتند يهاآنان كه شگع را هشتند و روا و ناروا را يكي پندا حة( از اهل االبا480

است  ها را همانند صوفيان خوانده است. سپس شبهات آنان را بگشمگدهكگده و آن

 گونه:بدين
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نياز است از كگدار من پس من خود را چگا در راه ديهن خداي بي .1

 بگنوانم.

توان دل را از خواهشها و دوستي اين جهان كند پس چگونهه نمي .2

تواند ما را بدين كار نشدني فگمان دهد و ما هم آزمهوديم خدا مي

 ديديم كه كاري است كه نتوان كگد. و

ا كگداري كه از آن تن باشد ارجي ندارد بايد دل پگ از دوستي خهد .3

ر باشد. ما اگگ در درياي زندگي اين جهان فگو رفته باشيم ولهي د

 دل ما دوستي خدا باشد بدو خواهيم رسيد و از تود  نهادان بگتهگ

پاك سازيم  خواهيم بود و نيازي به اين نداريم كه جان خويش را

 خوانيم(.ها مي)درست همان كه در انويل

بهمهدان كهه جهز  طنيةةه جهواب المسهائل االربهع التهي سهالها البها2

 وازده فصل بايد باشد.دالخالف او است كه در مفصل

( از آن يهاد كهگده اسهت. بهدوي و بهوئيژ 609: 2الظنون )چلبي در كشهف

 ل آن را آورده است.از مسائاند و بدوي اندكي ( از آن سخن داشته32)هگدو 

: 10( و مولهس )5/7090ش  150: 16) تههگان هاي آن در دانشهگاهنسخه

( هسهههت در فهگسهههت مينگاناچهههان 16/5139ش  171: 15و  6/2814ش  113

 هم از آن ياد شده است. 187پ ه  178بگگهاي  72راپلندز شمار  

اپ چه 8-6، 1ص  11مولهد  29شهمار   1315/1908در مولة منار سال 

( 298-291: 17) 1344شده و من هم آن را در مولة دانشكد  ادبيات تبگيز سهال 

 ام.چاپ كگده

 چهار مسأله در آن چنين است:
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 خداي را كه هيچ نيازي نيست پس چگا مگدم تكليف كند. .1

نياز چگا مگدم را پس از تكليف پاداش و كيفگ دهد، اگهگ خداي بي .2

سي را به پاداش يا واه خود هگكتواند به دلخنياز به اين دو دارد مي

 كيفگ بگساند.

تواند تواند بي هيچ تكليف به مگدم سود رساند، اگگ نميخداي مي .3

 بازهم تكليف بيهوده است.

كنهد نمها اسهت. خهدا را از آنچهه ميهخگد است كهه مهگدم را را .4

شهود. زشهت اسهت كهه گسند از بندگان است كه پگسش ميپنمي

كاري كند كه دور از خود باشد و  خگدمند كسي را دستور دهد كه

 خگدمندان را بگويد كه از آن كنوكاوي نكنند.

دهد مانند دستور پزشك است و در آن به پس دستورهايي خدا مي

 شود.اسباب كارها اشارت مي

كتهاب »ه حماقت اهل اباحث، چنانكه در نسخة حسين چلبهي آمهده يها 3

بينيم يها ح مهيكهه در نسهخة فهات« حماقة اهة  االباحةةبذكگ فيه 

و  200كه در نسخة ملك آمده است. بدوي )« ردالصوفية االباحية»

و بيهههان فضهههايح  االماميةةةة( از فضهههايح 174و  167( و بهههوئيژ )207

اند. بدوي گويهد كهه سهبكي و اي از آن نشناختهياد كگده و نسخه االباحية

چلبي از آن نهام آند. به نوشتة بوئيژ المگتضي از آن ياد كگدهذهبي و صفدي و ابن

انهد. همچنهين ( از چاپ پگتهزل يهاد كگده232( و حوراني )44بگده است. وات )

(. آنچه در منقذ و كيمياي 140االسالم )ص في قلقلةبدوي در شخصيات در 

سعادت آمده است دربار  اهل اباحت شايد به اين رسهاله اشهارتي باشهد. شهكل 
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 شود.م ديده مي( ه52منقذ ) درطلسمي كه در اين رساله است 

بيهان »يهاد كهگده اسهت از  (116: 4و  43-41: 1زبيدي در گزارش احياء )

الههگد المسههتظهگي في ،االباحيةةة، فضههايح االباحيةةةفضههايح 

، كه به گفتة سبكي جهز المسهتظهگي الباطنية، مواهمالباطنيةعلي

 است.

چاپ آلمان( ياد شده پهس  7/25)ص « اهل ذوق»به نوشتة وات در آن از 

گ يد پس از آن روزگاران ساخته شده باشد. به نوشهتة حهوراني چهون ايهن دفتهبا

فارسي است پس بايستي پس از بازگشت غزالي از سگزمين عگبستان به نگهارش 

 درآمده باشد.

 ها:نسخه

 دارد. 726تاريخ  31فاتح كه در رسالة  1/2426ه شمار  1

 .1/756ج  17حسين چلبي با تاريخ  6/1184ه 2

 (.53ه ديباچة تبصگ  ساوي  1/420 ي دانشگاه تهگانلمها)فهگست في

فهگسهت  6)ص  983 2ملك نوشتة نزديهك بهه پايهان ع  3984ه شمار  3

 فارسي(.

آمده و چنهين آغهاز « ردالصوفية االباحيةفي »در ص ع آن 

 بسمله، ربنا آتنا من لدنك رحمه فهيئي لنا من امگنا رشهدا. قهال الشهيخ»شود: مي

، ا  روحهالعابد موداالسالم ابوحامد محمدبن محمدبن الغزالي قدساالمام العالم 

 نسخه در پايان پهس و پهيش شهده و چنهين...« بدان كه گمگاهان در اصول دين 

دو سهبك يها دو « و اين بزرگتگين قگبتها دانستن وا  اعلهم و احكهم»انوامد مي

 خورده است.نسخه پيش يكي نيست و دست



 220 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

( رسهالة يكهم ايهن موموعهه 35چگاغ شهيگاز )ثبهت شاه 2/321ه شمار  4

 غزالهي بهه« الصةالةماهيةفصول فهي »اسكندريه گگگاني است و سومي 

( و 726( ياد كهگدم )منهزوي 242: 5عگبي. من آن را در شيگاز ديده و در نشگيه )

 (.386: 2در فهگست آنوا هم آمده است )

او  فاتح كه ريتهگ بهه از روي نسخة 1933در  Otto pretzlآن را اوتو پگتزل 

 اي دانشمندانه با بگرسي و موشكافي چاپ كگده است.نشان داده بود با ديباچه

 آن را از روي دو نسخة فاتح و حسين چلبي بگاي چاپ آماده كهگده و بهه

بدلهاي آن را نخهواهم آورد چهه آن را نگهارش نسخه ملك هم نگگيستم و نسخه

 دانم.مي

يهها  المسةةترهريةو فضههائل  الباطنيةائحضةةفههه 4

كههه آن را ماننههد  الةةرد الباطنيةةةالمسةةترهرية في

 507شهتة في مذه  الفقها ابوبكگ احمد قفال شافعي درگذ العلماءحلية

 خواندند. غزالي در آن خواسته است همچون دفتگهاي ديگهگ خهود« المستظهگي»

د ونگكه مانند اين يكي است با خامة خود همچون شمشيگ سلووقيان با باطنيان ب

ا آيين پگستان و فيلسوفان در نهان و بچه آيين باطنيان نزد او بيشتگ با آيين دوگانه

در  ( غزالهي آن را بايسهتي46رافضيان و شيعيان در آشكارا يكسان است )فضايح 

 ساخته باشد. 488و  487

ايم فيلسوفان را رد كهگده ،( گفته است كه ما در كالم40غزالي در آن )ص 

ديباچة آلمهان گلهدزيهگ( در  28الفالسفه اشارتي باشد )ص هافتو اين گويا به ت

المنقذ و االقتصاد و معيار و قواصم از آن ياد شده و در احياء كتهاب العلهم بهاب 

( ههم 43: 1) 1939( و چهاپ 11/130: 2) 1289سوم لفظ ثالث چاپ بهوالق در 
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اسهت كهه  ( گفتهه10/122: 6و  254: 1نام آن آمده است. زبيدي در گزارش آن )

 (.28و  16غزالي از باقالني گگفته است )ديباچة گلدزيهگ 

س از پهايين(  334: 1) المكيةحات در الفتو 638العگبي درگذشتة ابن

 از آن بيان كگده است.

( 1349التهاريخ )چهاپ در االعالن بالتوبيخ لمن ذم 902سخاوي درگذشتة 

سهت اي را كه يكي تاريخ ( از آن نام بگده و دو بخش رد باطن50و  49قاهگه ص 

( را 9و روا است دومي سخنان آنان كهه نارواسهت، از روي همهين فضهايح )ص 

 آورده است.

 در قواعد عقايد آل محمد ديلمي از آن يادي نيست.

( آن را 227( و حهههوراني )44( و وات )22بهههوئيژو و بهههدوي )ههههگدو 

 اندشناسانده

هگ جمه كگده اسهت. گلهدزيآن را به اسپانيايي تگ 1926االسيوس در پاسين 

آلماني در پهنج بنهد بسهيار سهودمند در آي بههسوم آن را با ديباچهنزديك به يك

گهارش تحليل بابهاي دهگانة آن و دربار  تقليد و تعليم و تهاريخ ودود و سهب  ن

ه خاوري لندن نوشتة روز شهنب 7782آن، كه شايستة تگجمه است، از روي نسخة 

ه كه يك بگگ از آغاز آن هم افتاده است چهاپ كهگد 2/665روز گذشته از ع  17

 1قگويين فاس نوشته  4428است. بدوي هم آن را از روي همين نسخه و شمار  

آي چاپ كگده و نوشته است كه نسهخة سهومي ههم از آن در با ديباچه 1/981ع 

دانيم كهه همهة آن در مكتبة عبيد در دمشهق هسهت كهه او نتوانسهت ببينهد. مهي

 المناضل آمده پس بايد در چاپ آن به همة اينها نگگيست.ل و حنفالباطدامغ

 10و  3چههاپ بههدوي و ص  9و  43) الباطنيةفضةةايحاو در 
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لسهنا فهي ههذا الكتهاب نقصهد اال الهگد علهي »چاپ گلدزيهگ( گفتهه اسهت كهه 

، اين تعبيهگ نزديهك اسهت بهه «الزمان ناباةهم »نيز « الزمانناباة

 كه فارابي دارد.« نوابت»

 483رج  سهال  6دانيم كه حسن صباح در ش  چهارشنبه اين را هم مي

 به در الموت رفته بود.

شهعبان  27-605الداعي علي بن محمد بن الوليد االنف العبشمي القگشي )

خگده  سخت الباطنيةفضايح( در دامغ الباطل و حتف المناضل از 612

ي ويژه در آنوها كهه غزالهبه گگفته و همة آن را بند به بند آورده و رد كگده است.

ههاي او خوانهدني اسهت. گيگيكنهد خگدهخالفت مستظهگ را درست وانمهود مي

خالفهت  2/512ع  15تها  487محگم  15دانيم كه مستظهگ ابوالعباس احمد در مي

 مهيث، عب487ذح  18تها  447شهعبان  15كگده و ابوتميم معد مستنصگ فاطمي در 

 يكي دارد.بگتگي بگ اينخواهد بگويد كه آن يكي چه مي

والحركة ( و پون واال و الصهليحيون 220هاي آن در فهگست ايوانف )نسخه

( نشان داده شده است. 290ا  همداني )ص اليمن از حسين بن فيضفي الفاطمية

 اين كتاب هم چاپ شده است.

سهت كه در آغاز المستظهگي از آن يهاد و آن بهه درخوا الباطنيةه قواصم 5

 تگ است.شته شده و گزيدهكسي نو

( از آن ياد كگده است. گلهدزيهگ در ديباچهة 107سخاوي در االعالن )ص 

است كه  طنية( پنداشته است كه آن همان مواهم البا26آلماني مستظهگي )ص 

نويسد كهه ( مي231( از آن ياد نموده است. حوراني )ص 116: 4سبكي )طبقات 

( ههم 133و  85ص  66( و بوئيژ )ش 24اي از آن در دست نيست. بدوي )نسخه
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نوشتة محگم  3/127اي از آن در قسطموني )ش اند. احمد آتش نسخهآن را نديده

( بها 43-22: 2-1) 1954( يافته و در مولهة دانشهكد  الهيهات آنكهارا سهال 544

 ديباچه و تگجمة تگكي چاپ كگده است.

( بهها 66)ص ( و القسههطاس المسههتقيم 26غزالههي آن را در جههواهگالقگآن )

الدين باهم ياد كهگده اسهت. الخالف في اصولو مفصل الحقحجةمستظهگي 

قواصم در چهار قاصمه است و در آن گفتگو شده اسهت از اينكهه سهند مها رأي 

 است با تعليم و آيا نشانة درستي يگانگي و وحدت است كهه در تعلهيم اسهت و

ه بهگد است. اينوا مها نشانة باطل و دروغ چنديني و كثگت است كه در راي و خ

افتيم كه پولس فارسهي در ديباچهة منطهق و بگزويهه در آغهاز كليلهه ياد شكي مي

 مقفع(.اند )ديباچة من بگ منطق ابنآورده

 در آن باز گفته شده كه دو گونه آگاهي و ادراك داريم:

بيني و نهان و هگدو اگگ سسهت باشهند يكي ديداري و آشكارا دومي درون

 د.دروغ خواهند ش

گويد كثگت و بيشي و چنديني نشانة تباهي و دروغ نيست چنهين آنگاه مي

 ه باشهيمپنداري خود تباه است. اگگ به معلم معصوم يا پيشواي پاكي هم نياز داشت

 بايستي با دليل آن را ثابت كنيم.

ه كيمياي سعادت كه گزيد  عگبي در چههار كهگاس ههم دارد و تگجمهة 6

العلوم و همانند آن است و در آن از جهواهگ در آغهاز ءمانندي است از احياگزيده

ن بدا االباحة( در آنوا كه هفت شبهه اهل 50ياد شده و از آن در منقذ )ص 

 گگداند ياد شده است.باز مي

 (.232ه حوراني  44ه وات  222و  45ه بوئيژ  95و  45)بدوي 
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: 1هنهگ ، چاپ بنياد فگ64-59: 1)چاپ آرام  2عنوان  10در آن در فصل 

 ه است:( دربار  غلط و گمگاهي و ناداني اهل اباحت هفت راه يا بهانه بگشمگد65

انهد از گهگايش بهدو سهگ بهاز ه چون خدا را در گنوينة خيال خود نيافته1

 اند.زده

 ه مگدمي چون گياه و جانور است چون بميگد نيست شود.2

بگد نوي نميه چون خداي به پگستش بندگان نيازي نيست و از گناه ما ر3

 پس چگا آيين و ديني باشد.

انهد كهه دل را از خشهم و خهواهش و ه آنچه كهه در آيهين و شهگع گفته4

 خودنمايي پاك كنيد نشدني است.

 ورزد.ه خداي بخشايشگگ و مهگبان است و به ما مهگ مي5

 ه است.ه ما به جايي رسيديم كه گناه ما را زياني ندارد و دين ما رسا شد6

 دارد و مامي و خواهش ما را به پيگوي از اباحتيان و تباهكاران واه ناداني 7

 آيد.از آنان خوشمان مي

 86اي است از غزالي )چاپ اقبهال ص ه گفتار در اباحتيان زنديق كه نامه7

از مكاتيه  غزالهي( كهه در آن از سهه گهگوه: بهتهگين كهه  72و مؤيد ثهابتي ص 

د اد و چنهن كه اهل صالح يا رستگارانند يصوفيانند و بدتگين كه فاسقانند و مياني

ي است كهه: خهداي را بهه فگمهانبگداري مهگدم نيهازشبهة اباحتيان بگشمگده شده 

ود خنيست، دستور ديني بگاي نگهداشت تود  نادان است نه گزيدگان، پس نبايد 

را از  را رنواند و زيگ بار فگمان دين رفت، سپس گفته شده كه بايسهتي اباحتيهان

 د و نابود ساخت.ريشه كن

والوالل، كه گويا چنهد  العزةذيالضالل و الموصل الي ه المنقذ من8
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آن هم در نيشابور در پنوهاه سهالگي در آغهاز  500و  499سالي پيشتگ گويا ميان 

ديباچة فگانسهوي فگيهد  25بازگشت وي به آموزش و تدريس ساخته شده )ص 

يار بهها ارزش اسههت از تگجمههة فگانسههوي او( و بسهه 114-113و  59جبههگ و ص 

رهگذر نشان دادن سگگذشت و انديشهة او، و سهه بهار بهه فگانسهه و دو بهار بهه 

انگليسي و يك بار به تگكي و هندوستاني و هلندي و بارها به فارسي تگجمه شده 

اند. در آن ياد شده است از تهافت و آن را مانند اعتگافات قديس آگوستين دانسته

و قواعهد العقايهد و كيميها و مسهتظهگي و احيهاء و و قسطاس  قةو فيصل التفگ

ه  56مقصد اسني و از آن در كتابهاي ديگگ غزالي يادي نيست )بهدوي و بهوئيژ 

(. همچنين در آن ياد شده است از سهقگا  و افالطهون و 232ه حوراني  44وات 

القلوب ابوطاله  مكهي و در سينا و از قوتارسطو و اخوان صفاء و فارابي و ابن

 استاد و تنها با خواندن فگا گگفتم.گويد كه من فلسفه را بيميآن 

 كند:گونه ياد مياو در آن از كتابهاي رد باطني بدين

 نخست المستظهگي:

 در جواب سخني كه در بغداد به من نمودند. الحقحجةدوم 

فصل در پاسخ سخن آنان كه در همدان به من  12سوم مفصل الخالف در 

 نمودند.

 اب الداج المگقوم بالوداول كه از سخنان زشت آنهاسهت كهه درچهارم كت

 طوس به من نمودند.

است و در آن ميزان علوم نموده شده پنوم القسطاس المستقيم كه جداگانه

گويد در زمان آنهان كهه از نياز باشيم. باز ميتا با فگا گگفتن آن از امام معصوم بي

 ه شدند در قسطاس مستقيم است.شنيدن سخنان پيگوان تعليم سگگشته و گمگا
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گده در اين دفتگ است كه او از فلسفه و از سهخنان باطنيهان و از تعلهيم خه

و  18گگدانهد )داند و به كيمياي سعادت باز ميگيگد و شبهات آنها را هفت ميمي

خوانهد و گويهد كهه ( او در آن سخنان فيثاغورس را ركيهك مي50و  33ص  28

ن آ( او در 33در رسائل اخوان صفاء آمهده اسهت )ص  ارسطو آن را رد كگد و آن

 (.18گفته كه رد متكلمان بگ فلسفه گنگ و پگاكنده و ناسازگار است )

*** 

ها كه از تعليميان كگده اسهت امهام معصهوم را گيگيگگچه در خگدهغزالي 

س په« االمام ههوالنبي»( گفته است: 80نپذيگفت ولي در القسطاس المستقيم )ص 

 هها كهه از باطنيهانبايد در بگابگ اصل تعليم سگ فگود بياورد پهس خگده او ناگزيگ

بن الحكم با عمهگو شكن نيست، شايد گفتكوهايي كه هشامگيگد چندان دندانمي

وهاج بن عبيد دربار  پيشوا كگده است و سهخنان او دربهار  رأي و پيشهوا )االحت

 ( بهتگين پاسخ بدو باشد.199و  200طبگسي ص 

االبانةة »خي كه از پيش در اين بهاره گفتهه شهده اسهت بهتگين پاس

بين طريقةي الرسةالة ا االمامةة  ثلهالمماعن

اسهت از « النبوة ااالمامةة االستدالل بين طريقيفي

ب ، از ايهن كتها2/449ع  2دانشمند امامي ابوالفتح محمد كگاچكي ه درگذشهتة 

ر و نسهخة آن د (57: 1( آمهده )ذريعهه 50: 3بندي در مستدرك الوسائل نهوري )

( و رجال 497( هست. سگگذشت او در همان مستدرك )1/7172) تهگان دانشگاه

 شود.ده مي( دي177: 5) الشيعة( و اعالم 3:301بحگالعلوم بگوجگدي )

مكاتي  چاپ اقبال( و كيمياي سعادت )ص  102غزالي در فگزندنامه )ص 

در كشهف المحوهوب مانند هوويگي « پيدا كگدن شگايط مگيد» چاپ آرام( 532

( و قشهيگي در 277( و ابهن خفيهف در سهيگت )ص 62)باب مگقعه داشتن ص 
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: شيخ فگيضة راه است( 7و همداني در زبده )ص  184و  150رسالة قشيگيه )ص 

سخن داشهته و « لزوم شيخ»( از 126ص  3باب  9و رازي در مگصادالعباد )فصل 

 ورده است سست ساخته است.پاية همه سخناني كه در دفتگهاي رد باطني خود آ

( در بهاب 201العهوام )ةتبصهگ الدين مگتضي محمد رازي درسخن جمال

ر  فصهل دوم دربها« رسهالة فهي توحيهد ا »بيست و يكم و گفتار امهام رازي در 

ه حويت عقل و پيگو پيامبگ و امام خود ردي است بگ سخن غزالي، سخن رازي ب

چهاپ هنهد( بهاز  71و  60و  56ذ ص گفتة غزالي دربهار  چههار گهگده )در منقه

( و فضهولي 5گگدد، خيام در علم كليات )ديباچه مصنفات افضل كاشهاني ص مي

( ههم 1ركن  4المبدأ والمعاد )باب  معرفةبغدادي در رسالة مطلع االعتقاد في 

 نامه(.مانند آن دارند )ديباچة روزبهان

لحهدان و ( از سخنان م53-51خواجه طوسي در تلخيص المحصل رازي )

 حسن صباح ياد كگده و از آنها خگده گگفته و گفتهه اسهت كهه آمهوزش اسهتاد و

هاي خگد ناگزيگ نيست اگگچه شايد كمك و راهنما پيشوا در معقوالت و دريافتني

ا از اند بلكه در آنچه نقلي است مهو انگيزنده باشد و پيامبگان هم بگاي اين نيامده

 آن ناگزيگيم.

( آمههده اسههت كههه بهها 1062: 2المعههارف اسههالمي )ئگ در گفتهار وات در دا

ها كه غزالي از باطنيان كگده است از ارزش خگدمندانگي آنهان كاسهته گيگيخگده

 شده ولي از ميان رفتن آنها خود علل ديگگي دارد.

 چند نوشته دربار  اصل تعليم و قاعد  تسليم

ار  انشمند دربچند بندي از چند د 18و  17من در مولة ادبيات تبگيز سال 

 گونه:ام بدينرد اصل تعليم باطنيان چاپ كگده
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 (.289: 17ه مسألة نهم از مسائل رازيات سيد مگتضي علم الهي )1

 روندگان ه گفتاري از امام رازي از رسالة في توحيد ا  به فارسي دربار 2 

: 17مانندي اسهت بهه او )جويندگان و نزديك به چهار گگوه غزالي و پاسهخو راه

306.) 

و رد  از بحگالفوائد كه در پنج باب است و تهاريخ« الگد علي الملحدين»ه 3

كگ داند نه تعليم معلم و امام معصوم را مناصل تعليم است و راه را عقل و نظگ مي

ديهده  362-343)ص » آ( اين بند در چهاپي كهه مهن از آن كهگده113: 17است )

 شود.مي

ي دين علهي بهن سهديدالدين داور گگگهاناله اصول و فگوع دين از ضياء4

 (.440: 17شيعي كه رد است )

 (.462: 17ه نامة پيشواي ملحدين به عمادالدين وزان )5

 (.18: 18ه نامة عالءالدين به ملك اشگف )6

( 143-110: 8ه بخشي از دستورالمنومين كهه در يادداشهتهاي قزوينهي )7

 ( تاريخ صباحيان است.213و  19: 18هم هست )

ام هبندي از جنگ شادروان بياني كه در ديباچة اخالق محتشمي شناسانده 8

 (.224: 18و تاريخ است )

 (.228-213: 18ه بندي از تاريخ كبيگ جعفگي )9

 بابويه قمي رازي ايالقي در بهاباين را هم بگويم كه در معاني االخبار ابن

ست. خواجهة سخن رفته ا« عصمت»و « امام مبين»( از 132و  100)ص  64و  35

دارد كهه در پايهان تلخهيص المحصهل و )ص « عصمت»طوسي هم بندي دربار  

 بينيم.( مي525
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 غزالي شيعي
هاي خهود از غزالي گگچه خود از شيعيان و باطنيان كنار كشيد و در نوشته

اند كهه او را آنها سخت خگده گگفت ولي چند كتابي ديگگان نوشته و بهدو بسهته

 ند.باطني و شيعي نشان ده

الدارين اسهت اند سگالعالمين و كشف مافييكي از كتابها كه به غزالي بسته

اي ( نسخه518( گه چاپ شده است )مشار 24و وات  60. بوئيژ  91.  67)بدوي 

 (.901: 12و  11از آن در دانشگاه اصفهان است )نشگيه 

ه ك ( از ميان دانشمندان سد  ششم1372چاپ تهگان در  113: 1در الغديگ )

اند از غزالي نهام بهگده شهده و در جهاي ديگهگ )ص حديث غديگ را روايت كگده

( چاپي 9عبارتي از اين دفتگ ساختگي )ص «: كلمات حول سندالحديث»( در 296

 آورده و آن از غزالي دانسته شده است.« بخ(وجهها... بخ الحجةاسفگت »

نهام  و بهه الوصةيةفي اثبات  القويةكتابي داريم به نام الحوج 

در نوف با ديباچة محمدهادي اميني چاپ شده است.  726عالمة حلي درگذشتة 

گفتهه اسهت كهه آن نيكوسهت ولهي  االبرارحليةسيد هاشم بحگانهي در 

 ( دانشهگاه993ش  206نگارند  آن را نيافتم و نامش در بحهار آمهده اسهت )ص 

طال  ناق  آل ابيالمالعلماء افندي(. در آن ياد شده است: از نخ از رياض تهگان

شهگآشوب و از شهيخ حسهين بهن جبيهگ شهاگگد اي است از مناق  ابنكه گزيده

اوست و از ابطال االختيار همو از بصائگاالنس بحظائگالقدس قط  كنهدري و مها 

االطهار شيخ محمد بن جعفگ مشههدي نگارنهد   ئمةاالاالخبار في فضلاتفق من

العهودي و از ابن 877قيم بياضي درگذشتة و الصگا  المست 573المزار و زند  در 

( و طگائههف 740-647و ابههن داود ) 966-945شههاگگد شهههيد دوم و زنههد  در 
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الحديد درگذشهتة البيان طبگسي و ابن شهگآشوب و ابن ابيطاوس و از مومعابن

 و دانشمندان ديگگ شيعي و سني. 955

ده ن آمه( دو بنهدي از سهگالعالمي29و  13)ص  القويةالحوج در ابن

الفضهل محمهدعلي المؤمنين و مقامعاست گويها از اينوها اسهت كهه در موهالس

الحقايق و طگايق الشيعةحديقة( و 289فقع ص  1316كگمانشاهي )چاپ 

( و روضات الونات در سگگذشهت غزالهي و مگتضهي رازي از بگخهورد 256: 2)

 غزالي و سيد مگتضي سخن رفته است.

ز غزالههي ا( 421ص  تهههگان دانشههگاه 993العلمههاء )ش افنههدي در رياض

طوسي اشعگي صوفي شاعگ نامور ياد كگده و گفته است كه ذهبي در سگگذشهت 

الملهك سهگالعالمين را از او دانسهته حسن بن صباح اسماعيلي همزمان او و نظام

 است.

( 168: 12( و تهگانهي در ذريعهه )284: 3العلمهاء )همين افنهدي در رياض

نسهته و دالوحيد ديلمي گيلي استگابادي شاگگد شيخ بههائي دابچنين كتابي را از ع

 عالمين غزالي گگفته شده است.اند كه آن از سگالگفته

توانيم آن را از همين ديلمي بهدانيم و سهاختة سهد  يهازدهمي بايهد آيا مي

هاي سهگالعالمين را بگرسهي نمهود و داوري نگارش خود ديلمي را ديد و نسهخه

 كگد.

طاله  علهي بهن ابي دائةرةيا شگح  االسماءن بةكتاب ديگگ 

ش  131: 2( از آن ياد كگده و نسخة آن در كتابخانة ملي )42: 1است كه زبيدي )

ه در ( هست. نيز خاتم الغزالي كه5/9703و  2/4387) تهگان ( و دانشگاه10/3939

 ( هست.2/5929)تهگان دانشگاه 
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 ( از ايهن دو يهاد175و  203و  186( و بهوئيژ )208و  256و  219بدوي )

 اند.كگده

 

 دفترهاي فارسي غزالي
اند. بوئيژ و بدوي و وات و حوراني جز از چند نگارش فارسي يادي نكگده

ويژه فهگسهت فارسهيهاي آقهاي ها بههدربار  آنها جز آنچه در فهگستهاي كتابخانه

اي نديدم. خوب است آنها را كسي بخواند احمد منزوي آمده است بگرسي ارزنده

بندي توان در پنج گگوه دسهتهگزارش و جستاري دربار  آنها بنويسو آنها را مي و

 .گيگي مانند اباحيه، پاسخ به پيگوان سنتكگد: پندنامه، تصوف، كالم، فقه، خگده

كنم كه در مولهة ادبيهات ياد مي الملوكتحفةاز آنها نخست من از 

 ام.( چاپ كگده246: 1مشهد )

امات است كه در هشت بهاب اسهت كهه شهايد از دوم كلمات در تقگيگ مق

هم  (262: 10( و در نشگيه )37: 5احمد غزالي باشد و نسخة آن در ليدن هست )

ن (. شايد هم گگفتهة از رسهالة قهدس روزبهها235ياد شده است. )بدوي و بوئيژ 

 ( از آن ياد شده است.272( )ص 13/4196باشد. در سلطان طگيقت )ملك 

 1350گ كه آقاي سيد عارف نوشهاهي در پاكسهتان در سوم رسالة جهاد اكب

 چاپ كگده كه تگجمة رسالة عگبي او شايد باشد.

منهزوي در بخهش عگفهان و اخهالق از ايهن دفتگههاي  فارسي در فهگست

كالمي و فلسفي عگفاني و اخالقي فارسي غزالي ياد شده كهه بگخهي شهايد از او 

تگجمة از دفتگي عگبي از او و بگخي  اي است از دفتگ بزرگتگ او و يانباشد يا تكه

، اباحيهه يها حماقهت اههل 1516شناسيم مانند: آداب سهلماني را هم درست نمي

اي اسهت الهدايه كه گزيدهية، انتخاب بدا738، اعتقادات اهل سنت 726اباحت 
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، 113، جذبيهه 748، پاسخ به پيگوان اهل سهنت 1542از ديگگي از دفتگ عگبي او 

، 1603التصهانيف كهه گويها همهان فگزندنامهه باشهد صة، خال1131االيمان جالء

، زاد 949، رسهالة كثيگالفوائهد 1603خالصة كيمياي سعادت كه از ديگگي اسهت 

، سهيگ و 1184ام ( از آن ياد كگده262: 9) ة دانشگاه تهگانآخگت كه من در نشگي

يهها ، فگزندنامه كه اصل فارسهي ا2272، شگح حديث ستفتگق امتي 1209سلوك 

، فضايل االنام يا مكاتي  كه در هند و ايگان چهاپ شهده اسهت 1297الولد است 

، 1444و  1443ها كه در مكاتي  ههم هسهت ، نامه1667، كيمياي سعادت 1299

بخش ، در فهگسهت گهنج1705كه دو بار چاپ شده است  الملوكنصيحة

 960دت و كيمياي سهعا 952و فگزندنامه  910منزوي هم از چهل حديث غزالي 

 ياد شده است.

 سخن كوتاه
و گزيد  گفتار اين است كه غزالي در نگارشهاي فلسفي و ديني خهود بها د

ز دار جنگ و ستيز كگد و خود هم در آن نوكار نبوده و اگگوه بسيار نيگومند ريشه

توان هم گفت كه در اين ستيزه چيگه شده و پيش بگده است. ديگگان گگفته و نمي

رشد آمده و سخنان او را سسهت نشهان داده اسهت دي مانند ابندر فلسفه دانشمن

انهد ولهي تيميه و ديگگان از غزالي پيهگوي كگدهاگگچه شهگستاني و مكالتي و ابن

 سگانوام خگد دوستان از او پيگوي نكگدند و كار خود را به پيش بگدند. 

فتي گدر ستيز  او با اصل تعليم و قاعد  تسليم صباحي و شهيعي ههم پيشه

بينهاني ههم ه و دانشمندي اسماعيلي از او سخت خگده گگفتهه اسهت. خگدهاشتند

اند. درست بگوييم او در اين دو راه كه پهيش مانند امام رازي راه او را نارسا ديده

نامه نوشته است دچار انديشة ناسازگار و دو شهاخه و دو گگفته و دو گونه ستيزه
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او چگونه داوري كند اگگ او منطقي است داند دربار  اي شده و جوينده نميسويه

پذيگد، و اگگ او دشمن تعليميان است و بهه اي از اصل تعليم را ميپس چگا شاخه

 افتد.گگايد پس چگا با فيلسوفان درميمنطق خگد مي

بگاي داوري درست دربار  او كه خود دانشمندي است بزرگ و هوشيار و 

اند از خاوري و بهاختگي و آنچه نوشته پگكار بايستي همة نگارشهاي او را خواند

 ن ديگگشدربار  او خواند و از روزگار و زندگي او و از اثگي كه جويني و استادا

اند آگهاه شهد، آنگهاه و دانشمندان و درباريان و ديوانيان روزگهارش در او داشهته

انديشيده است و گگنه سگسهگي و بها دريافت كه او كه بوده و چه كگده و چه مي

اهش ب دربار  مانند او چيزي گفتن نارواست. او اگگچه در اين روزگهار كوتهشتا

 چندين دوران را سپگي كگد و از بندي بهه بنهدي و از گگوههي بهه گگوههي و از

خن سآموزشگاهي به آموزشگاهي درآمد تا خود را به آستانة حقيقت بگساند ولي 

خهود  گسهد يها نهه، ايهنيا زمانه گذاشت كه او به انديشة آزاد بآدر اين است كه 

 بيني است.درخور بگرسي و ررف

 العمهل بنويسهد و در آنغزالي در پايان معيارالعلم نويد داده است كه ميزان

 ( دربهار  درسهتي نسهبت38هم چند جا از اين دفتگ ياد كگده اسهت. ولهي وات )

 دفتگي كه به اين نام در دست است شك كهگده و گفتهه كهه شهايد آن را از روي

 ( هم دربهار  آن سهخن بهه228اصلي غزالي درست كگده باشند. حوراني ) نوشتة

 گويم.درازا كشانده و در پايان گفته كه دربار  زمان نگارش آن چيزي نمي

( هم از آن سخن داشته و بوئيژ گفته است كه شهايد 21بدوي و بوئيژ )ش 

مصهگ(  1342آن در پايان زندگي او ساخته شده باشد. باري در اين دفتهگ )چهاپ 

گفته شده كه سسهتي در جسهتووي خوشهبختي و ايمهان نهابخگدي اسهت و راه 
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خوشبختي هم دانش و كگدار است، و در آن پس از گفتگهوي از پهاكيزه سهاختن 

جان از بگتگي خود و دانش و آموزش سخن رفته و گفتهه شهده كهه از دانهش و 

ه از دو گونهه خهگد آگاهي ناگزيگيم تا بتوانيم بگتگي خگد را آشكار بداريم. آنگها

آوردني ياد كگده و در اينوها بيتهي از اميهگ دستيكي طبيعي ديگگي شنيدني و به

مؤمنان علي)ع( آورده همانند مشكوية رازي از او دانسته است. او باز گفته اسهت 

كه تو در پايان خواهي دريافت كه راهنمايت بگ تو ستم كگد و راه رههايي نهداري 

 گونه:آورد بدينخود بينديشي و در اينوا بيتي مي جز اينكه خودكام باشي و

يهك مهن نالشهمس مايغ طلعةةفي  خذ ما تگاه ودع شيئا سمعت به»

 زحل

ها چهه فهگوغ خورشهيد خهگد مها را از پگتهو ها را گگفت نه شهنيدهكه بايد ديده

 سازد.نياز ميستارگان ديگگ بي

ولو لم يكن »شنويم: سينا و دكارت ميآورد كه تنها از ابنآنگاه سخني مي 

مواري هذه الكلمات اال مايشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطل ، فتاهيك 

الي الحق. فمن لم يشهك لهم يبصهگ، و مهن لهم صلة نفعا، اذ الشكوك هي المو

العمي والضالل. نعوذ با  من ذلك، اين دفتگ يبصگ لم ينظگ، و من لم ينظگ بقي في

بهگد كهه وبهگي خهوارزمي در شهگح ده بهه پايهان ميرا با اين سخنان بسيار ارزنه

( گويا از وي گگفته باشد. و اگهگ از او 573ر، كيدري ص  66)بيهقي  غةالبالنهج

رفي را در انديشة او نشان خواههد داد. دفتهگي كهه بيشهتگ ايهن رباشد دگگگوني 

 الزندقةةاالسهالم و بين التفرقةرساند همان فصهل دگگگوني را مي

النظگ و گويها ( از القسطاس المستقيم و محك78و  68و  67)ص است كه در آن 

چاپ فگيد جبهگ( و المستقصهي  24هم المضنون ياد شده است و در المنقذ )ص 
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گگدد. تگجمة آلمهاني دارد و گزيهد  ( و شفاء قاضي عياض از آن ياد مي117: 1)

(. 89-49) 1342اسپانيايي، چندين بار چاپ شهده يكهي در الوهواهگ الغهوالي در 

ه گلههدزيهگ در ديباچههة  232ه حههوراني  44ه وات  43)بههوئيژ و بههدوي 

 (.3/27 طنيةالبافضايح

دهد ( شيفتگي خود را به منطق خوب نشان مي78غزالي در اين دفتگ )ص 

بايهد و گويد كه گزارش شناخت شگايط بگهان را چنهدين مولهد كتهاب ميو مي

روزگار  ش نيست و بيشتگ فقيهاناي بيآنچه من در قسطاس و محك آوردم نمونه

اي كهگده گونهما از ياد كگدن آن ناتوانند. او در اين دفتگ مانا بها فيلسهوفان آشهتي

نه هستي: ذاتي، حسي، خيالي، عقلهي، ( از پنج گو5-3است. چه او در آن )فصل 

دههد و كهار گيگي نشان ميكند و در اعتقادات ديني گذشت و آسانشبهي ياد مي

گويد كه خوب است دربار  آن خهاموش مانهد چهه بيند و ميشوار ميتكفيگ را د

ها بسهنده بهشت ويژ  گگوه كوچكي نيسهت. و در اعتقهادات يكهي از آن هسهتي

افتد و دو دفتهگ رشد از او در شگفت ميرساند كه ابناست. او كار را به جايي مي

و « االتصههالنمالشةةريعة االحكمةةة المقال و تقگيههگ مههابينفصههل»

يها بحس  التأويهل و تعگيف ماوقع ف الملةاالدلة و عقائدلكشف عن مناهجا»

و  346و  343و  72نويسد )رنان مي« المضلةوالبدع  المزيفةالشبه من

گيهگد و مي( و از ابوالمعالي جويني و نظامية او و از ابوحامهد غزالهي خهگده 351

ه غزالههي در گويههد كههدر شههگع نارواسههت. او مي ويالتأگويههد كههه چنههين تههمي

ام و آنچه سخنان جدلي آورده سفةالفالجواهگالقگآن گفته است كه من در تهافت

 ام.درست است در المضنون به علي غيگ اهله ياد كگده

( همهين 1354چهاپ  423و  4، 2صدراي شيگازي هم در المبدأ والمعهاد )
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الحقايق ةالدين منصور دشتكي در مگآسخن او را دربار  پنج هستي و گفتار غياث

بهاز  گويد: غزالي با اين سخن درِ تأويهل راورد كه در آن ميآو مولي الدقايق مي

كند پس چگا در تكفيگ فيلسوفان اصگار داشته و در رسالة منقذ گفته است كهه مي

دين خواند با اينكه آنها تا اين اندازه روش تأويل پيش سينا را بيبايد فارابي و ابن

 اند.نگگفته

ت و يها از تكفيگ غزالي يا بگاي مصلحت ديني اسه گويد كهصدرا ميآنگاه 

 روي تقيه است و يا اينكه در آغاز چنهين كهگده و سهپس پشهيمان شهده و از آن

 بگگشته است.

گيگي از غزالي و اسهتادش ابوالمعهالي ن دو دفتگ را در خگدهآرشد مانا ابن

 جويني ساخته است.

( از جهويني و غزالهي و 1959ليهدن )چاپ  575او در فصل المقال ساختة 

-8ص و احياء ) قةالتفگو فيصل سفةالفالسينا و از تهافتابونصگ فارابي و ابن

تاريخ مطبعة رحمانيهة مصهگ همهگاه بها ( و در الكشف )چاپ بي19، 17، 15، 10

المقال خهود و نظاميهة جهويني و از جهواهگالقگآن و تهافهت المقال( از فصلفصل

د ( يها72، 52، 42، 40)ص  ةون و المنقهذ و كيميهاء السهعادوالمضهن سفةالفال

 كند.مي

و  346و  343و  72اند )رنهان ص بعه و ذهنهي نوشهتهياصهچنانكه ابن ابي

تكلمون من اهل ممقالة في ان مايعتقده المشاؤن و ما يعتقده وال»( ابن رشد را 352

اسههت كههه آن هههم « وجودالعههالمين متقههارب المعنههي كيفيةةةملتنهها فههي 

اي است از غزالي. پيش از او ابن سهوار بغهدادي مقهالتي سهاخته گونهگيگيخگده

است در اينكه دليل يحيي نحوي بگ حدوث عهالم از دليهل متكلمهان بگتهگ اسهت 
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در آشهتي ميهان  اي اسهت(. همهو را رسهاله243المحدثه بهدوي  نية)االفالطو

 (.11: 2تگسايي و فلسفه )شهگزوري 

 دانم چگا اسكوالئيهاي التيني داستانابن رشد نمي با اين گگايشهاي اسالمي

اند، را پيش آورده( Ttois Imposteur)الدجالون الثالث « سه فگيبكار»دفتگ نهاني 

بها  آميختهه دفتگي كه هيچگاه ديده نشده و هگگز هم يافت نشده است يا به گفتة

ه آن را ديهد Mersenneتگجمة غگبهي( مگسهن  306، ص 231نيشخند رنان )ص 

عالء اند كه متكلمان اسالمي مانند ابوالاست ولي به عگبي)!!(. گويا آنان چون ديده

عهالم معگي در شعگ خود و عبدالوبار همداني در مغني و عامگي نيشابوري در اال

دارنهد و آنهها را االسالم آزادانه از آيينهاي يهود و تگسا و اسالم سخن ميبمناق 

انشهمندي چهون خضهگي د( 303، تگكهه 228ن )سنوند و به نوشتة رنهاباهم مي

دارد، ايهن فيلسوفان را با متكلمان سه دين يهود و نصارا و يهود به گفتگهو وامهي

رگ اند با اينكه آلبگتوس بزداستان را، ساخته و چنان نگارشي را به ابن رشد بسته

ا بانهم بگ سگ ز1300اند. شايد اينگونه داستان در و توماس قديس از آن ياد نكگده

 اند.شايست دربار  ابن رشد گفتهرفت و متكلمان مسيحي آنچه نمي

، 228، 219، 218)سگگذشت ابن رشد و انديشهة او از ارنسهت رنهان ص 

 ،307، 304، 303، 302، 289، 228، تگجمههة عههادل زعيتههگ 313، 232، 230، 229

308 ،420.)  

 

 


