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ترين دورة تاريخ ملّت  ايتراك اتداس است   درخشنده»اگر از بنده بپرسند 

ماً عرض خواهم ارد اه: برحسب آثار و اسناد و مداراي اه بجا مانده اس  مستلّ

 هجري. 500و  350دورة مابين 

ميزاك بزرگتي  اطالع من از دورة ماقبل اسالس به آك اندازه نيس  اه دربارة

مل  ايراك در آك قروك و اعصار اظهار رأي اتنم  اتاهاك بتزرر در دورة ماقبتل 

اند، اما تاريخ از احوال مل  چنداك چيزي براي ما ضبط و اسالسِ ايراك متعدد بوده

حفظ نكرده اس  اه آك را بتواك مالك تحقيق قرار داد. براثر ضربتي اه از دست  

د آمد دول  از پا افتاد، ولي قوس ايراني منقرض نشد عرب بر ااهنشاهي ايراك وار

اي حاصل ارد: مل  ايراك بر سر پاي خود ايستاد اه سهل اس ، قدر و مقاسِ تازه

                                                           

 .294ا ت 269، امارة دوس، صص 1349تابستاك *. مجلة دانشكدة ادبيات و علوس انساني، سال اشم،  

وازدهتم اين مقاله متن سخنراني استاد مجتبي مينوي اس  اه به دعوت دانشگاه مشهد در تتاريخ د

  در تاالر رازي دانشگاه ايراد اردند. 1349ارديبهش  ماه 
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ادِ جامعته جمعتي از مالاتينِ تتو ديگر قياس او به دول  و دربار نبود. اراتاك و او

مردس با ايشاك  ادند، و سر و ااردرجة دوس بودند اه به عنواك دهاقين اناخته مي

و با قضات و عمّال عرب بود، و دستگاه خالف ِ عربي دور بود، و هراس اه تن 

دانست ، و جتز مقتاس به اسالس درداده بود خود را بتا اتريفترينِ متردس برابتر مي

خالف  هيچ منصبي نبود اه يك نفر از عواس ايراك وصتول بته آك را بتراي ختود 

 مُحال بداند.

 يل علم و معرف ، اه در دورة ماقبل اسالس مختتصّتعليم و تربي  و تحص

د. دو گروهِ اهل دين و اهل ديواك بتود، در دورة استالمي بتر احتدي ممنتوع نبتو

توانس  درآيد. بتراي دانستتن هراس اه استعداد و لياقتي داا  به هر ااري مي

 تكاليف ديني و اداي فرايض مذهبي و مكالمة با قضتات و عمّتال و جنگجويتاكِ

بتاك قدري آانايي با زباك عربي از براي همه اس الزس بود. اتب بته ايتن زعرب 

 بتاك استببود و تعليم و تعلُّم به اين زباك بود، و فرهنگ و معرف  از راه ايتن ز

 مي اد و بس.

ز االبته دويس  سال طول اشيد تا مل  ايراك توانس  سر بلنتد انتد و دس 

ي بر آك قوس بزند، ولي اساني اه رتربخواهي و همسري با عرب و حتي استقالل

اي در سر دااتند عموماً از عامّة مل  بودندّ و يتاراك و دااتند و داعيهسري برمي

خاستتند، و االبتاً بته طتوع و رابت  از ايتن همراهاك ايشاك از ميتاك عامته برمي

 اردند.داراك متابع  ميداعيه

نمودند از دينِ راس  اس  اه بعضي از آك اساني اه با عرب مخالف  مي

دااتتند و حتتي آك را گه ميجستند، ولي االبِ آنها اسالس را ناسالس نيز تبرّي مي

اردند اامالً سياستي و پا ميساختند، و نهضتي اه بهوسيلة پيشرف  اار خود مي
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صورت ظاهر مطيع عترب، از براي ايجاد حكوم ِ جداگانة مستقلّ از عرب، يا به

 بود.

الرايد مقدمات مستقل هجري يعني پس از عصر هاروكدر اواخر قرك دوس 

وع بته ادك ايرانياك فراهم اد. از هماك وق ، بلكه از مدتي پيش از آك نيتز، اتر

يمات تصرف در عقايد اسالمي اردند و براي خود معتقداتي مبتني بر اصول و تعل

 هاسالس ترتيب دادند اه با حال و فكرااك بيشتر تناستب داات . يكصتد و پنجتا

وردند، آسالي را در اين توسعه و تكامل گدرانيدند: زباك فُرس جديد را به وجود 

ارستي فتصوف و عرفاك را بنا گذااتند، فلسفة اسالمي را بسط دادند، به تازي و 

ود بتاعر گفتند و اتاب نواتند  و در اواسط قرك چهارس قوس ايراني قتومي اتده 

مي نداات ،، و صتاحبِ اتعر و صاحب استقالل )اگرچه هنوز اامالً وحدت قو

نواتتند،. وستايل نثري به زباك خود )اگرچه هنوز هم علماي قتوس بته عربتي مي

ترقي آماده اده بود و مل  در راه امتال و معرفت  و مكتارس اخالقتي و استب 

زبتاك  فضايل معنوي افتاده بود. پادااهاك و قبايل ترك را بزودي اسير و مجذوب

 ادند.هم ايراني مي اه بعد از يكي دو پش  آنها طوريارد بهو تمدك خود مي

در مدت يكصد و پنجاه سالة از نيمة قرك چهارس تتا ستال پانصتد هجتري 

چندين سلطاك بزرر و مقتتدر و فاضتل مثتل عضتدالدوله و ستلطاك محمتود و 

العميتد و ارسالك و ملكشاه، چندين وزير اتافي و عتالم و متدبر مثتل دو ابنالپ

مقاس مانند الملك، چندين ااعر بلندرتبة عاليعميدالملك و نظاس عَبّاد و نبصاحب

فردوسي و منوچهري و فرخي و ناصرخسرو و ازرقي و معزي و سنائي، چنتدين 

حكيم و دانشمند و فيلسوف درجة اول ازقبيتل ابوالحستن عتامري و ابوستليماك 

و امتاسِ  منطقي سجستاني و ابن سينا و بيروني و عمر خياس، چندين عتالم و فقيته
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الحرمين روزي و ابوالقاسم قشيري و ابونصر قشيري و اماسمانند همچوك قفّالِ مبي

جُويني و ابواسحق ايرازي و حجة اإلسالس ازّالتي، و چنتدين صتوفي و عتارف 

بزرر مثل ابونصر سرّاج طوسي و ابوعبدالرحمن سُلَمي و ايخ ابوسعيد ابتوالخير 

مستملي بخاري و بابتا طتاهر عريتاك و علتي بتن ابوابراهيم  و ابونُعَيم اصفهاني و

ابوعلي فارمدي و خواجه عبداهلل انصاري و احمد ازّالي ظهور  عثماك هجويري و

اردند، اه هريك از ايشاك ماية سربلندي و مباهات ماس  و اسامي ايشاك زينت  

 تاريخ ايراك اس .

اتمارند اينجتا ختوب است  به اساني اه عرفتاك و تصتوف را حقيتر مي

ترين عهد ادآوري انم اه اين دورة درخشاك تاريخ ايراك ازحيث تصوف نيز انيي

ه يتا تاريخ ماس ، و بسياري از بزرگاك آك عهد اه پيشه و اارااك فلسفه يتا فقت

اقتل العلم يا اعر بود همين اه اامل ادند سر از گريباك تصوف بدر آوردند، يا 

ر تصوف رساله نوات ، دقشيري دااتند  ابوالقاسم تصوف و عرفاك را محترس مي

ايتل ابوالحسن عامري در احوال صوفيه اتاب تأليف ارد، ابن سينا بته صتوفيه تم

داا ، ازالي عالم فقيه عاقب  عتارفِ صتوفي اتد، ستنائي از استتاداك تصتوف 

الملك طوسي اه از انار درياي روس تا سترحد چتين را گرديد، حتي خواجه نظاس

فياك ملك ِ به آك وسع  را اداره مي ارد مريتد صتود و مربراي ملكشاه مسخَّر ا

گذاا  و مدرسة نظامية بغداد را بته دست  يتك نفتر بود و به ايشاك حرم  مي

 صوفي بنا ارد.

يك نشانة راد و بزرگي مل  ايراك در آك عهد اين اس  اته االتب ايتن 

نتد، و هايي بودند اه از ميتاك عامّتة متردس ايتراك بيتروك آمدمقاس نابغهرجال عالي

اهري در سراسر اين زمين پهناور از مشرق تا مغرب و از امال تا جنتوب نبتود 
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 اه از آك مردي برنخاسته و در تاريخ بزرگاك ايراك نامي از آك نبااد.

ز اهر طوس ممتاز اس  به اينكه پنج نفر از مرداك بزرر و مشهوري اته ا

يشاك بجاي مانده است : از ا اند و آثار پديدارجال ايراكاند از اعاظم رآك برخاسته

ك يكتي فردوسي اه پايداري او به ااهنامه اس  اه هم از لحاظ زباك و ملي  ايرا

دبتي از ارااك عمده و بنيانهاي عظيم ادبيات ماس  و هم به عنواك يك محصول ا

آيد  اتيخ ابتوجعفر فكر بشر يكي از ااهكارهاي ادبي عموس عالمياك به امار مي

 ب ايعه اه همين ماه گذاته جشتن هتزارة والدت او را درطوسي از ارااك مذه

اي بتود در جهتانگيري و الملك اه در عصتر ختود نابغتهمشهد برپا دااتيم  نظاس

ي به جهانداري و ادارة مملك ، و اتاب جاويداك او در آيين سياس  و مملكتدار

ر مانتده نامه از اتب مهمي اس  اه در اين فن به يادگاناس سيرالملوك يا سياس 

ردك اس   محمد ازّالي طوسي اه اتابهاي او در توسعة زباك فارسي و استوار ات

 اساس آك، و در ريختن اساسي براي دين اسالس و، آميختتن استالس و تصتوف بتا

واس مانند ارد و بنياني نهاد اه در خداپرستي يگانه و يكتا و قابتل ددين، ااري بي

و    و اخالق را به مقاس بلنتد نشتانيدو پيروي اس   نصيرالدين طوسي اه حكم

اي اه براي بشر در عهد او امكتاك داات  رستيد. موضتوع در رياضيات به مرتبه

بحث متا اينجتا چهتارمي ايتن پتنج تتن است ، يعنتي ازّالتي طوستي اته او را 

 ،1)االسالس ناميدند.حجة
 

2 
 

ريستي و االسالس ازالي يك نفر محمدناس طوستي بتود اته پشمحجةپدر 

دانست . داتاني و از عواس بود و حتي خواندك و نواتن نمي ،2)اردبافي ميصوف
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ارد، ولي بتا آنكته نشس  و اسب ميين طوس، آنجا ميشنداا  در اهر حاام

عامي بود اهل حال و اهل دل بود. بعضي اوقات در مجلس زهّاد و عرفتا حاضتر 

ست  و آرزو گرياتد و مياد و گاهي از وعظ و االس آناك وقتش ختو  ميمي

ارد اه فرزندي دااته بااتد اته واعتظ و عتارف بشتود. اوقتات ديگتري در مي

ارد، بتاز اگتر هاي آنها را استماع ميياف  و گفتهمجالس فقها و علما حضور مي

د خدا به او فرزندي دهتد اته رااد دعا ميانيد اه بر دلش اارگر ميچيزي مي

آورد قتدري را بتراي حتوايج مي فقيه و عالم اود. از اسب خود هرچه به دس 

اترد، و در راه ختدم  بته قي را به صوفيّه و علما نيتاز ميبداا  و ماخود برمي

 داد.آمد انجاس ميآناك هرچه از دستش برمي

صاحب دو پسر گرديتد،  باف، عاقب اين محمد طوسي ازّال )يعني صوف

بوحامتد و لقتب اولي را محمد ناميد و دومي را احمد. محمتد بعتدها بته انيتة ا

معروف اد، و او هماك اما ازّالي اس  اه فقيه و عالم ديني بزرگي  اإلسالسحجة

فتوح و لقب مجدالدين مشتهور اتد و عتارف و زاهتد و لبود  احمد به انية ابوا

صوفي و واعظ نامداري اد. آرزوي محمد طوسي برآورده اد، اما آك روز ديگر 

ببرد. هنوز فرزنداك او طفل بودند اه او فتوت  زنده نبود اه آك دو را ببيند و لذّت

مشربِ خود را وصيّ ختود و قتيّم اوالد صتغير ختود اد. يكي از دوستاك صوفي

ارده بود و به او سپرده بود اه به آنها نواتن و خوانتدك بيتاموزد و در تربيت  و 

تعليم ايشاك جدّ و جهتدِ وافتي مبتذول دارد، و از آك علتم و معرفتتي اته ختود 

ور سازد. متال باف حسرت آك را به گور برده بود الاقل اين دو پسر را بهرهصوفي

بسيار مختصري براي فرزنداك خود به ارث گذااتته بتود، و آك صتوفي اته قتيّم 

اي صغار بود همه را در راه تعليم و تربي  آك دو صرف ارد. چوك از ختود مايته
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اه هردو را به يكتي از نداا  اه خرج ايشاك را متكفّل اود چناك مصلح  ديد 

مدارس ديني بفرستد اه مثل ساير طالب در آك سكني بگيرند، تا هتم معااشتاك 

 فراهم بااد و هم توفيق تحصيل بيابند.

ه بود. از اواخر قترك دسالي بود اه در ايراك فراواك ا قبيل مدارس چنداين

 بتر ازچهارس هجري مدرسه ساختن در ممالك اسالس باب اده بود و در ايتراك خ

انتد در دست  مدارسي اه حتي پيش از وفات سلطاك محمود ازنوي ساخته بوده

بااد و اتاگرداك در « روزيابانه»اس . ولي اينكه مدرسه به اصطالح اين زماك 

 اي از باني و واقف مدرسه دااته بااند تازه بود.آك مقيم بااند و ماهانه

ختيتار ستي بتود، و االملك طوعهد سلطن  ملكشاه و وزارت خواجه نظاس

الملتك ستپرده اتده ادارة مملك  و دخل و خرج قلمرو حكوم  به دس  نظاس

ارد، و وسايل ورزيد و هم علما را ااراس ميبود. خواجه، هم به صوفيه ارادت مي

ستاخته  معا  و اسباب اار هردو فرقه و گروه را فراهم ارده بود. دوازده نظاميه

اولي آنهتا نظاميتة بغتداد  بزرر حوزة اسالس، اهساخ  در دوازده اهر بود و مي

جري،. اين ه 459بود، و آك در سالي تماس اده بود اه ازالي ما نُه ساله بود )سنة 

ها در حكم مدارس عالي بود اته طتالب پتس از فترا گترفتن تحصتيالت نظاميه

اك دادند در اين مدارس به ايشتابتدايي و مقدماتي اگر استعداد و قابليتي نشاك مي

اد تا به خرج دول  تحصيل خود را تكميل اننتد و بته حجره و مقرري داده مي

 ،3)هاي عاليتري نائل اوند.رتبه

عالوه بر آك مدارس عالي اه عرض اردس عدة زيادي هم مدارس ابتتدايي 

و مقدماتي بنا ارده بودند اه خرج نگهداري آنها و حقوق و مواجتب استتاداك و 

اد، و عدة زيادي از اهل خير و مبترّت اته رداخته ميااگرداك از جانب دول  پ
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ثروتي دااتند نيز از براي بناي ناس نيك و ثواب آخرت مدارس بنا ارده بودنتد و 

امالك و مستغالتي بر آنها وقف ارده بودنتد اته از ممترا عايتدات آنهتا متدارس 

بچرخد. هيچ اهري نبود اه به فراخور وسع  و جمعيتش يك يا چنتد مدرسته 

دااته بااد. اهر طوس اه موطن ازالي بود اهر اوچكي بود، اما موطن ختود ن

الملك هم بود، و بالطبع در آنجا هم مدرسه يا مدارسي ساخته بودند. اينها به نظاس

گرفت  و بود، يعنتي اتاگرد در آنهتا منتزل مي« روزيمدارس ابانه»اصطالح ما 

اد و در حوزة تدريس   ميتح  مراقب  و نظر مدير و استاداك آك مدرسه تربي

داد و اتتابي را اته گش  و به درس و مباحثه گتو  متيعلما و فقها حاضر مي

هاي استتاداك را در اوراق گرف  و گفتهبراي خواندك او تعيين ارده بودند فرا مي

 ارد.اااذ يادداا  مي

عمدة توجه به جانب صترف و نحتو و قترآك و حتديث و فقته و اصتول 

اد. يمبراي فرا گرفتن زباك عربي قدري ادبيات عرب نيز تعليم  معطوف بود، اما

اردند، و ااگرداك هم ناچار دادند و بحث ميمعلمين االباً به زباك عربي درس مي

ز عربتي بودند اه آك زباك را بياموزند اه زباك قرآك و حديث و دين و علم آك رو

آموزاكِ مبتدي ال دانشبود، ولي اك نيس  اه بعضي از آموزگاراك به مالحظة ح

دادنتد و معتاني لغتات مشتكل را بته الفتاظ و گاهي توضيحاتي نيز به فارسي مي

 اردند.عبارات فارسي بياك مي

اردند اه ااگرداني اه اوق و ميل مفرطي به تعلم دااتند به اين ااتفا نمي

ي فقط نزد استاداك مدرسة خود درس بخوانند. اسم هر عالم و فقيه و مدرس بنتام

ت مجلتس  ،4)انيدند اه ت خواه در خانة خود و ختواه در مدرستة ديگتريرا مي

نشستتند و از حضور او به دو زانو بر زمين مي ررفتند و ددرس و تلقين دارد، مي
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 اردند.تقرير او استفاده مي

ادند مدرسين بزرر اه عدة زيادي ااگرد در مجلس درسشاك حاضر مي

و  گفتند، اه از ستاير اتاگرداك دانتاترها را مُعيد مياي هم دااتند )اينچند خليفه

رفت  هريتك از ايتن اتد و مياه درس استاد تمتاس ميتر بودند و همينباهو 

اترد و تقريتر استتاد را بتراي ها چند تني از ااگرداك را دور خود جمع ميخليفه

 د.داارد و مشكالت را توضيح و سؤاالت را جواب ميايشاك اعاده و تكرار مي

و  در چنين محيطي و با چنين اوضاع و احوالي بود اه محمد ازالي تربي 

 تعليم ياف  و بزرر اد.

تتواك تقستيم اترد: دورة مدت زندگاني ازالي را بته سته دورة متمتايز مي

 واسب علم و تقليد، دورة امام  و فقاه  و تدريس، دورة پختگي امالِ نفتس 

 ارااد.
 

3 
 

هجري در طابراكِ طوس بود. مقدمات علتوس را  450والدت اماس ازالي در 

ابتدا نزد ابوحامد احمد بن محمد رادااني فترا گرفت  اته اهتل راداتاك، محلتة 

ديگري از طوس، بود. سپس به گرگاك رفته پيش اماس ابونصر اسماعيلي تحصتيل 

ارد و افادات او را در اوراق و پاره اااذها و حواايِ اتب ثبت  و تعليتق اترد. 

گش  دزداك و عياراك بته اتارواك حملته بترده از گرگاك به طوس برمياه همين

اي را هتم اته ازالتي اموال ايشاك را اارت نمودند، و از آك جمله ايسه يا تتوبره

نتايج تحصيل خود را در آك نهاده بود گرفتند. ازالي پيش رئتيس دزداك رفت  و 

جتواب داد « چيست  تعليقته »التماس ارد اه تعليقاتِ او را پس بدهد. او گف  
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اس بتر در آك همياك، اتابها و اااذهايي اس ، و من مطالبي را اه از استادس انيده»

اس اي ندارد، اما من راه دوري پيمودهاس. اينها از براي اما فايدهآنها يادداا  ارده

اس و بتدوك آنهتا زحمتاتم بته هتدر اس تا اين علوس را آموختتهسر بردهو عمري به

اگر به اينكه متا ايتن انبتاك را از تتو »رئيس دزداك خنديد و گف : «. خواهد رف 

اني اه اين علتوس را يتاد ايم زحمات  به هدر خواهد رف  چگونه ادعا ميگرفته

با وجود اين توبره را به ازالي پس دادند، امتا او از ايتن قتول رئتيس «. اي!گرفته

از وقت  ختود را دزداك درس عبرت گرف  و چوك به طوس برگش  سه ستالي 

صرف مطالعه و تكترار و فترا گترفتن دروس ختود اترد تتا دزد نتوانتد او را از 

 علومش محروس اند.

بعد از آك درحدود بيس  سالگي از طوس بته نيشتابور اته آك روز مراتز 

اتهر الحرمين جُويني اه اعلم علماي آك علماي خراساك بود سفر ارد و نزد اماس

نطتق و عالوه بر فقه و اصول و الهيات و االس و مبود به اسب علم مشغول اد، 

و جدل و خالف قدري هم حكم  و فلسفه آموخ . اين فلستفه خوانتدك او را 

او  «افا»اند سنّياكِ متعصّب نپسنديدند و بر اين اار او اعتراض اديد ارده و گفته

ستفه فل را بيمار ارد و به راه خطا افكند، و ديگر نتوانست  خويشتتن را از تتأثير

هاي عارفانهء او را نااي از فلسفه خواندك و حتي بعضي از انديشه ،5)رهايي دهد،

  اند.دانسته

زودي علواقريحتة او و ازالي در تحصيل علم به سرع  پتيش رفت  و بته

حتي برتر بودك استعداد او از استعداد استاد  آاتكارا گرديتد  از راه اواتش و 

ه در مياك همدرستاك مبتراز و برجستته اتد. اثرت اار خود را به جايي رسانيد ا

هنوز استاد  زنده بود اه او دس  به تتأليف و تصتنيف زد، رستاالت علمتي و 
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اتابهاي مقدماتي در فقه و اصول نوا  و اهرت او در اقطار پيچيد چناك اه، از 

 قرار مذاور، استاد  ابوالمعالي جُويني بر او حسد برد.

رس خواند اه او نتزد قشتيري و عمتوي نزد ابوعلي فارمذي طوسي نيز د

ارد و بته ايشتاك درس پدر ازالي درس خوانده بود. با همدرساك خود مباحثه مي

داد. بزودي از تقليد و متابع  راي اساتيد خسته اد و بزودي آثار اتك و هم مي

 ترديد در او پديدار گرديد.

د و در به لشكرگاه سلطاك ملكشتاه ستفر اتر ،6)پس از فوت دو استاد خود

ه و علماي نامدار مناظره ارد و بر ايشاك فايق آمده مّئالملك وزير با احضور نظاس

خواجة بزرر  گرديد. در اين موقع بيس  و هفت  ستاله بتود و ايتن  منظور نظرِ

تاريخ را بايد مبدأ دورة دوس زندگاني او محسوب داات . اتابهتايي اته در ايتن 

هايي بتود اته مخصتو  ي داا  و متندوره تأليف ارد بيشتر جنبة اتاب درس

محصلين به جه  تحصيل فقه و اصول. ولي چوك در اير اين فنوك نيز تحصتيل 

ارده بود و صاحب راي و نظر اده بود اتابها و رساالتي نيتز در اتالس و جتدل 

هاي مذهبي ديگري اه مورد عتتاب اهتل تأليف ارد و بر فالسفه و باطنيه و فرقه

نوات . مخصوصتاً باطنيّته را اته در آك ايتاس باعتث نگرانتي  هازماك بودند رديّه

دستگاه حكوم  اده بودند و تعليمات ايشاك پسند خاطر انبوه عظيمتي از متردس 

اي نيز به فارسي در ردّ بر اباحيّته رساله ،7)بود بيشتر مورد طعن و تعرّض قرار داد

د اته متراد او از آيتأليف ارد اه به طبع هم رسيده اس  و از مندرجات آك برمي

اند و بته ايشتاك تشتبّه بستتهانتد اته ختود را بته صتوفيه مياباحيه جماعتي بوده

اند ولتي قتوانين و احكتاس اتريع  و اردهظهر دعوي مسلماني مياند، بهاردهمي

ايم و اند اه ما انساك اامل اتدهآوردهاند و بهانه ميهعبادات را زير پا گذااته بود
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هاي ردّيه عموماً بسيار تند لحن او در اين رساله ،8)ع اده اس .تكليف از ما مرتف

ماند اه جتز ديتن و متذهب و طريقتة اس  و به ايوة يك اماس فقيه متعصّب مي

دانتد و پيترواك آك را مستتحق آتتش دوز  خود هر طريتق ديگتري را باطتل مي

 امارد.مي

بغتتداد الملتتك طوستتي او را بتته تتتدريس دز نظاميّتتة هجتتري نظاس 484در 

منصوب ساخ  و او سي و چهار پتنج ستاله بتود اته بته ايتن اتغل پرداخت . 

گويند تا آك زمتاك نزديتك بته هفتتاد رستاله و اتتاب تصتنيف اترده بتود و مي

ر بتمشهورترين عالم و فقيه آك عصر گرديده بود. چهار سالي وظيفتة تتدريس را 

  تصنيف نيز همتعهده داا  و به وعظ و خطابه و مطالعه و مناظره و تأليف و 

اتتدند و او گماات . در مجلتتس درس او علمتتا و فقهتتاي بتتزرر حاضتتر ميمي

اد اما باطن او راضي نبود. در موقتع ستي و نُته بزرگترين عالم عصر امرده مي

ا ارده سالگي انقالبي در حال او پديد آمد و ناگهاك منصب تدريس و تعليم را ره

ز ، و سته ستال پتس ا488ين در سال به عنواك سفر حج از بغداد خارج گرديد. ا

الملك بود  و مبدأ سومين دورة زنتدگاني او اته هفتده ستال طتول آك فوت نظاس

 اس  اين سال بود.

المقتدّس و دمشتق متدتي در بي پيش از آنكه حج گتزارد بته اتاس رفتته 

 معتكف گرديد و خرقة پشمينة خشن پواتيد و بته انتواع عبادتهتا و رياضتتها و

. در اين متدت اتتاب ،9)خود اوايد اشيدنها به تهذيب نفسيمجاهدتها و سخت

تاب االعلوس را تصنيف ارد اه مطلقاً بزرگترين يعني مهمترين و گرانبهاترين اِحياء

 ،10)اوس .

از  498و تكميل نفتس ازالتي ده ستال طتول اشتيد، و در مدت رياض  



 115 غزالي طوسي

ن االس او به دمشق به بغداد برگش  و به وعظ اردك مشغول اد، ولي اين بار لح

هاي دانشتمنداك و تر بود تا به خطابتهايوة اهل حقيق  يعني عرفا و صوفيه ابيه

الدين را نيز تتدريس اترد و ستال فقيهاك، در بغداد اتاب بزرر خود احياء علوس

بعد به موطن اصلي خويش طوس عتودت اترد، و در اينجتا بتود اته در پنجتاه 

آك ايميتاي ستعادت است  بته سالگي دومين اتتاب بتزرر ختود را نوات  و 

در خطّ اختالق و معرفت  بااتد  هزباني ااه خواندك آك بر هر فارسي ،11)فارسي

واجب اس . ايمياي سعادت نظير احياءالعلوس اس  و هردو برحسب يك طترح 

انتد. يك مترد را از ديگتري مستتغني نميو نقشه ترتيب داده اده اس ، اما هيچ

السالس آك را اخصاً به فارسي نواته است  احجةعادت اه س يمخصوصاً ايميا

زباناك مهمتر بااد و بايد چاپ صحيح و متقني از آك هرچته اايد ازلحاظ فارسي

 زودتر منتشر ارد.

برد اتاب ديگري نيز به عربي نوا  به ناس سر ميدر زماني اه در طوس به

قتي و الضّالل اه در حكم ارح احوال و بياك تحتوالت فكتري و اخالالمُنقد من

روحي خود اوس  و اايستتة آك است  اته آك را بته فارستي ترجمته و منتشتر 

اين سه اتاب از آثار مهم دورة پختگي و امال اوست . در ايتن دوره از  ،12)انند.

مناظره و جدال و ردّ نواتن بر اين فرقه و آك فرقه دس  اشيده بوده است  و در 

نگريسته اس ، گيري ميمح و سهلپيرواك همة ادياك و مذاهب و فِرَق به نظر تسا

هذا گاهي خالصة بعضي از اتب ردّية سابقش را به مناسبتي در ميتاك فصتول مع

جمله آك رسالة ردّ اباحيّه را مجمالً در اتاب ايمياي اين اتب گنجانيده اس ، من

سعادت جا داده اس . و اين عجيب اس  اه يك فقيه متتكلّم در آفتاق و انفتس 

عقيده و مذهبي را ستنجيده و عاقبت  ستر از گريبتاك تصتوّف و سير ارده و هر 
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عرفاك بدر آورده بااد و در بندِ تهذيب نفس خود و ارااد ديگراك بااد و، با اين 

همه، خويشتن را نتواند از گذاتتة ختود و از دورة تعصتب و ستختگيري ختود 

 بالمرّه رهايي دهد.

ينتي و خانقتاهي از د اي براي طتالب علتوسزّالي در طوس مدرسهاباري، 

 براي صوفيّه ترتيب داد، و وق  خود را بين وظايف متعددي اته بتر ختود حتتم

  و ارده بود تقسيم ارد. يك بار به اصرار وزير و سلطاك وق  بته نيشتابور رفت

چند ماهي در نظامية آنجا تدريس ارد، اما دوبتاره بته طتوس برگشت  و ديگتر 

 ف .وس و سفر به نيشابور و بغداد نرهرچه به او اصرار اردند زير بار ترك ط

الملتوك است  اته در نصيحةةازجمله اتب فارسي و خواندني ازالي 

الملتك ااتتراك دارد، و چتوك نامة نظاسبعضي حكايات با سيرالملوك يا سياس 

الملك است  نامه عين تأليف و انشاي نظاسدانيم اه آيا نسخه موجود سياس نمي

دانيم اه اين دس  بتردك و اند، و نمييا در ك دس  برده و بر آك چيزهايي افزوده

طور مستلم توانيم بتهده بااد، اي اتفاق افتاده اس  نميالحاق اردك )اگر واقع ا

يك از ديگري اقتباس ارده اس . اين اتاب هتم ستابقاً چتاپ اتده بگوييم اداس

اي جديتد، و حتال اته اس  )به اهتماس جناب استاد همائي،، ولي از روي نسخه

تر و بهتتري تهيّته اتده است  )عكستهاي نستخ اته از ختارج هاي قتديمنسخه

ايم، حق اين اس  اه چاپ ختوب و صتحيحي از آك نشتر اتود. مبتالغي آورده

مكتوب و مراسله نيز به فارسي از ازالي در دس  اس  اه بعد از وفاتش آنهتا را 

اند. اين مجموعه يك بار به ناس فضائل اإلماس )يا جمع آورده و از آنها اتابي ساخته

پ اتده است  و هتر سته االناس، در هندوستاك، دو بار ديگر هم در طهتراك، چتا

ااد و الزس اس  اه از نو طبع اود. در مقدمة اين اتاب بطوري اس  اه نبايد آك
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)در نسخة چاپ هند، اظهار اده اس  اه گردآورندة آنها ابوالفتوح احمد ازالتي 

 م نيس .االسالس بوده اس ، ولي اين مسلّحجة)برادر خود 

و پتنج و پنجتاه و اتش هجري، و سن او بين پنجتاه  505فوت ازالي در 

پس از  بود. نعش او را در طابراك طوس دفن اردند و قبر او تا صد و پنجاه سالي

 ك نيس .آك تاريخ زيارتگاه مردس بود. مثل باقي آثار اهنة طوس امروز اثري از آ
 

4 
 

هاي ازالي اه از آنهتا مطتالبي مربتوه بته تتاريخ قطعاتي از بعضي از نامه

آيتد، نقتل مرتبة او نزد خاليق و ارباب قدرت به دست  ميزندگاني او و مقاس و 

 نويسي بااد.اي از سبك انشاي او در نامهانم اه درضمن هم نمونهمي

اي نوا . ناس اين سلطاك ذاتر دو سالي قبل از وفات به سلطاك عصر نامه

نشده اس  ولي به احتمال قوي سلطاك سنجر بتوده است  پستر ملكشتاه. ستبب 

متاس كه بتا اه آك بود اه ازالي را نزد سلطاك متهم ارده بودند به ايننواتن اين نام

دانيد اه در آك زماك اعظم اهل سنّ  ابوحنيفه نعماك بن ثاب  مخالف اس ، و مي

اد اردند و مخالف  با ابوحنيفه را ميسالطين عموماً به مذهب ابوحنيفه عمل مي

ي ويش احضتار اترد تتا از وگناه بزرگي امرد.  سلطاك ازالي را به لشكرگاه خ

ا مؤاخذه اند. ازالي از طوس به مشهد رفت  و از آنجتا بته ستلطاك ايتن نامته ر

 نوا :

اي پادااه اسالس، بداك اه اين داعي را پنجاه و سته ستال از عمتر گذاتته 

اس ، چهل سال در درياي علم اوّاصي ارد تا به جايي رسيد اته ستخن وي از 

درگذا . بيس  سال در اياس سلطاك اهيد روزگار اندازة فهم بيشتر اهل روزگار 
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و از او بته اصتفهاك و بغتداد اقبالهتا ديتد، و چنتد بتار ميتاك ستلطاك و گذاا  

اميرالمؤمنين رسول بود در اارهاي بزرر، و در علوس دين نزديك به هفتاد اتتاب 

تصنيف ارد، پس دنيا را چناك اه بود بديتد و بجملگتي بينتداخ ، و متدتي در 

اهلل عليته اهلل صتلواتمقدس و مكه مُقاس ارد، و بر سر مشهد ابراهيم خليتلالبي 

عهد ارد اه هرگز پيش هيچ سلطاك نرود و مال هيچ ستلطاك نگيترد و منتاظره و 

بر ايتن وفتا اترد، و اميرالمتؤمنين و همته ستلطاناك  تعصب نكند، و دوازده سال

ي ااارتي رفته اس  بته دعاگوي را معذور دااتند. اانوك انيدس اه از مجلس عال

حاضر آمدك. فرماك را بته مشتهد رضتا آمتدس، و نگاهداات  عهتد خليتل را بته 

گويم اه: اي فرزند رسول افيع بتا  تتا لشكرگاه نيامدس، و بر سر اين مشهد مي

ايزد ملك اسالس را از درجة پدراك خويش بگذراند و در آخرت به درجة سليماك 

ود و هم پيغمبر، و تتوفيقش ده تتا حرمت  عهتد السالس رساند اه هم ملِك بعليه

السالس نگه دارد و دلِ اسي را اه روي از خلق بگردانيد و به اهلل عليهابراهيم خليل

سوي خداي آورد بشُوليده نكند. و چنين دانستم اه اين به نزديك مجلتس عتالي 

 تر اس  از آمدك به اخص و االبد، اته آك اتاري و رستميتر و مقبولپسنديده

فايده اس  و اين ااري اس  اه روي در حق دارد. اگر پسنديده اس  فمرحبا، بي

و اگر به خالف اين فرماني بود در عهدة عهد اكستن نباام اه فرماك سلطاني به 

اضطرار الزس بُوَد، فرماك را به ضرورت منقاد باام. ايزد تعتالي بتر زبتاك و دل آك 

جل نبااد و امروز اسالس را از آك ضتعف عزيز آك راناد اه فرداي قيام  از آك خ

 و اكستگي نبااد، والسالس.

گويد چوك اين نامته پتيش ستلطاك بردنتد گردآورندة مراسالت ازالي مي

گفتگوي بسيار پيش آمد و بدخواهاك ازالي و هواخواهاك او هريك چيزي گفتند 
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ه در و عاقب  اار بدين انجاميد اه برحسب امر سلطاك ازالي را بته لشتكرگاه ات

تروغ بود خواستند تا سلطاك او را ببيند و سخن او بشنود. سلطاك به ديدار ازالي 

بر پاي خاس  و او را در بر گرف  و بر انار تخت  نشتانيد. ازالتي تقريتري در 

حضور سلطاك ارد مشتمل بر دعا و ثنا و نصيح  و بياك حاجت ِ ختود، اته در 

اه آك سخناك را بنويسد تا بر وي  خاطر سلطاك بسيار مؤثر افتاد و از وي خواس 

بخوانند. از سلطاك حاج  و تقاضاي او اين بود اه وي را از درس گفتن معتاف 

دارد و بگذارد اه در اُنج خانه و خانقاهِ خويش بنشيند ومشكالت طالب علوس را 

 انند حل اند و جواب بگويد.اه به حضور مي روند و سؤالي مي

االستالس حجيةاس هرچه تمامتر مترخّص اترد. سلطاك او را با اعزاز و اار

 نسخة تقريري را اه پيش سلطاك ارده بود نوا  و فرستاد و چندي بعتد اتتاب

 الملوك را به جه  سلطاك تأليف و تقديم ارد.نصحةة

ها منتدرج است  اته نامة مختصر ديگري از قول او در اين مجموعة نامته

 گويد:يمضموك آك توصيه در باب اهل طوس اس  در آك م

ايزد تعالي ملك اسالس را از مملك  دنيا برخوردار اناد و آنگه در آخترت 

پادااهيي دهاد اه پادااهي روي زمين در وي حقير و مختصتر گتردد، اته اتار 

پادااهي آخرت دارد، اه مملك  روي زمين از مشرق تا به مغرب بيش نيست ، 

ال، و جمله زمين نسب  بتا و عمر آدمي در دنيا صد سال بيش نبُوَد در االبِ احو

پادااهيي اه ايزد تعالي اسي را در آخرت دهد الوخي اس ، و همتة واليتهتاي 

روي زمين گرد و ابار آك الو  است ، التوخي و گترد التوخي را چته قيمت  

بااد  و صد سال را در مياك ملك ازل و ابد و پادااهي جاوداك چه قدر بااد مي

تر از عبادت اص  ز عدل از سلطاك عادل فاضلاه بداك ااد بايد بود ... يك رو



 120 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

دول  بداد اه آنچه ديگري به اصت  ستال توانتد  ساله اس ، چوك ايزد آك سازِ

ارد تو به يك روز بتواني ارد، چه اقبال و دول  بااد زيادت ازين  و حال دنيتا 

انتد اته: چناك اه هس  بداك تا در چشم تو مختصر گردد، اه بزرگاك چنين گفته

اي ستفالين بتودي اته اي زرين بودي اه نمانتدي و آخترت اتوزهدنيا اوزهاگر 

بماندي، عاقل اوزة سفالين باقي اختيار اردي بر اوزة زرين فاني، فكيف اه دنيتا 

 اوزة سفالين اس  اه نماند و آخرت چوك اوزة زرين اه هرگتز نشتكند، عاقتل

هميشه پيش چشم ختود چگونه بُوَد اسي اه دنيا اختيار اند  اين مثل انديشد و 

حدي رسيده اس  اه عدل يك ساعته برابر عبادت صد ستاله دارد. و امروز بهمي

اند و الته بته سترما و ماك طوس رحمتي بكن اه ظلم بسيار اشيدهداس . بر مر

اي صد ساله از اصل خشك اده و هر روستايي را هآبي تباه اده اس  و درختبي

يال گرسنه و برهنه، اگر رضا دهد اه از پش  هيچ نمانده مگر پوستيني و مشتي ع

ايشاك پوستين باز انند تا زمستاك برهنه با فرزنداك در تنوري اوند رضا متده اته 

پوستشاك باز انند. و اگر ازيشتاك چيتزي خواهنتد همگنتاك بگريزنتد و در ميتاك 

 اوهها هالك اوند، و اين پوس  باز اردك بااد.

تو متذهب اته »د ند اه از وي سؤال اردناها آوردهدر همين مجموعة نامه

ضا در معقوالت مذهب برهاك و آنچه دليل عقل اقت»و او در جواب گف  « داري 

مَّته تقليتد ئاس را از ااند، و اما در اترعيات متذهب متن قترآك است ، و هتيچ

 «.ي بر من خطي دارد و نه ابوحنيفه براتيانم، نه اافعنمي
 

5 
 

ترين ترين مقتاس بته عتاليلتم از پست ازالي طوسي در پرتتو تحصتيل ع
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درجات علمي رسيده بود و در ساية حسن ذوق و حسن انتخاب و انديشتة بلنتد 

دستگاهي در دين اسالس تأسيس ارده بود اه بعد از پيمبر استالس از بتراي استي 

از ل ديگر توفيق چناك تأسيسي حاصل نشد. نزديتك بته هشتصتد و اصت  ستا

االسالس لقب دادند و اين نه از آك حجةوزگار او را گذرد، و در آك روفات او مي

لقبها بود اه در عصر ما معني خود را از دس  داده و بسيار فتراواك اتده است . 

تند )و اين را يكي از بزرگاك علم فاالسالس گفتند اين را نيز گحجةوقتي اه او را 

عبتداهلل  الدين سبكي گفته اس ، اته اگتر پتس از محمتد بتنو ارااك دين ت تاج

 بود.جز ازالي نميپيغمبري به دنيا آمدني بود آك پيغمبر به

ازالي در عالم اسالس مرازي ختا  دارد، هتم از لحتاظ فلستفه و هتم از 

لحاظ تصوف و دين و هم از وسع  اطالعات و معلومات و هم از اثترت تتأثير 

گي اه در افكار ديني و تعقُّالت مغرب و مشرق. از هماك حدود سي و هش  سال

ارد هم  بر ايتن گمااتته بتود اته در اترعيات و الهيتات در بغداد تدريس مي

اي بنمايد. در بغداد بيش از سي و پنج اتابخانته بتود، و در اسالمي اصالح عمده

اد و نتيجة آك آزادفكتري و تستاهل و نظامية بغداد طب و فلسفه نيز تدريس مي

اي فالسفه را خوانده و در دو اتاب تسامح نسب  به مخالفين بود. ازالي اه اتابه

تتدريج الفالسفه رأي ايشاك را باطل خوانده بتود بهخود مقاصدالفالسفه و تهاف 

خود در تح  نفوذ فكري فيلسوفاك قرار گرفته بود. اتاب منطقتي بتراي طريقتة 

اي استدالل ارعي نواته بود مبتني بر اصول منطق ارسطوئي با اصطالحات تتازه

حات منطق يوناني و نزديكتر به الفاظ و تعبيرات ارعي. براي خود اير از اصطال

نوعي فلسفة ديني هم تأسيس ارده و ترتيب داده بود اير از فلسفة يونتاني ولتي 

هرحال فلسفه بود. اقوال متكلّمين و حكماي الهتي از بتراي او تحصتيل يقتين به
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نمود، ولي قانع نميارد، صرف قبول تعبُّدي قول بزرگاك دين هم او را عقلي نمي

بتازهم در فلستفه عميتق اتد و  .توانس  بر عقل تنها بنتا نهتدالهيات را هم نمي

تواك به حقيق  اعلي و حق محض رستيد. عاقب  معتقد اد اه از آك راه نيز نمي

رامش ختاطر را از دست  داد و عاقبت  در ستال آاك و بدبيني او بيشتر اد و 

تدريس به بغداد رفته بتود، بيمتاري ستختي او ، چهار سال بعد از آنكه براي 488

عارض او اد اه قواي او را از اار انداخ  و مدت اش ماه او را حتي از سخن 

گفتن و درس دادك به ااگرداك مانع گرديد. در زمتاني اته در نشتابور بته درس 

خواندك مشغول بوده بود، به تصوف نيز توجه ارده بود و حتي عمتالً بته بعضتي 

وفيانه هم پرداخته بود. اينجا در بغتداد در ايتن بيمتاري ستخ  آك رياضتهاي ص

تصوف به ياري او برخاس  و او را از نوميدي نجات بخشيد. ادراك ارد اه اگر 

نمايد، اگر تعبُّدِ صرفِ متشرعه او را قتانع تعقّل محضِ فالسفه راه به حقيق  نمي

زل و راهتي اته آك را سازد، چيزي هس  بينابين، منزلتي بتين منتاو خرسند نمي

تواك اميد وصول به حقيق  را داا . آك راه تواك راه وسط ناميد، از آك راه ميمي

 نامند.را به اصطالح اهل طريق  راه يُحبُّهم و يحِبّونه مي

بحث در طريق  تصوف مستلزس وق  بيشتري اس  و بايد در گفتارهتاي 

اجمال بسيار تفاوت عمدة آك  مفصّل و مستقل به آك پرداخ . اينجا به اختصار و

گتذرس. عبتادت تعبُّتدي انم و ميرا با طريق  عبادت صرف متشرعه عرض متي

ختوانم و روزه پرستتم نمتاز ميتعليمي نوعي معامله اس . خداوندا متن تترا مي

انم، تو مترا در بهشت  ختود منتازل و گزارس و اعمال نيك ميگيرس و حج ميمي

انم تو مرا در دوز  مسوزاك و از عذاب افرماني نميدرجات عطا فرما، و گناه و ن

آخرت مصوك دار. تصوف ارتباه مابين دوستاك اس ، به قول رابعة عدويّه آتتش 
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زدك در بهش  و آب ريختن بر دوز  اس  تا خدا را به خاطر محبت  فيمتابين، 

داند دارد و ميطمع بهش  و بيم دوز ، بپرستند. صوفي خداوند را دوس  ميبي

اند تتا دارد. باطن خود را از صفات مكروه پاايزه ميه خداوند او را دوس  ميا

 اليق محب  و دوستي گردد.

د پيش از عهد ازالي اهل ارع و اهل تصوف نسب  به يكديگر بيگانه بودن

ورزيدند، دستگاه خالف  بغداد حسين بن منصور حالّج صتوفي را بته و عناد مي

جستد  را ستوزانيد و خااستتر  را در دجلته  فتواي اهل ارع بر دار اشيد و

، و ريخ ، و متشرعين معتقد بودند اه عموس صوفيه از ارع و دين روي گردانند

ادند اه چنين هم بودند. مستلماً اباحتيتاك اايد در مياك صوفيه اساني ياف  مي

نتد و اه به قول ازالي خود را به صوفيه بسته بودند از احكتاس اترع گريتزاك بود

 اردند.ينكه عناداً و عمداً برخالف ارع عمل ميحتي ا

گويند انديشة وفق دادك مابين اريع  و طريقت  از ازالي را چناك اه مي

ه آك بيماري سخ  جسماني و عذاب روحاني اه در سي و نُه سالگي در بغداد بت

ري آك مبتلي اد نجات داد و افا بخشيد. به فكر  رسيد اه از براي هتر دينتدا

ضروري اس  و از براي هر صوفي عمل اردك بته آداب عبتادت و  نزعة تصوف

 اعتقاد به ارع پيغمبر واجب اس  و اريع  و طريق  در پهلوي يكتديگر بايتد

 بند بااد تا به حقيق  برسد.بروند و اخص بايد به هردو پاي

از بغداد به حج رف  يعنتي بته قصتد حتج بيتروك رفت  )ظتاهراً در متاه 

ماهي بعد از آنكه دچار مرض سخ  روحي و جسمي  ، اش488الحجة سال ذي

اده بود، ولي ابتدا به جاي مكه به ااس رف  و دو سالي منزوي و معتكف گرديد 

المقدس سفر ارد و از آنجا به مكته رفت  و بعتد از آك مدينته را و سپس به بي 
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زيارت ارد و مدتها در صحراها گشته باز به ااس عودت ارد و بته اتنج اعتتزال 

الدين پرداخ . ده سال اين دورة عزلت  خزيد و به تأليف اتاب احياء علوس خود

به بغداد عودت و رجع  اترد. انتدك متدتي  498و هجرت او طول اشيد و در 

و وعظ اردك پرداخ ، ولي سال بعد ترك تتدريس  آنجا به تدريس احياء العلوس

احيتاءالعلوس ارد و به طوس برگش . در طوس اتابي به فارسي نوا  اه تتالي 

ك ايمياي سعادت اس . دستگاه ديني مبتني بر اتريع  و طريقت  را آاوس  و 

اه خود طرح ارده بود در اين دو اتاب به تفصتيل بيتاك اترده است  و تكليتف 

آدمي را در قبال خالق و در رفتار با همنوع خود بته صتورت عقايتد و عبتادت و 

ارده، ارح تغييرات باطني و سير  تنزيه باطن و اخالق حسنه و اخالق سيّئه معيّن

نفساني خود را اه منجر به يافتن اين راه وستط گرديتد در اتتاب مختصتر ولتي 

الضالل اه پنج سالي قبل از فوت نوا  آورده اس  و پرمعناي خويش المنقد من

بياك ارده اه چگونه اصناف مختلف طالبين حق را آزمود و در طريتق هريتك از 

د اس  و تنها طريق تصوف اس  اه انساك را به حتالتي آك طرق چه آفاتي موجو

 رساند اه وصول به حق را متضمّن اس .مي

الملك يتك ستال در مدتي اه در طوس بود به اصرار فخرالملك پسر نظاس

ز بته به نيشابور رف  و چند ماهي در نظامية آنجا تدريس ارد، ولتي از آنجتا بتا

ات و تصتوف پرداخت ، و ديگتر طوس برگش  و در هماك اهر به تعلتيم الهيت

 نتد مفيتداصرار سالطين و وزرا به اينكه به نيشابور يا بغداد رفته آنجا تتدريس ا

 نيفتاد.

ايوة تفكر و تعقل ازالي در اسالس بكلي تازگي داا  و منحصر به ختود 

او بود، و نظير آك ايوه را قرنها بعد از او دِاارت در اروپتا پتيش گرفت . امتيتاز 
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اك علماي دين اسالس در اين بود اه در اسب دانش و در اك اردك ازالي در مي

اد منتهاي جرأت و دليري را داا ، مثل در آنچه به عنواك علوس يقيني تعليم مي

طالّب علوس در مدارس جديد اروپايي معتقد بود اه هيچ امري را مسلّم و حقيقي 

ي ثاب  اده بااد، و نبايد امرد مگر آنكه حقيق  آك به دليل علمي و برهاك عقل

آك مسلم اده نيز همواره بايد در مظنة اك و ترديد بااد و راه بحث دربتارة آك 

باز بااد تا به مجردي اه خطا بودك آك ثاب  اد از عرصة مسلّمات اخراج گردد. 

بنابراين هيچ دستگاه ديني و دولتي و ديواني و هيچ مؤسسة علمتي هرگتز نبايتد 

الف امور مسلّمه بشود، و از انتقاد مطالبي اه بته عنتواك اي برخمانع اظهار عقيده

حقيق  پذيرفته اده اس  جلوگيري اند، و موافق  هم نبايد بنمايند اه دستگاه 

ديگري چنين منعي بكند. انساك در آنچه مربوه به انساني  اس  بايد آزاد بااتد. 

ر امتري را در همة انواع علوس بايد تحقيق و بررسي اود. بايتد ستبب و دليتل هت

االمتر بزرگتترين متانع وصتول بته جستجو ارد. قبول عقايد برحستب قتول اولي

حقيق  اس . اوراورانه به قول گذاتگاك نبايد متكي اد. خود او بدين جهت  

حظته اترد اته متا به بررسي عقايد متوروثي و ااتستابي ختويش پرداخت . مال

ري اته برهانشتاك همتراه توانيم به دريافتن حقيق  اميدوار باايم مگر در امونمي

خودااك اس ، يعني ادراك حسي هم مورد اعتماد نيس  و انساك را االباً فريتب 

دهد. حتي در صح  اصول ضرورية تفكر هم اك اس . پتس بتر عقتل نيتز مي

تواك اطميناك اعتماد نيس . حس بنا به اهادت عقل مردود اس ، به عقل هم نمي

 يا قاضي ديگري بااد.ارد. پس اايد باالتر از عقل حَكَم 

سپس احتمال اين را مي دهد اه زندگي در اين دنيا به قياس با دنياي ديگر 

خواب بااد و پس از مرر ااياء بر انساك به نحو ديگتري جلتوه نمايتد  وضتع 
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ديگري خارج از اين حيّزِ مكاك و زماك وجود دااته بااد و آك را بتتواك بتا قتوّة 

اي مثل قواي صوفيه و پيغمبتراك و راك ارد: قوهديگري اير از وجداك معمولي اد

 تواك وحي و الهاس ناميد.اي اه آك را ميباالتر از ادراك عقالني، قوّه

الضالل يا امي بعتد از آك زماك با المنقد مناالنوار اه ظاهراً همةدر مشكا

 العلوس )قستم اول،نواته اده اس  مطالبي گفته اس  اه قول خود او را در احياء

اود عقلتي اند و از آك معلوس مياتاب اول، فصل هفتم، در باب عقل تعديل مي

اتود و اار برده مياند آك عقلي اس  اه در امر استداللهاي ديني بهاه او ردّ مي

نتد  انند. اين متكلّمين به اعجاز معتقدمتكلّمين آك را وسيلة اثبات عقايد خود مي

 س  يتا از ده بزرگتترااند اه سه با ده برابر  تواند اثباتو توسط اعجاز آدمي مي

ظر ناس . اين در استدالل عقالني متكلمين مقبول اس  و اين اس  عقلي اه در 

 نند.اازالي مردود اس . ورنه مسائل عاليه را بايد بينش و تعقُّل متفقاً حل 
 

 يادداشتها
اردند و اراده مي معني واقعي آك را دگفتن. در آك زماك القاب معني داا  و وقتي اه حجّةاالسالس مي1

 فهميدند مقصود چيس .همه مي

ه بته . گويا ازالي نسب  خانوادگي ايشاك بوده اس ، چوك اه بحث از يك نفر ازالي ابير هست  ات2

بافي دااتته قولي عموي پدر او )يعني برادر جد ، بوده، و اگر اين نسب  ارتباطي با اغل صتوف

 وده اس .البد اغل آبا و اجدادي ب

انم، اما اگر بته تعبيترات معمتول آك عهتد . ببخشيد اه مطلب را با اصطالحات عهد خودماك بياك مي3

 اود.تحرير انم فهم آك قدري مشكل مي

ز اد و گاهي )بخصو  در اوايل و قبتل ا. مدارس گاهي به ناس دارالفقه يا دارالحديث نيز خوانده مي4

 اد.رس منعقد ميپيدا ادك مدرسه، در مساجد مجلس د

ااگرد  اه در آك قول ابوبكر بن العربي المعافري 510و  482المنطقيّين ابن تيميّه،   . اتاب الرد علي5

 اند.ازالي را در اين باب نقل مي
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 .478الحرمين در و اماس 477. ابوعلي فارمذي در 6

 :. اتب ازالي در ردّ بر اسماعيلياك به ترتيب تاريخي از اين قراراس 7

الحتق حجّيةالمستظهري اه چاپ اده اس  و منتخب آك با ترجمة آلماني نيز منتشر اده اس    

واب فصل جت 12جواب االمي از اسماعيلياك اه در بغداد بر ازالي عرضه اد  مفصل الخالف در 

ر او االمي اه در همداك بر وي عرضه اد  الدرج المرقوس بالجداول جواب االمي اه در طوس بت

امتاس    القسطاس المستقيم اتابي مستقل است  در بيتاك ميتزاك علتوس و اظهتار استتغنا ازعرضه اد

 الضّالل،)المنقد من     معصوس اه چاپ اده اس .

الدين )ربع مهلكتات، در آلماك به طبع رسيد در احياء علوس 1933. گذاته از اين رسالة مستقل اه در 8

 يشاك اااره ارده اس .اتاب دهم، صنف ثالث، نيز در چند سطري به ا

  داختل ، گويد وقتي اه ازالي وارد دمشق اد خواست247تا  246) ة. ابن ادّاد در االعالق الخطير9

اناختند متانع اتدند، روي بته جتامع دمشتق آورد و در خانقاه سمياطيّه اود، صوفيّه اه او را نمي

 اود.خوانده مي الزاوية الغزالحةس او اي از آك مقيم اد، و اين گواه به ناگواه

ت بار امسهجري مقارك با استيالي مغول بر ايراك دانشمندي در دهلي در در 620. اين اتاب را در 10

سعد )يتا ابتي ستعيد، الدين ابيالدين ايلتتمش به ناس وزير او ابوالمعالي محمد بن فخرالملك ارف

در دس  اس  )بنتده هنتوز  حيح از آكهاي متعدد قديم و صالجنيدي به فارسي ترجمه ارد. نسخه

اس، و سزاوار اس  اه ارباب هم  و استطاع  به چاپ اردك اين ترجمه نسخة ااملي از آك نديده

ي بر اي تازه و اامل و آك را چاپ و منتشر اردك، منت)اگر تماس بااد، يا به وادااتن اسي به ترجمه

 ترس عامّه قرار دهند.ز اتابهاي بزرر عالم را در دسزباناك بگذارند و يكي افارسي

يست . . اين اتاب يك باري در طهراك به اهتماس آقاي احمد آراس چاپ اده اس  اما چاپ ختوبي ن11

اي در اتابخانة خديوي در مصر مور  جمله نسخهنسخ قديم و معتبر از اين اتاب فراواك اس  من

اشتم يتا هفتتم هجتري در  اي متعلق بته قتركو نسخه القاسم الفقيهي،به خط عبداهلل بن ابي 576

اه فعتالً  1390اي در اتبخانة عاطف افندي به امارة ، و نسخه185اتبخانة چلبي عبداهلل به امارة 

جري اتاب  ه 700امضاي الحاقي هندوااه بن سنجر بن عبداهلل الجيراني را دارد، ولي اايد قبل از 

راي طهراك هس  و وسيله از باده بااد، و نسخة بسيار خوبي اس . عكس بعضي از اين نسخ در 

 تجديد چاپ فراهم اس .

انضماس ارح احوال ازّالي در چنتد اند اه بهاي از اين اتاب تح  عنواك راه رستگاري ارده. ترجمه12

 امارة مجلّة جلوه منتشر اده اس ، ولي به عقيدة من بهتر از اين بايستي.


