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  كشف و تجربة ديني در ديدگاه غزالي
  
  

  1محمدامين خوانساري  10/09/1392: تاريخ دريافت
    : تاريخ تأييد

  
  چكيده
. در فرهنگ اسالمي دارداي  اصطالحي جديد است، اما پيشينة گسترده» تجربة ديني«

تواند  اند، مي انديشمندان اسالمي دربارة حاالت كشف، مانند الهام و وحي داشته مباحثي كه 
غزالي، از جمله كساني است كه تحوالِت . انديشة اسالمي باشد  بستري براي اين موضوع در

در اين . ي داشته استاي در مباحث تجربة دين و مباحث گستردهگذرانده  اي را از سر گونه  تجربه
چنين  هاي غزالي در باب تجربة ديني ارائه شده است؛ هم نوشتار، گزارش و تحليلي از ديدگاه

بين انسان و هستي، » حجاب«و  به عنوان متعلَّق »يهست«و  به عنوان متعلِّق» انسان«جايگاه 
. اند برشمرده شدهروشن شده است و نيز اسباب و مقدماتي كه انسان بايد براي كشف اخذ كند، 

تجربة رؤيت خداوند .  پيامبرانه است ِگونه و گاهي هم وحي تجارب ديني نزد غزالي، گاهي الهام
اي مهم است كه غزالي، هم با رويكرد كالمي و هم با رويكردي عرفاني، به  در آخرت نيز، مسئله
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  مقدمه 
عنواني نوپديد در دوران جديد است و انبوهي از مسائل را در مباحث » تجربة ديني«هرچند 

الهيات، عرفان و فلسفة دين به همراه داشته است، اين مفهوم سابقة ديرين و فراگير در گسترة 
از جملة اين مفاهيم هستند كه در رابطه با » وحي«و » كشف«در اسالم، . تفكري ادياني دارد

  . اند انسان شكل گرفته و در علوم حديثي، فلسفي و عرفاني گنجانده شدهخدا و 
اجمال، ماهيت تجربة ديني را تبيين و تمايز آن را در  كوشش اين پژوهش بر اين بود كه به 

انديشة غزالي دربارة تجربة ديني با  گسترة فكري اسالم و مسيحيت بيان كند و در ادامه به 
و » هستي«بپردازد؛ بدين منظور، احياء علوم الدين و  من الضالل المنقذتأكيد بر دو كتاب 

. است  مباني بحث تلقي شده و ماهيت حجاب ميان انسان و هستي، تبيين شده» انسان«
  . اند بندي شده دسته» كشف«چنين اسباب و مقدمات  هم

  ماهيت تجربة ديني
مند بوده، در  كه تقريباً زمانرويدادي نفساني دانست «عبارت از  توان را مي» تجربة ديني«

» مند تقريباً زمان«با قيد » .گيرد و از آن تا حدي آگاه است معرض صاحب تجربه قرار مي
. شوند اند، خارج مي مند نيستند و در طول عمر به دست آمده هاي ديگري كه زمان احساس

ي بودن شخص در ، عدم اختيار و انفعال»گيرد در معرض صاحب تجربه قرار مي«منظور از قيد 
هاي دروني و نفساني را كه به طور مستقيم كسب  اين تجارب نيست، بلكه سلسله فعاليت

در اين تجارب، شخص بايد با قدرتي بيروني، تجاربي را احساس كند؛ . كند شوند را خارج مي مي
ز بخشي ا باشد، زيرا آگاهي» صاحب تجربه از آن تا حدي آگاه«چنين بايد در اين تجربه  هم

شود و آنچه بعدها گفته  ايجاد مي اين آگاهي در همان زمانِ تجربه . همان رويداد نفساني است
  ). 345ـ340: 1380فعالي، : ك.ر( شود، در واقع گزارشي از آن تجربه است مي

صورت بگيرد و متعلق آن، امري » دين«شود كه در محدودة  اين تجربه زماني ديني مي
طبيعي باشد؛ مثل وجود خداوند يا تجلي  موجود يا حضوري فوقديني باشد؛ متعلق آن، يا 

يا موجودي باشد كه به نحوي با خداوند مرتبط است؛ مثل شخصيتي مقدس و . خداوند در فعلي
 ).37: 1383پترسون و ديگران، ( ناپذير باشد؛ مثل نيروانا يا آن، حقيقتي غايي و توصيف

اي از  در پاره«. هايي است جربة ديني، تفاوتبايد توجه داشت كه ميان تجربة عرفاني و ت
كند خداي يگانة مورد اعتقاد بيشتر اديان و مذاهب را  تجارب، شخصِ صاحب تجربه احساس مي

اي ديگر از تجارب، احساس صاحب تجربه اين  تجربه كرده و آن خدا، غير او بوده است و در پاره
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و تمايز واقعي را تجربه كرده و حتي ميان است كه يگانگيِ همة چيزها و فقدان هرگونه غيريت 
نهند، اما  تجارب نوع دوم را همگان تجارب عرفاني نام مي. خود و حق، تغايري نديده است

به عبارتي ديگر،  ).316ـ315: 1380ملكيان، (» نامند تجارب نوع اول را بعضي تجارب ديني مي
تجربة «تجربة يگانگي چيزها را  نامند و مي» تجربة ديني«تجربة چيز يگانه، يعني خدا را 

  . خوانند مي» عرفاني
نكتة مهم در تفاوت تجربة ديني در حوزة اسالم و مسيحيت اين است كه در عالم مسيحيت، 

هاي خاص ذهني،  ايده هاي احساسي،  تجربة ديني مفهومي بسيار عام است و شامل انواع حالت
هاي  گونه نيست و مثالً به حالت ها و كشف و شهود عرفاني است، اما در جهان اسالم اين بصيرت

لگنهاوزن، (گردد  شود، تجربة ديني اطالق نمي در ضمن دعا و نيايش پيدا مي احساسي كه
1383 :9 .(  

توان در  تمايز ميان تجربة ديني به معناي اعم و تجربة عرفاني در مباحث اسالمي را مي
كشف صوري، كشفي است كه از طريق حواس . تفاوت ميان كشف صوري و كشف معنوي فهميد

كاكايي، (گيرد و كشف معنوي، كشفي مجرد از صورت است  گانه در عالم مثال صورت مي پنج
كند، اما كشف  ري، انسان با حواسّ باطني اموراتي را كشف ميدر كشف صو). 11-42: 1383

  . معنوي، ناظر به نوعي ادراك در مكاشفة عارف است كه از سنخ ادراكات حسي نيست
دارد، كشف، نوري است كه خداوند در دل انسان  المنقذ من الضاللدر مباحثي كه غزالي در 

اين كشف، آثار و عوارضي در . گيرد ل ميافكند و بيشتر معارف بشري به مدد آن نور حاص مي
از نظر غزالي، در ماوراي عالم عقل، جهان ). 540: ق1416غزالي، (كننده نيز دارد  زيست تجربه

شود و  گردد و به امور نهاني آگاه مي ديگري وجود دارد كه در آدمي، ديدة ديگري گشوده مي
اين خاصيتي است كه خداوند به . تكند كه عقل از ادراك آن ناتوان اس چيزهايي را درك مي

  ). 556: ق1416غزالي، (انسان داده است، تا بتواند حقيقت كشف را درك كند 

  غزالي؛ صاحب تجربة ديني
 المنقذاو در  1.توان در جايگاه كسي كه صاحب تجربة ديني است، بررسي كرد غزالي را مي

ويي را با سرشت خود آميخته است، ج او خوي حقيقت. پردازد اش مي حاالت شخصيِ اين دوره به

                                                      
لمنقذ را به طور تجربه غزالي در ا، »التجربه النورانيه عند االمام الغزالي من االنا المنطقيه الي االنا المتعاليه«كتاب  .1

ساختار تجربه غزالي در المنقذ، مضمون تجربه غزالي در المنقذ، نتائج فلسفي رويت غزالي مورد : خاص در سه مرحله
 .داده استبررسي قرار 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي
شم،

ه ش
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

122

اين حرصِ درك حقايق باعث شد كه او با تفكر در دين  .داند و اين را لطفي از جانب خداوند مي
تا جايي كه ناگه، بندهاي تقليد را . تقليدي اطرافيان، به حال دروني خويش نگاهي بيندازد

شود تا  اين آغازي مي). 538: ق1416غزالي، (بيند  گشوده و باورهاي موروثي را گسسته مي
و تمام علومي را كه » مطلوبش را علم به حقايق امور بداند«غزالي در مسير شناخت قرار بگيرد و 

ترديد . رود بيند و به ناچار، به دنبال طلب ماهيت حقيقت علم مي آور نيستند در ترديد مي يقين
رحلة بعد، به عقليات نيز اعتمادي رسد كه حتي به حسيات و ضروريات و در م جا مي غزالي به آن

اين  اين درد برايم كشنده بود و با«. شود جانبه در احواالتش مي او دچار ترديدي همه. كند نمي
اين مدت به اقتضاي حال، نه مقال، بر روش سفسطه  در. حال، نزديك دوماه دچارش بودم

  )539ـ538: ق1416ي، غزال(» بودم
اين رفع  او. ديني دانست  اي وادي حيرت را بايد نوعي تجربهدر واقع، خروج غزالي از اين 

داند؛ حالتي كه نه با دليل و نه با كلمات، بلكه بر اثر  مي» شفايي از سوي خداوند«حيرت را 
اين  1».هاست اين نوري است كه كليد تمام دانستني«. افتد نوري الهي بر دل انسان اتفاق مي

آن، شخص از رحمت پردامنة الهي  واسطة  في است كه بهناپذير؛ كش كشف، كشفي است دليل
نوري است كه «شود؛ كشفي است كه در آن اختياري نيست، بلكه به تعبير پيامبرانه،  سرشار مي

  ). 540: ق1416ي، غزال( 2»افكند خداوند در دل مي
سخن غزالي، حقيقتي را كه صوفيه مدعيِ آنند، اصيل دانسته و به تفصيل از حاالت صوفيان 

ها، از روي تجارب غزالي است كه  در واقع اين گفته). 542: ق1416ي، غزال(آورد  به ميان مي
آميخته با علم و «غزالي، حقيقت صوفيه را . ها را در راه كسب حقيقت ديني طي كرده است آن

هاي دشوار نفس و بركنار داشتن آن از  حاصل كارشان را ره سپردن از گردنه«داند و  مي 3»عمل
داند؛ از اين رو،  تر از عمل مي او در آغاز، علم را آسان. داند مي »هاي ناپسند و صفات زشت خوي

كند با خواندن كتب صوفيه، به كنه مقاصدشان  پردازد و سعي مي به تحصيل علوم صوفيان مي
 شود كه براي فهم تصوف بايد به تجربه آن را فهم نمايد و بين علم و دست يابد، اما متوجه مي

نامد كه  مي» صاحبان احوال و نه اقوال«او صوفيان را . بيند عمل از اين جهت، تفاوتِ بسيار مي
شود،  او دچار نوعي كشمكش دروني مي. بايد احواالت فارغ از علم را از راه سلوك و ذوق آموخت

  خداوند بر زبانم قفل نهاد و كارم از اختيار به اضطرار«: اي كه به تعبير خودش به گونه
                                                      

 .المعارف أكثر مفتاح هو النور ذلك .1
 .هو نور يقذفه اللّه تعالى في القلب .2
 .عمل و بعلم تتم إنما طريقتهم أن علمت .3
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اين احواالت و تجربيات، غزالي را به مدت ده سال در سفر ). 553: ق1416ي، غزال( 1»كشيد
نشيني و  او حاصل اين رياضت. كشاند، تا تجربيات عزلت، خلوت و رياضت را بچشد مي

  .داند مي 2ناپذير گزيني را انكشافاتي توصيف عزلت
 او در بيان. كند برساند، بسنده مياندكي از اين تجربيات در حدي كه نفعي  غزالي به گزارش 

صوفيان، از پيشتازان خلق به سوي خدايند كه همة حركات و سكنات : گويد اين حاالت مي
كليد تطهير دل، همان كليد در . ظاهر و باطنشان، مقتبس از باالترين نور، يعني نور نبوت است

مكاشفات و . خداست آخرين شرط هم فناي كلي در. نماز، يعني سپردن همة دل به خداست
رود كه در بيداري،  شود و تا جايي پيش مي مشاهدات از اول راه، كه فناي در خداست، شروع مي

. برد شنود و فيض مي كند و صوت و سخن آنان را مي فرشتگان و ارواح پيامبران را مشاهده مي
ها دشوار است  نرسد كه سخن گفتن از آ ها به درجات باالتر مي سپس از مشاهدة صورت و نمونه

كار به جايي . ها بپردازد، زيرا دچار خطاي آشكار خواهد شد تواند به تعبير آن و بيننده نمي
 غزالي همة. خوانند مي» وصول«اي  و دسته» اتحاد«، گروهي »حلول«اي آن را  رسد كه پاره مي

و معتقد است، كرامت اوليا ا. داند ناپذير مي اين را از مقوالت توصيف داند و اين امور را اشتباه مي
در غار حرا و  Jغزالي با اشاره به حالت رسول خدا. ناپذير است همانند حقيقتِ نبوت، توصيف
اين حالت را سالك با ذوق، : گويد مي» إن محمداً عشق ربه«كه  اين تعبير اعراب از اين حالت به

، »علم«تحقيق از راه برهان را اين عبارات،  در. يابند و ديگران از راه تجربه و شنيدن درمي
نامد  مي» ايمان«و باور از طريق تجربه و گمان درست را » ذوق«دريافت مستقيم آن حالت را 

  ). 555 -554: ق1416ي، غزال(

  ديدگاه غزالي در باب تجربة ديني
احياء كوشيم تا ديدگاه غزالي در باب تجربة ديني را با تأكيدي بر كتاب  در اين پژوهش مي

  . هاي تحول و عزلت وي است، بررسي كنيم كه حاصل سال علوم الدين،

  مباني بحث. 1

ميان . است» حجاب«بحث از كشف و تجربة ديني در گرو مباحث مختلفي، از جمله بحث 
» هستي«از . گيريم مي  مباني بحث را در هستي و انسان پي. هستي و انسان، حجاب وجود دارد

                                                      
 لساني على اللّه أقفل إذ االضطرار، إلى االختيار حد األمر جاوز .1
 استقصاؤها و إحصاؤها يمكن ال أمور الخلوات هذه أثناء في لي انكشف .2

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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گوييم و پس از آن به نقش و جايگاه حجاب  به عنوان متعلِّق مي» سانان«به عنوان متعلَّق و از 
 .پردازيم در بحث مي

واقع  در. حقيقتي است كه بايد از آن پرده برداشت» وجود« ي،از نظر غزال: هستي) الف
كثرت و  ينع وحدت در«او معتقد به . ن وحدت وجود دانسترادا را از طرفغزالي  توان يم

 يتِ نها به وحدت است، اما در يدنكثرت و رس ينف يد،آغاز توح. است» وحدت ينع كثرت در
وحدت است  توجه به كثرت، غرق در ينع در يعني كند؛ يو وحدت م كثرتد جمع موحّيد، توح
هرچه از طبيعت به عالم معنا و . )33: 1388يعي، رف( وحدت، نظر به كثرت دارد ينع و در

جهان، سراسر . يابيم تر درمي ها را شديدتر و اصيل وري پديدهتر شويم، حيثيتِ ن ملكوت نزديك
بنابراين، هستي پرتوي از جمال خداوند . اند نور است و نورهاي خاكي، برگرفته از نورهاي افالكي
در اين نگرش، هر . چيز، نور هستيِ اوست است و همه از اوست؛ بلكه خود اوست و هستيِ همه

ماند، وجه  وجه كيانيِ اشيا، نابودشدني است و آنچه مي. دارد» رباني«و » كياني«چيزي دو وجه 
كه خداوند،  اين پس اگر گفته شود در هستي جز وجه خداوند چيزي نيست، يعني. رباني است

خداوند متعال است و هرچه جز اوست،   وجود گوهري دارد؛ بنابراين هستيِ حقيقي، ويژة
حيث . ايجادي حيث وجودي و حيث : حيثيت دارد هستي هم از نگاهي دو. شود مي» اهللا وجه«

وجوديِ هستي كه همان هستِ حقيقي و راستين الهي است كه غنيّ بالذات و آفريدگار اشياست 
شده و سراسر  ايجاد  هايند كه هستِ مجازي، ايجاديِ هستي، پديده حيث . و تنها موجود، اوست

: 1388رفيعي، : ك.ر(هم خداوند است  پس در اين نگرش، هستي يكي است و آن. اند فقر ذاتي
  ).36ـ28

» عالم ملك«. عالم ملك، جبروت و ملكوت: كند غزالي عالَم را به سه بخش كلي تقسيم مي
عالم قدسي » عالم ملكوت«. همان عالم خلقت، شهادت و همين خاك و افالك و ناسوت است
هم » عالم جبروت«. هاست آناست كه جايگاه فرشتگان است كه افاضة نورها بر انسان از جانب 

عالم جبروت، همانند كشتي ميان . ميان ملك و ملكوت است؛ آغاز ملك و پايان ملكوت است
رود، در عالم ملك است و اگر بتواند سوار كشتي  زمين و آب است؛ كسي كه در زمين راه مي

ي در آب راه شود، همانند كسي است كه در كشتي سوار شده و اگر بتواند بدون احتياج به كشت
  . رود، در عالم ملكوت است

ملكوت، در گرو نحوة ارتباط ميان عالم محسوس و عالم معقول  رمزگشايي از عالم ملك و
اين موازنه بر  غزالي با پذيرفتن موازنة ميان عالم محسوس و معقول و تأثير شناخت. است



 

 

125 

الي
غز

گاه 
ديد

در 
ي 
دين

بة 
جر

و ت
ف 

كش
  

اين موازنه . ف كرده استشناخت ارتباط ملك و ملكوت، به نوعي تشكيك در مراتب هستي اعترا
از . داشته باشد در فهم ديني   اي تواند پايه و اساس بسياري از مسائل باشد و نقش عمده مي

تمثل حقايق، مثال يا تمثلي . است» تأويل«يا مسئله » تمثل حقايق«اين مسائل، بحث  جملة
زيبايي معنوي و جمال يابد و حاكي از  است كه به شكل نور يا صورتي زيبا براي انسان ظهور مي

به عبارت ديگر، تمثل به معناي تغيير و انقالب نيست، بلكه تنها نوعي ظهور و . حقيقي است
يا تمثل  Jكند؛ براي مثال، ظهورات جبرئيل بر پيغمبر تجلي است كه حقيقتي را روشن مي

» تعبير«تأويل نيز به منزلة . ، نوعي تجلي و ظهور از حقيقتي استhبشر براي حضرت مريم
تواند تعبير كند كه عالم مثال و مناسبات ميان معاني گوناگون را دريافت كند؛  است؛ كسي مي

از عالم مثال و تمثل نشئت  مناسباتي كه با وجود اختالف ظاهري، با يكديگر مناسبتي دارند كه
و ملكوت  بنابراين، انسان توانايي رسيدن به حقايق ).172ـ141: 1383ديناني، : ك.ر(گيرد  مي

نمايند، بلكه همواره به صورت تمثل  اين حقايق به آشكارا رخ نمي را در عالم رؤيا دارد، ولي
واسطه را از جانب  برسد كه علم و معرفت بي تواند به جايي انسان در مسير معرفت مي. است

راي ساير اين شايستگي را ب اين معرفت را مخصوص انبيا ندانسته و غزالي. خداوند دريافت كند
  . ها نيز قائل شده است انسان

اين نوع تفسير معنوي از عالَم، . گراست بنا بر آنچه گذشت، نگرش غزالي به عالَم، وحدت
. اي كه هميشه همراه با تجربه است گونه دهد، به گون با عالم قرار مي انسان را در موقعيتي هم

ت تا نتواند عالم را بشناسد، بلكه او جزئي از انسان، ديگر جزئي دورافتاده و يا افكنده از عالم نيس
. دنبال آن غايت حقيقي هستند عالم معنوي است و غايتي برايش متصور است كه تمام عالم به

تواند از عالم ملك به عالم ملكوت راه  انسان با درنوريدن ميان عالم محسوس و عالم معقول مي
  . يابد و اسرار عالم ملكوت را بگشايد

او . هاي فكري گوناگوني است  شناختيِ غزالي، متأثر از نحله هاي انسان انديشه: انسان) ب
نفس، . داند شناخت انسان را در گرو شناخت مسائل نفساني، و وجود نفس را از بديهيات مي

نفس، جايگاه معقوالت است و . ذات است پذير نيست و قائم به  جوهري ملكوتي است كه تقسيم
نفس، نابودي ندارد و خطاب شرع به آن است و دائماً . ناپذير است اني و مكانناپذير، فرامك حلول

اين اساس،  غزالي به دوگانگيِ نفس و بدن معتقد است كه بر. در حفظ، شناخت و تفكر است
شود، جسم  آنچه نابود مي. جسم انسان، تنها بهرة خاكيِ وجود انسان و نفس، بخش افالكي است

جوهر . ، زيرا جسم از ماده و نفس، جوهري مجرد و ملكوتي دارداست و نفس جاودان است
  . نفس، مجرد و روحاني است و آبشخور الهي دارد

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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آيه  اين  گانة نفس براساس به مراتب پنج» نور«آية  در تفسير  ،مشكاة االنوارغزالي در 
  پردازد؛  مي

  . كند گانه را دريافت مي نفسي كه ادراكات حواس پنج ):مشكات(نفس حساس 
كند و به  هاي نفس حساس و حسي را انباشته مي نفسي كه دريافت ):زجاجه(نفس خيالي 

  . گذارد هنگام نياز در اختيار نفس عقلي مي
نفسي كه ادراك معاني فراحسي و فراخيالي، يعني معارف ضروري كلي  ):مصباح(نفس عقلي 

  . كند را مي
ها با يكديگر، معارف  نفسي كه با دريافت امور عقلي و تركيب آن ):شجره(نفس فكري يا نظري 

  . آورد تازه پديد مي
معارف ملكوتي و رباني . نفسي كه ويژة پيامبران و برخي اولياست ):زيت(نفس قدسي نبوي 

  .كند ها ناتوان است، در اين نفس تجلي مي كه نفس عقلي و فكري از درك آن
اي كه گاهي نفس به تنهايي و فارغ از جسم عمل  نظر غزالي، اصالت با نفس است، به گونهاز 

كند؛ همانند ادراك از راه رؤياي صادقه و يا الهام است؛ البته ميان نفس و بدن، پيوند برقرار  مي
شود كه نفس نه تنها در تن خويش، بلكه بر اشخاص و اشيا هم  قدرت نفس گاه چنان مي. است
بهره ماندن نفس از  در اين نگرش، مرگ نيز گسستنِ پيوند نفس با تن و بي. واند تصرف كندت مي

بر اين اساس، . برد هاي حقيقي انسان را از بين نمي حواس، حركات و تخيالت است، اما ويژگي
غايت دنياييِ مطلوب، در حصول علم و . داند غزالي براي نفس غايات دنيايي و عقبايي متصور مي

نفس در فرجامين . ي و در نهايت، رسيدن به توحيد محض، فهم، شهود و وحدت وجود استآزاد
مرحلة توحيد، كه همان مرحلة فناي در توحيد است، تمام هستي را خير مطلق و نيكوييِ مطلق 

غايت . شود يابد و جزئي از آن مي اين زيبايي، خير و هماهنگي متحد مي بيند و خود را با مي
  ).69ـ54: 1388رفيعي، : ك.ر(اهللا يا ديدار خداوند در سراي جاويد است  وب هم لقاءعقباييِ مطل

  حجاب. 2

است، زيرا انسان » حجاب«حقيقت بحث از كشف و تجربة ديني، در گرو بحث از حقيقت 
ميان انسان و هستي را شناخت، بايد حقيقت حجاب را بشناسد تا بتواند از   كه موازنة پس از اين
از نظر غزالي، دل هر شخصي، مستعدّ دريافت حقيقت . درگذرد و به كشف دست يابدموانع آن 

بايد موانع تجلي . را از دل بزدايد ها حجابي كه به شرطحق و تجلي اشياي گوناگون است، 
غزالي، ( ي دل را برطرف كرد، تا حجابي ميان دل و حقيقت حايل نباشدها حجابحقيقت و 

دل، حقايق : از نظر غزالي، هنگام حصول علم سه چيز وجود دارد كه عبارتند از ).33: 8تا،  بي
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دلي است كه حقايق اشيا در آن نقش » عالِم«اشيا و حصول و حضور حقايق در دل؛ بنابراين 
  . هم حصول آن نقش و مثال است» علم«نيز همان حقايق اشياست؛ » معلوم«بسته است؛ 

نقصاني . 1: شمارد را چنين برمي ها آن غزالي ج سبب است كهخالي ماندن قلب از علم، به پن
تيرگيِ معاصي بر دل . 2؛ شود ميكه در دل شخص وجود دارد، كه مانع ظهور علوم نزد شخص 
شخص، مقابل حقيقت . 3؛ شود ميشخص متراكم شده و مانع پديدار شدن حق در دل شخص 

حجابي كه . 4ر از كسب حقيقت است؛ شخص در مسائل ديگري غي شةاندي مطلوب نباشد؛ يعني 
روش تقليدي  به همان، شخص شود ميو سبب  شود ميميان شخص و حقيقت حق حايل 

و به همين  نددا نميشخص جهت مطلوب را . 5خودش بماند و به دنبال ادراك حقيقت نرود؛ 
  ).25ـ23: 8تا،  غزالي، بي(جهت در گمراهي مانده است 

، زيرا هر دلي به ندك يمكند، به حقايق امور معرفت پيدا اين اسباب را رفع  اگر شخص
به . هدف خلقت انسان نيز بر همين اساس است. ، صالحيت معرفت حقايق را داردفطرتش

سخني ديگر، امانتِ الهي خداوند به بندگان، معرفت و توحيدي است كه خداوند در نهان بشري 
به تعبير . شود ميعناي بهشت مشخص بر همين اساس است كه جايگاه و م. قرار داده است

 ها حجابهر آنچه شخص » .اندازة فراخيِ معرفت اوست فراخيِ ملك بنده در بهشت، به «: غزالي
تعالي و صفات و افعال الهي براي شخص روشن گردد،  را بزدايد و معرفت حاصل كند و حق

نيست؛ اشراقي كه تجلي جز اشراق نور معرفت  چيزي » تزكيه«معناي . شود ميمعرفت او بيشتر 
هيچ علمي است؛ نه علم كسبي و نه  مراتبي كه گاهي بي. شود ميايماني نشان داده  او در مراتب 
ايمان  «ايماني از استدالل كسب است كه آن را  گاهي هم . ايماني عوامانه است اين، . علم الهامي
اي به نور  فانه است كه مشاهدهايماني عار باالترين مرتبة اشراق معرفت، . دننام يم» متكلمان

  ).27ـ25: 8تا،  غزالي، بي(يقين است 
مرتفع شود، تواناييِ اين را دارد كه حقيقت حق در وي متجلي  ها حجابكه   دل در صورتي

 كه بين مانند يمي ا پرده؛ همانند شوند يماين پنج حجاب ميان دل و حقيقتِ دل، مانع  شود، اما
 در اين معنا، لوح محفوظ لوحي است كه تمام قضاي. شوند يمدل و لوح محفوظ واقع  ةآين

 گفت، قلب و لوح محفوظ همچون توان ميدر واقع . الهي تا روز قيامت در آن منقّش است
، اما شود ميبخشي حاصل  يي هستند كه در صورت تجلي حقايق از لوح به قلب، معرفتها هآين

و گاهي به  شود ميآينه است كه گاهي به دست برداشته  دو حجاب همچون مانعي ميان
  را از چشم دل باز كند و بعضي از ها حجابلطف الهي عطا شود و  حةيراكه   اي ي؛ به گونها حهيرا

  ).32: 8تا،  غزالي، بي(حقايقي كه در لوح محفوظ نگاشته شده است، آشكار گردد 
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ي ميان حقّ ها حجابشرطِ اراده در رفعِ . شخص بر آخرت است ارادةآگاهي بر نفس،  الزمة
مال، جاه، تقليد و : هايي مانند غزالي حجاب. بايد حجاب ميان مريد و مراد رفع شود. و فرد است

ها با شروطي   رفع هر كدام از اين حجاب. داند ها و موانع مي اين حجاب معصيت را از جملة
ملك خويش، مگر به قدر ضرورت بيرون كند، از مواضع جاه  مريد بايد مال را از. ممكن است

. چنين بايد حجاب تقليد را بزدايد و از تعصبات مذهبي بگذرد برخيزد و به تواضع روي آورد؛ هم
معصيت نيز حجابي است . بايد با مجاهده به دنبال كشف باشد و از مجادله در تعصب بپرهيزد

حجاب كند، در ابتداي مسير اصالح قرار گرفته و بايد با  مريدي كه رفع. شود ميكه با توبه رفع 
گرسنگي، كليد . گزيني، رياضت بكشد اموري همانند گرسنگي، بيداري، خاموشي و خلوت

. بيداري، سبب صفاي دل است. مكاشفه است و در مقابلش قوت، حجابي براي مكاشفه است
دل از عاليق مادي خالي شود  در عزلت بايد. ديآ يمعزلت به دست  واسطةخاموشي نيز به 

  ). 145ـ135: 8تا،  غزالي، بي (

  اسباب و مقدمات كشف. 3

براي رفع حجاب ميان انسان و هستي، و رسيدن به مقام كشف، بايد مقدمات و اسبابي را 
  : توان در آثار غزالي برشمرد، چنين هستند اسباب و مقدماتي را كه مي. طي كرد

طريق . يعني دو معرفت در دل حاضر شود، تا معرفت سوم حاصل گردد» تفكر«: تفكر) الف
اساميِ ديگر . معرفت هم يا به تقليد است يا به شناخت نفسيِ شخص، كه نتيجة آن تفكر است

فايدة تفكر در تكثير علم و . هاي تفكر هستند  اعتبار، تذكر، نظر، تأمل و تدبر، مرادف: همچون
گردد كه به فطرت در دل حاصل  مي ها گاهي به نور الهي حاصل   اين معرفت. معرفت است

از نظر غزالي، . گونه كه انبيا چنين بودند؛ گاهي هم به تعليم و ممارست است گردد، همان مي 
هاست؛ البته ثمرة خاصة آن، علم است و چنين سيري را طي   »علم، حال و عمل«ثمرة تفكر در 

گردد؛ و هنگامي كه حال دل  مي حاصل گردد، حالِ دل هنگامي كه علم در دل «: كند مي
گردد؛ پس عمل، تابع حال و حال، تابع علم است و علم، تابع تفكر  مي گرديد، اعمال جوارح 

  ).65ـ63: 15تا،  غزالي، بي (» بنابراين، تفكر، مبدأ و مفتاح همة خيرات است. است

، محاسبه، اند دهارباب بصائر آن را ذكر كرغزالي از جمله اموري را كه : مراقبه و محاسبه) ب
او شش مرحله را به تفصيل بيان ). 5: 15تا،  غزالي، بي(مراقبه و مطالبة نفس دانسته است 

  . مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاقبه، مجاهده و معاتبه: كند مي
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فا ي نفس گفته شود و بر آنچه با او وها يموظفمشارطتِ نفس بدين معناست كه  :مشارطه
  . كرده است، شرط و مطالبه كند

معرفت . حالت در مراقبه، به مراعات دل به سوي رقيب و مشغول شدن به آن است :مراقبه
كساني كه معرفت به اموري همانند خداوند و عالم ديگر را دارا . حاالت است ثمرةدر مراقبه، 

ند و فارغ از ديگران و ا ل الهياينان يا از صديقين و غرق جال گردند؛ ، از مقربان الهي ميباشند
يقين به خداوند در ظاهر و باطن غالب  شانيها دلند كه در ا شوند؛ يا از پرهيزگاراني مردم مي

بر اعتدال  شانيها دلرا مدهوش نگردانيده، بلكه  ها آنجالل خداوند،  مالحظةگشته است، اما 
  . باقي مانده است

سرماية بنده . معناي حساب با شريك آن است كه در سرمايه و سود و زيان بنگرد :محاسبه
  . در دين، فرايض؛ سود، نوافل، و زيان، معاصي است

حساب كند و از اكتساب معصيت و ارتكاب تقصير در حّق خداوند  به نفسهرگاه كه  :معاقبه
يت بر شخص آسان و سببِ نترسد، نبايد نفس را رها كند، زيرا اگر چنين كند، انجام معص

  . ، بلكه بايد نفس را عقوبت كندشود ميهالكت شخص 
چه معصيتي كرده است كه  ديببناين گونه است كه با نفس خود حساب كند و  به :مجاهده

بايد نفس را معاقبت نمايد و اگر كاهلي كرده است، بايد آن را ادب كند تا تدارك و جبران 
  . شود ها شده فوت

دشمنان، نفس است كه ميان دو پهلوي شخص است كه تمايل به شرّ  نِيتر شمند :معاتبه
 ، به اميدشود ميدارد و از خير گريز دارد؛ پس اگر نفس را توبيخ و دائماً مالمت كند، نفس لوّامه 

: 15 تا، يب ي،غزال: ك.ر. (بندگان راضي و مرضي قرار گيرد زمرةكه نفس مطمئنه شود و در  اين
5-55.(  

عالج هر چيزي . از نظر غزالي، براي هر نوع بيماري، عالج و دارويي هست: رياضت نفس) ج
اين است كه  اصل مهم در مجاهده. به ضد آن است و عالج دل هم در رياضت و مجاهدت است

اي براي  او در بيان عالمت و شاخصه). 113ـ109: 8تا،  غزالي، بي(بر آنچه عزم كرده، وفا كند 
؛ اگر او كند ميامراض دل، به اصل اشيا و موجد و مخترع حقيقي، كه خداي متعال است، اشاره 

اين است كه چيزي را  چيز شناخته شده و اگر هم شناخته نشود، همانند شناخته شود، همه
الزمة معرفت، حب و دوستي است و عالمت . عالمت شناخت هم محبت است. ته استنشناخ

  ).114ـ113: 8تا،  غزالي، بي(دوستيِ عارف، به عدم تأثيرپذيريِ دنيا بر اوست 
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طريقة مجاهده و رياضت براي هر انساني بر اساس احواالتش، مختلف «از نظر غزالي 
هر انساني بر حسب احواالت خويش، بايد از اساس، اصل در اين است كه  نيا بر؛ »شود مي

درگذرد؛ اگر كسي به مال يا مقام يا وعظ يا عزت و يا  ،كند ميچيزي كه شاديِ او را فراهم 
چنين هر انساني بايد از مردم  هم. اين امور را ترك كند بايد ،كند ميواليتي احساسِ شادي 

. بت كند و مشغول به فكر و ذكر الهي شودعزلت بگيرد و به نفس خود بپردازد؛ بايد از دل مراق
از نظر او، انسان هميشه در معرض شهوت و وسوسه است؛ لذا انسان بايد هميشه در حال 

  ).124: 8تا،  غزالي، بي(مجاهده باشد 

از نظر غزالي، عزلت فوايد و آفاتي دارد كه هركس بر اساس حاالت خويش بايد : عزلت) د
: 6تا،  غزالي، بي: ك.ر(را انتخاب كند، هرچند اعتدال بهترين است  مسير عزلت يا پيوند با مردم

اين آداب را بايد از نيت تا عمل متلبّس  كهكند  ميغزالي براي عزلت، آدابي را ذكر ). 89ـ63
كه شرّ نفس خود را از  اين گيرنده به عزلت خويش بايد چند نيت كند؛ از جمله عزلت. بود

پس . مردمان بازدارد، از شرّ بدان سالمت طلبد و همت خويش را در عبادت خداي تعالي گمارد
 شيبراعزلت  ثمرةاز اين، شخص بايد در خلوت بر علم، عمل، ذكر و فكر هم مواظبت كند تا 

كند، اجتناب  ر مييي كه او را از ذكر دوها وسوسهدر عزلت شخص بايد خود را از . حاصل شود
نشيني  صبوري بورزد و با پارسايان هم ها رنجاندكي، قناعت ورزد، در  ورزد و بايد در معيشت به 

  ).92ـ91: 6تا،  غزالي، بي: ك.ر(داشته باشد 

سماع، آوازي است كه حال . سماع و وجد از اصطالحات صوفيانه است: وجد و سماع) هـ
. كشاند شخص را به حالت وجد ميو ) 1013: 1373،2سجادي، (كند  شنونده را منقلب مي

موجود كامل با شود و خود را  مى غكه در آن انسان از اوصاف بشرى فاراست حالتى وجد، 
غزالي با نگرشي فقهي خود، سماع ). 658: 1366صليبا، (يابد  يعنى با خداوند متحد مى ،متعال

اي غير از  از نظر غزالي سماع در ابتدا، بهره). 149ـ140: 6 تا، غزالي، بي: ك.ر(داند  را مباح مي
شخص مبتدي در . كند  لحن و نغمه ندارد و شخص بر اساس حاالت نفساني، آن را معنا مي

كه  اي ابتداي حاالت سماع، احواالت نفس خويش را در معاملة با خداوند حمل كند، به گونه
كه گام در حقيقت سماع  مبتدي. گاهي حالت راحتي و گاهي حالت شدت را تجربه نمايد

، بايد در ابتدا از لحاظ معرفتي علم به خداوند داشته باشد، وگرنه در سماع او آفاتي گذارد يم
سماع حقيقي، شخص را به نوعي جدايي از نفس و . كشاند يمكه شخص را به كفر  ديآ يمپديد 

خورده و  گردد كه در عين شهود غوطه شخص همچون مدهوشي مي. رساند حاالت خويش مي
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در اين حالت، شخص . است» مشهود«است كه از همه فاني شده، مگر از يكي كه آن  اي به گونه
از شهود هم فاني است، زيرا اگر شخص به شهود و نفس خود كه مشاهِد است التفات كند، از 

ات اين را مقامي از مقام غزالي. گردد ؛ بنابراين شخص به تمامه، مشهود ميشود ميمشهود غافل 
خيال كسي كه دعوي حلول و اتحاد . كه بايد در همان مقام بررسي شود نددا ميعلم مكاشفه 

  ). 169ـ176: 6تا،  غزالي، بي (سر داده، از همين روي ناشي شده است » انا الحق«كرده و 
اين نكته توجه داد كه وجد و سماع، از مذهب  بايد به» وجد و سماع«البته دربارة سبب 

  . و از اين منظر، باطل هستند 1شيعه نيست

  فـشـك. 4

نزد غزالي، معرفت و علم در انسان گاهي به شيوة معمول و از طريق استدالل و آموختن 
اين معرفت به شيوة  ؛ گاهي نيزنامند يم» اعتبار و استبصار«اين معرفت را  دد كهگر كسب مي

اي كه  ونهگ ، به شود ميلقا ورت ناگهاني به شخص اص  معمول نيست، بلكه معرفت در دل به
و به  شوند يماين معرفت را كه در قلب يا دل القا . حاصل شده است شيبرافهمد چگونه  نمي

  . گويند» الهام«، دآين ينمكسب و استدالل 
كه  شود ميحاصل  اي اين علم به گونه ة حصول علم در الهام، مراتب متفاوتي دارد؛ گاهينحو

» القا يا در دل دميدن«و يا » الهام«اين حالت را . چگونه و از كجا حاصل شده است نددا نميفرد 
كه  شود ميحاصل  اي و گاهي اين علم به گونه. گويند و مخصوص اوليا و برگزيدگان است مي

اين صورت كه فرشته و كسي كه  اين علم، مطلع است؛ به فرد از سبب و منبع معرفتي حصول
گويند و مخصوص  مي» وحي«اين حالت را . كند مينموده است را مشاهده  علم را در دل القا

  ). 32: 8تا،  غزالي، بي(پيامبران است 
دهد؛ گاهي در خواب است و  در حاالت گوناگون روي مي ها حجاباز نظر غزالي، كشف 

 رود يمكنار  ها حجاب؛ گاهي در بيداري كند ميآينده علم پيدا  شخص در اين حالت، به مسائل
و به  اي ؛ گاهي هم كشف به صورت لحظهشود ميو علوم غريبه از پس پردة غيب در دل حاصل 

غزالي، (اين حالت بعيد است  لطف الهي است؛ و گاهي كشف پيوسته و دائمي است، هرچند
ارباب قلوب، اسرار يري ديگر، به تعب؛ كشف مختص به ارباب قلوب استاو،  از نظر). 32: 8تا،  بي

                                                      
و  كنديحذف م يرا به كل» كتاب آداب سماع و وجد« ياءاالح يبتهذ يف يضاالمحجه الب در مقدمه يكاشان يضف .1

مقدمه اشاره به نكته دارند كه  يندر ا يكاشان يضف. كند يم يگزينجا» و اخالق امامه يعهكتاب آداب ش«آن  يبجا
 )4: 1ق، 1417 ي،كاشان يضف: رك به. (يستن) هم السالميعل( يتسماع و وجد از مذهب اهل ب
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جايي كه همگان به مقامات كشف  اما از آن. )139: 1تا،  غزالي، بي( كنند يرا كشف مملكوت 
بهره ماندن افراد از اين علوم، نبايد موجب  كه بي دهد مياين نكته آگاهي  رسند، غزالي به نمي
  ).140ـ139: 1تا،  غزالي، بي(اين حقايق شود  انكار

وانند بدان دست ت گونه است؛ گاهي همه ميبنا بر آنچه گذشت، كشف در نظر غزالي بر دو 
. يابند كه آن را الهام يا القا گويند، و گاهي مختص پيامبران الهي است كه آن را وحي خوانند

الهام، منشائي دروني و كشفي معنوي است كه صرفاً به دل شخص القا شده است؛ بنابراين الهام 
ست، اما وحي كشفي خارجي و شهودي به به شخص فاعل بستگي دارد و از خطا كامالً مصون ني

وحي كامالً . كننده است عنايت و موهبت خداوند است كه مشروط به مشاهدة فرشته و دريافت
  . كنندگان آن در تمام مراحل دريافت و فهم، معصومند مصون از خطاست، زيرا دريافت

ا، به نور معرفت دست از نظر غزالي، بايد از طريق رفع رذايل و زدودن علقة دني: الهام) الف
و او را سرشار از نور علم  شود مي اش بندهاين حاصل شود، خداوند متولّيِ دل  هنگامي كه. يافت

را جزم كند تا با طلبي حقيقي به دنبال رحمت گستردة  اش ارادهانسان بايد همت و . ندك يم
اند كه  آنان كساني. اين امور است در واقع، جوهرة نبوت انبيا و اوليا نيز در انكشاف. الهي باشد

اين كشفي حاصل از آموختن نبود؛ كشفي حاصل از  حاصل شد و شانيها دلانكشاف امور بر 
  ).33: 8تا،  غزالي، بي(ي بشري بود ها عالقهترك و بيزاري از دنيا و 

انَد و در انديشه را از دنيا برگرد اولين شرط در اين طريق، قطعِ عاليق دنياست؛ او بايد دل و 
تعالي بگويد؛  در اين حالت او بايد فقط ذكر حق. كنجي به اعمال و فرايض ديني خلوت گزيند

بگويد تا به حالتي برسد كه نيازي به » اهللا اهللا اهللا«قدر به زبان و با حضور دل، ذكر  يعني آن
كه شخص به حالت  شود مي  اي به گونه. اين كلمه بر سر زبان روان باشد جنبانيدن زبان نباشد و
از نظر غزالي، . اين حال را دارد و در انتظار رحمت و نعمت الهي است ،اختيار و به طور مداوم

اين مسير به  راه. شمار آدميان است تفاوت افراد در اين مسير، به تفاوت خلقت و اخالقيات بي
  ).35ـ33: 8 تا، غزالي، بي( اند شمردهقدري سخت و ناهموار است كه بعضي آن را بعيد 

ات، تجربيات و مشاهدو نيز بيان ) 43ـ41: 8تا،  غزالي، بي (غزالي با بيان شواهدي از شرع 
د، مؤيداتي بر برتري علوم الهامي بر علوم نام يمناپذير  را دليل قاطع انكار ها آناي كه  ادله

كه در زندگي يافته از دو امر يقيني و محسوسند  اين داليل قاطع، تشكيل. نمايد تعليمي مي
چنين اخبار غيبي، كه  كند با احواالت رؤيا و هم در واقع غزالي سعي مي. بشري وجود دارند

  . اين مسئله را اثبات كند ،فرستادة خداوند بيان فرموده است
  اين دليل كه شود؛ به امور غيبي كشف مي  آن از عجايب شگرفي است كه با » رؤياي صادقه«
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پس اثبات كشف غيبي . اند آن به اموري غيبي پي برده وسيلة  رده و بهخواب را همگان تجربه ك
خواب و بيداري، مشتركات بسياري دارند، و تفاوت خواب و . در بيداري، امري محال نيست

  . ايستند و اشتغالي به محسوسات نيست بيداري، تنها در حواس است؛ در خواب، حواس بازمي
غزالي . اين مطلب است ، دليل ديگري بر اثبات»آينده اموراخبار فرستادة خداوند از غيب و «

 رس همگان بوده و قرآن نيز مشتمل بر با استناد به اخبار، به امري تمسك جست كه در دست
خواهد مطلبي را در حقّ غير  اين اخبار غيبي در حقّ نبي، مي غزالي با اثبات. اين اخبار است

نبي در . اين امور براي نبي جايز باشد، براي غيرنبي هم جايز است نبي نيز ثابت كند، زيرا اگر
. كند و مشغول به اصالح خلق است اين تعريف غزالي، شخصي است كه كشف حقايق امور مي

اين كشف حقايق در وجود شخصي غير از نبي كه مشغول به اصالح خلق نيست، محال  اثبات
است، ولي » مكاشف بالحقائق«وجود شخصي كه اين امور را در  توان نيست؛ بنابراين مي

  . است» وليّ«اين شخص نبي نيست، بلكه او . است، ثابت دانست» اصالح الخلق اليشتغل به«

المنقذ من ترين سخن دربارة حقيقت نبوي را از غزالي در كتاب  توان ناب مي: وحي) ب
ياب تصوف  و طريق حقيقت كه به تفصيل از تجربيات خويش او پس از آن. به دست آورد الضالل

او در ابتداي بحث از . پردازد مي» حقيقت نبوت«گويد، به دليل نياز شديد مردم، به بحث از  مي
داند كه از  گوهر انسان را در اصل فطرت خالي و ساده مي. آورد عالم و آدم سخن به ميان مي

تواند  خداي متعال كسي نمي اي كثيرند كه جز ه انداز اين عوالم به. داند عوالم الهي چيزي نمي
وسيلة ادراك از جهان مخلوقات آگاه ساخته و هر  در واقع، خداوند بشر را به. ها را بشمارد آن

اين است كه انسان با آن، از دنياي موجودات آگاه  ادراكي كه در او به وديعه نهاده شده، براي
و چشايي شد و توانست احساس كه داري حس المسه، شنوايي، بينايي  انسان پس از اين. گردد

برتر از مرحلة عقل، . كند گذرد و امور عقلي را درك مي و ادراك كند، از جهان محسوسات درمي
 تواند با آن، غيب، امور شود كه مي است كه چشمي ديگر از بصيرت در انسان باز مي  اي مرحله

  . ماند، ادراك كند مي آينده و اموري را كه خرد از فهم آن باز
از نگاه غزالي، هركسي حقيقتِ نبوت را انكار كند، از روي جهل به حقيقتِ آن و به دليل  

كند كه خداوند از باب  هايي محسوس و همگاني را ذكر مي غزالي نشانه. عدم كمال و رشد اوست
هايي از حقيقت نبوت كه در همگان وجود دارند،  نمونه. لطف و آساني بر بندگان قرار داده است

 صورت صريح يا به ست كه بر اساس آن، انسان در خواب مسائلي را كه جزو غيب هستند، بهرؤيا
: كند گونه نبوت را اثبات مي او اين. كند صورت مثالي كه بعداً آن را تعبير خواهد كرد، ادراك مي

از كمال و رشد آدمي است كه فراي درك محسوسات را پي   اي گونه كه عقل، مرحله همان
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. اي از كمال است كه فراي درك معقوالت، به مسائل غيب آگاهي دارد بوت نيز مرحلهبرد، ن مي
دليل ممكن بودن نبوت و دليل وجود نبوت، وجود معارفي در جهان است كه هرگز با عقل، قابل 

اند؛ بعضي امورند كه با الهام و يا توفيق خداوند، قابل درك نيستند و راهي به  يابي نبوده دست
  . رندتجربه ندا

غزالي غير از مرحلة كمال نبوت، ساير حقايق نبوت را با ذوق و سلوك در تصوف، قابل 
كند كه مرحله و خاصيتي از نبوت را از طريق  او به تجربة خودش اشاره مي. داند يابي مي دست

همين، آغاز اين كالم . كرد خواب آزموده و چه بسا اگر حالت خواب وجود نداشت، باورش نمي
هرگاه خاصيتي در وجود نبي باشد، اما نمونه براي درك آن نداشته و نتوانيم آن را «: كه شود مي

. زيرا تصديق پس از مرحلة فهم است) 557: ق1416غزالي (» !بفهميم، چگونه تصديقش كنيم؟
اي از ذوق حاصل از تجربه  پردازد كه با آن، گونه اين بحث، به روش تصوف مي غزالي در پاسخ به

ايمان به اصل نبوت را نيز محكم  اين خاصيت، . آيد ق از راهي غير از قياس به دست ميو تصدي
در اين روش، تصديق از طريق آزمون . كند ايمان يقيني كمك مي  گرداند؛ يعني تجربه، به مي 

يعني شخص از طريق . احوال، كيفيات، مشاهدات و شنيدن نيست، بلكه از طريق تجربه است
ايمان را از طريق  غزالي، . يابد كه ترديدي در آن راه ندارد دانشي دست مي تجربة مسائل، به

القمر و اژدها شدن  ايمان از طريق معجزاتي چون شق داند، نه  آور و ناب مي اي، يقين چنين تجربه
  ).558ـ556: ق1416غزالي، (چنين  اين عصا و اموري

و حقايق، بدون تعلم و احتياج به آموزش  ها يدگيچيپبارزي هستند كه  نمونةانبياي الهي 
غزالي براي . گويند مي» الهام«مندي،  كامل از فهم و بهره درجةاين  به. شود ميروشن  شانيبرا

القدس در دل من القا كرد كه هر كه را  روح«: آورد اين حالت، توصيفي پيامبرانه مي توضيح
كه خواهي، زيست كن، در نهايت  و چنانخواهي دوست دار، عاقبت از وي مفارقت خواهد بود؛ 

اين  ).151: 1: تا غزالي، بي ( 1».مرگ است؛ و هرچه خواهي بكن كه آن را جزايي خواهد بود
  . اتفاق افتاده است شيبرااين تجربه  توصيف، توصيفي مفهومي و محتوايي از شخصي است كه

بحث را اليق علم معامله اين  گوناگوني و درجات وحي بسيار است كه غزالي پرداختن به
مبناي غزالي . اين مباحث تأكيد دارد او بر قدسي بودن. نددا مي، بلكه از علم مكاشفه نددا نمي

چنين است كه علم به چيزي، متفاوت با حضور معلوم است، زيرا علم، چيزي است و وجود 

                                                      
 أحبب من أحببت فإنّك مفارقه، و عش ما شئت فانّك ميت، و اعمل ما شئت: إنّ روح القدس نفث في روعي« .1

 .»فانّك مجزى به
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ه شخص بايد وجود ك نددا مياي  غزالي شناخت وحي را در گرو علوم مكاشفه. معلوم چيزي ديگر
كه علمي همچون علم معامله به امور داشته باشد، در اين  اين معلومي را كشف كند و با صرف

  ).151: 1: تا غزالي، بي ( بخشي ندارد مسئله روشن
يست، بلكه جز از ناو معتقد است، سخن پيامبرانه سخني گزافه و از روي اتفاق و هوا 

 كه دپرداز مياز همين روي، غزالي به بيان خواص نبوت  1.حقيقت حق و وحي برنخاسته است
  : خواص نبوت عبارتند از. )70: 13تا،  غزالي، بي :ك.ر ( شود نمياين تمايزات در غير پيامبر يافت 

پيامبر، حقايق كارهايي را كه به خدا، صفات الهي، فرشتگان و سراي آخرت متعلق : الف
پيامبر به يقين، تحقيق و كشف، . ز او چنين علمي ندارندكه غير ا  اي به گونه، نددا مياست، 

  . نددا ميبسياري از معلومات را 
گونه كه  خارق عادت را انجام دهد؛ همان دتوان ميدر نفس پيامبري، صفتي است كه : ب
  .اين قدرت و مقدور، هردو از سوي خداوند است. ي ديگر قدرت بر حركات عادي دارندها انسان
فرشتگان را مشاهده كند؛ همانند انسان بينايي  دتوان ميحب صفتي است كه پيامبر، صا: ج

  . نديب يمرا  ها يدنيدكه از نابينا متمايز است و 
، زيرا او به ابدي يمپيامبر داراي صفتي است كه آنچه در غيب است، در بيداري يا خواب : د

  . بيند را مي ها بيغرسي دارد و  لوح محفوظ، دست
و حاصل حقيقت  دپرداز مي» حقيقت نبوت و واليت«نيز به  كيمياي سعادتغزالي در 

  : كه عبارتند از نددا ميپيامبري را در سه ويژگي 
  . كند مي، پيامبر در بيداري كشف كنند ميها كه تنها در خواب كشف  برخالف ديگر انسان. 1
 اي پيامبران به گونه قدرت تصرف دارند، قدرت نفسانيِ نفسشانبرخالف مردم كه تنها در . 2

  . شود ميگونه  صالح ة به گوني بر اجسام ديگر و خارج از بدن گذاراست كه سبب اثر
تعلم و از باطن خويش،  ، پيامبر بيكنند ميبرخالف مردم كه از راه تعليم علمي را حاصل . 3

  . كند ميعلم حاصل 
اختالف . ي بزرگ استاين سه خاصيت را داشته باشد، از پيامبران يا اوليا هركس كه

اين كمال است؛ از همين رو، پيامبر اسالم در كمال  درجات، ناشي از اختالف شدت و ضعف
كه كند  ميچنين ذكر  غزالي هم. است مند بهرهاست، زيرا او از هر سه خاصيت، به غايت كمال 

. شناسد ينم ي فوق وي است،ا جه دركه  احواالت و كماالت رسول را، كسي غير از رسول و يا آن

                                                      
 .»فإنه ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى« .1
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كه  شود ميپذير نيست و هنگامي فهم  اين، مطلب عجيبي نيست، بلكه حالي است كه توصيف
كورِ مادرزادي  ي عادي از حاالت پيامبرانه، همچونها انسانفهم . شخص هم آن را چشيده باشد

  ).40ـ39: 1390غزالي، (و ذوق ديدار را فهم كند  ها رنگاست كه بخواهد لذت 

را در آثارش، به دو لحاظ كالمي و عرفاني » رؤيت«غزالي، مسئله : رؤيت خداوندكشف و ) ج
مطرح  االقتصاد في االعتقادبحث كالميِ غزالي دربارة رؤيت عمدتاً در . مورد بحث قرار داده است

غزالي در  ).99: 1375پورجوادي، (است  الدّين  علوم  احياءشده و نگرش عرفانيِ او، عمدتاً در 
كمال ادراك » رؤيت«ادراك اوليه است و » خيال«. گذارد ين خيال و رؤيت تمايز ميب احياء

براي حصول رؤيت كامل نيز احتياج به رفع موانع و . است» غايت كشف«رؤيت . خيال است
از نظر غزالي رؤيت خداوند، حق . شود ميپذير  با مرگ امكان ها حجابرفع نهاييِ . ستها حجاب
ؤيت، مفهوم استكمال خيال در متخيلي متصور و به زمان و مكان ي كه از ربه شرطاست، 

مخصوصي فهميده نشود، زيرا خداوند از آن برتر است؛ بلكه مفهوم رؤيت، همانند معناي معرفت 
. گنجد ينمخداوند در دنياست كه به صورت معرفت حقيقي تام، در خيال، تصور، شكل و صور 

كه به كمال  تر كامل اي  شده در دنياست، به گونه معرفت در آخرت نيز همانند معرفت حاصل
در آخرت و معلوم دنيا  مشاهدةاساس، بين  نيا بر. ددگر مي كشف و وضوح رسيده و مشاهده 

البته غزالي در ). 72: 14تا،  غزالي، بي: ك.ر(اختالفي نيست، مگر از جهت زيادت كشف و وضوح 
و اين پرسش را پرسشي  دهد نميخي صريح كه محل رؤيت به چشم است يا دل، پاس بارهاين 
قدرت ازلي خداوند، وسيع است و جايز نيست يكي از دو  او معتقد است،. نددا مياهميت  كم

اين  رسد يمآنچه از ظاهر روايات به نظر : ديگو ميطرف را در حّق او معين كنيم، اما در نهايت 
  ).76: 14تا،  غزالي، بي(است كه رؤيت، به چشم است 

هدف . مطرح شده است االقتصاد في االعتقادكالمي غزالي دربارة رؤيت، عمدتاً در  بحث
اصلي او در اين كتاب، ردّ عقيدة معتزله است و به دنبال اثبات جواز رؤيت خدا در آخرت است و 

اين است كه بين مشبهه و مجسمه كه  كوشش غزالي. آورد يمبدين منظور، دليل عقلي و نقلي 
و معتزله كه رؤيت را به دليل جسمانيت و در جهت  پنداشتند يمرا در جهت رؤيت خداوند 

  ).102ـ91: 1993غزالي، (، قرار گيرد كردند يمبودن نفي 
رسد، او نتوانسته از مباني  بندي ديدگاه غزالي در باب رؤيت چنين به نظر مي در جمع

روي، او را بايد از جمله  اشعري خويش فاصله بگيرد و جواز رؤيت را ناديده بگيرد؛ از همين
گفتني است، مسئله رؤيت خداوند از نظر . اشعرياني دانست كه قائل به امكان رؤيت خداوندند
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شيعه، به ادلة عقلي و نقليِ مختلف جايز نيست و امكان رؤيت به لحاظ عقلي، لوازم باطل 
اي  آيه ترين  صريحرا شايد بتوان » انعام«سورة  103آية  ). 1386حكمت، : ك.ر(بسياري دارد 

 وه ار وبصاالَ كهدرِالتُ«: كند دانست كه بر اساس آن، خداوند متعال امكان رؤيت خويش را نفي مي
درِكاالَ يبصار و هالَّ وطبِيرالخَ يف«.   

  بندي جمع
او هستي را پرتوي از جمال خداوند . نگرش غزالي به هستي، نگرشي كامالً توحيدي است

كه انسان براي كشف بايد به مراتب عاليِ آن، كه همان مرتبة ملكوت است، دست پيدا داند  مي
واسطه را از جانب  تواند به جايي برسد كه علم و معرفت بي انسان در مسير معرفت مي. كند

اي  گونه گيرد، به گون با عالم قرار مي در اين مرتبه، انسان در موقعيتي هم. خداوند دريافت كند
انسان ديگر جزئي دورافتاده و يا افكنده از عالم نيست تا نتواند . همراه با تجربه است كه هميشه

عالم محسوس و عالم  يانم ديدنانسان با درنور. عالم را بشناسد، بلكه او جزئي از عالم است
  . يدو اسرار عالم ملكوت را بگشا يابداز عالم ملك به عالم ملكوت راه  تواند يمعقول م

داند، به دوگانگي جسم و نفس قائل  ند ميان جسم و نفس پيوندي برقرار ميغزالي هرچ
انسان براي كشف و كسب تجارب ديني بايد اسباب و . داند است و اصالت را به نفس انسان مي

تواند حجاب ميان انسان و هستي را  مقدماتي را بگذراند كه پس از گذراندن آن مقدمات مي
تواند به  انسان با مرتبة نفس قدسيِ خويش مي. و تجارب ديني برسدبردارد و به مراتبي از كشف 

شود و با معرفت  معرفت حاصل از كشف، به قلب انسان القا مي. كشف و تجارب ديني دست يابد
كشفي كه . گونه گونه است و گاهي وحي اين كشف گاهي الهام. حاصل از استدالل، متمايز است

وليا و ارباب قلوب است و كشفي كه از طريق وحي باشد، از طريق الهام حاصل شود، مخصوص ا
. شود است كه بر دل شخص القا مي» من حيث اليعلم«الهام، معرفتي . مخصوص پيامبران است

ترين درجات كشف است كه بر اساس آن، معرفت در بيداري و بر طريق كشف  وحي از عالي
  . شود معاني و از طريق فرشته بر قلب انسان القا مي

بر انفكاك مباحث علوم معامله از علوم مكاشفه تأكيد دارد؛ از همين  احياءغزالي در سراسر 
داند؛ بر اين اساس،  ناپذير و مختص اهل مكاشفه مي رو، مباحث علوم مكاشفه را مباحثي توصيف

تواند الگويي عملي و  خروج غزالي از حيرت به مدد الهي، مي. ناپذيرند تجربيات ديني، توصيف
نشان داد كه چگونه  المنقذچنين غزالي در تجربياتش در  هم. العاتي براي تجربة ديني باشدمط

  . گيرد ايمان قرار مي تجربة ديني در خدمت 
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