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محمدامین خوانساری *

*

هرچند دینپژوهی عنوانی جدید در حوزه مطالعات دینی است ،اما میتووا
مسائل آ را از دیدگاه سنتی مورد بررسوی قورار داد در ایون پوژوه

مسوائ ی

درباره دین با رویکرد دینپژوهانه غزالی مورد بررسی قرار گرفته اسوت غزالوی
هرچند با پی فرضهایی درباره دین رویکردی سونتی بوه دیون داشوت ،اموا بوه
هرحال درصدد بازسازی و احیای دین در روزگار خود بود در منظرغزالی ،دین
هم به ساحت نظر و هم به ساحت عمل دیندار توجه میکند دین تنها ،مناسو
ظاهری و بیرونی نیست ،ب که مجالی برای تزکیه آدمی بوهشومار مویرود گووهر
دین در ع وم مکاشفه است ،اما راه رسید آ از مسیر ع ووم معام وه مویگوررد
هرچند سعادت اخروی غایت ق مروی دین شمرده میشود ،اما ایون سوعادت در
گروی سعادت دنیوی به دست میآید در این اندیشه ،خداوند منشاء و خاستگاه
نهایی دین است و رهبرا دینی مرجعیت دارند

واژگان کلیدی :غزالی ،احیاء ع ومالدین ،چیستی دین ،گوهردین ،ق مرو دین،
خاستگاه دین
* دانشجوی دکتری دینپژوهی ادیان و مذاهب و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث.
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مقدمه

هرچند دین پژوهی عنوانی نوپدید در حوزه مطالعات دینی اسوت کوه بوه دیون و
مباحث مرتبط آ میپردازد و مسائ ی را در حوزه دین مطرح میکند ،اما میتوا
برای دین پژوهی قدمتی همپای دین ترسیم کرد که تنها بوه دورا جدیود مربوو
نمیشود ،ب که در دورا گرشته ریشه دارد برهمین اسوا ،،هوم رویکورد درو
دینی و هم رویکرد برو دینی را میتوا از جم ه حوزههای دینپژوهی برشمرد
که در نهایت میتوانند به تعامل و گفتگو در حوزه دین منجر شووند هرچنود در
دورا جدید اطالع و آگاهی از جوانب گوناگو ادیا بیشتر شده است و مسائ ی
که در دینپژوهی مدر بدا پرداخته میشود از جم ه مسائل دسوته اول هسوتند،
اما باید به این حقیقت اعتراف کرد که ساختار فکری انسوا اموروز ،بویتو ثیر از
ت مالت گرشتگا درباره دین نیست به همین جهت از نباید دیودگاههوای سونتی
درباره دین غف ت کرد
ما در این نوشتار ،پس از ارائه گفتاری مقدماتی درباره غزالی و دین ،در اداموه
به چیستی دین ،گوهردین ،ق مرو دین ،خاستگاه و منشواء دیون ،رابطوه دیون بوا

مقوالتی مانند ایما از منظر غزالی و با ت کیود بور کتوات سوتر او یعنوی احیواء
ع ومالدین میپردازیم
ابوحامدمحمدبن محمد غزالی ( )545-054ازجم ه متفکرا اسالمی است کوه
به تمام ع وم دینی رایج زمانه خوی

چنگ زده است غزالوی در کوالم ،اشوعری

بود و در فقه ،شافعی و در طریقت عرفانی ،تصووفی عالمانوه را مویپسوندید بوه
همین دلیل ،برخی آثار او را تو لیفی آگاهانوه از عقالنیوت اسوالمی در سوه جنبوه
تحقیق نظری و ف سفی ،شریعت فقهی ،و طریقت عرفانی دانسته اند (نصر و ل یمن

 )361 :3131زندگی پر فراز و نشیب غزالی نشا میدهد که او از ع ووم متت و
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روزگار خوی

بهره داشت
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غزالی از جم ه اندیشمندانی است که گاه فزونی ت لیفوات

بوه مبالهوه رسویده

است کتات مؤلفات الهزالی به آثار و منسووبات غزالوی مویپوردازد (ر.ک :ب ووی

 )3711احیاءع ومالدین حاصل اندیشه سالهای گریوز و رهوایی اوسوت ظواهرا
تصنی

احیاءع ومالدین در ایام عزلت غزالی آغاز شد ،اموا در طوو ،و نیشوابور

پایا یافت (زرین کوب )731 :بسیاری محققا برآنند که غزالی در این کتب ،میا
تصوف و سنت دینی سازگاری برقرار میکنود (نص ر و ل یمن  )351 :3131کتوات
احیاءع ومالدین ،چه در زمانه حیات غزالی و چه پس از آ بازتاتهای متت فوی
داشته است

2

ساختارکتات احیاءع ومالدین ،ابتکاری نوین از غزالی بهشمار مویرود کتوات
به چهار ربع تقسیم شده است :ربع عبوادات ،ربوع عوادات ،ربوع مه کوات ،ربوع
منجیات هر ربع مشتمل بر  84کتات است که در مجموع چهل کتوات یوا چهول
فصل دارد.
دین در گستره نظریات اسالمی

نقطه آغازین برای پژوه

در بات دین ،به دست داد تعریفی مناسب از دین در

گستره نظریات اسالمی است برای «دین» معانی گوناگو برشمردهاند ،از جم وه:
جزاء ،طاعت ،حسات ،رأی ،سیرت ،عادت ،برتری ،داوری ،قضا ،م ت آیوین ،راه
و کی

 8این ک مه در قرآ کریم معانی متت فوی دارد ،اموا بیشوتر در دو معنوای

 .1برای تفصیل بیشتر درباره زندگی غزالی ،ر.ک :زرینکوب ،1811 ،همایی.1811،
 .2بدین منظور ر.ک :فلسفی ،1811 ،صفایی.1811 ،
 .8رک :لغتنامهها از جمله :مجمعالبحرین ،ج ،252 :6فرهنگ ابجدی عربیی فارییی،88 :
ترجمه مفردات راغب ،ج ،691 :1لسانالعرب ،ج ،166 :18فرهنگ معین ،لغت نامه دهخدا.
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طاعت و جزاست (قاموس قرآن  3113ج )117 :7با توجه به معوانی و کاربردهوای
این واژه میتوا گفت ک مه دین در قرآ عبارت از نوعی تس یم در برابر فرامینی
معین است و معانی دیگر از لوازم و آثار این حالت بهشمار میرونود (مص فووی
 3163ج)731 :1

به نظر میرسد استفاده از روشهای ریشهیابی واژهها در مباحث دینپژوهانوه
کارآمدی چندانی ندارد زیرا این کوش ها ،تنها تعری
میدهند تنها کم
متت

لفظی و نه حقیقی ارائوه

این کوش ها آ است که دیونپوژوه مویتوانود سویا هوای

و کاربردهای گوناگو واژهها را شناسایی کند
آیتاهلل جوادی آم ی از عالما اسالمی معاصر ،بوا توجوه بوه دشوواریهوای

تعری

دین ،از طرفی به این نکته آگاهی میدهد که باید میا دیون ،دینوداری و

ایما تمایز نهاد «زیرا تدین و ایما وصو

انسوا اسوت ،ولوی دیون حقیقتوی

پیامگونه است که خداوند در اختیار انسا قرار میدهد»؛ از طرفوی دیگور معتقود
است باید میا تعری

ماهوی و تعری

از دین را میسر نمیداند ،اما تعریو

مفهومی دین تمیز داد او تعری

ماهوی

مفهوومی را ممکون دانسوته اسوت تعریو

ماهوی شیء بیا ماهیات و ذاتیات است تعری

ماهوی عبارت است از تعری

اشیاء به جنس و فصل یا به جنس و رسم یا به حد توام یوا بوه حود نواق .اموا
تعری

دین به این امور امکا پریر نیست؛ زیورا دیون بوهعنووا یو

وحدت حقیقی ندارد تعری

مجموعوه،

مفهومی دین« :مجموعه عقاید ،قووانین و مقرراتوی

است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرایشی وی ستن
میگوید و هم اخال و شئو زندگی را زیر پوش
)71

دارد» (ج ودیی آمی

:3131
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دینپژوهی ابوحامد غزالی
.1چیستیدین 

چنانکه گرشت ،اسالف سونتی اسوالمی هرچنود بسویار از دیون و مفواهیم دیون
گفتهاند ،اما کمتر درصدد ارائه تعریفی حقیقی از آ بودهاند مباحث دینی آنا بر
اسا ،مفهومی که از دین در ذهن داشتند ،پی

میرفوت موراد بیشوتر متفکورا

سنتی از دین ،هما دین اسالم است بر این اسا ،پی

فرض آنا این بوود کوه

مبنای دین بر تس یم شد است تس یم شد در برابر واقعیتی یگانه و غوایی کوه
همه مراتب از او نش ت میگیرد نتیجه ایون تسو یم شود  ،رسوتگاری دنیووی و
اخروی است بنابراین دین تنها شامل بتشی از زندگی نیست ،ب که همه زنودگی
بشری را شامل میشود و درصدد ارائه پاسخ به پرس هایی درباره «ز کجا آمود
و به کجا رفتن و به سعادت رسید » است
غزالی باید برای نشا داد تعالیم گسوترده دیون در قالوب زنودگی انسوانی،
ساختاری از دین ارائه دهد ساختار این تعالیم را می تووا از سواختار غزالوی در
احیاءع ومالدین برداشت کرد «ساختار» در تعری
ی

ک ی عبارت است از« :اجوزای

کل واحد و سازما یافته و نوع روابط بنیادین و به نسبت پایدار میوا آنهوا»

بنابراین ،منظور از ساختار دین اسالم ،عبارت است از اجزاء ،ابعاد و مؤلفوه هوای
دین اسالم و نوع ارتباطات بنیادین و استواری که میا آنهاست (برای تفصویل ر ::
یدویی )363 :3133

ساختار غزالی در احیاءع ومالدین ساختاری نو و ابتکاری است میتوا سواختار
غزالی در این کتات را کوش

او در جهت ساما داد مباحوث دیون در قالوب نوو

دانست درواقع او ساختاری عم ی از دین ارائه کرده است ساختاری احیاگرانه کوه

ع م دین را در این ساختار ساما داده است او همین ساختار را در کیمیای سعادت
اجرا میکند البته در ابتدای کیمیای سعادت ،ساختار نظری را نیز بیا میکند
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مباحث نظری در دین ،عبارت است از رویکردهای هر دین به مقوالت مهمی
مانند هستی ،خدا ،انسا و جها بر همین اسوا ،،غزالوی در عنووا مسو مانی،
معرفت بر چهار چیز را الزم دانسته است :حقیقت خود را بشناسد ،خدای تعوالی
را بشناسد ،حقیقت دنیا را بشناسد ،حقیقوت آخورت را بشناسود در واقوع او در
کیمیای سعادت ،ابتدا بیا حقایقی از خوود ،خودا ،دنیوا و آخورت را مویآورد و
سپس مباحث عم ی از دین را مطرح می کند (ر.ک :غزدل  )3171غزالوی در ایون
ساختارهای نظری و عم ی ،به مؤلفههای شناختی ،عبادی ،اخالقی در دین اسوالم
میپردازد در این ساختار ،دین هم به ساحت نظر و هم به ساحت عمول دینودار
توجه دارد در این ساختار ،دین هم حاوی «هست» و هوم حواوی «بایود» اسوت
دیندار باید حقیقت خود و خدا را بشناسد و از حقیقوت دنیوا و آخورت را آگواه
باشد دیندار در ساحت عمل باید به ظاهر و باطن خوی بپوردازد و وظوایفی را
در قبال خود ،خدا و دیگرا انجام دهد
مؤلفه نظری(عنوان مسلمانی)

معرفت نفس
نفس

معرفت خدا
نفس

معرفت دنيا
نفس

مؤلفه عملی (ارکان مسلمانی)

عبادات

عادات

مهلکات

ساختار نظری و عملی دین از دیدگاه غزالی

معرفت آخرت
نفس

منجيات
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در واقع غزالی بر اسا ،گستردگی و جوانب متت
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زندگی میکوشد تا ع م

دین را زنده کند و نشا دهود ع وم دیون ،جوانوب متت و
میدهد هرچند در این میا ت کید بر نق

زنودگی را پوشو

اخوال و عرفوا نمایوا اسوت و توا

حدی مباحث اعتقادی را تحتالشعاع قرار میدهد در واقع ت کید او بور مباحوث
اخال به حدی است که عالوه بر آنچه در ابوات دیگر احیاء ع وومالودین آموده
است ،در «ربع عبادات» نیز به جنبههای اخالقی عبادات ،ت کید میشود همچنوین
در مباحث اعتقادی نیز از پردازش مباحث کالمی و ف سفی پیچیده پرهیز میکنود
و میکوشد تا سامانی عرفانی دهد
بر این اسا ،دین از منظور غزالوی بوه مومیر و وجودا انسوانی ارجواع داده
میشود و تمام جوانب زندگی بشری را در برمیگیرد دین میکوشود توا روابوط
مستقیم میا مردم و آفریدگار را تحقق بتشد روابطی که از طرز آفرین

انسانی

ناشی شده است و تعالی و پیشرفت را ممکن میشمارد «بدینسا دیون از نظور
غزالی عبارت از مظاهر و مناس

ظاهری و بیرونی نیست ،ب که دین بوهصوورتی

عمیقتر از آ چهره میکند و بهعنوا وسی های در میآید که مجالی بورای آدموی
فراهم می آورد تا درو خود را پاکیزه ساخته و پیوند همیشوگی را میوا خوود و
خدای

در هر لحظه و هرگونه رفتار و هر نوع اندیشوه و احسوا ،اسوتوار نگوه

دارد» (عثمان )137-133 :3131

کوش

غزالی بهخصوص پس از دورا تحوول

نشوا دهنوده ایون دغدغوه

اوست دغدغهای که او را به مقاب ه با فهمهای ناروا از دین میکشاند جدال او با
فالسفه ،متک ما و فقیها ظواهرگرا و بواطنی مورهبا و گورای
میتوا در همین راستا تفسیر کرد (ر.ک :غزدل )556-531 :3336

بوه صووفیه را
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دیدگاه غزالی در بات تعری

دین چند ویژگی خاص دارد؛ از جم ه اینکوه او

به جنبههای ظاهری و باطنی توجه دارد دین هم باید در ظواهر و هوم در بواطن
دیندارا درآید و دیندارا را از ظاهر و عمل به باطن و کش

برساند همچنوین

دیندارا در ابتدای حیات دینی ،باید به حقایق و مؤلفههای بنیادین دینی معرفوت
پیدا کنند شناختی از خود ،خدا ،دنیا و آخرت بیابند و عبادات و عادات را انجوام
دهند و از مه کات دوری جویند و به منجیات تمس

نمایند نقدی کوه بوه ایون

دیدگاه میتوا مطرح کرد عبارت است از اینکه غزالی در احیواء ع وومالودین توا
حدودی نق

عرفا و اخال را در دین پررنگ کرده است شاید به این دلیل که

در آ زمانه ،مباحث کالمی و فقهی پررنگ بودند و غزالی کوشوید در کنوار ایون
مباحث ،مباحث اخالقی و عرفانی را پررنگ کند
.2گوهردین 

تفکر غزالی درباره گوهر دین ،از تعری

دین بر میآید گوهر دین در اندیشه

غزالی حول محور وجود خداوند و با توجه به تفکر آخرتگرای او شکل گرفتوه
است او بر گوهره نجات و سعادتبتشی دین ت کید دارد هرچند سعادت اص ی
و حقیقی ،سعادت اخروی است ،اما او سعادت اخروی را در گرو سعادت دنیوی
میداند بنابراین از حیات دنیوی ،غف ت نمیکند این تفکر ،از تفکر اصیل قرآنوی
سرچشمه میگیرد اگر مراد غزالی از «ع م معام ه» و «ع م مکاشفه» روشن شوود،
میتوا گوهر دین از منظر او را نیز بهدست آورد
همانطور که گرشت ،غزالی ع م دین یا به تعبیری ،ع موی کوه بورای آخورت
بهکار آید را دوقسم میداند« :ع م مکاشفه» و «ع م معام ه» «ع م معام ه» به عمل
در میآید که گاه به ظاهر و جوارح ،و گاه به باطن و دل تع ق دارد درواقع ع وم
معام ه هما جنبه از دین است که پیامبرا از آ ستن گفتهاند و دیندارا م وزم
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بدا هستند این ع م ،مسیری برای دستیابی بوه گووهر دیون اسوت کوه «ع وم
مکاشفه» نامیده میشود «ع م مکاشفه» درصدد کش

اع ی مقصد طالبا است و

پیامآورا الهی نیز به اشاره درباره آ بسنده کردهانود (غزدل ب ت ا ج )5 :3بورای
مشت .شد معنای «ع م مکاشفه» ،به عباراتی از غزالی در قسمت هوایی دیگور
احیاء ع ومالدین میپردازیم
غزالی در بیا ع م آخرت به تفصویل از «ع وم مکاشوفه» سوتن مویگویود و
شواهدی از آ را بیا میکند از نظر او «ع م مکاشفه» ،عبوارت از «ع وم بواطن»
است که غایت و گوهره ع م دین بهشمار میرود ع موی کوه عارفوا دربواره آ
گفتهاند هر که از این ع م بهره نبرد ،عاقبت

هولنا :است کمترین بهره این ع م

تصدیق و تس یم است انفتاح و گشودگی این ع م با رذای ی مانند کبر و بدعت و
دنیادوستی حاصل نمیشود کمترین عقوبوت منکور ایون ع وم ،محرومیوت از آ
است
«ع م مکاشفه» ع م صدیقا و مقربا است ،و «عبارت است از نوور کوه در
دل پدیدار گردد هنگامی که دل از صفات نکوهیده پا :شود ،از این نور امورات
فراوانی که قبال دربارهشا شنیده بود و دربارهشوا معوانی غیرواموحی را تووهم
مینموده است ،روشن و کش

میگردد» متع ق این کش  ،معرفتهای حقیقوی

درباره ذات ،صفات و افعال خداوند ،حکمت آفورین

دنیوا و آخورت ،و معنوی

حقیقی نبوت و نبی ،وحی ،شیطا  ،فرشوته ،و کیفیوت حصوول وحوی و الهوام و
شناخت م کوت آسما و زمین و معرفت به امورات متت

آخرت است (همان

ج)15-13 :3

غزالی ،اقوال گوناگو صدیقا و مقربا درباره ماهیت گوهره دین را ناشی از
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مقامات متفاوتشا می داند و اینگونه مشکل را حل میکند« :پس مراد ما به ع م
مکاشفه ،آ است که پرده برخیزد تا حق صریح (ج یه الحق) در امورات روشون
گردد ،وموحی همانند مشاهده عینی که در آ هیچ ش

نماند و این در جوهره

مردم ممکناست» ع م آخرت هم چیزی جوز روش پواکی دل از حجواتهوا بوا
معرفت به حقیقت هستی و اقتدای به پیامبرا نیست که با ریامت و تع م حاصل
میگردد (همان ج)15 :3

غزالی معتقد است ،از این گوهره کسی نگفته و ننوشته است ،مگر به طریقوی
رازگونه او شاهدی از کالم قدسی پیامبر می آورد که میفرماید« :بعضى از ع مها
چو چیز پوشیده است که جز اهل معرفت آ را ندانند ،و چو آ را بگوینود
جز فریفتگا به خدا آ را منکر نشوند ،پس عالمى را که حق تعالى ع موى بوه
و داده است ،حقیر مدارید که حق تعالى و را حقیر نداشته است ،چوو ع وم
به و داده است»

8

بنابراین از نظر غزالی ،برای همه دیندارا  ،دستیابی بوه گووهری کوه از سووی
خداوند ودیعه میشود ،امکا پریر است اما باید از جنبه نظر و عمول آراسوته بوه
دین شوند برای دست یافتن به این گوهر ،باید گام بهسوی شوناخت احووال دل
بردارند تا اخال پسندیده را از اخال ناپسند بازشناسند این هما «ع م معام ه»
است و دیندار باید مطابق با ع م دین ،عمل کند اما گام نهایی بورای رسوید بوه
این گوهر الهی ،در دستیابی به باطن و غایت ،نیازمند به ع م و عم ی واالتور دارد

 .1انّ من العلم كهيئة المكنون ال يعلمه إلّا اهل المعرفة باللّه فإذا نطقوا بهه لهم يلهلهه االّ اههل
االغترار باللّه ،فال تحقّروا عالما آتاه اهلل تعالى علما فانّ اهلل لم يحقّره إذ آتهاه (حیدیث بیه نلیل از:
احیاءعلومالدّین ،ج.)85 :1
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که غزالی آ را «ع م مکاشفه» مینامد در این ع م جایی برای ش
وصول به این کش

نیست امکا

در جووهره دینودارا امکوا دارد دینودارا بایود از «ع وم

معام ه» به «ع م مکاشفه» برسند این امر ممکن است ،اما به شرطی کوه دینودارا
در حیاتشا دل از پ یدیهای دنیا بشویند و حجات را برطرف کنند تا نوور حوق
بر دلشا بتابد گرر از این مسیر جز به ریامت و تع م امکا ندارد
غزالی در بحث از گوهره دین یا به تعبیر او «علوم مکاشفه» ،رویکردی کامالً
عارفانه دارد و بر جنبههای باطنی تأکید میکند .او در احیاء علومالدین با
رویکردی عارفانه به دین پرداخته ایت و به نظر میرید که میتوان بحث از
گوهردین را از منظری فلیهانه و یا متکلمانه نیز به نظاره نشست.
.3قلمرودین 

تفکر غزالی در بات ق مرو دین ،تفکری آخرتگراست او بر سعادت اخروی
ت کید میکند او عقل آدمی را از در :امور نی

و بد عاجز میداند بر این اسا،

اندیشه بشری توانایی شناخت اسبات سعادت و شقاوت را نتواهد داشت بشور
برای رسید به سعادت به اسراری نیاز دارد که باید از پیامبرا برگیورد پیوامبرا
راه سعادت حقیقی که هما سعادت اخروی است را نشا میدهنود البتوه تموام
این ت کیدها بر سعادت اخری موجب غف ت از حیات دنیوی نمیشود
غزالی در تقسیمی ،ع وم را به ع وم دینی و ع وم عق ی دستهبندی مویکنود و
ربط ع وم دینی و ع وم عق ی را برمی شمرد از نظر او ع وم دینی به طریق تق ید
از پیهامبرا گرفته شدهاند و به وسی ه آموختن کتات و سنت بهدست میآیود در
این تعری  ،ع وم دینی اصالت دارد هرچند به ع وم عق ی نیاز است ،اموا کموال
ع م در ع وم دینی است باید میا هردو ع م جمع کرد عقل و دین بوه یکودیگر
نیاز دارند (همان ج)13-73 :3
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او اعتقاد به ناممکن بود جمع بوین ع ووم عق وی و ع ووم دینوی را ناشوی از
بیبصیرتی میداند و همچنین اینکه شتصوی بوه تنواقر در دیون قائول باشود و
ازاینرو در گردات حیرت بماند و در نتیجه از دین بیرو آید را عجزی در نفس
شت .میداند و نه نقصی در دین
از نظر غزالی ،ارزش و مط وبیت ذاتی در سعادت اخروی است ،اموا سوعادت
اخروی نیز در گرو کسب ع م قرار دارد ،زیرا سعادت آخرت و قرت به خداونود
در گرو ع م است پس اصل سعادت دنیا و سعادت آخرت در گرو ع م قرار دارد
تا شت .به سعادت ابدی برسد در این نگاه عالوه بر توجه به مط وبیوت ذاتوی
در اشیاء ،توجه به نتیجه هم میشود انگیزه بشوری در مجمووع بوه دیون و دنیوا
بازمیگردد ،زیرا نظام دین ،به نظام دنیا وابسته است و نظام دنیوا نیوز بوه اعموال
آدمیا بستگی دارد (همان ج)77-73 :3

غزالی کتب ادیا و موراهب را هوم از نظور گررانوده اسوت و معتقود اسوت:
«تورات و انجیل و زبور و قرآ و صح

ابراهیم و موسوی و دیگور کتواتهوای

الهی جز برای آ نازل نشده است تا مردما را بوه مل و
غرض این بوده تا مردما هم در دنیا مَ ِ

جاویود دعووت کننود

باشوند و هوم در آخورت در دنیوا بوه

اینگونه که به دنیا کم رغبت باشند و به اندکی ازآ قناعت ورزند در آخرت هوم
بدین گونه که به مقام قربت حق تعالی برسند مقامی که در آ بقای خالی از فنا،
و عزت بیمرلت باشد» (همان ج)36 :37

نتایج دیدگاههای غزالی درباره ع وم را در مباحث دیگرش نیز میتوا دید او
در آثارش ،به وموح با ف سفه و کالم متالفت میکند و معتقد است این اقسام از
ع وم هرچند داعیه حقیقتیابی دارند ،اما حقیقترسا نیستند و از ق مروی ع وم
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دین خارج هستند فقه هم تنها بتشی از دین شمرده میشود؛ بتشی کوه بیشوتر
ناظر به ظاهردین است و دنیای دیندارا را نظم میبتشد
.4دینوایمان 

غزالی رابطه ایما و دین را که بهطور خاص دین به معنای اسالم دارد ،از سه
حیث معنای لهوی ،کاربرد شرعی و نتیجه ،قابل بررسی میداند:
ایما در معنای «لهوی» ،هم معنا با تصدیق است تصدیقی که جایگواه آ در
دل مؤمنا قرار دارد و زبا ترجما این تصدیق است اما اسالم بوهعنووا دینوی
الهی عبارت است از :تر :نافرموانی و سرکشوی محول تسو یم در دل و زبوا و
جوارح قرار دارد نسبت ایما با اسالم ،خاص است درواقع ،اسالم عام و ایموا
خاص است در این صورت ،دیندار بود به معنای مؤمن بود نیست ،زیرا ایما
اشرف اجزای اسالم است کسیکه تصدیق نماید ،تس یم هم هست ،اما الزمه هور
تس یمی تصدیق نیست (همان ج)711 :7

ایما و اسالم در کاربرد و اطال شرع ،به گونههای متت

بهکار رفتهاند در

مواردی معانی متفاوتی دارند بدینگونه که ایما عبارت از «تصدیقِ دل» و اسالم
عبارت از «تس یم به ظاهر» است در مواردی ،اسالم عبارت از تس یم به دل ،قول
و عمل است ،و ایما عبارت از تصدیق بعر آنچه در اسالم هست در مواردی
هم معنایی مترادف دارند و هردو تس یم باطنی و ظاهری هستند (همان ج-711 :7
)715

ایما را به اعتبار نتیجه و «حکم شرعی» که در دنیوا و آخورت دربوردارد نیوز
میتوا تبیین کرد غزالی پرس

از ماهیت ایما را هنگامی میداند کوه از حکوم

اخروی ایما ستن به میا آید در این هنگام باید پرس

شود که برای آخورت

چه باید کرد تا با خروج از عرات ،به بهشت وارد شد؟ در پاسخ به این پرسو ،
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فر اسالمی پاسخهای متفاوتی ارائه کردهاند بر این اسا ،،غزالی نسبت فرد بوه
ایما را در  8مرح ه بررسی میکند احتمال اول ،در مورد ایما فردی که اعتقاد،
اقرار زبانی و عمل را باهم داشته باشد ،شکی نیست و این فرد داخول در بهشوت
است در احتمال دوم و اینکه فردی اعتقاد ق بوی و اقورار زبوانی داشوته باشود و
بعضی اعمال را انجام دهد ،اما در عین حال مرتکب برخی گناها کبیره هم شود،
از نظر غزالی او از ایما خارج نمی شود ،زیرا غزالی برخالف معتزلوه ،عمول بوه
ارکا را جزء ذاتی ایما نمیداند در احتمال سوم ،غزالی از شتصی میگوید که
به ق ب و زبا تصدیق دارد ،اما به عمل ،عبادت و طاعتی ندارد چنوین شتصوی
هم از ایما خارج نیست در احتمال چهارم شتصی به ق وب تصودیق دارد ،اموا
پی

از اقرار زبانی وعمل به احکام و عبادات میمیرد؛ در ایون موورد کسوانیکوه

اقرار زبانی را شر میدانند ،حکم به ایما نمیدهند اما غزالی صرف تصدیق به
ق ب را کافی میداند حکم به ایما درباره شتصی که با ق ب تصدیق کنود ،اموا
به ع ی شهادتین را به زبا نیاورد ،برقورار اسوت در آخورین احتموال ،شوت.
شهادتین را میگوید و اقرار زبانی دارد اما ق ب

تصودیق نکورده اسوت؛ در ایون

مورد غزالی میگوید گرچه چنین شتصی ،در دنیوا و بوه حکوم ظواهر مسو ما
است ،اما در آخرت در حکم کافر خواهد بود (همان ج)713-715 :7
.5منشاءدینودینداری 

در بحث از منشاء و خاستگاه دین باید بدین پرس

پرداخت که دین بهعنوا

مجموعهای از باورها ،اعمال ،مناس  ،شعائر و نمادها چگونه پدید آموده اسوت؟
بنابر دیدگاههای الحادی و الهی تفاوت دارد در دیدگاههوای

پاسخ به این پرس
الحادی که بهطور پی
در منشاء گرای

فرض وجود خداوند را نمیپریرند ،منشاء پیدای

دین را

به دینداری دنبال میکنند یعنی در ابتدا عوام ی برای گرای

به
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ادیوا را تبیوین

میکنند اما در نگاه الهی که وجود خداوند فرض گرفته میشود ،منشواء پیودای
دین خداست که خود را متج ی ساخته است و با نزول کتات یا وحی و با ارسال
پیامآورا  ،مردم را به سوی خوی

دعوت میکند (آذربایجان )35 :3131

غزالی نیز نگرشی الهیاتی در این بحث دارد او در کتات قواعد عقاید (کتوات
دوم از ربع عبادات) شهادت به خداوند و شهادت به رسول خداوند را دو مبنوا و
منشاء نتستین در اسالم میداند درباره خداوند بایود بوه ذات ،صوفات و افعوال
خداوند معرفت پیدا کرد درباره رسول خدا باید او را رسول همگا دانست ،زیرا
به شریعت او شرایع دیگر نسخ شدهاند و خداوند او را فضل و رحمتی برای بشر
گردانده است تصدیق به رسالت پیامبر درواقع تصدیق به هر خبری است کوه او
از دنیا و آخرت آورده است (غزدل ب تا ج )361-351 :3بنابراین دین نزد غزالی،
خاستگاه و منشائی کامال الهیاتی دارد
غزالی در بتشی ،ترتیب اعتقاد و مراتب دینداری را چنین بیا میکند اعتقواد
و دینداری در مراحل نتستین به صرف ت قین و تع یم اسوت اموا ایون اعتقواد و
دینداری عوامانه که منشاء آ صرف تق ید باشد ،خالی از مع

نیست و با بیوا

نقیر اعتقادی زایل می شود دیندارا باید بکوشند تا با عمل به دین بوه مراحول
باالی دینی برسند و با گرر از ع وم معام ه به ع وم مکاشفه دسوت یابنود (هم ان
ج)361-363 :3
.6نقشرهبراندینی 

در ادیا الهی رهبرا دینی (پیامبرا و ع مای دین) ،نق

مهمی در دین ایفوا

می کنند آنا حامال  ،پیامدارا و نگهبانا احکام الهی هستند غزالی در مباحوث
دینشناسانه خوی

به نق

عالما توجه بسیار دارد ویژگیها و صفات پیامبرا
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الهی و ع مای دینی را بر می شمرد و در مواردی نیز به برخی عالما دینی ماننود
متک ما  ،فقیها  ،فی سوفا و صوفیا خردهگیریهایی کرده است
ویژگ های پیامبردن دله  :غزالی عالوه بر ویژگیهایی که برای پیامبرا ذکور
شده است ،مانند عصمت پیامبرا و اینکه از سوی خدا بورای هودایت آمودهانود،
معتقد است حاصل حقیقت پیامبری ،سه ویژگی دارد:
ی

برخالف دیگرانسا ها که تنهوا در خووات کشو

بیداری کش

مویکننود ،پیوامبر در

میکند.

دو برخالف مردم که تنها در نفسشا قدرت تصرف دارند ،قودرت نفسوانی
پیامبرا سبب ت ثیرگراری بر اجسام دیگر و خارج از بد بهگونه صالح میشود
سه برخالف مردم که از راه تع یم ،ع م حاصل میکنند ،پیوامبر بویتع وم و از
باطن خوی

ع م دارد.

هرکس این سه خاصیت را داشته باشد از پیامبرا یا از اولیوای بوزر
اختالف درجات آنا از اختالف شودت و موع

اسوت

ایون کموال ناشوی مویشوود

ازاینرو پیامبر ،اسالم را در کمال میداند ،زیرا او از هر سوه خاصویت بوه غایوت
کمال بهره مند است غزالی همچنین احواالت و کماالت رسول را از کسی غیر از
رسول یا درجهای فو وی ،نمیشناسد و این مط ب عجیبی نیست ب کوه حوالی
توصی ناپریر است و هنگامی فهم میشود که شت .نیوز آ را چشویده باشود
فهم انسا های عادی از حاالت پیامبرانه همچو این اسوت کوه کوور موادرزادی
بتواهد لرت رنگها و ذو دیدار را بفهمد (غزدل )31-17 :3171

غزالی بهرهمندی عق ی پیامبرا را از دیگر مردم بیشتر میداند موردم در بهوره
عق ی و فهم ع وم متفاوتند برخی افراد حتی با وجود مع م هوم بهورهای از ع وم
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نمیبرند برخی دیگر با رمز و اشاره هم آگواه مویشووند کموال فهوم و ع وم در
کسانی است که ع م از درو نفسشا برانگیتته میشود اینا چنا کامل هستند
که بدو تع یم ،به حقایق امور پی میبرند انبیای الهی نمونه بوارزی هسوتند کوه
پیچیدگیها و حقایق را بدو تع م و احتیاج به آموزش میدانند بوه ایون درجوه
کامل از فهم و بهرهمندی «الهام» گویند غزالی برای تومیح این حالت ،عبارتی را
از پیامبر میآورد که میتواند بهترین توصی
دیگر ،توصی

باشد ،زیرا بورخالف تعریو هوای

پیامبرانه توصیفی شتصی است که پیامبر میکوشد آ حواالت را

در قالب عباراتی بیا کند پیامبر این حالت را چنین وص

میکند« :روح قود،

در دل من القا کرد کوه هور کوه را خوواهی دوسوت دار ،عاقبوت از وی مفارقوت
خواهد بود؛ و چنا که خواهی زیسوت کون ،در نهایوت مور

اسوت؛ و هرچوه

خواهی بکن که آ را جزایی خواهد بود»8.درواقع این توصی

پیامبرانه ،توصیفی

مفهومی و محتوایی از شتصی است که این تجربه را دارد و غزالی به این تعری
استناد میکند (غزدل

ب تا ج)353 :3

البته غزالی به این نکته اشاره دارد که این تعری

با تعری

صریح وحی «کوه

شنید آواز به گوش و دید فرشته به چشم را داشته باشد» متفواوت اسوت بوه
همین جهت پیامبر تعبیر «القای در دل» را بهکار بردند گوناگونی و درجات وحی
بسیار است که غزالی پرداختن به این بحث را الیق «ع م معام ه» نمیدانود ،ب کوه
از «ع م مکاشفه» میداند غزالی بر قدسی بود این مباحث ت کید دارد و ع م بوه
این ع وم را امری متفاوت از حاالت این ع وم میشمرد درواقع از نظور او ع وم
.1إنّ روح القدس نفث في روعي :أحبب من أحببت فإنّك مفارقه ،و عش ما شئت فانّك ميّت،
و اعمل ما شئت فانّك ملزى به.

دینپژوهی غزالی در احیاء علومالدین

81

به چیزی متفاوت با حضور مع وم است ،زیرا ع م چیزی اسوت و وجوود مع ووم
چیزی دیگر (همان ج)353 :3
نتیجهگیری 


غزالی هرچند رویکردی سنتی به دین داشت و بر اسا ،پی فرضهای دینی ،به
پرس ها درباره دین پاسخ میگفت ،اما بههرحال او در زمانه خوی

دیون را در

مسیر بازسازی میدید و خود را احیاگر دین میدانست
در منظرغزالی ،دین هم به ساحت نظر و هم به سواحت عمول دینودار توجوه
دارد دین برای دیندارا هم حاوی «هست» و هم حاوی «باید» است دینودار در
ساحت نظر باید حقیقت خود ،خدا ،دنیا و آخرت را بشناسد و در ساحت عمول
نیز باید به ظاهر و بواطن خووی

بپوردازد و وظوایفی را در قبوال خوود ،خودا و

دیگرا انجام دهد این دین ،صرفا مناس

ظاهری و بیرونی نیست ،ب که مجوالی

برای تزکیه آدمی بهشمار میرود تا بور اسوا ،درونویسوازی مفواهیم اخالقوی و
معرفتی ،رفتار خود را تنظیم کند
کوش

غزالی به خصوص پوس از دورا تحوول ،نشوا دهنوده ایون دغدغوه

اوست گوهرۀ دین حول محور غایت حقیقی «خداوند» است که مسیری جاودانه
و پیوسته از «ع م معام ه» تا «ع م مکاشفه» دارد هرچند سعادت اخوروی غایوت
ق مروی دین است ،اما این سعادت در گوروی سوعادت دنیووی قورار دارد دیون
نسبت به ایما عام است و صرف دیندار بود به معنوای ایموا داشوتن نیسوت
خداوند خاستگاه و منشاء اص ی دین است و عالوه بر گزاره های کالمی ،میتوا
گزارههای درونی و عرفانی درباره او بیا کرد و نق
کرد رهبرا دینی نق

آ را در زنودگی احسوا،

مهمی در دین ایفا میکنند آنا حامال و پیامدارا دیون
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مرجعیت در میا دیندارا دارند

غزالی از فروکاستن دین به شرعیات برحرر بوود و کوشوید ع وم دیون را بور
اسا ،گستردگی و جوانب متت
او بر نق

زندگی زنده کند هرچند در این میوا ت کیود

اخال در دین نمایا است

این هما اشکال به بحث غزالی است زیرا او هرچند کوشید نق

اخوال و

عرفا را در دین نمایا سازد ،اما در برخی موارد جای ع وم دیگور ماننود ع ووم
عق ی یا ع م فقه را نادیده گرفته است همین تفکر موجب شد فقه یا شوریعت را
ع م دنیوی بداند این مسئ ه نقد جدی بر آراء دینپژوهانه غزالی شمرده میشود
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