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اندیشههای عرفانی –اخالقی ابن پاقودا و غزالی

با تأکید بر دو اثر الهدایه الی فرائضالقلوب و احیاء علومالدین
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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اندیشههاي عرفانی  -اخالقیِ بحيا بنیوسف ابنپاقودا و ابوحامد
محمد غزالی با تمرکز بر دو کتاب احياء علوم الدین و الهدایه الی فرائضالقلوب است .در
این مقاله میکوشيم تا مؤلفهها و مضامين مشترکِ اندیشههاي عرفانی  -اخالقی بحيا
ابنپاقودا و غزالی را در دو سنت عرفانیِ اسالم و یهود  ،بازخوانی ک نيم .بر اساس مطالعهي
دو اثر ،شباهتهایی زیا دي ميان اندیشهي عرفانی -اخالقی غزالی و ابنپاقودا وجود دارد،
به نحوي که اگرچه شاید نتوان اثر ابنپاقودا را تقليدي از منظومه فکري و کتاب غزالی
دانست ،اما ميزان نزدیکیِ اندیشههايشان در حوزهي عرفان و اخالق ،قابلتوجه است.
اندیشهي ابنپاقودا در کتاب الهدایه  ،که شاید بتوان تأثيراتی از اندیشه اخوانالصفا و فلوطين
را در آن یافت ،بر اهميت روحانيت و تقواي درونی بهعنوان انگيزههاي اساسی هر نوع
رفتار دینی و اخالقی تاکيد می کند که او آنها را «وظایف قلبی» می نامد .این نوع اندیشهي
عرفانی -اخالقی با تفکر عرفا و اهل تصوف در عالم اسالم به خصوص غزالی داراي وجوه
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مشترک بسياري است .لذا ،بررسی دو اثر ،نشان دهندهي این است که اخالقيات هردو رنگ
و بویی از جنس تصوفِ مبتنی بر زهد را دارا است.

کلیدواژهها
محمد غزالی ،بَحيا ابنپاقودا ،الهدایه الی فرائض القلوب ،احياء علوم الدین ،اخالق عرفانی،
وظایف قلبی.

مقدمه
بين سال هاي  005تا  102ق در ساراگوسا (= در منابع اسالمی سرقسطه) ،
عارفی یهودي به نام ب َحيا بن یوسف بن پاقودا می زیست و کتاب برجسته الهدایه
الی فرائض القلوب را به عربی از خود به یادگار گذاشت  .دعاهاي مذهبی و
حدود  21پيوط  5و ده شعر از بهترین ا شعار وي که براي عبادات می باشد،
ضميمه این کتاب شده است .یهودا بن شائول کتاب بحيا ر ا به عبري ترجمه کر د
و ترجمه او به عنوان رساله اي دینی  -اخالقی نزد یهودیان اهميت یافت  .از
ترجمه عبري الهدایه چندین خالصه نوشته شد .این اثر در فاصله سال هاي
 5525- 5511م توسط یهو دا بن ت ب ّون با عنوان ح ُو و ُت ه َ ل ِواو و ُت به عبري ترجمه
و پرخواننده ترین کتاب در ادبيات یهودي سده ميانه شد .2
مهم ترین ویرایش آن نخست توسط ابراهيم سالم بن بنيامين یهودا ،حدفاصل
سال هاي  5952- 5915م و پس از آن توسط ا.زیفرونی ،ویرایش عبري آن مبتن ی
بر متن عربی اص لی ،در  5921م در بيت المقدس انتشار یافت .ژوزف کيمهی نيز
بخش هایی از این کتاب را ترجمه کرد .الهدایه حاصل تالقی معارف مسلمانان

 .5شعر دینی یهود که در عبادات و آیين هاي جمعی و فردي خوانده میشود.
2

. Scholem, G. Origins of the Kabbalah, Princeton: University Unites States, 1990, p222.
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با یهودیان ،به خصوص الهيات سعدیا گائون و ابن گبيرول بوده و بحيا با
استفاده از نوشته هاي کسانی همچون ابوطالب مک ی و محمد غزالی ،طرحی
ب راي اعتالي اخالقی و معنوي ریخته است .
بحيا  ،فلسفه نوافالطونی را به واسطه آثاري هم چون رسائل اخوان الصفا درک
کرد ه و به دليل انتساب ب رخ ی کتاب هاي فلوطين به ارسطو ،ارسطویی نيز به -
شمار آمده است.
بحيا از وارثان سنت یهودي  -عربى بهشمار مىآید که در آن یهودیت ربّانى تلمودي با
خردگرایى کالم اسالمى درهمآميخته و در آثار سعدیا گائون به اوج خود میرسد .هنگامی
که مرحله ي جدیدي از عرفان یهودي در اسپانيا آغاز شد ،بحيا چهره اي شاخص در
همزیستی یهودي  -عربی بود .در حالی که او اشاره اي بهنام صوفيان نمیکند ،اس تفاده از
واژگان ،نشان دهندهي آشنایی او با ادبيات دست اول اندیشهي اسالمی است .5
ابوحامد محمد غزالی در علم اخالق ،عرفان ،منطق ،کالم و ایجاد یکی از
سنگين ترین بن بست ها عليه فلسفه و عقل فلسفی ،تاثيرگذار بود .به باور برخی،
اگر پيامبري پس از حضرت محمد(ص) می بو د ،غزالی بود  .2احياء علوم الدین
مهم ترین اثر اخالقی و عرفان ی ِ وي و مشتمل بر چهار فصل است و هر فصل
نيز مشتمل بر ده باب می باشد.
با توجه به این که نشانه هاي آثا ر ِ اهل زهد و صوفيان مسلمان هم عصر بحيا و
حتی پيش از وي در الهدایه مشهود است؛ به مطالعه اي تطبيقی م يان اندیشه ها ي

5

. Lobel, Diana, A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Bahya ibn Paquda's
“Duties of the Heart” (Jewish Culture and Contexts), University of Pennsylvania Press,
2007, pxiii.
 .2نيکلسون ،رینولد  ،تصوف اسالمی و رابطه انسان با خدا  ،ترجمه محمدرضا شفيعی کدکنی ،چاپ دوم ،تهران ،سخن،
 ، 5050ص .51
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بحيا و غزالی با تاکيد بر الهدا ی ه ال ی فرائض القلوب و احيا ء علوم ال دین

می پردازیم .
ماهیت عرفانی الهدایه
اندیشه بحيا در الهدایه  ،بهسان پلی با رویکردي عقلگرایانه راه را براي ادغام فلسفه و
معنویت ،در ذهن اندیشهورزان پس از خود ،همچون موسیبن ميمون باز میکند .سارا
سویري درباره ماهيت الهدایه مینویسد « :اولين اثر عرفانی که در اندلس نگاشته شد که
بتوان آنرا از آنِ صوفيه ناميد ،کتابی بهزبان عبري و با عنوان الهدایه الی فرائضالقلوب بود
که آنرا اندیشمند یهودي همعصر ابن حزم با نام بح يا ابنپاقودا نوشته است» .5
کتاب الهدایه نخستين بيان نظاممند اخالقيات یهودي را ارائه میکند .سنتی در اندیشه
یهودي وجود دارد که منشأیی اسالمی دارد و خود را اساساً در نوشتههاي عبري  -عربی
نشان داده است .امروزه این سنت تحت نام فلسفه یهودي قرون وسطایی مطرح میشود.
یکی از نمایندگان این تفکر بحيا است که در کنار ابن داوود ،یهودا هَلِوي و موسی بن ميمون
قرار میگيرد .بحيا هم عارف و هم فيلسوف بود .با وجود شمول و جامعيت اخالقيات
کتاب بحيا ،این اثر اساساً یهودي و آکنده از نقلقولهایی از کتاب مقدس و منابع تلمودي
است .بحيا از وارثا ن سنت یهودي  -عربی است که در آن یهودیت ربّانی تلمودي با عقل -
گرایی کالم محور اسالمی ،عجين شده است .بحيا به این سنت ،عنصر زهد و عرفان اسالمی
و گرایشهاي نوافالطونی را افزود و در اثر خویش آميزه اي منطبق با اندیشه و سنت یهودي
عرضه نمود .2

5

. Seviri, Sara, Jewish–Muslim Mystical Encounters in the Middle Ages with Particular
Attention to Al-Andalus, p.6., viewed 29 November2019, https://www.academia .edu
/35333184/
2
. Scholem, Origins of the Kabbalah,p. 222.
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اصول تکالیف قلبی
ردپاي ادبيات عارفانه اسالمی ،پيش از بحيا ،در شعر دینی شاعران بزرگ عبريزبان اندلس
مانند :ابن گبيرول و یهودا هلوي یافت می شود ،اما اولين اثر منثور یهودي در سدههاي ميانه
که نشانگر درک عميقی از آموزههاي صوفيانه و عرفانی باشد ،الهدایه است  .5بحيا در
مقدمه الهدایه  ،به دنبال احصاء اصول تکاليف قلبی اي بوده که اثبات کننده اهميت و
محوریت وظایف قلب در برابر وظایف جوارح و اعضاي ظاهري باشد .در این مسير،
وي اصل توحيد را بهعنوان کانون برگزیده ،چنين میگوید« :هنگامیکه مصمم شدم
اصول تکاليف قلبی را در این کتاب ثبت کنم ،قياس خویش را در برگزیدن آن اصول
به کار گرفتم تا جامع و شامل آثار دیگر باشد .پس اصل اول و اساس بنيادین آنرا
اخالص توحيد براي خداوند قرار دادم» .وي به تنظيم دیگر اصول به گرد اصل توحيد
میپردازد « :سپس نگریستم که با پذیرفتن توحيد چه چيزي از وظایف مذکور بر ما الزم
میآید؛ بههمين جهت عبرت را اصل دوم؛ التزام به طاعت خداوند را اصل سوم؛ توکل
را اصل چهارم؛ اخالص را اصل پنجم؛ تواضع را اصل ششم؛ توبه را اصل هفتم؛
محاسبۀ نفس را اصل هشتم؛ زهد در دنيا را اصل نهم و محبت خداوند را اصل دهم
برخی از وظایف قلبی قرار دادم» .2

اولویت وظایف قلبی در برابر وظایف جوارح
محور توجه بحيا در مقدمه الهدایه  ،تبيين وظایف قلوب است .بحيا با تبعيت از دوگانه سنتی
موجود در ادبيات عرفانی یهودي ،وظایف بشري را دو تقسيم میکند :وظایف جوارح که
 .5ليمن ،اليور ،سنت فلسفی یهودي در جهان اسالم  ،مترجمان مهدي وهابی و مرتضی کربالیی لو ،تهران ،آستانه، 5011 ،
ص .501
 .2ابنپاقودا االندلسی ،بحيا ،الهدایه الی فرائضالقلوب  ،تصحيح :ابراهيم سالم بن بنيامين یهودا ،هلند ،انتشارات بریل،
 ، 5915- 5952صص .21- 01
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شامل کنش هاي آشکار ،مناسک ،اعمال واجب و حدود شرعی است و وظایف قلب که
متشکل از احساسات و مسئوليتهاي درونی یا همان ذات ،روح ،مغز شریعت و دین بوده
و مبتنی بر اصل اساسی ایمان است .مقوله نخست شامل ممارست مرتبط با آداب ،رسوم و
اخالقياتی است که تورات بر آنها تأکيد دارد و آیينهاي عبادي روز شنبه ،نماز و خيرات
را شامل می شود .نوع دوم از باورهایی مانند وحدانيت پروردگار تشکيل شده است؛ در این
ميان باید نسبت به خداوند خوف و رجاء داشت ،توبه کرد و شئونات اخالقی را رعایت
نمود.
بحيا ميان جسم و روح تمایز قائل میشود .او فعاليتهاي بدنی را در قلمرو پایينتر و

کنشهاي روحی را در قلم روي باالتر میگذارد .با این توضيح ،هریک از بخشهاي الهدایه
به یکی از این وظایف خاص اختصاص دارد .5

توحید و وحدانیت به مثابه نشانِ محوری دین
بحيا در فصل نخست الهدایه بيان مینماید« :با جستوجو از مؤکدترین ارکان و اصول
دینمان ،یافتيم که اخالص توحيد آفریدگار ،اصل دین است» .وظایف قلبها مخاطب را از
طریق مراحل کمال و صعود حيات درونی انسان ،به سوي کمال معنوي و در نهایت اتحاد با
الوهيت رهنمون می شود .از دید بحيا بدون توحيد ،سخن گفتن از دین و آیين یهود
بیمعناست .وي در فصل هفتم الهدایه در رویکردي استداللی و کالمی ب ر اساس هفت
وجه ،صحت و اصل توحيد را بيان میکند « :از جهتِ در نظر گرفتن علل موجودات؛ از
جهت اثر حکمت آشکار در سراسر عالم؛ از جهت حدوث عام براي جملۀ عالم؛ در رد

5

& . Cohn-Sherbok, Dan, Medieval Jewish Philosophy: An Introduction, London

NewYork: Routledge, 1996, p16,17.
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بيش از یک خالق؛ از جهت معنی کثرت و وحدت؛ از جهت عرض الزم براي کل متکثر؛
اینکه خالق اگر بيش از یکی

بود5 ».

بحيا تأکيد میکند که توحيد اصل اساسی دین است؛ هنگامیکه از مهمترین اصل اساسی
دین یهود جویا می شویم ،پذیرش قلبی وحدانيت خدا پایه و اساس یهودیت و نخستين
دروازه ورود به تورات

است2 .

فصل دهم از باب یکم الهدایه ،صفات الهی و بازخوانی مبتنی بر نقل و عقل پيرامون کيفيتِ
ماهيت ،طبقه بندي و انواع این صفات است و پس از تشریح ابعاد گوناگون اصل وحدت و
توحيدِ ذات اقدس ،به تبيين ابعاد گوناگون مترتب بر صفات الهی میپردازد .بحيا در مقام
یک متأله و اندیشه ورز در حوزه عرفان و اخالق ،وجه مقابل اصل توحيد را در شرک و
بتپرستی جستجو میکند .از دید بحيا در زندگی معنوي نهتنها عشق ،اعتماد و تواضع در
توکل به خداوند باید موردتوجه قرار گيرند ،بلکه دانستن دانش درمورد الهيات نيز الزامی
است .0

موارد خدشه بر خلوص اصل توحید و اخالص عمل
وي همواره درگير نوعی آسيبشناسی در باورهاي مقوله وحدانيت الهی است .بحيا در
تعریف و تشریح اصل توحيد بيان میکند « :اخالص توحيد براي خداوند آن است که بعد از
استدالل از راه نظر بر صحت وجود و حقيقت وحدانيتش؛ دل و زبان در توحيد خداوند
یکسان

باشد0 ».

 .5بنپاقودا االندلسی ،الهدایه الی فرائضالقلوب  ،صص 15

و. 52- 11
2

. Ibn Pakuda, Bachya, Duties of the Heart, Yaakov Feldman(trans.), Northvale, NJ: Jason

Aronson Inc, 1996, p55.
0
. Lobel, Diana, A Sufi-Jewish Dialogue, .pp.97-99.
 .0بنپاقودا االندلسی ،الهدایه الی فرائضالقلوب  ،صص .01- 01
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بحيا میگوید « :اخالص در عمل براي خداوند ،همان قصدي است که با اعضاء ظاهري و
باطنی در انجام فرامين الهی انجام میگيرد تا رضایتمندي خدا را بدون در نظر گرفتن
بندگان جلب نماید» .وي در ادامه به آفتشناسی و آسيبشناسی مسأله اخالص پرداخته و
میگوید « :آفات اخالص در عمل براي خداوند ،سه قسم می باشد که اول آنها جهل و
نادا نی نسبت به خداوند و نعمات اوست .دوم ،جهل و نادانی نسبت به دستورات الهی و
شریعت او .سوم ،وسوسهها ،هواهاي نفسانی ،غمزه و اشارات آن بهسمت انسان است که
باعث گرایش و محبّت دنيا شده و انسان را از مسير سلوک بهسمت آخرت دور مینماید».
بحيا همچنين وعده پاداش را ش رک خفی دانسته در باب مربوط به اخالص ،ادعا میکند که
سرشت انسان ،آدمیرا با وعدههاي پاداش در آخرت میفریبد و به انسان میقبوالند که
اشرف مخلوقات ،برگزیدۀ خداوند و پاک سرشت است و این نيز از آسيبهاي اخالص
میباشد .5

وظایف قلوب در ساحت استدالل عرفانی
بحيا در زمينه محتوا و فضاي کالن حاکم بر کتاب چنين میگوید« :آنرا بر ده اصل بنيان
نهادم که همۀ وظایف قلبی را دربرمی گيرد و بر ده باب تقسيم کردم که هر باب به یک اصل
از آن اصول می پردازد ...جميع وظایف قلبی و آداب نفوس ،چه امر باشد و چه نهی ،در
تعریف و تفصيل این اصول دهگانه که در کتابم آمده ،جاي داده شده» .بحيا حامی مقولهها و
وظایف دینی در مطالعه طبيعت و اعتباربخشی به جستجوي علوم مادي است .او بر اولویت
مطالعه در طبيعت تأکيد می نماید و وظيفه و هدف نهایی دین ،شریعت و خوانش عرفانی
خود از دین و وظایف قلبی را چنين تشریح میکند« :هدف از وظایف قلبی ،همان همترازي
ظاهر و باطن ما و تعادل این ظاهر و باطن در طاعت خداوند است ،تا گواهی قلب ،زبان و
جوارح بر عبودیت خداوند بر یک پایه باشد و هریک از آنها دیگري را تصدیق کند و
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درآن باره براي وي گواهی دهد و با آن مخالفت و تناقض نداش ته باشد و این همان است که
کتاب آنرا کامل مینامد» .5
بحيا در الهدایه به عشق الهی می رسد .این هدف غایی یک عارف است که خود را از عشق
به هر چيز مادي خالی میکند؛ قلبِ معتقد آکنده از عشق الهی است ،ایمانی استوار و توکل
به خداوند دارد و هر کاري که انجام میدهد با اراده الهی است .2
وي از انسانها می خواهد تا با تمام وجود به خداوند عشق ورزیده و مطيع وي باشند .بحيا
نقش خرد و محدودیتهاي آن را در بسط مؤلفههاي یهودیت و زندگی یهودي واکاوي
کرد .0
از دید وي ،عشق خداوند ،آميزه اي از درجات کمال می باشد ،اما فراتر از آن نمیرود .عشق
خداوند با چنين شرحی ،عارف را در فاصله کمی از معشوقش نگهمی دارد .0
مشخصه الزامی وظایف قلوب با خرد ،قانون و سنت تایيد میشود .در نتيجه ،ما باید
خداوند را به سبکی دوگانه بپرستيم؛ با عبادتی مش هود و نامشهود .وي در خصوص
مابعد الطبيعه که بهعنوان « دانش خداوند» تعریف میکند ،اظهار مینماید که « این وظيفه ما
است که به دنبال حکمت برویم تا دینمان را درک نمایيم» .1

ماهیت و مبانی فکری  -عرفانی در وظایف قلوب

 .5همان ،صص .51- 59
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بحيا مرز ميان مسائل فلسفی ،کالمی و عرفانی را در این اثر مشخص نکرده و به طرح
بسياري از مسائل اخالقی و فقهی پرداخته  .5او در تالش براي درمان ظاهرگرایی و جمود
دینی هممسلکانش ،برنامه سلوک فردگرایانه و درونگرایانه اي وضع کرد که از خالل تفکر
و گرایش به اتحاد با «نور ملکوتی»  ،راهبر نفس است .بهگفته خودش ،وي نخستين نویسنده
پساتلمودي است که بهشکلی نظاممند به حوزه قلبی و درونیِ وظایف دینی یهودیت
می پردازد .از دید بحيا مالک پذیرش و ترفيع اعمال ،نيت و وجه قلبی نهفته در پس آن بوده
و بر این باور است که خداوند تنها خالق حقيقی و یگانه منشأ حقيقت است که با وجود
تفاوتهاي موجود ،جهان را متحد میسازد .بحيا به تحليل شعر «تاج ملکوتی»  2سليمان بن
گبيرول میپردازد .0
اگرچه رفتار زاهدانه هيچگاه حتی در فرهنگ یهودي قرون وسطایی رواج پيدا نکرد ،اما
الهدایه به یکی از اثرگذارترین آثار اخالقی ،بهویژه در دوران پيش از حسيدیسم ،تبدیل شد.
بحيا بدین امر میپردازد که لذات درصورتیکه بيش از حد موردتوجه قرار بگيرند ،چگونه
به نابودي آدمی می انجامند.
از دید او ،وظيفه جذب دانش برعهده ذهن است؛ زبان وظيفه بيان حقيقت را دارد؛ دستها
وظيفه انجام امور خيریه را دارند؛ و غيره .اما قلب نيز وظایفی دارد ،و اینها متعددتر و
مهمتر از آنهایی هستند که دیگر اع ضاي بدن بر عهده دارند .اعمال در صورتی صرفاً
حرکتی و از نظر دینی ناکارآمد می شوند که قلب هر کنشی را با احساس و عاطفه اي مناسب
همراه نکند .0
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پندپذیری؛ حکمت و شکرگزاری از نعمتهای پروردگار
بحيا در بسط موضوع پندپذیري در باب دوم الهدایه  ،چنين مینگارد « :ارکان حکمت ثابته
در مخلوقات با کثرت انواع و اشخاصشان هفت مورد است :یکی از آنها اثر حکمت
آشکار در اصول عالم و اصلش است .رکن دوم اثر حکمت آشکار در نوع انسان است که او
عالم صغير است و تمام نظام این عالم و زیبایی و زینت و کمال آن براي اوست .رکن سوم،
اثر حکمت آشکار در ترکيب انسان و آفرینشِ جسم و قواي نفسش میباشد و همچنين
عقلی که خداوند آنرا به انسان براي تشخيص داد و با عقل او را بر سایر حيوانات غيرناطق
برتري داد .رکن چهارم ،اثر حکمت آشکار در انواع دیگر حيوانات است .رکن پنجم ،اثر
حکمت آشکار در گياهان و معادن آماده شده براي مصالح انسان و انواع منافعش .رکن
ششم ،اثر حکمت آشکار در علوم و صناعات و کارهاست .رکن هفتم ،اثر حکمت آشکار در
وضعيت دینها و سنتهاست که براي فرمانبرداري کردن از خداوند است» .برخالف اینکه
بحيا تصور از دنيا را بهعنوان منزلی باشکوه بهعنوان راه اثبات اصلی بهکار می برد؛ تصور
انسان نابينا را بهعنوان واسطه اي براي توصيف خلقت بهميان میآورد .5
بحيا در فصل سوم از باب سوم ،با عنوان تعریف اطاعت و شرح اقسام آن و ویژگیهاي هر
قسم از اقسام  ،به تبيين مقوله اطاعت الهی میپردازد« :تعریف اطاعت خضوع و فروتنی
نعمتگيرنده نسبت به نعمت دهنده به خاطر نعمت و جبران نعمتها برحسب توانش است
و خضوع و فروتنی به دو قسمت تقسيم میشود؛ یکی از آن دو ،فروتنی از روي ترس،
ترغيب ،اجبار و کراهت است و دوم فروتنی که براساس وجوب است و آن فرد شایسته
بزرگ داشتن و تعظيم است» .2

5

. Lobel, Diana, A Sufi-Jewish Dialogue, pp.124-125.
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محاسبه نفس و زهد
مطابق اندیشه بحيا« :محاسبه نفس ،تحصيل کردن امور دینی و دنيایی به مقتضاي آن چه که
عقالنی است می باشد تا انسان بداند که چه حقوقی را داراست و پيامبر (= موسی (ع)) ما را
به آن امر کرده است.
تحصيل امور دینی و دنيایی در انسانها به تناسب قوه تمييز ،و عقل و ذکاوت فهمشان
متفاوت است .اما همه انسانها مکلف اند که بر اساس هر نعمتی که خداوند بهصورت عام
و خاص به او داده خودشان را محاسبه کنند» .بحيا در تشریح و بازشناسی مسأله زهد
بهعنوان یکی از ارکان اندیشه عرفانی خویش بيان مینماید« :تعریف زهد بهنحو مطلق ترک
شه وت نفس و صبر بر ترک چيزي است که نسبت به آن زاهد میشود؛ البته در صورتیکه
قادر بر انجام آن باشد و سبب انجام زهد فراهم باشد؛ و گفته شده است که زاهد کسی
است که قادر باشد ترک کند .علت ترک شهوت نفس بر دو قسم است :یکی عام است که
شامل انسان و کثيري از حيوانات میشود و علت دوم مخصوص انسانهاي اهل شریعت
است»5 .

آگاهی دینی ،اقسام دین ،مراتب اهل علم و درجات اعتقاد و التزام به دین
یکی از دلمشغولیهاي پيوسته ابن پاقودا در سراسر کتاب فرائض القلوب  ،تبيين ماهيت دین
و آداب دین داري بر بنياد عرفان و ذهن اخالقمحور است .بر این اساس ،وي می کوشد
مبانی آگاهی دینی و ماهيت دین و دین داري صحيح و درست را به گفتگو بگذارد .وي
براي اهل علم و ایمان درجاتی قائل بوده و بر آن است که فهم دینی و نيز کيفيت اندیشه -
ورزي دینی ،به ویژه از نظر نحوه عامليت و عنصر عرفان ،عقيده و اخالق ،داراي سطوح و
انواعی است« :پس براي ما شایسته میباشد که چگونگی آگاهی دینی و اقسام دین و مراتب
اهل علم در آن و درجات شان در اعتقاد و التزام به دین را تبيين کنيم .پس میگویيم که
 .5همان ،صص .010- 012
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آگاهی دینی وحيی است که از طرف خداوند عزّوجلّ  ،بر انسانی به خاطر نيکویی و
ممارست در عبادت خد اوند متعال الهام میشود تا اینکه به خاطر التزام به آن  ،به او پاداش
دنيا و آخرت داده شود .دین با توجه به اعمال مردم بر سه قسم است :امر و نهی و مباح.
بحيا پس از تبيين ماهيت و اقسام دین و آگاهی مذهبی و بيان برخی حدود الهی ،به بيان
سلسله مراتب ایمان و تقسيمب ندي نسبت مردم با مقوله امر دینی پرداخته .بر همين اساس
وي در یک روند سلسلهمراتبی ،جایگاه اهل تصوف و عرفان را در ده مرتبه برمیشمارد.
همچنين به سبک شناسی اعتقادي مردم و اهل دین و کيفيت التزام ایشان به اطاعت و
بندگی پروردگار پرداخته و میگوید :روشهاي اهل دین در عمل به اعتقاداتشان و
ملزم بودن به اطاعت خدا بر ده مرتبه است .5

انقالب روحی غزالی و گرایش به سوی عرفان قلبی
غزالی چنانکه در المنقذ من الضالل نقل میکند پس از رهایی از شک ،جریانهاي فکري آن
دوران را منحصر در متکلمين ،باطنيه ،اهل فلسفه و صوفيه یافت .او اظهار می دارد که پس
از آزمودن و پیبردن به نقاط ضعف و قوت هرکدام از این نحلهها ،به تصوف بهعنوان
سالکان خاص طریق خدايتعالی گرایيده؛ چرا که سيرت اهل تصوف بهترین سيرتها ،راه
آنها صوابترین راهها و اخالق آنها پاکيزهترین خلقهاست .از دید وي ،تصوف طریقتی
است که طهارت آن تطهير قلب از ماسوي اهلل ،آغاز آن استغراق قلب در ذکر خدا و پایان آن
فنا شدن در خداست .طریق عرفانی و سلوک صوفیمآبانه غزالی در دوران توجه وي به
عناصر درونی و قلبی ده مرحله دارد :توبه ،صبر و شکر ،خوف ،صدق و اخالص ،فقر یا
درویشیِ اختياري ،محاس به و مراقبه ،تفکر ،توحيد و توکل ،محبت و شوق رضا یا عشق
عرفانی به خدا ،یاد مرگ.
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سبک غزالی در دوران بازگشت ،نوعی شورش بر عليه علم رسمی ،قالب پذیرفته شده تفکر
دینی ،فلسفی و عرفانی و گرایش به معارف قلبی و اخالقی بود .غزالی که خود در اوایل
مدتی به فلسفه روي آور ده بود  ،در نهایت دریافت که با مقوالت و مدعيات فلسفی
همفکري

ندارد5 .

به باور برخی همچون ابوالفرج جوزي ،غزالی احياء را مطابق مذاق و ميل اهل تصوف
نگاشته و بعضاً از حدود فقاهت خارج شده و احادیث و روایات مجعول متعددي دارد .2

احیاء علومالدین و ساختار آن
دفاتر چهلگانه احياء مجموعه اي از علوم و معارف دینی است که به سبک کتب فقهی به
چهار ربع تقسيم شده است.
ربع عبادات و ربع عادات که جزء اول و دوم احياء را در برمیگيرد ،تعليم غزالی در باب
حيات ظاهري است.
ربع عبادات نشان می دهد که غزالی همانند آن دسته از صوفيه که اهل صحو در برابر سُکر
خوانده می شوند ،رعایت آداب شریعت را شرط اصلی براي تقرب و نزدیکی به پروردگار
مییابد.
ربع عادات حاکی از آن است که انسان آنچه را که به آداب خورد ،خواب ،کسب ،معاش،
حالل و حرام مربوط است و هرچه در کار الفت و عزلت و سفر و معيشت است ،باید بهجا
بياورد .و آن در پيروي از سنت پيامبر (ص) است و اخالق درست و سرمشق واقعی را در
سيرت پيامبر جستجو نماید.
ربع مهلکات و ربع منجيات به عنوان جزء سوم و چهارم کتاب ،به تعليم غزالی در باب
حيات باطنی مربوط میشود.
 .5زرینکوب ،عبدالحسين ،فرار از مدرسه  ،درباره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالی ،تهران ،انجمن آثار ملی ، 5010 ،ص.0
 .2همایی ،جاللالدین ،غزالینامه  ،تهران ،فروغی ، 5002 ،ص .200- 201
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ربع مهلکات که با توصيف عجایب القلب آغاز میشود ضرورت نظارت در اعمال و رفتار را
که عدم توجه به منشأ آنها مایه محروميت از رستگاري است را خاطرنشان و زیانها و
عواقبی که پيروي از شهوات جسمانی و نفسانی در پی دارد را میگوید.
ربع منجيات مربوط به اموري است که به اعتقاد غزالی ،نجات واقعی که جوهر تعاليم اولياء
و ص الحان است بدان وابسته بوده و نخستين منزلگاه آن توبه است؛ در ادامه مواظبت بر
صبر و شکر و خوف و رجا و فقر و زهد و توحيد و توکل و محبت و شوق که منازل و
مقامات رهروان طریقت است را تجسم مینمایند .5
غزالى علوم را به دو دسته تقسيم مىکند :علم معاملت و علم مکاشفت .او براى تبيين این
امر احياء را نوشته و درباره سبب تأليف کتاب خود گوید « :اصرار تو بر انکار حقيقت دین
موجبی نيست مگر آن بيماري که بسياري از مردمان این روزگار را دامنگير شده و جمهور
خلق بدان مفتون گشته اند .سپردن راه آخرت با نشيب و فرازش در غایت دشواري است ،
زیرا راهبران جهان آخرت عالمانی توانند بود که وارثان پيامبر (ص) باشند؛ عالمانی که
اکنون روزگار از وجودشان خالی گشته و جایشان عالمانی جاي گرفته اند که معروف را
منکر و منکر را معروف میشمارند ،بدین سبب علم دین مندرس شده و آثار یقين ناپيدا
گشته است...؛ علم ط ریق آخرت که پيشينيان صالح ما بر آن کار مىکردند و خداى تعالى در
کتاب خود از آن به فقه ،حکمت ،علم ،ضياء ،نور ،هدایت و رشد تعبير کرده است ،از ميان
مردم رخت بربسته و به فراموشى افتاده و این امر در دین رخنه و فاجعه اى دردناک بود .در
چنين حالتى نگاشتن کتاب احياء علومالدین را الزم دانستم ،تا از روش پيشينيان پرده
بردارم ،و دانشهاى سودمند پيامبران و گذشتگان صالح را روشن سازم» .2
علی رغم استقالل فکري ،مبانی معرفت شناختی غزالی متأثر از ابوالحسن اشعري بود .غزالی
در اصول عقاید همسو با اشعري و در فروع همساز شافعی بود.
 .5زرینکوب ،فرار از مدرسه  ،ص .220- 222
 .2غزالی طوسی ،ابوحامد محمد ،کتاب االربعين  ،ترجمه برهانالدّین حمدي ،تهران :اطّالعات ، 5012 ،ص 0- 0و .19
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غزالی اهل دليل و برهان و قياس و از نظر اعتقادي  ،اصولی بود و به تصوف و عرفان و
اخالق باور داشت.
غزالی در بستر و جغرافياي مشترک م يان متنهاي گوناگون فلسفی  ،کالمی  ،فقهی  ،عرفانی ،
علمی  ،منطقی  ،جدلی و عقلی تولد یافت ؛ در سفر ميان فلسفه و ضد فلسفه ،علم حصولی و
علم حضوري  ،عقل و دل ،فقه و کالم ،طریقت و شریعت  ،تجربه جسمانی و تجربهي
روحانی  ،علم و عمل ،عقل و نقل ،علت و معلول ،اشاعره و معتزله ،شافعی و حنبله ،رشد
کرد و با تمایل به روش و سيره عارفان و طریقه صوفيه ،که همان طریق ذوق و حال تبدیل
صفات بود ،متبلور شد.
غزالی  ،در این حال و احوال ،خود را مهيا و مستعد نوعی واسازي یا شالودهشکنی متنهاي
مرسوم و مألوف دینى و تقریر و ارائه خوانش و متنی متفاوت

یافت5 .

اخالق عرفانی در احياء ،موضوعيت و محوریت جدي دارد .براي نمونه ،کوشش عمده
غزالی در ربع عبادات عبور از فقه ظاهر به فقه باطن یعنی اخالق عرفانی است .در این
بخش غزالی در جستوجوي احوال باطن و اسرار عبادت است .چگونگی توجه به باطن
اعمال و احوال قلب و نيز علم مکاشفه و علم معامله در کتاب «علم» احياء آمده است .او
معتقد است که این علم از آن صدیقان و مقربان است که در اثر ریاضت و تطهير نفس
حاصل می گردد .وي در پاسخ به پرسش در چيستی علم آخرت میگوید :علم آخرت دو
گونه است .یکی علم مکاشفه و دیگري علم معامله .علم معامله خود به دو بخش ممدوح و
مذموم تقسيم میشود .2

ماهیت عرفانی و کالمی غزالی در کتاب احیاء
 .5تاجيک ،محمدرضا  « ،صوفی شالوده شکن :غزالی و واسازي عارفانۀ متن»  ،پژوهشنامه علوم سياسی  ،دوره  ، 5شماره ، 5
 ، 5091ص.00- 01
 .2غزالی ،ابوحامد ،احياء علومالـدّین  ،ترجمه مؤیدالدّین محمّد خوارزمی ،بهکوشش حسين خـدیوجم ،تهـران ،علمی و
فرهنگی ، 5012 ،ج ، 5ص.22
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غزالی تا حدودي عرفان را با فقه و کالم آميخت و از شریعت نيز غافل نشد .وي به الهيات
فلسفه مشاء ضربه وارد کرد و آراي آنها را نوعی بدعت و ضد اصول دین بهشمار آورد.
غزالی در خصوص وابستگی عقل فلسفی و شرع به یکدیگر در طرح و بسط مباحث
اخالقی میگوید« :پس آن کسی که تنها به تقليد دعوت میکند و بهکلی عقل را کنار میزند
نادان است و کسی که تنها به عقل اکتفا میکند و از قرآن و سنت بهره نمیگيرد
فریب خورده است؛ بپرهيز که یکی از آن دو گروه باشی و ميان هر دو اصل (عقل و نقل)
ج مع کن زیرا علوم عقلی مانند غذا است و علوم شرعی مانند دوا» .او میگوید چهار صفت
درندگی ،حيوانی ،شيطانی و ربّانی در قلب انسان جاي دارد که بهترتيب در حکم خوک و
سگ و شيطان و حکيم اند و همواره این صفات با یکدیگر در نزاع اند .عامل شهوت ،خوک
و عامل خشم سگ و محرک شهوت و خشم شيطان است و حکيم همان عقل است که
مأموریت دارد تا وسوسه شيطان را دفع و تمام نيروهاي منفی وجود آدمی را مغلوب سازد
و به خدمت خود درآورد « :اگر چنين کند کارها اعتدال و عدالت در مملکت تن آشکار
میشود و همه به راه راست می روند؛ اما اگر نتواند آن نيروها را مغلوب کند ،آنها وي را
مغلوب کرده به خدمت خود درمیآورند» .به اعتقاد وي مفاهيم و فضيلتهاي اخالقی چون
«صبر  ،شکر ،خوف  ،رجا ،رضا  ،زهد  ،تقوى  ،قناعت  ،سخاوت  ،احسان ،مرخداى را تعالى
دانستن در همه احوال ،نيکویى کردن ،حسن ظنّ ،نکوخویى ،نکو زندگانى کردن ،صدق و
اخالص ؛ معرفت به حقایق این احوال ،حدهاى آن  ،اسبابی که آنرا بدان کسب توان کرد،
ثمرات و عالمات آن ،و عالج آن چه از آن ضعيف باشد تا قوى شود و آن چه زایل بود تا
بازآید» از علم آخرت است و تنها راه شناخت این فضایل و رذایل اخالقی مراجعه به وحی
و نقل است .5

 .5همان ،ج  ، 5ص  25و ج  ، 0صص  20و .25
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تعریف اخالق و اخالق عرفانی در بافت احیاء
او از علم اخالق بهنامهاي علم آخرت ،علم صفات خلق ،اسرار معامالت دین و اخالق
ابرار یاد میکند  .5از دیدگاه غزالی  ،اخالق در طبقهبندي علوم دینی در حيطه علم معامله
قرار میگيرد و مجموعهاي از فضایل نظري و عملی ناظر ب ر زندگی فردي و اجتماعی انسان
است .غزالی به مفهوم اخالق از سه بعد روان ی ،اجتماعی و مابعدالطبيعه مینگرد.
غزالی خروج از دنياي قيل و قال و مباحثات صرفاً عقلپایه را ،راه نيل به معرفت یقينی
تلقی و در توجيه طریق تصفيه و پاالیش که به علم انبياء منتهی میشود و از علم حکما
یقينیتر و قطعیتر است ،تمثيلی مشهور دارد .غزالی چنين بيان می دارد :هنگامی که اهل
چين و اهل روم پيش پادشاه روم از برتري خویش در صورتگري به رقابت دم زدند ،پادشاه
صفه اي تعيين کرد تا در یک جانب آن اهل چين و در سوي دیگر اهل روم بر دیوار
صورتگري کنند .پرده اي هم در ميان صفه آویخت تا هيچیک از فعاليت دیگري اطالع نيابد.
رومیها رنگ هاي بسيار فراهم آوردند و به کار پرداختند اما اهل چين بیهيچ رنگی به
کارگاه درآمدند و به پرداختن و جال دادن دیوار اقدام نمودند .چون اهل روم از کار خویش
فارغ شدند ،چينیها هم ادعا نمودند که کار خویش را تمام کرده اند .پادشاه در عجب ماند
که آنها بیآنکه رنگی به کار ببرند چگونه از صورتگري فارغ گشته اند .چون پرده برافکندند
آن چه در سمت رومیها تصویر شده بود در سوي چينیها نيز با برق و تاللو بيشتر جلوه
داشت .کار صوفيه و اولياء ن يز در تصفيه قلب و تطهير آن از زنگار و کدورت همچون کار
اهل چين است .2
غزالی افزون بر احکام ظاهري بهمعانی نهانی این اعمال میپردازد .او چهار نوع طهارت را
برمی شمارد .نوع اول :پاکيزگی ظاهر از نجاسات؛ دوم ،پاک کردن اندام از گناهان؛ سوم،

 .5عثمان ،عبدالکریم ،روانشناسی از دیدگاه غزالی  ،ترجمه سيدمحمدباقر مجتبی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 5025 ،
ص .021
 .2زرینکوب ،فرار از مدرسه  ،ص .559- 515
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پاک کردن دل از رذایل و چهارم ،پاک کردن باطن از غيرخدا .این نوع چهارم را طهارت
پيامبران و صدیقان می داند .وي امور نهانی و معانی باطنی نماز را وابسته به شش مقوله
می دانند :حضور قلب ،تفهيم ،تعظيم ،هيبت ،رجاء و

حياء5 .

غزالی در احياء علومالدین تالش میکند ابعاد اسالم عملی را که اخالق نيز جزو آنها است،
مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار دهد .به باور غزالی« :هرچه در عالم است به خواست و به
ارادت اوست .هيچ چيز از اندک ،بسيار ،خرد ،کالن ،خير ،شر ،سود ،زیان ،زیادت ،نقصان،
رنج ،راحت ،بيماري و تن درستی نشود ،الّا به تقدیر و مشيت و قضا و حکم خداوند و اگر
همه عالم از جن و انس و شياطين و مالئک گردهم آیند تا یک ذره از عالم بجنبانند یا
برجاي بدارند یا بيش کنند یا کم کنند بی خواست او همه عاجز آیند و نتوانند ،جز آن که
وي خواهد» .2
غزالی در پاسخ به پرسش در باب منشاء و بنياد حسد و منافست چنين مینویسد« :سبب آن
دوستی چيزي است که منافست در آن است و ارکان آن در هفت سبب محصور است:
عداوت ،تعزز ،تکبر ،تعجب ،ترسيدن از فوت مقاصد مجبوب ،حبّ جاه ،خبث نفس و
بخل آن» .در نظر غزالی خشم و شهوت مایه هالک عقل میشوند« :و از درهاي بزرگ او
خشم و شهوت است؛ و چون لشکر عقل ضعيف شود ،لشکر دیو اقدام نماید و ناگهان
درآید» .از دید غزالی نابود کردن خشم امري محال است.
اما ریاضت به دو شيوه میتواند خشم را تعدیل کند و آن را در اختيار انسان درآورد« :قسم
اول ریاضت به این دليل نباشد که خشم نابود شود ،بلکه بر آن است که او قادر شود
بدان چه خشم را فرمان نبرد و در ظاهر آن را کار نفرماید مگر بر حدي که مستحسن شرع و
مستحسن عقل بود .و اما قسم دوم ممکن است که به ریاضت بدان رسد که در خشم
گرفتن براي آن خالی شود ،چرا که دوستی آن از دل بيرونکردن ممکن است .و آن بدان
 .5غزالی ،احياء علومالـدّین  ،ج  ، 5صص  10و  210و .019
 .2غزالی ،ابوحامد ،نصيحتالملوک  ،بهتحقيق جاللالدین همایی ،تهران ،هما ، 5025 ،صص .5- 1
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باشد که بداند که موطن دائمی او گ ور است و مستقر او آخرت؛ و دنيا جز معبري نيست که
بر آن بگذرد و به قدر از آن توشه سازد .و آنچه وراي آن است در وطن و مستقر بر او وبال
بود ،در نيا زاهد شود و دوستی آن از دل محو گرداند .5

تحلیل عرفانی  -اخالقی نفس و برخی فضائل انسانی
تحليل نفس انسان به «شناخت ماهيت نفس» و «شناخت حاالت و افعال نفس» تقسيم
میشود .از نظر غزالی  ،شناخت ماهيت نفس که فراتر از حدود و ثغور اخالق است  ،علم
مکاشفه است .در اخالق ،شناخت حاالت و افعال نفس اهميت مییابد .به باور غزالی «کل
سعادت مبتنی بر سه چيز است :قوه غضب ،قوه شهوت و قوه علم که الزم است از حد
اعتدال خارج نشوند تا به راه هدایت راهنما باشند».
غزالی از سه دسته فضایل فلسفی ،توفيقی و صوفيانه سخن میگوید .دو حد افراط و تفریط
حکمت نيز عبارت است از مکر و بالهت .از نظر غزالی  ،فضایلی که تحت فضيلت حکمت
قرارمیگي رند ،عبارت اند از حسن التدبير ،جودت الذهن ،نقایهالرأي (خلوص رأي) و
صوابالظن .معيار اعتدال در ای نجا شرع و عقل است .عدالت عبارت است از حالتی که
مشتمل بر تناسب سه قوه حکمت ،شجاعت و عفت باشد .عدالت یکی از اقسام فضایل
نيست ،بلکه جمله فضایل است.
غزالی در باب اخالص  ،آیاتی از قرآن و احا دیث نبوي را ذکر و فضيلت اخالص را بيان
میکند .غزالی بيان میکند که رضا مناقض دعا نيست و صاحب آن از مقام رضا بيرون
نمیآید .قوت عدل آن است که قوت خشم و شهوت را به اشارت عقل و شرع در اختيارِ
خود آورد .عدل در نگاه غزالی این است که حق هر صاحب حقی بدهد.
غزالی معتقد است که هرکس مرگ را بشناسد ،مصيبتها  ،رنجها و غمهاي دنيا براي او
آسان میشود و لذا به زهد و ناچيزي اميد  ،در دنيا فرامی خواند و به اندوختن توشه براي
 .5غزالی ،احياء علومالـدّین  ،ج  ، 0صص  25و 011- 012و 015و.091

اند یشه هاي عرفانی –اخالقی ابنپاقودا و غزالی  /...پژوهشنامۀ ادیان  ،سال ، 51شمارۀ  ، 29بهار و تابستان 5011

529

سفر آخرت ترغيب میکند؛ زیرا بسياري از مردمان را از اندیشه در مورد مرگ غافل
می داند .5

وظایف قلبی و رهایی از مهلکات
به باور غزالی ،قلب مرکز اصلی حصول ایمان و کفر و مقر استقرار اهلل و شيطان است.
دغدغه او نجات و رستگاري انسان است .سعادت و نجات انسان در دیدگاه وي در گرو
کسب فضایل و تطهير قلب است .غزالی مؤمن را کسی می داند که «محبت خداي را بهطور
کامل در وجود خود احساس کند .و مؤمن از اصل دوستی خالی نباشد .و اما قوت دوستی
و چيرگیِ آن ،چنانکه مشتاق آن شود و آن را عشق گویند ،و اکثریت مردم از آن خالی
باشند .و آن به دو چيز حاصل میآید ،یکی قطع عالقتهاي دنيا و بيرونکردن دوستی
غير خداي از دل ،چه دل او مثل آوندي است که مثالً هرگز سرکه در آن نگنجد تا آب از آن
بيرون نرود .سبب دوم ،قوت دوستی را قوت معرفت حقتعالی است و چيرگی آن بر دل و
آن پس از پاک کردن دل از مشغوليات و عالیق دنيا ،به منزلت پراکندن تخم است در زمين،
پس از آن که از خس پاک کرده شود».
غزالی در جایی دیگر محبت و عشق را اینگونه تعریف میکند« :محبت بنده خداي را
حقيقت است و مجاز نيست .چه محبت در وضع لغت ،عبارت است از م يل نفس سوي
چيز موافق .و عشق عبارت است از ميل غالب مفرط» .2
غزالی احکام اخالقی را صرفاً ناظر به رفتارهاي جوارحی نمی داند و بر بُعد درونی و باطنی
و نيت آدمی تأکيد دارد و قلب اصل است و جوارح فرع اند و این ایمان حاصل تصفيه قلب
است.

 .5غزالی ،ابوحامد ،احياء علوم الدین  ،بيروت ،داراحياء التراث العربی ،بیتا ،ص .5205
 .2همان ،ص .950
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امتیاز طریق تصوف و رد عقلمحوری فلسفی
غزالی پس از بيان وظایف قلبی و تقدم قلب بر عقل و جوارح ،بدین موضوع عنایت ویژه
میکند که تصوف و راه عرفان بر طریق عقل و فلسفه برت ري دارد.
بر این اساس وي پس از بررسی اندیشه فرقههایی همچون اهل باطن ،فالسفه ،متکلمين و
اهل تصوف میگوید « :به یقين دریافتم که صوفيان از پيشتازان خلق بهسوي خدایند.
سيرتشان نيکوترین سيرتها و راهشان درستترین راهها و اخالقشان پاکيزهترین اخالق -
هاست .بلکه باید گفت که اگر خِرد خردمندان و حکمتِ حکيمان و دانشِ دانشمندان دینی
را گرد آرند تا بتوانند با آن چيزي از سيرت و اخالق خود را عوض کنند و بهتر از آنرا به
جایش نهند هرگز نتوانند؛ همه حرکات و سکنات ظاهر و باطنشان مقتبس از نور نبوت
است و باالتر از نور نبوت نوري نمیتواند بر روي زمين باشد که بتوان از آن روشی
یافت» .5
غزالی عرفان و اخالق را تجلی صفات الهی در روح بنده ،از مشکات نبوت می دانست و بنا
را بر تناظر اخالق و تصوف گذاشته بود با اعتقاد به اینکه با اخالق و تصوف میتوان به
اخالق اهلل متخلق شد .از دید وي همان طور که عالم ملک با حواس جسمانی قابل درک
است ،عالم ملکوت نيز به مدد و یاري قوه و نيرویی وراي حواس جسمانی فهمپذیر می -
باشد.
آنچه نفس انسان را از اتصال به عالم ملکوت بازمی دارد تعلق و وابستگی اي است که به
جسمانيات و مادیات دارد .اگر نفس بتواند خود را از این تعلقات و وابستگیها برهاند،
میتواند به این عالم ملکوت راه پيدا کند .2

 .5غزالی ،ابوحامد ،المنقذ منالضالل  ،ترجمه صادق آئينه وند ،تهران ،اميرکبير ، 5021 ،ص .09
 .2زرینکوب ،فرار از مدرسه  ،ص .512- 512
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غزالى در احياء به مباحثى درباره نفس پرداخته و وارد تحليل صفات مذموم و ممدوح آن
شده .آنگاه  ،راه از ميان بردن صفات مذموم و تقویت صفات ممدوح را نمایان ساخته.
غزالى در تعریف خُلق گوید« :خلق عبارت است از هيئتى که در نفس راسخ است ،و افعال
در کمال سهولت و آسانى ،بدون نيازى به فکر و اندیشه از آن صادر شود .اگر آن هيئت
بهنحوى باشد که افعال پسندیده بر وفق عقل و شرع از آن صادر شود ،گویند که خُلق نيکو
است ،و اگر آنچه از آن صادر شود افعال ناپسند بود  ،آنرا خلق نکوهيده گویند» و «و خُلق
عبارت از فعل نيست ،خلق عبارت است از هيئت نفس و صورت باطنى آن» .5
هدف آن چه غزالی به نام اخالق تعليم می دهد تربيت صوفيانه است .او نمونه کامل اخالق را
در وجود پيامبر (ص) نشان می دهد .تربيت اخالقی در اندیشه غزالی صوفيانه و در بستر
شریعت بود و به همين سبب انبياء و در رأس آنان پيامبر (ص) را مرشد کامل خویش می -
دانست.
غزالی بر این عقيده است که حکمت مورد تمجيد خداوند قرار گرفته و این آیه شریفه :نيز،
درباره آن نازل شده است« :یُؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَۀَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کَثِيرًا
وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»  2وي حدیث منسوب به پيغمبر را نيز نقل کرده و آنرا شاهد
مدعاي خویش بهشمار آورده است« :الحکمۀ ضالۀ المؤمن  ،حکمت گمشده مؤمن است» .0
غزالی در ربع مهلکات  ،در کتاب آفتهاي زبان  ،دربار ه حکمت میآورد که « :چون مؤمن را
خاموش و آهسته ببين يد ،بدو نزدیک شوید که وي حکمت تلق ين کند» ؛ و از قول پيامبر
(ص) میآورد که «مردم سه قسم اند :غنيمتکننده  ،سالمت یابنده و هالک شونده .پس
غنيمتکننده آن است که خداي را یاد کند ،و سالمت یابنده آن که خاموش باشد ،و هالک

 .5غزالی ،احياء علومالـدّین  ،ج  ، 0صص.02- 05
 .2بقره.229 ،
 .0بحاراالنوار ،ج  ، 2ص .99
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شونده آن که در باطل خوض کند» .غزالی میآورد که « :حکمت من آن است که از کاري که
کفایت شده باشد نپرسم و تکليف ماال یطاق نکنم».

نتیجه
در این نوشتار ،با تمرکز بر دو کتاب احياء و الهدایه کوشيده شد تا مبانی فکري و شيوه
بازخوانی سنت دینی اسالم و یهود ،در اندیشه غزالی و بحيا مورد تجزیه و تحليل قرار
گيرد .باور به لزوم مواجه قلبی و عرفانی با دین و رد برخی مبادي صرفاً عقلگرایانه و
فلسفی ،از اساسیترین مبانی فهم اندیشه و رویکرد غزالی و بحيا میباشد.
در حقيقت در این رویکرد ،فهم و باور به پروردگار از منظر استدالل و برهان یقينی و آنچه
در مکتبها و مدارس دینی -مذهبی مورد توجه است به حاشيه رانده شده و ایمان قلبی
محور قرار میگيرد.
در این معنا با نگاهی صوفيانه ،عشق الهيت محوریت یافته و راههاي متعدد استفهام خداوند
در ردههاي پسين نظام معرفتشناسی قرارمیگيرد.
با توجه به مشرب عرفانی بحيا ،و فصول الهدایه می توان اندیشه عرفانی وي را
چنين دانست :شناخت خالق واحد؛ عبرت آموزي؛ عبادت؛ ایمان و توکل؛ صدق
و صفا؛ تواضع داشتن و عجب نکردن؛ توبه؛ خودآزمایی؛ زهد و باالخره دل
دادن به مهر و عشق خدا  .تفکر بحيا در الهدایه  ،تأکيد بر اهمي ت روحانيت و
تقواي درونی به عنوان انگيزه اساسی هر نوع رفتاري  ،خواه دینی و خواه
اخالقی است ،که او آن ها را تحت عنوان « وظایف قلبی » توصيف می کند .این
وظایف ،شامل امور ي از این دست می شوند :تواضع  ،توکل به خداوند،
شکرگزاري نعمات او و سرانجام عشق به حق که به مث ابه ي غایت همه
فعاليت هاي بشري است .این امور با تفکر صوفيان به خصوص محمد غزالی،
شباهت هاي بسياري دارد .

اند یشه هاي عرفانی –اخالقی ابنپاقودا و غزالی  /...پژوهشنامۀ ادیان  ،سال ، 51شمارۀ  ، 29بهار و تابستان 5011

550

در تحليل رویکرد بحيا و غزالی به حوزه کالم و عرفان ،مسئله مهم ،شيوه و نگاه
اصالحگرایانه ایشان به روشهاي متداول علمی و دینی  -مذهبی در عصرشان است .در
حقيقت غزالی و بحيا هردو منتقد جدي روند اندیشهورزي دینی و حيات مذهبی در دوران
خویش هستند .از دید این دو ،مسير اساسی دین حصول محبت الهی ،نيل به قرب پروردگار
و سعادت هردو سرا براي مؤمنان و متدینين است.
انسان خليفه خداوند بر روي زمين بوده و غایت وي رجوع به پروردگار است .انسان
مطلوب در این شيوه فهم دین ،انسان الهی است .انسانی که در همه ابعاد و زوایا ،صبغه و
بوي اهلل داشته و مملو از محبت و عشق به خداوند باشد.
اخالص و توکل و تحمل سختی ها و نامالیمات زندگی ،در دنياي آکنده از جرم و بی دینی،
پيشزمينه و مقدمه حصول محبت خداوند است .قلب مؤمن خانه پروردگار بوده و نباید با
چيزهاي دیگر و انواع خفی و جلی شرک و ریا و عدم اخالص پر شود .زهد و تن ندادن
به زیورها و وسوسه هاي دنيوي و نيز رعایت اعتدال و توسل به لطف و مرحمت خداوند
یک الزام قطعی است.
رویکرد غزالی و بحيا در مقاطع متعد دي کالمی است .بر این اساس این دو اندیشهورز
به دنبال دفاع از دین حقيقی ،که همانا دین مبتنی بر قلب است ،میباشند.
نقل و عقل در احياء و الهدایه در کنار یکدیگر به کار بسته میشوند تا نهایت اقناع و
اثرگذاري را به نمایش بگذارند .فهم نوافالطونی و تجدیدنظرطلبی مب تنی بر بازاندیشی دینی
و کالممحوري ،ساختاري پيچيده و در عين حال بعضاً دشوار به این دو اثر می دهد .عقل در
این فرایند نفی نمی شود اما در مقام مقایسه کشف و شهود عارفانه و صوفيانه ،مقدم و
مرجح بر استداللها یقينی و عقلی تصویر میشود.
غزالی با گذار از درس و مشق و تفلسف به سراغ منشاء و مقر اصلی ایمان یعنی قلب و دل
مؤمنان می رود .در منطق وي ،حيات مؤمنانه ،حياتی است که بر قلب ابتناء دارد .وي در
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چهار ربع خویش مسيرهاي منتهی به سعادت و رستگاري جاویدان را به نمایش گذارده و
طریق سلوک صوفيانه را پدیدار میسازد.
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