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  مریم: ابافت                                                           نام: نام خانوادگی دانشجو

  ي کیمیاي سعادت محمد غزالی با سوانح العشاق احمد غزالیمقایسه: پایان نامهعنوان 

  غفاريدکتر علی : استاد مشاور                           دکتر حسین نوین: استاد راهنما

  محقّق اردبیلی: دانشگاه    زبان و ادبیات فارسی          : کارشناسی ارشد        رشته: مقطع تحصیلی

  166: تعداد صفحه      20/11/1387:علوم پایه                       تاریخ فارغ التحصیلی: نشکدهدا

  .محمد غزالی، احمد غزالی، کیمیاي سعادت، سوانح العشاق: کلید واژه

  : چکیده

کیمیـاي  به موضوعاتی چون عقـل و عشـق، جبـر و اختیـار، توحیـد و فنـا در      این رساله نگاهی مبسوط 

به طرزي  در هر دو اثر موضوعات و مفاهیم عالی ادب، فرهنگ و عرفان. و سوانح العشاق استسعادت 

شـناخت حقیقـت در   . بدیع و در عین حال ساده، آمیخته با حکایات و تمثیالت ظریف بیان گردیده است

هـا  ي آني اصولی استوار است که ریشه در بیـنش صـوفیانه  جریان سیال افکار ابوحامد و برادرش بر پایه

باشد، یعنـی عـالم   ي مابعدالطبیعه میرسند، حوزهبه هم میدر آن  ي مشترکی که هر دو صوفینقطه. دارد

دهند که علـم حقیقـی وراي   آن دو به ما اطمینان می .ي مشترکشان به علم، روح و خداوندغیب و عالقه

دانشی برخاسـته از دل    شاننزد ای دانش صوفیانه .قدرت عقل قرار دارد تنها براي دل قابل دسترسی است

اشعریت، از محورهاي مشـترك فکـري ابوحامـد و     .باشداست که کل روان شناسی صوفیه برآن مبتنی می

ي متفاوتی کـه از  تجربه دانند، و باارشادگر، مستغنی نمی هیچ یک، سالک را از داشتن پیر. ابوالفتوح است

حکمت ذوقی و تفکر قلبـی   .پردازنداصول تعلیم و تربیت می عشق و شهود دارند، به بیان مبانی عرفان و

. آشنایی با اسرار نفس انسانی مبتنی شـده اسـت  د بر مالحظات مهم روان شناسی، و شیخ احمد و ابوحام

انسان شناسی ابوحامد و ابوالفتوح  متکی بر خودسازي و سعی و تالش فردي بوده، و ایشان تحلیل صرفاً 

بینی عرفـانی محمـد و بـرادرش تکامـل      جهان.اندهاي رسیدن به معرفت ارائه دادهاهاخالقی و روانی در ر

ي منیع انسانیت و توانیم به قلهدهد که از چه راهی میبه ما نشان میایشانو عرفان عملیت،روحانی اس

ده را جز به ایـن  موارد اخذ و اقتباس  ابوالفتوح از ابوحامد نیز چندان است که خوانن. فناي فی اهللا  برسیم

  .هاي این دو روح بزرگ به مقدار عظیمی مشترك بوده استرساند که دردها و دغدغهباور نمی
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  مقدمه 1-1

   گسترهامروزه در ،تطبیقیمطالعاتيمقایسـه . بسیار واالیی برخـوردار اسـت   ي علوم انسانی از اهمیت    

آثار  تطبیقی بررسِیبا .باشدمیبررسی تطبیقی امکان پذیر ز طریق جریانِساختارهاي مختلف در عرفان، ا

هاي و عرفانود، قین فراهم نمها را نمایان، و راه را براي قضاوت بهتر محقّها و قوتتوان ضعفمی،ادبی

  .را به حاشیه راند... کاذب و یا ناقص چون عرفان هندویی، یهودي، مسیحی، 

توجـه بسـیاري از متفکـران را بـه      ،هاي دور تـاکنون وضوعاتی است که از گذشتهعرفان و تصوف از م   

هـاي ست که بـدون آن آشـنایی بـا افـق    ایران کاري ا جست و جو در تصوف«.خود معطوف داشته است

 ،اي کـه دارد ي ابعاد گستردهحتی دنیاي اسالم را نیز در جمله. ایرانی تمام نخواهد بود ي فرهنگناشناخته

  ).2: 1369زرین کوب، (،»کردتوان به درستی ارزیابیاین بعد انسانی آن نمیهايون شناخت ویژگیبد

ترین کارهاي ممکن براي تحقیق و جست و جو در اقوال و احوال عارفان و اهل سلوك از لذّت بخش   

از رشـد   عارفـان تواند باشد، یکی از این جهـت کـه   عرفان و تصوف است، و این به چند دلیل می محقّقِ

هـا  و در کشف رمزهـاي دینـی و تأویـل آیـات قرآنـی گـام       ،یافتگان سلوك معنوي و عرفان الهی هستند

تواند ي اولیاي الهی و مردان خدا هستند، و همین نکات میو هم از این بابت که آنان در زمره ،اندبرداشته

  .رشان فراهم سازداز براي ذک ،به ویژه اهل تحقیق را ،اسباب شوق و وجد همه کس

 توانـد موجـب تمایـِل   میی چون محمد غزالی و برادرش خواندن احوال و ذکر اقوال عارفان و صوفیان   

  . باطنی قلب به سوي معرفت و حقیقت باشد

  .اندعرفان عشقی دانسته هرِـعرفان خوفی، و ابوالفتوح را مظ هرِـرفان ایرانی، ابوحامد را مظـع در تاریِخ   

دیگري در پی ریـزي جهـان بینـی خـود، بـه دنبـال        مانند هر اندیشمند مد و ابوالفتوح غزالی نیز،ابوحا   

روح لیکن پرداختن ایشان به وجود، صرفاً از سر فلسفه ورزیدن خشـک و بـی  . معرفت هستی و وجودند

ــ بلکــه در هســتی امــري قدســی و الهــی یافتــه . نیســت ــوعی هیبــت در درون ع ــد کــه موجــد ن               رف اان

  .بنابراین، مسائلی چون وجود براي ایشان معنایی فراتر از وجود براي فالسفه دارد.باشدمی

 قایقیـتـوان بـه حـ   یـمـ  و ریاضت نفستهذیب  بر این باورند که در پرتوِ ارزشمند صاحبان هر دو اثرِ   

  . دـهم اشتراك نظردارن این دو عارف در یک سلسله مبانی اخالقی و عرفانی با.تـدست یاف درـگران ق
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آن اجمـاع  از جمله مبانی است که ایشـان بـر  ... معرفت قلبی و ذوقی، اعتقاد به کشف و الهام، و تکیه بر

  .دارند

توانیم در مورد فرهنگ ایران، بلکه در متون نظم و نثر کالسیک، نه تنها می از طریق باز خوانیِبنابراین،   

یی دست پیدا کنیم، زیرا میراث مکتوب و ادبی ایران، یک میـراث چنـد   هامورد فرهنگ انسانی به شناخت

اگـر بـه   به این ترتیـب،  . ین میراث نهفته شده استاي از تجارب جهانی در او مجموعه ،هزار ساله است

ي نظم و نثر فارسی بپردازیم، این امکان وجود دارد کـه بتـوانیم بخشـی از    جامعه شناسانه و بررسی دقیق

  .فرهنگ بشر را شناسایی و مطالعه کنیم جهانیِ هايویژگی

  :ین ترتیب استه ابررسی در این پایان نامه ب اما روش   

ي کار به این صورت بوده است که در آغاز براي آگـاهی بیشـتر در مـورد شخصـیت ابوحامـد و      شیوه   

پـس از اتمـام   . پرداختـه شـد  هایی در این باره ي کتاببرادرش و هم چنین آثار و افکار ایشان، به مطالعه

ي تنظـیم  ، مرحلـه مـذکور  هـاي نویسـندگاِن  در پیرامون باورها و اندیشه استخراج مطالب و فیش برداري

  .هاي تحقیق و عنوان بندي آغاز گردیدفیش

هاي یادداشت طبق یک روش منطقی، دسته بندي و در چهار فصل گنجانده پس از تنظیم مطالب، برگه   

ي تحقیـق  باشد، و در فصـل دوم مبـانی نظـري و پیشـینه    مل کلیات تحقیق و مقدمه میفصل اول شا. شد

و  ابوحامـد و بـرادرش   ضمن این که اوضاع و احوال علمی و سیاسی و اجتماعی عصر. آورده شده است

  . ي زندگی و شرح احوال و آثار هر دو نویسنده نیز مورد بررسی قرار گرفته استتاریخچه

در ایـن فصـل بـه بررسـی     . باشـد ترین قسمت پایان نامه است، شامل بحث مـی مهم فصل سوم هم که   

پرداخته شده، و در پایان هر بخـش   ي مذکورترین مباحث عرفان و تصوف از دیدگاه هر دو نویسندهمهم

ي مباحث مطرح ي کلیهدر نهایت، نتیجه .شباهت و تفاوت موجود در آراي ایشان مشخص گردیده است

  .ه استفصل چهارم گنجانده شدشده، در 

اي با نظیر اساتید محترم، رسالهپروردگار متعال و نیز با علم و بردباري بی با فضل و عنایت ،به هر حال   

ـ کیمیاي سعادت محمد غزال تطبیقی عنوان بررسی یـن صـورت، هـر    ه ای با سوانح العشاق احمد غزالی، ب

  .گرددد حقیر و کم مایه، تقدیم میچن
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  )موضوعی، زمانی و مکانی(تعریف و تحدید موضوع 1-2

     ی کیمیاي سـعادت محمـد غزالـی بـا سـوانح العشـاق احمـد غزالـی         بررسی تطبیقاین رساله،  موضوعِ   

ذکـر  فتراق موجود در هـر دو اثـر، همـراه   در این پژوهش سعی شده است که موارد اشتراك و ا. باشدمی

  . گردد شواهد و نیز توضیح و استنتاج ارائه

. گیـرد ي دوم قرن پنجم تا اواسط قـرن ششـم هجـري را در برمـی    نیمه ،ي زمانی این پژوهشمحدوده   

    ي زمانی و مکانی این دو نویسنده به هم نزدیک بـوده، بـدین گونـه کـه هـر دو در ایـران زنـدگی        فاصله

  .شدندمند میکرده، و از عقاید و افکار یکدیگر بهرهمی

  :بیان مسأله 1-3

شاق احمد غزالی، به موارد اشـتراك و افتـراق   عکیمیاي سعادت امام محمد غزالی و سوانح ال با خواندنِ   

و برادرش احمـد  تشابه میان آرا و عقاید محمدغزالی. شویمموجود در آثار هر دو متفکر ایرانی واقف می

ـ تردید ناپذیراست، تعاریف و اصطالحاتی که در سخنان خود به کاربرده د، ترجمـان احـوال و مقامـات    ان

عقاید نیز وجـود دارد   عین حال اختالفدرها یکی است،ي اعتقادات آناصل و پایه. آنان استهریک از

امام محمدغزالی مردي متکلم بوده که در اواخر عمـر در  شود کهي عمیق آثار ایشان معلوم میمطالعهو با

کمال را بر اساس مبـانی  وو راه وصول به حق ،می شود ریاضت و مجاهده، دچار تغییر و تحول يسایه

اما برادرش احمد غزالی با توجـه بـه عشـق    . کنداز دنیا تجزیه و تحلیل مینفس و اعراض يتزکیهشرع،

در علم تصوف و عرفان، از همان آغاز کار تنها راه شناختن حق و حقایق امور را از راه عشـق، اشـراق و   

  .کندشهود معرفی می

موالنـا  «.گـردد کند که در آن تمایز شخصیت این دو نویسنده روشن مـی سروش قولی از موالنا نقل می   

علَـم علـم بـر افراشـته، مقتـداي       ،گرد از دریاي عالم بـرآورده  ،م ملکفرمود که امام محمد غزالی، در عالََ

ـ    اي عشقشجهان گشت و عالم عالَمیان شد، چه اگر هم چون احمد غزالی ذره ّر بودي، بهتـر بـودي و س

از آن که در عالَم هم چون عشق استادي و مرشدي و موصلی . قربت محمدي را چون احمد معلوم کردي

  ). 125: 1384سروش، (،»1نیست
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هـا و شـرایط پیـدایش و رشـد تصـوف و عرفـان       به طور کلی، تصاویري متقن و محکم از سرچشـمه    

انبـوه آثـار ایشـان اسـتخراج      الِيو اقوال و مطالبی که از البه این دو کتاب عرضه شده است،در ،اسالمی

ایشان با تحلیـل  . دهدویري شاداب و پویا از تعالیم و باورهاي تصوف و عرفان اسالمی ارائه میاشده، تص

هـا نـاتوان   و عقل نظري را در اثبـات آن  ،کننداخالقی، وجود خدا و جاودانگی نفس و آزادي را اثبات می

  .و معتقدند که تنها راه سعادت، در راه عشق و معرفت نهفته است دانندمی

  سواالت تحقیق  1-4

دهیمها پاسخ میها و امثال آنضمن بررسی عقاید ابوحامد و ابوالفتوح به این پرسشما در این رساله،    

  :که

گونه تبیـین و  چ نقش معرفت و خودشناسی در زندگی اجتماعی، از دیدگاه محمد غزالی و برادرش     -

  ؟تحلیل گردیده است

  ؟وده استها، از جبر و اختیار و کسب و مشیت چگونه بدرك هر یک از نویسنده     -

  ؟چه بوده است والیتي بینش و نگرش نویسندگان مذکور درباره     -

  ؟اره عقل و عشق، دین و ایمان چیستها و آراي آن دو دربدیدگاه     -

  ؟دانستندرا مالك ارزش و اخالق میغزالی چه چیزهایی محمدغزالی و احمد     -

  ؟ونه بوده استدیدگاه این دو نویسنده نسبت به مرگ و فنا چگ     -

  ؟نویسندگان مذکور چگونه بوده است جایگاه توحید و خداشناسی از دیدگاه     -

  :هدف و ضرورت تحقیق 1-5

 ،اسالمی سرشار اسـت -هاي فرهنگ اصیل ایرانیهز آموزا ،میراث ارزشمند ما ،ادبیات کالسیک فارسی   

هاي فرهیخته داشـته اسـت؛ امـا امـروزه بـه      و همواره نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازي و تربیت انسان

هاي بسیار در چگونگی ابزار تربیتـی، و هـم چنـین دگرگـون شـدن اقتضـائات       دلیل پدید آمدن دگرگونی

استه شده است؛ از این رو کوشش بـراي بـه کـارگیري بهتـرین     ي کارکرد آن تا حدودي کزمان، از گستره

ابزارهاي بیانی و کارآمد متناسب با مقتضیات روز، براي حفظ و احیاي محتواي غنـی ایـن ادبیـات گـران     

براي دست یابی به مفاهیم مورد نیاز بشري ضرورت دارد به متـون کهـن    .قدر، یک ضرورت جدي است
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هـاي ارزشـمند اخالقـی و تربیتـی     آمـوزه . دیدگاهی جدید نگریسته شودفارسی خصوصاً متون عرفانی با 

  . فراوانی در متون کهن فارسی وجود دارد

ـ  ي،تطبیق دادن و مقایسه دو دیدگاه معنوي از تجارب بشر     يوسـیله ه از این جهت ضرورت دارد که ب

ها صـد چنـدان   ي حقیقت در آنرقهتوانیم دو آیینه را در برابر هم قرار دهیم، تا جاین تطبیق و مقایسه می

  . ید گردد، و حقیقت از ابعاد گوناگون به جلوه در آ

   هاي عرفانی نظیـر والیـت، انسـان    ها و شاخصاي برخی مؤلفهما در این پژوهش بررسی مقایسه هدف

و  با نگاه بـه کیمیـاي سـعادت محمـد غزالـی     ... کامل، عشق، اصالت، توحید، موقعیت سلوکی انسانها و 

ي زبان پارسی و محصول تکامـل  ترین گنجینهدو اثرعرفانی از مهماین .سوانح العشاق احمد غزالی است

  .  روح ایران زمین است

و محمـد   غزالیي فکري احمـد عرفانی و با در نظرگرفتن کم و کیف رابطهو تحلیل این آثاربا بررسی   

از آن جـا  . ات فارسی، به نمایش گذاشترجسته از ادبیاي بتوان آیین زندگی را به عنوان شاخهغزالی، می

و از سـویی دیگـر از    ،هـاي پیشـین دارد  اسـالمی سـده   -فرهنگ ایرانیکه این متون از یک سو ریشه در

هـاي مختلـف   هاي شخصی این نویسندگان در زمینـه همراه با تجربه هاي دیگر، سرچشمه گرفته،فرهنگ

 و بهـره بـرداري از  هـا روشدن بـا گرفتـاري  عرفانی را براي رو بهوهاي سودمند اخالقیزندگی، آموزش

ارتبـاط بـا خـدا، بلنـدهمتی، پرهیـز از غـم و انـدوه،        : هـایی از قبیـل  آموزش. دهدها به دست میفرصت

  ... .پاکدامنی، آداب معاشرت، رازداري، عشق، زهد و
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  تاریخچه 2-1

  در قرون پنجم و ششم هجريایران مومی اوضاع ع 2-1-1

مواجه با چند رویداد شـگرف و عظـیم و هـم چنـین      ،اسالمی در قرون پنجم و ششم هجري يجامعه   

تحول بنیادین آن که، نظام حکومتی این دوره شاهد گذار از نظام سیاسـی سـنتی   «.یک تحول بنیادین بود

هـایی هماننـد، سـامانیان، آل بویـه کـه      ت، حکومـت هاي ترکی و بدوي بوده اسـ ایران زمینی به حکومت

خاستگاه و ماهیت سیاسی ایرانی داشتند، جاي خود را به نظام سیاسـی صحرانشـین و بـدوي غزنـوي و     

ي ایرانی و اسالمی نیـز  پیامد این تحول حتی بر ارکان زندگی اجتماعی و اقتصادي جامعه. سلجوقی دادند

هاي اقتصادي و زمین داري و بافـت  اختار کشاورزي و تغییر نظامانحطاط تدریجی نظام و س. اثر گذاشت

  ).76: 1377، جاللی(،»باشنداجتماعی و حتی مذهبی شهرها از آن موارد فوق می

ي حکومــت غزنویــان و ســلجوقیان و پیامــدهاي حکومــت آنــان  پیونــد بــا شــیوهرذبــیح اهللا صــفا د   

گیـر و نسـبت بـه کسـانی کـه بـا        نشر مذهب خود سختمردمی متعصب در عقاید و در اینان«:نویسد می

دینـی  همراهی نداشتند، به رفتار قتال و سفاك بودند، به همین سبب با تسـلط آنـان، سیاسـت   عقایدشان

حکمـاي معتزلـه   ها خاصه و این امر به تقویت علماي شرع و آزار مخالفان آن ،خاصی در ایران رایج شد

 ره و قتال بودند، تجـاوز بـه   خوا شرابو مردمی فاسد ،داري ظاهر به دیني ت این زردپوستان با همه. کشید

ي آنـان بـود و ناچـار در عهـد      نبـود، ظلـم و بیـدادگري پیشـه    ن لب مهمی در پندار آنـا نوامیس خلق مط

ها  اخالقی در میان مردم پراکنده شد و مردم بینا را که از این نابسامانیبسی از مفاسد و معایب ،تسلطشان

  .)170: 1368صفا، (،»بودند، به انتقاد از اوضاع واداشتخاطر دهرنجی

هرچهو زمینه را  ،تنگ کرد... یام و ـغزالی، خمحمد دانی چونـاعی، میدان را بر اندیشمنـاوضنینـچ   

. آماده کردو موجبات انحطاط علوم و تمدن اسالمی را ،بیشتر براي عصیان و اعتراض آنان فراهم ساخت

 ،اسالمی آغاز شد کـه کاز موقعی در ممال ،این است که بخشی از انحطاط علوم و تمدن اسالمی راست  

در بغـداد   را فالسـفه و حکمـا و معتزلـه   مانندتوانستند رقباي خود  ،متعصبین اهل سنت و حدیث و فقها

فالسفه گذاشـت،   مندان وـربی بر اندیشـار مخـبسیرناگوار تأثی ون بر آن، این اوضاعِزـاف. ت دهندـشکس

  ،امیزندـذاهب بیـل مـبا آراي اه ،شدند عقاید خود را بیش از گذشتهکه بسیاري از آنان ناگزیر اي گونهبه
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  . بردند طریق به کار برند که علم کالم را به کار میفلسفه را در همانو 

   ازه به مسیر عقـل و هاي علمی توقوع پیوست که نهضته هنگامی ب ،جامعه اسالمی دگرگونی تفکرات       

مجنون سازي و تعصب گرایی که جز تحمیق آفرینی و ياین پدیده. تفکر و بحث و انتقاد وارد شده بود

هـاي نوظهـور در   و اندیشههاي موعود و تساوي حقوقمنجر به تهدید آزادي ،ها نبودبارکشی از مسلمان

علوم در جهان اسالم، رشد جریانـات   انحطاط يهرسد که علت عمداما به نظر می. جامعه اسالمی گردید

  .باشدضد عقلی

:  مانندخاصه معارف مذهبی ،ادبیات و علوم در این سده، نه تنها تحصیلِ«:نویسدجالل الدین همایی می   

فقه و اصول، حدیث و کالم و حکمت الهی شیوع یافت، مجادالت مذهبی و تعصـبات دینـی هـم رونـق     

ي عصـر غزالـی دوره  . ر میان رجال و اعیان دولت چون نظام الملک رواج داشتداشت و مذهب تسنن د

  .)19: 1368همایی، (،»علمی و ادبی یا عصر مذهبی و جدلی است

 شیعه و سنی گردید، بلکـه موجبـات   رواجهاي دینی، نه تنها موجب نتتشتت نظر و فهم در دین و س  

ي اجتمـاع میـدانی جهـت هـم     عرصه. ق را فراهم نمودهاي متعددي در دل مذاهب فوسر بر آوردن فرقه

هاي فوق ادعاي کشـف و وصـل بـه    هاي فقها و متکلمان و فیلسوفان گردید، که هر کدام از نحلهآوردي

و  ،هـاي مختلـف آن  و متکلمان آن را در شاخه ،در فقه ،فقها علم و معرفت برتر را. حقیقت را نیز داشتند

 بـا ظهـور تعصـب   «:نویسدصفا هم در تاریخ علوم عقلی می.جستندقلی میدر معادالت ع فیلسوفان آن را

تـا اواخـر    عقایـد کـه   آزادي بعد، آن به هجري پنجم از قرن ایران در جانب دینی سیاست و رواج مذهبی

 جاسـت  داد، و از ایـن  مغـزي  و سبک خشکی خود را به و جاي ،رفت از میان وجود داشت، چهارم قرن

 و یا ناچار گردیدند که ،شدند واقع مورد تعقیب سختی به آراي فلسفی یا صاحبان پس از این بینیم می که

 بـه  طریـق  را در همـان  و فلسفه ،بیامیزند مذاهب آراي اهل اب و بیشتر از سابق شدت را بهعقاید خویش

 و سپس ،بعد در خراسان به هجري پنجم از قرن که در مدارسی. ندبرد کار می را به کالم علم کار برند که

و  و جـز ادبیـات  ،بود ممنوع عقلی علوم و تعلم ایجاد شد، تعلیم اسالمی ممالک و سایر نواحی در عراق

هـا  آن بـه  البطـ  و توجـه  عقلی علوم و رواج امر طبعاً از رونق و این ،شد نمی تدریس چیزي دینی علوم

  .)136: 1374صفا، (،»کاست می
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در این عصـر  . کردنداز طرفی هم خلفاي فاطمی مصر و اسماعیلیه برخالف سالجقه و عباسیان کار می   

دهدجاي خود را به معرفت شهودي می ،هستی اصالت عقل در شناخت، هايیکه تازي و میدان را جهت 

ایمانی در برابر عقل  شرع و منطقِِ که معتقد به اصالت ،چون اشاعرههاي شریعت گرایی متصوفان و نحله

لت را به که یکی اصا ،بین دو مکتب علمی هستیمنزاع ما شاهد «بنابراین .سپاردو منطق یونانی بودند، می

و  ،اولی در تعریفی که از معرفت داشته، چنـدان فراتـر از ارسـطو نرفتـه    . داده است و دیگري به دل ،عقل

هـاي  تأکید وافري که معتزلیان بر رهیافت. جویدگري معرفت و شهود قلبی را از علم باطنی و ذوق میدی

هاي مثبت و منفی شـدیدي را در  نمودند، واکنشعقل مدارانه در شناخت هستی و حصول به حقیقت می

کـه بـه مـرور     ،هاي فقهی و کالمی برانگیخت، و در نهایت منجر به پیدایش کالم اشاعره گشتمیان نحله

بـه ویـژه   . زمان به جهت همگامی با تفکرات سنتی در جهـان اسـالم از مقبولیـت بـاالیی برخـوردار شـد      

ي سیاسـت و  نمودند، مـورد قبـول رجـال در عرصـه    بر رهیافت شریعت گرایانه ارائه میتأکیدي که آنان

ـ     با پا به عرصـه نهـادن متف  . هاي دینی گشتنحله هـاي  و حمایـت  وي،کرانـی چـون محمـد غزالـی، مول

     . ندانی یافـت ـي امراي سلجوقی به رهبـري خواجـه نظـام الملـک، کـالم اشـعري قـوت دو چـ        متعصبانه

بــراي اشــاعره حکــم یــک ضــرورت را پیــدا نمــوده  هي عقــل گرایــانی چــون معتزلــندیشــهتعـدیل در ا 

  ).76: 1377، جاللی(،»بود

در این قـرن در انـواع علـوم ماننـد     . و عرفان بود ادب ،عصر سلجوقیان دورانی طالیی براي نثر فارسی   

ي این کتـب،  از جمله«. ریاضیات و طب، نجوم، لغت و علوم ادبی کتبی به زبان فارسی تألیف شده است

جـانی، معاصـر ابـوالفتح    شناسی، تألیف زیـن الـدین جر  خوارزمشاهی در طب و دارو يیکی کتاب ذخیره

اهمیـت آن خصوصـاً در آن   و ،یکی از کتب مهـم طـب   ،ي اوکتاب ذخیره.خوارزمشاه استقطب الدین 

و  ،و داروشناسی نگاشـته شـده  در طب ،کتاب جامعی است که به زبان فارسیترینمهماست که اولین و

اصطالحات فارسی در بـاب امـراض و ادویـه    نثر آن ساده و فصیح و روشن و حاوي بسیاري از لغات و

کتاب جوامع العلوم و کتاب حدایق االنوار فـی حقـایق    ،فارسیزبان به دیگر از آثار معروف علمی.است

ابوعبداهللا فخر الدین محمد رازي، متکلم بزرگ قرن ششم و آغاز قرن هفتم، است کـه بـه    االسرار از امام

حاوي شصت علم از علوم و فنون، » ستینی«کتاب معروف به «.)184: 1368صفا، (،»در گذشت606سال 
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الجنان در تفسیر قرآن، از ابوالفتوح حسین بـن علـی رازي مفسـر و    ه دیگر روضو ،رازيرتألیف امام فخ

شـاعر  در علم بدیع، از رشیدالدین محمد وطواط حدائق السحر فی دقایق الشعر،، قرن ششممتکلم بزرگ

، تـألیف  تفسیر معروف قرآن).185: همان(،»باشددر این زمینه قابل ذکر می ،ي مشهور این سدهو نویسنده

تـرین تفسـیرهاي ایـن    از مهـم . المعارفی از علوم و اطالعات دینی اسـت ه در حقیقت دایرکه فخر رازي، 

که تفسیري معتزلی بر قرآن است، نیـز از ثمـرات نبـوغ     ،تألیف زمخشريالکشاف معروف.باشددوره می

باشدمی سلجوقی دینی ایرانی در عهد.  

وزیـر   ،ابوعلی حسن بن علی طوسـی  ،قرن پنجم، خواجه نظام الملکدیگر اواخر  نویسندگان بزرگاز    

تجـارب ممتـد و    ،ملکشـاه به خواهش ،این وزیر در اواخر حیات. ستا ارسالن و ملکشاه سلجوقیآلب

آورد، و آن را سـیر  کتـابی گـرد  نظرهاي صائب خود را در تدبیر امـور مملکـت و رعیـت و سیاسـت در    

  .نامه نامیدالملوك یا سیاست

در ایـن دو  . تقرن پنجم و ششم از حیث نثر فارسی یکی از ادوار بسیار مهم ادبـی اسـ  ین ترتیب، ه اب   

بیش از شعر ترقی و تحول ي ترقیات قرن چهارم را طی کرد، بلکه به مراتبقرن نه تنها نثر فارسی دنباله

توان هیچ یک میند آثار منثور تنوع و تعدو انواع آثار مختلف در آن بوجود آمد، چنان که از حیث ،یافت

  .داز ادوار ادبی را با این دو قرن مقایسه کر

 هـاي  اددر این امر قرار دارد کـه در ایـن دوره، آمـوزش دینـی در نهـ      سلجوقی خصوصاً ياهمیت دوره   

سـازمان یافـت،    ،هاي جهان متمدن بـه شـمار آورد   ها را از نخستین دانشگاهتوان آن موزشی بزرگی که میآ

در این زمینـه، نظـام الملـک    . نهادهاي فرهنگ دینی اسالمی نهاده شد يکلیه هاي طریق شالودهینه ازیرا ب

ها با  آموزشگاه این. نهادهایی که وي تأسیس کرد، نظامیه نام گرفتند بسیار فعال بود؛ وزیر بزرگ سلجوقی، 

ي تحصیلی مرسوم با سـازمانی درسـت   ها و رشته ،هاي کافی براي مدرسان رایگان و راتبه فرصت تحصیلِ

  .بود ...و  علوم ادبی، ریاضیات و طب تفسیر، حدیث،  عبارت از فقه،این نهادها  هاي تحصیلی رشته. بود

ماننـد کشـف المحجـوب     ،ترین شـاهکارهاي نثـر فارسـی تصـوف    بزرگ،هین ترتیب طی این دوره اب    

رمزي شگفت انگیـز بـر   و تفسیر عرفانی و ،داهللا انصاريهجویري، اسرار التوحید ابوسعید، آثار خواجه عب

در بسـط و پیشـرفت    ،طـور غیرمسـتقیم  شان بهقرآن یعنی کشف االسرار میبدي، به وجود آمدند که تمامی
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  .بعدي حکمت مهم بودند

یـد  بعدي حکمت را تحـت تـأثیر قـرار داد، با    که بالفاصله مکاتبِ ،این دورهي صوفیانه آثاِر تریناز مهم  

 مهمی را در سـیِر  يمرحله ،نیز همدانی هاي احمد غزالی و عین القضاتکتاب. محمد غزالی را نام بردآثار

کنند، که کمال کامل خود را در دستان ابن عربی و پیـروان مکتـب   ظهور عقلی تصوف معین و مشخص می

عامـل  » عرفـان «ها ه در بیشتر آنک ،طبیعتاً مکاتب بعدي تصوف اسالمی را ،هااین نوع نوشته.تاو یافته اس

  .انداصلی بود، تحت تأثیر قرار دادهيدهندهتشکیل
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  زندگی نامه و میراث علمی محمد غزالی2-1-2

شکاك و منتقـد بـزرگ ایرانـی بـه     «االسالم،  ابوحامد محمد بن محمد غزالی طوسی، معروف به حجت   

پـدر  . در طابران طوس متولد شـد  ،ي سلطنت طغرل سلجوقیدورههجري قمري، مقارن اواخر  450سال 

لقـب غزالـی از همـین    . ي کم در آمد نخ ریسی اشتغال داشتو به حرفه ،او مردي متدین و پرهیزگار بود

  ).300: 1368صفا، (،»ي پدر اوستپیشه

 بـا حضـور در مجـالِس    او. یافـت  و غالباً در مجالس فقیهان حضور می ،غزالی اهل ورع و تقوا بود پدِر   

یافت که آیا ممکن است او نیز فرزندي داشته باشـد  مجالی هم براي این اندیشه و رویا می مشایخ معموالً

و یـک   ،یک پسر که روزي فقیه نام آوري شـود «زرین کوبيبه نوشته. و یا واعظی شود که روزي فقیه

      . ر تمام عمر رویایی بود، رویایی طالییاي از آب درآید، براي او دپسر که روزي واعظ بلند آوازه

    طلبیـد، از خداونـد پیـاپی دریافـت کـرد، یکـی را کـه       اي که مـی زمانی نگذشت که دو پسر از آن گونه  

امـا بـر رغـم آن همـه     ).14: 1385زرین کـوب،  (،»تر بود، محمد نام گذاشت و آن دیگري را احمدبزرگ

هـا را بـه مکتـب روانـه     خودش آن اندازه نماند کـه آن  ،دو پسر داشت اي که به تربیت اینشوق و عالقه

طبق وصیت وي پسرانش را بـه یکـی   . و این دو هنوز خردسال بودند که او از جهان رخت بربست ،سازد

رادکانی نیز به وصیت عمل کرد تـا  . سپردند ،بن محمد رادکانی نام داشتابوحامد احمد ،از دوستانش که

ناگزیر به یکی از  ،احمد ،با پیشنهاد احمد رادکانی، محمد و برادرش. پدر به پایان رسید آن گاه که میراث

  .مدارس طالب در نیشابور رفتند و به تحصیل ادامه دادند

و در خـود   ،کردي فقه زمان را سپري میدر اندیشه«او. اندازه باهوش و تند ذهن بود ابوحامد غزالی بی   

، »کردز این که تسلیم شود و در برابر شیخی خانقاهی سر فرود آورد، ابا میا وي. یافتغروري خاص می

خواست فقیه شود، فقیه خراسان، و فقیـه تمـام دنیـاي    میاو«:زرین کوبي به گفته).3: 1386محمدي،(

عنوان شیخ و مرشد نیست، عنوان امام و قاضی  ،تواند کرداندیشید که آن چه وي را خرسند میمی. اسالم

  ).7: 1385زرین کوب، (،»ستا

ابوحامد پس از تحصیل در یکی از مدارس طوس و فراگیري علوم دینی و ادبـی نـزد احمـد رادکـانی،        

  .و خدمت او تعلیقه نوشت ،براي تکمیل تحصیالت خود به جرجان نزد امام ابونصر اسماعیلی رفت
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راکز خسته و دلزده شـد، تصـمیم بـه تـرك     فراگیري او در جرجان چندان نپایید و به زودي از آن ماما   

حرکت او به طوس در جریان بود که اتفاقی تکان دهنده براي محمد پدید آمد، اتفاقی که . جرجان گرفت

و در میـان آن چـه از    ،در راه کاروان وي دچـار دزدان شـد  . مسیر اندیشه و سلوك او را دگرگون ساخت

ي جـوان بـا اصـرار و التمـاس از وي     طلبـه ،هـاي او بـود  رخت و کاالیی ابوحامد به غارت رفت، تعلیقه

ایـن چـه علمـی بـود کـه دزد      «:ي دزدان با طعنـه گفـت  سرکرده. هایش را پس بدهدخواست که یاداشت

  ).97: 1380سجادي، (،»توانست آن را از تو برباید، دیگر علمی برایت باقی نمانده است

وي . هاي خود اهتمام داشـت تکرار و حفظ اندوختهو به مطالعه و  ،وي سه سال در طوس ماندگار شد

جـا بـه ابوالمعـالی عبـدالملک     و در آن ،به نیشـابور رفـت   هجري براي فراگیري فقه و کالم 470در سال 

  . هجري همواره مالزمش بود 478الحرمین پیوست، و تا پایان عمر او یعنی  جوینی معروف به امام

در علـم اخـتالف مـذاهب و جـدل و منطـق و فلسـفه هـم دانـش         تحصیالت غزالی تنها فقه نبود، او    

در میان چنـد تـن شـاگردان ابوالمعـالی جـوینی کـه       . ي اقران تفوق یافت جا که بر همهتا آن ، اندوخت

  . همگی از علما و فضالي آن دوره بودند، بر همه تقدم یافت

   از نیشـابور بیـرون    ،در لشـگرگاهش  الملک طوسی دیدار نظام پس از مرگ ابوالمعالی، ابوحامد به قصد

سـال  در و پس از تثبیت موقعیت علمـی خـود  ، حمایت خواجه زیست فنَمدت شش ماه در کَ وي. آمد

و چهـار سـال در آن مقـام، کـه      ،نظامیه بغـداد منصـوب شـد    يبه منصب واالي استادي در مدرسه ،484

  .        پژوهان گردید  ت مورد توجه و اقبال دانشوي در بغداد سخ.ترین پایگاه علمی آن زمان بود، ماندبزرگ

هـاي گونـاگون چـون     بر فرقه در بغداد در ضمن تدریس به تفکر و تألیف در فقه و کالم و رد ابوحامد   

وي پـس از آن کـه در بغـداد بـه اوج     «:نویسدخدیو جم می.باطنیه و اسماعیلیه و فالسفه نیز مشغول بود

   ایـن راه دریافـت کـه از   ،میان خاص و عام مقامی برتـر از همـه پیـدا کـرد    شوکت و شهرت رسید، و در 

بـه  . ي بی نام و نشـان شـد  پس از تردید بسیار دنباله روِ صوفیان وارسته. توان به آرامش روحی رسیدنمی

هـا در حجـاز   ي زیارت کعبه از بغداد بیرون رفت، چندي با گمنامی به جهان گردي پرداخت، و سالبهانه

ــدا     و شــ ــود را پی ــی خ ــا داروي درد درون ــوت نشســت ت ــه خل ــتنِ خــویش ب ــا خویش              ام و فلســطین ب

و  ،اي در اندیشـه و درون خـود قـرار نداشـت    این فقیه ناآرام شافعی لحظه). 15: 1384خدیو جم، (،»کند
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نفسـانی خـود   چون از اخـتالل  «.داشتي صیانت از دین، دائم او را به تفکر و موضع گیري وا میدغدغه

بـه درخواسـت    ابوحامـد پس از مدتی اقامت در طـوس،  . شفا یافت، به زادگاه خود شهر طوس بازگشت

ق بـه نیشـابور   .ه 499سلطان سنجرِ سلجوقی و به اصرار وزیر او فخرالملک پسر نظـام الملـک در سـال    

  )405: 1385سجادي، (،»ي آن جا منصوب گردیدنظامیهي رفت، و به تدریس در مدرسه

غزالی در نیشابور بیش از دو سال به طول نیانجامیـد، کـه بـار دیگـر تـدریس را تـرك        ابوحامد توقف   

ي خود را به روي آشنا و بیگانه فرو بست، و با اینکـه سـلطان    خانه و در طوس عزلت گزید، و درِ ،گفت

ي خـود   ن در خانـه و عذر خواسـت و هـم چنـا    ،سنجر او را به تدریس خواند، غزالی از رفتن سر باز زد

هجري در حالی که پنجاه و پنج سـال از عمـر وي گذشـته بـود،      550به سال ،منزوي بود، تا دو سال بعد

گفتـه  احمـد غزالـی، بـرادرِ ابوحامـد،    . طوس به خاك سپرده شـد  ر طابرانو د ،چشم از جهان فرو بست

. ، آوردنـد »کفن مرا بیاورید«ت و گف ،روز دوشنبه به هنگام صبح، برادرم وضو ساخت و نماز گزارد«:است

آن گـاه پـاي خـویش را در    » للدخولِ علی الـملک ۀًسمعاً و طاع«:گرفت و بوسید و بر دیده نهاد و گفت

  ).  64: 1376مجاهد، (،»راهی بهشت گردید ،و پیش از برآمدن خورشید ،جهت قبله دراز کرد

  میراث علمی ابوحامد 

بزرگ و کوچـک در فقـه، حـدیث، کـالم، اخـالق و       يکتاب و رسالهاز امام محمد غزالی بیش از صد    

ي آن نیز به زبان که خالصه ،به زبان عربی است» احیاء علوم الدین«ها فلسفه برجاي مانده که در رأس آن

تـرین و   ، عقلـی »قواعـد العقایـد  «. و در علـم اخـالق نگـارش یافـت    » کیمیـاي سـعادت  «فارسی با عنوان 

یـادآور  » قواعـد العقایـد  «هـاي   و بسـیاري از بخـش   ،اسـت » احیاء علوم الـدین «ب ترین بخش کتا فلسفی

از سـوي دیگـر    ،او هاي فیلسوفان دشـمِن  و استدالل ،از یک سو» تهافت الفالسفه«هاي غزالی در  استدالل

  .است

       تـرین مهـم » فضـائح الباطنیـه  «گري بـه رشـته تحریـر درآورد کـه     باطنی کتاب در ردغزالی چندمحمد    

و در آن  ،سیاسی اهل سنت اسـت  -اصول اعتقادي يدر برگیرنده» االقتصاد فی االعتقاد«کتابِ. هاستآن

مقاصـد  «هـاي  کتـاب . بحث شده است ،تربیت و افضلیت خلفا و نظایر این مطالب يي امام، مسألهدرباره

رد فلسـفه، از  در طعـن و ی دومکه اولی شرح فلسفه و مقاصد آن است، و » تهافت الفالسفه«و » الفالسفه
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تـرین آثـار   ، که کتابی جنجالی و بحث برانگیـز بـود، از سیاسـی   »نصیحه الملوك«کتاب .دیگر آثار اوست

  . اوست

 ،گیـرد میغزالی را در برمحمداست که خاطرات و اعترافات » المنقذ من الضالل«غزالی محمداثر دیگر    

هـاي غزالـی از جملـه مکتوبـات وي بـه امـرا و       رخی از نامهاست که در آن ب» مکاتیب فارسی«و دیگري 

دیگـر آثـار مهـم    از» فضائل االنام من رسائل حجه االسـالم «و » فاتحه العلوم«. بزرگان سیاسی آمده است

  .)405: 1385سجادي، (،»غزالی است

                علـم منطـق،    در» العمـل  العلـم و میـزان   النظـر، معیـار   محـک «در علـم فقـه،   » البسیط، الوسیط، الـوجیز «   

العـوام مـن    االنـوار، الجـام   ةایهاالولد، مشکا«،در علم کالم» العقائد قاد، قوائدالمستظهري، االقتصاد فی االعت«

  .آثار اوستدیگر از ... و » السالکین در علم تصوف علم الکالم، معراج

چنـان چـه   . و تصنیف نکـرده اسـت  یف غزالی تألمحمدي  هیچ یک به اندازه ،در میان متفکران اسالمی   

هاي عمیق و پرمغز خود به قالـب انـواع   غزالی با نوشته«:نویسدي کیمیاي سعادت میخدیو جم در مقدمه

ي تصوف و عرفـان، فلسـفه و کـالم، روان شناسـی و اخـالق      اي دمید، و در زمینهعلوم اسالمی جان تازه

ترین آثار خود مـردم گریـز   و نگارش ارزنده ،ي روحفیهسالگی به بعد براي تص 39وي از . ها کردنوآوري

هجري پـس از پنجـاه و    505سرانجام در سال . و تا پایان عمر در گمنامی و گوشه نشینی به سر برد ،شد

پنج سال زندگی پر ثمر چراغ زندگیش در زادگاهش فرومرد، امـا مشـعل پرفـروغ اندیشـه در کنـار آثـار       

د باقی گذاشته، هم چنان فروزان برجاي مانـده، و ایـن فروزنـدگی تـا کـیش      اي که از خوفراوان و ارزنده

هاي تازي و پارسـی پایـدار، صـاحبدالن را در مسـائل دینـی و اخالقـی و       و زبان ،مسلمانی برجاي باشد

  ).2: 1384خدیوجم،(،»گر بسیاري از حقایق خواهد بوداجتماعی و ادبی روشن

کند، کوششی اسـت کـه او بـراي     لی نظر ما را به خود جلب میغزامحمدنخستین چیزي که در زندگی    

  . دارد وصول به یقین در هر امري و در وقوف بر حقیقت اشیاء مبذول می

وي . ي غزالی و نظـام فکـري او، روش اوسـت   ترین چیز دربارهمهم«:نویسدشریف در تاریخ اسالم می   

ار گیرد و نباید چیزي خطرنـاك یـا خصـومت آمیـز     ي انواع علوم باید مورد بررسی قرمعتقد بود که همه

  .)9: 1365شریف، (،»تلقی شود
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  دوران شک و سرگردانی 

            دینـانی  جسـت، و این معرفت را در حسیات و ضروریات مـی  ،دنبال معرفت یقینی بودبه غزالی محمد   

   او . را از خطـا بـاز دارد   غزالی، علم و معرفت واقعـی علمـی اسـت کـه انسـان     ابوحامددر نظر «:نویسدمی

بنابراین، براي رسیدن به یقـین تمـام   . و سپس به دنبال علم برود ،خواست ابتدا حقیقت علم را بشناسدمی

او به دنبال معرفتی بود که با آن به اطمینان و یقین برسد، علمـی  . همت خود را معطوف حس و عقل کرد

از نظر او حتی معجزه . علمی نتواند در آن خلل وارد کند و هیچ ،اي راه نداردکه در آن هیچ شک و شبهه

آمد، صـرف  از آن چه به حس و عقل در نمی يو ،تواند سست کندو کرامت نیز اساس علم یقینی را نمی

ها برآمد؛ او در طـی  نظر کرد؛ در عین حال به حس و عقل نیز اعتماد کامل نداشت و در صدد آزمایش آن

دریافت که این مشاهدات با صدور احکـام عقـل، محکـوم بـه فسـاد و       کنکاش حس و مشاهدات حسی

با از دست دادن اعتماد خود نسبت بـه حـواس   . گرددبطالن گشته و فریبندگی حواس ظاهر و آشکار می

ي ظاهري در پی آزمایش عقل برآمد و حاکم عقل را به کرسی داوري نشاند و ادراکات حسی را از درجـه 

ا پس از مدتی دریافت اکنون که داوري عقل نسبت به حـس چنـین اسـت، شـاید     ام. اعتبار ساقط ساخت

حاکم دیگري وراي عقل وجود داشته باشد که داوري آن حاکم نسبت به عقل، همانند داوري عقل نسبت 

ناك شک و تردید در ي سهمپس اعتماد خود را نیز نسبت به عقل از دست داد و در ورطه. به حس باشد

  ).60: 1375دینانی، (،»ي الهی شد و به ساحل اعتقاد بازگشتمول رحمت واسعهسپس مش. غلطید

شوق به تفکر و تحقیق، مثل یـک عطـش   «از آغاز جوانی در حالی که هنوز بیست سال بیشتر نداشت،    

    هاي مرمـوز بلـوغ بـه سـوي نـوعی شـک       و او را در این سال ،زدروحانی، در سراپاي وجودش موج می

 ،از اسرار عقاید خلق سر در بیـاورد  کرد، سعی میشناختاو از وقتی خود را می. ا نوعی حیرتراند، یمی

وي در این مدت با کنجکاوي و دقـت  . داشتي وي را مشغول میاندیشه ،ها این کوشش نومیدانهو سال

  عی سـ  ،خـورد اگر با رفیقی ظـاهري مشـرب بـر مـی    . یک طالب علم واقعی همه جا به دنبال حقیقت بود

   ،رسـید کرد بر آن چه وي را به مذهب ظاهري کشانده بود، آگاه شود و اگر به طالب علمی بـاطنی مـی  می

).21: 1386محمدي، (،»وقوف حاصل کند ،کوشید تا از آن چه وي را به مذهب باطنی راه نموده بودمی
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. کلی بی فایده نیسته ب که علم کالم بی حاصل است، ولی در رفع شبهات و رفع شکوك بود او معتقد   

در کتـاب  وي .داند که جز به تجویز پزشـک معـالج مفیـد نیسـت    الباً علم کالم را چون داروئی میوي غ

اشتغال به این  ،گوید جائی که شبهه نباشدو می ،فی االعتقاد فایده علم کالم را دفع شبهه دانسته االقتصاد

اشـتغال بـه ایـن     ،و اگـر اهـل بـدعت نبودنـد     ،افزایدان نمیو چیزي بر اعتقاد انس ،فایده بودهبیهاهحرف

    . دانددر کتاب احیاء العلوم الدین، اهل کالم را مانند نگهبانان راه حج می.ها ضرورت نداشتهحرف

ي رهـند او در زمـ ـر اسـت کـه هرچـ   ـایان ذکـ ـغزالی با علـم کـالم شـ   محمدي برخورد مورد نحوهدر   

توان وي را هم سان دیگر متکلمان اشعري حساب کرد؛نمیه شمار رفته است،اشعري مسلک بکلمانـمت

با ایـن مسـلک   زیرا اگرچه او در اصل و اساس مسلک اشاعره را اختیار کرده بود، لکن در بسیاري موارد

اگـر  «:نویسـد دکتر همایی در غزالی نامه می .کردبیان می ،دانستچه را خود صحیح میو آن ،وفادار نماند

در ‹:گفـت کـرد و مـی  ویـل مـی  أدیـد، رد یـا ت  در مذهب شافعی یا بوحنیفه چیزي مخالف عقل صریح می

نه بوحنیفه بر من خطی دارد و نه شافعی بـر مـن   . عقلیات مذهب برهان دارم و در شرعیات مذهب قرآن

زئیات دیانـت، از  ي تحقیق بوده و التزام عبادت و مواظبت بر جي تقلید به مرحلهسیر او از مرحله. ›براتی

  ).388: 1368همایی، (،»اوهام و تخیالت به شهود و کشف

این بعد از شخصیت وي را نباید بـه  . برانگیز غزالی، فلسفه ستیزي اوستهاي بحثیکی دیگر از جنبه   

 يدر واقـع او بـه آن سـبب بـا فلسـفه     . و مخالفت او با همه علوم عقلی به شمار آوردمعنی عقل ستیزي

با منطق کامالً اما وي بر خالف فلسفه،. دانستمبارزه کرد که آن را با مبانی و اصول دین مغایر مییونانی

بی و ابن سینا را فیلسـوف نماهـاي اسـالمی    وي در اندیشه فلسفی تا جایی پیش رفت که فارا. موافق بود

ابوحامد درسه مسأله اتهام کفـر بـه فالسـفه زد    «. خواند و موضوع تکفیر فیلسوفان اسالمی را مطرح نمود

ــد از ــف: کــه عبارتن ــدیم شــمردن عــالم ب) ال ــات ج ) ق ــه جزئی ــد ب ــم خداون ــاد ) عــدم عل مســأله مع

  ).21: 1386محمدي، (،»جسمانی

بـه   از وي هم چون ابن سینا و ابن رشد 2، توماس داکویناس، و راجر بیکن1زرگکسانی جون البرت ب   

  .اندي فیلسوف عرب یاد کردهمثابه

                                               
1- Albert Magnus
2 - Roger Bacon
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