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   غزاليدركيمياي اخالق 
شهين اعواني
1

  

          
  چكيده
 يعنـي   برجاي مانده از امـام محمـد غزالـي        اصليدر دو اثر    موضوع  ترين    مهم

او در آن دسته از مباحث اخالقي       . ، اخالق است  الدين  علوم  احياءو   كيمياي سعادت 
محاسـن  گيرد و در عين حال        كه بين شرع و عقل اختالف است، جانب شرع را مي          

د و معتقد بـه دگرگـوني       دان   مي  و تربيتي  اخالقي و تهذيب اخالق را امري اكتسابي      
از نظـر غزالـي       اوالً  كـه  تبيين اين موضـوعات اسـت      مقاله در صدد     .اخالق است 

 اصـول    در تفكـر او،    چگونـه   ثانياً وكجاست؟  بندي علوم     تقسيمجايگاه اخالق در    
ركن  ، عرفانبر پايه تهذيب اخالق    ن حال اند و در عي     كامالً منطبق اخالقي و شرعي    

   كمال اخالقي است؟اصلي 
شرع، عقـل،   تهذيب اخالق،    ،العلوم   احياء سعادت،كيمياي    غزالي، : ها  واژه  كليد

  تربيت،

  
                      

  
  
  

                                                 
  E-mail: shaawani@irip.ir. ت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانأعضو هي. 1
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تحـسين اخـالق را بـه      ... حمد متوافر و ثناي متكاثر خداي را كه       
، او را بـر     تخـدير  به تخويف و     اجتهاد بنده و تشمير او گذاشت و      

تهذيب آن داشت، و بر خواص بندگان تهذيب اخالق را به توفيق            
 بـر    آن،    دشـوار  و تيسير خود آساني داد و بـه آسـان گردانيـدن           

  .ايشان منّت نهاد
  )103مهلكات، ص ، ربع احياء العلوم (

  
  تحول تفكر غزالي در موضوع اخالق

ني غزالي بيشترين تأثير را در تحول تفكر هاي زندگا اوضاع و احوال سياسي سال
اين دوره اوج منازعات سياسي ميان سه سلسله عباسيان، سلجوقيان و . است او داشته

در دوره خالفت فاطميان، اسماعيليه مذهب . 1)41-1/261 الئوست(فاطميان بوده است 
ثيري از عنوان امام اسماعيليه مورد اطاعت گروه ك رسمي دولت شد، خليفه فاطمي به

تفكر و ادبيات اسماعيلي به اوج شكوفايي خود  در اين عصر طاليي، . مسلمين بود
هاي مختلف پرداختند و پايتخت نوبنياد  فاطميان به ترويج علم و هنر در زمينه. رسيد

ها و رقيب مهمي براي بغداد عباسي  اي براي فعاليت خود، قاهره را به مركز زنده
خلفاي عباسي و سالطين سلجوقي به مقابله و ستيز با آنان سو،  از آن. تبديل كردند

اما عقايدشان را بيشتر به  اسماعيليه از آزادي مذهبي برخوردار شدند، . پرداختند

                                                 
شناسي، مكاتب و فـرق      هانري الئوست استاد كلژدوفرانس و جانشين لويي ماسينيون، كه در رشتة جامعه           . 1

اشته، زواياي ظريف زندگي و شخصيت غزالي و حيات پرتالطم او را از ديـدگاه سياسـي   اسالمي تخصص د 
 در اواخـر سـال   La Politique de Ghazaliبررسي كرده و نتيجة تحقيق خود را در قالب كتابي با عنوان 

بـه  » سياست و غزالـي «اين اثر با عنوان .  به چاپ رسانده استPaul Geuthner توسط انتشارات 1970
  .بان فارسي نيز ترجمه و انتشار يافته كه مشخصات كتابشناسي آن در منابع اين مقاله ذكر شده استز
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نگاري و يا تدوين كتب عقيدتي  اي به تاريخ كردند و عالقه طريق شفاهي منتقل مي
 در پيشبرد تفكر و سبب نقش آنان اهميت اسماعيليان فاطمي بيشتر به. نداشتند

 قرن چهارم هجري را قرن اسماعيلي ،لويي ماسينيون. است بوده فرهنگ اسالمي 
 حسن صباح قلعه الموت را به تصرف خود 483در سال . است دنياي اسالم ناميده

درآورد و از آنجا مبارزه علني خود را با سلجوقيان آغاز كرد و در مدت كوتاهي 
حسن صباح معتقد . توجهي افزايش داد ميزان قابل بهپيروان و گروه خاص خود را 

 بسنده ،بود كه عقل انسان عاجز از ادراك حقيقت است و لذا عقل براي معرفت حق
توان به عقل و تشخيص عقلي خود رها كرد، زيرا  ها را نمي سو، انسان از آن. نيست

ود و درك حق قادر به حل مسائل خ شد و مستقأل  آنها دچار شبهه و گمراهي خواهند
او از اين مقدمات نتيجه گرفت كه در معرفت حق، حاجت به . بود و حقيقت نخواهند
اما نه هر نوع معلمي؛ معلمي كه عاري از خطا بوده و با علم خاص  تعليم معلم است، 

اما . و تأييدات خداوند تبارك و تعالي بتواند بشريت را به صراط مستقيم هدايت كند
ط عقلي براي شناخت امام معصوم، امامي كه تعليم و اطاعتش نظر به فقدان ضواب

واجب است، همان امام اسماعيلي است كه خود ادعاي امامت داشته و حاجتي به 
 تعليم اسماعيليه را در ةطور خاص اين نظري غزالي به. اثبات امامتش نيست

. است قد كرده هم معروف است، ن المستظهري كه بهالمستظهريه الباطنيه و فضائل فضائح
جا آوردن  است براي گريز از به اي بوده  تعليم آنها فقط بهانهةاو معتقد است كه نظري

غزالي معتقد بود كه اسماعيليان با ردكردن معاني . احكام قرآن مجيد و شرع اسالم
ظاهري قرآن كريم و تكاليف شرعي و تعاليم پيامبر اسالم، در واقع منكر نبوت و 

او . اند شده، و خود را از دنياي اسالم طرد نموده) ص(رسالت حضرت محمد
نامد و آنها را مستوجب هر نوع عقوبت و آزاري از  دين مي اسماعيليان را ملحد و بي

تر آنكه حمله غزالي به نظريه  دقيق. داند جانب امت اسالمي و خلفاي عباسي مي
غزالي . است حق بودهدادن ضرورت عقل در معرفت  تعليم امام معصوم، مبتني بر نشان

 .دهد معتقد بود كه عقل نياز به دسترسي به مرجعي غير از خود عقل  را نشان مي
است و از راه  براي غزالي معلم واقعي همان پيامبر اسالم است كه از وحي خبر داده

تواند احتياجات معنوي خود را مرتفع  تعاليم وي و قرآن است كه هر مؤمني مي
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گردد كه انسان آن را وسيله كشف   عقل فقط هنگامي مشهود ميهاي نابسندگي. سازد
به عبارت ديگر، غزالي معتقد . دهد مسائلي كه در حيطه خاص الهام است، قرار مي

تواند در بسياري  بود هرآينه مرجعيت پيامبر اسالم و قرآن مورد قبول باشد، عقل مي
زالي نيز مدتي تحت دانيم كه خود غ مي. از مسائل صحت را از سقم تشخيص دهد

 كه شرح الضالل المنقذ من تأثير تعاليم اسماعيليان بود، او اين نكته را در كتاب 
در آن دوران .  است احوال روحاني و سير و سلوك روحي و عقلي اوست، بيان كرده

تواند اقسام جويندگان حقيقت را فقط در يكي از چهارگروه  غزالي مطمئن بود كه مي
دانستند؛ فالسفه كه   متكلمان كه خود را اهل رأي و نظر مي:بودند از بيابد كه عبارت

شمردند؛ باطنيه كه خود را اهل تعليم و ملزم به  خود را اهل منطق و برهان مي
. دانستند و باالخره صوفيه كه اهل مكاشفه و مشاهده بودند اقتباس از امام معصوم مي

مورد مطالعه قرار داد و پس از رد علوم ها را  يك از اين گروه غزالي مدتي افكار هر
كالم و فلسفه و تعاليم باطنيان، عاقبت به طريقه صوفيه روي آورد و براي نيل به 

 از اين رو ريشه تفكر ).192، 1363، نژاد كيايي( ". تصوف را اختيار كرد، راهحقيقت
 بلكه ،اخالقي غزالي، صرفاً كالمي و پاسخگويي به شبهات متكلمين آن عصر نبوده

 وي نيز در روند قالب فكر اخالقي و تحول ةاوضاع سياسي و اجتماعي زمان
، به خصوص گرايش از شرع محض، به كمال اخالقي از طريق رياضت و اش روحي

 المنقذ من الضالل خود ةدر زندگينام. تهذيب نفس به روش عرفا تأثير داشته است
ه مثل اميران در جاه و مكنت شناخته ك اي را مي نويسد در بين فقيهان، عده مي
مثالً مشطَّب . ن هيچ چيز از حشمت وزيران كم نداشته استشااند و ظاهر زيسته مي

اي داشته كه در وجود او هيچ چيز، انسان را به ياد دين و  فرغاني چنان ظاهر آراسته
 وقتي در) قبل از تحول روحي( غزالي .)128، ص1353كوب،  زرين(انداخته است  دا نميخ

انديشيد و لباس فاخر و مركب قيمتي و سر و وضع  وضع و حال خود مي
 وي را به ورزا و امراي ،خويش را كه مخصوصاً در روزهاي ورود به نظاميهةآراست

. ديد ديد، هيچ نشاني از پارسايي واقعي در وجود خود نمي بزرگ مانند كرده بود، مي
هاي  عنوان يكي از آفت حليل آن بهيافت و به ت» ريا«بعدها اين وضع خود را نشانه 

  . فساد اجتماعي پرداخت
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بندي  يكي ديگر از داليل گرايش غزالي به اخالق عرفاني و تصوف، عدم پاي
او كه خود براي فقه از . پرور بوده است فقهاي دوران به شريعت اصيل و انسانيت

 و در ،)4-3صا، ص  ، ج1333غزالي، (جهات معنوي و مادي مزاياي مهمي قائل شده 
اي كتاب نگاشته و بعد به علوم  موضوع فقه اعم از فروع و اصول تعداد قابل مالحظه

... مند شده است  مربوط به حيات اخروي و مسائل مربوط به اسرار عميق دين عالقه
كند كه هر چند در بين فقها و محدثان بغداد تعداد انسانهاي   نقل مي،)4همان، ص (

ه، كه در مجلس درس  ولي در بين سيصد يا چهارصد تن فقيه نظامي ،وارسته كم نبوده
بوده به » ريا«اند، اعمال بعضي از آنها آغشته با  شده  غزالي حاضر ميةو مناظر

 و ديگر اين كه ؛گرفته و نه براي خدا طوري كه گاهي طاعت براي خلق صورت مي
 و )142 -139صص  ،1359، غزالي(اند  اي از آنان به طاعت كردن، معجِب بوده عده

 تظاهر و ريا در ةمشاهد. اندوزي و دنياجويي نداشتند طلبي، مال اي جز جاه انديشه
در . 1كرد  غزالي را از علم و موقعيت خويش بيزار مي فكر، قول و عمل اطرافيان،

دارد و » ريا و عجب«، اشاره كلي به موضوع » بواعثةعقب«، طرح العابدين منهاج
اگر كسي از اين دو فارغ شود، با نشاط تمام روي به عبادت خواهد آورد و گويد  مي

  . 2با شوق و رغبت، بدان قيام خواهد كرد
شايد دليل اصلي مخالفت او با فالسفه، متكلمان و فقيهان هم بدين جهت بوده 

كند و از اين منظر،  است كه هر يك از علوم فلسفه، كالم و فقه، ايجاد تعصب مي
عالوه قائلين به آن، خود را به لحاظ عملي ملتزم به  به. شود اي تعصب ميحقيقت فد

                                                 
ود،                 «: كند كه فرمود    نقل مي ) ص(از حضرت رسول    . 1 سه چيز است كه هر كه انـدر وي يكـي از آن سـه بـ

غ باشد، و چون وعده دهد،      چون سخن گويد، درو   :  برپاكننده و روزه دارنده بود      منافق باشد؛ گرچه دائم نماز    
تعالي بر اسماعيل     حق). 79، ص   2، ج 1361غزالي،  (» خالف كند، و چون امانت به وي بسپارند، خيانت كند         

  ).همانجا(الوعد بود  ثنا كرد كه صادق) ع(
شوند و ذكر منت خداي       غزالي عامة اهل سنت را اصحاب تخليط دانسته است كه گاهي متنبه و بيدار مي              . 2

علّت آن را نيز عارضة غفلت، فترت در اجتهـاد          . گويند و باري ديگر غافل شوند و عجب آورند          را مي تعالي  
در اين مورد حال قَدريان و معتزله را از جهت اعتقاد ايشان محـبط دانـسته                . است  و نقص در بصيرت دانسته    

 ).172، ص 1359غزالي، ( كه با عجب توأم باشد
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يك از آنان در كمال اخالقي و سالمت  دانند و لذا قيل و قال هيچ عقايد خويش نمي
  .رفتار فردي و اجتماعي مؤثر نيست

  
  كيمياي اخالق

گفته مي باشد، به ) بر وزن افق(» قلُخُ«و ) بر وزن قفل(» لقخُ«جمع » اخالق«
لق به گردد، خَ ، اين دو واژه در اصل به يك ريشه باز ميمفرداتدر اصفهاني راغب 

لق به معني قوا و بيند و خُ معني هيئت و شكل و صورتي است كه انسان با چشم مي
: توان گفت بنابراين مي. شود سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده مي

  ».انسان استاخالق مجموعه صفات روحي و باطني «
  : كند غزالي حقيقت خُلق نيكو را چنين تبيين مي

يكي كالبد كه به چشم سر بتوان ديد و : اند بدان كه آدمي را از دو چيز آفريده"
هر يكي از اين دو را . توان به آن راه يافت ديگري روح كه جز به چشم دل، نمي

حسنِ .  را حسنِ خُلقيكي را حسنِ خَلق گويند و آن ديگر. نيكويي و زشتي است
كه حسنِ خَلق عبارت از صورت ظاهر  خُلق عبارت از صورتِ باطن است، چنان

  . است
كه چشم نيكو بود و بس يا  طور كه صورتِ ظاهر نيكو نباشد، مگر آن و همان

تا آن گاه كه بيني و چشم و دهان جمله نيكو نَبود و اندر ... دهان نيكو بود و بس، يا
چنين صورت باطن نيكو نَبود تا آنگَه كه چهار قوت اندر وي  كديگر نَبود، همخورِ ي

. "قوت علم، قوت خشم، قوت شهوت و قوت عدل ميان اين هر سه:  نيكو نَبود
  .)6ص ،  2، ج1361غزالي، (

خَلق مرا نيكو آفريدي، خُلق من نيز ! بار خدايا«: فرمود اندر دعا مي) ص(رسول 
  ).4صهمان، (» ننيكو گردا

چون گوهر آدمي در اول آفرينش «كند كه  ، تأكيد ميكيمياي سعادتدر ديباچه 
ناقص و خسيس است، ممكن نگردد وي را از اين نقصان به درجه كمال رسانيدن، 

  ).5، ص همان (».االّ به مجاهدت و معالجت
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 د ــرنج را به صفاي زرِ خالص رسان كه مس و ب ــ آن كيميا شناختو چنانكه
 كه گوهر آدمي را از خستِ -دشوار بود، و هر كس نشناسد، همچنين اين كيميا

 هم دشوار بود و -بهيميت به صفا و نفاستِ ملَكيت رساند تا بدان، سعادت ابدي يابد
 زيرا جاي ، هر پيرزني يافتةتوان در گنجين هركسي نداند و همانطور كه كيميا را نمي

 جاي كيمياي سعادت ابدي نيز در خزانه ربوبيت است و ؛آن در خزانه ملوك است
پس . باشد جاي اين خزانه در آسمان، جواهرِ فرشتگان و در زمين، دلِ پيغمبران مي

هر كه اين كيميا جز از حضرتِ نبوت جويد، راه غلط كرده باشد، و حاصلِ كار وي 
 ك فَبصرُك الْيوم حديدفَكَشَفْنا عنْك غِطائَ. جز پندار و گمان چيز ديگري نيست

.] باز برديم و بركشيديم از تو پرده گمان تو، چشم تو امروز تيزبين است) [50/22(
  )5، ص همان(

وچهار هزار پيغمبر، يكي آن  تعالي از ارسال صدوبيست از نظر غزالي هدف حق
 در نُسختِ اين كيميا در خلق آموزند، و با ايشان بگويند كه جوهرِ دل را«است كه 

 از -بوته مجاهدت چون بايد نهاد و اخالق ذميمه را كه خُبث و كدورتِ دل از اوست
و به اجمال، » .وي چون بايد زدود، و اوصاف حميده را به وي چون بايد كشيد

نبايد، يعني صفات نقص،  كند كه آدمي از هر چه مي مقصود از كيميا را چنين بيان مي
سرجمله . بايد، يعني صفات كمال، آراسته گرددب پاك و برهنه شود و به هر چه مي

از ). 6ص ، همان(داند  آوري به خداوند مي گرداني از دنيا و روي اين كيميا را روي
اين رو صفات نقص و اخالق ناپسنديده نظير خشم، بخل، حسد، كبر، عجب و ريا و 

 اء علوم الديناحينامد و آنها را در قالب ده كتاب در ربع سوم  مي» مهلكات«نفاق را 
طريقه آراستن دل به اخالق پسنديده، چون صبر، شكر، محبت، رضا، . دهد شرح مي

از اين . در ده كتاب شرح داده شده است»  منجيات«رجا و توكل نيز تحت عنوان 
جويي از  رو، وي تنها به بررسي در منشاء عيوب نفساني بسنده نكرده، بلكه به چاره

طور كه هدف از مجاهده با  ز پرداخته و معتقد است همانرفع بيماريهاي اخالقي ني
نفس، يعني همان جهاد اكبر، كه طريقه صوفيه است، از بين بردن شهوات نفساني 

، در تربيت و ادب نيز سخن )55-54، صص3، ج1368غزالي، (نيست بلكه تعديل آنهاست 
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كه هدف دين از تغيير نيست، بلكه صحبت از اصالح است و تأمين عدالت و حق هم 
  . است، بدون تربيت ديني ممكن نيست

يكي اصل فطرت، كه آن : از نظر غزالي خُلق نيكو سعادتي است كه سه سبب دارد
عطا و فضل الهي است و بعضي افراد در اصلِ فطرت نيكوخُلق مثالً سخي، متواضع و 

يد كه افعال نيكو دوم اين كه انسان اراده كند و خود را مكلِّف نما. شوند خَلق مي... يا 
انجام دهد و در اين كار به قدري ممارست و اصرار بورزد تا اين خُلق، عادت و 

به عالوه ثمره . ملكه او گردد و تكلّف كامالً زايل و اخالق نيكو جزء طبع وي شود
شود و سِرّ اين، عالقه ميان دل و تن است  دل مي  خير، درونْ وي آن است كه صفت

صحبتي با كساني كه اخالق و افعال نيكو دارند نيز  سوم، هم. )75 ص ،2، ج1361غزالي، (
خبر باشد  شود، هر چند خود از آن بي به ضرورت سبب خُلق نيكو در انسان مي

 هر كس كه به كار نيكو عادت كند، اخالق نيكو در او 1.)13، ص 3، ج1368غزالي، (
ه همين است كه مقصود از اين، كه شريعت كار نيكو فرمود شود و سِّرِ اين پديدار مي

هر كسي . )11، ص 2،ج1361غزالي، (گرديدنِ دل از صورت زشت به صورتِ نيكوست 
رسد و هر كه از اين هر سه   كمال اخالقي ميةكه اين سه نصيبش گردد، به درج
باشند كه درجات مختلف از  اي هم بين او مي عده. محروم مانَد در شقاوت كامل است

اي  تعالي چنين تقدير كرده كه عده حق. )13همان، ص(اند  ت را برگرفتهسعادت و شقاو
آدمي . اي ديگر سبب شقاوتمندي گردد كردار و رفتارشان سبب سعادتمندي و عده

 مگر ؛تواند خويشتن را بشناسد و به اراده خود، خوشبخت و سعادتمند باشد خود نمي
 كامل اخالق، از ةكند نمون كيد ميبر مبناي فكر اسالمي، غزالي نيز تأ. به فضل الهي

 كمال نبوت ايشان ةو درج) ص(بدو خلقت تا ختم آن در وجود شخص پيامبر
  .متحقق شده است

، صص 3، ج1361غزالي، (پيامبران راه سعادت و شقاوت را بر مردم آشكار ساختند 

                                                 
:  كه خداوند در سورة مومنون از آية اول تا آخر آية دهـم فرمـوده اسـت                 عالمات خوي نيكو همان است    . 1
  .»...و. اَلَّذينَ هم في صالتِهِم خاشِعون. قَد اَفْلََح المؤمنُون«
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الق اخاو بينيم كه اخالق در غزالي، فردمحور است، ولي  به اين ترتيب مي.  1)12-13
 خُلق آن است كه عنان خويش را  زيرا كمالِداند، تنهايي، غايت كمال فردي نميرا به 

به دست شرع دهد و فرمانبرداري از شرع بر وي آسان شود و در باطن هيچ 
به حقيقت «، كه آن را كيمياي سعادتباره در  در اين. عت و گراني با شرع نماندمناز

 فَال و ربك اليؤمِنُونَ حتّي يحكُِّوك فيما ة شريفةآيداند، به  مي» كيمياي سعادتِ ابدي
غزالي، (كند  ، استناد مي)65سوره نساء، آيه (شَجرَ بينَهم ثُم اليجِدوا في انفُسِهِم حرَجاً 

پس احياي حقيقي اسالم به معناي احياي اخالق جمعيِ مسلمانان . )16، ص2ج ،1361
  :گويد  نيز ميالمنقذ من الضاللدر . ي آنان استاز طريق تحول در اخالق فرد

خواهم ابتدا مرا  پس از خداوند مي...  اكنون مشتاق اصالح خود و ديگرانم"
اي براي اصالح ديگران قرار دهد؛ مرا هدايت و سپس  اصالح كند و سپس مرا وسيله

  ).43، ص . ق1397  غزالي،(  "اي براي هدايت ديگران كند وسيله
 و نسبت خَلق و خُلق، )16ص   ،2ج  ،1361غزالي، (اخالق، صورتِ باطن  در غزالي، 

عبارت است از «لق خُ: لق گفته استدر تعريف خُ. همان نسبت ظاهر و باطن است
هيئتي راسخ در نفْس، كه كارها از آن به سهولت و آساني صادر شود، بي آن كه به 

گر هيئت چنان باشد كه از او پس ا. حاجت بود] فكر و تأمل[انديشه و رويت 
فعلهاي خوب كه در عقل و شرع ستوده بود صادر گردد، آن را خويِ نيك خوانند و 

  ).113، ص 3، ج1368غزالي،  (».اگر فعلهاي زشت از او صادر شود، آن را خويِ بد گويند
هيئت نفس و صورت «داند زيرا خُلق  غزالي خوي را كردار، قوت و معرفت نمي

ترين  ، بلكه خوي خوش صفت سيد پيامبران و فاضل)114ص   همان،(است » نباطنه آ
در . )103همان، ص ( متقيان و رياضت متعبدان است ة مجاهدةاعمال صديقان و ثمر

                                                 
زبان فارسي قديم، متعلق به سده پنجم هجري، در موضـوع اخـالق               الملوك را غزالي به     متن كتاب نصيحه  . 2

فاصله كمتـر از يـك        اين كتاب به  . است  ن، منزلتي رفيع و مقامي ممتاز يافته      نوشته كه در ميان مؤلفات آن قر      
الملـوك دارد كـه توسـط         سده بعد از تأليف، به زبان عربي ترجمه شده و عنوان التبر المسبوك فـي نـصيحه                

بن مبارك بن موهوب إربلي، از اعيان ادبا و شعراي نيمه دوم سده شـشم هجـري                   الدين ابوالحسن علي    صفي
كالمـي  -غزالي در مؤلفات اخالقي بر منابع و مأخذ مذهبي تأكيد دارد و اگر از مباني فكري. است  ام شده انج

كند تا محمل مذهبي آن را بيايد و آن را در قالـب شـريعت الهـي                   باشد، سعي مي    مطلبي اخذ يا اقتباس كرده    
  . قرار دهد



14 1388وم، بهار جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة د

ابتداي كتاب رياضت نفس در بيان فضيلت خوشخويي و نكوهش بدخويي، فرمايش 
 و )4، آيه قلمسوره ( عظيمٍ  لَعلي خُلُقٍو انّك: كند كه فرمود تعالي بر پيامبر را ذكر مي حق
و در ادامه قول پيامبر را كه فرمود .  خوي قرآن بوده است افزايد كه خوي پيامبر، مي
) هاي نيك را تمام گردانم اند تا خوي مرا بفرستاده(» بعِثت الُتِمم مكارم االخالق«

سخن از ، »تر  فاضلعمل«و » ايمان«، »چيستي دين«در همانجا در . كند نقل مي
در بركات و را  روايات و اقوال مختلفي  به بيان آورده ورويي خوشخويي و گشاده
ولي به چيستي و حقيقت . )111 -107همان، صص (  استنقل كردهثمرات خوي خوش 

 آن را بيان كرده است و به نقل از حضرت علي ةخويِ خوش نپرداخته و فقط ثمر
داشتن  پرهيز از محرّمات، جستنِ حالل و فراخ: ه است، آن را در سه چيز دانست)ع(

شود اين است كه با اين تفاسير، آيا از نظر غزالي  سئوالي كه مطرح مي. نفقه بر عيال
آيد، پاسخ  اخالق در انسان، غريزي است يا اكتسابي؟ از عبارتي كه در ذيل مي

  : شود غزالي فهميده مي
قلبش پاك و گوهرش نفيس و ساده . ست  كودك در نزد پدر و مادرش امانت ا"

و خالي از هر نقشي و صورتي است و پذيراي هر نقش، و به هر سو كه او را متمايل 
اگر او را به اعمال خير عادت دهند بدان خصلت رشد يابد و در . كنند، متمايل شود

داده در  دنيا و آخرت خوشبخت شود، و پدر و مادر و هر معلمي كه او را تعليم مي
ثواب او شريك باشند؛ و اگر او را به كارهاي زشت عادت دهند، و چون بهايم 

 "واگذارنْدش، به شقاوت و هالكت افتد و گناه بر گردن سرپرست و ولّيِ او افتد
  .)62همان، ص (

ولي در عين حال، حسنِ خُلق، كه اعتدال بين قوه عقل و كمال حكمت و اعتدال 
باشد، تنها با تربيت بدست  از عقل و شرع ميقوه غضب و شهوت و اطاعت آنها 

يكي به جود الهي و كمال فطري و ديگري : گردد آيد بلكه به دو وجه حاصل مي نمي
رهايي كه به اكتساب اين صفات به مجاهدت و رياضت، يعني به واداشتن نفس بر كا

  )50ص   همان،( .متقضي آن خلق مطلوب است
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  الدين احياء علوم

ترين اثر غزالي در دوران پختگي فكري و  ترين و مهم ، بزرگدينال احياء علوم
هاي  اگر همه كتاب" :است شده گفتهدر عظمت و اهميت اين كتاب . روحي اوست

گويي   ماند، با داشتن اين كتاب،  مي  باقي رفت و فقط احياء  مي عالم اسالم از ميان
 غزالي در اين كتاب را  .)94-52، صص 1379پورجوادي، ( ".بود نرفته  از دستچيزي

دوران كناره گيري از تدريس در مدرسه نظاميه، و بعد از بروز دگرگوني هاي روحي 
در ايام سفر و  راه مجاهده و ترك مجادله، برگزيدنهاي فكري و بر اثر  شوريدگيو 
حاصل مراقبات  و   نگارش كشيدةبه رشتبه شام و قدس و حجاز اقامت چند ساله و

  .ت نهادوديع خود را در آن به ةطالعات عالمانصوفيانه و م
نسخة چاپ .   اوست عزلت  در دوران ي غزال عظيم ه كارنام ين الد احياء علوم

 كه بعدها به ،يرحلدر قطع  هصفح 1600 ددر حدو  بزرگ سنگي آن كتابي بوده است
بهترين و اولين تلخيص از اين كتاب،  . ه استهاي مختلف تلخيص شد مناسبت

ترين كتب   نوشته شد كه از مهم"كيمياي سعادت"تحت عنوان دست خود مصنف،  به
 "احياء العلوم" اصلي و كامل ةچون نسخهماخالقي و ادبي زبان فارسي است و 

 در مقام مقايسه، متني كامل و موثق از تعاليم كيمياي سعادتمتن . موجود نيست
كيمياي خالق است، ولي در  تربيت و اه، بر انديش احياءالعلوماساس .غزالي است

هدف غزالي از . گردد شود و اخالق پررنگ مي  مسائل تربيتي كمتر ميسعادت
در نزد هيچ متفكر اسالمي، . ، در واقع تربيت صوفيانه است احياءالعلومدر» اخالق«

توان يافت   غزالي تا اين حد، فكر مستقل و بديع راجع به اخالق را نميهبه انداز
  ).187 ص ،1353 ،كوب زرين(

؛   است احمد غزالي شيخ ، از برادرشلباب االحياء ، العلوم احياءتلخيص ديگر از  
 البيضاء ةمحج  و  از محمدبن عثمان بلخيعين العلم ؛الجوزي  از ابنمنهاج القاصدين

ست كه از اين هايي ا ديگر تلخيص از مالمحسن فيض كاشاني، االحياء تهذيب في
منزلت ممتازي  البيضاء ةمحج ها، ه در ميان همه تلخيص البت. كتاب صورت گرفته

  . دارد
 هر  كه ،   و منجيات ات، مهلك ، عادات  عبادات بخشچهار    به است  منقسمباكت
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گويد كه   مياحياء غزالي در مقدمه  ؛  است  كتاب10 بر  ها مشتمل  بخش  از اين يك
 آن ةدوستان به مطالع بت فقهاست تا سبب رغ  تدوين را از كتب فقه گرفتهةاين نحو

البته ماهيت مطالب كتاب نيز  .بخش است زيرا كتب آنها هم منقسم به چهارباشد،
 الدين احياء علوم فصول يناربعهرحال  به. تابد مي اين تفكيك را براي است كه  گونه به

  :اند از عبارت
  اسرار ، كتابهر الطهار اسرا  قواعد العقايد، كتاب ، كتاب  العلم كتاب:  عبادات  ربع .1

   آداب ، كتاب  اسرار الحج ، كتاب  اسرار الصوم ، كتابه اسرار الزكا ، كتابهالصال
 . االوراد  ترتيب  و كتاب  االذكار و الدعوات ، كتاب  القرآنةتالو

 و   الكسب  آداب ، كتاب  النكاح  آداب ، كتاب  االكل  آداب كتاب:  عادات  ربع  .2
، ة العزل  آداب ، كتابة و االخوة االلف  آداب ، كتاب  و الحرام  الحالل بكتا ، المعاش

  ي و النه  االمر بالمعروف  و الوجد، كتاب  السماع  آداب  السفر، كتاب آداب  كتاب
 .ة النبو  و اخالقة المعيش  آداب المنكر، كتاب  عن

 كسر  ، كتاب نفس الة رياض ، كتاب  القلب عجائب   شرح كتاب:   مهلكات ربع  .3
 و   الغضب  ذم ، كتاب  اللسان  آفات ، كتاب] الفرج ة و شهو  البطنةشهو [ الشهوتين

 و   الجاه  ذم ، كتاب المال   حب  و ذم  البخل  ذم نيا، كتابالد   ذم الحقد و الحسد، كتاب
  .رالغرو  ذم  و كتاب جبالكبر و الع   ذم الرياء، كتاب

   و الرجاء، كتاب  الخوف و الشكر، كتاب  الصبر ، كتابة التوب كتاب:   منجيات ربع  .4
 و الرضا،   و االنس  و الشوقة المحب كتاب ،  التوحيد و التوكل الفقر و الزهد، كتاب

   الفكر و كتاب ، كتابة و المحاسبةالمراقب  ، كتاب  و الصدق  و االخالصة الني كتاب
    .  و ما بعده ذكر الموت

 با يكديگر،   روابط آدميان  عادات ، و در ربع  با خالقمخلوق ه رابط عبادات   ربعدر
 قرار   و كاوش  مورد فحص  با خويشتن ي آدمة رابط  و منجيات  مهلكات ربع و در دو

 اخالقي او در ة و همين دو ربع مهلكات و منجيات  است كه در تبيين نظري؛گيرد يم
 زيرا . تهذيب اخالق، مد نظر مؤلف مقاله استةو شيولق خُ باب معناي راستين حسن

 قلب و درمان رذايل با ما ةدر ربع مهلكات است كه غزالي درباب علم اخالق و تزكي
) المنجيات( بخش در ربع چهارم به بررسي فضايل يا صفات نجات  وگويد سخن مي
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، مصروف ست كه سالك براي تقرب به حقادهنده مساعي مثبتي  پردازد كه نشان مي
 بر بقيه بهفضايلي كه از نظر رت. آورد دارد و شرحي دلكش از اين موضوع مي مي

 تزكيه در عمر است كه ةتوبه متعلق به دور.  زهد، فقر و صبر توبه،: اند عبارتند از مقدم
تائب كه . شرط الزم ورود به مراحل باالتر است و نوعي دگرگوني معنوي است

شود و براي  است، دچار ندامت مي  شده هان فرو پيچيدهداند قلبش در ظلمات گنا مي
 از هرچيز حب دنيا را گويد، و براي اين است كه بايد قبل هميشه آنها را ترك مي

در زهد .  تر زهد اعراض از چيزي است و اقبال به چيزي بهتر و عالي. كن كند ريشه
 و جهنم را هم فداي دارد تا بهشت باالترين مرتبه، محبت به حق است كه ما را وامي

وري در  زاهد واقعي آن است كه با غوطه. خدا كنيم، و اين مرتبه زهد مطلق است
 احياءالعلومهاي  از زيبايييكي ديگر  .اعتنا شود  به فقر و غناي دنيوي بي محبت حق،

ها در  اين خطبه. شود اي مناسب موضوع آغاز مي اين است كه هر كتاب با خطبه
و چنان است كه با دقت و غور در  ، است  و دلنشيني اقامه شدهنهايت فصاحت كالم

اي از محققين   ديگر آنكه عدهة نكت.برد فصل پيآن ت مطالب يتوان به كيف  مي خطبه
وسطي  مطالب آثار ديگران را،  معتقدند كه غزالي مانند بسياري از نويسندگان قرون

ن كار از پيشينيان و معاصرين خود  و در اي  نقل كردهالعلوم احياءبدون ذكر مأخذ در 
 .است  و نسبت به ديگران در اين كار مهارت بيشتري از خود نشان داده پيشي گرفته

 به اًفتوان صر نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه كتابي با اين حجم را نمي
Ĥ94 ـ 52صص   ،1379پورجوادي، (خذ محدود تأليف كرد كمك حافظه، و با منابع و م.(   

  
  اخالق در احياء

تر  مناسب  داشت،   مي"صورتگري چيني"اگر اين بخش از مقاله عنوان شايد 
كردند و   همان حكايت نقاشي روميان و چينيان؛ روميان صورتگري مي.نمود مي

 به صد  ، چون پرده برانداختند، آنچه در جانب روميان بود،زدودند چينيان زنگار مي
شرح عجايب «در كتاب  العلوم احياء غزالي در حكايت راين ا. نمود تأللؤ خود را مي

 علماء و حكماء  از نظر او.است   ذكر كرده تبيين علم علماء و اولياءبراي »دل
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 به درون قلب خويش  صورتگران روميةشيوبه تا علم كسب كنند و آن را كوشند  مي
از هر گونه آن را نند و ك  خدا و صوفيه اين است كه قلب را تصفيه  ؛ و كار اولياءبرند

 ،كنند كنند، تا آنچه را علماء به شيوه اهل روم در قلب نقش مي زنگ و كدورت پاك 
  .آورند دست تر به  و جاليي افزونآنها با روشني

 نكاتي ،ربع مهلكاتطالب م از مقاله براي رعايت اختصار، از تمام در اين بخش 
 شود مطرح مي، به قدر وسع، "رياضت نفس"كتاب  و "شرح عجايب دل"كتاب از 

گرچه بايد اذعان داشت كه امهات  .شود  صورتگري چيني غزالي نشان دادهةتا جلو
 قلب و درمان رذايل در همين ة غزالي در باب اخالق و مجاهده با نفس و تزكيةنظري

شرح عجايب « آغازين كتاب ةغزالي در خطب. است دو بخش به تفصيل ذكر شده
پس . اي از ديگر جوارح او تعد معرفت به دل است، نه به جارحهمس": گويد  مي»دل

اوست  و  است و اوست كه كاركننده است براي رضاي او،  خدايةدل است كه دانند
  راست نماينده است بدو؛ كه شتابنده و متقرب است به حضرت الهي، و اوست كه راه

او آيد،  برميمطلع ز اين  چنانكه ا"و جوارح ديگر جز اتباع و خدم و آالت او نيستند
كمتر كسي است كه به عجايب دل و اسرار آن از عالم ملكوت است، و معتقد است 

: از حضرت رسول نقل است كه فرمودچنانكه  .فهم حقيقت جان خويش موفق باشد
كه وي را مانع شود خداوند بدين معناست  و قلبه؛ و حايل شدن  المرء اهللا يحول بين أن

اصل دين  پس دانستن دل و حقيقت اوصاف او، . هاي آن اقبه و صفتاز مشاهده و مر
 جعل له واعظأ من قلبه، اًخيرعبد اهللا بكه إذا أراد  زيرا . طريق سالكانةاست و قاعد
و . براي وي واعظي سازد اي نيكويي خواهد، از دل وي،  تعالي به بنده چون خداي

اي  دهنده هركه را از دل وي، پند. "فظاهللا حا من كان له من قلبه واعظ، كان عليه من"
و اين دل آن است كه ذكر در وي قرار . اي بود دارنده تعالي بروي نگاه باشد، از حق

كند كه   غزالي بر اين امر تأكيد مي.)28سوره رعد، آيه ( القلوب اهللا تطمئنبذكرأال . گيرد
 بداند هدف از  و اگرانسان،توان از حقيقت دل آگاه شد به علم باطن است كه مي

گيرد  خلقت او سفر به سوي خداوند است، همه اعضاء و جوارح را به خدمت دل مي
سوي خداوند، تن   بهاومركب دل در سفر  . طي كند به سالمتدل، راه سفر راتا 

دن به علم منوط به عمل صالح است و كمال و  او علم است و رسيةاست؛ توش
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 ةكند هم غزالي تأكيد مي. حضرت حق شود جوار ةشايستسعادت آدمي اين است كه 
افعال و اعمال پسنديده  و غم بنده بايد مصروف اين امر شود كه دل را جز بههم 

 اينها ة، زيادت گردد؛ و همو اشراق  تا در آيينه دل، هر روز نور و ضياء  مسپارد،
سوره ( نالَبم سهنُّهدينَفينا لِا دولذين جاه است كه وا معنويمرهون جهاد و همت

 ماجرا   تمام تالش غزالي در بخش شرح عجايب دل مصروف اين.)69عنكبوت، آيه 
است كه تحت عناوين مختلف و به وجوه مختلف كه چهارده عنوان است،  به 

 تأكيد كند، از استشهادات زيباي او كردن چراغ ايمان در دل كردن دل و روشن صافي
 و .  المؤمن، فإنه ينظر بنوراهللاةفراسه إتقوا يكي اين روايت منقول از پيامبر است ك

   .كم نيستند استشهادات او كه مبتني بر روايات و آيات مختلف هستند
در خواند،   ما را به ايماني دروني فرامي»شرح عجايب دل«غزالي كه در كتاب 

كند  لق را تعريف ميابتدا خُ. كند  اخالقي خود را بيان ميةظرين، النفس ةرياضكتاب 
لق صورت باطن آدمي است، و عبارت است از هيأتي راسخ در نفس كه كارها كه خُ

و در ت حاجت بود؛ يوآنكه به انديشه و ر ازآن به سهولت و آساني صادر شود، بي
 ةخويي، تمام شود و آنها قو باطن چهار ركن است كه از خوبي آن چهار ركن، خوش

 و عدل آن است كه غضب و  عدل هستند،ة شهوت و قوةقو  غضب وةعلم و قو
 و از اعتدال اين چهار اصل، همه .شهوت را تحت اشارت عقل و شرع درآورد

  . هاي نيكو حاصل شود خوي
كيه و اخالق را توان به رياضت، نفس را تز كند كه مي غزالي به تصريح بيان مي

. اطل بودبها  ها و پندها و تأديب زيرا اگر اخالق قابل تغيير نبود، وصيت. كرد تهذيب
اند چون آسمان و ستارگان و  اند؛ آنها كه به كمال قسم موجودات دوگويد  مياو 

توان به  پرورش است كه مي هاي ظاهر و باطن آدمي؛ و آنها كه در ايشان قوت اندام
 نكوخويي و اعتدال قوا، يا به وجود كمال .بردارشان كرد رياضت و مجاهده، فرمان

كه در حضرت   چنان.يست در طبع و فطرت، حاصل آيدالهي و فطري است كه بعيد ن
 به  و كسبو ديگر به؛  بود-السالم علي نبينا و عليهم  -عيسي و حضرت يحيي 

. و واداشتن نفس به كارهايي كه خوي مطلوب اقتضاء كند مجاهده و رياضت
 گونه كه تن در ابتدا كامل آفريده نشده، و كمال و قوت او به نشو و تربيت به همان
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ه و تهذيب اخالق غذا است، نفس ناقص قابل كمال آفريده شده و كمال او به تزكي
اينكه منظور غزالي از اكتسابي بودن اخالق چه بوده؟ در طول ساليان دراز . تاس

القضاه همداني  است، چنانكه كمي پس از فوت او عين محل گفتگو و مناقشه بوده
به مباحث او اولين كسي بوده كه از اين زاويه است، و گويا  باره ابراز نظر نموده دراين

ذريم از اينكه قاضي همداني، امام را به طرح  بگ.است نگريستهاخالقي غزالي 
 بدان اي دوست عزيز، كه آن "فرمايد او مي. است موضوعي بس بديهي محكوم كرده

است برآنكه اخالق تغيير پذيرد، چيزي مشكل  غزالي آورده دليل كه خواجه امام
و اين مذهبي قديم است كه اخالق تغيير . اند يست تا توان گفت كه قدما ندانستهن

آساني  و اگر كشف آن اشكال بدين. اند   نپذيرد، و چندين هزار ورق در آن سياه كرده
القضات  عين( "بودي، مگر چندين دراز بنكشيدي و قدما از آن مذهبي برنساختندي

باشند نفس  اي گفته  بعيد نيست اگر عدهن امر البته اي).319، ص2، ج1348همداني، 
نظر خود را باشد بدون ذكر اسم از آنها،  پذير نيست و امام محمد غزالي خواسته تربيت

گنبد اهل را چون گردكان بر  تربيت نا؛يم كها اينكه ما بسيار شنيدهگو . باشد  كرده بيان
    است، گفته  منسوب به فردوسي است كهو يا آنچه. است

  بهشت  باغ  به  نشاني   بر  گرش  ختي كه تلخ است وي را سرشتدر
  خوشاب  و رآب د  از  دهي آبش   ناب شهد انگبين ريزي و  زير  به 

  !  آورد ارـب لخ ـ   تةان   ميوـهم  بار    آورد  سر  انجام    گوهر   به 
باشد كه امام محمد غزالي، جواب پرسش مقدر را  و حتي اگر اينطور بوده

 به هر و توجتذكّ نشان از اهتمام او به  خالي از لطف نيست كه اين خود،، است  هداد
 مشحون از كمياي سعادت و الدين علوم احياء كما اينكه هر دو كتاب .داردمخاطب 

وزي مآ  استشهادات او به آيات و روايات در تبيين علم.اين تذكرات و تنبيهات است
. از همين دست تذكرات است اي  نمونهم نور، و گذر از مرحله حجاب حس به عال

مقوله تذكر، روشي بوده كه بسياري همين    چون در سنت عرفاني ما، گويم تذكر، مي
گويد قدما اشاره به  القضات مي  گو اينكه وقتي شهيد عين. اند بسته كار مي آن را به

ا كيستند؟ و بنابراين كند كه قدم  باز خود بيان نمي اند، كمال اخالق بعد از مرگ داشته
د غزالي وارد دانسته به طريقي موجه بر خود وي نيز منقدي كه به تلخي به امام مح
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 ،در يازده بيان را »النفس ةرياض«، غزالي كتاب در هر صورت .وارد است
ها را نيز   اين بيماريةهاي معالج ، راههاي نفس است و با برشمردن بيماري كرده تنظيم
كند كه همچنان كه  غزالي به ظرافت به اين نكته اشاره مي. مردش يك برمي به يك

رو است كه خداوند  تعالي است؛ از اين ل است، نسبت روح به خداينسبت تن به گِ
 .)29سوره حجر، آيه ( است نفخت فيه من روحي نفس را به خود اضافت كرده و فرموده

 جاعت، عفت و عدل؛ وشمرد؛ حكمت، ش ار برميچه هاي نيك را اين او امهات خوي
    .داند  را  در اعتدال اين چهار قوه ميكمال آدمي

سراسر كتاب . اخالق در غزالي، علمي شرعي و اكتسابي استسخن پاياني اينكه؛ 
 مشحون از جامعيت اخالق شرعي و معارف عرفاني و به طور كلي الملوك ةنصيح

احياء  ةبا مطالع. باشد اعم از انفرادي، اجتماعي و سياسي مي» حكمت عملي«

 اول ةيابيم چه غزالي مرحل  در ميالملوك ةنصيح و كيمياي سعادت، الدين علوم
ياست و نديم و صاحب منصب كرسي ر» غزالي فقيه اصولي متكلم«زندگي يعني 

 پس از ة دوم يعني دورة و چه غزالي مرحل؛ امين دستگاه خالفتمقام وزارت و
صوفي وارسته، تسليم « نفس، همانة مجاهد رياضت وةتصفيه و تطهير دل در ساي

شده از جالل و حشمت فقيه  ، آزاد)127، ص 1353، كوب زرين(» جاذبه گريز و رهايي
ديده و معتقد بوده است فلسفه،   شرع مية، اخالق را فقط در حيط...بزرگ بغداد و

هنگ كالم، تصوف در مسائل الهي بايد بر بنيان دين استوار شوند و با اصول آن هما
  .گردند

دارند » مذموم«و » محمود« امور اخالقي دو طرف ةهمچنين طبق نظر وي، هم
براي كسب كمال اخالقي دنيوي و غايت سعادت اخروي » اعتدال«كه مقصود حفظ 

شود آن قدر مال خود را به ديگران ببخشد تا اعطاي  مثالً به بخيل توصيه مي. است
 كه ،»اسراف« ولي نه به حدي كه به ؛نورزدمال يا بخشيدن بر او آسان گردد و بخل 

داند و  مي» شريعت«غزالي ترازو و معيار چنين حدي را . بيانجامدمذموم است، 
گويد همانطور كه ترازوي عالج تن، علم طب است، معيار عمل اخالقي نيز  مي

كمال . آنچه مطابق فرمان شريعت است، بايد همان را انجام داد. باشد شريعت مي
 خويش را به دست شرع سپارد و فرمانبرداري از ة آن است كه انسان عنان ارادخُلق



22 1388وم، بهار جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة د

غزالي، (آن را دوست بدارد و بداند كه بندگي و متابعت شريعت راهِ سعادت آدمي است 
 چون بعد از مرگ، سروكار آدمي با حق خواهد بود، و اِليهِ ).16-15، صص 2، ج1361

رگاه با كسي است، سعادت وي آن باشد كه المرجِع و المصير، هر كسي را قرا
شود؛ از آن كه لذّت  تر دارد، سعادت او بيشتر مي دوستدارش باشد و هر چند دوست

 پس به ضرورت، ).63، ص 1، ج1361غزالي، (. و راحت از مشاهدت محبوب زيادت بود
متابعتِ شريعت و مالزمت حدود احكام، ضرورت راه سعادت است و معناي زندگي 

ين است و هر كه از حدود شرع، به تصرّف خويش، درگذرد، به هالكت نزديك هم
از . بنابراين، اخالق غزالي صرفاً شرعي است )65-64، صص 1، ج1361 غزالي،(شود  مي

نظر او اخالق بر مبناي تكليف شرعي تا حدي كه از تكلُّف به صورت طبع درآيد، 
 واقعي انسان وقتي است كه نيكوست و اين ابتداي سعادت است؛ ولي سعادت

با صفت . اش، فرشته شود و صفات غريب اين عالَم را از خود دور نمايد جوهره
گذرد، به حقيقتِ حق واصل و صرفاً به عشق  فرشتگي، اعمال از عالَم بشّريت مي

 نكات ة غزالي، هم).18 -11، صص2، ج1361غزالي، (پذيرد  حضرت االهيت انجام مي
غالب استنادات او از قرآن، . كند  خود را از قول ديگران بيان مياخالقي مورد نظر

مثالً وقتي . حديث، روايات و گفتار خلفاست و از فالسفه و متفكرين نَقلي ندارد
، موسي )ص(گويد، از آيات قرآني، احاديث حضرت رسول  سخن مي» حسد«درباره 

... ابن سيرين، حسن بصري و، آنس، عون بن عبداهللا، بكربن عبداهللا، )ع(، زكرّيا )ع(
 كند آورد و در تأكيد مطالب، از اَخباري كه در مذمت آن آمده، نقل مي نقل قول مي

 غزالي بر اين اعتقاد نيست كه ارسال رسل به منظور نيكويي ).132 -123همان، صص (
را پيش گيرند  آنان ةخُلق خَلق بوده باشد، بلكه رسوالن به قصد اين كه آدميان سير

تا خلق را از «اند  انبياء آمده. اند شان را ادامه دهند، فرستاده شده راه آنان و اوليائو
] دنيا[دنيا به آخرت خوانند و آفت دنيا و بال و محنت وي فراخلق بگويند، تا از وي 

ها و منشاء گناهان است و دوستي آن ريشه و اصل زيرا دنيا سرِ همه شرّ» حذر كنند
ديني است   لذا اخالق غزالي، كيميايي درون).135-134ن، صص هما( هاست همه معصيت

  .شود و كساني كه در خارج از شرع اسالمي باشند، را شامل نمي
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  94-52، صص 3پورجوادي، نصراهللا، غزالي و مĤخذ صوفيانه او، مجله معارف، دوره هفدهم، شماره   ــ
 ، انجمن آثار ملي،ندگي و انديشه ابوحامد غزالي زةفرار از مدرسه، درباركوب، عبدالحسين،   زرين  ــ

  . 1353 ن،اتهر

  .1348تهران، ، بنياد فرهنگ ايران، القضات همداني هاي عين نامهبن محمد؛  القضات، عبداهللا عين  ــ

ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمي، به كوشش حسين ؛  الدين احياء علوم غزالي، ابو حامد محمد؛   ــ
  .1368 دوم، تهران،  علمي و فرهنگي، چانتشاراتجم،  خديو

  .                       م1914/ ه1333ج، قاهره، 2، المستصفي من علم االصولهمو؛    ــ
./  هـ1397تركيه، به كوشش حسين حلمي بن سعيد استانبولي، استانبول، ، الضاللالمنقذ من همو؛   ــ

  .  م1977
  .1365اطالعات، تهران،    چاپ سوم، انتشارات، ترجمه حسين خديوجم،جواهر القرانهمو؛   ــ
   1361 تصحيح حسين خديوجم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، كيمياي سعادت،همو؛   ــ
  . ق1416بيروت، دارالفكر، ، 1چ همو؛  مجموعه رسائل االمام الغزالي،   ــ
 شريعتي، انجمن حكمت و عبدالجبار سعدي ساوي، تصحيح احمد ، ترجمه عمربنالعابدين منهاجهمو؛    ــ

  . 1359فلسفه اسالمي، تهران، 
 انتشارات بابك، تهران،  الدين همايي، ، تصحيح مجدد و حواشي و تعليقات جاللالملوك ةنصيحهمو؛   ــ

1361.  
  .208-199 صص ،3، ارزش عقل از نظر غزالي، مجله معارف، شماره 1363الدين،  نژاد، زين كيايي  ــ
  .1354  تهران،، بنياد فرهنگ ايران،1ج، ج2   مهدي مظفر،ة، ترجماست و غزاليسيالئوست، هانري،   ــ

  
  
  


