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چکیده
در مباحث کالمی معموالً مواردی که در آن دیدگاه یک متکلّم با یک عارف شناختهشده و
صاحبنظر کامالً مطابقت داشته باشد ،تقریباً بسیار اندک است .در این میان ،شباهتهای چشمگیری
میان آرای کالمی شمس تبریزی و امام محمّد غزّالی دیده میشود که تا کنون از دید محققان پنهان
مانده و به آن پرداخته نشدهاست .در این پژوهش دیدگاههای کالمی آنها را احصا نموده و سپس به
بررسی میزان تطابق این دیدگاهها پرداختهایم .از جمله یافتههای این نوشتار ،آشکارشدن میزان تطابق
اندیشههای شمس و غزّالی در حوزة «ایمان» است .به طوری که هر دو ایمان قلبی را بسی واالتر از
ایمان زبانی ذکر کرده و در مرحلة باالتر ،اساساً ایمان را تصدیق قلبی دانستهاند .عالوه برآن ،به اعتقاد
هر دو آنها ،رابطه ای مستقیم بین ایمان و معجزه وجود ندارد؛ بلکه ایمان حقیقی را منوط به داشتن
معیارهای خاصّی میدانند .در مبحث «جبر و اختیار» نیز شمس و غزّالی بهصورتی گسترده ،ادلّة
جبرگرایان و اختیارگرایان مطلق را مورد نقد قرار دادهاند و در پی عرضة راهی میانه ،برای برپاسازی
شالودة نظام فکری خود هستند؛ عالوه بر این ،هر دوی این متفکّران در مبحث «حدوث و قدم» ذات
و صفات الهی ،قائل به بینونیّت ذاتی میان ذات و صفات الهی نیستند .در مورد «رؤیت» حقتعالی نیز
هر دو ایشان ،در پی اثبات این مدعا هستند که رؤیت الهی ،مستلزم قبول تجسیم و پذیرش کمیّت و
مقدار برای ذات اقدس اله نیست.
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 -1مقدمب
دو تن از شخصیتهای برجسته و اندیشمند فرهنگ و تمدن اسالمی ،امام محمّد غزّالی و
شمس تبریزی هستند که هریک در جایگاه خود ،بهعنوان متکلّم و عارف از اعتبار ویژهای
برخودارند.
غزّالی در حوزههای مختلف تفکّر ،صاحب نظریّات متقن و قابل توجّهی است و آثار
فراوانی از او به جای ماندهاست .از این میان ،تفکّرات کالمی او دارای جایگاه خاص و
ویژهای است؛ چراکه توانستهاست با درنظرگرفتن جنبههای مختلف علم کالم و آبشخورهای
اصلی آن ،یعنی قرآن و حدیث ،نظریّاتی محکم و ارزشمند در ابواب مختلف کالمی عرضه
کند که به وسیلة آنها ،پاسخ بسیاری از شبهات دادهشدهاست.
شمسالدّین محمّد تبریزی ( 582؟  645 -؟ هـ .ق) نیز یکی دیگر از شخصیتهای
پُرآوازه و البتّه رازآمیز فرهنگ و تمدّن اسالمی است که با تحوّل عمیقی که در آراء و عقاید
موالنا جاللالدّین محمّد ،مشهور به مولوی ( 672- 604هـ .ق) ،به وجود آورد ،شهرة خاص
و عام است .سخنان گوناگون و گاه ضدّ و نقیض در مورد شخصیّت شمس تبریزی بسیار
است:
خوشبختانه« ،مطالعة مقاالت شمس ،موجب دور ریختن افسانههایی میشود که از این مرد

ساختهاند .نوشتههای شمس آشکار میسازد که او در مباحث فلسفی و کالمی روزگار خود
تبحّر داشته ،امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعة خود خرده میگرفته است .مقاالت شمس
نشان میدهد که شمس ،خطیبی بوده خوش بیان و نیّات خود را به زبان فارسی ،به صورت
ساده و بسیار دلانگیز بیان میکرده است( ».دین لوئیس)181 :1386 ،

بنابراین ،بهترین مالک برای شناخت افکار و عقاید و زندگی شمس تبریزی ،همان کتاب
مقاالت شمس است که مجموعهای از منقوالت پراکندة اوست که بهصورت شفاهی در میان
مریدان بیان میکردهاست.
علم کالم ،از جملة مهمترین علوم اسالمی است که در تاریخ تمدّن اسالمی ،دانشمندان،
فیلسوفان ،فقیهان و عارفان بزرگی را به خود مشغول داشتهاست .فالسفه ،متکلّمان و عارفان
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دربارة مباحث کالمی چون ایمان ،جبر و اختیار ،حدوث و قدم و امثال آن،دارای دیدگاههای
متفاوتاند؛ بهطوریکه کمتر موردی میتوان یافت که در آن تطابق کامل میان دیدگاههای
یک فیلسوف و یک متکلّم یا یک متکلّم و یک عارف بزرگ وجود داشتهباشد .در این
میان ،مطابقت چشمگیر و قابلتوجّهی میان اندیشههای کالمی شمس تبریزی ،عارف بزرگ
قرن هفتم ،و امام محمّد غزّالی ،متکلّم مشهور قرن پنجم هجری ،دیدهمیشود .شمس و
غزّالی ،هریک در حوزة خود ،از کمال شهرت و اعتبار برخوردارند و اینکه دیدگاههای این
دو عارف و متکلّم کامالً با هم مطابقت داشتهباشد ،موضوعی است که درخور توجه و تأمّل
ویژه است و همین امر ،میزان اهمیّت و ضرورت بررسی تطبیقی آرای کالمی این دو
اندیشمند بزرگ را دوچندان میکند.
در این پژوهش به بررسی میزان تطابق آرای کالمی شمس تبریزی و امام محمّد غزّالی
پرداختهمیشود .برای این منظور ،سه نکتة اصلی مورد توجّه قرارگرفتهاست؛ اوّل :میزان
آشنایی شمس با غزّالی و خانواده ،آثار و افکار آنان و همسویی اندیشة او با ایشان؛ دوم:
مشخصشدن وسعت اطالعات کالمی شمس تبریزی که از آشنایی او با کتابهای متکلّمان
برجسته و مباحثات او با متکلّمان زمان روشن میشود و سرانجام ،همآوایی شمس در رئوس
اندیشههای کالمی با امام محمّد غزّالی که نشاندهندة اهمیّت و درستی اندیشههای غزّالی ،از
دیدگاه عارف بزرگی چون شمس تبریزی است .دغدغة اصلی این پژوهش ،بررسی میزان
تطابق آرای کالمی شمس و غزّالی و یافتن علّتهای احتمالی این موضوع است.
 -1-1پیشینة تحقیق
اگرچه تحقیقاتی در مورد اندیشههای کالمی امام محمّد غزّالی انجام گرفته ،تاکنون کسی
به بررسی اندیشههای کالمی شمس تبریزی و مقایسة آنها با آرای کالمی غزّالی
نپرداختهاست .این در حالی است که برخی از پژوهشگران ،در آثار خود به این خأل پژوهشی
اشاره کردهاند .چنانکه محقّقان بزرگ ایرانی ،همچون بدیعالزمان فروزانفر و محمّدعلی
موحّد (ن.ک :موحد 20-18 :1385 ،و فروزانفر )140 :1387 ،و محقّقان شرقشناس غربی،
همچون ویلیام چیتیک و فرانکلین دین لویس(چیتیک 41 :1388 ،و دین لوئیس:1386 ،
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 ،)181به اهمیت مباحث کالمی در مقاالت شمس اذعان داشتهاند؛ امّا به این موضوع در آثار
خود نپرداختهاند و تنها ضرورت و اهمیّت پرداختن به آنها را یادآور شدهاند .پژوهش حاضر،
در حقیقت ،نخستین اثری است که به بررسی تطبیقی آرای کالمی شمس تبریزی و امام
محمّد غزّالی میپردازد.
 -2علم کالم و ديدگاه شمس و غزّالی دربارۀ آن
علم کالم یا اصول دین یا «فقه اکبر» (تهانوی ،1862 ،ج ،)87 :1در واقع «علمی است که
آدمیان با استفاده از آن ،بر اثبات عقاید دینی خود ،با ارائة حجّتها و دفع شبهات اقتدار
مییابند( ».ایجی ،1997 ،ج )31 :1به عبارت دیگر ،علم کالم «علمی است که از ذات و
صفات و احوالِ ممکنات از مبدأ تا معاد ،براساس قانون اسالم بحث میکند» (جرجانی،
 )237 :1405و «عبارت از علم آگاهی بر اعتقادات اصولی دین ،از طریق ادلّة عقلی است».
(راغب پاشا )20 :1382 ،همچنین ،آن را از زمرة پرفایدهترین و شریفترین علوم دینی
دانستهاند( .ن.ک :تفتازانی 9 :1376 ،و بدوی :1374 ،ج)22 :1
امام محمّد غزّالی ،آموختن علم کالم را واجب کفایی دانسته و معتقد است که در هر
شهر و والیتی باید کسی به آن علم اشتغال ورزد و دلهای مسلمین را از شک و شبهه پاک
کند تا مردم آن شهر و والیت ،به واسطة وجود شبهات ،از دین خارج نشوند( .ن.ک :غزّالی،
 )10-9 :1382غزّالی معتقد است که متکلّمی که بر مسیر صالح باشد ،حکم نگاهبانی را دارد
که کاروانی را به سوی حج هدایت میکند و میگوید:
«پس ،باید متکلّم حدّ خویش از دین بداند که منزلت او در دین ،منزلت نگاهبان است در
راه حج .پس ،اگر نگاهبانی اقتصار نماید ،از حاجّ نبود و متکلّم اگر بر مناظره و مدافعه
اقتصار نماید و سالک راه آخرت نشود و به تعهّد دل و اصالح آن مشغول نگردد ،اصالً از
علمای دین نباشد( ».همان ،1359 ،ج)65 :1

شمس تبریزی نیز کالم را در زمرة علوم مشکل و با اهمیّت دانسته و معتقد است که« :این
سهلترین علوم ،علم استنجاست و توابع فقه؛ از آن مشکلتر ،اصول فقه؛ از آن مشکلتر،
اصول کالم؛ از آن مشکلتر ،علم فلسفه و الهی که میگویند با انبیا پنجه میزند( ».شمس
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تبریزی ،1385 ،ج )113 :2پیداست که شمس ،علم کالم را پس از فلسفه و الهیّات ،از
مشکلترین و مهمترین علوم دانستهاست.
با مشخص شدن دیدگاههای کلّی شمس و غزّالی دربارة علم کالم ،حال به بررسی میزان
انطباق دیدگاههای کالمی ایشان میپردازیم.
 -3بررسی تطبیقی آراس کالمی شمس و غزّالی
 -1-3ايمان
ایمان به خداوند ،از جمله مباحثی است که متکلّمان و عرفا به بحث پیرامون آن پرداختهاند
و معانی مختلفی برای آن ذکر میکنند .ایمان را در لغت به معنای «تصدیق» دانستهاند( .ن.ک:
تهاونی ،1346 ،ج)94 :1؛ امّا در اصطالح شرعی ،در تعریف آن اختالف است .اشاعره
معتقدند که «ایمان در شرع ،عبارت است از تصدیق به آنچه از خداوند به پیامبر (ص) آمد و
اقرار به آن( ».نسفی )31 :1333 ،حنابله معتقدند که «ایمان ،اقرار و شهادتدادن به زبان است
و عمل به ارکان و پذیرفتن مخلصانة آن در دل است و این ایمان ،با فرمانبرداری افزون
میگردد و با نافرمانی کاهش مییابد( ».مقدسی )16 :1282 ،این نظر حنابله ،برخالف نظر
اشاعره است که ایمان را امری ثابت و به دور از ازدیاد و نقصان میدانند( .ن.ک :نسفی،
 )31 :1333شیعة اثناعشریه ،اصول ایمان را سه چیز میداند« :تصدیق به وحدانیّت ذات
خداوند متعال و عدل در افعال او و تصدیق به نبوّت انبیاء و پس از آنان ،اعتقاد به امامت ائمة
معصومین علیهمالسالم( ».عاملی شهید ثانی )54 :1409 ،عالوه بر این ،امامیّه معتقدند که
ایمان ،دارای مراتبی است و هرکس با توجّه به ظرفیّت وجودی خود ،به درجهای از ایمان
دستمییابد( .ن.ک :طوسی)13-12 :1335 ،
عرفای مسلمان نیز به نوبة خود ،تعاریف گوناگونی از ایمان عرضه کردهاند که در این
مجال پرداختن به آنها ممکن نیست( .ر.ک :هجویری368 :1358 ،؛ مستملی بخاری،1365 ،
ج1365 :2؛ همدانی66 :1370 ،؛ عطّار 370 :1370 ،و  )578در این میان ،ابوحامد غزّالی و
شمس تبریزی نیز دارای دیدگاههای قابل توجّهی دراینباره هستند که در ادامه ،به بررسی
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آنها میپردازیم .برای این منظور ،ابتدا به تبیین انواع ایمان پرداخته و سپس ارتباط آن را با
معجزات پیامبران بررسی خواهیم کرد.
با توجّه به آنچه ذکر شد ،میتوان گفت در حوزة کالم اسالمی ،سه دیدگاه در مورد
ایمان وجود دارد؛ تصدیق قلبی ،اقرار زبانی و انجام طاعات و عبادات .در این میان ،غزّالی
ایمان را تصدیق قلبی میداند و سایر نظریات را با ارائة دالیلی رد میکند( .ن.ک :کاکایی
و حقیقت)154- 151 :1387 ،
غزّالی معتقد است که در مبحث ایمان ،این تصدیق قلبی است که دارای ارزش و اهمیّت
است ،نه اقرار زبانی .به همین دلیل ،معتقد است که حتّی اگر کسی در این جهان به زبان
ایمان نیاورد ،امّا قلباً به خداوند ایمان داشته باشد ،مؤمن از دنیا رفته است و بهعکس ،اگر
کسی با زبان شهادتین بگوید ،امّا قلباً ایمان نداشته باشد ،کافر است و مستوجب عذاب جهنم؛
هرچند بر ماست که در این دنیا شهادت ظاهری او را بپذیریم و او را مؤمن بدانیم( .ن.ک:
غزّالی ،1359 ،ج )11-110 :1او در جای دیگر از سخنان خود ،با صراحت ،ایمان را منحصر
به تصدیق قلبی میداند و میگوید:
«االیمانُ هُوَ التَصدیقُ المَحض وَ اللِّسانِ تَرجُمانِ االیمانِ فالبُدَّ اَن یَکونُ االیمان مُوجوداً بِتَمامه
قَبلَ اللِّسان حَتّی بِتَرجُمه اللِّسان وَ هَذا هُوَ االَظهَر اِذ ال مُستَنَد اِلّا اِتباع مُوجِب االلفاظ وَ وَضَع
الِّلسان اَنَّ االیمان هُو عِبارة عَن التَصدیقِ بِالقَلب( )1( ».همان)118 :

چنانکه پیداست ،به عقیدة غزّالی ،اساس ایمان ،تصدیق قلبی است و بدون ایمان قلبی،
ایمان زبانی ازرش خاصّی ندارد و همانطور که خود او میگوید« :با نبود ایمان قلبی ،ایمان
و تصدیق زبانی از بین میرود( ».همان)112 :
شمس تبریزی نیز در این باب ،نظری مطابق با نظر غزّالی دارد .او بر این باور است که
ایمان و تصدیق زبانی ،باعث ایمان و رستگاری نمیشود و اگر کسی به ایمان قلبی دست
نیابد ،به بهشت وارد نخواهدشد و بهعکس کسی که به ایمان قلبی دست یابد ،عالوه بر
آخرت ،در همین جهان نیز در عین جنّت است .وی برای تبیین این موضوع ،جملهای نقل
میکند که در آن ،ذکر خالصانة «الاِلهَ اِلَّااهلل» را شرط ورود به بهشت دانستهاست و سپس ،به
نقد آن میپردازد و توضیح میدهد که منظور ،درک و فهم یکتایی حقتعالی است وگرنه
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تکرار بدون ادراک قلبی ،سودی نخواهد داشت .این مطلب در بیان شمس ،اینگونه
آمدهاست:
گفت :مَن قالَ الاِلهَ اِلَّااهلل خَالِصَاً مُخلَصَاً ،دَخَلَ الجنّه .اکنون تو بنشین میگوی ،دِماغ خشک
شود! او یکی است ،تو کیستی؟ تو ششهزار بیشی! تو یکتا شو وگرنه از یکی او ،تو را چه؟
تو صد هزار ذرّه ،هر ذرّه به هوایی برده ،هر ذرّه به خیالی برده! خالِصَاً بِنیَّتِه وَ مُخلَصَاً بِفِعلِه.
وعدة دَخَلَ الجنّه حاجت نیست؛ چون آن کرد ،در عین جنّت است( ».شمس تبریزی،1385 ،
ج)259 :1

بنابراین ،از دیدگاه شمس ،اقرار زبانی و تکرار کلمة شهادت نیز موجب ایمان نمیشود
و سودی به حال گوینده ندارد؛ همچنان که تنها تکرار الاِلهَ اِلَّااهلل ،باعث وصول به مقام توحید
حقیقی نمیشود .به اعتقاد شمس ،مؤمن واقعی ،کسی است که از نظر قلبی و درونی به
یکیبودن خداوند ایمان بیاورد و در آن صورت است که در عین بهشت و خوشی خواهدبود.
شمس معتقد است که برای گذر از ایمان زبانی و رسیدن به ایمان قلبی ،نیاز به تزکیه و
مجاهده است؛ زیرا او ایمان را نقطة مخالف هوای نفس میداند و میگوید« :ایمان ،مخالفت
هواست ،کافری موافقت هوا .آن یکی ایمان آورد ،معنیاش این است که عهد کردم که
مخالفت هوا بکنم( ».همان ،ج )9 :2غزّالی نیز دارای دیدگاهی مشابه شمس است .به اعتقاد
او نیز برای رسیدن به کمال ایمان که همان ایمان و تصدیق قلبی است ،نیاز به مجاهده و
عبادت و مخالفت با نفس است؛ زیرا تنها به وسیلة مجاهدات و طاعات ،میتوان به کمال
ایمان دست یافت .او معتقد است که راه کمال ایمان ،طاعت و عبادت و مجاهده با نفس
است و بدون تزکیه و تصفیة درونی ،کسی به ایمان قلبی دست نمییابد( .ن.ک :غزّالی،
.)116-113 :1359
 -2-3رابطة ايمان و معجزه
غزّالی در چند جا از آثار خود ،به بیان رابطة ایمان و معجزه پرداخته و در مجموع ،معتقد
است که ایمان و یقین حقیقی ،منوط به دیدن معجزه نیست؛ بلکه برای دستیابی به ایمان
حقیقی ،نیاز به حجّتهای درونی و عقالنی است .او در کتاب «المنقذ من الضالل» ،این
موضوع را اینگونه بیان میکند:
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«علم به اینکه ده بزرگتر از سه است ،علم یقینی است که هیچ احتمال خالف در آن راه
ندارد .من میدانم که ده از سه بزرگتر است؛ حال اگر کسی منکر این معنی شود و از طریق
معجزه و کرامت ،در برابرم سنگی را طال و عصایی را اژدها کند و بعد مدّعی شود که ده
بزرگتر از سه نیست ،به هیچ وجه سخنش را نمیپذیرم و در علم من ،هیچ شک و تردیدی
ایجاد نخواهدشد و این خرق عادت ،جز شگفتی ،حاصلی نخواهدداشت( ».غزّالی:1414 ،
)26

او در جای دیگر از سخنانش ،در کتاب «القسطاس المستقیم» ،نیز این موضوع را بیان
کردهاست( .ن.ک :همان )31 :آنچه از سخنان غزّالی فهمیدهمیشود ،این است که به اعتقاد
وی ،معجزه به تنهایی نمیتواند باعث ایمان شود؛ زیرا امکان فریب و سحر و جادو در امور
خارقالعاده وجود دارد؛ بنابراین ،او معتقد است که تا کسی از نظر عقلی و درونی به یقین
دست نیابد ،معجزه و کرامت نمیتواند موجب ایمان حقیقی او بشود.
دیدگاه شمس تبریزی در مورد رابطة ایمان و معجزه ،از یک جهت با دیدگاه غزّالی
مشابه است .تشابه دیدگاه آنها در اینجاست که شمس نیز همانند غزّالی ،معجزات را باعث
ایمان نمیداند و معتقد است که تا کسی از نظر درونی به انبیا ایمان نیاورد ،معجزه باعث
ایمان او نمیشود؛ امّا شمس ،این حجّت درونی را عقل و منطق نمیداند؛ بلکه معتقد است
که برای ایمان و درک معجزه ،نوعی قابلیت درونی غیرِمحسوس الزم است که از آن با
عنوان «اندرون» یاد میکند.
به اعتقاد شمس ،کسی که دارای «اندرون» است ،بدون دیدن معجزه هم ایمان میآورد؛
امّا آن کسی که «اندرون» ندارد ،حتّی با دیدن معجزات مکرّر هم ایمان نخواهدآورد .نتیجه
اینکه معجزه ،شرط کافی برای ایمان نیست؛ بلکه برای ایمان ،اندرون خالیشده از غیر حق
و محبّت درونی الزم است که همهکس را به آن دسترسی نیست؛ چنانکه گوید« :اندرون
خالی است ،بر اندرون باز میزند ،ایمان آرد و آن را که اندرون نیست ،هزار معجزه مینمایی
ایمان نمی آورد .ابوبکر ،رَضیَ اهللَ عَنه ،هیچ معجزه نخواست .گفت :پیغمبرم؛ گفت :آمَنّا وَ
صَدَّقنا( ».شمس تبریزی ،1385،ج )21 :1جالب است که این دیدگاه شمس ،در سخن مولوی
به نحوی آشکارتر بیان شدهاست .مولوی منظور از این اندرون را قابلیت درونی یا تجانس
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ذاتی دانستهاست .در نظر او ،باعث ایمان« ،جاذبة تجانس ذاتی ،ما بین رهبر و رهرو و مرید و
مراد است ،نه خرق عادت و ظهورکرامت (».همایی ،1369 ،ج)289 : 1؛ زیرا دوستان حقیقی
که دارای قابلیت درونی و تجانس ذاتی با انبیا و اولیا هستند ،از معجزه بینیازند:
مــوجــب ایــمــان نــبــاشــــد مــعــجــزات بوی جنســـی ـّت کنــد جــذبِ صـــفــات
معجزات از بهر قه ِر دشـــمن اســــت

بوی جنســـی ـّت پی دل بردن اســــت
(مولوی ،1363 ،ج) 341: 3

پیداست که به اعتقاد غزّالی و شمس هر دو ،معجزات بهتنهایی باعث دستیابی به ایمان
حقیقی نمیشود .در این میان ،غزّالی ،مبنای عقلی و منطقی را باعث پذیرش معجزه میداند
و شمس ،قابلیّت درونی و اندرون را عامل پذیرش آن و دستیابی به ایمان حقیقی معرفی
میکند.
 -3-3بر و اختیار
مسئلة جبر وا ختیار ،از جمله مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز ،مورد بحث و
جدال فالسفه ،متکلّمین و عرفا بوده و هست؛ به عنوان نمونه ،گروهی چون اشاعره ،جانب
جبر را گرفته (شهرستانی ،1362 ،ج )125 :1و معتزله ،مکتب اختیار را برگزیدهاند (نسفی،
 ) 247- 246 :1344برخالف نظر اشاعره و معتزله ،شیعه معتقد به جبر و اختیار مطلق نیست؛
بلکه با توجّه به این حدیث امام جعفر صادق (ع) که «الجَبرَ وَ ال تَفویضَ وَ لکِن اَمر بَینَ
االَمرَین» (کلینی ،1365 ،ج ،)160 :1راهی میان آن دو را برگزیدهاست( .ن.ک :ابن بابویه
قمی)26 :1379 ،
عالوه بر متکلّمان ،عرفای مسلمان نیز هریک در این باب سخن گفته و مسیری را
پیمودهاند؛ به عنوان نمونه ،عینالقضات همدانی ،آدمی را صاحب اختیار معرفی کردهاست
(ن.ک :همدانی )189 :1370 ،و ابوالحسن هجویری ،بیشتر به جبر گرایش دارد (ر.ک:
هجویری )503 :1358 ،و عدّهای نیز همچون عزیزالدّین نسفی ،جبر و اختیار را اموری نسبی
دانستهاند( .ر.ک :نسفی)215 :1341 ،
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غزّالی نیز همچون سایر متفکّران اسالمی ،به بحث پیرامون جبر و اختیار پرداخته است .او
در کتاب «اربعین» خود ،ضمن بررسی سایر نحلههای کالمی ،نظر خود را دربارة جبر و
اختیار ،اعالم میکند .خالصة دیدگاههای غزّالی در کتاب مذکور ،از این قرار است:
«قدریّه ،اختیار کلّی را در تمام کارها برای بندگان ثابت کردهاند و در کلیّه کارهای اختیاری،
قضا و قدر را انکار میکنند؛ جبریّه ،اختیار را به کلّی از بندگان سلب و فقط بر قضا و قدر
تکیه میکنند؛ فرقة معتزله ،فقط کارهای بد را به خود نسبت میدهند و در این مورد ،خود
را دارای اختیار کامل میدانند و قصدشان این است که ظلم و کارهای زشت را به خدا
نسبت ندهند؛ ولی با این عقیده ،ناتوانی را به او نسبت دادهاند و خدا خیلی باالتر است از این
که چنین جسارتی دربارهاش روا دارند [ ...امّا] مذهب حق این است که مجموع دو قدرت،
یعنی قدرت خدا و قدرت عبد هر دو در اعمال بشر مؤثّرند و تمامی اعمال به قضا و قدر
خداست و بندگان دارای اختیارند؛ یعنی ،خدا تمام اعمال را مقدّر کردهاست و بندگان به
اختیار خود ،آنها را کسب میکنند و این مذهب ،حدّ متوسط جبر و اختیار است( ».غزّالی،
)27 :1368

همانگونه که مالحظه میشود ،غزّالی نه به جبر مطلق اعتقاد دارد و نه به اختیار مطلق؛
بلکه حدّ وسط را گرفتهاست .شمس تبریزی نیز نظری مشابه دارد؛ او نیز در ضمن سخنان
پراکندة خود ،به جبریان میتازد و آنها را سرزنش میکند و کسانی را هم که به اختیار مطلق
اعتقاد دارند ،در مسیر راست نمیداند؛ بلکه معتقد است لطیفهای هست بیرون جبر و اختیار
که نه جبر مطلق است و نه اختیار تام.
شمس در وهلة نخست ،به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و معتقد است که مکتب جبر،
با تعالیم الهی ،امر و نهی و ارسال پیامبران در تعارض است و میگوید:
«این بزرگان همه به جبر فرو رفتند ...امّا طریق غیر آن است .لطیفهای هست بیرون جبر.
خداوند تو را قَدَری میخواند ،تو خود را جبری چرا میخوانی؟ او تو را قادر میگوید ،زیرا
مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسال رُسُل ،این همه مقتضای قَدَر است .آیتی چند
هست در جبر ،امّا اندک است( ».شمس تبریزی ،1385 ،ج)245 :1
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شمس در جای دیگر از سخنانش ،اعتقاد به جبر را باعث متلوّنشدن نامة اعمال و بازماندن
از بسیاری فایدهها دانستهاست و چنین میگوید« :نامة کردارت متلوّن است .این تلوّن از جبر
است .نامة متلوّن منویس .آخر جبر را این طایفه به دانند .اگر تو بدین جبر معامله کنی ،از
بسیاری فواید بازمانی .چندان نیست که بگویی ،برویم بخسبیم ،تا خدا چه فرماید( ».همان،
ج )91 :1عالوه بر این ،شمس معتقد است که تفکّرات جبرگرایانة مطلق ،از زمرة حجابهای
راه سلوک است و عارفانی چون بایزید بسطامی ،به علّت تفکرات جبری ،از درک تمامی
حقایق محروم ماندهاند( .همان ،ج)103 :1
آنگونه که از سخنان شمس برمیآید ،او در ظاهر اختیار را بر جبر ترجیح داده است؛ امّا
باید دانست که او جبر را به صورت مطلق رد نکردهاست؛ بلکه به تقسیمبندی انواع جبر
پرداخته و جبر مذموم را رد کرده و جبر محمود را پذیرفتهاست .به عبارت دیگر ،او قائل به
دو نوع «جبر تحقیقی» و «جبر تقلیدی» است که اوّلی را پسندیده و دومی را امری ناپسند
میداند« :جبر را این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است و تقلیدی
است .آخر در تقلید چرا مینگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمینگری؟» (همان ،ج)91 :1
شمس در جای دیگر از سخنانش ،بهطور ضمنی ،به نقد «جبر تقلیدی» پرداخته و معتقد است
که سالک باید بتواند از ایمان ،اعتقاد و جبر تقلیدی رها شده و از ورای این حجابها ،به
درک و شناخت بیواسطة خداوند نائل آید( .ن.ک :همان،ج)300-299 :1
بنابراین ،شمس در بخشی از سخنانش ،به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و با عرضة
دالیلی ،اختیار را ارجحیّت داده است؛ امّا در قسمت دیگری از سخنانش« ،جبر تحقیقی» را
پذیرفتهاست و «جبر تقلیدی» را رد کردهاست؛ یعنی در حقیقت ،او هم اختیار را پذیرفته و
هم جبر تحقیقی و عالمانه را .نکتة دیگر اینکه او در ضمن سخنان پراکندهاش ،از حالتی
ورای جبر صحبت کردهاست که البته اختیار مطلق هم نیست .او از «لطیفهای بیرون جبر»
(همان ،ج )245 :1سخن میگوید که «چیز دیگر است» (همان ،ج )103 :1و اکثر بزرگان و
عارفان آن را درنیافتهاند؛ چنانکه گوید« :این بزرگان ،همه به جبر فرو رفتهاند ،این عارفان؛
امّا طریق غیر آن است ،لطیفهای هست بیرون جبر» (همان ،ج )245 :1که جبر مطلق نیست و
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اختیار مطلق هم نیست؛ زیرا شمس ،جبر تحقیقی را پذیرفتهاست؛ بنابراین ،میتوان گفت که
منظور شمس از «لطیفة بیرون از جبر» ،همان جمع بین جبر و اختیار است .بعدها شاهد آن
هستیم که این عقیدة شمس ،در آثار مولوی نیز جلوهگر شده و او نیز همانند پیر و مراد خود،
«معتقد به حالتی ما بین جبر و تفویض مطلق شدهاست( ».همایی ،1369 ،ج)77 :1
 -4-3حدوث و قدم (مباينت يا يگانگیِ ذات و صفات)
یکی دیگر از مباحثی که متکلّمان و گاه ،عرفای اسالمی در باب آن به اظهار نظر پرداختهاند،
موضوع یگانگی یا مباینت ذات و صفات الهی و یا بحث حدوث و یا قدم صفات الهی است؛
چنانکه بعضی از معتزله معتقدند که خداوند ،دارای صفاتی است و صفات او ،عین ذات
هستند( .ن.ک :قاضی عبدالجبار )122 :1965 ،شیعیان امامیّه نیز خداوند را دارای صفاتی
میدانند که عین ذات حق است( .ن.ک :الهیجی )241 :1388 ،عطار نیشابوری نیز چنین
عقیدهای دارد؛ چنانکه میگوید« :صفاتش ،ذات و ذاتش چون صفات است( ».عطار
نیشابوری)323 :1368 ،
غزّالی در کتاب «االقتصاد فی االعتقاد» ،به بحث پیرامون این موضوع پرداختهاست .او
معتقد است که صفات حقتعالی ،قدیماند و جدای از ذات او نیستند و میگوید « :صفات
الهی قدیماند؛ به این معنی که چون ذات خداوند آغازی ندارد ،صفاتش نیز قدیم و
غیرمسبوق به نیستی است( ».غزّالی ،بیتا )79 :او در جای دیگر ،همین مفهوم را اینگونه بیان
میدارد« :هرچند ذات با صفات تغایر مفهومی دارند ،امّا از نظر مصداق و وجود متّحد است».
(همان)160 :
شمس تبریزی نیز به قدیمبودن صفات الهی و یگانگی ذات و صفات اعتقاد دارد؛ چنانکه
با صراحت میگوید« :هیچ صفت از ذات جدا نیست( ».شمس تبریزی ،1385 ،ج)323 :1
شمس در جای دیگر از سخنانش ،در جواب کسانی که ذات را از صفات جدا میدانند و در
نتیجه ،حضور حق در مخلوقات و محدثات را انکار میکنند ،اینگونه پاسخ دادهاست« :هو
عظیم تر از چندین هزار نظرهاست .چه عجب اگر او با همه صفات و محدثات باشد؟ وَ هُوَ
مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُم( ».همان ،ج)323 :1
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شمس در جای دیگر ،به این موضوع پرداخته و صفات حق را از ذات او جدا
ندانستهاست؛ به عنوان مثال ،علم حق را عین ذات او دانسته و میگوید:
«اسد متکلّم ،روزی تفسیر این میگفت :هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُم ...با همه فضلش ،چون بر مال
چیزی پرسیدمی ،بر هم شکستی .روزی پرسیدمش که میگویی :وَ هُوَ مَعَکُم ،خدا با
شماست ،چگونه باشد؟  ...خدا با بنده چگونه باشد؟ گفت :آری ،خدا با بنده است به علم.
گفتم که علم از ذات جدا نیست و هیچ صفات از ذات جدا نیست  ...فی الحال بیچاره شد.
برخاست و سر نهاد و به تعظیم مشغول شد( ».همان :ج)295 ،1

بنابراین ،غزّالی و شمس در زمینة حدوث و قدم صفات الهی نیز دیدگاهی مشابه دارند؛
هر دو آنها ،صفات الهی را از ذات او جدا نمیدانند و به عبارت دیگر ،به قِدَم صفات الهی
باور دارند.
 -5-3رؤيت
مسئلة رؤیت نیز از جمله مباحث مهم کالم اسالمی است که در مورد آن اختالف نظرهای
بسیاری وجود دارد؛ به عنوان نمونه ،اشاعره ،ماتریدیّه ،مشبّهه ،حشویّه و کرامیّه ،بر این باورند
که رؤیت خداوند ،در همین دنیا ممکن و در آخرت حتمی است( .اشعری ،1389 ،ج261 :1
 265و البزودی )77 :1383 ،در نقطة مقابلِ اشاعره ،امامیّه و معتزله قرار دارند که عقل را برنقلِ ظنّی مقدّم میدانند و با ردّ ظواهر برخی آیات و روایات که از آنها رؤیت جسمانی
استنباط میشود ،الزمة رؤیت به چشم را تجسّم دانستهاند و ظاهر آیات تشبیه را تأویل
کردهاند( .ن.ک :الهمدانی)242 :1965 ،
نظریات غزّالی در باب رؤیت ،دارای دو بخش عمده است؛ او در وهلة نخست ،به تنزیه
خداوند میپردازد و او را منزّه از جا و مکان می داند( .غزّالی 50 :1368 ،و همان:1351 ،
 )259امّا معتقد است که رؤیت خداوند ممکن است؛ چراکه او رؤیت را مستلزم جسمانیّت
و حضور فیزیکی نمیداند؛ بلکه به مشاهده و رؤیت قلبی ایمان دارد و سعی میکند در ضمن
سخنان خود ،بین تنزیه خداوند و امکان رؤیت او ،هماهنگی عقلی ایجاد کند( .پور جوادی،
)101- 100 :1375
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شمس تبریزی نیز در مقاالت خود ،مباحثی را دربارة رؤیت مطرح ساختهاست که
میتوان گفت از جنبههای بسیاری با سخنان غزّالی مشابهت دارد؛ چراکه او نیز پس از
پاسخگفتن به شبهات پیرامون رؤیت خداوند ،بر این موضوع تأکید دارد که رؤیت خداوند
در این دنیا و جهان دیگر امکان دارد و این موضوع مستلزم تشبیه و تجسّم خداوند نیست.
شمس در چند جا از سخنان خود ،به امکان رؤیت خداوند در دنیا و آخرت اشاره کرده
و این موضوع را بیان میدارد( .شمس تبریزی ،ج )207 :1از دیدگاه شمس ،عارفان راستین،
این قابلیت را دارند که در همین عالم مادی ،به دیدار خداوند دست یابند( .همان ،ج)135 :1
عالوه بر این ،در مورد «حضرت موسی (ع) و طلب رؤیت حقتعالی» ،شمس برخالف
نظر اکثر مفسّران و عرفا و حکمای اسالمی 2،معتقد است که حضرت موسی (ع) به دیدار
حقتعالی نایل آمده است .او بر این باور است که آیة  143سورة اعراف که خداوند در آن
به موسی «لَن تَرانی» می گوید ،تأویل و تفسیر خاصّی دارد که اکثر مفسران از فهم معنای
حقیقی آن غافلاند( .ر.ک :همان ،ج 152- 151 :2و ج)174 :1

البته بحث درباره اشتراک دیدگاههای شمس و غزّالی در باب رؤیت و سایر موضوعات
کالمی ،بسیار گسترده ر از این مطالبی است که ذکر شد؛ امّا بنا به محدودیت صفحات مقاله،
قادر به عرضة همه آنها نیستیم.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود ،این است که آیا این میزان تطابق غیرِقابلانکار بین
آرای شمس و غزّالی ،ممکن است در اثر تصادف یا ترادف معانی و مسائل دیگری باشد یا
اینکه شمس با آرای غزّالی آشنا بوده و او را میشناخته و حتّی شاید مقداری از آثار او را
مطالعه کردهاست؟ این ،سؤال بسیار مهمی است؛ چراکه پاسخ به آن ،از دیدگاه پژوهشی و
اصالت نظریة پژوهشی ما ،بسیار حائز اهمیت است.
جواب ما به این سؤال این است که شمس ،نهتنها محمّد غزّالی را میشناخته و با آثار او
آشنا بوده است؛ بلکه حتی خانوادة او را نیز میشناخته و جالب است که بدانیم دربارة غزّالی
و خانوادة او به اظهار نظر نیز پرداختهاست و حتی مباحثی را از زندگی شخصی و علمی آنها
بیان داشته که در کتابهای تاریخی و تاریخ ادبیّات و کالم ،مشابه آنها یافت نمیشود .این

کاوشی در تطابق آرای کالمی شمس تبریزی و محمّد غزّالی

67

دسته از سخنان شمس ،این ظن پژوهشی را تقویت میکند که به احتمال بسیار زیاد ،شمس
مقداری از آرای کالمی خود را از محمّد غزّالی اخذ کردهاست و سپس این آرا ،از همین
رهگذر به موالنا جاللالدین رومی منتقل شدهاند .این نظریهای است که تاکنون مورد توجّه
محقّقان و پژوهشگران این حوزه قرارنگرفتهاست؛ امّا با توجه به میزان تطابق آرای کالمی
ایشان که در قسمتهای قبل با شاهد و مثالهای فراوان به اثبات رسید و با توجه به آنچه در
ادامه ،در اثبات آشنایی انکارناپذیر شمس با غزّالی و آثار و خانواده او عرضه خواهدشد ،این
نظریة پژوهشی تقویت میشود و میتواند مورد توجه بیشتری قراربگیرد .در ادامه ،به بررسی
میزان آشنایی شمس با خانوادة غزّالی میپردازیم تا زمینه برای علّتیابی تشابه اندیشههای
ایشان مهیّا شود.
 -4آشنايی شمس با غزّالی و خانواده او :زمینباس براس تأثیرپذيرس
شمس تبریزی از محمّد غزّالی و برادرانش احمد و عمر غزّالی ،با احترام بسیار یاد کردهاست
و آنها را از «ساللة پاک» معرفی میکند .وی همچنین ،با اشاره به تصنیفات بسیار محمّد
غزّالی ،به بینظیر بودن او در علوم روزگار خود اشاره میکند و هرکدام از برادرانش را در
جایگاه خود ،یگانة روزگار و بینظیر دوران میداند و میگوید:
«احمد غزّالی ،رحمهاهلل علیه ،و محمّد غزّالی ،برادرش ،و آن برادر سوم ،هرسه از ساللة
پاک بودند .هریک در فنّ خود چنان بودند که نظیرشان نبود :محمّد غزّالی در شیوة علوم،
ال نَظیرَ لَهُ بود ،تصانیف او اَظهَرُ مِنَ الشَّمس است ...و احمد غزّالی در معرفت ،سلطان همه
انگشتنمایان بود و آن برادر دیگر ،در سخا و کرم؛ زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار.
اکنون ،آن برادر سوم را عمر غزّالی گفتندی که بازرگان بود و مالدار ،در سخا و کرم کسی
او را نظیر نبود( ».شمس تبریزی ،1385 ،ج)320 :1

شمس در جایی دیگر ،با بیان حکایتی از احمد و محمّد غزّالی ،به خصوصیات برجستة
آنان اشاره نموده و چنین میگوید:
«این احمد غزّالی ،از این علمهای ظاهر نخواندهبود .طاعنان ،طعن کردند در سخن او پیش
برادرش ،محمّد غزّالی ،که[ :برادرت] سخنی میگوید؛ او را از انواع علوم ،هیچ خبر نه.
محمّد غزّالی ،کتاب «ذخیره» و کتاب «لُباب» [را] که تصنیف او بود ،پیش برادر فرستاد به
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دست فقیهی  ...این رسول چون درآمد ،او نشسته بود در خانقاه خوش حال .از دور ،نظر او
بر او افتاد؛ تبسّم کرد ،گفت که ما را کتابها آوردی؟ لرزه بر آن رسول افتاد .بعد از آن،
گفت :من اُمّیام؛ امّی دیگر باشد ،عامی دگر .آن عامی ،خود کور باشد و اُمّی نانبیسنده
باشد .گفت :اکنون تو بخوان تا بشنوم .او از هر جای از آن ،چیزی بخواند .گفت :اکنون
بنویس بر دیباچة کتاب این بیت را که امال کنم:

انــدر پی گنج ،تن خراب اســــت مرا بر آتش عشـــق ،دل ک باب اســــت مرا
چه جای ذخیره و ل باب اســــت مرا؟

معجون لب دو ست ،شراب ا ست مرا»
(همان)321 :

همانطور که از سخن شمس پیداست ،او محمّد غزّالی را دانشمندی میداند که صاحب
تألیفات بسیار است و در اینجا ،از دو کتاب به نامهای «ذخیره» و «لباب» نام میبرد و آنها را
متعلّق به محمّد غزّالی میداند که البتّه به نظر درست نمینماید؛ چرا که محمّد غزّالی کتابی
به نام ذخیره ندارد و شاید منظور شمس از «ذخیره» ،کتاب «الذّخیرَهُ فی عِلمِ البَصیرَه» باشد
که از احمد غزّالی است و ممکن است مراد از «لباب» ،کتاب «لباباالحیاء» باشد که آن هم
متعلق به احمد غزّالی است .از این رو ،اُمّیبودن شیخ احمد غزّالی که شمس آن را در سخنش
بیان داشته ،صحیح نمینماید؛ امّا مقصود اصلی شمس از این سخنان ،آن بوده که بر علم
بسیار محمّد غزّالی و معرفت سرشار احمد غزّالی یا بیاعتنایی او به علوم ظاهر ،اصرار نماید
و گویا به نوعی ،برجستهسازی خصوصیّات اصلی هریک از این دو برادر را در نظر
داشتهاست.
شمس تبریزی ،ضمن آوردن حکایتی دیگر ،از تحصیلکردن امام محمّد غزّالی نزد عمر
خیّام ،یاد کردهاست( .ن.ک :شمس تبریزی ،1385 ،ج )51 :2و در جایی از سخنان خویش،
ضمن تأویل یکی از احادیث نبوی ،به صورت تعریضگونه به کتاب «کیمیای سعادت» امام
محمّد غزّالی نیز اشاره کرده و میگوید:
«قالَ النَّبی ،عَلَیهِ السَّالم :إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَات؛ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا .مرا چنین میآید
که این ترجمه را بگویی ،معنی این آن مینماید که این نفحات ،نَفَس بندهای باشد از بندگان
مُقرّب که اوست کیمیای سعادت نه آن کتاب( ».همان ،ج)152 :2
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در اینجا ،منظور از آن کتاب« ،کیمیای سعادت امام محمّد غزّالی» (موحد ،1385 ،ج:2
 )343است .این سخن ،نشاندهندة آشنایی شمس با آثار محمّد غزّالی است .در مبحث
تحصیلکردن امام محمّد غزّالی نزد عمر خیّام ،شمس از کتاب دیگر محمّد غزّالی ،یعنی
«احیاءالعلوم» نیز نام بردهاست .با مشخصشدن میزان آشنایی شمس با خانواده و آثار امام
محمّد غزّالی ،علّت همآوایی اندیشههای این دو بزرگمرد ،روشنتر میشود.
 -5نتیجبگیرس
با بررسی مقایسهای اندیشههای کالمی محمّد غزّالی و شمس تبریزی درمییابیم که تطابق
چشمگیری مابین نظریات کالمی این دو چهرة برجستة کالم و عرفان اسالمی وجود دارد؛ به
عنوان نمونه ،هر دوی ایشان در باب ایمان و حدود آن ،تفکرات مشترکی دارند و بر این
باورند که ایمان قلبی ،بسی واالتر از ایمان زبانی است و در یک مرحلة باالتر ،اساساً ایمان را
تصدیق قلبی دانستهاند .همچنین ،هر دوی آنها ،معجزه را بهتنهایی موجب دستیابی به ایمان
حقیقی نمیدانند و بر این باورند که تا حجتهای عقلی ،درونی و باطنی در آدمی وجود
نداشتهباشد ،معجزه به ایمان حقیقی منجر نخواهدشد.
در باب جبر و اختیار نیز هر دوی ایشان ،به جبرگرایان و اختیارگرایان مطلق خرده
گرفتهاند و راهی میانة جبر و اختیار را پیشنهاد میکنند که نه جبر مطلق است و نه اختیار
لگامگسیخته.
عالوه بر این ،در مبحث حدوث و قدم یا بحث بر سر مباینت و یگانگی ذات و صفات
الهی نیز شمس و غزّالی ،دارای آرای یکسانی هستند؛ به عقیدة ایشان ،میان ذات و صفات
الهی مباینت حقیقی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،ایشان به قِدَم صفات الهی باور دارند.
در نظرگاه ایشان ،اعتقاد به رؤیت ،مستلزم تشبیه و تجسیم خداوند نیست؛ زیرا عارف در
همین عالم ،به واسطة دیدة باطنی ،میتواند به رؤیت و مشاهدة قلبی دست یابد که هیچ
تعارضی با تنزیه ذات اقدس الهی ندارد.
عالوه بر آشکارشدن تطابق اندیشههای کالمی شمس و غزّالی ،نتیجة دیگری نیز از این
پژوهش حاصل میشود و آن ،این است که بر خالف تصوّر عمومی از شمس تبریزی که او
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را فردی بیسواد و مکتب ندیده میپندارند ،وی در حوزههای مختلف علوم اسالمی ،از جمله
علم کالم ،دارای نظریات استوار و سنجیدهای است؛ تا آنجا که آرای کالمی او ،با نظریّات
متکلّم بزرگی همچون امام محمّد غزّالی پهلو میزند و گاه شباهت دیدگاههای این دو ،در
تطابق کامل است.
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