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 چکیده
شده و در مباحث کالمی معموالً مواردی که در آن دیدگاه یک متکلّم با یک عارف شناخته

ای چشمگیری هنظر کامالً مطابقت داشته باشد، تقریباً بسیار اندک است. در این میان، شباهتصاحب

هان نشود که تا کنون از دید محققان پدیده می غزّالی محمّدمیان آرای کالمی شمس تبریزی و امام 

های کالمی آنها را احصا نموده و سپس به است. در این پژوهش دیدگاهمانده و به آن پرداخته نشده

ابق شدن میزان تطهای این نوشتار، آشکارمله یافتهایم. از جها پرداختهبررسی میزان تطابق این دیدگاه

است. به طوری که هر دو ایمان قلبی را بسی واالتر از « ایمان»حوزة در  غزّالیهای شمس و اندیشه

آن، به اعتقاد اند. عالوه برایمان زبانی ذکر کرده و در مرحلة باالتر، اساساً ایمان را تصدیق قلبی دانسته

ای مستقیم بین ایمان و معجزه وجود ندارد؛ بلکه ایمان حقیقی را منوط به داشتن هر دو آنها، رابطه

صورتی گسترده، ادلّة به غزّالیشمس و  نیز« جبر و اختیار»دانند. در مبحث معیارهای خاصّی می

ازی سدر پی عرضة راهی میانه، برای برپا اند وجبرگرایان و اختیارگرایان مطلق را مورد نقد قرار داده

ذات  «دوث و قدمح»عالوه بر این، هر دوی این متفکّران در مبحث  شالودة نظام فکری خود هستند؛

تعالی نیز قح« رؤیت»در مورد  و صفات الهی، قائل به بینونیّت ذاتی میان ذات و صفات الهی نیستند.

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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 مقدمب  -1      

 و غزّالی محمّدهای برجسته و اندیشمند فرهنگ و تمدن اسالمی، امام دو تن از شخصیت

ای یژهوان متکلّم و عارف از اعتبار عنو، بهیک در جایگاه خودشمس تبریزی هستند که هر

 برخودارند. 

 ثارآ و است توجّهی قابل و متقن نظریّات صاحب فکّر،ت مختلف هایحوزه در غزّالی

 و خاص جایگاه دارای او کالمی تفکّرات میان، این از. استمانده جای به او از فراوانی

 آبشخورهای و کالم علم مختلف هایجنبه درنظرگرفتن با استتوانسته چراکه است؛ ایویژه

 رضهع کالمی مختلف ابواب در زشمندار و محکم نظریّاتی حدیث، و قرآن یعنی آن، اصلی

 .استشدهداده شبهات از بسیاری پاسخ آنها، وسیلة به که کند

های ؟ هـ .ق( نیز یکی دیگر از شخصیت 645 -؟  582تبریزی ) محمّدالدّین شمس

فرهنگ و تمدّن اسالمی است که با تحوّل عمیقی که در آراء و عقاید  پُرآوازه و البتّه رازآمیز

به وجود آورد، شهرة خاص  ،هـ .ق( 672- 604، مشهور به مولوی )محمّدالدّین جاللموالنا 

و عام است. سخنان گوناگون و گاه ضدّ و نقیض در مورد شخصیّت شمس تبریزی بسیار 

 :است
 شود که از این مردهایی میموجب دور ریختن افسانه مقاالت شمس،مطالعة »خوشبختانه، 

در مباحث فلسفی و کالمی روزگار خود سازد که او س آشکار میهای شماند. نوشتهساخته
 مقاالت شمسگرفته است. ، امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعة خود خرده میتبحّر داشته

ورت ، به صدهد که شمس، خطیبی بوده خوش بیان و نیّات خود را به زبان فارسینشان می

  (181: 1386دین لوئیس، « )کرده است.انگیز بیان میدلساده و بسیار 

بنابراین، بهترین مالک برای شناخت افکار و عقاید و زندگی شمس تبریزی، همان کتاب 

 صورت شفاهی در میانی از منقوالت پراکندة اوست که بهامقاالت شمس است که مجموعه

 است.کردهمریدان بیان می

 ن،دانشمندا اسالمی، تمدّن تاریخ در که است اسالمی علوم ترینمهم جملة از ،کالم علم

ان و عارفان فالسفه، متکلّم .استداشته مشغول خود به را بزرگی عارفان و فقیهان فیلسوفان،
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ای هدیدگاه،دارای دربارة مباحث کالمی چون ایمان، جبر و اختیار، حدوث و قدم و امثال آن

های اهکامل میان دیدگتوان یافت که در آن تطابق که کمتر موردی میطوریاند؛ بهمتفاوت

ر این باشد. دشتهیک فیلسوف و یک متکلّم یا یک متکلّم و یک عارف بزرگ وجود دا

بزرگ  عارف ،های کالمی شمس تبریزیتوجّهی میان اندیشهمیان، مطابقت چشمگیر و قابل

شود. شمس و میمشهور قرن پنجم هجری، دیده، متکلّم غزّالی محمّدو امام  ،قرن هفتم

های این از کمال شهرت و اعتبار برخوردارند و اینکه دیدگاه ،یک در حوزة خود، هریغزّال

أمّل خور توجه و تباشد، موضوعی است که درتکلّم کامالً با هم مطابقت داشتهعارف و مدو 

المی این دو میزان اهمیّت و ضرورت بررسی تطبیقی آرای ک ،ویژه است و همین امر

 کند. می چنداناندیشمند بزرگ را دو

 زّالیغ محمّدپژوهش به بررسی میزان تطابق آرای کالمی شمس تبریزی و امام  این در

 : میزاناوّل است؛قرارگرفته مورد توجّه اصلی نکتة سه شود. برای این منظور،میپرداخته

 وم:د ایشان؛ با او اندیشة همسویی و آنان افکار و آثار خانواده، و غزّالی با شمس آشنایی

 تکلّمانم هایکتاب با او آشنایی از که تبریزی شمس کالمی اطالعات وسعت شدنصمشخ

 ئوسر در شمس آواییهم شود و سرانجام،می روشن زمان متکلّمان با او مباحثات برجسته و

 از ،غزّالیهای اندیشهاهمیّت و درستی  دهندةنشان که غزّالی محمّد امام با کالمی هایاندیشه

دغدغة اصلی این پژوهش، بررسی میزان  .است تبریزی شمس چون زرگیب عارف دیدگاه

 های احتمالی این موضوع است.و یافتن علّت غزّالیتطابق آرای کالمی شمس و 

 پیشینة تحقیق -1-1

ی انجام گرفته، تاکنون کس غزّالی محمّدهای کالمی امام اگرچه تحقیقاتی در مورد اندیشه

          غزّالیها با آرای کالمی مس تبریزی و مقایسة آنهای کالمی شبه بررسی اندیشه

ی در آثار خود به این خأل پژوهش ،است. این در حالی است که برخی از پژوهشگراننپرداخته

ی علمحمّدالزمان فروزانفر و ایرانی، همچون بدیع بزرگ محقّقان کهچنان اند.اشاره کرده

 غربی، شناسشرق محقّقان و( 140: 1387 نفر،فروزا و 20-18: 1385 موحد،: ک.ن) موحّد

: 1386 لوئیس، دین و 41: 1388 چیتیک،)همچون ویلیام چیتیک و فرانکلین دین لویس
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ا به این موضوع در آثار امّ اند؛، به اهمیت مباحث کالمی در مقاالت شمس اذعان داشته(181

ر، پژوهش حاضاند. شدهیادآور  یّت پرداختن به آنها رااند و تنها ضرورت و اهمخود نپرداخته

نخستین اثری است که به بررسی تطبیقی آرای کالمی شمس تبریزی و امام  ،در حقیقت

 پردازد.می غزّالی محمّد

 دربارۀ آن غزّالیعلم کالم و ديدگاه شمس و  -2

علمی است که »(، در واقع 87: 1، ج1862)تهانوی،  «فقه اکبر»علم کالم یا اصول دین یا 

دار    ها و دفع شبهات اقتبر اثبات عقاید دینی خود، با ارائة حجّت ،ن با استفاده از آنآدمیا

علمی است که از ذات و »( به عبارت دیگر، علم کالم 31: 1، ج1997)ایجی، « یابند.می

)جرجانی، « کندصفات و احوالِ ممکنات از مبدأ تا معاد، براساس قانون اسالم بحث می

 «آگاهی بر اعتقادات اصولی دین، از طریق ادلّة عقلی است. ارت از علمعب»و  (237: 1405

ترین علوم دینی  ترین و شریفآن را از زمرة پرفایده ،( همچنین20: 1382)راغب پاشا، 

 (22: 1: ج1374بدوی،  و 9: 1376اند. )ن.ک: تفتازانی، دانسته

ته و معتقد است که در هر آموختن علم کالم را واجب کفایی دانس غزّالی، محمّد امام

های مسلمین را از شک و شبهه پاک و دل دشهر و والیتی باید کسی به آن علم اشتغال ورز

، غزّالیکند تا مردم آن شهر و والیت، به واسطة وجود شبهات، از دین خارج نشوند. )ن.ک: 

 دارد را انیبنگاه حکم باشد، صالح مسیر بر که متکلّمی که است معتقد غزّالی( 9-10: 1382

 : گویدکند و میمی هدایت حج سوی به را کاروانی که

 در تاس نگاهبان منزلت دین، در او منزلت که بداند دین از خویش حدّ متکلّم باید پس،»

 دافعهم و مناظره بر اگر متکلّم و نبود حاجّ از ،نماید اقتصار نگاهبانی اگر پس،. حج راه

 زا اصالً نگردد، مشغول آن اصالح و دل تعهّد به و شودن آخرت راه سالک و نماید اقتصار

 (65: 1ج ،1359 ،همان) «نباشد. دین علمای

این »شمس تبریزی نیز کالم را در زمرة علوم مشکل و با اهمیّت دانسته و معتقد است که: 

ر، تتر، اصول فقه؛ از آن مشکلترین علوم، علم استنجاست و توابع فقه؛ از آن مشکلسهل

)شمس « د.زنگویند با انبیا پنجه میتر، علم فلسفه و الهی که میکالم؛ از آن مشکل اصول
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 از ،الهیّات و فلسفه از پسعلم کالم را   ( پیداست که شمس،113: 2، ج1385تبریزی، 

 است.علوم دانسته ترینترین و مهممشکل

به بررسی میزان دربارة علم کالم، حال  غزّالیهای کلّی شمس و با مشخص شدن دیدگاه

 پردازیم.های کالمی ایشان میانطباق دیدگاه

  غزّالیبررسی تطبیقی آراس کالمی شمس و  -3
 ايمان -3-1

 نداایمان به خداوند، از جمله مباحثی است که متکلّمان و عرفا به بحث پیرامون آن پرداخته

اند. )ن.ک: هدانست« تصدیق»کنند. ایمان را در لغت به معنای و معانی مختلفی برای آن ذکر می

در تعریف آن اختالف است. اشاعره  ،(؛ امّا در اصطالح شرعی94: 1، ج1346تهاونی، 

 عبارت است از تصدیق به آنچه از خداوند به پیامبر )ص( آمد و ،ایمان در شرع»معتقدند که 

دن به زبان است داایمان، اقرار و شهادت»عتقدند که حنابله م (31: 1333)نسفی، « اقرار به آن.

با فرمانبرداری افزون  ،آن در دل است و این ایمان و عمل به ارکان و پذیرفتن مخلصانة

( این نظر حنابله، برخالف نظر 16: 1282)مقدسی،  .«یابدگردد و با نافرمانی کاهش میمی

، یدانند. )ن.ک: نسفمیت و به دور از ازدیاد و نقصان اشاعره است که ایمان را امری ثاب

تصدیق به وحدانیّت ذات »داند: ( شیعة اثناعشریه، اصول ایمان را سه چیز می31: 1333

خداوند متعال و عدل در افعال او و تصدیق به نبوّت انبیاء و پس از آنان، اعتقاد به امامت ائمة 

( عالوه بر این، امامیّه معتقدند که 54: 1409)عاملی شهید ثانی، « السالم.معصومین علیهم

ای از ایمان به درجه ،دارای مراتبی است و هرکس با توجّه به ظرفیّت وجودی خود ،ایمان

 (13-12: 1335یابد. )ن.ک: طوسی، میدست

ر این اند که دتعاریف گوناگونی از ایمان عرضه کرده ،عرفای مسلمان نیز به نوبة خود

، 1365ستملی بخاری، ؛ م368: 1358مجال پرداختن به آنها ممکن نیست. )ر.ک: هجویری، 

و  غزّالی( در این میان، ابوحامد 578و  370: 1370؛ عطّار، 66: 1370؛ همدانی، 1365: 2ج

به بررسی  ،باره هستند که در ادامهاینهای قابل توجّهی درشمس تبریزی نیز دارای دیدگاه
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باط آن را با س ارتته و سپابتدا به تبیین انواع ایمان پرداخ ،پردازیم. برای این منظورآنها می

 پیامبران بررسی خواهیم کرد. معجزات

سه دیدگاه در مورد  ،توان گفت در حوزة کالم اسالمیبا توجّه به آنچه ذکر شد، می     

 یغزّال ،ایمان وجود دارد؛ تصدیق قلبی، اقرار زبانی و انجام طاعات و عبادات. در این میان

اکایی .ک: ککند. )نیات را با ارائة دالیلی رد میداند و سایر نظرایمان را تصدیق قلبی می

 (154- 151: 1387و حقیقت، 

معتقد است که در مبحث ایمان، این تصدیق قلبی است که دارای ارزش و اهمیّت  غزّالی

معتقد است که حتّی اگر کسی در این جهان به زبان  ،نه اقرار زبانی. به همین دلیل ،است

اگر  ،عکسهه خداوند ایمان داشته باشد، مؤمن از دنیا رفته است و بایمان نیاورد، امّا قلباً ب

 ذاب جهنم؛، کافر است و مستوجب عا قلباً ایمان نداشته باشدکسی با زبان شهادتین بگوید، امّ

هرچند بر ماست که در این دنیا شهادت ظاهری او را بپذیریم و او را مؤمن بدانیم. )ن.ک: 

ایمان را منحصر  ،با صراحت ،او در جای دیگر از سخنان خود (11-110: 1، ج1359، غزّالی

 گوید: داند و میبه تصدیق قلبی می
االیمانُ هُوَ التَصدیقُ المَحض وَ اللِّسانِ تَرجُمانِ االیمانِ فالبُدَّ اَن یَکونُ االیمان مُوجوداً بِتَمامه »

ظهَر اِذ ال مُستَنَد اِلّا اِتباع مُوجِب االلفاظ وَ وَضَع قَبلَ اللِّسان حَتّی بِتَرجُمه اللِّسان وَ هَذا هُوَ االَ

 (118)همان:  (1) «عَن التَصدیقِ بِالقَلب. ةالِّلسان اَنَّ االیمان هُو عِبار

اساس ایمان، تصدیق قلبی است و بدون ایمان قلبی،  غزّالی،که پیداست، به عقیدة چنان 

با نبود ایمان قلبی، ایمان »گوید: خود او میطور که ایمان زبانی ازرش خاصّی ندارد و همان

 (112)همان: « رود.و تصدیق زبانی از بین می

ه دارد. او بر این باور است ک غزّالینظری مطابق با نظر  ،شمس تبریزی نیز در این باب

ست د و اگر کسی به ایمان قلبی شودایمان و تصدیق زبانی، باعث ایمان و رستگاری نمی

عکس کسی که به ایمان قلبی دست یابد، عالوه بر هشد و بت وارد نخواهدنیابد، به بهش

 ای نقلآخرت، در همین جهان نیز در عین جنّت است. وی برای تبیین این موضوع، جمله

به  ،پسس است ورا شرط ورود به بهشت دانسته« هللالاِلهَ اِلَّاا»ذکر خالصانة  ،کند که در آنمی

رنه تعالی است وگدهد که منظور، درک و فهم یکتایی حقح  میو توضیپردازد مینقد آن 
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       گونه این ،سودی نخواهد داشت. این مطلب در بیان شمس ،قلبی تکرار بدون ادراک

 است: آمده

شک گوی، دِماغ خگفت: مَن قالَ الاِلهَ اِلَّااهلل خَالِصَاً مُخلَصَاً، دَخَلَ الجنّه. اکنون تو بنشین می

، تو را چه؟ ووگرنه از یکی ا هزار بیشی! تو یکتا شویکی است، تو کیستی؟ تو ششود! او ش

. ههزار ذرّه، هر ذرّه به هوایی برده، هر ذرّه به خیالی برده! خالِصَاً بِنیَّتِه وَ مُخلَصَاً بِفِعلِتو صد

 ،1385)شمس تبریزی، « چون آن کرد، در عین جنّت است. وعدة دَخَلَ الجنّه حاجت نیست؛

 (259: 1ج

ود شبنابراین، از دیدگاه شمس، اقرار زبانی و تکرار کلمة شهادت نیز موجب ایمان نمی     

 وحید، باعث وصول به مقام تکه تنها تکرار الاِلهَ اِلَّااهلل و سودی به حال گوینده ندارد؛ همچنان

به  ونیت که از نظر قلبی و درکسی اس ،شود. به اعتقاد شمس، مؤمن واقعیحقیقی نمی

 ود.باست که در عین بهشت و خوشی خواهدبودن خداوند ایمان بیاورد و در آن صورت یکی

کیه و لبی، نیاز به تزشمس معتقد است که برای گذر از ایمان زبانی و رسیدن به ایمان ق    

ایمان، مخالفت »گوید: داند و میزیرا او ایمان را نقطة مخالف هوای نفس می مجاهده است؛

اش این است که عهد کردم که ت، کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد، معنیهواس

عتقاد نیز دارای دیدگاهی مشابه شمس است. به ا غزّالی( 9: 2)همان، ج« مخالفت هوا بکنم.

ایمان که همان ایمان و تصدیق قلبی است، نیاز به مجاهده و  او نیز برای رسیدن به کمال

ال توان به کممی ،است؛ زیرا تنها به وسیلة مجاهدات و طاعاتعبادت و مخالفت با نفس 

ایمان دست یافت. او معتقد است که راه کمال ایمان، طاعت و عبادت و مجاهده با نفس 

، زّالیغیابد. )ن.ک: است و بدون تزکیه و تصفیة درونی، کسی به ایمان قلبی دست نمی

1359 :113-116.) 

 رابطة ايمان و معجزه -3-2

در چند جا از آثار خود، به بیان رابطة ایمان و معجزه پرداخته و در مجموع، معتقد  الیغزّ

منوط به دیدن معجزه نیست؛ بلکه برای دستیابی به ایمان  ،است که ایمان و یقین حقیقی

 ، این«المنقذ من الضالل»های درونی و عقالنی است. او در کتاب حقیقی، نیاز به حجّت

 کند:بیان می گونهموضوع را این
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یقینی است که هیچ احتمال خالف در آن راه  تر از سه است، علمعلم به اینکه ده بزرگ»

دانم که ده از سه بزرگتر است؛ حال اگر کسی منکر این معنی شود و از طریق ندارد. من می

سنگی را طال و عصایی را اژدها کند و بعد مدّعی شود که ده  ، در برابرممعجزه و کرامت

ی ، هیچ شک و تردیدپذیرم و در علم منتر از سه نیست، به هیچ وجه سخنش را نمیزرگب

: 1414، غزّالی« )داشت.، جز شگفتی، حاصلی نخواهدشد و این خرق عادتایجاد نخواهد

26) 

 ، نیز این موضوع را بیان«یمالقسطاس المستق» در جای دیگر از سخنانش، در کتاب او     

شود، این است که به اعتقاد میفهمیده غزّالیآنچه از سخنان ( 31ن: .ک: هما)ن .استکرده

تواند باعث ایمان شود؛ زیرا امکان فریب و سحر و جادو در امور وی، معجزه به تنهایی نمی

تا کسی از نظر عقلی و درونی به یقین  که بنابراین، او معتقد است العاده وجود دارد؛خارق

 تواند موجب ایمان حقیقی او بشود.نمیدست نیابد، معجزه و کرامت 

 غزّالیدیدگاه شمس تبریزی در مورد رابطة ایمان و معجزه، از یک جهت با دیدگاه 

اعث معجزات را ب ،غزّالیمشابه است. تشابه دیدگاه آنها در اینجاست که شمس نیز همانند 

عث نیاورد، معجزه باتا کسی از نظر درونی به انبیا ایمان  که داند و معتقد استایمان نمی

داند؛ بلکه معتقد است این حجّت درونی را عقل و منطق نمی ،امّا شمس شود؛ایمان او نمی

محسوس الزم است که از آن با که برای ایمان و درک معجزه، نوعی قابلیت درونی غیرِ

 کند. یاد می «اندرون»عنوان 

آورد؛ معجزه هم ایمان می است، بدون دیدن« اندرون»کسی که دارای  ،به اعتقاد شمس

دن معجزات مکرّر هم ایمان نخواهدآورد. نتیجه ندارد، حتّی با دی« اندرون»امّا آن کسی که 

یر حق شده از غشرط کافی برای ایمان نیست؛ بلکه برای ایمان، اندرون خالی ،که معجزهاین

رون اند»ید: که گوکس را به آن دسترسی نیست؛ چنانو محبّت درونی الزم است که همه

نمایی زند، ایمان آرد و آن را که اندرون نیست، هزار معجزه میخالی است، بر اندرون باز می

ت: آمَنّا وَ ؛ گفآورد. ابوبکر، رَضیَ اهللَ عَنه، هیچ معجزه نخواست. گفت: پیغمبرمایمان نمی

مولوی  خندر س ،( جالب است که این دیدگاه شمس21: 1، ج1385شمس تبریزی،« )صَدَّقنا.

س بلیت درونی یا تجاناست. مولوی منظور از این اندرون را قابه نحوی آشکارتر بیان شده
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مرید و  و رهبر و رهروجاذبة تجانس ذاتی، ما بین » ،باعث ایمان ،است. در نظر اوذاتی دانسته

(؛ زیرا دوستان حقیقی 289:  1، ج1369همایی، «) مراد است، نه خرق عادت و ظهورکرامت.

 : نیازند، از معجزه بیکه دارای قابلیت درونی و تجانس ذاتی با انبیا و اولیا هستند

ــد مــعــجــزات    مــوجــب ایــمــان نــبــاشــ

ــت                     ــمن اســ  معجزات از بهر قهِر دشـ

 

ــفــات    ــّت کنــد جــذبِ صـ ــی  بوی جنسـ

ــت         بردن اســ پی دل  جنســـیــّت   بوی 
 

 ( 341: 3، ج1363)مولوی،                                                                                

 تنهایی باعث دستیابی به ایمانو شمس هر دو، معجزات به غزّالیپیداست که به اعتقاد     

اند دو منطقی را باعث پذیرش معجزه می مبنای عقلی ،غزّالیشود. در این میان، حقیقی نمی

و دستیابی به ایمان حقیقی معرفی    قابلیّت درونی و اندرون را عامل پذیرش آن ،و شمس

 کند.می

  بر و اختیار -3-3
حث و مورد ب ،از جمله مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز ،مسئلة جبر وا ختیار

انب ج ،به عنوان نمونه، گروهی چون اشاعره لّمین و عرفا بوده و هست؛جدال فالسفه، متک

، اند )نسفیمکتب اختیار را برگزیده ،( و معتزله125 :1، ج1362جبر را گرفته )شهرستانی، 

(  برخالف نظر اشاعره و معتزله، شیعه معتقد به جبر و اختیار مطلق نیست؛ 247- 246: 1344

الجَبرَ وَ ال تَفویضَ وَ لکِن اَمر  بَینَ »بلکه با توجّه به این حدیث امام جعفر صادق )ع( که 

است. )ن.ک: ابن بابویه (، راهی میان آن دو را برگزیده160: 1، ج1365)کلینی، « االَمرَین

 (26: 1379قمی، 

   یک در این باب سخن گفته و مسیری را ر متکلّمان، عرفای مسلمان نیز هرعالوه ب

ست اآدمی را صاحب اختیار معرفی کرده القضات همدانی،عین ،به عنوان نمونه اند؛پیموده

بیشتر به جبر گرایش دارد )ر.ک:  ،حسن هجویری( و ابوال189: 1370)ن.ک: همدانی، 

ای نیز همچون عزیزالدّین نسفی، جبر و اختیار را اموری نسبی ( و عدّه503: 1358هجویری، 

 (   215: 1341اند. )ر.ک: نسفی، دانسته
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و به بحث پیرامون جبر و اختیار پرداخته است. ا ،نیز همچون سایر متفکّران اسالمی غزّالی

های کالمی، نظر خود را دربارة جبر و خود، ضمن بررسی سایر نحله« ربعینا»در کتاب 

 از این قرار است:  ،در کتاب مذکور غزّالیهای کند. خالصة دیدگاهاختیار، اعالم می

تیاری، اند و در کلیّه کارهای اخقدریّه، اختیار کلّی را در تمام کارها برای بندگان ثابت کرده»

جبریّه، اختیار را به کلّی از بندگان سلب و فقط بر قضا و قدر  کنند؛میقضا و قدر را انکار 

، خود دهند و در این موردفرقة معتزله، فقط کارهای بد را به خود نسبت می کنند؛تکیه می

کارهای زشت را به خدا دانند و قصدشان این است که ظلم و را دارای اختیار کامل می

از این  اند و خدا خیلی باالتر است، ناتوانی را به او نسبت دادهولی با این عقیده نسبت ندهند؛

اش روا دارند ... ]امّا[ مذهب حق این است که مجموع دو قدرت، که چنین جسارتی درباره

ر یعنی قدرت خدا و قدرت عبد هر دو در اعمال بشر مؤثّرند و تمامی اعمال به قضا و قد

است و بندگان به ، خدا تمام اعمال را مقدّر کردهیعنی خداست و بندگان دارای اختیارند؛

، لیغزّا« )کنند و این مذهب، حدّ متوسط جبر و اختیار است.اختیار خود، آنها را کسب می

1368 :27) 

لق؛ یار مطنه به جبر مطلق اعتقاد دارد و نه به اخت غزّالیشود، گونه که مالحظه میهمان

خنان او نیز در ضمن س یزی نیز نظری مشابه دارد؛شمس تبر است.بلکه حدّ وسط را گرفته

ق کند و کسانی را هم که به اختیار مطلتازد و آنها را سرزنش میبه جبریان می ،پراکندة خود

 ر و اختیارجب ای هست بیرونداند؛ بلکه معتقد است لطیفهدر مسیر راست نمی ،اعتقاد دارند

 که نه جبر مطلق است و نه اختیار تام.

 ،به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و معتقد است که مکتب جبر ،ر وهلة نخستشمس د

 گوید: با تعالیم الهی، امر و نهی و ارسال پیامبران در تعارض است و می
ر. ای هست بیرون جباین بزرگان همه به جبر فرو رفتند... امّا طریق غیر آن است. لطیفه»

گوید، زیرا خوانی؟ او تو را قادر میود را جبری چرا میخواند، تو خخداوند تو را قَدَری می

مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسال رُسُل، این همه مقتضای قَدَر است. آیتی چند 

 ( 245: 1، ج1385)شمس تبریزی، « هست در جبر، امّا اندک است.
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اندن مامة اعمال و بازشدن نش، اعتقاد به جبر را باعث متلوّنشمس در جای دیگر از سخنان    

ر نامة کردارت متلوّن است. این تلوّن از جب»گوید: و چنین می استها دانستهاز بسیاری فایده

ه دانند. اگر تو بدین جبر معامله کنی، از ن منویس. آخر جبر را این طایفه باست. نامة متلوّ

)همان، « رماید.دا چه فبسیاری فواید بازمانی. چندان نیست که بگویی، برویم بخسبیم، تا خ

های از زمرة حجاب ،عالوه بر این، شمس معتقد است که تفکّرات جبرگرایانة مطلق (91: 1ج

به علّت تفکرات جبری، از درک تمامی  ،راه سلوک است و عارفانی چون بایزید بسطامی

 (103: 1اند. )همان، جحقایق محروم مانده

مّا ا اختیار را بر جبر ترجیح داده است؛او در ظاهر آید، گونه که از سخنان شمس برمیآن    

 نواع جبربندی ااست؛ بلکه به تقسیماو جبر را به صورت مطلق رد نکردهباید دانست که 

ه است. به عبارت دیگر، او قائل برا پذیرفتهو جبر محمود  پرداخته و جبر مذموم را رد کرده

اوّلی را پسندیده و دومی را امری ناپسند است که « جبر تقلیدی»و « جبر تحقیقی»دو نوع 

جبر را این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است و تقلیدی »داند: می

( 91: 1)همان، ج« نگری؟نگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمیاست. آخر در تقلید چرا می

قد است پرداخته و معت« لیدیجبر تق»به نقد  ،طور ضمنی، بهشمس در جای دیگر از سخنانش

به  ،اهکه سالک باید بتواند از ایمان، اعتقاد و جبر تقلیدی رها شده و از ورای این حجاب

 (300-299: 1ل آید. )ن.ک: همان،جواسطة خداوند نائدرک و شناخت بی

بنابراین، شمس در بخشی از سخنانش، به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و با عرضة 

را  «جبر تحقیقی»، در قسمت دیگری از سخنانش اختیار را ارجحیّت داده است؛ امّا ،دالیلی

رفته و او هم اختیار را پذی ،یعنی در حقیقت است؛را رد کرده« جبر تقلیدی»است و پذیرفته

التی از ح ،اشکه او در ضمن سخنان پراکندهمانه را. نکتة دیگر اینهم جبر تحقیقی و عال

« ون جبرای بیرلطیفه»که البته اختیار مطلق هم نیست. او از  استدهورای جبر صحبت کر

و اکثر بزرگان و ( 103: 1)همان، ج« چیز دیگر است»گوید که ( سخن می245: 1)همان، ج

 ن عارفان؛اند، ایهمه به جبر فرو رفته ،این بزرگان»چنانکه گوید:  اند؛نیافتهعارفان آن را در

( که جبر مطلق نیست و 245: 1)همان، ج« ای هست بیرون جبریفهلط ا طریق غیر آن است،امّ
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وان گفت که تبنابراین، می است؛زیرا شمس، جبر تحقیقی را پذیرفتهاختیار مطلق هم نیست؛ 

همان جمع بین جبر و اختیار است. بعدها شاهد آن  ،«لطیفة بیرون از جبر»منظور شمس از 

 ،گر شده و او نیز همانند پیر و مراد خودی نیز جلوهدر آثار مولو ،هستیم که این عقیدة شمس

 (77: 1، ج1369)همایی، « است.تقد به حالتی ما بین جبر و تفویض مطلق شدهمع»

 حدوث و قدم )مباينت يا يگانگیِ ذات و صفات( -3-4

، ندایکی دیگر از مباحثی که متکلّمان و گاه، عرفای اسالمی در باب آن به اظهار نظر   پرداخته

 بحث حدوث و یا قدم صفات الهی است؛موضوع یگانگی یا مباینت ذات و صفات الهی و یا 

ذات  ، عیندارای صفاتی است و صفات او ،که بعضی از معتزله معتقدند که خداوندچنان

( شیعیان امامیّه نیز خداوند را دارای صفاتی 122: 1965.ک: قاضی عبدالجبار، هستند. )ن

( عطار نیشابوری نیز چنین 241: 1388.ک: الهیجی، حق است. )ن دانند که عین ذاتمی

)عطار « ذات و ذاتش چون صفات است. ،صفاتش» گوید:که میای دارد؛ چنانعقیده

 (323: 1368نیشابوری، 

ست. او ا، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته«االقتصاد فی االعتقاد»در کتاب  غزّالی

فات ص» گوید: اند و جدای از ذات او نیستند و می، قدیمتعالیمعتقد است که صفات حق

به این معنی که چون ذات خداوند آغازی ندارد، صفاتش نیز قدیم و  اند؛الهی قدیم

گونه بیان همین مفهوم را این ،( او در جای دیگر79تا: ، بیغزّالی) .«غیرمسبوق به نیستی است

 «امّا از نظر مصداق و وجود متّحد است. ،دارند هرچند ذات با صفات تغایر مفهومی»دارد: می

 (160)همان: 

که نانچ و یگانگی ذات و صفات اعتقاد دارد؛بودن صفات الهی شمس تبریزی نیز به قدیم

( 323: 1، ج1385)شمس تبریزی، « هیچ صفت از ذات جدا نیست.»گوید: با صراحت می

دانند و در میرا از صفات جدا  کسانی که ذاتشمس در جای دیگر از سخنانش، در جواب 

هو : »استگونه پاسخ دادهکنند، اینحضور حق در مخلوقات و محدثات را انکار می ،نتیجه

 هُوَ تر از چندین هزار نظرهاست. چه عجب اگر او با همه صفات و محدثات باشد؟ وَعظیم

 ( 323: 1)همان، ج« کُنْتُم. ما أَیْنَ مَعَکُمْ
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فات حق را از ذات او جدا          این موضوع پرداخته و ص شمس در جای دیگر، به

 گوید: علم حق را عین ذات او دانسته و می ،به عنوان مثال است؛ندانسته
چون بر مال  ،کُنْتُم... با همه فضلش ما أَیْنَ مَعَکُمْ هُوَ گفت:اسد متکلّم، روزی تفسیر این می»

گویی: وَ هُوَ مَعَکُم، خدا با ش که میچیزی پرسیدمی، بر هم شکستی. روزی پرسیدم

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. 

 (295، 1)همان: ج« برخاست و سر نهاد و به تعظیم مشغول شد.

ارند؛ د مشابهصفات الهی نیز دیدگاهی  و شمس در زمینة حدوث و قدم غزّالیبراین، بنا

به قِدَم صفات الهی  ،دانند و به عبارت دیگرصفات الهی را از ذات او جدا نمی ،هر دو آنها

 باور دارند.

 رؤيت -3-5

ی ااختالف نظره مسئلة رؤیت نیز از جمله مباحث مهم کالم اسالمی است که در مورد آن

ین باورند بر ا ،به عنوان نمونه، اشاعره، ماتریدیّه، مشبّهه، حشویّه و کرامیّه بسیاری وجود دارد؛

 261: 1، ج1389که رؤیت خداوند، در همین دنیا ممکن و در آخرت حتمی است. )اشعری، 

ر را ب( در نقطة مقابلِ اشاعره، امامیّه و معتزله قرار دارند که عقل 77: 1383البزودی،  و 265-

برخی آیات و روایات که از آنها رؤیت جسمانی  دانند و با ردّ ظواهرنقلِ ظنّی مقدّم می

    اند و ظاهر آیات تشبیه را تأویل شود، الزمة رؤیت به چشم را تجسّم دانستهاستنباط می

 (242: 1965.ک: الهمدانی، اند. )نکرده

به تنزیه  ،او در وهلة نخست  مده است؛، دارای دو بخش عدر باب رؤیت غزّالینظریات      

: 1351، و همان 50: 1368، غزّالیپردازد و او را منزّه از جا و مکان می داند. )خداوند می

که او رؤیت را مستلزم جسمانیّت ست که رؤیت خداوند ممکن است؛ چرا( امّا معتقد ا259

د در ضمن کندارد و سعی میداند؛ بلکه به مشاهده و رؤیت قلبی ایمان و حضور فیزیکی نمی

عقلی ایجاد کند. )پور جوادی،  خداوند و امکان رؤیت او، هماهنگی بین تنزیه ،سخنان خود

1375 :100 -101) 
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       است که باحثی را دربارة رؤیت مطرح ساختهدر مقاالت خود، م شمس تبریزی نیز

    که او نیز پس از د؛ چرامشابهت دار غزّالیهای بسیاری با سخنان توان گفت از جنبهمی

خداوند  دارد که رؤیت تأکیدگفتن به شبهات پیرامون رؤیت خداوند، بر این موضوع پاسخ

 در این دنیا و جهان دیگر امکان دارد و این موضوع مستلزم تشبیه و تجسّم خداوند نیست.

کرده به امکان رؤیت خداوند در دنیا و آخرت اشاره  ،شمس در چند جا از سخنان خود

شمس، عارفان راستین،  ( از دیدگاه207: 1دارد. )شمس تبریزی، جموضوع را بیان میو این 

 (135: 1به دیدار خداوند دست یابند. )همان، ج ،این قابلیت را دارند که در همین عالم مادی

، شمس برخالف «تعالیحضرت موسی )ع( و طلب رؤیت حق»، در مورد عالوه بر این

معتقد است که حضرت موسی )ع( به دیدار  2،ن و عرفا و حکمای اسالمینظر اکثر مفسّرا

سورة اعراف که خداوند در آن  143تعالی نایل آمده است. او بر این باور است که آیة حق

گوید، تأویل و تفسیر خاصّی دارد که اکثر مفسران از فهم معنای می« لَن تَرانی»به موسی 

 (174: 1و  ج 152- 151: 2ج ند. )ر.ک: همان،احقیقی آن غافل

در باب رؤیت  و سایر موضوعات  غزّالیهای شمس و البته بحث درباره اشتراک دیدگاه

فحات مقاله، ص محدودیت ا بنا بهامّ ر از این مطالبی است که ذکر شد؛کالمی، بسیار گسترده 

 قادر به عرضة همه آنها نیستیم.

ار بین انکن است که آیا این میزان تطابق غیرِقابلای شود،سؤالی که در اینجا مطرح می     

ا ی ل دیگری باشداثر تصادف یا ترادف معانی و مسائ ، ممکن است درغزّالیآرای شمس و 

 ای شاید مقداری از آثار او رشناخته و حتّآشنا بوده و او را می غزّالیکه شمس با آرای این

و  ، از دیدگاه پژوهشیکه پاسخ به آنرا، سؤال بسیار مهمی است؛ چاین ؟استمطالعه کرده

 بسیار حائز اهمیت است. ،پژوهشی ما اصالت نظریة

شناخته و با آثار او را می غزّالی محمّدتنها ال این است که شمس، نهجواب ما به این سؤ    

 زّالیغشناخته و جالب است که بدانیم دربارة آشنا بوده است؛ بلکه حتی خانوادة او را نیز می

و حتی مباحثی را از زندگی شخصی و علمی آنها  استاو به اظهار نظر نیز پرداختهخانوادة  و

ود. این شو کالم، مشابه آنها یافت   نمی ادبیّاتهای تاریخی و تاریخ بیان داشته که در کتاب
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 کند که به احتمال بسیار زیاد، شمسدسته از سخنان شمس، این ظن پژوهشی را تقویت می

ا، از همین است و سپس این آراخذ کرده غزّالی محمّداز آرای کالمی خود را از مقداری 

ای است که تاکنون مورد توجّه اند. این نظریهالدین رومی منتقل شدهرهگذر به موالنا جالل

 ا با توجه به میزان تطابق آرای کالمیامّ است؛قّقان و پژوهشگران این حوزه قرارنگرفتهمح

های فراوان به اثبات رسید و با توجه به آنچه در های قبل با شاهد و مثالمتایشان که در قس

و آثار و خانواده او عرضه خواهدشد، این  غزّالیناپذیر شمس با ، در اثبات آشنایی انکارادامه

به بررسی  ،مهادا بگیرد. درتوجه بیشتری قرار تواند موردشود و میپژوهشی تقویت می نظریة

 هایندیشها تشابه یابیعلّت برای زمینه تا پردازیممی غزّالی خانوادة با شمس آشنایی میزان

 شود. امهیّ ایشان

 پذيرستأثیراس براس و خانواده او: زمینب غزّالیآشنايی شمس با  -4

ست ا، با احترام بسیار یاد کردهغزّالیو برادرانش احمد و عمر  غزّالی محمّدشمس تبریزی از 

 حمّدمبا اشاره به تصنیفات بسیار  ،کند. وی همچنینمعرفی می« اللة پاکس»آنها را از و 

کدام از برادرانش را در کند و هرنظیر بودن او در علوم روزگار خود اشاره می، به بیغزّالی

 گوید: داند و میدوران می نظیریگانة روزگار و بی ،جایگاه خود

، برادرش، و آن برادر سوم، هرسه از ساللة لیغزّا محمّداهلل علیه، و حمه، رغزّالیاحمد »

وم، در شیوة عل غزّالی محمّدپاک بودند. هریک در فنّ خود چنان بودند که نظیرشان نبود: 

فت، سلطان همه در معر غزّالیالشَّمس است... و احمد ال نَظیرَ لَهُ بود، تصانیف او اَظهَرُ مِنَ 

ا و کرم؛ زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار. در سخ ،نمایان بود و آن برادر دیگرانگشت

گفتندی که بازرگان بود و مالدار، در سخا و کرم کسی  غزّالیاکنون، آن برادر سوم را عمر 

 (320: 1، ج1385)شمس تبریزی، « او را نظیر نبود.

ة به خصوصیات برجست ،غزّالی محمّدشمس در جایی دیگر، با بیان حکایتی از احمد و 

 گوید:ه نموده و چنین میآنان اشار
طعن کردند در سخن او پیش  ،بود. طاعنانهای ظاهر نخواندهاز این علم ،غزّالیاین احمد »

او را از انواع علوم، هیچ خبر نه.  ؛گویدسخنی می که: ]برادرت[ ،غزّالی محمّد ،برادرش

رستاد به برادر ف ]را[ که تصنیف او بود، پیش« لُباب»و کتاب « ذخیره»کتاب  ،غزّالی محمّد
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، نظر او دست فقیهی ... این رسول چون درآمد، او نشسته بود در خانقاه خوش حال. از دور

ها آوردی؟ لرزه بر آن رسول افتاد. بعد از آن، تبسّم کرد، گفت که ما را کتاب بر او افتاد؛

ی نانبیسنده خود کور باشد و اُمّ ،ام؛ امّی دیگر باشد، عامی دگر. آن عامیگفت: من اُمّی

 چیزی بخواند. گفت: اکنون ،باشد. گفت: اکنون تو بخوان تا بشنوم. او از هر جای از آن

 بنویس بر دیباچة کتاب این بیت را که امال کنم:

ــت مرا   ــدر پی گنج، تن خراب اســ  ان

ــت مرا؟       باب اســ جای ذخیره و ل  چه 

 

ــق  باب اســــت مرا بر آتش عشـ  ، دل ک

ست مرا      شراب ا  «معجون لب دوست، 
 

 

 

 (321)همان:                                          

داند که صاحب را دانشمندی می غزّالی محمّدطور که از سخن شمس پیداست، او همان

و آنها را  بردنام می« لباب»و « ذخیره» هایاز دو کتاب به نام ،ات بسیار است و در اینجاتألیف

کتابی  غزّالی محمّدنماید؛ چرا که البتّه به نظر درست نمی داند کهمی غزّالی محمّدمتعلّق به 

باشد  «الذّخیرَهُ فی عِلمِ البَصیرَه»کتاب  ،«ذخیره»و شاید منظور شمس از  به نام ذخیره ندارد

 باشد که آن هم «االحیاءلباب»، کتاب «لباب»است و ممکن است مراد از  غزّالیکه از احمد 

که شمس آن را در سخنش  غزّالیبودن شیخ احمد از این رو، اُمّیاست.  غزّالیمتعلق به احمد 

م ، آن بوده که بر علا مقصود اصلی شمس از این سخنانامّ نماید؛بیان داشته، صحیح نمی

نماید  اصرار ،اعتنایی او به علوم ظاهریا بی غزّالیسرشار احمد  و معرفت غزّالی محمّد بسیار

از این دو برادر را در نظر         یک صوصیّات اصلی هرسازی خبرجسته ،و گویا به نوعی

 است.داشته

زد عمر ن غزّالی محمّدکردن امام شمس تبریزی، ضمن آوردن حکایتی دیگر، از تحصیل

در جایی از سخنان خویش، و  (51: 2، ج1385است. )ن.ک: شمس تبریزی، کردهخیّام، یاد 

امام « عادتکیمیای س»گونه به کتاب ریضضمن تأویل یکی از احادیث نبوی، به صورت تع

 گوید:نیز اشاره کرده و می غزّالی محمّد

آید ین میمرا چن لَهَا. فَتَعَرَّضُوا أَلَا نَفَحَات ؛ دَهْرِکُمْ أَیَّامِ فِی لِرَبِّکُمْ قالَ النَّبی ، عَلَیهِ السَّالم: إِنَّ»

از بندگان  ای باشدن نفحات، نَفَس بندهنماید که ایمعنی این آن می یی،که این ترجمه را بگو

 ( 152: 2)همان، ج« آن کتاب. اوست کیمیای سعادت نهمُقرّب که 



 69                                 غزّالی محمّد و تبریزی شمس کالمی آرای تطابق در کاوشی  

: 2، ج1385)موحد، « غزّالی محمّدکیمیای سعادت امام »، از آن کتابمنظور  ،در اینجا

است. در مبحث  غزّالی محمّددهندة آشنایی شمس با آثار ( است. این سخن، نشان343

 ، یعنیغزّالی محمّدنزد عمر خیّام، شمس از کتاب دیگر  غزّالی محمّدردن امام کتحصیل

شدن میزان آشنایی شمس با خانواده و آثار امام با مشخصاست. نیز نام برده« احیاءالعلوم»

 شود. تر میمرد، روشنهای این دو بزرگآوایی اندیشه، علّت همغزّالی محمّد

 گیرسنتیجب -5      

طابق یابیم که تو شمس تبریزی درمی غزّالی محمّدهای کالمی ای اندیشهرسی مقایسهبا بر

ه ب ة کالم و عرفان اسالمی وجود دارد؛چشمگیری مابین نظریات کالمی این دو چهرة برجست

هر دوی ایشان در باب ایمان و حدود آن، تفکرات مشترکی دارند و بر این  ،عنوان نمونه

بسی واالتر از ایمان زبانی است و در یک مرحلة باالتر، اساساً ایمان را  ،باورند که ایمان قلبی

مان تنهایی موجب دستیابی به ای، معجزه را بهاند. همچنین، هر دوی آنهاتصدیق قلبی دانسته

های عقلی، درونی و باطنی در آدمی وجود دانند و بر این باورند که تا حجتحقیقی نمی

 شد.ایمان حقیقی منجر نخواهدعجزه به باشد، مداشتهن

 به جبرگرایان و اختیارگرایان مطلق خرده  ،در باب جبر و اختیار نیز هر دوی ایشان 

تیار ه جبر مطلق است و نه اخکنند که ناند و راهی میانة جبر و اختیار را پیشنهاد میگرفته

 گسیخته.لگام

 و یگانگی ذات و صفات عالوه بر این، در مبحث حدوث و قدم یا بحث بر سر مباینت

ت اعقیدة ایشان، میان ذات و صفبه  ، دارای آرای یکسانی هستند؛غزّالیالهی نیز شمس و 

 به عبارت دیگر، ایشان به قِدَم صفات الهی باور دارند. الهی مباینت حقیقی وجود ندارد؛

رف در ادر نظرگاه ایشان، اعتقاد به رؤیت، مستلزم تشبیه و تجسیم خداوند نیست؛ زیرا ع

تواند به رؤیت و مشاهدة قلبی دست یابد که هیچ می ،به واسطة دیدة باطنی ،همین عالم

 تعارضی با تنزیه ذات اقدس الهی ندارد.

این  ، نتیجة دیگری نیز ازغزّالیهای کالمی شمس و شدن تطابق اندیشهعالوه بر آشکار

از شمس تبریزی که او شود و آن، این است که بر خالف تصوّر عمومی پژوهش حاصل می
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های مختلف علوم اسالمی، از جمله پندارند، وی در حوزهسواد و مکتب ندیده میرا فردی بی

یّات با نظر ،تا آنجا که آرای کالمی او ای است؛علم کالم، دارای نظریات استوار و سنجیده

در  ،های این دوزند و گاه شباهت دیدگاهپهلو می غزّالی محمّدمتکلّم بزرگی همچون امام 

 تطابق کامل است. 
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