
 ١٠/٣/٩٦تاريخ دريافت: 
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  غزالي آثار معرفت در محبت و

 ١رقيه علوي

  ٢گذشتي محمدعلي

  ٣رشكاكهفرهاد 

 چكيده:

هاي فرهنگ اسالمي و ادبيات عرفاني بوده و در آثار بزرگـان مايهترين درونمحبت و معرفت يكي از مهم

از مشـهورترين دانشـمندان  هاي گوناگوني داشته است. امام محمّد غزالي طوسي، يكـيادب و عرفان بازتاب

اسالم و ايران در قرن پنجم است كه در آثارخود به ويژه در كيمياي سعادت و احياء علـوم الـدين بـه خـوبي 

هاي نوي را ارايه داده است. اين مقاله با هدف بررسي و تحليل جايگـاه عشـق و ازآن استفاده كرده و ديدگاه

دهد كه هاي مقاله نشان ميتحليلي نگارش شده است. يافته -يمعرفت در آثار غزالي با روش پژوهشي توصيف

كند و محبت را به عكس اغلب عارفـان و طرفـداران غزالي در باب محبت به ندرت از واژه عشق استفاده مي

دهد. معرفت در آثار وي اعم ازحسي، عقلي و شهوديست هر چند كه تنهـا مكتب عرفاني بر عشق ترجيح مي

شناسد سو براي رسيدن بـه معرفـت شـهودي، تـالش و و حقيقت را معرفت شهودي مي راه وصول به كمال

  داند.مجاهدت و تزكيه نفس سالك را ضروري مي

  ها: كليد واژه

  محبت، معرفت، غزالي، ادبيات عرفاني.
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  پيشگفتار

غزالي از آغاز زندگي در كودكي و جواني از فقر مالي و معيشت و رفاه رنج برده است و آن گـاه 

كه به اوج مقام و شهرت و موقعيت علمي و اجتماعي رسيده، (رئيس نظاميـه بغـداد شـد) براسـاس 

هاي عرفاني و صوفيانه تصميم به ترك رفاه و آرامش اجتمـاعي تشتت فكري و شك علمي و انديشه

سمي گرفته است راهي سفر چندين سـاله رياضـت شـده، از قيـل و قـال مكتـب ومدرسـه دور و ج

بر سـر تربـت  است آورده» المنقذ من الضالل«بر سر راه حجاز در الخليل، چنانكه خود در گردد. مي

ابراهيم خليل با خدا عهد كرد كـه دو كـار را ديگـر هرگـز نكنـد، از پادشـاهان صـله نگيـرد و وارد 

طول انجاميد، و غزالـي در ايـن ه ده سال ب اين سفرروحانيت كالمي با ديگر متكلمان نگردد. مجادال

  . احياء علوم الدين را تأليف كرداز جمله هاي خود مدت مشهورترين كتاب

تاكنون در آثار و افكار غزالي تحقيقات زيادي انجام شده است؛ در اين پـژوهش، نگارنـدگان در 

در آثار غزالي، عشق و معرفت را، تا حد ممكن و تفكرات عرفاني  مضامينمفاهيم، نظر دارند از ميان 

  استخراج، بررسي و تطبيق نمايند.

  پيشينة پژوهش 

هـاي اينترنتـي، مراكـز اطالعـات و هـا، سـايتو جستجوهاي الزم در كتابخانه تحقيق نگارنده با

ود)، به ايـن نتيجـه رسـيده كـه تـاكنون هاي موجنامههاي علمي، (ايران داك و سيكا و پايانپژوهش

هـا و مقـاالت مشـابه آن، گـاه بـه صـورت نامـهپژوهشي دراين زمينه انجام نشده است؛ اگرچه پايان

  توانند تاحدي ازپيشينة اين پژوهش باشند از جمله:ناقص، وجود دارد كه مي

بدالحسـين زريـن كـوب، از ع» فرار از مدرسه«از جالل الدين همايي و » غزالي نامه«دو اثر مهم 

  مراجع مهم درشناخت نامة غزالي در اين هستند.

  ) در كتاب دو مجدد، انتقاداتي بر مباحث عشق و محبت غزالي دارد.١٣٨١نصراهللا پورجوادي، (

هاي محبـت آميـز غزالـي تقي پورنامداريان در مبحث عشق از كتـاب درسـتيه آفتـاب از ديـدگاه

 كند.توصيف مي

در فصلنامه زبـان و » هاي عرفاني سنايي متاثّر از غزّاليديدگاه«)، در مقالة ١٣٨٧رش، (فرهاد كاكه

هاي عرفاني غزالي به ويـژه عشـق و محبـت پرداختـه ادبيات، دانشگاه آزاد اسالمي خوي، به نظرگاه

  تواند به عنوان پيشينة اصلي در محتوا و ساختار موضوع پژوهش ذكر شود.است كه مي

هـاي هاي عرفاني عشق و محبـت در آمـوزهپژوهشي مستقل در بررسي مؤلفه در هر حال تاكنون
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  غزالي صورت نگرفته است. 

  نگاه تاريخي تصوف به معرفت

عرفان درحقيقت نوعي معرفت دروني از طريق كشف و شهود است. معرفت در لغت بـه معنـي 

تهذيب نفس باشد.  شناسايي است و در اصطالح صوفيه، عبارت است از علمي كه مبتني بر كشف و

) فلوطين عقيده دارد كه معرفت كامل وصول به حقيقـت اسـت و ايـن ٦٥٠: ١٣٦٤(رجايي بخارايي، 

  )١٠٩: ١٣٥٦مرحلة كمال است زيرا كمال غايت وجود است. (غني، 

هاي مختلف بحث شده است. معرفت با مفهوم علم و آگاهي آميختـه در ادبيات عرفاني با ديدگاه

بزرگان اين طريق علم را بـه سـه شـاخه «گذاران عرفان نظري معتقد است كه ايهاست هجويري از پ

ــ ٢ـ علمي كه از سوي خداوند نازل شده كه همان شريعت است، (علـمٌ مِـنَ اهللا). ١اند: تقسيم كرده

ـ علمي كـه بـا ٣شود كه طريقت ناميده شده است، (علمٌ مع اهللا). علمي كه به راي خداوند محقق مي

: ١٣٨٣داوند توأم باشد كه همان عرفان و معرفت حقيقي اسـت، (علـمٌ بـاهللا). (هجـويري، واسطه خ

١٨(  

هر چيز كه بتوان معناي آن را به عبارتي درست و مطابق آن تعبير نمـود، «گويد: عين القضات مي

، علم نام دارد. او موضوع و متعلق اين علم را عالم طبيعت و ابزار ادراك آن را حس و وهـم و عقـل

داند . بنابر اين از نظر عـين القضـات علـم، حاصـل ادراك اند، ميكه دو قوة اول نيز در خدمت عقل

عقل از عالم طبيعت يا عالم محسوس است كه با كلمات مطابق، يعني زبـان ارجـاعي كـه در آن هـر 

ابل علم است. كند، قابل بيان است. معرفت در مقنشانة زباني به عنوان دال بر مدلول معيّني داللت مي

معرفـت آن «مهمترين تفاوتش با علم تعبير ناپذيري آن از طريق زبان عادي و عبارت مطـابق اسـت: 

  )١٠٩: ١٣٦٩(عين القضات، » معناست كه هرگز تعبيري از آن متصوّر نشود، مگر به الفاظ مشابه.

و آن حكمت صوفيه حكمت ذوقي است «گويد: مي» ارزش ميراث صوفيه«زرين كوب در كتاب 

كند مالك قبولش تسليم قلب است نه تصديق عقـل، كه به چشم ذوق در اشياء واحوال عالم نظر مي

» و كشف و شهود و الهام و اشراق در نزد وي بيشتر مقبولست تابرهان وقياس و استدالل و اسـتقراء.

  ) ١٠٠: ١٣٧٣(زرين كوب، 

هاي معرفتـي مـورد تأكيـد قـرار معرفت شهودي و باطني، در ادبيات عرفاني بيش از ديگر نحلـه

دانند و از طريق مكاشفه و شـهود شـناختي گرفته است. عارفان شهود را تنها راه شناخت حقيقت مي

كند، ها خداوند در صورتهاي مختلفي بر آنها تجليل مييابند. در اين مكاشفهاز حقايق غيب دست مي

ت. در حقيقت دو گونـه رب در درون هر انساني اس» من روحاني و ملكوتي«اين رب شخصي همان 

هر كسي وجود دارد، يك ربّ جمعي يا ربّ مطلق كه ذات منزّه از صفات و اعراض است و ديگري 
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: ١٣٨٠(پورنامـداريان، ». ارت است از روح الهـي در شـخصربّ شخصي يا من ملكوتي فرد، كه عب

٨٥(  

  معرفت از ديدگاه غزالي

بينيم كه غزالي در نگاه معرفتي نـه تنهـا راه كنيم ميامل ميوقتي كه در احياء و كيمياي سعادت، ت

هاي مختلف را امتحان كرده اسـت. از ابـزار حسـي، وجو راهتقليد را دنبال نكرده بلكه پس از جست

بـرداري كـرده اسـت. عقلي و راه دل، حق تعالي و شهودي براي رسيدن به شناخت و معرفـت، بهره

ماند. اين واسطه است و بدون در نظر گرفتن و سائط از كار باز ميمعرفت حسي و عقلي، معرفتي به 

يابـد؛ درسـت بـرخالف معرفـت صـوفيانه كـه معرفت از راه ثبات وسائط به مقصود خود دست مي

در طريقـه صـوفيه ابـزارو مراحـل » المنقـد«دارد. غزالي در حجاب وجود عارف را نيز از ميان بر مي

آنگـاه كـه از آن سـه وادي «گويـد: كند و ميصراحت مشخص مي شناخت و معرفت را به زيبايي و

گذشتم همت بر كشف طريقه صوفيه گماشتم و از اين راه به جسـتجوي حقيقـت شـتافتم. خالصـه 

هاي شهواني، تزكيه نفس و تخليه آن از صفات پست و باالخره تقوي و مذهب اين فرقه، قطع عالقه

است. چنان يافتم كه در پيمودن علم تصوف بر من آسـان تـر  فضيلت، بريدن از غير خدا و فنافي اهللا

هـاي آنهـا را همچـون قـوت از عمل بود، از اين جهت نخست به تحصيل اين علم پـرداختم، كتاب

القوب ابوطالب مكي و تاليفات حارث محاسبي و آثار شبلي و جنبيد و بايزيد و ديگر مشايخ ايشـان 

ه مقاصد اين علم واقف شدم و آنچـه توانسـتم از طريـق تعلـم و را خواندم تا چنانكه الزم بود به كن

نقل اين و آن تحقيق كردم و از حال اين طايفه آگـاه شدم.سـپس دانسـتم بـا توشـة علـم ايـن راه را 

توان پيمود، بايد خود را فراموش كرد و دست همت به كمر عشق زد، توشه اين راه عمل اسـت نمي

زايـد ان رفت، بلكه كردار و عمل الزم است. از نام شراب مسـتي نميو پس. منتها با پاي علم راه نتو

گـردد. بـين از اين معرفت صحت و سالمت به دست نيايد و از دانستن كيفيت سيري شكم سير نمي

داند مستي، يعني علم و عمل و عالم و عامل تفاوت بسيار است، ميان آن كه مست است و آن كه مي

دانـد، ميـان آنكـه غز، ميان آن كه سير است و آن كه معني سـيري را ميغلبه بخار معده بر اعصاب م

بـرد فـرق بسـيار سالم است و آنكه خود طبيب و عالم طب است و درآن كه در بيماري بـه سـر مي

اند خبر از معني اينها ندارند، خود آنها را دارند، همين گونه اسـت است. آنان كه مست و سر و سالم

زهد و تقوي و شرايط و آداب آن معرفت دارد و انكه خود سراپا تقوي و زهد  تفاوت ميان آن كه به

  است و از دنيا بركنار.

به حقيقت دريافتم كه صوفيه ارباب احوالند نه اصحاب قيل و قال، و براي وصول بـه ايـن مقـام 

  )٧٣: ١٣٣٨تعليم و تعلم كافي نيست، عشق و شوق و سير و سلوك الزم است. (غزالي، 
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پيدا كردن آنكه هـيچ لـذت چـون لـذت ديـدار حـق تعـالي «در كيمياي سعادت با عنوان غزالي 

مي نويسد: بدانكه اين مذهب همه مسلمانانست به زبان، و لكن اگر از خويشتن تحقيـق ايـن »نيست

جويند تا ديدار چيزي كه بهجت نبود و شكل و لون ندارد چه لذت دارد، اين ندانند و لكن به زبـان 

هند از بيم آن كه در شرع آمده است، و لكن در باطن وي هيچ شـوق نبـود، بدانكـه آنچـه داقرار مي

نداند بدان مشتاق چون باشد، هرچند تحقيق اين سر در كتاب دشخوار بود لكن ما باشارتي مختصـر 

تعريف كنيم: بدان كه اين بر چهار اصل است: يكي آنكه بداني كه ديدار خداي تعـالي از ديـدار هـر 

ويست خوشتر، و دويم آنكه بداني معرف خداي تعالي از معرفت هر چه جزويسـت خوشـتر چه جز

آنكه تن را و چشـم را در آن و سيم آنكه بداني كه دل را در علم و معرفت راحت و خوشي است بي

نصيب بود، چهارم آنكه بداني كه خوشي گه از خاصيت دل بود از هر خوشي كه از چشـم و گـوش 

تر، چون اين همه بداني به ضرورت معلوم شود كـه ممكـن نيسـت تر و قويغالبو حواس را باشد 

  )٨٣٩: ١٣٧٠كه خوشتر از ديدار حق تعالي چيزي بود. (غزالي، 

در جايي ديگر با عنوان، (آنكه راحت دل در معرفت بشناسي كه وي را اندران لـذتي اسـت بـي 

اند و مقتضي طبع كـه كي را براي كاري آفريدهاند و هر يها نهادهگويد: بدانكه در آدمي قوتتن) مي

وي را اندران لذت وي است، و لذت وي در مقتضي طبع وي است: چنانكـه قـوت خشـم را بـراي 

غلبه و انتقام آفريده است و لذت وي در آن است، و قوت سمع و بصر و ديگر را بدين قيـاس كـن 

ت مباشـرت مخـالف لـذت خشـم رانـدن اند كه لذاكه اين هر يكي لذتي دارد، و اين لذات مختلف

  است.

اند كه در خيال و حس نيايد، و طبع وي نيز آن است و لذت وي در آنست، و علم چيزها آفريده

تا بدان كه اين عالم آفريده است و وي را به مدبري حكيم و قـادر حاجتسـت و هميشـه بـا او قـائم 

اين همه در حس و خيـال نيايـد،  است، و همچنين صفات صانع و حكمت وي در آفرينش بداند، و

ها، باريك بدين قوت بداند و استنباط كند، چون نهادن اصـل سـخن و نهـادن كتابـت و بلكه صنعت

نهادن هندسه و علماء ديگر باريك، وي را در اين همه لذت بود، تا اگر بروي ثنا كنند به علم چيـزي 

  اندك و حقير شاد شود و اگر گويند نداند رنجور شود.

صفت حق تعالي است و چه چيز باشد نزديك آدمي خوشتر از كمال وي، و چه كمـال بـود  علم

عظيم تر از كمالي كه به صفت حق تعالي حاصل آيد؟ پس بدين اصل بدانستي كه در جمله دل را از 

  )٨٤٠: ١٣٧٠معرفت لذتيست كه چشم را و تن را در آن نصيب نباشد، (غزالي، 

  معرفت حسي و عقلي

كند اما تفاوت كـاربرد هـر يـك را بـا ناخت حسي در ضمن شناخت عقلي اشاره ميغزالي به ش
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تر از لذت محسوسات و لذت شهوت، كند. درباره لذت علم و معرفت قويمثال ملموس، روشن مي

  گويد:مي

خـورد نخـورد و بازد و همه روز نـان نـاخورده، وي را گوينـد نـان ميبدانكه هر كه شطرنج مي

تر و بهترست از نان خوردن و بدين سبب آن ، تا بدانيم كه لذت وي در شطرنج قويبازدهمچنان مي

را تقديم كرد، پس قوت لذت بدان شناسيم كه چون هر دو فراهم آيند يكي را تقديم كند. چون ايـن 

تر. پـس آن كـس را كـه هـم هاي باطن بـر وي مسـتوليبدانستي بدان كه هر كه عاقل تر لذت قوت

د و هم شهوت جاه و رياست، و طلب جاه فـرا پـيش دارد، بـدانيم كـه ايـن لـذت شهوت طعام باش

  ترست، همچنين عالم را كه علم حساب خواند.قوي

هندسة يا طب يا علم شريعت يا آنچه باشد، وي را در آن لذتي باشـد، چـون نـاقص نبـود و بـه 

لذت آن تمام نيافته پس بـدين ها تقديم كند، مگر كه در علم ناقص بود و كمال بود آن بر همه لذت

  تر است.ها ديگر غالبمعلوم شد كه لذت علم و معرفت از همه لذت

  معرفت حق تعالي

داند: چون بدانستي كـه علـم و معرفـت ها خوشتر ميغزالي معرفت حق تعالي را از همه معرفت

تر علم تر و شريفترست كه هر چند معلوم بزرگخوش است شك نيست كه بعضي از علوم خوش

تر تر، پس هر چند معلـوم شـريفتر و اسرار سلطان دانستن از اسرار وزير دانستن خوشوي خوش

تر و تر و بـا كمـالتر و عظيمتر، پس نگاه كن كه در وجود هيچ چيز شريفعلم وي لذيذتر و خوش

حضـرت ها وي است هسـت؟ و هـيچ ها و جمالتر از خداوند عالم كه افريدگار همه كمالبا جالل

تر از حضرت الهيت هست؟ پس چگونه ممكن بـود كـه نظـاره چيـزي خوشـتر از نيكوتر و با كمال

  نظاره اين حضرت باشد.

پس بدين معلوم شد كه معرفت حق تعالي و معرفت صفات وي و معرفت ملكوت و ملكت وي 

تر. يفتر، كـه معلـوم ايـن معرفـت از همـه شـرها خوشو معرفت اسرار الهيت وي از همه معرفت

  )٨٤١: ١٣٧٠(غزالي، 

  معرفت از راه دل و تجلي روحاني

(در اصل چهارم) از نظرغزالي لذت نظر و ديدار حق از لـذت معرفـت هـم بيشتراسـت: بدانكـه 

دانستني بر دو قسم است: بعضي آنست كه در خيال آيد چون الوان و اشـكال و بعضـي عقـل وي را 

صفات وي، بلكه چون بعضي از صفات تو چون قدرت و دريابد و در خيال نيايد چون حق تعالي و 

علم و ارادت و حيوه كه اين همه را چگونگي نيست و در خيال نيايد بلكه خشم و عشق و شـهوت 
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و درد و راحت و اينهمه چگونگي ندارد و در خيال نيايد عقل همه را در يابد، و هـر چـه در خيـال 

كـه در خيـال حاضـر آيـد چنانكـه گـويي كـه دروي آيد ادراك تو آن را بر دو درجه است: يكـي ان

ترسـت الجـرم لـذت در ديـدار ترست و ديگر آنكه در چشم آيد و اين كاملنگري، و اين ناقصمي

معشوق بيش از آن است كه لذت در خيال وي. همچنين عالقه آدمي با اين كه تن مركبيسـت از آب 

شاهده نه از معرفت، و تا ايـن حجـاب و خاك، مشغولي وي به شهوات اين عالم، حجاب است از م

پس چـون مشـاهده » لَنْ تَراني«بر نخيزد مشاهده ممكن نگردد، و از اين گفت موسي را عليه السالم 

) و ٨٤٢: ١٣٧٠تر البد لذت آن بيشتر، همچنان كـه در ديـدار و خيـال. (غزالـي، ترست و روشنتمام

ود و ميان عارفي كـه دوسـتي بـر وي چنـان تفاوت ميان عارفي كه دوستي حق تعالي بر وي غالب ب

غالب نبود در لذت بود نه در ديدار، كه هر دو يكي ببينند، كه تخم ديدار معرفتسـت و تخـم هـر دو 

برابر است، و لكن مثل ايشان چون دو كس باشد كه ديدار چشم ايشان برابر بود، نيكويي را بيننـد و 

ق بيش بود، و اگر يكـي عاشـق تـر بـود لـذت وي لكن يكي عاشق بود و ديگر نبود، البد لذت عاش

بيشتر بود. پس معرفت در كمال سعادت كفايت نيست تا محبت با آن نبود و محبت بدان غالب شود 

كه محبت دنيا از دل وي پاك شود، و اين جز بزهد و تقوي حاصل نيايد پس عارف زاهـد را لـذت 

  )٨٤٤: ١٣٧٠تر بود. (غزالي، كامل

  ظر غزاليمعرفت شهودي از ن

اما آنكه حقيقـت معرفـت «گويد: غزالي در جايي ديگر در تفاوت لذت ديدار با لذت معرفت مي

بچشد در آن چندان لذت يابد كه اگر در اين جهان بهشت به عـوض وي را دهنـد معرفـت دوسـت 

دارد، چنانكه عاقل لذت سلطنت از لذت فـرج و شـكم دوسـت دارد، امـا اگـر چـه لـذت معرفـت 

لكن با لذت ديدار آخرت هيچ نزديكي ندارد، و ايـن خـود بـه مثـالي فهـم تـوان كـرد: عظيمست و 

نكرد به وقت صبح كه هنوز روشن نشـده اسـت، بـه وقتـي كـه عاشقي تقدير كن كه در معشوق مي

عشق حال عارف در دنيا چنين است و تاريكي مثال ضعف معرفت است در اين جهان، گويي كـه از 

و ضعيفي عشق سبب نقصان آدميست كه تا در اين جهان بود ناقص بـود و  نگردپس پرده بيرون مي

آن عشق به كمال نرسدو اين همه مشوش لذت معرفتست و به مرگ اين همه برخيزد شهوت ديـدار 

تمام شود. چنانكه لذتي كه گرسنة ابد از بوي طعام با لذت خودرن مناسبت ندارد لـذت معرفـت بـا 

  )٨٤٥: ١٣٧٠ ديدار هم چنين بود. (غزالي،

تـوان غزالي سوال مقدر مخاطب را در نظر دارد كه: لذت معرفت و دوستي خداي را چگونـه مي

همانا گويي كه لذتي كه لذت بهشت در آن فراموش شود هيچ گونه نزديك «گويد: بدست آورد؟ مي

ذت نبـود اند تدبير من چيست تا اگر آن لبندد هر چند كه سخن بسيار در اين بگفتهمن صورت نمي
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  »بارزي ايمان بدان حاصل آيد بدانكه عالج اين چهار چيزست.

امروزه بررسي و تحليل مباني معرفت شناسي نه تنهـا در محافـل علـوم انسـاني غربـي بلكـه در 

هاي دانشگاهي نيز مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. در مجامع فالسفه و دانشمندان اسالمي و پژوهش

اي عنوان يكي از نام آورترين علمـاي اسـالمي از جايگـاه واال و ويـژه اين ميان امام محمد غزالي به

برخوردارار است به طوري كه در عصر خود صيت شهرتش سراسر ممالك اسـالمي را فـرا گرفتـه و 

كمتر فاضل يا طالب علمي توانسته است از زير سلطه فكري و نفوذ كالم او خارج باشد و يـا تحـت 

نگيرد امام غزالي از جمله كساني است كه در عمر كوتاه اما پربار خـود هـم هاي او قرار تاثير انديشه

به كثرت تأليف و پرنويسي معروف است و هم اينكه ديگران نيـز دربـاره او سـخنان بسـيار گفتـه و 

هاي متمادي مورد توجه انديشمندان بوده بلكـه اند. وي نه تنها در سراسر جهان اسالم طي قرننوشته

نيز نزد اهل نظر و انديشه از شهرت و اعتبار خاصي برخوردار بوده اسـت. از جملـه  در دنياي غرب

عواملي كه در دنياي غرب بيشتر موجب شهرت غزالي شده، حالـت شـك و ترديـدي اسـت كـه در 

انگيزي زندگي او را دگرگون ساخت. (ابراهيمـي اي از زمان براي او پيش آمد و به طور شگفتبرهه

  )٩: ١٣٨٣ديناني، 

آنگاه كه از آن سه وادي، (متكلمـين، فيلسـوفان و «گويد: در طريقه صوفيه مي» المنقد«غزالي در 

متعلمان باطنيه) گذشتيم، همت بر كشف طريقه صوفيه گماشتم و از اين راه بـه جسـتجوي حقيقـت 

ايـن شتافتم....به حقيقت دريافتم كه صوفيه ارباب احوالند نه اصحاب قيل و قال، و بـراي وصـل بـا 

  )٧٣: ١٣٣٨مقام تعليم و تعلم كافي نيست، عشق و شوق و سير و سلوك الزم است. (غزالي، 

گويد براي آن كه بـا عقـل معـاش به همين سبب غزالي وقتي در بحث دوستي سخن از عقل مي

  خواند.انديش اشتباه نشود آن را در مقايسه با پنج حس، حس ششم، نور و بصيرت ميمصلحت

تر. تـر و پسـتسعادت در بهشت داراي دو درجـة مهـم اسـت؛ اعليبه نظرغزالي  به اين ترتيب،

ي زيبـا، هـا، مصـاحبتِ بـا حوريـان، لباسهاي مادي غـذاها، نوشـيدنيهااولي عبارت است از لذت

و  ها و غيره. اين درجه مناسب است با طبقة پايين پرهيزكاران كـه بـه ابـرار، صـالحين، متقـينمكآن

هـا ها به طور كامل ارضاء خواهد شد؛ چـرا كـه آني نفساني آنهاكند. لذته مياشار اصحاب يمين

درجة باالتر از سعادت، شـامل قـرب الهـي و رؤيـت  اند.براي چنين لذتي در اين زندگي آماده شده

او، بـاالترين درجـة سـعادت اسـت،  خداوند يا مالقاتِ هميشگيِ چهرة پُرجالل اوست. لذتِ رؤيت

و آخرين قسم پاداشِ الهي است. هيچ چيزي در بهشت، به لـذتِ ايـن لقـاء نخواهـد باالترين خوبي 

ارزشـند. هاي نفسـاني بيشوند، لـذتهاي نفساني، با لذتِ جمالِ الهي مقايسه ميبود. وقتي كه لذت

خوار از آن برخورداند و حـال آنكـه، (دسـتة) (دستة) اول شباهت دارد به لذتهايي كه حيواناتِ علف
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ي غزالي در مورد درجاتِ سعادت، از منـابع قرآنـي و روايـي هابيشتر نظريه. ت معنوي استدوم لذ

  ة قبل ازخويش هماهنگ است.با صوفي هااست؛ اّما در ارتباط آن ايده

آيه قـرآن را بـه  ٧٧٩غزالي كتابي هم دارد به نام جواهرالقرآن، كه دو بخش است: بخش اول آن 

مقصود از گـوهر «گويد: م مراوريد عمل انتخاب كرده است و خود ميآيه به نا ٧٤٧نام گوهر علم و 

تابد و مراد از مراوريد عمل آياتي است كـه علم آياتي است كه از آنها انوار علم بر قلوب مومنان مي

  )٧: ١٣٦٨(غزالي، » عمل به مدلول آنها، مستلزم سعادت في الدارين است.

شـود: شـناخت علمـي و ز ديدگاه غزالي مطـرح مييعني در اين جا هم نوع معرفت و شناخت ا

شناخت عملي. به عبارت ديگر وسيله اصلي براي رسيدن به شناخت از نظر امام غزالي قرآن كريم يا 

  كالم الهي است.

هايش بهـره گرفتـه دهدكه وي هم از انـواع معرفـت در انديشـهاين تأمل در آثار غزالي نشان مي

  ه دل و شهودي.است: حسي، عقلي، حق تعالي، را

  عشق و محبت 

، برخورد هنري با مذهب است يا تجربه عرفـاني، تصوّف«به تعبير شفيعي كدكني  عرفان اسالمي

اگر تـار و پـود متـون «) به عبارت ديگر، ٩:١٣٩٢، شفيعي كدكني، (»بينش هنري نسبت به دين است

 رسيمنهايت به يك نقطه يا محور ميرا بررسي كنيم، در  ايشان) آثارعرفاني، (زبان و بيان صوفيان و 

هـا، و آن محور يا نقطه مركزي، عشق نام دارد. چرا كه در ايـن مكتـب هـدف غـايي از تحمـل رنج

زنـدگي و واقعـي وصال حـق يـا محبـوب هـدف عشق به وصال حق است و ، ها و زندگيرياضت

  )١٣٨٧(كاكه رش، » سعادتمندي بشري است.

 »پيچـك« اند، عشقه نام گياهي است كه در زبـان فارسـي بـه آندانسته» عشقه« ريشة عشق را از

 عاشـق وجـود بـا كند، عشق نيزپيچد و آنها را زرد و خشك ميگويند اين گياه به دور گياهان ميمي

اند اما در ايـن مـورد سـند ها ريشة واژة عشق را عربي دانستههر چند برخي از فرهنگ.كندمي چنين

ترين منبع مسلمانان است كـه از  ن مجيد و احاديث بزرگان دين قديميآمعتبري در دست نيست. قر

جاي واژة عشق كلماتي نظير حـب، محبـه، ودّ، هـوي ه ن و احاديث بآعشق بحث شده است. در قر

  .... آمده استو

عشـق تجربـة «نويسـد: مي» در سـايه آفتـاب«پورنامداران در مقدمه بحث عشق و غزل از كتاب 

ناپذيري و وصف ناشدني آن به قول عـين القضـات همـداني در معني تعريفعاطفي شديد است كه 

  )١٢٥: ١٣٦٩آيد تا فارغان عشق از آن نصيبي نيابند، (عين القضات، زير عبارت در نمي

از طرف ديگر تمام تالش صوفيه برآن بوده كه در مباحث عشق و محبت تصويري از شـريعت و 
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: انـدگفته ...»قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِـبْكُمُ «تأويل  دين به نمايش بگذارند. براي مثال: در

هستند خداوند هم گروهي از آنان را دوست دارد و در اين سخن عاشق خدا به همانگونه كه بندگان 

» يحـبهم«در » هم«ضمير گويند مي، است نياز بي خداوند و است نياز حب خالق به مخلوق نوعيكه 

است كه آدمـي است. عشق ومحبت  دوجانبهمحبت است و  ٤٥ وكلمه آدم هم ٤٥ به حروف ابجدي

بـه عشـق و  .قرار داده اسـت فرشتگان محسود و مسجودرا  و او را از موجودات ديگر متمايز ساخته

 وهبـتم. و او را جانشين خـود قـرار داد دمحبت است كه خداي بزرگ آدم را به صورت خود آفري

  ):٨٢: ١٣٧٩. (انصاري، شكافنده قلم است اليوصف وشق و محبت ع
  

ـــه ـــت گرچ ـــنگر اس ـــان روش ـــير زب   تفس
      

ــت   ــر اس ــان روشــن ت ــي زب ــك عشــق ب   لي
  

ـــان   هرچـــه گـــويم عشـــق را شـــرح و بي
  

ــم از آن   ــل باش ــم خج ــق آي ــه عش ــون ب   چ
  

  )١١٤-١١٣(مولوي، دفتراول، ابيات    
  

حسـن و زيبـايي متجلـي در صـورت انسـاني عشق همچون هرمي است سه وجهي كه رأس آن 

است و سه وجه آن عاشق، معشوق، عشق. قاعدة اين هرم بر زمين استعداد سرشت انسـاني در درك 

كنند. اين جـان جمال و زيبايي استوار شده است به خصوص در عرفان از آن به جان يا دل تعبير مي

ارند بلكه لطيفه ايست روحاني كه به سبب و دل، همان جان و دلي نيست كه بهايم نيز از آن برخورد

تعلق آن به دل انسان، و به سبب ارتباط و پيوند آن با عقـل و روح گـاهي نيـز بـه آن جـان و عقـل 

گويند و عقل و جان در اين معني غير از عقلِ مصلحت انديش منفعت طلب و معـاش انـديش و مي

ز و حيات مادي است. به همين سبب غزالي جان ناشي از فعل و انفعاالت جسماني و مايه بقاي غراي

گويد براي آن كه با عقـل معـاش مصـلحت انـديش اشـتباه وقتي در بحث دوستي سخن از عقل مي

حاسة ششم چيزي اسـت «خواند: نشود آن را در مقايسه با پنج حس، حس ششم، نور و بصيرت مي

گـوي، آنچـه رت كه خـواهي ميدر دل كه آن را عقل گويند و بصيرت گويند و نور گويند و هر عبا

  )٤٨: ١٣٨٠(پورنامداريان، ». آدمي بدان مميز است از بهايم

  غزالي و محبت

غزالي در آغاز مباحث عشق و محبت در هر سه كتاب احيا، كيميـا و اربعـين، بـه ماننـد مباحـث 

جويد، به ويـژه احاديـث قدسـي و ديگرش به آيات و احاديث جهت تثبيت كالم خويش تمسك مي

اند. اين شيوة سخنوري در آثاراو به علـت بـاور اديثي كه در متون صوفيه قبل از غزالي مطرح شدهاح

خواهد نكته يـا موضـوعي را و اعتقاد اسالمي است كه با تار و پود وجودش آميخته است. هر جا مي

اهي گرداند و اين علت خاصي دارد: گـمطرح كند سخن خود را با قرآن و احاديث مرتبط متبرك مي
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هدف نويسنده القاي معاني و بيان اندرز و حكم و پيام اخالقـي و اِخبـار و آگـاهي اسـت و بـه هـر 

جويد. گاهي به مانند بعضي گويندگان ديگر اسالمي و طريقي كه بخواهد از آيات و احاديث بهره مي

ن و حـديث كار بـردن قـرآبندي و تـزيين مطلـب و هنرنمـايي از بـهعرفاني در آثار خود براي آرايه

كنـد بـدون نـام و كند و بيشتر تفكر و مبناي فكري و اعتقـادي نويسـنده، وي را وادار مياستفاده مي

ي دستورات حق، مجوز صادر نكند. دركيمياي سـعادت كالم حق، زبان به سخن نگشايد و بي اجازه

  گيرد:از احاديث زير بهره مي

مان كس درست نيست تا آنگاه كه خداي را و گويد: ايالف: و رسول صلوات اهللا عليه و سلم مي

  تر ندارد.رسول وي را از هر چه هست دوست

تر ب: و پرسيدند كه ايمان چيست؟ گفت: آن كه خدا و رسول را از هر چه جز آن است دوسـت

  داري.

ج: و گفت: بنده مومن نيست تا آنگاه كه خداي را و رسول را از اهل و مال دوست تـر نـدارد و 

لي تهديد كرد و گفت: اگر پدر و فرزند و هر چـه هسـت از مسـكن و مـال و تجـارب از خداي تعا

  )٨٢٩: ١٣٧٠(غزالي، » داريد ساخته باشيد تا فرمان من در رسد...تر ميخداي تعالي و رسول دوست

أَلُكَ حُبَّـكَ، كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُـولُ: اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَ «د: در دعا رسول صلوات اهللا عليه گفت:  سـْ

ي وَأَهْلِـي وَمِـنَ  وَحُبَّ مَنْ يُِحبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلُِّغنِي ُحبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ ُحبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِـنْ نَفْسـِ

گفت: بار خدايا، مرا روزي خويش و دوستي دوستان خويش و دوسـتي آن كـه مـرا بـه ».الَْماءِ الْبَارِدِ 

  )٨٣٠تر گردان از آب سرد بر تشنه. (همان: و نزديك گرداند بر من دوستدوستي ت

ه: خبري است كه به هفت واسطه از رسول اكرم نقل شده؛ آخرين كـس ابـو هريـر نفـر ابـونعيم 

 اللَّهِ لَِقاءَ أَحَبَّ مَنْ«قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم: «عبدالملك بن الحسين است؛ بدين مضمون: 

  )٨٣٠(همان: ». لِقَاَءهُ و مَنْ اللَّهِ لَمْ يُحبٌ اهللا تَعالي لِقاءهُ اللَّهُ أَحَبَّ

خـدا را ، (».أَحِبُّـوا اللَّـهَ لِمَـا يَغْـذُوكُمْبالمحبه فقال: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ و قد امر «و: 

  دهد.)  مى روزى شما به كه دوست بداريد به جهت آن

  محبت

داند. غزالي به محبت نگاه عميق دارد. محبت را مقصود نهايي از مقامات و قلة باالي درجات مي

از نظر وي سالك پس از درك محبت خداوندي ديگر مقامي نـدارد. آن را بـا معرفـت پيونـدي تـام 

كنـد. در هاي كيمياي سعادت و احياء علوم الدين، بـه طـور مفصـل ازآن بحـث ميداند. در كتابمي

اي نيست مگر با مواظبت طاعـت او، اند كه محبت با خداي را معنيگفته«گويد: حياء علوم الدين ميا

) در آخـرت ٥٠٨:١٣٦٨، ٤(غزالـي، جلـد» و اما حقيقت محبت محال است مگـر بـا جـنس و مثـل.
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) او دوسـتي ٥٤٦اند. (همـان: تر بودهترين مردم كساني هستند كه دردوستي حق تعالي قويخوشحال

گيرد آنجا كه داند و در اينجا به تمامي رنگ تصوف به كالم ميدوستان خدا را هم دوستي خدا مي با

  ) ٥١٩كنند. (همان: كنندگان و دوستان خدا قلمداد ميصوفيه اولياء را شفاعت

غزالي به مانند محبت به عشق توجه ندارد و در احياء گاهي عشق و محبـت را جداگانـه تفسـير 

كند. چون وي داناي شريعت بـوده و قبـل از ورود بـه جرگـة براز آن آشكارا پرهيز ميكند و از امي

تصوف به معناي راستين كلمه از عالمان بنام در حوزه شريعت بوده است و به مانند صوفيان به عشق 

پردازد مگر اينكه بسيار پوشيده معناي محبت را به مثل و جنس تعبير كنـد. درنظرغزالـي مجازي نمي

آيـد سبب قوت دوستي و چيرگي آن بر دل به طوري كه شخص حريص شود عشق به وجـود ميبه 

  )٥٤٦:١٣٦٨، ٤و در واقع بايد كل دل خدا را دوست داشته باشد. (غزالي، ج

دانـد غزالي سبب مهم قوت دوستي و عشق را در احياء علوم الدين، قوت معرفت حق تعالي مي

هاي دنيـايي بـه معنـي تخـم پراكنـدن پاك كردن دل از مشغوليكه بردل انسان استيال داردكه پس از 

زايد و آن كلمـه طيبـه اسـت كـه حـق گيرد آنگاه ازاين تخم شجره معرفت و دوستي ميصورت مي

  )٤٢٢:١٣٦٨، ٤تعالي آن را تمثيل فرموده است. (غزالي، جلد

شق به خـدا را از كند. محبّت و عغزّالي در كيمياي سعادت، محبت و عشق را از هم تفكيك نمي

كنـد و در تبيـين و توجيـه داند و عشق را محبّت زيـاد معرفـي ميلوازم سلوك باطني و اخالص مي

بدان هر چه لذت بخش تر باشد، محبوب و دوسـت داشـتني اسـت و «گويد: دوست داشتن خدا مي

د، عشـق گويند و اگر رغبـت زيـاد باشـميل و رغبت انسان به چيزهاي دوست داشتني را محبّت مي

  )٢٤٠:١٣٦٩، (غزّالي، »باشند.ها تابع ادراك ميو بايد دانست لذت شود...ناميده مي

ادراك ظاهر آن است كه به وسيلة يكـي از حـواس پـنج گانـه «داند: آن گاه ادراك را دو نوع مي

بـرد و بـراي نفـس ها و منـاظر زيبـا ... لـذت ميظاهر حاصل شود. چنان كه چشم از ديدن صورت

گوينـد، حاصـل بيت دارند و ادراك باطن آن است كه به وسيله نيروي لطيف كه آن را قلب ميمحبو

بـرد و لـذت هـا لـذت ميبيند و از آنهاي زيبا را ميشود، (مانند لذت نماز) .... چشم ظاهر صورت

نـايي دانايي، توا« آن گاه عشق به خدا را با سه صفت » هاي باطني است.بينش باطن در ادراك زبيايي

اش بايـد كند و در نهايت تأكيد دارد كه خدا را بـه خـاطر شايسـتگيتشريـح مي» ها و پاكي از عيب

  )٢٤٠-٢٤٥دوست بداريم. (همان، با تلخيص: 

گويد: بدانكـه مي» محبت و شوق و رضا«غزالي در آغاز فصل نهم منجيات ازكيمياي سعادت در 

مقصود همه مقامات اينست، چه ربع مهلكات بـراي  ترين مقامات است، بلكهدوستي حق تعالي عالي

ايم مقـدمات طهارتست از هر چه دوستي حق تعالي مشغول كند و همه منجيات كه پيش از اين گفته
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اين است، چون توبه و زهد و صبر و خوف و غير آن، و آنچه پس از اين اسـت ثمـرت و تبـع ايـن 

دوسـتي حـق تعـالي بـر وي غالـب شـود  است چون شوق و رضا، و غايت كمال بنده آن است كـه

چنانكه همگي وي فرا گيرد، اگر اين نبود بازي غالب تـر بـود از دوسـتي ديگـر چيزهـا. و شـناختن 

انـد كـه: كسـي كـه از اند و گفتهحقيقت محبت چنان مشكل است كه گروهي از متكلمان انكار كرده

مان برداريست و بـس، و هـر كـه جنس تو نبود وي را دوست نتوان داشتن و معني دوستي خداي فر

چنين پندارد از اصل دين چيزي ندانسته بود، و شرح اين مهم است، و ما اول شواهد شرع بر اثبـات 

  )٨٢٩: ١٣٧١دوستي خداي تعالي بگوييم، آنگاه حقيقت و احكام وي بگوييم. (غزالي، 

  فضيلت عشق الهي

. غزالي در فضيلت دوستي خداي دهدفضيلت دوستي خداي تعالي است كه اعتباري به عشق مي

بدانكه همه اهل اسالم را اتفاقيست بر آنكه دوست داشتن خـداي عزوجـل فريضـه «گويد: تعالي مي

ايمـان كـس «گويـد: ، و رسول صلوات اهللا عليـه مي»يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ«گويد: است و خداي تعالي مي

، و پرسيدند كه »تر ندارد:ر چه هست دوستدرست نيست تا انگاه كه خداي را و رسول وي را از ه

بنده مومن «ايمان چيست؟ گفت: آنكه خدا و رسول را از هر چه جز آن است دوستر داري، و گفت، 

و خـداي تعـالي ». نيست تا آنگاه كه خدا وي را و رسول را از اهل و مال و جمله خلق دوستر ندارد

ت از مسكن و مال و تجارت از خـداي تعـالي و اگر پدر و فرزند و هر چه هس«تهديد كرد و گفت: 

 وَ َأْبنـاؤُكُمْ وَ آبـاؤُكُمْ كـانَ إِنْ قُـلْ«داريد ساخته باشيد تـا فرمـان مـن در رسـد رسول دوست تر مي

  )٨٢٩: ١٣٧١(غزالي، ». ِإخْوانُكُمْ

 عالئم عشق از نظر غزالي

شمارد. عالمات محبت را يغزالي هم در كيميا و هم در احياء اسباب دوستي و محبت با خدا برم

كنند: بدانكه محبت گوهري عزيزسـت و دعـوي محبـت در كيمياي سعادت در هفت نوع تقسيم مي

آسان است، پس نبايد كه ادمي گمـان بـرد كـه از جملـه محبـان اسـت، و لكـن محبـت را نشـان و 

  برهانست بايد كه از خود طلب كند، و آن هفت است:

و رسول صلوات اهللا عليه گفت: هر كه ديدار خـداي دوسـت دارد اول انكه مرگ را كاره نباشد، 

  مرك را كاره نباشد.

عالمت دوم آن بود كه محبوب حق تعالي بر محبوب خويش ايثار كند، و هر چه داند كـه سـبب 

قربت وي است نزديك محبوب فرو نگذارد، و هر چه سبب بعـد وي اسـت از آن دور بـود، و ايـن 

هـر كـه «لي به همه دل دوست دارد چنانكه رسول صلوات اهللا عليه گفت: كسي بود كه خداي را تعا
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  ».خواهد كه كسي را بيند كه خداي را به همه دل دوست دارد

تكلف، كه هر كه عالمت سيم آنكه هميشه خداي تعالي بر دل وي تازه بود و در آن مولع بود بي

  خود هيچ فراموش نكند.چيزي دوست دارد ذكر آن بسيار كند، و اگر دوستي تمام بود 

عالمت چهارم آنكه قرآن را كه كالم وي است و رسول وي را و هر چـه بـوي نوسـت دوسـت 

انـد. بلكـه همـه دارد، و چون دوستي قوي شـد همـه خلـق را دوسـت دارد، كـه همـه بنـدگان وي

موجودات را دوست دارد كه همه افريده اوست: چنانكه هر كه كسي را دوست دارد تصنيف و خـط 

  وي دوست دارد.

عالمت پنجم آنكه بر خلوت و مناجات حريص باشـد، و آرزومنـد باشـد كـه شـب در آيـد تـا 

زحمت عوايق بر خيزد و وي بخلوت با دوست مناجات كند، چون خواب و حـديث از خلـوت بـه 

  شب و روز دوست دارد و دوستي وي ضعيف بود.

  بيفتد. عالمت ششم آنكه عبادت بر وي آسان شود و نقل آن از وي

عالمت هفتم آنكه همه بندگان مطيع وي را دوست دارد و بر همه رحيم و مشفق بودن و هميشه 

دّاءُ«عاصي آن را و كافران را دشمن دارد، چنانكه گفـت:  ، (غزالـي، »بَيـنَهُم رُحَمـاءُ الكُفّـارِ عَلَـى َأشـِ

٨٥٣: ١٣٧١(  

چراكه انسان را ملزم بـه دوسـتي  دانددر احياء اولين سبب را دوست داشتن نفس خود انسان مي

) و آخـرين سـبب دوسـتي راسـتين بـا خـدا را ٥٢١داند. (همـان: حق براي بقاي جان و نفسش مي

  اند.داند كه در فناي الهي وصفات خدايي مستغرقاي ميمخصوص عارفان وارسته و از خود رسته

ه است نيز مترادف بـا كلمه دوستي هم كه غزالي خود در ترجمة محبت در كيمياي سعادت آورد

گويد دربارة عشـق، (محبـت شـديد) عشق و محبت است و آنچه غزالي دربارة دوستي، (محبت) مي

كوشـد دوسـتي را از نيز گفتني است. در كتـاب كيميـاي سـعادت كـه مخـاطبش عمـوم مردمنـد مي

ا نيـز بـه صـورتي تر از رابطة دو انسان ببيند تا بتواند محبت ميان خدا و بنـده راندازي گستردهچشم

قابل قبول در حد درك مردم عادي درآورد و مخالف متكلمان را نسبت به مساله محبـت در تصـوف 

انداز خـاص اعتبار سازد، اما غرض اصلي او از بيان دوستي، دوستي محـدودتر و نـاظر بـه چشـمبي

وسـتي صوفيه است و دربارة عشق الهي و مسـائل و مشـكالت مترتـب بـرآن. غزالـي در تعريـف د

». دوستي ميل طبع است به چيزي كه خوش بود اگر آن ميل قوي بـود آن را عشـق گوينـد«گويد: مي

داند كه موافق طبع باشد. پيداست كه اين چيـز را چيزي مي» چيزخوش«) غزالي ٨٣١: ١٣٧١(غزالي، 

توانـد هـم انسـان باشـد و هـم اشـياء محسـوس و هـم مـدركات عقلـي و خوش يا موافق طبع مي

داند زيرا عقيده دارد كه خوش يا نـاخوش حسوس. غزالي معرفت را بر عشق و محبت مقدم ميغيرم
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 ٢٧٧ /محبت و معرفت در آثار غزالي

تواند نتيجه گرفـت خـوش نبودن چيزي براي انسان مشروط به آگاهي است. اگر چنين باشد پس مي

شود يا از راه عقل. بنابراين هـر يـك از يا ناخوش بودن اشياء يا از راه حواس براي انسان حاصل مي

ياء كه بتواند لذتي از طريق يكي از حواس در انسان ايجاد كند محبوب انسان است، چنان كـه هـر اش

چيزي هم كه از طريق عقل بتواند موجد لذت باشد نيز محبوب است. غزالي لذت حاصل از حواس 

و حواس پنج است و هر يكـي را لـذتي اسـت، و بـه «نويسد: دهد و ميرا به خود حواس نسبت مي

هاي لذت وي را دوست دارد، يعني كه طبع بدان ميل كند: لذت حاسـه چشـم در صـورت سبب آن

نيكوست و در سبزه و آب روان و مثل اين، الجرم اين را دوست دارد؛ و لـذت گـوش در آوازهـاي 

ها؛ و لـذت هاي خوش است و لذت ذوق در طعامخوش و موزون شنيدن است؛ و لذت شم در بوي

اين همه محبوب است، يعني كه طبع را بدان ميل است، و اين همه بهـايم  لمس در ملموسات نرم، و

  (همان)». را باشد

شود غزالي انسان را در لذت حاصل از راه حـواس بـا حيوانـات مشـترك همان طور كه ديده مي

داند تا بعداً ثابت كند لذت عقالني كه خاص انسان است، فصل مميز ميان انسان و بهايم اسـت و مي

ذت شريف تر از ساير لذات است. بلكه تمهيدي است تا نتيجه بگيرم كه آنچه در ادب فارسـي اين ل

خواه ادبيات عرفاني و خواه غير عرفاني در ارتباط با نظر غزالي، آن نوع عشقي است كه محبـوب آن 

انساني است و انگيزة آن صورت زيبا و حاسة ادراك آن چشم، كه اغلب عقل و عواطف انساني نيـز 

شود و سرشت آن را با سرشت لذت حاصل از غرايز حيواني بـه كلـي بب تشديد و تلطيف آن ميس

هـا و صـفات مـذموم و پسـت كند تا آنجا كه خود نردبان خروج از دامچالة تنـگ نظريمتفاوت مي

  گردد.حيواني و كمند عروج به قلة صفات و خلق و خوي فرشتگي و الهي مي

  گيري:نتيجه

توان گفت: معرفت نوعي آگاهي حاصل از تجربـه و علـم و گـاه كشـف و ميبندي در يك جمع

هاي مختلف براساس تجربيات شناسان و آگاهان علوم انساني و عرفاني ديدگاهشهود است و معرفت

اند از جملـه: از همـة انـواع مـذكور و شناخت آگاهي روحي و ذهني خود تقسيماتي درآن ارايه داده

نها هجويري هم عصر وي، معرفـت عـارف تـوام بـا علـم را از عـالم بـدون معرفت قبل از غزالي، ت

دهـد هاي پژوهش نشـان ميداند و همه تقسيمات ديگر پس از غزالي است. يافتهمعرفت، متمايز مي

  كه:

غزالي عشق و معرفت را يكي از مقامات عرفاني دانسته و ابزار شـناخت و معرفـت در آثـار وي 

يست؛ اما تنها راه وصول به كمال و حقيقت را معرفت شـهودي شـناخته اعم از حسي، عقلي و شهود

  است.
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 ٩٨زمستان  * ٦٢ دهم * شمارهشانز فصلنامه عرفان اسالمي * سال /٢٧٨

يـا نـاخوش زيرا عقيده دارد كه خوش بـودن و د دارمقدم مي عشق و محبت را برمعرفت غزالي 

  .است كه از آن داريماي بودن چيزي منوط به آگاهي

هـره گرفتـه است:حسـي، هايش بغزالي هم ازانواع معرفت، (بااندك تفاوت در روش) در انديشه

  عقلي، حق تعالي، راه دل وشهودي.
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