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Islamic mysticism has gone through a long and ups and downs since its inception 

and formation. Mystical literature, like any other science, has its own 

interpretations and terms that writers and mystics use in poetic and prose works. 

Intuition has a special importance and status so that after the emergence of 

mysticism and Sufism, less work can be found that has not been mentioned. In the 

school of discovery and intuition, a shorter way is suggested instead of exhausting 

austerities for inner purification. This shorter path, instead of walking in the 

horizons and the soul, recommends walking in and purifying the heart. The issue 

of seeing God is not limited to the Hereafter. Mystics achieve intuitive revelations 

through special teachings through struggle and self-austerity, and connect the 

seeker to the truth without intermediaries. Therefore, through austerity and 

dressing the soul from any evil, it succeeds in intuition of God. And not only does 

he not go to bad deeds, he even forbids others from doing so, and in this way he 

walks the path of the kingdom well and attains the rank of Caliphate of God. In 

the present study, we examine the position of "intuition" in the Persian works of 

the mystical prose, Ahmad and Mohammad Ghazali.  
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 چکیده:

سالمی عرفان سیر تاکنون شکل گیری و پیدايش زمان از ا شیبی و پرفراز و طوالنی م شت را ن شته سر پ  گذا

ست ص و تعبیرات ديگر علم هر عرفانی، مانند ادبیات .ا س که دارد را خود خاص طالحاتا  عرفا و ندگاننوي

ستفاده می هاآن از منثور و منظوم آثار در ست باز اهمیت و جايگاه ويژه شهود .کنندا طوری ه ای برخوردار ا

شاره نکرده باشد. می را اثری کمتر تصوف و عرفان پیدايش از که بعد  کشف مکتب در توان يافت که به آن ا

 به تر،کوتاه راه اين. شودمی پیشنهاد تریکوتاه باطن، راه تصفیه برای فرساطاقت هایرياضت جای به شهود و

صیه را دل تطهیر و درون در سیر انفس، و آفاق در سیر جای سأله .کندمی تو مختص  تنها پروردگار رويت م

به  ،نفس به دادن رياضتتتت و مجاهده طريق از خاص ارفیمع وستتتیله  به عارفان . نیستتتت آخرت جهان به

شهودی نائل می شفات  سالك شوندمکا سطه بدون را و صل حق به وا ضت  کنند.می مت بنابراين از طريق ريا

مرحله گردد، در حقیقت ستتالك در نفس از هرگونه پلیدی موفق به شتتهود پروردگار می پیراستتتن کشتتیدن و

همواره هوشیار  و چیزیجز جمال حضرت حق  ،کند پوشد و به هر سو نگاه میاز همه چیز چشم می شهود

سان راه ملکوت و بدين  نمايدحتی ديگران را نیز از اين کار منع می رود،نمی کار بد نه تنها به سمتو  است

ضر پژوهش در. شود ل میاهلل نايپیمايد و به مرتبه خالفت  ه خوبی میب ،را سی جايگاه حا  "شهود " به برر

 احمد و محمد غزالی می پردازيم. ،ینعرفافارسی منثور در آثار 

 کلمات کلیدی:شهود،عرفا،احمد،محمد غزالی
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 محمد غزالی از نگاهشهود در  

حامد محمد غزالی در باب شهود عقايد خود را به صورت مبسوطی بیان نموده است. ايشان در اين رابطه ابو 

سیار عارفان، برای خدا گويد: معرفتمی ست، بخشلذت ب شاهده ا سه با م خدا در آخرت  ذات ولی قابل مقاي

ست، اين شاهده نی صور قابل دنیا در م ست ت شاهده علت عدم و نی شتمل دنیا، در او م سراری بر م ست ا  که ا

 معنی اين به خداوند، ذات مشاهده که کنی توجه نکته اين به و بايد نیست مقدور حاضر حال در هاآن کشف

 و نادان عامی افراد چنانکه باشتتد  مقدور اشمشتتاهده تا گیرد، قرار بیننده در مقابل و جهت در او که نیستتت

سات و مادی عالم به که فقط نظرکوته سو شاهده کنند،می نظر مح سام ديدن مانند را خدا م شیاء و اج مادی  ا

 که مخصتتتوص قلب ادراک و دارد وجود نیز چهارپايان در که حواس ادراکات بین در توانندنمی و دانندمی

 و باشتتندمی خدا همیشتته به ياد واقعی، خداشتتناس و عارف افراد که بدان. شتتوند قائل تفاوت استتت، انستتان

 و عظمت و که حاوی نور ترتیبی عجیب و وضتتع با پروردگار از صتتورتی. گیردانس می او ذکر با قلبشتتان

 و جستتمانی عاليق به واستتطه و شتتودمی گیرذهنشتتان جای در و بنددمی نقش قلبشتتان در کنندهخیره زيبايی

 مانع چشتتم، هایپلك بستتتن کههمچنان  کند نمی تجاوز از اين خدا با ايشتتان ارتباط مادی، عالم به پايبندی

ست سات صورت اينکه از ا سو ضوح با کمال مح سمانی کالبد هایعالقه و شهوات پرده شود، ديده و  و ج

 رؤيت به دنیا اين در است، بسته نقش عارفان قلب در خدا از که صورتی گذارندمادی، نمی عالم هایتاريکی

:اعراف(، و در 143«)ترانی لن»فرمايد: می خداوند دلیل همین به و گردد مشتتاهده کامل طور به و شتتود تبديل

 برداشته حجاب ها اين مرگ باگويد: در ادامه می  :انعام(، ولی103«)االبصار تدرکه ال«: فرمايدجای ديگری می

ست شناختی اندازه به عارفی، هر مشاهده گردد،می تبديل مشاهده به عارف قلب شوند و معرفت درمی  که ا

 تجلی برند،می لذت ديگران از بیشتتتر  مشتتاهده در خدا اولیای دلیل همین به استتت و بوده موجود قلبش در

کنند   رؤيت توانندمی عارفان فقط را خدا و دارد فرق مردم عامه برای او تجلی با صتتتديق، برای ابوبکر خدا

 خیالی صتتورت کهچنان .گرددمی مبدل مشتتاهده و رؤيت به شتتودمعرفتی که در قلب عارف ايجاد می چون

ست، شاهدهمی تبديل ظاهری ديدن به که ا شدن و قرار  شود  با اين تفاوت که م خداوند نیازمند به رو به رو 

 (. 248:1380باشد) غزالی،نمی مکان گرفتن در

شناخت و معرفت  ست ولی او اين  شناخت و معرفت خدا برای عارفان لذت بخش ا گرچه غزالی معتقد بود 

شاهدهرا معاد ضرت در آخرت نمی ل م ست وذات ح شت : بدلیل تعلقات دنیوی و خواهش  دان اظهار می دا

اما با توجه به اينکه انسان های نفسانی و داليل و اسرار نامعلوم انسان در دنیا نمی تواند خداوند را رويت کند 

سی  ست افزون  بر ادراکات ح شم دلبا می تواند خداوند را از درک قلبی برخوردار ا  ت کند از اينروروي چ

نمايند و بدين  می انوار الهیخويش را مملو از  وجودکار و مجاهدت با نفس عرفا و اولیا الهی با خواندن اذ

صورتی از پروردگار را که حاوی نور و زيبايی خیره کننده اسان با او انس می قلب و ذهن  ست. در گیرند و 

حتی عارفان و  ت نمايندد و خداوند را بی واستتتطه رويحد تجاوز کر از اين تواناما نمی دهندخود جای می

ای اين مقدمه و زمینه . وابهای دنیوی او نیز از بین میرودناتوانی ها ی جستتتمانی و حجاولیا الهی، اما با مرگ 

و رويت تا بدين طريق خداوند را بی واستتطه مالقات اما اين مشتتاهده  شتتودمیدرک معرفت حقیقی او  برای

از همه بیشتر  ا خدا. بنابراين اولیدارد بستگی معرفت هر انسانیبه میزان شناخت و  نیست وبرای همه يکسان 

رو به رو شدن با او و قرار گرفتن در معنا مشاهده خداوند به ذکر است  الزم به. از اين مشاهده لذت می برند

 .نیست يك مکان خاص
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روی  و عالئق همه از بريدن ناپستتند و صتتفات و محو مجاهدت: از استتت عبارت طريقت،»: گويدمی غزالی

 آن را و شد خواهد بنده دار قلبعهده خداوند خود آمد، دست به اينها همه وقتی که. متعال به خداوند آوردن

شن علم انوار به ضه می آن بر را خود رحمت و سازدمی رو شکار او بر ملکوت سرّ که تا کندافا  و شود آ

 انتظار در و کند تصفیه را خود که است است، اين بنده عهده بر آنچه .زندمی کنار او چهره از را جهان حجاب

سانی (. غزالی معتقد است سالك بعد از مجاهدت با خواهش های نف51:1361 بنشیند)غزالی، رحمت خداوند

سد. او بر اين باور بودايل به طريقت مو امیال دنیاوی و غلبه بر رذ ند حاکم بر قلب او در اين حال خداو .ی ر

ه امور و واقف به استتترار ملکوت دارد و او را عالم باو بر می یو موانع را از پیش روها می شتتتود و حجاب

  به عبارت ديگر خداوند همه امورات او را برعهده می گیرد و کار بنده تنها تزکیه و تصتتفیه نفس و ستتازدمی

ستامی ّسك ،دين پذيرفتن حقیقت قوام گويد:لی می. غزاد به رحمت خداوند ا ستن تم  عقیده آن يا اين به ج

 نه استتت باطنی ذوق دينی، حقیقت. کند را ادراک آن عقل که استتت آن از برتر حقیقت، بلکه دينی نیستتت 

 و روح قلمروی در بلکه نیست  تصرّف عقل حیطه در دين. جامد عقايد از ایمجموعه يا شرعی مجرّد احکام

ست ذوق ست که عقل بخواهد آنرا درک کند . او 51:1361 ) غزالی، .ا ست دين برتر از آن ا (. غزالی معتقد ا

دين در تصرف و تملك عقل نیست بلکه در  او اظهار داشت. درک حقیقت عاجز و ناتوان می داندعقل را در 

ست . به عبارت ديگر ، او  يك عقیده  درو يا  داند نه تأيیدحقیقت دين را ذوق باطنی میقلمرو روح و ذوق ا

. 

سوق داد،  صوف و عرفان  سمت ت يکی از عوامل بارزی که غزالی را بعد از آن همه مقامات عالی و علمی، به 

باشند از میبزرگترين و معتبرترين منابع  به اين نتیجه رسید قرآن و احاديثتحقیق در خصوص معرفت نفس 

 کرد.نها رجوع میو همواره در نظريات خود به آ اين رو

ای که از جاه و مقام و مدارس نظامیه غزالی در ستتی و نه ستتالگی دچار بحران روحی شتتديدی شتتد به گونه

دست کشید و به عزلت گوشه نشینی پرداخت، اين دوره که ده سال به طول انجامید او را چنان متحول نمود 

توان به آن دستتتت يافت. از تنها از طريق دل میتوان به حقیقت رستتتید و که اذعان کرد با بحث و جدل نمی

داشتت حقیقت از اينرو اظهار میاينرو به تصتوف روی آورد تا هم به حقیقت برستد و هم به آرامش روحی، 

ست و چون آنها  صوفیان ا ستین نزد  سرار را برترين طريق . آيات و احاديث توجه می نمايندبه باطن دين و ا

 .  باشندمدی )ص( مییدن به آن کشف نور محرسجهت 

صوفیان سته در از نظر غزالی  ستند که پیو ستانی ه سته از موحدان و خداپر ذکر خدا و مبارزه با هوای  آن د

کیه نفس و راه تز پیوستتته در کنند ونمايند و در طريق حق ستتیر و ستتلوک میاض میاز امور مادی اعر نفس

شتتهود رستتیده اند  به مقام کشتتف وبرند، می خويش در رياضتتت و مجاهدت به ستتر ،معالجه عیوب و آفات

 (.83ل، ص )المنقذ من الضال

 گويد:شطحیات عرفانی می غزالی در دفاع از

اند اند بر اين باورند که به جز خدای واحد چیزی را نديدهعرفا هنگامی که به آستتتمان حقیقت عرور کرده

هیچ چیز  فنا و جذبه محض افتاده اند کهن در ناکشتف و شتهود به اين حقیقت رستیدند چاز طريق آنانی که 

شتن خويش را نیز خود را فراموش بینند، حتی خوجز خدا را نمی شدهمیي ست  شرابی م اند که کنند آنها با 
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ما اعظم شانی( او معتقد بود عقلشان را از بین برده است بعضی از آنان )الحق( گفته است و بعضی)سبحانی 

شاق سته از کلماتی که  ع ستی  در آند شايع نگردندمیان پنهان کرد تا در گويند بايد میهنگام م با چون  ،عوام 

فهمند که اين وحدت توجه به اينکه عقل میزان حق در روی زمین استتتت، آنان بعد از رهايی از آن حال می

ربی، )يثساسات عاشقانه چنین می سرايند واقعی نبوده بلکه شبه اتحاد و مانند گفته عشاق است که در اور اح

1372 :154. ) 

:انفال( نفس را حايلی بین انستتتان و خدا 24« )بین المرء و قلبه و اعلموا انّ الل ّه يحول»او با استتتتناد به آيه : 

ست.می سگفت از اين رو می دان سد پس میخدا را  یک شنا سد که نفس خود را ب سشنا نفس خود را  که یک

شناخت يکی، شناخت ديگری محال اين دو مالزم يکديگرند و بدون شناخته، به عبارت ديگر خدا را ناسد بش

 است.

ق( را پیرامون مبانی دين به رشتتته تحرير در آورده، 492الدين) حامد محمد غزالی گرچه کتاب احیاء علومابو 

 پردازيم:مطرح نموده است که در ذيل به شرح آنها میدر آن  در خصوص شهود نیز ایاما مطالب ارزنده

 نوع از دالنصتتاحب کشتتفیات. استتت خیال کمال ديدار که چنان استتت معرفت کمال معتقد بود: مشتتاهده او

 گشودن و سبب باشد می خطاناپذير قلبی مشاهده اما. پذير است خطا چشم چون. نیست رس  چشم با مشاهده

 دارد  وجود خطا احتمال حسی رؤيت در. ندارد معنا کذب دل، بصیرت گشودن از پس و شودمی دل بصیرت

 حاصل ذهن در هايیصورت حسی قوای سلسله طريق از آن، در و است باواسطه شناخت نوعی احساس زيرا

غزالی  .(112ص ،1356 غزالی،) «ندارد امکان خطا آيد،می حاصل بصیرت نور با که باطن علم در اما. شودمی

بر اين باور است که غايت مشاهده معرفت و شناخت پروردگار است که از طريق دل و باطن حاصل می شود 

ی خطاپذير تی که مصون از خطاست اما رويت حس. مشاهده قلبی ، بصیرت دل را به ارمغان می آورد ، بصیر

ست چون ست که در ذهن پدي ا سمانی ا سطه يکی از قوای ج شناخت بوا د می آيد بنابراين امکان اين نوع 

 رويت و مشاهده حضرت حق با چشم ظاهر میسر نمی باشد زيرا چشم خطاپذير است . 

 روز قیامت در رستت   چشتتم با خداوند رؤيت به معتقد اشتتاعره، همانند کالمی نظر از رؤيت مستتأله غزالی در

 به عرفانی نگرش  که دهد نشان تا ، آورده"حال محبت "عنوان  زير را رؤيت مسأله عرفانی، نظر از اما. است

 اين داردامکان پذير می داند و اظهار می ، دلاز طريق را دنیا در خداوند رؤيت از اين رو. دارد موضتتتوع اين

از . و عقلی نقلی از داليل خداوند رؤيت اثبات برایاو . شد خواهد رؤيت به تبديل آخرت در دنیوی معرفت

ستنادجمله  ضرت  به ا ست ح سی )درخوا شاره میمو  اينکه داردکند و اظهار میع( مبنی بر رويت خداوند ا

 است محال دنیا در رؤيت که معناست :اعراف(بدين143« )ترانی لن» فرمايند:می موسی)ع( جواب در خداوند

ناد به وی. نیستتتت آخرت به تعمیم قابل موضتتتوع اين اما يدرک  هو و االبصتتتار تدرکه ال» آيه با استتتت

دنیا به سبب حجابهای نفسانی امکان پذير نیست و بر اساس  در خداوند گويد: رويتمی :انعام(،103«)االبصار

رويت  آخرت را در خداوند توانمیبر اين باور ستتت.  :قیامت(22« )ناظر  ربها الی ناضتتر  يومئذ وجوه» آيه

 چشم است، چون چشم انسان ضعف دلیل جهان از يك سوی به در خداوند عدم رؤيت کرد. او معتقد است

سم مادی مادی ست و ج سوی ديگر مربوط به. ندارد را الهی نور ديدن تحمل ،ا سم تیرگی و از   تاريکی و ج

 .است انسان نفسانی شواغل
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بود، و در اين رابطه  شتترعی تابع موازين بايد ستتلوک و ستتیر در معتقد بود عرفا، از غزالی همانند بستتیاری

 هرکس و. است بندگی معنی و سعادت راه ضرورتِ احکام، با حدود مالزمتِ و ازشريعت متابعت» گويد:می

 با استتتناد به آيات کريمه قرآن در (. غزالی64:1387 غزالی،) «خواهد شتتد هالک تبعیت نکند شتترع حدود از

اوند ، رويت خد 1به معنای قلب در آيات قرآن« فواد» تبیین رويت و بصیرت قلبی می گويد : با استناد به کلمه

ست سی به آيه از طريق قلب امکان پذير ا صارُ و  لکِنْ ت عْم ى  »سوره مبارکه حج  46. او با تا ف إِنَّها ال ت عْم ى الْأ بْ

دُورِ غزالی  .همان مشاهده و شهود ملکوتی است( رويت و بصیرت باطنی ،»گويد : می«  الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّ

شريعت ست را تبعیت از  ساس ر  هایپايه تبیین در ویشمارد. میاری و عدول از آن را هالکت و گمراهی گا

صوف سفه خود می ت سو اهلل از قلب کردنِ پاک و دل طهارتِ» :گويدو فل شرط ،ما ستین   چون آن آغاز و نخ

)  «خداست در کلی فنای آن پايان و خداست ياد در معنی تمام به قلب استغراق مستلزم نماز در االحرامتکبیره

های زدودن از دل از کژی و خواهش و سیر و سلوک مقدمه و اساس(.  غزالی معتقد است 128:1361 غزالی،

 .نفسانی و مبرا کردن آن از غیر خداست

 عبارت آن و است مقربان و صديقان علم آن و است باطن علم مکاشفه،»غزالی در بحث مکاشفه معتقد است: 

مرتب  وجه بددريا آدمی نور، بدان و. شود پاک نکوهیده صفات از که وقتی آيد، پیدا در دل که نوری: از است

 و خدا با تمعنی مالقا و آدم برای ديو دشتتتمنی کیفیت و پیامبر و پیامبری معرفت و دنیا، و آخرت گردانیدن

 روشتتن اکاره اين در صتتري  حق تا پرده برخیزد، که خواهیممی مکاشتتفه علم به ما ...و وی کريم وجه ديدن

 هیچ و بدرخشتد او در هاحقیقت باشتد، حق برابر دل در و شتود باز دل از حجاب آنچه اندازه به پس. شتود

 نايیروش آن و است خداوند لقای و وصل عارفان همه مقصد .تعلم و رياضت به مگر علم بدين نیست راهی

 غايت نآ و خیال ادراک استتکمال ديدن،. اندداشتته نهان او برای که آن را نداند نفستی هیچ که استت چشتم

ست کشف ست، کشف غايت که خوانند بدان رؤيت را آن و. ا ست چشم در اين که به خاطر نه ا  دخداون. ا

 ستتازد. پسخود مفتخر می لقا، و رؤيت به مقام و آخرت در و ايمان و معرفت نور به در دنیا را ستتعادت اهل

 آخرت در نظر لذت نیابد، دنیا در لذت معرفت که هرکس و بیندنمی آخرت در نشناسد دنیا در را خدا هرکس

 (. 12:1386، جویاست) خوا ديدن اصل چون نیست، مهم آخرت در رؤيت محل .نیابد

امیال نفسانی  و پیروانشوند میاشفه علم باطن است و مقربان وصديقان از آن بهره مند غزالی معتقد است مک

ست. و عاليق دنیوی از آن بی بهره هستند شفه در افراد  و معتقد ا ستهمیزان مکا شناخت  ب به میزان معرفت و 

ضرت باری ضت و زد ددارتعالی میاز ح سیله ريا شود مگر به و صل نمی  ودن دل از حجابها و و اين امر حا

شد، ، بنابراين هر کهاموانع پلیدی شتری برخوردار با شفه برتر ا س از معرفت بی ست جايگاه او در مقام مکا

حجابها از پیش رو برداشته می ر و دائمی باشد همه م. چنانچه مکاشفه مستمکاشفه داللت بر صحت فعل دارد

علوم است نشان و عالمت مکاشفه در عارف پريشانی و سرگردانی او در آثار  شود. چون مکاشفه غايت همه

ا به نور . خداوند اصل سعادت را در دنیعاليم محبت خداوند نسبت به اوست خالق است و اين از نعمات و

خودش را عطا می نمايد . از اين رو هر  و لقاو در آخرت به آنان مقام رويت  سازدمیمعرفت و ايمان مفتخر 
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نیا از . همانطور که اگر در دم توفیق ديدار او را نخواهد داشتتتکستتی خدا را در دنیا نشتتناستتد در آخرت ه

در آخرت هم از مشاهده او محروم خواهد شد . غزالی معتقد است محل رويت  معرفت خالق بی بهره باشد،

 در آخرت مهم نیست چون اصل ديدن حضرت حق است .

 ه. ق( امام محمد غزالی 499االنوار)  وهمشکشهود در 

ستموضوع  سیر آيه نور ا شکاه االنوار تف ست،تأويل .م معطوف به معرفت ويژه به  عرفانی و کشفی، تأويلی ا

صوفیانه سیری غزالی ، بايد  .نام معرفت  شنی از اين قبل از پرداختن به تأويل های قرآنی در آثار تف صور رو ت

خارر از ، امور عقل ندارد. موضتتوع معرفت صتتوفیانه، نستتبتی با محستتوستتات و معرفت داشتتت. اين معرفت

سات و قلمرو عقل  سو ستمح سطه نا ست. و وا . از نگاه غزالی راه دريافت یل به اين معرفت، دل يا روح ا

هم عمیق با علم لدنی و ونی مفسر است. صاحبان ف، بلکه از راه کشف درقايق نه از طريق داللت های الفاظح

راک . به عقیده وی اين چنین ادوند اين استترار را درک خواهند کردمکاشتتفات باطنی و بدون واستتطه از خدا

هر » . اساس مراتب معرفت متفاوت استشود ود و حضور در محضر الهی فراهم میاسرار قرآنی تنها با شه

( با 1/337)احیاء علوم الدين ، « از حالی و وجدی برای عارف و درک کننده قرآن حاصتتتل می شتتتود فهمی

ادامه می نی تا ژرفای آن ( که از ستتط  معانی قرآدر يك حرکت صتتعودی )فراتر از تاويلتدرر صتتوفیانه و 

 .رت حاصل می گردد، حقیقت معانی برای مفسر اهل بصیيابد

اهل نظر و بصتتیرت  اند که از هرآنچه ديدهآنها به موجودی دستتت يافته »گويد: وی در وصتتف واصتتالن می

نها کسانی گويد: آم واصالن میدر تعريف مقا غزالی (.291:1367غزالی، «) ايشان ادراک کرده است، منزه است

شناخت خ شدندهستند که موفق به معرفت و  شان ديدهکه آنچه را  همه هاآن. القی بی همتا و غیرقابل وصف 

شده و در پرتوادراک کر سه گروه  .اندگرفتهجمال و قدس قرار ده، سوخته و نابود  او آنان را به ترتیب زير به 

 ورزد.کند و تنها به تشري  گروه اول اهتمام میتقسیم می

 نمانده باقی حق واحد جز برايشان و اندشده فانی خود هاینفس از که اند "الخواص خواص "گروه اول:  -1

ست شان. ا ست 276:1367غزالی، )  «اندحال و ذوق» دارای اي صف گروه اول معتقد ا  لآنها اه(.غزالی در و

ستند و شان نخواهی  ذوق ه شدند که جز وجود خالق بی همتا چیزی در وجود ستهلك  چنان در ذات حق م

غايت درجه واصتتالن مراتب مختلفی را طی نمودند که به  به برای رستتیدن گويد اين گروهغزالی میيافت . 

 :عبارتند ازترتیب به 

سنت و احاديث نبوی مرتبه اول : آنها به کلیه فرامین الهی اعم از اوامر و نواهی ذات حضرت  صديق  حق و ت

 )ص( ماجاء الرسول )هر چیزی که از جانب خدا آورده است( ايمان آورده اند .

مرتبه دوم : در اين مرحله که بیانگر مقام توحید است خدمت به خلق و توجه به عنايات حضرت حق را پیش 

 رو خود متصور نمودند .

ستغرق شدند و قلب خود را از خواهش های نفسانی و عاليق مرتبه سوم : در اين مرتبه چنان در ذات حق م

و  176)همان: .لی موفق به شهود حضرت حق گرديدنددنیوی پاک نمودند ، که بدون هیچگونه حجاب و حائ

277.) 
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خواص و الخالص را شتتترح می  عوام و ايمان ، ايمانجايگاه توحید در بین افراد مختلفاو در ادامه با تبیین 

ستا می گويددهد. او در  ست و باين را سرّ راه يابد. چنانچه : توحید تنها اقرار زبانی نی ايد در قلب و روح و 

به زبان يافت ثمره ای در پی نخواهد داشت . چنین فردی منافقی است در بین مسلمانان اما  توحید اختصاص

ست شق ا ست و چنانچه در روح جان گرفت عا و اگر توفیق راه يابی  اگر توحید به قلب راه يافت او مومن ا

 خواص ايمان ثمره صدق و را عوام ايمان به سرّ را يافت به مقام مکاشفه رسیده است . بنابراين می توان  ثمر 

کرد. نمونه اين طريقه  معرفی مکاشفه و مشاهده را الخواص خواص ايمان ثمره و صدر انشراح و بصیرت را

 سوره مبارکه بقره ذکر نموده است . 260در آيه  ابراهیم خلیل )ع( است که خداوند شرح آن را

 و قدس معرفت به نخست، وهله همان در بلکه نرفته، پیش تدريجی نحو به عرور، و ترقی گروه دوم: در -2

 غلبه آخر وهله در ديگران بر آنچه و انديافته دستتتت کرد، منزه هاآن از را او بايد آنچه همه از ربوبیت تنزيه

 او وجه ستتبحات آن، پی در و آورده هجوم ايشتتان بر تجلی ناگهان» و يافته غلبه ابتدا از ايشتتان برای يابد،می

 پیامبر اين طريقه نمونه «استتت ستتوزانده کرد، توانستتتمی ادراک عقلی بصتتیرت يا حستتی ديده را آنچه همه

 (. 1367:292)غزالی، .است( ص) حبیب

غزالی در وصف گروه دوم می گويد اينان کسانی هستند که شهود حضرت حق را به صورت پلکانی و مرحله 

آن ای که حضتتترت حق بر آنها نازل شتتتد به گونهانوار الهی تجلیات به مرحله طی نکردند بلکه به يکباره 

ونه اين طريقه حضتترت محمد . نمه استتتتجلیات )انوار الهی( تمام حجاب ها و موانع بین آنها را از بین برد

 .)ص( است

سوم: میان -3 ستند اهل از گروه دو گروه  سمان به عرور از پس عارفان»: معرفت ه متفق القول بر  حقیقت، آ

 عرفانی صتتتورت به برخی در حالت، اين اما بینند،نمی چیزی وجود در حق، حضتتترت جز بهاين باورند که 

شان از کلی به کثرت، و آمده در حال و ذوق صورت به برخی در و علمی ست شده منتفی اي  که آنگاه پس. ا

 آن که دانستتتند بازگشتتتند، استتت، زمین در خداوند میزان که عقل ستتلطان به و يافت تخفیف آنها مدهوشتتی

  (.276:1367غزالی،) «است بوده اتحاد مشابه بلکه اتحاد، حقیقت نه ،(حال)

دهد و در توصیف آنها می گويد : عارفان بعد از دستیابی به قرار می پیشینگروه دوغزالی اين گروه را در بین 

ذات بی همتا خداوند چیزی نديدند . با اين فرض که برخی از عرفا  به جزحقیقت و مقام کشتتتف شتتتهود 

تبیین آن می باشند و برخی ديگر از طريق )ذوق و  دبصورت علمی به اين اصل رسیدند و بدين سان درصد

کر آن حال )سحال( به اين اصل رسیدند به گونه ای که کثرت به يکباره در وجود آنها رخت بر می بندد و در 

باشتتد )مثل انا که درک آنها برای همگان میستتر نمییات( حو مدهوشتتی( عباراتی را بر زبان می آورند )شتتط

شتتوند و عقل بر آنها استتتیال می يابد می فهمند آنچه در آن )حال( از آن حال خارر میالحق(. اما زمانی که 

  .در اور احساسات بیان گرديده است اظهار کردند حقیقت جمع نبوده بلکه مشابه اتحاد بوده که

کا ُ اونْوارو احیاء العلوم و  من الضتتتالل المنقذبا تاستتتی به کتب  توان ديدگاه امام محمد غزالی در می مِشتتتْ

 خصوص شهود را به شرح زير عنوان کرد: 
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ستناد به آيات  سی)ع(، اظهار  110تا  61امام محمد غزالی با ا ضرت مو ستان ح سوره مبارکه کهف پیرامون دا

می دارد شهود ريشه در قرآن کريم دارد. او شهود را دريافت حقیقت عالم ديگر و کشف اسرار و عمق وجود 

 داند. هستی می

شهود را نمونه ای از وحی میغزالی اله ست و معتقد بودام و  شهودی و  دان سلوک و طی مدارر  سیر و  در 

عرفانی بايد ابتدا آن چه را که علما کستتب کرده اند، به دستتت آورد و در آن تأمل و تفکر کرد او صتتوفی، را 

ستگار می داند که ابتدا علم بیاموزد و بعد به تأله و  صوف پیش از علم ر صوف روی آورد، وی گرايش به ت ت

را خطری بزرگ معرفی می کند به عبارت ديگر غزالی اظهار می دارد کشتتف و شتتهود با تعقل و تعلیم آغاز 

شفه ختم میمی صرفاً دينی و يا حتی تعمق در شود و به مجاهده و مکا ست،  شود اين تعلم و تعقل ممکن ا

ستورهای عرفانی و يا نوعی تف شد مهمد ستداللی با های احتمالی در جلوگیری از لغزش ترين وظیفه عقلکر ا

صود  سیدن به مق صیر جهت ر شد و راهنمای کارآزموده و ب شتن مر ست دا ست غزالی معتقد ا سلوک ا سیرو

درخت بی ثمره و داند و آن را به نهايی شرطی ضروری است او سیر و سلوک بدون راهنما را غیر ممکن می

 کند.ه عنقريب خشك می شود تشبیه میک خود رويی

گويد: در عالم وجود جز خدای تعالی چیزی نیست و هر چه غیر اوست به اعتبار غزالی در مشکاه االنوار می

 اند.گويد: عارفان در کمال معراجشان ناظر به اين حقیقتذاتش عدم محض است. او در تأيید سخن خود می

سان يگانه موج ست: ان سان را در غزالی معتقد ا ست که نور الهی در تمام مراتب آن تجلی می کند و ان ودی ا

ورای عقل با ارتباطی مستتتتقیم به عالم علوی )عالم ماوراء طبیعت( که مجرد و منزه از ماده استتتت متصتتتل 

سد که  سازد ومی شنا سی می تواند خدا را ب ست از اينرو تنها ک شناخت پروردگار ا سبب  اين رحمت الهی 

 خته باشد.خود را شنا

پردازد، غزالی پس از بحث طوالنی در اثبات امکان رؤيت خداوند در جهان آخرت، به طرح يك پرستتتش می

شم  شه س  اينکه: آيا در آخرت، رؤيت خداوند به چ سش اندي سخ به اين پر شم دل؟ پا ر خواهد بود يا با چ

آيا گرايش عرفانی او بر گرايش کالمی او چیرگی دارد و او  کند،در خصوص اين سؤال مشخص میغزالی را

به اين  ایبه گونه هنوز در بند تفکرات کالم اشتتعری استتت؟ غزالی با رندی، يا همچون عارفان می انديشتتد

او گرايش عرفانی خود را آشتتکار ستتازد و خود را مقید به کالم اشتتاعره نکند،  کهپرستتش پاستتخ می دهد 

ها ندارند و آن به ديدگاهاين اين باب ديدگاههای مختلفی دارند اما اهل بینش توجهی  مردمان درگويد: می

سأله ن، چنان مشغول عشق ورزی به زيبايی خداوند هستند ست  کنندمیتوجهی به اين م که محل رؤيت دل ا

ر يا چشم ر باشد چه محل آن چشم س   -است  از خداوند ، زيرا آهنگ مؤمنان تماشای زيبايی و لذت بردنس 

چیزی کند اظهار میداند و ر يا چشم دل را بی فايده میس  بحث در مورد رؤيت با چشم از اينرو او  و چه دل.

شم  ست. فرقی نمی کند که زيبايی الهی با چ شای زيبايی او که ارزش بحث دارد امکان رؤيت خداوند و تما

دل عارفان استتت و در  ،در دنیا اوندمحل معرفت خدبايد توجه داشتتت ستتر رؤيت شتتود يا با چشتتم دل  اما 

چشم اخروی چون ر تناسب بیشتری دارد، معرفت تبديل به ديدار خواهد شد و ديدار با چشم س  اين  آخرت

می بیند ولی چشتتم اخروی بدون نیاز به « جهت» به. چشتتم دنیوی اشتتیا را استتتبا چشتتم دنیوی متفاوت 

. قرار نخواهد گرفت« جهت»شتتدن در  هداوند برای ديدين رو، خا ، خداوند را رؤيت خواهد کرد، از«جهت»



 

2071 

ال
غز

د 
حم

و م
د 

حم
ر ا

نظ
ز م

د ا
هو

 ش
گاه

جای
 

 
ست که گواهی دهد که هیچ موجوديتی به  صوفی در اين ا صعود معنوی يك  از نظر امام محمد غزالی غايت 

 جز خدا نیست و اينکه هر چیزی به جز خدا نابود شدنی است.

خدای اند. دجايز می ازاين رو، رويت او را ممکن و . داندمی علم و کشتتتف نوعی را خداوند رؤيت غزّالی

ا و تعالی با وجود منزه بودن از صتتتورت و مقدار و مقدس بودن از جهات و اقطار، در آخرت به چشتتتم ه

 شم انسان،مادی بودن چ -1جهان به دو دلیل است:  در خداوند رؤيت ديدگان ديدنی است. او معتقد بود عدم

 ذايل نفسانی.رهای دنیوی و خواهش -2. ندارد را الهی جمال ورن ديدن تحمل مادی، چشم چون

 احمد غزالیشهود از منظر   

ای که حاوی مطالب ارزندهاستتت  یعرفان 1از متون مغلوب ی يکیاحمد غزالشتتیخ  ق(488)الحقیقبرستتالب بحر

 هفت» در را سلوک و سیر بحرالحقیقه در غزالی است او محمد ترکوچك برادر در خصوص شهود است. وی

 و استتت مشتتاهده هفتم»: گويدمی خصتتوص اين در و خواندمی مشتتاهده را هفتم بحر دهد وشتترح می «بحر

ست فقر وی گوهر شاهده و ا صفی هیچ درعبارت تعالی، و سبحانه حق م صف چه هر که نگنجد، و  کنی و

 در که حرفی اين و کند دور ايمان از مرتبه را خود واصف تا کند، نزول جهت و مکان به نشان و پذيرد نشان

 بند در که خوانند بنده بدان را بنده که خدائی، حق خود از بطلبند تا است، مرد ابتالی برای شد، گفته مشاهده

ستی شرح می دهد و 77، ص 1356)غزالی،  «.بود وی دو سلوک را در هفت بحر  سیر و  شیخ احمد غزالی   )

: انستتان بعد از پاک نمودن دل از خواهش گويدمشتتاهده می نامد. او در تعريفمیآخرين بحر را مشتتاهده 

. او کسی را که به مقام مشاهده گاه الهی به اين مقام خواهد رسیدنفسانی و عاليق دنیوی و احساس نیاز به در

ست صفتی  را هر نور او برسد زنده و پاکیزه می خواند و وجودش را منور به انوار الهی می داند و معتقد ا به 

شفه ،حق تا» :گويدی خالق و نیازمندی مخلوق می. او در عدم درک بی نیازنیك می آرايد  بنده بر را خود مکا

ر بنده نگرداند، کشتتتف  بحرالحقیقه در غزّالی احمد. (77همان، )«نداند را خود نیازمندی و حق نیازیبی ستتتِ

اين  در داند. ورادف و هم معنی مشاهده میمت را مکاشفه او است داده اختصاص مشاهده به را مبسوطی فصل

 سالك است معتقد . اواست سالك ديدگان مقابل از هاحجاب رفتن کشف، کنار از : منظورگويدخصوص می

وی بر اين باور استتت  نامد، عبور کند.می نور را هاآن که پانزده مرحله از بايد مشتتاهده مقام به رستتیدن برای

 تا شود،می ترزالل و تروی صاف دل مرحله، آن از گذر با که. شودمی تابانده سالك بردل نوری مرحله درهر

او معتقد است مشاهده . شودمی نائل حق وصال قرب به و رسته مادی عالئقکل  از او دل که پانزدهم مرحله

و  کامل را خود معشوق شرايطی چنین است در اغیار از دل زدودن اين ديدار شرط و .است دل چشم با ديدار

 .پنداردمی معشوق جای به را خود ديدار، وضوح فرط از عاشق و نماياندمی عاشق به حجابی هیچ بدون

 (74:1356: )غزالی،و ثمرات آن به شرح زير می باشند غزالی احمد انوار پانزده گانه شیخ

ای که به راز شود به گونهمیها و پاکی آن نورهدايت در اوکشف شود، اين نور سبب زدودن دل از پلیدی) -

ست در  .(بردعبادت خود پی می سالك هويدا میمرحله اين احمد غزالی معتقد ا  او شودنور هدايت در قلب 

                                                                                                                                                             
 

 



 

2072 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

سیله مناجات و عبارات با خالق بی همتا ارتباط خويش را  ستحکم می کند تا وجود خودبو را از کژی  با او م

 ها تطهیر نمائید .

سالك مینور عنايت در او ک) - سبب غنا و توانگری  شود، اين نور  نیازی ای هم پی به بیشود به گونهشف 

شق و محبت خالق بیخالق می کند که همه نیکويی و نعمات قرارش میبرد و هم به نیازمندی خود و چنان ع

. اين عارف می تابددر قلب ، نور عنايت باور است بعد از طلیعه نور هدايتاحمد غزالی بر اين  .(بینداو را می

س های نور او را در برابر خواهش سبب اين نور انی و متابعت از آنها قوی می کندنف ضعف هم از . عارف به 

شود و هم به بی  شده و همتايی و بی نیازی خالق پی میبردو نیازمندی خود واقف می  شیفته خالق  . از اينرو 

 همه نعمات او را پاس می دارد .

ضعیف می چنان در دريای) - ضرت حق خود را کوچك و  شامل او ح صمت و لطف خداوند  بیند که اگر ع

در سومین مرحله از انوار سیر و سلوک شیخ احمد .( بخشدنگردد در هر لحظه هزار بار جان خود را به او می

مقدار در پیشگاه عظیم الهی بی چنان خويش راشود و د است عارف به حقیر بودن خود واقف میغزالی معتق

 کند.شامل او نشود، جان خويش را تسلیم او میاگر لطف رحمت الهی که  نگردمی

شاهده مینور معرفت در او هويدا گردد به گونه) - شرق در مغرب ای که آفتاب را م کند که بعد از طلوع از م

احمد غزالی می  شیخ .(هاستتابد و نتیجه اين نور شناخت همه مخلوقات و زدودن دل از تاريکیقلب او می

دل  را از همه تاريکی کند و به ستتتان خورشتتتیدی در وجود اوطلوع میگويد در اين مرحله نور حقیقت 

ست ها و بديهای مردم شناختن همه خوبی. نتیجه و ثمره اين تابش زدايدمی سیله دل ا ای که همه به گونهبو

 .دنکناعم از خوب و بد فرقی نمیعارف مردم نزد 

شکر گذاری نعمات حضرت احسان در او کشف مینور ) - ست که او در  شود و نتیجه و ثمره اين نور آن ا

ست در اين مرحله ا .(بیندحق خود را ناتوان می شش شیخ احمد غزالی معتقد ا سلوک بعد از درخ سیر و  ز 

 توان شمارشرسد که هیچ کس نه شود و به اين باور میات الهی میسان در قلب عارف او متوجه نعمنور اح

 قادر به شکرگذاری از نعمات او است.دارد و نه نعمات او را 

برد و هم نور يقین در او کشتتتف شتتتود، ثمره و نتیجه اين نور آن استتتت که هم به فانی بودن دنیا پی می) -

شتتدن در برابر يکی از علل بی تاب  (شتتود.کند و بدين وستتیله از راز مرگ مطلع میآخرت را مشتتاهده می

درحالیکه دنیا  بدانیم اين امور را مهم و دايمی ها و حريص گشتن در برابر عاليق دنیوی اين است که سختی

محل گذر است ، عارف در اين مرحله بعد از مکشف شدن قلب اش به نور يقین به اين باور می رسد که دنیا 

 ورود به آن سرای جاويد است. برای آخرت باقی است و مرگ بسان پلیفانی است و سرای 

شود، ثمره و نتیجه اين نور آن است که او برای شکرگذاری نعمات خداوند، نور صداقت در او کشف می) -

ور شتتدن قلب : بعد از منشتتیخ احمد غزالی می گويد (و دنیوی. کند نه بخاطر حوائج نفستتانیراز و نیاز می

است.  در پیشگاه احديت کوچکیتسبی  خدا اظهار خضوع وو مناجات  فهمد معنایعارف به نور صداقت می

کند نه برای اخذ حاجات دنیوی و خواهش ستتتان پلی جهت ارتباط با خدا فرض میبه را او دعا و نیايش 

 .نفسانی
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شود، ثمره و نتیجه اين نور آن است که همه چیز را برای رسیدن به خدا طلب نور رعايت در او کشف می) -

شتتیخ احمد غزالی بر اين باور استتت که بعد از تابیدن نور رعايت در قلب عارف او به اين يقین می  (کند.می

 يگر در اين مرحله عارف همه ستتعی ورستتد که از هرچیزی برای رستتیدن به خدا استتتفاده کند . به عبارت د

 خود را رنگ خدايی می دهد تا بدين طريق به معبود خود برسد . تالش

ها و حوائج دنیوی شود، ثمره و نتیجه اين نور آن است که او خود را از خواهشر او کشف مینور انابت د) -

از توبه  انابت دهد، را اينگونه شتترح مینهمین مرحله از مراحل ستتیر و ستتلوک  احمد غزالی (ستتازد.رها می

مستمر از خداوند طلب به صورت پیوسته و . توبه به معنی بازگشت ازگناه است ولی انابت يعنی باالتر است

ثمره  گويدباشد. از اينرو او با بازنگری اعمال خود با عجز و انابه با خالق خويش سخن میکردن، می آمرزش

 و نتیجه اين بازگشت های پی در پی )انابه( تطهیر قلب از خواهش ها و حوائج دنیوی است .

شف می) - سلب شود، ثمره و نتیجه اين نور آن نور اجابت در او ک ست که او هرگونه اختیاری را از خود  ا

شتتیخ احمد غزالی دهمین مرحله از ستتیر و ستتلوک را )نور  (باشتتد.کند و رازی به اراده و مشتتیت حق میمی

اجابت( می خواند و در اين راستتتتا می گويد : بعد از تابش نور اجابت در قلب عارف ، او خود را مطیع و 

اراده هم و عارف با بیان اين مطلب که )اختیار آن به که باشد دست يار(  تسلیم بی چون و چرا خالق می داند

 می پذيرد .و خشنودی رضا  هر چیزی می داند و هم آنرا از روی مقدم بر را و مشیت الهی

شود شود، ثمره و نتیجه اين نور آن است که چنان به حضرت حق امیدوار مینور لطافت در او کشف می) -

ستتازد فت  قلب عارف را منور میگويد وقتی نور لطاشتتیخ احمد غزالی می (بیند.او را می که گويی هر لحظه

و حائلی بین خود و او شتتتود که هیچ حجاب فضتتتل و هدايت پروردگار امیدار میو  چنان به رحمت و عفو

 کند .مشاهده نمی

شف می) - سعادت در او ک ستگنور  ست که او ر بختی و عاقبت اری و نیكشود، ثمره و نتیجه اين نور آن ا

شتتتیخ احمد غزالی اظهار می دارد در  (داند.بخیری خود را در رويگردانی از همه امور مادی و تعلقات آن می

سلوک  سیر و  سعادت به قلب عارف می تابد، اين نور او را به کمال مطلوب يعنی دوازدهمین مرحله از  نور 

کند. به عبارت ديگر ثمره و خواهش های نفسانی هدايت میاز امور مادی و مطلق و رهايی  رستگاری و خیر

 .قرار گرفتن در مسیر معرفت الهی استنتیجه اين نور

شف می) - سانی دل کندن از همه عاليق و خواهش شود، ثمره و نتیجه اين نورنور وحدانیت در او ک های نف

قلب عارف او را چنان شیفته و شیدای ابش سیزدهمین نور به شیخ احمد غزالی بر اين باور است که ت (است.

تواند چیزی نمیهیچ  و در اين طريقکند های نفسانی را ترک میکند که همه عاليق دنیوی و دلبستگیحق می

 .سد و مانع او شود

شف می) - سوز جدايی و فراق درمانده نور جالل در او ک ست که چنان در  شود، ثمره و نتیجه اين نور آن ا

شیخ احمد غزالی  («.گرفتخواست حال خوش و وقت خوش را از ما نمیاگر ما را می» گويد:شود که میمی

بش اين نور بر چهاردهمین نور از انوار ستتیر و ستتلوک را نور جالل می نامد . او بر اين باور استتت بعد از تا

گويد خدايا چرا و میکند گرداندکه زبان به شتتتکايت باز میتاب میدر فراق معبود بی او را قلب عارف چنان

 مرا از وطنم جدا ساختی که چنین در سوز و گذار عشق بسوزم .
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شف می) - ست که همه مقامنور عظمت در او ک ها و امورات مادی پیش او شود، ثمره و نتیجه اين نور آن ا

خدا کند، و جز ذات شتتتود و بدين طريق خود را از هر گونه پلیدی و وابستتتتگی پاک میکوچك و حقیر می

شیخ احمد غزالیگیردچیزی در او جا نمی سلوک .(  سیر و  گويد: عارف بعد از تجلی می در آخرين مرحله 

همتا خدا را از جمیع جهات بزرگ و بیمی برد به حقارت خود ضتتمن اينکه پی نور عظمت بر قلب خويش 

صف می شته میبیند در اين مرحله همه حجابها بین او و خالق و غیرقابل و قلب او مملو از انوار د و نشوبردا

 .گردداز طريق قلب می حضرت حق و شهود به رويتموفق بدين سان  و. گرددالهی می

 توان گفت:ق( احمد غزالی در بحث شهود می488با توجه به کتاب بحرالحقیقب)

 خواند. می مشاهده را هفتم بحر و دهدمی شرح «بحر هفت» در را سلوک و سیر بحرالحقیقه در او

 گويد:شیخ احمد غزالی عشق را برترين راه وصال به حضرت حق می داند و در اين رابطه می

شه  شق همی ست . از اينرو عا شق نیازمندی ا صفت عا ست و بزرگترين  شوق بی نیازی ا صفت مع بارزترين 

 کند.نمیجويد چون همواره نیازمند است و چیزی جز استغناء معشوق او را آرام معشوق خويش را می

دارد: گرچه عقل گزيند و اظهار میاحمد غزالی در راه وصتتال حق ضتتمن ارر نهادن به عقل، راه دل را بر می

شد ولی اينگونه نیست که هر کسی همچون دارو می تواند عقل میبتواند به وسیله آن خويش را درمان کند با

کند گويد: آنچه غفلت با دل میمیاز اينرو بايد از ناصتت  عالم تبعیت کرد او  شتتود عامل گمراهی و ضتتاللت

سوزان با بیگانگان نکند. او بر ضاللت و زدودن ای دل ارر و قربی عظیم قائل بود دوزخ  و برای تطهیر دل از 

 کند:پلیدی از آن  يك دستور العمل چهل روز به شرح زير ارائه می

 ک از غذاهای لذيذ به هنگام افطارانجام فريضه روزه و امسا -

 مداومت در وضو و غسل و سکوت و انزوا -

 نددهر شب هزار بار ذکر الاله االاهلل را بر زبان آور -

شق ناب میشقااحمد غزالی از جمله ع سخن از ع ست که  ستوار گويدانی ا شق ا . مکتب عرفانی او بر پايه ع

در دنیای بیکران الهی مستغرق گشته و پايه عشق بنا نهاده اند  است . او و تمامی بزرگانی که مکتب خود را بر

شده اند، شتری به حق تعالی اند و در هستی خود فانی  عشق  منظور آنها از عشق، نمايندمی احساس قرب بی

 .کامل و تمام است خالص و ناب و

 دست)ديدار معشوق( عشق حقیقی  به آرامش می رسد که بتواند به احمد غزالی معتقد است زمانی دل انسان

 استتت کند چرا که معتقدو دل را مخزن استترار حق معرفی می دل می داند . او حرم و جايگاه عشتتق رايابد

دل واسطه است میان » : گويدو در اين خصوص میاربتی ندارد حقیقت دل از اين عالم نیست و با اين عالم ق

ست و روح و نفس صیل معانیمحل ت، دل عبارت از نفس ناطقه ا شاق ، ص « ف سوان  ع شق به هر (35) . ع

وجود  کند اوچون میان او و معشتتوقش پیوند روحانی ايجاد میصتتورت که باشتتد مايه کمال انستتانی استتت 

 .ماورای خود وسعت و فزونی می بخشد، اين عشق او را در داندر از کاينات و ماورای آن میمعشوق را برت
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در که محتوای آن مبنا )مکاشتتفه در بیداری(  استتت عرفانی کی از )متون مغلوب(بحر الحقیقه احمد غزالی ي

ها بندیبندی شده است که يکی از اين طبقههفت بحر مجزا تدوين شده است مکاشفه از وجوه مختلف طبقه

شفه شف در بیداری از معتبر ترين مکا ست، ک شفه در بیداری و خواب ا سیم به مکا ست احمدغزالی در تق ها

شفه عیانی به نام )خاص خاص( در هر  سبت دادن تجارب عرفانی خود در مراحل مختلف مکا اين کتاب با ن

ست )خداوند و عارف(  های هفتگانه بهيك از محور سیر پرداخته ا سالك در اين م توصیف احواالت عرفانی 

صلی اين گفتمان هستند که هر يك حاالت عاطفی و عرفانی خاصی را تجربه  کنند. بارزترين میدو مشارک ا

است که بیانگر کشش و رابطه دو سويه در مراتب مختلف مکاشفه « عشق شهودی»حالت منسوب به خداوند 

هفتگانه به اقتضتتای استتتعداد روحی وی دچار تحول  هایاستتت اما احوال عرفانی عارف در هر يك از محور

ست،  شود. با توجه به اينکه دوران زندگانی احمد غزالی متقارن بامی سالمی ا شکوفايی تمدن ا شد و  دوره ر

شود رويکرد اين عارف شناخت آرا و عقايد او گامی بزرگ در بررسی انديشه های جهان اسالم محسوب می

 بزرگ بر پايه )عشق( به معبود بنا شده است.

شق تنها با شق ناب گفته او اظهار می دارد عا سخن از ع ست که  ديدن  شیخ احمد غزالی از جمله عارفانی ا

گیرد، مذهب و مکتب وی بر مذهب تجلی استتتوار استتت و عشتتق به عالم طبیعت و جمال معشتتوق آرام می

جمال ظاهر نیز متفرع استتتت بر مذهب تجلی. او خدا را در همه چیز جلوه گر می بیند و معتقد بود جهان 

يشه  های اين عارف است از جمله کسانی که تأثیر شگرفی در شکل گیری افکار و اند« مرآت حسن شاهد»

 ه.ق( بود. 309شهیر داشت، حسین منصور حالر)مقتول

اما اين تأثیر پذيزی يك تقلید صتترف و محض نبود چون در برخی موارد غزالی با ايراد و انتقادات ظريف، و 

 ارائه ابتکارات ذهنی به پرورش و بازسازی انديشه های آن شهید فقید اقدام نموده است.

داند و شرط اساسی آن میسر می)معشوق(  يابی به حقیقت مطلق را از طريقنها راه دست شیخ احمد غزالی ت

کند وی در خصتتوص مضتترات تعلق به )خود( معتقد استتت، ستتالکی که در قید را گذر از خويش عنوان می

خويش و تمنیات نفسانی است، اسیر وقت بوده و مقتضیات وقت بر او جاری می شود و حاالت متضادی از 

کند اما سالکی که فارغ از احوال )خود( است، از احوال یل قبض و بسط، فراق و ... بر روحیات او غلبه میقب

متضاد رهايی يافته و حاکم و امیر بر وقت و نفس خود است. شیخ احمد غزالی در سیروسلوک عرفانی عشق 

پاک مرحله کمال کامل گشته و  را مهم ترين رکن به شمار می آورد چون معتقد بود با رسیدن به مرحله عشق

: مائده( )خداوند او را دوست دارد و او 54« )يُحِبُّون هُ و  يُحِبُّهُمْ»عارف به خود خواهد رسید او با استناد به آيه 

بین خالق و مخلوق استتت، در واقع  ستتويهخدا را دوستتت دارد(. اظهار می دارد: عشتتق عرفانی عشتتق دو 

 رد.دا« يحبهم»تکیه به « يحبوبه»

خدايا ترا نه از بیم دوزخ و نه به طمع بهشت، بلکه »وی با تأسی به حديث حضرت علی )ع( که می فرمايند: 

 : نهج البالغه(.237)حکمت« چون شايسته پرستشی می پرستمت

اظهار می دارد: عرفا از روی اخالص خداوند را پرستش می کنند چون زمانی که سالك به مرتبه وصول الهی 

حیات و بقاء به عشق موقوف می  حق فرو می بندد چرا که معتقدند م از هر چیزی جز حضرترسد چشمی

يابد و اين عشتتق ستتبب مفارقت تن و جان از عالم ماديات می گردد و در علويات اور می گیرد. بر خالف 
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سان احمد  زاهدان و عابدان که به هنگام پرستش چیزی از او طلب می کنند و منتظر ثواب و پاداش اند بدين

 غزالی را می توان معلم عشق دانست. او عاشقی است که عشق معنوی را با کالمی لطیف مطرح می نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2077 

ال
غز

د 
حم

و م
د 

حم
ر ا

نظ
ز م

د ا
هو

 ش
گاه

جای
 

 
 منابع:

: تهران. اول چاپ. طباطبائی ناصتتر ستتید ترجمه. الضتتالل من المنقذ(. 1390)محمد ابوحامد غزالی، -1

 .مولی انتشارات

 .الهالل دارالمکتبب انتشارات: بیروت. العلوم احیاء(. م2004)محمد ابوحامد غزالی،  -2

 تحقیق. الغزالی االمام رستتائل  مجموعه در. االنوار مشتتکو (. م1947/ق1367)ابوحامدمحمد غزالی، -3

 .الکتب عالم انتشارات: بیروت. السیروان عزالدين عبدالعزيز الشیخ

مد، غزالی،  -4 قه، ،(1356) اح مام به بحرالحقی  انجمن انتشتتتارات تهران، پورجوادی، نصتتتراهلل: اهت

 .شاهنشاهی

هان: مترجم االربعین،(. 1380)محمد غزالی، -5 لدين بر  انتشتتتارات: تهران هشتتتتم، چاپ حمدی، ا

 اطالعات

 .فردوس انتشارات: تهران. جلداول. عزيزی... عزيزا ترجمه. الدين علوم احیاء( 1361)محمد، غزالی، -6

 .بوستان مؤسسه قسم، نظری، عرفان( 1372) يحیی سید يثربی،  -7

 .مولی انتشارات: تهران،. صدرالمتألهین احوال فی العارفین لوامع ،(1366)محمد، خواجوی، -8


