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چکيده
امام محمد غزالی یكی از بزرگترین اندیشمندان جهـان اسـالم اسـت و دو کتـاب وی ،احیـاء
علوم الدین و کیمیای سعادت از مهمترین کتابها در زمینـه اخـالق و تصـوّف اسـالمی اسـت.
کیمیای سعادت در برگیرنده اندیشه های عرفانی و اخالقی است .اخـالق مـوردنظر غزالـی بـر
اخالق دینی متكی است که از تفكر در قرآن نشأت گرفته است« .نفـس» از مهمتـرین مباحـث
اخالقی – عرفانی است و غزالی در کتاب کیمیای سعادت به آن پرداخته است .در این پژوهش
ضمن تشریح نفس از دیدگاه غزالی در کیمیای سعادت ،درصدد مأخـذشناسـی آرای غزالـی و
میزان تأثیرپذیری درباره نفس از آثار پیشینیان از جمله اللمع فی التصوف ،قوت القلوب ،حقایق
التفسیر ،شرح تعرف ،رساله قشیریه و کشف المحجوب است .تأثیرپذیری غزالی از اندیشمندان
و عارفانی چون ابن سینا ،ابوطالب مكی ،قشیری مشهود است .در این جستار به روش تحلیلـی
 توصیفی آرای غزالی درباره نفس در کتـاب کیمیـای سـعادت و مـوارد مشـابه در ایـن آثـارفهرست ،و سیر اقتباس غزالی از این آثار نشان داده شده است .مسلم است که جستجوی تمام
آبشخورهای فكری هر نویسنده ممكن نیست اما جستجوی در این باره تا حد امكان میتوانـد
زیربنای اندیشههای او را آشكار کند.
کليدواژهها :مأخذشناسی اندیشه های امام محمـد غزالـی ،نفـس در کیمیـای سـعادت ،عرفـان
اسالمی و ادبیات فارسی.

 .9مقدمه
نفس حقیقت آدمی است و کمال و شـرف وی بـه آن بسـتگی دارد کـه گـاه جـوهری
نورا نی و روشن و آراسته به معرفت حق تعالی است ،و گاه تاریـك و نگونسـار ،بـدان
جهت که از ظلمت معصیت زنگار گرفته و با اخالق مذموم چون شهوت و غضب وهر
چه شهرت در آن است آرام گرفته است .ریاضت و مجاهدت نفس از آن اسـت تـا دل
صافی شود و از شهوت دنیا فارغ گردد.
غزالی در دی باچه کیمیای سعادت و ربـع مهلكـات؛ دو تعریـف متفـاوت از نفـس
عرضه می کند .در دیباچه ،نفس ،حقیقت و جوهر آدمی واز جنس فرشتگان اسـت و در
ربع مهلكات ،نفس ،اساس صفات مذموم و منبع رفتار بد است .به طور کلی نفس مورد
نظر غزالی در کیمیای سعادت همان نفس نكوهیده و عامل خویهای ناپسند است .ایـن
پژوهش به بررسی نفس ،ریاضت نفس و مأخذ و اندیشههای صـوفیانه غزالـی در ایـن
باره در کیمیای سعادت (رکن مهلكات) .براساس النجاة ابنسـینا ،اللمـع فـی التصـوف،
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قوت القلوب ،حقایق التفسیر ،شرح تعرّف ،ترجمه رسـاله قشـیریه ،کشـف المحجـوب
ميپردازد .در این پژ وهش ابتـدا مطالـب مشـترك میـان کیمیـای سـعادت و ایـن آثـار
استخراج ،و سپس مأخذ شناسی شده است .برای نشان دادن ارتبـاط میـان اندیشـههـای
غزالی در کیمیای سعادت و این آثار ابتدا نقـل قولهـا و حكایتهـای منقـول در کیمیـای
سعادت با نشان ستاره مشخص و سپس مأخذ آن ذکر شده است.
شناخت مأخذ اندیشه های عرفانی غزالی به شناخت هر چه بیشتر تصوف و عرفـان
از قرون اولیه اسالمی تا قرن ششم کمك شایانی می کند .هر چند نباید فراموش کرد که
مهارت غزالی در اقتباس مطالـب و پیونـد آنهـا بـا مطالـب خـویش بـی ذکـر سـند و
ناشناختگی برخی منابع ،شناخت دقیق و قطعـی برخـی مآخـذ را کمـی دشـوار کـرده
است.هر قولی که غزالی از آثار پیش از خود نقل کرده است دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه
مأخذ غزالی بوده است؛ چرا که این نویسـندگان از جملـه ابوالقاسـم قشـیری (245ه.ق)
مستقیماً از آثار کهنتری بهره برده اند و چه بسا غزالی از این منابع استفاده کـرده اسـت.
آنچه کار را در شناسایی دقیق مأخذ اندیشههای غزالی دشوار میکند ،تبحـر غزالـی در
اقتباس مطالب و پیوند ماهرانه آنهـا بـا مطالـب کتـاب خـود اسـت .او در سـایه نبـوغ
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 .2بحث
غزالی در مبحث شناخت نفس ،ابتدا خودشناسی را مطرح می کند  .از دیدگاه وی تنهـا
راه شناخت انسان ،شناخت نفس و مسائل نفسانی ،و معتقـد اسـت شـناخت آدمـی از
خویش در حدشناختی ظاه ری ،معرفت ستوران است و آدمـی در پرتـو معرفـت نفـس
خویش به معرفت حق تعالی می رسد .وی آن هنگام که از حقیقت نفس سخن میگوید
گاه آن را دل ،گاه نفس و گاه روح می خواند .روح ،نفس و دل از نظر غزالی یكی است
و تفاوتی برای آن قائل نیست (غزالی ،9342 ،ج .)95 ،9به اعتقاد وی نفس ،حقیقت و ذات
انسان است .این نفس اگر ساکن و آرام شود آن را مطمئنه گویند؛ اگر شهوات نفسـانی
را دفع کند لوامه خوانند و اگر تسلیم شهوت شود اماره نامند.
نفس در کیمیای سعادت به دو معنی به کار رفته است:

53


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

شگفت انگیزش ،عناصر گوناگون را با هم درآمیخته و در قالب کـل همـاهنگی ،سـامان
داده است.
درباره پیشینه پژوهش ،این نكته قابل ذکراست که در مورد با این موضوع ،تحقیقاتی
صورت گرفته اما بیش از هر چیز اعترافات خود غزالی درباره مآخذ اندیشـههـایش در
المنقذ من الضالل (غزالی )24 ،9341 ،است که به هر عالقمندی در جهـت شـناخت ایـن
مآخذ کمك میکند.
«دو مجــدد» تــألیف دکتــر پورجــوادی منبــع دیگــری اســت کــه در آن برخــی از
اندیشه های صوفیانه غزالی همچون مباحث مربوط به سماع ،سخاوت ،ایثار و اصـلهایی
از اصول دهگانه رکن منجیات مأخذشناسی شده است (دو مجدد ،بخش مربوط بـه غزالـی)؛
همچنین مؤلف در این کتاب به منابع اروپایی اشاره کرده است که دربـاره منبـع افكـار
صوفیانه غزالی تحقیق کردهاند.
در «فرار از مدرسه» دکتر زرین کوب و «غزالینامه» اسـتاد همـایی بـه اختصـار بـه
برخی از منابع غزالی اشاره شده است امـا درایـن کتابهـا نیـز بـه ماننـد آثـار بـه طـور
اختصاصی به بررسی مآخذ اندیشههای صوفیانه غزالی پرداخته نشده اسـت .کتـاب دو
مجدد تنها اثری با موضوع مأخذشناسی افكار صوفیانه غزالی است که در ایران به چاپ
رسیده است.
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 . 9نفس ،گوهری عزیز از جنس فرشتگان ،جوهری قـائم بـه ذات ،مجـرد ،قسـمت
ناپذیر و مكان ناپذیر است کـه نـابودی در آن راه نـدارد و معـدن اصـلی وی حضـرت
الوهیت است (غزالی ،9342 ،جلد .)95 ،9روشن است که مراد وی از نفس در این تعریف،
روح است؛ چیزی که پیوند واتصال انسان و خدا را مقدور میسازد و آدمی میتواند بـا
آن خدا را بشناسد.
 .0نفس ،اصل و اساس صفات مذموم و خویهای ناستوده است و آدمی موظـف بـه
تهذیب آن از طریق ریاضت نفس است و این تهذیب تا تبدیل آن بـه ملكـات اخالقـی
استمرار دارد (غزالی ،9342 ،ربع مهلكات).
آن هنگام که غزالـی از معرفـت نفـس و چگـونگی آن سـخن مـیگویـد ،کالمـش
اندیشههای فلسفی ابن سینا را به یاد میآورد و آن هنگام که از ریاضت نفس و خویهای
ناپسند سخن می گوید ،روشی چون روش عارفان را پیش مـی گیـرد .اگرچـه او بحثـی
مفصل و فلسفی در باب نفس دارد ،غالباً منظور غزالی از نفس همان مفهوم دوم اسـت
بویژه هنگامی که موضوع بحث اندیشه های عرفانی باشـد .بـی شـك انگیـزه غزالـی از
توجه به نفس ،مراتب و قوای نفس با توجه به رویكرد مذهبی و عرفانی او ،بیـان ایـن
مطلوب است که معرفت خدای تعالی و معرفت عجایب عالم از طریق نفس امكانپـذیر
است.
معرفت نفس
در ابتدای مبحث نفس ،غزالی با استناد به حدیث معـروف «مَن عَرَف نَفسه فَقَد عَارَ َ
ف
ربَّه» معرفت نفس را کلید معرفت حق دانسته و از این طریق بر اهمیت معرفـت نفـس
تأکیــد کــرده اســت؛ حــدیثی کــه پــیش از وی ســلمی(290ه.ق) ،بخــاری(230ه.ق) و
هجویری(245ه.ق) .با تأکید بر همین مضمون به آن استناد کردهاند.
* « کلید معرفت حق تعالی ،معرفت نفس خویش است؛ برای این گفتهانـد :مَـن عَـرَف
نَفسَهُ فَقدْ عَرَف ربَّهُ» (کیمیای سعادت ،9ج .)93/9
 .9حقایق التفسیر « :قال ابن عطا :علماً برّبه و علمـاً بنفسـه ...و اثبـت لهمـا علمهمـا
بأنفسهما حقیقة العلم باهلل لذلك قال امیرالؤمنین علی بن ابی طالب «مَن عَرَف نَفسه فقد
عَرف ربّه» (ج .)34/0

مأخذشناسي انديشههاي غزالي درباره نفس در کيمياي سعادت

ديدگاه غزالي درباره تجرّد،حدوث ،وحدت و بقاي نفس
پیش از این گفته شد ،غزالی نفس را جوهری قـائم بـه ذات و روحـانی تعریـف کـرده
است .البته غزالی تنها دانشمندی نیست که روحانیت و تجرّد نفس را مطرح کرده است.
پیش از وی فیلسوفان اسالمی از جمله ابن سینا به آن اذعان کرده انـد و غزالـی در ایـن
مسأله پیرو ابن سیناست .ابن سینا در تعریف نفس میگویـد« :بانّهـا جـوهر قـائم بذاتـه،
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 .2شرح تعّرف :مستملی بخاری با استناد به این حدیث عجز از معرفت حق را
مطرح کرده است« .من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛ خلق از معرفت مخلوق عجز دارد
چه رسد به معرفت حق (ج .)325/0
 .7کشف المحجوب« :مَن عرف نفسه فقد عرف ربّـه :هـر کـه خـود را نشناسـد از
معرفت کل محجوب باشد» (.)013
به اعتقاد غزالی نفس چون آینه است و هر که در آن بنگرد حق را ببینـد و بسـیاری
در خویش مینگرند و حق را نمی شناسند؛ پس شناخت نفس الزم است از آن وجه که
آینه معرفت است .بنیاد بحث غزالی درباره معرفت نفس بر دو وجه است .او وجه اول
را به دلیل غامض بودن برای عوام مطرح نمیکنـد و تنهـا بـه شـرح و بیـان وجـه دوم
می پردازد که بسیار به نظر هجویری در کشف المحجوب نزدیك است.
* « اما وجه دوم ،آدمی از ذات خویش هستی ذات حق بشناسـد و از صـفات خـویش
صفات حق تعالی بشناسد؛ معرفت نفس ،آینه و کلید معرفت حق شود» (ج .)23/9
 .9کشفالمحجوب« :هر که به معرفت نفس که مخلوق است راه نبرد بـه معرفـت
حق تعالی که خالق است هم راه نبرد .هر که آفات صفات بشریت نبیند ،لطایف صفات
ربوبیت کی داند» (.)094
هجویری معرفت ذات و معرفت صفات حق را ،به معرفت نفس و صـفات خـویش
منوط می داند ،این همان اندیشهای است که غزالی بسیار مفصلتر و کاملتر به آن پرداخته
است و نتیجه می گیرد که در پدید آمدن ذات خویش ذات خدا را میبیند و در عجایب
حكمتها و منافع خویش ،کمال علم خدا را می بیند و در اجتماع آنچه برای آدمی آفریده
است ،لطف و رحمت حق را میبیند؛ پس با این وجه معرفت نفس و معرفـت صـفات
نفس آینه و کلید معرفت است.

العرض من اعراض الجسم» و در جایی دیگر نقل میکند« :بانَّ النفس جـوهر روحـانی
قائم بذاته» (نصری نادر .)9134،95،همچنین غزالی نفس را بینیاز از جسم و مسلط بـر آن
دانسته است .غزالی جسم و بیش از همه قلب را مرکَب نفس میداند .در این زمینه نیـر
تفكّر غزالی برگرفته از اندیشه ابن سیناست .ابن سینا در کتاب شفا به این مسـئله اذعـان
م کند که نفس محتاج جسم نیست در حالی که جسم محتاج به نفس است (نصری نـادر،
همان).

حدوث نفس از جمله مباحث مهم دیگری اسـت کـه غزالـی در کیمیـای سـعادت
اشاره ای گذرا به آن میکند و معتقد است« :کسانی که پنداشتند روح قدیم است ،غلـط
کردند» (غزالی،9342،ج ،9ص .)93وی ازجمله طرفداران حدوث نفس و پیرو ابنسیناست
(ابنسینا.)9342،35 ،
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بعد از حدوث نفس ،وحدت نفس مبحث مهمی است کـه غزالـی بـیاینكـه بـه آن
اشاره ای مستقیم کند ،آن را مطرح کـرده اسـت .او در نظریـه وحـدت نفـس همچـون
مباحث دیگر نفس تابع ابنسیناست .بر دو اساس میتوان ادعا کرد که غزالی پیرو نظریه
وحدت نفس است:
یكی اینكه غزالی مبدأ رفتار آدمی را آن حقیقت تجزیه ناپذیری میدانـد کـه اعمـال
تابع آن است و گاه آن را روح گویند و گاه نفس (غزالی،همان،ج.)9،93
دوم مثالی که غزالی در آن ،نفس را چون شهریار و قوای نفس را به منزله لشكر وی
می داند که همگی تحت فرماندهی واحدی هستند ( غزالی ،همان ،ج.)93 ،9
ابنسینا در کتاب «نجاة» در فصل «في وحدة النفس» میگویـد« :و نقول ان الانفسَ
ذات واحدة لها قوي کثيرة؛ ...و انّها تؤدي الي مبدأ واحدة» (ابنسینا،همان.)333،

هر دو معتقدند که ذات نفس یكی ،اما قوای صادره از نفس متعدد است و گوناگونی
نامهای نفس از تنوع قوا ناشی میشود.
بقاي نفس به طور تلویحی مطرح شده است .در جایی که غزالی از شـناخت نفـس
سخن می گوید هیچ سخنی از بقا و خلود نفس نیست اما در اصل آخر کیمیا یعنـی «در
احوال مرگ» در خالل کالم با اندیشه وی در مورد بقای نفس روبهرو می شویم .مـرگ
از دیدگاه غزالی عبارت از نابودی و تباه شدن نفس نیست؛ بلكه مرگ دگرگـونی حـال
روحی است و ذات روح بعد از مفارقت از جسم پایدار است و ماهیتی مستمر و ثابـت

مأخذشناسي انديشههاي غزالي درباره نفس در کيمياي سعادت

دارد .در این نظریه نیز غزالی پیرو عقاید ابن سیناست .هر دو معتقدند که نفس از لحـاظ
وجود و هستی هیچ تعلقی به بدن ندارد و با از بین رفتن بـدن روح از بـین نمـی رود.
ابنسینا میگوید « :انّها التموت بموت البدن و التقبل الفساد اصالً» (ابنسینا ،همان.)333 ،
2

خارج ،و منها تدرك من داخل» با این توضیح که ابنسینا به طور کامل به شرح هر کدام
از این حواس پرداخته است و حواس باطن را اینگونه تقسیمبندی کـرده اسـت« :قـوة
المخیلة ،قوة المفكرة ،قوة الوهمیة ،قوة الحافظة الذاکرة» (ابنسینا ،همان.)339،

همان طور که مالحظه شد غزالی با اتكا به مآخذ فلسفی به ویژه آثار ابنسینا به بحث
درباره نفس پرداخته است .او نفس (دل) را پادشاهی می داند که لشـكری دارد و بـرای
هر یك عالقهای است و از هرکدام خلقی صادر می شود .برخی نیك که موجب سعادت
است و برخی بد که موجب هالك است .از این اخالق که شامل اخالق بهایم  ،سباع ،
شیطان و مالئكه است،افعالی صادر می شود.افعالی کـه از اخـالق بـد صـادر مـیشـود،
معصیت ،و افعالی که از اخالق نیك پدیـد مـی آیـد طاعـت اسـت .اگرچـه تـن از دل
جداست با هر عمل نیك نوری به دل می رسـد و بـا هـر عمـل زشـت ظلمتـی بـه دل
می پیوندد .اگر آینه دل زنگار پذیرد از آن آیینگی برنمیآید؛ از ایـن رو تصـفیه نفـس و
بازگشت به منزلت انسانی با ریاضت و مجاهده ممكن است.
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انواع حواس
غزالی در باب نفس معتقد است که نفس از طریق حواس مـیتوانـد عجایـب عـالم را
بشناسد؛ از این رو ادراك را به دو نوع از احساس تقسیم کرده است:
 .9حواس ظاهر که حواس پنجگانه (بینایی ،بویایی ،چشـایی ،شـنوایی و المسـه) را
شامل میشود.
 . 0حـــواس بـــاطن کـــه شـــامل تخیـــل ،تفكّـــر ،حافظـــه ،تـــذّکر و تـــوّهم
میشود(غزالی،همان،ج.)9،91
غزالی درباره تعداد حواس بویژه حواس باطن پیرو ابن سیناست و اختالف چنـدانی
با او ندارد؛ اگرچه غزالی ترتیب و توالی کالم ابـنسـینا را در نگـارش رعایـت نكـرده
است .ابن سینا معتقد است « :القوة المدرکة ،فتنقسم قسمین :فـانَّ منهـا قـوة تـدرك مـن

رياضت نفس و طهارت آن از خوي بد
نفس در عالم ملك و تن در خطر اسارت و قهر شهوات و خواهشهای نفسانی اسـت و
این اسارت موجب زشتی و قبح نفس ،و در این حالت نفس به کارهای پست دنیـوی
مشغول می شود و تمامی این گرفتاریها و مشغول شدنها همچـون حجـابی بـرای نفـس
است .غزالی در باب مهلكات به این حجابها و پایبندها و چگونگی رهایی از آن اشـاره
کرده است .او تنها راه رسیدن به کماالت انسانی و کیمیای سعادت بشر را جـدا شـدن
نفس از تعلقات جسمانی دانسته است.
نخستین گام در راه تزکیه نفس از نظر غزالی دور شدن از خوی زشت و آراسـتگی
به فضایل و خوی نیكوست .نظر غزالی درباره تزکیـه نفـس و خـوی نیكـو بـه عنـوان
نخستین گام در تزکیه نفس ،اندیشه افالطون در باب نفس و تزکیه آن را به ذهن متبادر
میسازد .افالطون معتقد است:
12
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عین نفس زیباست و قبح امری عرضی اسـت و قـبح نفـس معلـول فـرو رفـتن آن در
منجالب جسم و ماده بوده و هرگاه از همه کدورتها پاك شود بـه تجّـرد اصـلی خـود
میرسد» از نظر افالطون نخستین گام در راه پاك کردن نفس دور کردن خلق و خـوی
زشت از نفس است (پورجوادی.)19 ،9353 ،

مالحظه می شود اصل اول در قلمرو اخالق ،خلق نیكوست که از دیدگاه اخالقیـون
بسیار پر اهمیت است .با توجه به این اصل ،که «آدمی را از دو چیز آفریدهانـد» ،انسـان
دارای دو چهره است :یكی صورت بیرونی که آن حسـن خَلـق اسـت .دیگـر صـورت
درونی یا حسن خالق که با چشم دل میتوان دریافت .حسن خالق زمانی حاصل میشود
که سه نیكویی یا سه قوت در آن جمع باشد« :قوت علم ،قوت غضب ،قوت شـهوت و
قوت عدل میان هر سه» زیبایی اخالقی از تعادلی به دست میآید که قوه عدل میان این
سه قوه ایجاد میکند.
غزالی نیكویی قوه علم را در مفهوم اخالقی آن چنین تعریف کرده است« :زیرکی که
نیكویی وی بدان حد باشد که به آسانی راست از دروغ ،زشت از زیبا ،و حق را از باطل
باز دارد» (غزالی ،همان ،ج.)0،49
نیكویی قوه غضب در آن است که در فرمان شرع باشد.
نیكویی قوه شهوت به آن است که سرکش نبود؛ بـه دسـتور شـرع و عقـل باشـد و
طاعت بر آن آسان.
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نیكویی قوه عدل در آن است که غضب و شـهوت را تحـت اشـارت دیـن و عقـل
ضبط ،و میان سه قوه تعادل ایجاد کند.
غزالی در تعریف این مفاهیم غیر مستقیم درجات آن را تقسیم بنـدی کـرده اسـت
افراط (فزونی) ،متوسط (حدّ میانه) ،تفریط (نقصان) حدّ میانه همان تعادل است و چون
خلقی به حد تعادل برسد نیكوخویی است و اگر در حد افراط یا تفـریط باشـد زشـت
خویی است .غزالی عالوه بر بیان اخالق بر اساس حدّ میانه ،انحرافات صـادره شـده از
آن را نیز در قیاس با حدّ میانه شرح داده است:
قوا

حدّ افراط

حدّ تعديل

حدّ تفريط

علم

مكارّی

حكمت

ابلهی ،حماقت

غضب

تهوّر

شجاعت

ترس ،بی غیرتی

شهوت

شَرَه

عفّت

سستی ،نامردی

.)31 ،9131

در باب حسن خلق ،غزالی نه تنهـا از فیلسـوفان تـأثیر پذیرفتـه بلكـه در بایـدها و
نبایدهای اخالقی به اندرزنامه های کهن نیز پایبند (فوشه کور)9333،302 ،؛ به طور مثال در
جایی که میگوید« :چنین گفته اند که خوی نیكو آن بود که شرمگین بود ،کـم گـوی و
کم رنج و راستگوی ،صالح جوی و بسیار طاعت و اندك زلّت و( »...غزالـی ،همـان ،ج،0
ص .)02تمامی نشـانههـایی کـه غزالـی بـر مـی شـمارد از جملـه نشـانههـای رایـج در
2
اندرزنامههای کهن است.
در جایی که غزالی از درمان اخالق نكوهیده و ریاضت نفس سخن میگوید با نظـر
5
او درباره دگرگونی و قابل تغییر بودن اخالق ،آشنا میشویم؛ نظریهای که هم فیلسوفان
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از دیدگاه غزالی اصول و امّهات اخالقی چهار امر است :حكمت ،شجاعت ،عفّت و
عدل .از رهگذر تعادل میان اصول اخالقی میتوان به نیكوخویی مطلق دست یافت کـه
معیار این تعادل بر اساس عقل ،شرع و طاعت است.
فضایل چهارگانه اخالقی یعنی حكمت ،شـجاعت ،عفـت و عـدل پـیش از غزالـی
توسط فیلسوفان مطرح شده است و برخی معتقدند که این نظریـه از افالطـون اقتبـاس
کرده است (عبدالكریم عثمان .)9330،333،هم چنین این نظریه را که فضیلت حدّ میان افراط
3
و تفریط و یا به عبارتی حدّ میان دو رذیله است از ارسطو متـأثر شـده اسـت (ارسـطو،
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(تحت عنوان دگرگونی اخالق) و هم صوفیه (با اعتقـاد بـه مجاهـدت نفـس و تبـدیل
صفات نكوهیده به اخالق نیكو) به آن معتقدند.
در این اصل آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می کند این است که غزالـی بـه چـه
اندازه به اخالقیات اندرزنامه های کهن (اخالق سنتی) پایبند بوده ،چگونه از دستاورد و
اندیشه فیلسوفان برای بیان اصول اخالقی و نظم و ترتیب حاصله از اخالق بهره برده و
از طرفــی دیــدگاه متصـوّفه را در بــاب حرکــت اولیــه تصـوّف (ریاضــت نفــس) وارد
اندیشه های اخالقی کرده است .غزالی عمالً تعادل را میان سه نظریه مهم از سـه گـروه
اندیشمند و صاحب نظریه برقرار کرده است .در اینجا بیش از پیش به جایگـاه علمـی،
تبحّر و توانایی غزالی در علم و از طرفی توانایی او در گرفتن مطالب از دیگران و ایجاد
ارتباط منطقی و دقیق میان مطالب پی می بریم ودر ادامه به ذکـر پـارهای از نقـل قولهـا
وبرگرفته های غزالی از کتابهای صوفیان پیش از وی اشاره شود.
آن هنگام که غزالی در باب درمان اخالق نكوهیده سخن می گوید ،عمالً باب سخن
را در مجاهده نفس باز کرده و در واقع روح اسالمی مبنی بـر تصـوّف را بـر آن دمیـده
است .او نهایت ریاضت را دل با خدا داشتن دانسته است که این مهم ،بی خالی کـردن
دل از غیر حق با مجاهده ،ممكن نیست .وی شكستن شـهوات ،سـرکوبی و دگرگـونی
خشم ،کینه ،کبر ،عجب حب جاه و مال را در زمره ریاضت نفس آورده است .عالوه بر
اندیشه های فیلسوفان قدیم ،غزالی در تحریر اقـوال و حكایتهـای صـوفیه بـه کتابهـای
عرفانی پیش از خود نظر داشته است بویژه تهذیب االسرار ابوسعد خرگوشی و رسـاله
قشیریه؛ اگرچه حكایاتی را از رساله قشیریه برگرفته اسـت ،مأخـذ اصـلی وی تهـذیب
االسرار است (پورجوادی.)9339،049،
حقيقت خوي نيکو
غزالی در ابتدای حقیقت خوی نیكو میگوید :اندر حقیقت خوی نیكو ..یكی میگوید
روی گشاد داشتن است ویكی می گوید رنج مردمان کشیدن و امثال این و این همه
بعضی شاخههای وی است نه حقیقت و تمامی وی» (غزالی  :همان :ج  .)0،2همانطور که
گفته شد ،غزالی خوی نیك و بد را مشخص میکند ومعتقد است با ریاضت نفس و
تعادل میان قوا خلق نیك به دست میآید .او با ذکراشارات مذهبی و عرضه نمونه
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عملی از بزرگان ،خواننده را به نیك خویی ترغیب ،و با نقل حدیثی از حضرت رسول
فضیلت خوی نیك را آشكار میکند که صوفیه پیش از وی نیز به آن استناد کردهاند.
* « بدان که خدای تعالی بر مصطفی ثنا گفت بر خوی نیكو و گفت« :و انَّكَ لَعَلی خالاق
4

عظیم» (ج .)5/0
 .9اللّمع في التصوّف « :و اذ یقول اهلل عزوجل :و انَّك لعلی خلق العظیم» (.)93

ابونصر سراج ( 333ه.ق) .با استناد به این آیه ،آن را در باب ویژگـی خـاص صـوفیان از
دیگر عالمان آورده و در ذیل این عنوان بـه برخـی از آداب و مسـائل اخالقـی صـوفیه
اشاره کرده است.
 .2حقايق التفسير :سلمی نیز در باب حسن خلق به این آیه اشـاره کـرده اسـت( .ج
.)333/9

(ج .)5/0

15


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

 .7شرح تعرّف :مستملی بخاری عالوه بر ذکر این آیه ،میگوید« :حسن خلـق جـز
مهربانی و بار کشیدن (رنج و زحمت مردم) نبود» (ج .)9042/3
 .1رساله قشيريه :قشیری نیز چون غزالی آغاز فصل خلق را به این آیـه اختصـاص
داده است (.)333
* «رسول گفت :مرا فرستادهاند تا مكارم اخالق را تمام کنم» (ج .)5/0
 .9ابونصر سرّاج در اللّمع (ص  )11و قشـیری در رسـاله قشـیریه (ص  )310بـه مـتن
عربی حدیث اشاره کردهاند.
* «پرسیدند وی را (ص) .که فاضلترین اعمال چیست ،گفت خوی نیكو» (ج .)2/0
 .9رساله قشيريه :پیامبر فرمود :از مؤمنان کدام فاضلتر .گفت نیكوخـوترین ایشـان»
(.)333
* « فضیل عیاض گوید صحبت با فاسق نیكوخو دوست تر دارم از آنكه با قرّای
بدخو» (ج .)5/0
 .9رساله قشيريه « :فضیل گوید اگر فاسقی نیكوخوی با من صحبت کند دوست تـر
دارم از آنكه عابدی بدخوی» (.)313
* «کتانی گوید صوفیی خوی نیكوست هر که از تو به خوی نیكوتر از تو صوفیتر»

11
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 .9رساله قشيريه « :کتانی گوید تصوّف خلق است هـر کـه برافزایـد بـه خلـق ،انـدر
تصوّف بر تو زیادت آورد (.)312
غزالی از جمله راههای رسیدن به اخالق نیكو را شناخت بیماری دل و عیوب نفس
می داند و معتقد است آدمی چون عیب دل را بشناسد ،میتواند آن را عالج کند و همـه
عالجها تنها با مخالفت شهوت و به عبارت بهتر مخالفت نفس ممكن اسـت؛ چـرا کـه
شهوت عامل ایجاد حسد ،تعصب ،عداوت ،کبر و ریا است و در حقیقت اینها مهلكاتی
هستند که عالج آن به کسب منجیات منجر می شود.از دیدگاه غزالی آراستگی به فضایل
ا خالقی عین دست یافتن به مقامات عرفانی است و با استناد به آیه قـرآن ،کـه عارفـان
پیش از وی نیز در این رابطه به آن استناد کردهاند ،بر اهمیت آن تأکید کرده است.
* «والذینَ جاهَدوا فینـا لَنَهْـدینَّهُمْ سُـبُلَنا3؛ اول راه دیـن مجاهـدت اسـت و چـون
مجاهدت به شرط کند ،معرفت حقیقت دل وی را حاصل شود» (ج .)93/9
 .9شرح تعرّف :مستملی بخاری ضمن اشاره به این آیه میگوید« :آیه در باب حـال
مجاهده و ریاضت است .هر که در موافقـت حـق تعـالی جهـد کنـد راه خـویش او را
بنماید» (ج .)9505/2
 .2کشف المحجوب :هجویری با استناد به این آیه معتقد است« :مجاهدت شریعت
است و هدایت حقیقت» ( .)059او که مجاهده نفس را جهاد اکبر تعریف کرده ،مجاهده
را الزمه هدایت و راهیابی به حقیقت دانسته است.
غزالی در جایی که درباره معرفت نفس و در پی آن معرفـت حـق سـخن گفتـه بـا
استناد به این آیه مجاهدت و ریاضت نفـس را شـرط حصـول معرفـت دانسـته اسـت؛
نظریه ای که پیش از وی مستملی و هجویری آن را مطرح کردهاند ودرادامـه حـدیثی از
حضرت رسول را نقل می کند که در آن مخالفت با نفس  ،جهاد اکبر نامیده شده است.
* « و رسول صحابه را چون از غزا باز آمدندی گفتی از جهاد کهین به جهاد مهـین بـاز
آمدید .گفتند آن چیست؟ گفت جهاد نفس» (ج .)02/0
 .9حقايق التفسير :اَشَّدٌ المجاهدة مع النفس و الهوی و هو الجهادُ فی اهلل .کمـا روی
عن النبی انَّه قال :رَجَعتم من الجهادِ االصغر الی الجهاد االکبر و هو المجاهـدة الـنفس و
حملها علی اتباع ما امر به و اجتناب ما نهی عنه» (ج .)03/9
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 .2کشف المحجوب :قال النبی علیه السالم رَجَعنا من الجهـادِ اصصـغر الـی الجهـادِ
اصکبر .قیل یا رسول اهلل و ما جهاد اصکبر؟ قال أالوَهی مجاهدة النفس (.)323
با توجه به اینكه «حقایق التفسیر» هم مأخذ هجـویری بـوده و هـم غزالی،احتمـاالً
غزالی ایـن روایـت را بـه طـور مسـتقیم از حقـایق التفسـیر گرفتـه اسـت نـه «کشـف
المحجوب»
غزالی در ادامه بیان کیفیت خوی نیكـو و صـفتهای نكوهیـده وتأکیـد بـر مخالفـت
آن،حكایتهایی از صوفیان را نقل میکند .وی پاره ای از مطالب مربوط به خوی نیكـو را
از رساله قشیریه برگرفته است و نقل قولهـای وی بـا حكـایتی از سـری سـقطی آغـاز
میشود.
* « سری سقطی گوید چهل سال است تا نفس من همی خواهد که گردهای به انگبین
فرو برم و بخورم؛ هنوز نخوردهام» (ج .)09/0
 .9رساله قشيريه «:سری سقطی گوید سی سال بود یا چهل سال تا نفس من از من
همی خواست تا گرزی در دوشاب زنم و بخورم و نخوردم» (.)003

 .9رساله قشيريه:
خواص گوید اندر کوه کالم میرفتم ناربنی دیدم؛ مرا آرزو کرد؛ فرا شـدم و یكـی بـاز
کردم؛ بشكستم ترش بود؛ بیوکندم؛ فراتر شدم؛ مردی دیدم افتاده زنبـور بـر وی جمـع
شده .گفتم سالم علیكم .گفت و علیك السالم یا ابراهیم .گفتم مرا چه دانی .گفت هـر
که خدای را بیند هیچ بر وی پوشیده نباشد .گفتم تو را حالی میبینم با خدای تا تـو را
نگاه دارد از این زنبوران و رنج این از تو باز دارد .گفت من نیز تو را حالی میبیـنم بـا
خدای اگر دعا کنی تا خدای تعالی آرزوی انار از تو بردارد که گزیدن نار الـم انـدر در
آخ رت یابد و الم گزیدن زنبور در دنیا بود؛ او را بگذاشتم و برفتم (.)003
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* «ابراهیم خواص (وفات  019هـ.ق) .گوید اندر کوه لبنان همی شدم انار بسیار دیـدم.
مرا آرزو آمد؛ یكی باز کردم؛ ترش بود .دست بداشتم و برفتم مردی را دیـدم افتـاده و
زنبور به وی گرد آمده و وی را همی گزیدند .گفت «السالم علیك یا ابراهیم» گفتم مرا
به چه دانستی؟ گفت هر که حق تعالی را بشناسد هیچ چیز بر وی پوشیده نباشد .گفتم
همی بینم که تو با حق تعالی حالتی داری چرا اندر نخواهی تـا ایـن زنبـور از تـو بـاز
دارد؟ گفت تو نیز حالتی داری ،چرا اندر نخواهی که تا شهوت انار از تو ببرد که زخم
شهوات اندر آن جهان بود و زخم زنبور اندر این جهان» (ج .)09/0

13

به اعتقاد غزالی طلب انار اگرچه حالل است ،اما شهوت طلب حالل و حرام هر دو
مذموم است و اگر مخالفت با شهوت حالل نكند ،چه بسا نفس طلب حرام کنـد و دل
در دنیا بندد و غفلت در دل وی پدید آید .از این رو صـوفیه بـرای رهـایی از شـهوت
نفس ،شهوات حالل را نیز برخود حرام میکردند.
غزالی در ادامه کالم با استناد به آیاتی از سوره مؤمنون نشانه خوی نیكو را تائـب و
3
عابد بودن میداند؛ سپس به عالمت خوی منافق با استناد به حدیث رسول اکـرم (ص)
اشاره کرده است ...« .همت مناف ق طعام و شراب بود چون ستور» (غزالی،همان،ج .)0،03و
نهایت اخالق نیك از صبر و بردباری پدید میآید و در ادامه حكایتی از ابراهیم ادهم را
نقل میکند:

18
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* « ابراهیم ادهم اندر دشت همی شد .لشكریی به وی رسید ،گفت تو بنـدهای؟ گفـت
آری .گفت آبادانی کجاست؟ اشارت به گورستان کرد .گفـت مـن آبـادانی مـیجـویم.
گفت آنجاست آبادانی .لشكری چوبی بر سر وی زد چنانكه خـونآلـود شـد و وی را
بگرفت و به شهر آورد .چون یاران وی را بدیدند .لشـكری را گفتنـد ای ابلـه ابـراهیم
ادهم است .یگانه روزگار .لشكری از اسب فرود آمد و پای وی بوسه داد .پـس وی را
گفت چرا گفتی من بنده ام؟ ابراهیم گفت از آنكه بنده حق تعالی ام گفت چـرا نشـانی
آبادانی به گورستان کردی؟ گفت همه را آنجا وعـده اسـت پـس آنجـا آبـادان باشـد.
لشكری گفت چون بی ادبی کردم مرا در حل کن .پس ابراهیم گفـت چـون سـر مـن
بشكست وی را دعا کردم .گفتند چرا؟ گفت از آنكه دانستم که مرا ثواب خواهد بود به
سبب وی نخواستم که نصیب من از وی نیك بـود و نصـیب وی از مـن بـد بـود» (ج
.)05/0

 .9رساله قشيريه:
ابراهیم ادهم به صحرا شد .مردی سـپاهی پـیش وی آمـد و گفـت آبـادانی کجاسـت.
ابراهیم به گورستان اشارت کرد .مرد سپاهی یكی بر سر ابراهیم زد و سرش شكسـت.
گفتند این ابراهیم ادهم است زاهد خراسان .مرد سـپاهی بازگردیـد و عـذر خواسـت.
ابراهیم گفت چون مرا بزدی من تو را از خدای بهشت خواستم گفت چرا؟ گفـت بـه
سبب آنكه من دانستم که مرا مزد باشد نخواستم که نصیب من از تو اجر نیكویی بود و
نصیب تو از من بدی بود» (.)313

غزا لی برخالف قشیری حكایت ابراهیم ادهم را بسـیار مفصـلتر بیـان کـرده اسـت.
احتماالً غزالی این حكایت را از رساله قشیریه نگرفته و به احتمال قریب به یقین هر دو
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از مأخذی مشترك استفاده کرده اند و این ماخذ مشترك تهذیب االسرار خرگوشی است
(پورجوادی .)9339،000،غزالی بعد از نقل این حكایت ،حكایت بوعثمان حیری و حضرت
علی ابن موسی الرضا را نقل می کند که در نقل آن به منبع دیگری غیـر از منـابع مـورد
بررسی در این مقاله رجوع کرده است؛ سپس حكایت عبداهلل درزی را از رساله قشیریه
نقل نموده است.
* «عبداهلل درزی از جمله بزرگان وقت خویش بـوده اسـت .گبـری وی را هـر سـالی
درزیی فرمودی و هر باری سیم قلب فرا دادی ،وی فراستدی و هیچ چیز نگفتی .یـك
بار غایب بود ،شاگرد سیم قلب فرا نستند .چون باز آمد ،گفت چرا چنـین کـردی کـه
چندین سال است که وی با من این همه کند و مـن بـر وی آشـكارا نكـردم و از وی
فرانستدهام تا مسل مانی را فریفته نكند بدان سیم نبهره و آن را در زیر خاك کردهام» (ج
.)04/0

 .9رساله قشيريه:

* « اویس قرنی همی رفت و کودکان سنگ همی انداختندی اندر وی ،گفتـی بـاری
سنگ خرد اندازید تا ساق من شكسته نشود که آنگاه نماز بر پای نتوانم کرد» (ج .)04/0
 .9رساله قشيريه « :اویس قرنی را گویند چون کودکـان را چشـم فـرا وی افتـادی
سنگ اندر وی انداختی .اویس گفت چون از این چاره نیست باری سنگ خرد اندازیـد
تا پای من بنشكند از آن سبب از نماز بازمانم» (.)312
* « یكی احنف قیس را دشنام همی داد و با وی همی رفـت و وی خـاموش مـیبـود
چون به نزدیك قبیله خویش رسید بایستاد و آن کس را گفت اگر باقی مانده است این
جایگاه بگوی که اگر قوم من بشنوند تو را برنجانند» (ج .)04/0

 .9رساله قشيريه:
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عبداهلل خیاط را گویند حریفی بود گبر ،جامه دوختی او و وی سـیم بـد بـه وی دادی.
عبداهلل آن از وی بستدی به رغبت .روزی چنان افتاد که از دکان برخاسته بود به شغلی،
گبر آمد و سیم نبهره آورد و به شاگرد داد .شاگرد نستد؛ سیم سره بداد؛ چون بـاز آمـد
گفت پیراهن گبر کجاست؟ شاگرد قصه بگفت گفت نیك نكردی دیرگاه بود تـا او آن
معامله با من می کرد و من بر آن صبر می کردم آن سیم او را در چاهی میافكندم تا بـه
دست کسی نیفتد و غرّه نكند کسی دیگر را به آن (.)311

19

مردی احنف قیس را دشنام میداد و از پس وی میدوید .احنف چون با قبیله خـویش
رسید بایستاد و گفت اگر چیزی دیگر اندر دلت مانده است بگو آنجا تـا کسـی ازیـن
بیخردان از قبیله ما نشنود که تو را جواب دهد (.)312
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* « زنی مالك دینار را گفت ای مرایی! گفت نام من اهل بصره گم کرده بودنـد تـو
باز یافتی» (ج .)04/0
 .9رساله قشيريه :گویند زنی به مالك دینار گفت ای مرایی .گفـت ای زن بازیـافتی
آن نام که اهل بصره فراموش کردهاند» (.)314
غزالی این حكایتها را در وصف کسانی آورده ا ست که با ریاضت از صفات بشـری
پاك شده اند و جز خدا هیچ نمی بینند و هر چه بینند از وی بینند و نباید بـه خویشـتن
گمان نیكوخویی ببرند.او معتقد است هر کس به حق نرسید ازآن بود که راه نرفت و هر
که راه نرفت ازآن بود که طلب نكرد و هر که طلب نكرد ،ندانست و ایمان او کامل نبود
و علت این همه ضعف ایمان است که از خلق بد ناشی میشود (غزالی،همان،ج .)0،30بـه
اعتقاد غزالی راه عالج خلق بد مخالفت با سرکشـی نفـس و تعـادل آن اسـت و چـون
دریافت انسان از رفتار خویش واقع بینانه نیست باید چاره ای بیندیشد تـا بـه ایـن مهـم
دست یابد .همانطور که پی ش از این گفته شد ،سه قوه علم ،غضب ،شهوت و قوه عدل
به عنوان تنظیم کننده این سه ،صورت باطن را تشكیل میدهد و اصل آموزههای صوفیه
بر اساس تزکیه نفس و تصفیه باطن است .حال این سه قوه باید به راه راسـت هـدایت
شود .از نظر غزالی این اصالح ،نه با رفتار و حرکتهای بیهدف بلكه با پیروی از پیـری
پخته و روشن ضمیر ممكن اسـت .بـه اعتقـاد وی قـدم اول در اصـالح قـوای بـاطن،
شناخت معایب خویش توسط انسانی با تجربه ،دوست همدل و یا نكوهشهای دشمنان
است و قدم دوم اعتقاد به این اصل که هر عیبی در دیگران مشاهده میشود به یقین در
خود او نیز هست و باید از آن حذر کند و هر کس باید در طلب شناخت عیب خویش
باشد .برگرفته هـای غزالـی در ایـن مـورد از اندیشـههـای ابوطالـب مكـی ( 334ه.ق) و
ابوالقاسم قشیری مشهوداست .نقل قولهای غزالی ابتدا از رساله قشیریه و سـپس قـوت
القلوب است.
* «رونده را شرایط است که به جا آورد؛ اما شرط آن است که اول حجاب میان خود و
حق بردارد ...اول حجاب مال است که دل مشغول میدارد و راه نتوان رفت ،...حجاب
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دیگر جاه است؛ به آن برخیزد که بگریزد ...حجاب مهین معصیت اسـت .هـر کـه بـر
معصیت مصّر باشد دل وی تاریك بود» (ج .)30/0

 .9رساله قشيريه:
چون خواهد به ا ین راه رود ،باید که از همه زلّتها توبه کند؛ پنهان و آشكارا و صغیره و
کبیره .پس جهد کند تا عالقتها همه بیندازد .اول آن است که از مال بیرون آید که مـال
او را از حق بازدارد ...چون از مال بیرون آمد از جاه نیز بیرون باید آمد که جاهِ خویش
دیدن در آن طریقت ،مهلكه عظیم بود (.)332
* چون از راه ،مشغله بیرون برخاست آنگاه راه رفتن گیرد و اول راه آن بود که عقبات
راه ،پیشین بریدن گیرد و عقبات راه صفتهای نكوهیده است در دل و آن بیخ کارهاست
که از آن باید گریخت و دل خالی شود ...چون زمین [دل] خالی شد تخم پاشیدن گیرد
و تخم ذکر حق تعالی است .و اهلل اهلل گوید بر دوام به دل و به زبان (ج .)35/0

 .9رساله قشيريه:

اینگونه به نظر می رسد غزالی اندیشه قشیری را برگرفته و با بیانی دیگر و به اختصار
بیان کرده است .تأثیر غزالی از قشیری در این اندیشه عرفانی تأثیری تلویحی است و نه
مستقیم.
* « شبلی با مرید خویش حصری گفت که اگر جمعه تا جمعه نزدیك من آیی و جز
حق تعالی بر دل تو گذر حرام بود بر تو به نزدیك من آمدن» (ج .)34/0
 .9رساله قشيريه « :شبلی فرا حصری گفتـی در ابتـدای کـار کـه اگـر از جمعـه تـا
جمعه ای که پیش من آیی به خاطر تو چیزی گذر کند جز خدای حرام است بر تو کـه
پیش من آیی (.)332
غزالی در ادامه کالم از حصاری برای دوری از آفات نام میبرد کـه بسـیار بـه نظـر
ابوطالب مكی در قوت القلوب نزدیك است.
* « چون کار به پیر تفویض کرد؛ اول کار آن بود که وی را در حصاری کند که آفات
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آن گاه که مرید از همه عالقتها بیرون نیاید روا نیست پیر او را ذکرگویـد بلكـه واجـب
بود که تجربت کند او را ،چون مرید را اندر آن صادق یابد و عـزم وی درسـت بـود...
عهد کند به هر چه ا و را پیش آید از سختی و ذل و درویشـی و درد و بیمـاری بـه دل
میل نكند به آسانی و رخصت نجوید ...چون پیر او را امتحان کرد واجب بود که ذکـر
او را تلقین کند .آن نام [ذکر] بر زبان گوید؛ پس فرماید تا دل یـا زبـان راسـت دارد و
گوید دایم بر آن ذکر باشد (.)330

گرد وی نگردد و آن حصار چهـار دیـوار دارد :یكـی خلـوت ،یكـی خاموشـی ،یكـی
گرسنگی و یكی بیخوابی» (ج .)35/0
 .9قوت القلوب :مكّی هفت ویژگی را برای مرید الزم میداند:
صدق ،معرفت نفس ،توبه نصوح ،مجالسـت بـا عـالم بـاهلل ،همنشـینی بـا صـالحان و
پرهیزگاران ،لقمه حالل و مداومت بر طاعت؛ وی در ادامه به چهار ویژگی ،که اسـاس
این هفت خصلت است اشاره میکند« :و یستعین علی هذه السـبع بـاربع هـن اسـاس
بنیانه و بها قوة أرکانه؛ اولّها الجوع ،ثم السهر ثم الصمت ،ثم الخلوة .فهذه اصربع سـجن
النفس وضیقها و ضرب النفس و تقییدها بهن یضعف صفاته (ج .)939/9
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* « سهل تستری گوید ابداالن که ابدال شدند به عزلت و گرسنگی و خاموشی و بی
خوابی شدند» (ج .)35/0
 .9قوت القلوب« :قال سهل رحمة اهلل :اجتمع الخیر کله فی هذه االربع خصال و بها
صاراالبدال ابداالً اخماص البطون و الصمت و السهر و االعتزال عن الناس» (ج .)935/9
همان طور که مالحظه شد ،غزالی مطالب گفته شده درباره شرایط مرید را از رسـاله
قشیریه گرفته و سپس در میان کالم خویش ،رساله را کنار گذاشته و به قـوت القلـوب
رجوع کرده است و مطالب مربوط به حصار و دوری از آفات و سخن سهل تستری را
از قوت القلوب برگرفته و دوباره در باب خالی شدن دل از ویژگیهای ناپسند و ذکر بـه
رساله قشیریه مراجعه کرده است.
نتيجه
همان طور که مالحظه شد غزالی دو تعریف از نفس عرضه کرده و هدف اصـلی وی از
نفس ،معرفی آن به عنوان منبع رفتار شر است که در رکن سوم از کتاب خـویش آن را
شرح داده است .غزالی با معرفی نفس و خویهای نكوهیده صادرشـده از آن ،سـعی در
نشان دادن راه سعادت آدمی دارد؛ راهی که ابتدای آن نفی هوسها و نهایت آن رسـیدن
به توحید است« .نهایت همه ریاضتها و مقصود همه مجاهدتها آن اسـت کـه کـس بـه
توحید رسد که او را ببیند و بس ،او را خواند و بـس ،او را طاعـت دارد و بـس .انـدر
باطن هیچ تقاضای دیگر نماند ،چون چنین شود خلق نیكو حاصل شـده بـود ،بلكـه از
عالم بشریت برگذشته باشد و به حقیقت حق رسیده باشد.

مأخذشناسي انديشههاي غزالي درباره نفس در کيمياي سعادت

از نظر غزالی پرهیز از معاصی و اخالق ناپسند بر کسب صـفات پسـندیده تـرجیح
دارد؛ چرا که اگرصفات نكوهیده و فاسداز بین نرود ،هیچ گاه فضایل اخالقی به دسـت
نمیآید و این تنها با تربیت نفس ممكن است.
غزالی با معرفی نفس به عنوان صادر کننده صفات مذموم با صوفیان پـیش از خـود
هم عق یده است و در اثبات کالم و اندیشه خویش ،حكایتهای برگرفته از منابع پـیش از
خود (اللمع فی التصوف ،قـوت القلـوب ،حقـایق التفسـیر ،کشـف المحجـوب ،رسـاله
قشیریه ،شرح تعرف) .را نقل کرده است .در مقایسه چنین دریافت می شـود کـه بیشـتر
اندیشه های وی در نگارش این موضوع برگرفته از رساله قشیریه است .غزالـی اگرچـه
مأخوذاتی از آثار پیشین داشته است ،چگونگی بیـان مطالـب و پـردازش آن و رعایـت
ترتیب و توالی کالم وی مانند هیچ کتاب دیگری نیست.
تبحر غزالی در اقتباس مطالب آثار پیشینیان و پیوند دقیق ومنطقی آنها بـا اندیشـه و
کالم خویش ،مطالبی یكدست با راهكاری دقیق را به خواننده عرضه میکند که این مهم
بیانگر جایگاه علمی غزالی وتسلط وی بر علوم رایج زمان خویش است.
 . 9به دلیل جلوگیری از تكرار مطالب از کیمیای سعادت با عالمت * نشان داده شده است.
 . 0غزالی در کیمیای سعادت تنها به انواع حواس اشارهای کرده ،در حالی که در احیـاءالعلوم ،ج ،3ص
 00به طور مفصل به تعریف انواع حواس پرداخته است.
 . 3ارسطو نیز به عفت  ،عدالت شجاعت وحكمت اشاره کرده ومعتقد است عدالت  ،حسن عمل وهـر
انسانی که این چهار فضیله اخالقی در وی باشد او انسانی فاضل و سعادتمند است (ارسطو ،همان،
.)222
 .2از جمله این اندرزنامهها «قابوسنامه» است.
 .5فیلسوفان ای چون ارسطو ،ابنسینا و ابنمسكویه
 .4قلم 2 :
 .3عنكبوت 41 :
 .3مؤمنون9 :
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