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تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیانشود و از کاربرد کلمات همان ،پیشین و )…,Ibid( ...خودداری شود.چنانچه از نویسندهای در یکسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.3. 3تمـام توضیحـات اضافی و همچنین ،معادل انگلیسـی اسـامی خـاص یا اصطالحـات (در صورت لزوم) بـا عنوان «یادداشـتها» ،در انتهای
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شماره جلد.
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ،
مثال :هارتناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمی.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
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ٔ
ٔ
انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
ٔ
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مثال :بینا مطلق ،محمود (،)1382
اسالمی صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), “Dilthey”, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan
Publishing Company.
5. 5چکیدهای حداکثر دارای  250واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژههای کلیدی (حداکثر
 7واژه) ،به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن ،رتبه دانشگاهی ،دانشگاه محل خدمت ،آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده
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6. 6ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
7. 7مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط ورد  2003یا  ،2010متن مقاله با قلم ( BLotus13التین
 )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( BLotus12التین  )TimesNewRoman10حروفچینی شود.
8. 8عناوین (تیترها) با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
9. 9حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  8000کلمه بیشتر نباشد.
مقاله ارسالی نباید در هیچ ٔ
ٔ 10.10
مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
ٔ
ّ
11.11مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجالت فرستاده شده باشد .الزم است نویسندگان محترم ،تعهدنامهای را مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله
به سایر نشریات ،با ذکر تاریخ امضا کرده تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
12.12در مقاالتی که چند نویسنده دارد ،الزم است در ضمن نامها ،نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان ،تصویری
از آن برای مجله ارسال شود.
«13.13پژوهشنامۀ فلسفۀ دین» (نامۀ حکمت) ،در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.
14.14مقالۀ ارسالشده بازگردانده نمیشود.
کلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین محفوظ است و آن دسته از نویسندگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ
منتشرۀ خود در مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،در مجموعۀ مقاالت ،یا بخشی از یک کتاب هستند ،الزم است با ٔ
ارائه
درخواست کتبی ،موافقت مجله را اخذ نمایند.
مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،عالوه بر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،در پایگاه
مجالت تخصصی نور ( )noormagsو پایگاه اطالعات نشریات کشور ( )magiranنیز نمایه میشود.
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چکیده
غزالـی از جملـه اندیشـمندانی اسـت کـه بـه مسـئلۀ توجیـه بـاور بـه وجـود خـدا پرداختـه اسـت .وی برای
خدابـاوری چهـار الگـوی مختلـف مطـرح میکند که عبارتانـد از الگوی خدابـاوری پیامبران ،الگوی
خدابـاوری اولیـاء ،الگـوی خدابـاوری متکلمـان ،و الگـوی خدابـاوری عـوام .او هـر یـک از ایـن الگوهـا
را مناسـب بـرای گروهـی خـاص از مـردم میدانـد .غزالـی معتقـد اسـت در میـان چهـار الگـوی ذکرشـده
یشـود ،کـه مبتنـی بـر
باالتریـن درجـۀ بـاور بـه خـدا در الگـوی خدابـاوری پیامبـران و اولیـاء حاصـل م 
شـهود عرفانـی هسـتند .ایـن همـان چیـزی اسـت کـه مـا امـروزه آن را تجربـۀ دینـی مینامیم .لـذا میتوان
یتـوان الگوهای
نظر یـۀ او را نوعـی قرینهگرایـی مبتنـی بـر تجربـۀ دینـی تلقـی کـرد .الزم بـه ذکر اسـت که م 
چهارگانـۀ غزالـی را در قالـب یـک الگـوی طولـی و تشـکیکی بازسـازی کـرد کـه در ایـن قالـب الگـوی
خدابـاوری انبیـا و اولیـاء در باالتریـن مرتبـه و سـایر الگوهـای خدابـاوری در درجـات دیگـر قـرار میگیـرد.

کلیدواژهها
الگوی خداباوری ،تجربۀ دینی ،ابوحامد محمد غزالی ،قرینهگرایی مبتنی بر تجربۀ دینی

* دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
khalidzand@gmail.com
(نویسنده مسئول)
h.hooshangi@yahoo.com
** دانشیار فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه امام صادق (ع)
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مقدمه
در طـول تار یـخ اندیشـۀ بشـری ،بـرای توجیـه معرفتـی بـاور بـه خـدا الگوهـای متعـددی عرضـه شـده
اسـت .ایـن الگوهـا را در یـک تقسـیمبندی اولیـه میتـوان بـه قرین هگـروی ،ایمانگـروی ،و عملگروی
تقسـیم کـرد کـه هـر یـک دارای زیرالگوهـای مر بـوط بـه خـود هسـتند .البتـه از آنجـا کـه بحـث توجیـه
بـاور در طـول تار یـخ اندیشـه از اهمیـت برخـوردار بـوده اسـت ،فیلسـوفان همـواره در جهـت توجیـه
باورهـای خـود تلاش کردهانـد .امـا گویی غزالی به هیچ عنوان دغدغۀ توجیه باور را نداشـته اسـت،
بلکـه دغدغـۀ اصلـی او معرفـی باالتریـن درجـۀ ایمـان اسـت و هدف او یافتن راهی اسـت که انسـان
بتوانـد بـه باالتریـن درجـۀ ایمـان برسـد .غزالـی بـه عنـوان یکـی از اثرگذارتر یـن متکلمـان مسـلمان
دارای الگـوی و یـژهای در خدابـاوری اسـت .لـذا سـؤال اصلـی مـا در ایـن تحقیـق ایـن خواهـد بود که
غزالـی بـرای بـاور بـه خـدا چـه الگو یـی را پیشـنهاد میکنـد؟ و ایـن کـه ا گـر الگـوی او را بـا مال کهـای
معرفتشـناختی امـروزی بررسـی کنیـم ،او در نیـل بـه ایـن مقصـود چـه مقـدار موفـق بـوده اسـت؟
در ز بـان فارسـی کارهـای متعـددی در خصـوص غزالـی در مسـئلۀ مـورد توجـه ایـن مقالـه
انجـام شـده اسـت .امـا هیـچ یـک بـه صـورت جامـع بـه الگـوی خدابـاوری در اندیشـۀ او نپرداختـه
اسـت .بـرای نمونـه میتـوان بـه مـوارد ز یـر اشـاره کـرد:
1. 1مقالـۀ «معقولیـت بـاور دینـی؛ مقایسـۀ رهیافـت کرکگـور و غزالی» ،ایـن مقاله به صورت
مختصـر بـه بررسـی توجیـه ایمـان و معقولیـت آن نزد غزالی و کرکگـور میپردازد و اندکی
بـه آنچـه موضوع این تحقیق اسـت پرداخته اسـت.
2. 2پایاننامـهای دکتـری بـا موضـوع «بررسـی تطبیقـی آراء امـام محمـد غزالـی و تومـاس
آ کوینـاس در بـاب ایمـان» اسـت کـه بـه بررسـی حقیقت ایمـان پرداخته اسـت و معانی
ایمـان را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت و بـه الگوهـای خدابـاوری نپرداختـه اسـت.
3. 3پایاننامـهای در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـا موضـوع «چیسـتی ایمـان در نظـر غزالـی و
نگـرای او» اسـت کـه ایـن پایاننامـه نیـز بـه بررسـی معانـی ایمـان پرداختـه
سـلوک ایما 
اسـت و ایمـان را نـزد غزالـی دارای ابعـاد مختلفـی معرفـی میکنـد.
یکـی از دشـوار یهای کار روی آثـار غزالـی صحـت ِاسـناد آثـاری اسـت کـه بـه غزالـی نسـبت داده
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شـده اسـت .مـا بـرای اطمینـان بیشـتر و اسـتفاده از کتابهایـی کـه بیشـترین توافـق در خصـوص
صحـت اسـناد آنهـا بـه غزالـی وجـود دارد از کتـاب مؤلفـات الغزالـی اثـر عبدالرحمـن بـدوی کمـک
گرفتهایـم .او در ایـن کتـاب پـس از آن کـه دیدگا ههـای برخـی مستشـرقان را در خصـوص صحـت و
سـقم آثـاری کـه به غزالی نسـبت داده شـده اسـت بیان میکنـد ،دیدگاه برگزیدۀ خـود در مورد آثاری
یتـوان داشـت بیـان میکنـد .برخـی از این
کـه بیشـترین اطمینـان را در مـورد نسـبت آنهـا بـه غزالـی م 

آثـار کـه بیشـترین اسـتفاده در ایـن تحقیـق از آنهـا گرفتـه شـده اسـت عبارتانـد از :احیـاء العلـوم
الدیـن ،االقتصـاد فـی االعتقـاد ،تهافـت الفالسـفه ،الرسـاله القدسـیه فـی قواعـد العقائـد ،میـزان
العمـل ،معیـار العلـم فـی المنطـق ،المضنـون بـه علـی غیـر اهلـه ،القسـطاس المسـتقیم ،فیصـل
التفرقـه بیـن االسلام و الزندقـه ،الرسـاله اللدنیـه ،المنقـذ مـن الضلال و چنـد کتـاب دیگـر کـه در
اسـناد آنهـا بـه غزالـی هیـچ نظـر مخالفـی وجـود نـدارد.
یشـان متفـاوت میدانـد لـذا یـک روش واحـد را بـرای در پیـش
غزالـی مـردم را در قـوای ادراک 
گرفتـن ایمـان بـرای تمـام مـردم معرفـی نمیکنـد .ایـن امـر به نوعی نشـانگر آن اسـت که غزالـی مراتب
انسـانها را در پذیـرش ایمـان قابـل تشـکیک و دارای مراتـب میدانـد .در واقـع غزالـی پذیـرش بـاور و
ایمـان بـه خـدا را بـر را ههـای کسـب علـم در انسـانها و تواناییهـا و قـدرت قـوای ادراکـی آنهـا مبتنـی
شتـر گفتـه شـد کـه غزالـی بـه طـور صر یـح از الگوهـای خدابـاوری سـخن نگفتـه اسـت.
میکنـد .پی 
لیکـن از مباحـث او میتـوان چهـار الگـوی متفـاوت بـرای خدابـاوری کشـف کـرد .ایـن چهـار الگـو
عبارتانـد از ( )1الگـوی خدابـاوری پیامبـران )2( ،الگـوی خدابـاوری اولیـا و صوفیـه )3( ،الگـوی
خدابـاوری متکلمـان )4( ،الگـوی خدابـاوری عـوام.

 .1الگوی خداباوری پیامبران
 1-1توصیف الگوی خداباوری پیامبران
غزالـی معتقـد اسـت جوهـر انسـان در اصـل فطرتـش هماننـد لـوح سـفیدی اسـت کـه خالـی از هـر
گونـه خبـری در مـورد عوالـم خداونـد اسـت ،عوالمـی کـه فقـط خداونـد قـادر بـه شـمردن آنهـا اسـت.
تسـالگی قـوهای خلـق میکنـد کـه او آن را قـوۀ تمییـز
او میگو یـد خداونـد در انسـان در سـن هف 
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مینامـد .غزالـی در مـورد ایـن قـوه توضیـح خاصـی نمیدهـد و فقـط بـه ایـن مقـدار بسـنده میکنـد
کـه قـوۀ تمییـز امـوری ورای محسوسـات را درک میکنـد .امـا معتقـد اسـت پـس از آن خداونـد قـوۀ
عقـل را در انسـان خلـق میکنـد کـه بـه وسـیلۀ آن انسـان میتوانـد امـور واجـب ،ممکـن ،و ممتنـع
را بشناسـد .امـا ایـن اطـوار و مراحـل در اینجـا تمـام نمیشـود .غزالـی میگو یـد کـه ورای عالـم عقـل
مرتبـۀ دیگـری وجـود دارد کـه در آن دیـدۀ دیگـری درون انسـان گشـوده میشـود و به وسـیلۀ آن انسـان
عالـم غیـب و امـوری از آنچـه در آینـده رخ خواهـد داد را مشـاهده میکنـد .او ایـن مرتبـه و درجـه از
قـوا را خاصیـت و قـوۀ نبـوت مینامـد .بـه بـاور او ،همـان طـور کـه ا گـر چیـزی از مـدرکات قـوۀ عقـل بـر
قـوۀ تمییـز عرضـه شـود ،قـوۀ تمییـز نمیتوانـد آن را ادراک کنـد و بلکـه شـاید حتـی منکـر آن شـود ،و
ا گـر چیـزی از مـدرکات بـه قـوهای غیـر از قـوۀ خـاص آن مـدرک عرضـه شـود امـکان دارد آن را انـکار
کنـد ؛ همـان طـور هـم ا گـر مـدرکات ایـن قـوه بـر کسـی عرضـه شـود کـه خـود صاحـب آن قـوه نیسـت،
امـکان دارد کـه آنهـا را انـکار کنـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه خداونـد ،بـرای ایـن کـه پذیـرش امـوری
نتـر از آن را در انسـان خلـق
کـه ایـن قـوه درک میکنـد بـرای انسـان راحتتـر شـود ،نمونههایـی پایی 
کـرده اسـت .غزالـی معتقـد اسـت «خـواب» یکـی از آن نمونههاسـت ،چـرا کـه خـواب حالتـی اسـت
یشـود؛ حـال یـا بـه صـورت صریـح و یـا بـه
کـه گاهـی در آن امـوری از غیـب بـرای انسـان منکشـف م 
صـورت مبهـم و در پـرده ،کـه در ایـن حالـت چنیـن خوابـی نیـاز بـه تعبیـر پیـدا خواهـد کـرد (غزالـی،
 ،2004ص .)75 ،74
همـان گونـه کـه گفتـه شـد علـم پیامبـران بـه وجـود خداونـد از طریـق وحـی اسـت .غزالـی
در مـورد ماهیـت وحـی میگو یـد زمانـی کـه نفـس کامـل و فـارغ از هرگونـه آلودگـی شـد ،خداونـد آن
نفـس برگز یـده را تجلـیگاه تمـام معـارف و علومـی میکند که از ازل در لوح محفوظ نگاشـته اسـت.
در ایـن حالـت ،پیامبـران بـدون آن کـه خـود را در کسـب علـوم بـه زحمـت بیندازنـد تمـام علـوم را
یکبـاره از طـرف خداونـد دریافـت میکننـد .ایـن علـم شـریفترین و کاملتر یـن علـم نسـبت بـه
علـوم سـایر مـردم اسـت (غزالـی 2003 ،الـف ،ص .)232
همـان طـور کـه پیداسـت پیامبـر ا کـرم (ص) هیـچ علمـی را از هیـچ کـس نیاموخـت ،و
اطلاق واژۀ ّامـی بـه پیامبـر (ص) گو یـای همیـن امـر اسـت؛ ولـی مـورد عنایـت خداونـد واقـع شـدند
و وحـی نبـوی بـر ایشـان نـازل شـد .سـؤالی کـه در اینجـا بـه ذهـن خطـور میکنـد ایـن اسـت کـه
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کیفیـت وحـی چگونـه اسـت؟ آیـا در آن علـوم در قلـب القـا میشـود؟ معـارف از طریـق سـمع و بصـر
بـه ادراک پیامبـر میآیـد؟ غزالـی وحـی را شـنیدن سـخن و دیـدن فرشـتۀ وحـی بـه چشـم میدانـد،
نـه آن کـه خداونـد علـوم را بـه طـور مجمـل بـر قلـب پیامبـر القـا کنـد .البتـه غزالـی خـود وحـی را نیـز
دارای درجـات مختلـف میدانـد .او در احیـاء علـوم دیـن سـخنی از پیامبر ا کـرم (ص) نقل میکند
کـه میفرماینـد« :روحالقـدس در قلـب مـن چنیـن القـا کـرد کـه هـر کـه را خواهـی دوسـت بـدار ،ولـی
یشـوی؛ و هـر طـور کـه میخواهـی زندگـی کـن ،ولـی بـدان ،عاقبـت خواهـی
بـدان ،روزی از او جـدا م 
مـرد؛ و هـر چـه میخواهـی انجـام بـده ،ولـی بـدان ،روزی بـه سـزا و جـواب عمـل خـود خواهی رسـید»
(غزالـی ،1351 ،ج  ،1ص  .)151غزالـی ایـن گونـه القـا را وحـی صر یـح نمیداند ،بلکـه همان طور که
ً
قبلا گفتیـم ،معتقـد اسـت در وحـی صر یـح پیامبـر فرشـتۀ وحـی را میبینـد و سـخن او را میشـنود.
لـذا طریـق کسـب علـم از طریـق القـا نیسـت .بدیـن ترتیـب اسـت کـه بایـد وحـی را دارای درجـات
گونا گـون دانسـت (غزالـی ،1351 ،ج  ،1ص .)151
غزالـی سـخن گفتـن از درجـات وحـی را الیـق علـم فقـه نمیدانـد ،بلکـه معتقـد اسـت کـه
باید آن را در «علم مکاشـفه» مورد بحث قرار داد .اما تصریح میکند که برای سـخن گفتن و بحث
و بررسـی وحـی الزم نیسـت کـه شـخص خـود مـورد خطـاب وحیانـی قـرار گرفتـه باشـد .او میگویـد
علـم بـه چیـزی غیـر از وجـود معلـوم در نفـس اسـت و مثال مـیآورد که طبیـب بیمـار میتواند مراتب
و درجـات سلامت را بشناسـد ،هرچنـد خـود بیمـار باشـد .انسـان فاسـق نیـز اگرچـه خـود از عدالـت
بـه دور اسـت ولـی میتوانـد درجـات عدالـت را بشناسـد (غزالـی ،1351 ،ج  ،1ص  .)151غزالـی
وجـود معارفـی را کـه عقـل از نیـل بـه آنهـا عاجـز اسـت تنهـا یکـی از ویژگیهـای نبوت میدانـد و قائل
یشـمار اسـت (غزالی ،1351 ،ج  ،1ص .)151
به این اسـت که نبوت ویژگیهای دیگری دارد که ب 

 2-1تحلیل الگوی خداباوری پیامبران
الگـوی خدابـاوری پیامبـران در اندیشـۀ غزالـی دارای ویژگیهایـی اسـت کـه میتـوان در قالب چند
نکتـه از آنهـا نـام برد:
ً
1. 1همـان طـور کـه پیشتـر گفتـه شـد غزالـی وحـی را صراحتـا امـر غیبـی میدانـد که توسـط
یشـود .از ایـن سـخن غزالـی پیداسـت که مشـاهدۀ
فرشـتۀ وحـی بـه پیامبـر خـدا نـازل م 

 118پژوهشنامۀ فلسفۀ دين (نامۀ حكمت) ،سال سیزدهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394پياپی 26

فرشـتۀ وحـی و شـنیدن کالم او یـک تجربـۀ سـمعی و بصـری اسـت کـه طـی آن امـور
غیبـی از طریـق یـک نـوع تجربـۀ سـمعی و بصـری بـه ادراک پیامبـر میرسـد .امـا وحـی را
فقـط عبـارت از ایـن امـر نمیدانـد ،چـرا کـه مراتـب مختلفـی بـرای آن قائـل اسـت.
2. 2غزالـی در ابتـدای مباحـث خـود در خصـوص حقیقـت نبـوت اذعـان میکنـد کـه نفـس
انسـان در بـدو تولـد هیـچ علمـی نـدارد و هماننـد لـوح سـفیدی اسـت کـه بـه واسـطۀ
حـواس پنجگانـه و سـپس در مرحلـۀ رشـد توسـط عقـل معلوماتـی را بـه دسـت مـیآورد.
ایـن سـخن غزالـی بـه گونـهای انسـان را بـه یـاد اندیشـههای تجربهگرایانـه میانـدازد .امـا
از سـوی دیگـر ،در جایـی کـه غزالـی در بـارۀ حقیقـت علـم بحـث میکنـد ،اذعـان دارد
کـه علـوم و معـارف بـه صـورت بالقـوه در انسـان مرکوز اسـت و با صفـای دل دریچههای
یشـود .ایـن سـخن غزالـی نیـز بـه نوعـی ماننـد
لـوح محفـوظ بـر انسـان گشـوده م 
ً
عقلگرایـی بـه نظـر میرسـد .حـال سـؤال ایـن اسـت کـه واقعـا غزالـی میـل بـه کـدام سـو
یتـوان میـان ایـن سـخنان او داوری کـرد .با نظر به سـخنان غزالی ،که
دارد؟ و چگونـه م 
پیشتر گفته شـد ،شـاید بتوان گفت آنجا که غزالی نفس انسـان را مانند لوح سـفیدی
میدانـد منظـور غزالـی ایـن اسـت کـه انسـان در این مرحله ،کـه در بدو تولد انسـان واقع
ً
یشـود ،بالفعـل هیـچ دانشـی ندارد و اصال انسـان توانایی فهم مسـائل عقلـی را ندارد.
م 
لـذا اولیـن مباحثـی کـه انسـان یـاد میگیـرد از طریـق حـواس پنجگانـه اسـت .سـپس
هنگامـی کـه عقـل وی رشـد کـرد ،برخـی قضایـای بدیهـی را درک میکنـد ،همچنیـن از
طر یـق تعلیـم بـه برخـی قضایـای نظـری آ گاهـی مییابد .از اینجـا به بعد بـه مرحلۀ تزکیه
و آثـار آن میرسـد .ذکـر ایـن مرحلـه و صفـات آن در بخـش الگـوی خدابـاوری اولیـا و
صوفیـه خواهـد آمـد.
3. 3قـوهای کـه غزالـی آن را فراتـر از عقـل میدانـد و آن را خاصیـت نبـوت مینامـد قـوهای
اسـت کـه خداونـد بـه پیامبـران خـود اعطـا کـرده اسـت .لـذا چیزی نیسـت که هر کسـی
بـا تلاش و کوشـش خـود بتوانـد بـدان دسـت یابـد .غزالـی یکـی از خـواص ایـن قـوه را
ادراک امـور غیبـی از طر یـق مشـاهده و سـمع و یـا از طر یـق القـا در قلـب و ...میدانـد.
بنابرایـن ایـن قـوه یـک خصلـت ادرا کـی دارد .اگرچـه غزالـی برای این قـوه خصلتهای
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دیگـری قائـل اسـت کـه آن را الیـق بحـث در علـوم معاملـه نمیدانـد و ذکـر آن را بـه علـم
مکاشـفه وا گـذار میکنـد.
4. 4یکـی از نـکات مهـم اندیشـۀ غزالـی در مـورد وحـی آن اسـت کـه او بـاور دارد مـا ،گرچـه
مـورد خطـاب وحیانـی قـرار نگرفتهایـم ،میتوانیـم بـا نـگاه سـوم شـخص در مـورد وحـی
یهـا و صفتهـای آن سـخن بگوییـم.
صحبـت کنیـم و در مـورد ویژگ 
5. 5از آنجـا کـه بـه گفتـۀ غزالـی وحـی عبـارت از تصر یـح امـر غیبـی از طریـق رؤیـت فرشـتۀ
وحـی اسـت ،بـه گونـهای کـه پیغـام خداونـد بـه صـورت صر یـح و بـدون ابهـام بـه پیامبـر
ً
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه نبـی کاملا بـر آنچـه از طریق وحـی مـورد ادراک او
ابلاغ شـود ،م 
ً
یشـود ِاشـراف علمـی دارد؛ پیامبـر کاملا میدانـد کـه آنچـه از طریـق وحـی دیـده
واقـع م 
یا شـنیده اسـت به چه معناسـت .زیرا امر در پرده و مرموزی بر پیامبر وارد نشـده اسـت
کـه خـود پیامبـر نیـز از چگونگـی درک و بیـان آن بـرای سـایر مـردم عاجـز و ناتـوان باشـد و
در نتیجـه در ابلاغ وحـی ناتـوان بمانـد .در حقیقـت ،پیامبر با مشـاهدۀ صریح و واضح
بـه گونـهای عالـم غیـب را مشـاهده میکنـد کـه گو یـی مـا بـا حـس باصرهمـان اجسـام
اطـراف را مشـاهده میکنیـم .در نتیجـه ،چنـان ایمـان و بـاور عمیقـی در او بـه وجـود
خواهـد آمـد کـه باالتر یـن درجـۀ ایمـان میـان انسانهاسـت.

 3-1جمعبندی الگوی خداباوری پیامبران
بـه طـور کلـی ،ا گـر بخواهیـم اندیشـههای غزالـی در خصـوص چگونگـی ارتبـاط انبیـا بـا عالـم علـوی
را بیانگـر الگـوی خدابـاوری پیامبـران در اندیشـۀ غزالـی معرفـی کنیـم ،ایـن مهـم را با مقایسـۀ دیدگاه
یتـوان بـه نحـو مناسـبتری انجـام داد ،گرچـه میـان دیـدگاه غزالـی و نظریـۀ آلسـتون
او بـا آلسـتون م 
تفاوتهایـی نیـز وجـود دارد .از نظـر آلسـتون ،تجربـۀ دینـی بـه جامعتر یـن معنـای آن بـر هـر تجربـهای
اطلاق میشـود کـه شـخص نسـبت بـه حیات دینـی خـود دارد ،تجربههایی ماننـد بهجت  ،خوف،
شـوق و( ...آلسـتون ،1379 ،ص  .)147امـا آلسـتون بیشـتر روی تجربههایـی متمرکـز میشـود کـه
َ
دربردارنـدۀ آ گاهـی بیواسـطهای از متعلـق بـاور دینـی هسـتند و از ایـن میـان نیـز بررسـی خـود را
محـدود بـه باورهایـی میکنـد کـه دربردارنـدۀ چنیـن مضمونـی هسـتند کـه خداونـد ،چنـان کـه در
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یشـود ،افعالـی انجـام میدهـد کـه بـه نحـو بیواسـطه معطـوف بـه فاعـل
ادیـان توحیـدی تصـور م 
تجربـه اسـت .بـرای مثـال ،خـدا بـا شـخص سـخن میگو یـد ،بـه او روشـنگری میدهـد و ...آلسـتون
ایـن باورهـا را مشـابه باورهـای حسـی میدانـد .او بـرای هـر دو ایـن باورهـا نوعـی توجیـه در نـگاه
نخسـتین قائـل اسـت.
بـا نـگاه بـه دیـدگاه آلسـتون در خصوص تجربههـای دینی و کیفیت وحـی از دیدگاه غزالی،
یتـوان برخـی مشـابهتها میـان باور این دو اندیشـمند را مشـاهده کرد:
م 
1. 1از آنجـا کـه غزالـی وحـی را دیـدن فرشـتۀ وحـی و شـنیدن کالم او میداند ،این امر نشـان
میدهـد کـه ایـن نـوع مواجهـه ،کـه مـا میتوانیـم آن را تجربـۀ دینـی بدانیـم ،نوعـی تجربـۀ
یشـود کـه هماننـد ادراکات حسـی
دینـی اسـت کـه در آن شـخص بـا امـوری مواجـه م 
مـا از سـایر اشـیای پیرامـون اسـت .ایـن نـوع تجربـه یـک نوع عمـل معرفتی اسـت ،بدین
معنـا کـه مـا نسـبت بـه امـوری آ گاهی پیدا میکنیم .از سـوی دیگر ،از آنجـا که محتوای
ایـن تجربـه حا کـی از پیامهایـی اسـت کـه پیامبـر بایـد آن را بـدون کموکاسـت ابلاغ
کنـد ،پـس ایـن پیامهـا امـوری در پـرده و مبهـم نیسـتند ،بلکـه امـوری واضـح هسـتند،
و همیـن ویژگـی بـه مـا ایـن امـکان را میدهـد کـه اعتبـار آنهـا را در حـد اعتبـار ادراکات
حسـی خـود بدانیم.
یتـوان میـان اندیشـۀ غزالـی و آلسـتون یافـت ایـن اسـت کـه آنجـا
2. 2شـباهت دیگـری کـه م 
کـه آلسـتون تفـاوت میان ادراکات حسـی و باورهای تجلیبنیـاد را مطرح میکند ،یکی
تهـا ایـن اسـت کـه قابلیـت داشـتن ادراکات حسـی در تمـام انسـانهای بالـغ
از تفاو 
وجـود دارد ،حـال آن کـه ایـن خصلـت همگانـی بودن در تجربههای دینـی وجود ندارد،
تهـا میشـوند .در اندیشـۀ غزالـی نیـز وحی
و کسـان محدودتـری نائـل بـه ایـن نـوع معرف 
بـرای پیامبـر رخ میدهـد ،و غزالـی نبـوت را حاصـل قـوهای فراتـر از عقـل میدانـد ،کـه
خداونـد آن را فقـط در برخـی بنـدگان برگز یـدۀ خـود بالفعـل کـرده اسـت .بنابرایـن هـر
کسـی نمیتوانـد مـورد خطـاب وحیانـی قـرار بگیـرد .در نتیجـه ،محدود بـودن مخاطبان
یکـی دیگـر از شـباهتهای میـان وحـی از دیـدگاه غزالـی و ادراکات تجلیبنیـاد از نظـر
آلسـتون است.
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 .2الگوی خداباوری اولیا
 1-2توصیف الگوی خداباوری اولیا
غزالـی معتقـد اسـت کـه اولیـای الهـی علـم و معرفـت بـه ذات و صفـات الهـی را از طریـق الهـام بـه
دسـت میآورنـد .بعـد از انبیـا ،غزالـی ایمـان اولیـا را باالتر یـن درجـۀ ایمـان میدانـد .از نظـر غزالـی،
طر یـق اعتمـاد و پذیـرش وجـود الهـام فقـط ایـن نیسـت کـه خـود شـخص آن را تجربـه کنـد .غزالـی
معتقـد اسـت هـر کسـی کـه از طریـق الهـام و افتـادن در دل چیـزی از حقایـق برایـش مکشـوف شـود
ً
یشـود .امـا کسـی کـه در نفـس خـود نیـز اصال تجربـۀ داشـتن الهام را
صحـت ایـن روش بـر او روشـن م 
نداشـته اسـت بایـد کـه وجـود و صحـت چنیـن روشـی را تأیید کنـد .از نظر غزالی ،آیات و شـواهدی
از شـرع وجـود دارد کـه تأییدکننـدۀ روش صوفیـان از طر یـق الهـام اسـت.
غزالـی در تفسـیر آیـۀ «والذیـن جاهـدوا فینـا لنهدینهـم سـبلنا» (عنکبـوت )69 :میگویـد
مضمـون ایـن آیـه تأییدکننـدۀ روش الهـام اسـت و هـر حکمتـی کـه بـه سـبب مواظبـت بـر عبـادات و
بـدون تعلـم در دل ظاهـر شـود از طریـق الهـام اسـت .او سـخنی از پیامبـر نقـل میکنـد کـه هر کس به
آنچـه بـدان عالـم اسـت عمـل کنـد ،حقتعالـی علـم بـه آنچـه بـدان آ گاه نیسـت را بـه او میدهـد؛ و
هـر کـس بـه آنچـه بـدان عالـم اسـت عمـل نکنـد ،در آنچـه میدانـد نیـز سـرگردان میشـود تا آنـگاه که
مسـتوجب آتـش گـردد (غزالـی ،بیتـا ،ج  ،8ص .)42
از ایـن سـخنان غزالـی پیداسـت کـه الهـام روشـی اسـت کـه بـا اختیـار و کسـب بـه دسـت
نمیآیـد ،یعنـی یکـی از شـیوههای مرسـوم کسـب علـم نیسـت ،بلکـه راهـی اسـت کـه عمـل مقدمـۀ
یشـود ،چرا که هر چه عمل بیشـتر
رسـیدن بـه آن اسـت .در اینجـا رابطـۀ میـان علـم و عمـل پدیدار م 
یهـای الهـام اعطایی بودن
یشـود .یکی دیگـر از ویژگ 
شـود ،زمینـه بـرای نیـل بـه معرفـت نیـز بیشـتر م 
آن اسـت .از نظـر غزالـی ،حکمـت و علـم حقیقـی همیـن علـم حاصـل از الهـام اسـت کـه آن را علـم
باطـن میدانـد (غزالـی ،1351 ،ج  ،1ص .)151
غزالـی در کتـاب المنقـذ مـن الضلال ،ضمـن روایـت جر یـان زندگـی خـود ،نقـل میکنـد کـه
زمانـی کـه میبینـد همـۀ کودکهـا بـا فطرتـی یکسـان بـه دنیـا آمدهانـد امـا بـه وسـیلۀ پـدر و مـادر خـود
یشـوند ،حقیقـت داشـتن باورهـای حاصـل از تقلیـد را مـورد شـک
یهـودی ،مجـوس ،یـا مسـلمان م 
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قـرار میدهـد .در حقیقـت ،او خـود را در جسـتجوی پـی بردن به حقایق امـور میبیند و در این حال
از خـود سـؤال میکنـد کـه حقیقـت علـم چیسـت؟ آنـگاه خـود وی در پاسـخ میگویـد علـم یقینـی
علمی اسـت که در آن امور به صورتی کشـف شـوند که هیچ شـک و شـبههای در آنها باقی نماند ،و
ً
اصلا امـکان وهـم و غلـط و دچـار اشـتباه شـدن وجود نداشـته باشـد؛ حتی امکان وجـود خطا در آن
بـه قلـب خـود خطـور نکنـد .غزالـی میگو یـد آنچـه او در زندگـی بـه دنبـال آن بـوده اسـت امـری اسـت
کـه تـا ایـن حـد بـرای او مورد وثـوق باشـد (غزالـی ،2004 ،ص .)30 ،29
بـا نظـر در ویژگیهـای گزار ههـای یقینـی مـورد نظر غزالـی در این عبارات ،پیداسـت که او در
پـی امـری اسـت کـه یقیـن بالمعنی االخـص داشـته باشـد .امـا در ادامـۀ راه ،غزالی پس از نقل شـیوۀ
تفکـرات مختلـف در میـان مسـلمانان ،مطمئنتر یـن راه را طر یـق صوفیـه معرفـی میکنـد (غزالـی،
 ،2004ص .)30 ،29
ً
قبلا گفتـه شـد کـه غزالـی وحـی انبیـا را حاصل ارتباط نفـس نبی با عقل کلـی عالم میداند
کـه بـه صـورت دیـدن فرشـتۀ وحـی یـا القـای وحـی در قلـب از سـوی خداونـد تجلـی مییابـد .غزالـی
حقیقـت الهـام را نیـز امـری بـه کلـی متمایـز از وحـی انبیا نمیداند ،چـرا که در اینجا نیـز قلب صوفی
را بـه آینـهای تشـبیه میکنـد کـه تصویـر علـوم در آن تجلـی مییابـد ،و لـوح محفـوظ را نیـز جایـی
میدانـد کـه صـورت تمـام حقایـق را خداونـد در آن قـرار داده اسـت .غزالـی مشـغول بـودن دل بـه
شـهوتها و مشـغول شـدن بـه حـواس جسـمانی را بـه پـردهای تشـبیه میکنـد کـه میـان قلـب انسـان
و لـوح محفـوظ حجـاب ایجـاد میکنـد ،و هـر گاه انسـان از ایـن عوامـل غفلـت خـود را دور کند ،این
دور شـدن از شـهوات هماننـد بـادی اسـت کـه پـردۀ میـان قلـب و لـوح محفـوظ را بـه کنـار میزنـد
و چیـزی از علـوم ملکوتـی ماننـد برقـی بـر آینـۀ دل متجلـی میشـود .او یکـی از ویژگیهـای ایـن
الهامـات را ثبـات و دوام آنهـا میدانـد ،بدیـن صـورت کـه این برقهای ملکوتـی گاهی حالت ثبات
و دوام دارنـد و گاهـی ندارنـد .امـا از نظـر غزالـی ،حالـت دوم اغلـب روی میدهـد ،چـرا کـه اغلـب
انسـانها بـه حـواس و امـور جسـمانی توجـه دارنـد و همیـن بزرگتر یـن حجـاب میـان قلـب صوفـی و
عالـم ملکـوت اسـت (غزالـی ،بیتـا ،ج  ،16ص .)14
او میـان مشـاهدات اولیـا و انبیـا بـه اختلاف ماهـوی قائـل نیسـت ،بلکـه بـه یـک نـوع
اختلاف تشـکیکی اعتقـاد دارد؛ بدیـن معنـا کـه ماهیـت انکشـاف کـه در مـورد انبیـا روی میدهـد
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ً
دقیقـا همـان اسـت کـه در مـورد اولیـا رخ میدهـد ،اال ایـن کـه آنچـه در مـورد اولیـا روی میدهـد
یشـود .بـه همیـن دلیـل
مکاشـفاتی ضعیـف و بسـیار پایینتـر از آن چیـزی اسـت کـه بـر انبیـاء وارد م 
اسـت کـه غزالـی رؤ یـای صالحـه را کـه هـم بـرای انبیـا و هـم بـرای اولیـا روی میدهـد از جملـۀ آن
یتـا ،ج  ،16ص .)12
دسـته مکاشـفاتی میدانـد کـه بـرای هـر دو گـروه حاصـل میشـود (غزالـی ،ب 

 2-2تحلیل الگوی خداباوری اولیا
همـان گونـه کـه گفتـه شـد ،الگـوی خدابـاوری اولیـای صوفیـه ،کـه خـود غزالـی آن را بر سـایر راههای
کسـب علـم و یقیـن ترجیـح میدهـد ،از طر یـق تجار بـی اسـت کـه مـا امـروزه آنهـا را تجربـۀ دینـی
مینامیـم .غزالـی معتقـد اسـت کسـی کـه میخواهـد صاحـب این نوع یقین شـود باید هم به کسـب

علـم و هـم انجـام دادن اعمـال الزم اهتمـام بـورزد .همـان طـور کـه خـود او در المنقـذ مـن الضلال
میگو یـد ،طر یـق صوفیـه بـا علـم و عمـل تمـام میشـود .حاصـل اعمـال صوفیـه قطـع عالقههـای
نفـس و تنز یـه نفـس از اخلاق زشـت و صفـات خبیـث و خالـی کردن قلب از غیر خـدا و پر کردن آن
از یـاد خداسـت .امـا پیـش از آن بایـد شـیوۀ اعمـال خـاص صوفیـه را آموخـت ،و لـذا غزالـی میگوید

پیـش از پرداختـن بـه تزکیـۀ نفـس وقـت خـود را بـه خوانـدن کتابهـای بـزرگان صوفیـه ماننـد قـوت
القلـوب ابوطالـب مکـی و کتابهـای حـارث محاسـبی و جنیـد و بایز یـد بسـطامی گذرانـده اسـت
(غزالـی ،2004 ،ص .)67-65
صاحب مشـاهده
غزالـی علـوم حاصـل از الهـام را موجـه میدانـد .ایـن علـوم بـرای شـخص
ِ

بدیهـی اسـت ،چـرا کـه بـرای او هماننـد امـور محسـوس یـا علـوم حضوری اسـت .او در اثبـات موجه
بـودن ایـن علـوم بـه دو امـر اسـتناد میکنـد :یکی خـواب دیـدن و اتفاقاتی که گاهی انسـان در خواب
ً
میبینـد و بعـدا تحقـق پیـدا میکنـد ،و دیگـری امـور غیبـیای کـه پیامبـران از آن خبـر میدهنـد.
ً
غزالـی برخـی از آیـات قـرآن را شـاهد موجـه بـودن علـوم ّ
لدنـی میدانـد کـه قبلا بـه برخی از آنها اشـاره
شـد .از میـان ایـن دو دلی ِـل غزالـی ،دلیـل اول او عمومیـت بیشـتری دارد ،چـرا کـه هـم مسـلمانان و
هـم غیرمسـلمانان در خـواب دیـدن مشـترکاند .امـا دلیـل دوم او یعنـی اسـتناد بـه برخـی آیـات قرآن
را فقـط مسـلمانان میتواننـد بپذیرنـد .از ایـن سـخن غزالـی نکتـۀ دیگـری نیـز بـه دسـت میآیـد و آن
ایـن کـه از آنجـا کـه غزالـی علـم لدنـی را بـا آیـات قـرآن توجیـه میکنـد ،در نتیجـه بـرای پذیـرش خـود
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اصـل اسلام و قـرآن نبایـد توقـع داشـت کـه شـخصی با علم لدنی از طریق شـهود قلبـی آن را بپذیرد،
چـرا کـه مسـتلزم دور خواهـد بـود .بـرای همیـن اسـت کـه پذیـرش اصـل دیـن از طریـق دیگـری میسـر
یشـود و پـس از پذیـرش دیـن و انجـام دادن اعمـال دینـی مرتبـط آن هـم بـا شـرایط و رعایـت اصول
م 
یشـود .از این رو ،غزالی به دسـت آوردن علمـی لدنی را کاری
تصـوف اسـت کـه علـم لدنـی ایجاد م 
ً
بـس دشـوار میدانـد کـه بـرای هـر کسـی قابـل حصـول نیسـت .همچنیـن ،همـان طـور کـه قبلا گفتـه
شـد ،او در زندگینامـۀ فکـریاش ،کتـاب المنقـذ مـن الضلال ،میگو یـد زمانـی کـه وارد راه تصـوف
شـده اسـت ،طریق صوفیان را مسـتلزم کسـب علم و انجام دادن اعمال یافته اسـت ،و از این میان
کسـب علم برای او بسـی آسـانتر از انجام دادن اعمال بوده اسـت .در واقع ،غزالی معتقد اسـت هر
چـه عمـل بیشـتر شـود ،زمینـه بـرای نیـل بـه معرفت حقیقی بیشـتر میشـود.
یهـای علـم لدنـی از دیـدگاه غزالـی اعطایـی بـودن آن اسـت .ایـن امـر
یکـی دیگـر از ویژگ 
نشـان از همگانـی نبـودن ایـن نـوع از تجربههاسـت کـه در اغلـب انـواع تجرب ههـای دینی وجـود دارد.
یهـای اندیشـۀ غزالـی در خصـوص تجربـۀ دینـی ،کـه اغلـب اندیشـمندان معاصـر در
یکـی از ویژگ 
حـوزۀ فلسـفه دیـن آن را بحـث کردهانـد ،سـخن او در مـورد فرآینـدی اسـت کـه در آن تجربـۀ دینـی
یشـود ،سـخن در مورد انـواع تجربۀ
یشـود .امـروزه اغلـب زمانـی کـه بحـث از تجربـۀ دینـی م 
ایجـاد م 
دینـی و میـزان اعتبـار معرفتـی آن اسـت ،و کسـی در مـورد چگونگـی فرآینـدی کـه ایـن تجربههـا را
ایجـاد میکنـد بحثـی بـه میـان نمـیآورد.

 3-2جمعبندی الگوی خداباوری اولیا
غزالـی ماهیـت الهـام و علـم لدنـی را چیـزی جدا از وحی انبیا نمیداند ،بلکه تفاوت آنها در شـدت
تهـای وحیانـی و آمـدن آن از طریقـۀ فرشـتۀ وحـی اسـت .بنابرایـن آنچـه در بخـش
و ضعـف معرف 
پیـش در مـورد وحـی گفتـه شـد میتوانـد در مـورد الهـام نیز صادق باشـد .بدیـن ترتیـب ،اعتبار علوم
حاصـل از الهـام هماننـد علـوم حاصـل از حـواس بدیهـی خواهـد بـود .الهـام و علـم لدنی ،بـا این که
اعطایـی اسـت و تـا ارادۀ خداونـد بـدان تعلـق نگیرد حاصل نخواهد شـد ،غزالی معتقد اسـت برای
آن کـه شـخص آمـادۀ دریافـت علـم لدنـی باشـد باید بـه آموختن علوم تصـوف و پرداختـن به اعمال
صالـح خـود را مشـغول کنـد ،و گرنـه هرگـز ایـن علـوم بـه او افاضـه نمیشـود .بـرای همیـن اسـت کـه
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تهـای دیگـر میـان وحـی و الهـام ایـن اسـت کـه نیـل بـه الهـام برای همـۀ انسـانها امری
یکـی از تفاو 
غیرقابـل حصـول نیسـت ،ولـی بـرای آن کـه شـخص بتوانـد بـدان دسـت یابـد بایـد شـرایط الزم را در
خـود جمـع کند.

 .3الگوی خداباوری متکلمان
 1-3توصیف الگوی خداباوری متکلمان
غزالـی علـم کالم را ماننـد علـم طبابـت میدانـد .لیکـن در اینجـا طبابـت درون مـورد نظـر اسـت
و همـان طـور کـه ا گـر طبیـب ماهـر و حـاذق نباشـد بـه جـای درمـان بـر بیمـاری میافزایـد در اینجـا
نیـز روال بـر همیـن شـکل اسـت (غزالـی ،1983 ،ص  .)9غزالـی پرداختـن بـه علـم کالم را از فـروض
کفایـات میدانـد چـرا کـه در هـر زمـان امـکان دارد کسـانی پیـدا شـوند کـه سـعی کننـد عقیـدۀ مـردم
را بـا ترو یـج شـبهاتی دچـار تشـویش کننـد .در ایـن رابطـه بایـد کسـانی باشـند کـه بـا اسـتفاده از علـم
کالم بـه دفـاع از باورهـای دینـی بپردازنـد (غزالـی ،1983 ،ص  .)21او مـردم را در پرداختـن بـه علـم
کالم بـه چهـار دسـته تقسـیم میکنـد:
1. 1دسـتۀ اول کسـانی کـه بـه خداونـد ایمـان میآورنـد و پیامبـر وی را نیـز تصدیـق میکننـد
یشـوند .از نظـر غزالـی ،برای این دسـته بهتر اسـت که پرداختن
و بـه عبـادت مشـغول م 
بـه علـم کالم را رهـا کننـد .او در توجیـه سـخن خـود میگو یـد کـه پیامبـر (ص) هیچ گاه
از عـرب چیـزی بـه جـز تصدیـق طلـب نکـرد و هیـچ گاه میـان ایمـان تقلیـدی و ایمـان
برهانـی فرقـی نگذاشـت .ایـن دسـته بـدون هـر گونـه ادلـه و برهانـی ایمـان را پذیرفتهانـد
و شایسـته نیسـت کـه ایمـان خـود را در معـرض براهیـن و شـبهههای کالمـی قـرار دهنـد.
2. 2دسـتۀ دوم کسـانی هسـتند کـه ز یـر تیـغ شمشـیر ایمـان میآورنـد .ایـن طایفـه از علـم و
ً
معرفـت هیـچ بهـرهای نبردهانـد و اصـوال علـم و معرفـت هیـچ سـنخیتی با آنان نـدارد ،و
ً
لـذا علـم کالم اصلا بـرای آنـان فایـدهای نـدارد.
3. 3دسـتۀ سـوم کسـانی هسـتند کـه انسـانهای باذکاوتیانـد کـه از روی تقلیـد ایمـان را
ً
پذیرفتهانـد ،امـا بعـدا دچـار شـبهاتی شـدهاند کـه در ایمـان آنـان تزلـزل ایجـاد کـرده
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اسـت .غزالـی معتقـد اسـت کـه بـرای ایـن طایفـه ا گـر بـا وعـظ و انـدرز بتـوان شـبهات را
برطـرف سـاخت ،بایـد ایـن کار انجـام شـود ،وگرنـه میتـوان تـا حـد امـکان و ضـرورت از
براهیـن علـم کالم بـرای بازگشـت ایمـان ایـن طایفـه اسـتفاده کـرد.
4. 4دسـتۀ چهـارم را غزالـی کسـانی میدانـد کـه در گمراهـی بـه سـر میبرنـد و بـه گمـان خـود
دارای ذکاوت و فراسـت هسـتند .بـه نظـر غزالـی ،در مـورد ایـن طایفـه نیـز بـا ارشـاد و
تلطـف میتـوان قلبهـای آنـان را متوجـه حـق کـرد ،چـرا کـه هـر قـدر بـا ایـن طایفـه از راه
یشـوند و هرگـز حـرف
بحـث و مجادلـه وارد شـویم ،بـر تعصـب و گمراهـی خـود مصرتـر م 
کسـی را قبـول نمیکننـد (غزالـی ،1983 ،ص .)20
غزالـی معتقـد اسـت حتـی کسـی کـه از طر یـق علـم کالم بـه یـک بـاور دسـت پیـدا کـرده اسـت،
بـاور وی همچنـان همـراه بـا تردیـد اسـت و هرگـز اطمینـان قلبـی همـراه چنیـن بـاوری وجـود نخواهد
داشـت .او بـاور دارد کـه علـم کالم ضـرر دیگـری دارد کـه متوجـه انسـانهای بدعتگـذار اسـت .و
یشـوند .غزالـی ریشـۀ ایـن حالـت
تتـر م 
آن ایـن اسـت کـه آنهـا در عقیـدۀ باطـل خـود لجوجتـر و ثاب 
را در روش جدلـی علـم کالم میدانـد کـه بیـش از آن کـه موجـب رسـیدن بـه حـق شـود موجـب اصرار
ورز یـدن بـر باطـل میگـردد .امـا غزالـی علاوه بـر این مضرات بـرای علـم کالم منافعی نیز قائل اسـت.
او میگو یـد جماعتـی از مـردم گمـان میکننـد کـه فایـدۀ علـم کالم کشـف حقایـق و معرفـت امـور
اسـت آن گونـه کـه هسـتند ،امـا هرگـز ایـن مطلـوب شـریف از عهـدۀ علـم کالم برنمیآیـد ،بلکـه تنهـا
فایـدۀ علـم کالم حراسـت عقیـدۀ عـوام و نـگاه داشـتن بـاور آنـان از تشـویشهای مبتدعـان اسـت.
غزالـی میگو یـد از آنجـا کـه عقیـدۀ عـوام مـردم ضعیـف اسـت ،امـکان دارد کـه بـا جدلهـای باطـل
مبتدعـان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد و متزلـزل شـود (غزالـی ،1983 ،ص .)221
او خـود در کتـاب احیـاء علـوم دیـن بـرای اثبـات وجـود خـدا از برهـان حـدوث اسـتفاده
میکنـد و حتـی مقدمـات آن را در حـد بداهـت میشـمرد (غزالـی ،بیتـا ،ج  ،1ص  .)237غزالـی
میگو یـد ایمـان برخـی از متکلمـان نیـز میتوانـد بـه درجۀ ایمان عـوام صالح و متقی برسـد .اما حتی
در اینجـا غزالـی ایـن دسـته از متکلمـان را کسـانی میدانـد کـه دلیـل اعتقـاد خـود را بـا تقلیـد یـاد
گرفته باشـند ،چرا که از نظر او میان کسـی که دلیل باور خود را با تقلید نپذیرفته باشـد و کسـی که
خـود بـاور را بـا تقلیـد پذیرفتـه باشـد فرقـی نیسـت (غزالـی ،بیتـا ،ج  ،1ص .)123
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 2-3تحلیل الگوی خداباوری متکلمان
یتـوان دیـدگاه او را نسـبت بـه آنچـه امـروزه الهیـات
بـا نظـر بـه رویکـرد غزالـی نسـبت بـه علـم کالم م 
طبیعـی نامیـده میشـود کشـف کـرد .غزالـی در علـم کالم بـه نوعـی مبناگراسـت و مبانـی
اسـتدال لهای کالمـی را مبتنـی بـر مقدماتـی میدانـد کـه همـۀ آنهـا را نمیتـوان مقدمـات جدلـی
یتـوان بـه مقدماتـی ماننـد حسـیات یـا متواتـرات یـا امـور مـورد پذیـرش عقـل
نامیـد .از جملـۀ آنهـا م 
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه رویکـرد
محـض کـه مـا آنهـا را اولیـات مینامیـم اشـاره کـرد .از ایـن امـر م 
غزالـی بـه علـم کالم فقـط بـه غیریقینـی بـودن و روش جدلـی علـم کالم برنمیگـردد ،بلکـه میتـوان از
آن نـگاه همـراه سـوءظن غزالـی بـه عقـل را نتیجه گرفـت .اگر این مقدمات را به دیگر سـخنان غزالی
اضافـه کنیـم کـه معتقـد اسـت علـم کالم نمیتوانـد هیـچ حقیقتـی را ثابـت کنـد ،میتـوان نتیجـه
ً
گرفـت کـه اصـوال غزالـی شـیوۀ اسـتداللی در پذیـرش باورهـای دینـی را نمیپسـندد ،چرا کـه او حتی
هنگامـی کـه بـه ذکـر برهـان حـدوث بـرای اثبـات وجـود خـدا اشـاره میکنـد مقدمـات آن را در حـد
بداهـت میدانـد.

 3-3جمعبندی الگوی خداباوری متکلمان
الگـوی خدابـاوری متکلمـان از دیـدگاه غزالـی میتوانـد نمونـۀ الگـوی قرینهگـروی در بـاور بـه خـدا
باشـد ،چرا که در این الگو شـخص به دنبال توجیه باورهای دینی از طریق اسـتدالل عقلی اسـت.
بحثهـای گفت هشـده بـه پژوهشـگر ایـن اجـازه را میدهـد کـه غزالـی را بـه عنـوان یکـی از منتقـدان
ً
الگـوی قرینهگـروی بدانـد؛ امـا نـه بـه ایـن معنـا کـه قرینهگـروی را از نظـر غزالـی الگویـی کاملا مطـرود
بدانـد ،بلکـه غزالـی میگو یـد کسـانی کـه ذهـن آنـان از مرحلـۀ تقلیـد عوامانـه باالتـر اسـت امـا علـوم و
معرفـت حقیقـی بـر قلـب آنـان وارد نشـده اسـت ،ا گـر دچـار شـبهه در عقیـدۀ خود بشـوند ،میتـوان از
روش اسـتداللی بـرای برطـرف کـردن شـبهه در بـاور آنهـا اسـتفاده کـرد.

 .4الگوی خداباوری عوام
 1-4توصیف الگوی خداباوری عوام
غزالـی شـیوۀ حصـول بـاور اکثر یـت عـوام را تحـت عنـوان شـیوۀ سـلف معرفـی میکنـد و ایـن روش را
روش حـق و درسـت میدانـد .او ایـن روش را در مواجهـه بـا بـاور دینـی مبتنـی بـر هفـت پایـه میدانـد
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کـه عبارتانـد از تقدیـس ،تصدیـق ،اعتـراف بـه عجـز ،سـکوت ،امسـاک ،کـف و تسـلیم در مقابـل
اهـل معرفـت (غزالـی 2003 ،ب ،ص .)302 ،301
او از میـان عواملـی کـه موجـب ایجـاد تصدیـق در انسـان نسـبت بـه شـیئ میشـود ،ماننـد
مکاشـفه و شـهود آن امـر یـا ادلـۀ عقلـی و جدلـی یـا خطابی و ،...ایمـان اکثریت عوام مردم را مسـتند
بـه ادلـۀ خطابـی میکنـد .غزالـی میگو یـد باالتریـن ادلـه از ایـن نـوع نیز ادلـۀ قرآنی و دالیلی اسـت که
شـبیه به آن باشـد .این نوع دالیل قلب عامی را به سـوی تصدیق سـخن تحریک میکند .بنابراین
او میگو یـد جایـز نیسـت کـه بـرای مـردم عـوام دالیلـی غیـر از ایـن سـنخ آورده شـود ،چـرا کـه خـارج از
طاقـت ایشـان اسـت (غزالـی 2003 ،ب ،ص .)331
غزالـی خـود سـؤالی از سـوی مخاطبـی فرضـی مطـرح میکنـد و میگو یـد ،شـاید بـه ذهـن
کسـی برسـد کـه گرچـه تصدیـق جـازم بـا یکـی از ایـن عوامـل میتوانـد در قلـب انسـان عامـی ایجـاد
شـود ،اما سـخن اینجاسـت که این گونه تصدیق هیچ گونه معرفتی به همراه ندارد .از سـویی همۀ
مـردم مکلفانـد کـه باورشـان همـراه بـا معرفـت باشـد و نـه باوری که از سـر جهل ایجاد شـده باشـد،
ً
و اصلا هیـچ تمییـزی میـان حـق و باطـل در آن وجـود نداشـته باشـد .غزالـی در پاسـخ میگویـد ایـن
نـوع نگـرش غلـط اسـت ،چـرا کـه سـعادت انسـان در آن اسـت کـه فقـط بـاورش مطابـق با واقع باشـد
(غزالـی 2003 ،ب ،ص .)331
او معتقـد اسـت بـرای رسـیدن بـه سـعادت کافـی اسـت کـه بـاور حـق و مطابـق واقـع باشـد و
ً
دیگـر اصلا هیـچ اهمیتـی نـدارد کـه ایـن بـاور از چـه طریقـی و بـا چـه نـوع دلیلـی ایجـاد شـده باشـد.
آنچـه از اخبـار پیامبـر (ص) و احـواالت صحابـه رسـیده ایـن اسـت کـه فقـط ایمـان را بـر اعـراب
عرضـه میکـرد و فقـط تصدیـق خـود را از آنهـا طلـب میکـرد و هیـچ تکلیفـی بـر مسـلمانان بـرای
داشـتن دالیـل چـه کالمـی و چـه غیـره بـر انسـان تحمیـل نشـده اسـت .البتـه غزالـی ایـن سـخن خود
را بـه معنـای تسـاوی درجـات ایمـان عـارف بـا عـوام نمیدانـد و تصر یـح میکنـد کـه ایمـان عـارف از
درجـات باال تـری نسـبت بـه ایمـان عـوام برخـوردار اسـت .امـا در حقیقـت مقلـد بـه همـان معنایـی
مؤمـن اسـت کـه شـخص عـارف (غزالـی 2003 ،ب ،ص .)332

ً
بـا توجـه بـه ایـن کـه از نظـر غزالـی عـوام بـرای ایمـان خـود اصلا مکلـف بـه داشـتن دلیـل

نیسـتند ،غزالـی سـایر مـردم غیـر از عـوام بـه خصـوص علمـای عـارف را موظـف میدانـد کـه برخـی
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از علومـی را کـه بـرای آنهـا مکشـوف شـده اسـت بـا غیـر اهـل خـود در میـان نگذارنـد ،چـرا کـه بیشـتر
یشـود و عـوام را دچـار
از آن کـه موجـب هدایـت باشـد و مفیـد واقـع گـردد ،موجـب فسـاد و فتنـه م 
گمراهـی میکنـد .از ایـن روسـت کـه علمـا و عرفـا در قبـال مـردم عـوام دارای یـک سلسـله وظایـف
معرفتـی هسـتند.

 2-4تحلیل الگوی خداباوری عوام
باورهـای غزالـی در خصـوص ایمـان عـوام حائـز نـکات مهمـی اسـت کـه بیشـتر جنبههـای پنهـان
شتـر گفتـه شـد ،غزالـی معتقـد
تفکـر غزالـی را بـرای پژوهشـگر نمایـان میکنـد .همـان طـور کـه پی 
ً
اسـت برای رسـیدن به سـعادت کافی اسـت که باور حق و مطابق با واقع باشـد ،و دیگر اصال هیچ
اهمیتـی نـدارد کـه ایـن بـاور از چـه طریقـی و بـا چـه نـوع دلیلـی ایجـاد شـده باشـد .بـا توجـه بـه ایـن
سـخنان ،شـاید بتـوان گفـت غزالـی معرفـت دینـی را بـاور صـادق میدانـد و هیـچ گونـه توجهـی بـه
مسـئلۀ توجیـه بـاور دینـی ندارد .گویی غزالی چنان تمایلی به سـخن گفتـن در مورد توجیه باورهای
دینـی نـدارد و لـذا در خصـوص ایمـان عوام که اکثریت جامعۀ دینی از آنها تشـکیل شـده اسـت نیاز
یگـذارد .پیداسـت کـه غزالـی هیـچ مال کی برای آزمـودن آن کـه باورهای
بـه توجیـه را بـه کلـی کنـار م 
مـا مطابـق بـا واقـع اسـت یـا خیـر ارائـه نمیکنـد ،بنابرایـن بایـد بگوییـم کـه او مطابـق بـا واقـع بـودن
باورهـای دینـی را پیشـفرض گرفتـه اسـت ،کـه ایـن امـری ناموجـه اسـت.
یکـی از وظایـف عـوام در قبـال باورهـای دینـی عـدم پرسـش در خصـوص مسـائل غامـض
دینـی اسـت ،ماننـد آنچـه در مـورد معرفـت خداسـت .غزالـی در اینجـا راه هـر گونـه تحقیـق نظـری
در خصـوص مسـائل غامـض دینـی را بـر عـوام میبنـدد .بـه نظـر پژوهشـگر میرسـد کـه ایـن نگـرش
ً
غزالـی یـک نـوع توصیـه در روششناسـی پژوهـش اسـت .در اینجـا ظاهـرا غزالـی روش تحقیق نظری
از طریـق کسـب و تعلیـم در خصـوص ایـن مباحـث را بر روی عوام بسـته میداند .وی معتقد اسـت
ا گـر کسـی از عـوام بخواهـد از طر یـق پرسـش و تعلیـم در خصـوص ایـن مباحـث چیـزی دریابـد ،غیـر
از ابهـام چیـزی بـر باورهـای او افـزوده نمیشـود .لـذا معتقـد اسـت کـه طریـق نیـل بـه معرفـت دینـی از
راه خوانـدن قـرآن و مشـغول شـدن بـه عبـادات میسـر اسـت ،تـا همـان گونـه کـه پیشتـر گفتـه شـد از
بهـا گشـوده شـود.
طر یـق تزکیـه دریچـۀ علـوم بـر قل 
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غزالـی معتقـد اسـت کـه تنهـا راه حصـول ایمـان بـرای عـوام از طریـق اعتمـاد و اطمینـان بـه
منابـع معرفتـی اسـت .ایـن منابـع معرفتـی میتوانـد والدیـن یـا معلمـان باشـد یـا از طریـق اطمینـان
بـه قـرآن و سـخنان پیامبـر (ص) .حـال سـؤال اینجاسـت کـه آیـا خـود اطمینـان بـه یـک شـخص
عملـی موجـه اسـت یـا خیـر؟ واضـح اسـت کـه اعتمـاد و اطمینـان به هر کسـی کاری شایسـته و بجا
یتـوان پذیرفـت کـه اعتمـاد بـه پدر و معلـم و حتی پیامبـر -چرا که پیامبر بـا رفتار خود
نیسـت .امـا م 
دلسـوزی خـود را بـه مردمـی کـه بـه سـوی آنهـا رفتـه اسـت نشـان داده اسـت -عملـی موجه باشـد .اما
پذیـرش سـخن آنـان بـه صـرف اعتمـاد و اطمینان به آنان شـاید فقـط توجیهکنندۀ یک بـاور اجمالی
باشـد و نـه بـاوری تحقیقـی .امـا از آنجـا کـه غزالـی همیـن مقـدار بـاور را بـرای حصـول ایمـان در عـوام
ً
کافـی میدانـد و اصلا ایمـان در همیـن حـد را شایسـتۀ عـوام میدانـد ،بـه نظـر میرسـد اعتمـاد بـه
ً
والدیـن و ادلـۀ خطابـی قـرآن در ایـن حـد موجـه اسـت ،چـرا کـه طلـب ایمـان از سـر تحقیـق اصـوال
بـرای عـوام موضوعیـت نـدارد.

 3-4جمعبندی الگوی خداباوری عوام
ا گـر بخواهیـم سـخنان غزالـی در بـارۀ چگونگـی حصـول ایمـان نـزد عـوام را بیـان کنیـم ،بایـد همـۀ
الگوهـای قرینهگروانـه و ایمانگروانـه را کنـار بگذار یـم ،چـرا کـه غزالـی توجیـه باورهای دینـی از طریق
اسـتدالل و یـا حتـی از طر یـق تجرب ههـای دینـی عرفانـی را فقـط بـرای علمـا و عرفـا مناسـب میدانـد.
از نظـر غزالـی ،عوامالنـاس هیـچ راهـی بـرای توجیـه باورهـای دینیشـان از طریـق برهانهـای عقلـی
ً
و یـا داشـتن تجربههـای دینـی و عرفانـی ندارنـد .او نیـاز بـه توجیـه بـه ایـن معنـا را اصـوال بـرای عـوام
َ
منتفـی میدانـد ،چـرا کـه از نظـر او عـوام بـه متعلـق بـاور خـود علـم دارنـد و نسـبت بـه دلیـل بـاور خود
جهـل دارنـد ،و سـخن مـا در بحـث توجیـه در خصـوص دلیـل بـاور اسـت .امـا ا گـر مقـداری بـا توسـع
نبـاوری در عـوام بیندیشـیم ،شـاید بتـوان نوعـی الگـوی عملگرایانـه را بـرای دینبـاوری
در زمینـۀ دی 
در عـوام توصیـه کـرد ،چـرا کـه غزالـی ریشـۀ بـاور در عـوام را بـه احسـاس اعتمـادی برمیگردانـد کـه
شـخص نسـبت به دیگریای دارد که متعلق باور را از او میشـنود .حال اگر به سـراغ دالیل اعتماد
بـه گوینـدۀ سـخن برو یـم ،مهمتریـن عامـل اطمینـان بـه شـخصی دیگر میتواند این باشـد کـه وی در
عمـل رفتارهـا و افعالـی را از خـود بـروز داده اسـت کـه دربرگیرنـدۀ منافـع ماسـت.
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نتیجهگیری
بـا توجـه بـه گرایـش غزالـی به تصوف میتوان گفت که غزالی ارزش و اعتبار زیادی به یقین صوفیان
یتـوان ایـن سـؤال را مطـرح کـرد کـه آیـا داشـتن یقیـن بـه معنایـی که نـزد صوفیـه وجود
میدهـد ،امـا م 
دارد توجیـه معرفتـی دارد و آیـا ایـن یقیـن از نظـر معرفتـی مسـئوالنه اسـت یـا خیـر و آیـا صوفیـه بـرای
نیـل بـه ایـن یقیـن مراحـل معرفتـی را طـی میکننـد یـا خیـر؟ و ایـن کـه اسـتیال بـر قلـب چگونـه ایجـاد
یشـود؟ اینهـا سـؤاالتی اسـت کـه در ایـن زمینـه غزالـی بایـد بـه آنهـا پاسـخ دهد.
م 
او میگو یـد صوفیـه بـرای کسـب علوم از طریـق تزکیه و صفای درون اقدام میکنند ،هرچند
اذعـان دارد کـه در ایـن مسـیر نیـز خطـرات راه ز یـاد اسـت و امـکان دارد کـه بـا مخیالتـی مواجه بشـود
کـه آنهـا را بـا الهامـات ربانـی اشـتباه بگیـرد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه او آموختـن اصـول تصـوف و
یتـوان فهمیـد کـه امـکان دارد برخـی
تزکیـه را مقدمـۀ مسـیر سـلوک میدانـد .از ایـن سـخن غزالـی م 
از تجرب ههـای دینـی حاصـل توهـم باشـد و نـه مواجهـه بـا عالـم علـوی .از ایـن روسـت که غزالـی برای
خـود الهامـات نیـز قائـل بـه مال کهایـی بـرای ارزیابـی میشـود .او میگو یـد کسـی کـه در ابتـدای راه
سـلوک اسـت بایـد از طر یـق فراگرفتـن حقایقـی کـه انبیـا و اولیای پیشـین به آنها رسـیدهاند راه را آغاز
ً
کنـد تـا در ادامـه از طر یـق مکاشـفه بـه حقایـق نائـل آیـد .در اینجـا گو یـی غزالـی دقیقـا میگویـد کـه
حصـول تجربـۀ دینـی مسـتلزم مشـارکت بـا یـک جامعـۀ دینی اسـت .در این صورت ،پیـش از آن که
شـخص بخواهـد وارد طر یـق ریاضـت و تزکیـه بشـود ،بایـد بـه درسـت بـودن ایـن شـیوه -چـه در حـد
ظـن یـا در حـد یقیـن -بـاور داشـته باشـد .حـال سـؤالی کـه در اینجـا پیـش میآیـد ایـن اسـت کـه آیـا
ایـن کار از نظـر معرفتـی رفتـاری مسـئوالنه اسـت؟
شـاید بتـوان سـخنان غزالـی در خصـوص الگوهـای خدابـاوری را در قالـب یـک دیـدگاه
ً
منسـجم ارائـه کـرد و آن ایـن کـه ظاهـرا غزالـی معتقـد اسـت کـه تنهـا راهـی کـه بـرای حصـول یقیـن
بـه خـدا وجـود دارد تجربـۀ وی از طر یـق الهـام و کشـف یعنـی همـان تجربـۀ دینـی یـا تجربـۀ عرفانـی
اسـت .امـا از آنجـا کـه حصـول ایـن تجربـه بـرای هـر کـس امکانپذیـر نیسـت و نیازمنـد طـی مراحـل
و شـرایط خـاص خـود اسـت ،پـس کسـی کـه مایـل اسـت صاحـب ایـن نـوع از تجربههـا بشـود بایـد
شـرایط حصـول ایـن الهامـات را داشـته باشـد .اما داشـتن شـرایط الزم برای مورد خطـاب قرار گرفتن
تهـای صوفیـان و دسـتورات
الهامـات غیبـی مسـتلزم آن اسـت کـه انسـان در طر یـق تزکیـه و ریاض 
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تهـای صوفیـان و بـه و یـژه انجـام دادن طاعـات و
دیـن قـرار گیـرد .امـا خـود انجـام دادن ریاض 
عبـادات مسـتلزم آن اسـت کـه شـخص از قبـل دیـن و دسـتورات آن را پذیرفتـه باشـد و حتـی بـه
معلمـان راه سـلوک نیـز اعتمـاد داشـته باشـد تـا بتوانـد طـی تعلیمـات آنهـا در ایـن مسـیر گام بـردارد.
ً
در ایـن مرحلـه شـخص صرفـا بایـد از طریـق تقلیـد باورهـای دینـی را بپذیـرد و بـه هیـچ وجـه در پـی
مسـئلۀ توجیه باور خود نباشـد .در ادامۀ مسـیر ،آنگاه که درون شـخص پاک و صافی شـد ،حقایق
ً
ً
مسـتقیما بـر او تجلـی مییابـد .در ایـن مرحلـه نیـز سـؤال از امـر توجیـه اصوال بیمعناسـت ،چـرا که از
نظـر غزالـی باورهـای حاصـل از کشـف و شـهود ماننـد باورهای حسـی بدیهی هسـتند و هیچ نیازی
بـه توجیـه ندارنـد .حـال ا گـر کسـی در ایـن میـان به علتـی در باورهایش دچـار تردید شـد ،میتواند به
انـدازهای بسـیار کـم و در حـد ضـرورت از علـم کالم اسـتفاده کنـد .امـا ایـن امـر بـه ایـن معنـا نیسـت
کـه اجـازۀ غـور در علـم کالم بـرای همـه و در هـر شـرایطی داده بشـود.
خالصه این که اگر بخواهیم از سـخنان غزالی در خصوص باور به خدا الگویی اسـتخراج
کنیـم شـاید بتـوان گفـت کـه او قائل به یک الگوی تشـکیکی اسـت که از تقلید صـرف آغاز میگردد
یشـود .انسـان در ایـن الگـو میتوانـد از ابتـدای راه مسـیر را آغـاز کند و
و بـه تجربیـات عرفانـی ختـم م 
تهـای ایـن الگـو این اسـت که انسـان
تـا جایـی کـه همـت میکنـد در آن بـه پیـش بـرود .یکـی از مزی 
ً
در هـر کجـای مسـیر قـرار داشـته باشـد بـه باورهـای خـود یقیـن دارد و آنهـا را کاملا موجـه میدانـد.
دیگـر ایـن کـه هـر چـه شـخص در ایـن مسـیر بـه پیـش بـرود اطمینـان او بـه درسـتی باورهایـش بیشـتر
یشـود ،و ایـن مسـیر همـواره ادامـه خواهـد
یشـود و متوجـه ضعـف باورهـای خـود در مرتبـۀ قبـل م 
م 
داشت.
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Al-Gazali is one of the thinkers who has tried to build a strong
foundation for theism. In his theory of belief in God, he introduces four
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