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Abstract 
Many Muslim scholars have used the Early history of Islam as an ideal 

example to explain their current situation and give a vision of the future and 

a prospect to solve the problems. Especially regarding the new social, 

political and economic circumstances in the last century and with the 

emergence of modernity, Egyptian scholars tried to provide a new 

representation of the early history of Islam in order to conduct society 

toward integrity in an Islamic manner. In this research, we try to study and 

put in context the works of Sheikh Mohammad al-Ghazali, one of the 

Egyptian contemporary Islamists, in order to scrutinize his representation of 

the early history of Islam. Ghazali with a Salafi attitude, introduces the early 

history of Islam to the Muslims’ Egyptian society and other nations, as the 

basis of returning to the golden ages of past. Besides the history of Islam he 

uses the Quran and Seerah to explain the past. The time and circumstances 

which Ghazali lived in made him confront capitalism, communism, and 

socialism and investigate social justice, political and cultural colonialism, the 

potential for establishing an Islamic government, women’s issue, the Quran 

and its concepts, the issue of Palestine, and Judaism in order to find a 

solution for the decline of the Egyptian society. 
 

Keywords: Early Islamic History, Egypt, Mohammad al-Ghazali, Quran, 

Sirah, Rashidun Caliphs. 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Email of Author: basiriabbass@ut.ac.ir 

10.22059/jhss.2020.270613.473060
https://jhss.ut.ac.ir/
https://jhss.ut.ac.ir/


 يمصر يالغزال محمد خیش افکار و آثار در اسالم صدر خيتار ييبازنما/ 22

 بازنمايي تاريخ صدر اسالم در آثار و افکار شیخ محمد الغزالي مصري
 

 1يریبص عباس
 تهران دانشگاه اسالم خيتار ياردکت يدانشجو

 انيجعفر رسول

 تهران دانشگاه خيتار گروه استاد

 (64تا ص  52)از ص 

 12/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 11/09/1397تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
بسیاری از  مایۀتا عصر حاضر دستای ایدئال و آرمانی از تاریخ اسالم نقطه عنوانبهتاریخ صدر اسالم 

است.  بوده اندازی برای آیندهو چشمراهکار  ۀمتفکرین مسلمان برای تبیین وضع موجود خود و ارائ

سیاسی و اقتصادی جدید و ورود های اجتماعی، اصر با بروز زمینهدر دوران مع ویژهبهمتفکرین مصری 

 ۀسازی جامعونبرای رهنم شی جدید از مقطع صدر اسالمخواندر پی هماوردی قدرتمند به نام مدرنیته 

موردی بر  ۀدر این پژوهش سعی شده است تا با مطالع. برآمدندسمت اعتالیی از جنس اسالمی  مصر به

نوع و چگونگی بازنمایی وی از تاریخ صدر  ،گرای معاصر مصر، از متفکران اسالمغزالیال آثار شیخ محمد

پیدایش این آثار به بررسی  نه و زمانۀبا تکیه و توجه به زمی . این پژوهشقرار گیردبررسی  مورداسالم 

مسلمان  سالم را مبنایی برای بازگشت جامعۀتاریخ صدر ا ،گرابا گرایشی سلفغزالی  آنها پرداخته است.

دو منبع  وی عالوه بر تاریخ اسالم از. دانددرخشان گذشته می ۀمصر و نیز مسلمانان جهان اسالم به دور

 ۀست. اوضاع و زمانبرای تبیین گذشته بهره برده اپیامبر اسالم  سیرۀوط به صدر اسالم یعنی قرآن و مرب

وی را به پرداختن به موضوعاتی از قبیل عدالت اجتماعی، مقابله همزمان با  در مصر غزالیحیات 

داری، کمونیسم و سوسیالیسم، استعمار سیاسی و فرهنگی، امکان برقراری حکومت اسالمی، سرمایه

با تکیه بر تاریخ صدر اسالم رهنمون  فلسطین و یهود ۀقرآن و مفاهیم آن، مسأل زنان، توجه به ۀمسأل

 .بیابد مصر ۀجامع ۀمانداز وضعیت نابهنجار و عقب یرفتساخته است تا از این طریق راه برون
 

 .، خلفای راشدینپیامبر ۀتاریخ صدر اسالم، مصر، محمد الغزالی، قرآن، سیر :کلیدي هايهواژ
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 مهمقد .1

دارند. داشته و صدر اسالم  رۀدو بهخاص  ینگرشدر هر عصری مسلمانان  ۀعامّ و نخبگان

در مواجهه با فرهنگ غربی و مالزمات آن خود را نیازمند نیز نخبگان معاصر مصر 

جهان مدرن و مسائل نوپدید ناشی  مختصاتِ ؛دیدند جدید از تاریخ صدر اسالمخوانشی 

که به عنوان یکی از متفکران محمد غزالی  .واداشت تکاپورا به متفکران جامعه از آن 

در باب نگاهِ  . وینیز از این قاعده مستثنی نبود شودالمسلمین شناخته میاصلی اخوان

 «مکتب المنار» با رویکردی همدالنه با نگاه سلفی گذشته و حال، سازینزدیکجدید و 

توانست سَلَف و خَلَف، عقل و داند که را هوشمندترین مکتب فکری روزگار جدید می

: 1392)غزالی، کنار هم قرار دهد  بیداری عقل اسالمی در ۀبر پاینقل، اجتهاد و تقلید را 

دگرایانِ خالف تجدّبر ،گرایان قرار دادتوان وی را در شمار سلفکه می غزالی .(95

اساس بر تفسیریبایست  از نظر وینیست؛  از اسالم تفسیر عصریبه مسلمان معتقد 

 .(64 :1392 ،همان)است عالمان اسالمی  ۀموضوع بر عهدف به دست داد، که این لَفهم سَ

جتماعی و اقتصادی، سیاسی، ا های متنوعِگری حوزهاصالح ساحتِدر  اندیشۀ غزالی

. کاوید «عقل اسالمی» های معرفت را بااین حوزهوی گرفت. اخالقی را در برمی

 و ارتباط عقل و ایمان یمان، عقل، علم و احساس درونیا مبتنی برچارچوب فکری وی 

 .(106 -107 :1997)جدعان،  است

در ارتباط را  ،«اسالم میان حقیقت و تجلی تاریخی»، عبدالمجید شرفی اثرتوان می

نوان عبه جدید ۀبر و بازنمایی آن در دورپیام ۀو سیربا نگاه نقادانه به تاریخ اسالم 

عنوان پژوهشی در باب دیگری که بتوان به ۀنمون ساخت. این پژوهش مطرح ۀپیشین

 هکتاب»کتاب  ،برشمرد معاصر جهان عرببازنمایی تاریخ صدر اسالم در آثار متفکران 

است که در آن به  ۀبزاینیاز حسن « لدی العرب المحدثین هالنبوی هالسیر

 های معاصران در جهان عرب پرداخته است. نگاریسیره

تاریخ صدر  گیری ازو بهره بازنمایی چگونگی غزالیآثار  تکیه بر با حاضر پژوهش

این بازنمایی در سه محور قابل  .دهدرا در نگرش وی مورد بررسی قرار میاسالم 

ح تاریخ و گرایش به پیراستن و منقّ نخست لزوم بازنگری در مفهومِ شناسایی است؛

های حوزه تکیه بروی با  ساختن تاریخ صدر اسالم مد نظر وی است. در ساحت بعدی

دهد. در میارائه الگویی برای بازنمایی معرفتی خویش یعنی قرآن، تفسیر، فقه و حدیث 
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با توجه به مفاهیم جدید و در تقابل با مکاتب غربی از تاریخ صدر اسالم وی ر آخِگام 

 کند.میبرای ورود به این مباحث استفاده 
 

 زندگینامه .2

از استان  «إیتای البارود»در مرکز  «نکال العنب» ۀم. در قری1917در محمد الغزالی  

محمد »، وی را «امام محمد غزالی»تیمّن به نام  برایبحیره مصر به دنیا آمد. پدرش 

تحصیل به موسسۀ  شد. وی برای ادامۀنام نهاد. در ده سالگی حافظ کل قرآن  «الغزالی

م. دبیرستان را به 1937و در ابتدائی  رۀم. دو1935در  .رفت (زهرتابع األ)دینی اسکندریه 

دعوت  م. اجازۀ1963در  رفت واصول دین قاهره  م. به دانشکدۀ1937در  .اتمام رسانید

یکی از  خطیبِ ،اصول دین در دانشکدۀ همزمان با تحصیل و ارشاد را دریافت کرد.

 در قاهره شد.« الخضراء هالعتب»م. خطیب مسجد 1965 در بود ومساجد قاهره 

اخوان المسلمین  ۀم. به حسن البناء پیوست و از نویسندگان برجست1937 غزالی در

م. زندانی شد. وی از منتقدین ساختار حاکم بر 1942م. و 1969 شد. در دو نوبت در

وی رویکرد انتقادی  .بود آزادبه رهبری افسران م. 1925 جوالی مصر پس از انقالب

م. 1976 در .بیشتر به تألیف آثارش پرداختو ا و گرفتن وی شد تنگنا قرار موجب در 

م. به مصر بازگشت. در 1966های عربی از مصر خارج شد و در برای تدریس در دانشگاه

 یکی از علمای برجستۀ عنوانبهاین فاصله به کشورهای مختلف اسالمی سفر کرد و 

ث مجمع البحو»از جمله اسالم در قرن بیستم شناخته شد. وی در مجامع مهمی 

المجلس »در اردن،  «هاإلسالمی هالحضارلبحوث  المجمع الملکی»زهر، در األ «هاإلسالمی

عضویت  «هالعالمی هاإلسالمی هالخیری هالهیئ»و  «العلمی للمعهد العالمی للفکر اإلسالمی

مایندگی به ندر بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل م. 1994 در. وی داشت

چند هفته پس از سفر به آمریکا برای شرکت در جشن نرانی کرد. سخزهر در آنجا از األ

گفت ملی فرهنگ عربستان راهی این کشور شد که در همین سفر دار فانی را وداع 

 .(10-2: 5011)عماره، 

به فارسی ترجمه شده است و این امر باعث شده است تا  آثاری چند از وی

وی به  شنا باشند. از آثار ترجمه شدۀوی آمطالعات اسالمی با نام  ۀاندیشمندان حوز

فقه های توان از کتابفارسی که در این پژوهش نیز از آنها استفاده شده است می
 ارزیابی میراث فکری مسلمانان، نگرشی نو به قرآن، نقش قرآن در جهان معاصر، السیره

ل روز مطالعات اسالمی که ناظر بر مسائ ۀزهای گوناگون وی در حونام برد. نگاشته
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گرایان است لزوم آشنایی بیشتر با این متفکر را اسالمهای جوامع اسالمی و دغدغه

 بایسته کرده است.
 

 محمد الغزالي؛ بینش و روش تاريخي .3

تاریخی و  پیشینۀ نیازمند توجه به غزالی نگرش به مسائلِ اسالم معاصراز نظر محمد ال

 غزالی،) تی از تجربیات مثبت و منفی استتاریخی که انباش ؛ی استو مکان یت زماناواقعی

چیزی جز رفتار »تاریخی  گفتمان تقدیرگرایِ بربنا ،تعریف وی از تاریخ .(174-177: 1360

نیست، و اعمال بشر هم در ترازوی شرع و سنت خداوند قابل توزین است و  هاانسان

معاصر، امّتِ  در روزگار .(115: 1360 غزالی،) «شرع و میزان خداوندی تابع آن نیست

تحلیل و چراییِ  ۀمرحلبه  در باب وقایع تاریخی بوده و نگرییقشر اسالمی گرفتار

 دانشی درجه دوم عنوانبهتاریخ در میراث مسلمانان  جایگاهغزالی از . رسندنمیحوادث 

پیرایش و  بهبایست از نظر وی  .مند استگالیه ،شدهخرافات و دروغ  ۀاشاع جوالنگاه که

نقدِ حدیث و روایت در  با همان روش تاریخها و تحریفات موجود در افات، بدعتنقدِ اض

برای  همچنین .(97 :ب تابی ؛66-65 :1393 ؛27ث:  5002، همان) دست زدسنّت اسالمی 

مواضع تا مطالعه کرد نیز  راغیرمسلمانان  هایپژوهشبایست میراث اسالمی  ۀمطالع

را  راه اسالمتوجه به تاریخ  درهمال مسلمانان . اِدیگران نسبت به اسالم آشکارتر شود

 .(193-169: 1392، همان) باز گذارده استباورهای غربی  ۀبرای سیطر

به را ، فرهنگی و اقتصادی موضوعات اجتماعیدر گذشته  گرایش به تاریخِ سیاسی

الوه پژوهشگران ع. نیز توجه شد هااین حوزهاصر به دوران معدر  ، ولیبود حاشیه رانده

را ها جهانِ متن نوینهای روش کاربستبا صدر اسالم  ماجراهای سیاسی از بر خوانشِ

برقرار سازند. غزالی  معاصر ارتباطو اوضاع و احوال  قدیمه ند تا میان متونگسترش داد

نیازمند آن نیز که البته  داندمیاز تاریخ سیاسی  بیش را ارزش تاریخِ فرهنگی مسلمانان

گرایش به تاریخ فرهنگی راهنمای خوبی برای طراحی آینده و مقابله  .ستانقد و اصالح 

 .(163-165تا ث: بی، همان) ساحت فرهنگی و علمی استدر های غربی با ایسم

برقراری  تعلیل و ۀجدید بر پای ۀسان دورنویِروشمندِ تاریخ بر کارِ خود به گفتۀغزالی 

 یواست. ای تکیه کرده وش مقایسهیز رمتفاوت و ن ارتباط منطقی میان حوادثِ

منوط به را انبوهِ اطالعات گذشته میان در های مهم و صحیح گردآوری دادهارزشمندی 

 ۀسیر ۀاثر خود دربار ترینمهم او در .(9-6: 1366، همان) استکرده ادانه داشتن نگاه نقّ

رت موضوعی صوبهنصوص و روایات،  بندیدسته را باپیوسته پیامبر موضوعاتِ به هم
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ا پیامبر طرف، بلکه در همدلیِ کامل بای بیاست. وی خود را نه نگارنده تدوین کرده

در نوع نگاه  «فقه السیره»بافتِ اجتماعی پیدایش و تولید کتابش،  کند.اسالم معرفی می

گیِ ماندزگاری که مسلمانان دچار عقبرویعنی  ؛ثر بوده استاری وی مؤذگهدف و

 های اصلیکوشد تا مشخصه. وی در این اثر می(9: 1366غزالی، )تند فکری و عاطفی هس

 بازنمایی کند. خود ۀزمان ارتباط با در را سیره

 .استاز اَشکال هجوم بر اسالم گذشته و تحریف تاریخ  خوارشماری غزالیاز دیدگاه 

ر عص عربیِ انسانِ نیازیمبنی بر بی «زکی نجیب محمود»ای از مقالهمحتوای به  وی

قرآن  نیازی ازبیرا نجیب محمود از این سخن مقصودِ  اوکند. اشاره میگذشته  بهجدید 

به خواندن را مسلمانان ای دیگر در مقالهنجیب محمود  .تلقی کرده استت و سنّ

. غزالی داندکرده است که غزالی آن را مکمّل بحث قبلی میمارکس دعوت  «سرمایه»

 وی بهداند. لو در آثار گذشتگان، واجد توجه میحقیقت را و نجیب محمودبرخالف 

 عنوان نمونهبه ؛کنداشاره میاز سوی پیروان مکاتب غربی تحریف تاریخ صدر اسالم 

وقایع را بهو حقایق را وارونه  وای از پیامبر اسالم نگاشته ، سیره«عبدالرحمن الشرقاوی»

و  به شکلی دیگرتشرقین مس این همان رویکردنحوی خودخواسته توجیه نموده است. 

 .(: صفحات متعدد1990الشرقاوی، ؛ 93-90: 1991، همان) برای تعرّض به پیامبر است

آزمایی نهادن وقایع، نقد به بوته راستیمنع جلوگیری از پژوهش در تاریخ،  غزالی

را در  دارانرامون حکومت و حکومتها و فضای پیحکّام و مردان نامی و بررسی موقعیت

فهم  از مانعبه تاریخ  یتوجهبیته است. دانس ثرمؤحکومت و سیاست اسالمی  انحراف

های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی در ساحتو دارای آثار سوء قرآن و سنت نبوی 

 .(154-73ز:  5002غزالی، ) است
 

 رويکرد غزالي نسبت به نص و متن .4

 قرآن. 1-4

 ي تاريخ صدر اسالم مرجعیت قرآن نزد غزالي براي بازنماي. 1-1-4

گرایان به مطالعات گشتپژوهی در میان نوگرایان و بازبخش اعظمی از مطالعاتِ میراث

پژوهی قرآن را گرا و در همین فضای میراثعنوان یک سلفبه گردد. غزالیقرآنی بازمی

داند. البته وی در فهم علوم بهترین مبنا برای بنیان نهادن علوم انسانیِ صحیح می

های مبتنی بر دانشِ مدرن نیز هست و این موضوع به انی ناخودآگاه متأثر از گزارهانس
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. وی ضمن انکار ستیز دانش و دین به غفلت مسلمانان از فهم جهان دارد ای تناقضگونه

 .(62-63-53: 1392)همان، های قرآن اشاره دارد نشانه ۀهستی بر پای

با روزگاران متفاوت است. البته این همگامی آیات آن  ۀپذیری قرآن نشانانعطاف

پذیری مستلزم نیت درست است و نبایست ذووجوه بودن قرآن عامل تفسیر به انعطاف

رأی شود. تکیه بر سنّت پیامبر ـ سنّتِ متواتر و صحیح ـ راه را بر تفسیر نادرست 

حاوی اجتماعی ندارد؛ بلکه ـ های مشخصی برای سلوک سیاسیبندد؛ زیرا قرآن قالبمی

-532: 1393 ؛29-26ث:  5002)همان، اصول کلی است؛ لذا بایست در تالزم سنت باشد 

534). 

گری آنها برای انتقال مفاهیم موافق غزالی با استفاده از قصص قرآن و نوع روایت

)که از نظر غزالی مورد و تکیه بر نگارش به سبک داستانی  «حسن البنّاء»های است. تالش

، لشکرکشی «حسن البنّاء»عنوان نمونه از همین جنس است. به ه است(مهری واقع شدبی

وری روم و حاکم تشده میان امپراای حسابتوطئه الملل وروابط بین ۀرا بر پای «ابرهه»

گویی برای انتقال مفاهیم مهم روابط دینی و داستان ۀحبشه توضیح داده است. این شیو

. البته وی با (166-101-100: 1393)همان، است المللی و اطالعات تاریخی کارآمد بین

های پردازیبا قصّاصین و بیرون کردن آنان از مساجد قصه )ع( اشاره به برخورد امام علی

پردازان و جاعلینِ حدیث به همراه برخی وعاظ و زیرا دروغ کند؛می پایه را نکوهشبی

. غزالی به یک (60 :ر 5002همو، ؛ 115: 1393)همان، فقها  افکار مسلمین را منحرف کردند 

یعنی عناصر اصلی تاریخ را به داند؛ زیرا زمان و مکانمعنا، قرآن را کتاب تاریخی نمی

دهد؛ در صورت فقدان کتب روشنی نشان نداده و شرح چندانی از رخدادها ارائه نمی

مکان تاریخی حتّی مشخص نبود منظور از سرزمین قوم عاد کجاست؟ زیرا قرآن زمان و 

 .(551: 1393)همان، کند آن را بیان نمی

 رويکرد تفسیري غزالي. 2-1-4

پیامبر از سوی غزالی  ۀای برای بررسی انتقادی سیرمایهعالوه بر قرآن، تفاسیر نیز دست

هستند. شاید نتوان گزارشی از تعامل وی با تفاسیر در نگارش تاریخ ارائه کرد، ولی 

مواجهۀ وی با مطالب تاریخیِ تفاسیر را شناسایی کرد. او در توان با ذکر مواردی، نوع می

از موضوعات محل  ـ «بنت جحش زینب»شناسی مطالعات تفسیری به ماجرای آسیب

مناقشه در تاریخ صدر اسالم ـ مفسّرانِ بیانی و ادبی قرآن را مسبّب دامن زدن به این 

نیز نظرات ناصواب پیرامون  «غرانیق»اساس دانسته است. در روایت داستان خرافی و بی
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اسحاق، طبری، دهد. مفسّران و نویسندگانی مانند ابنآن را به مفسرین ارتباط می

-49: 1393)همان، اند ناآگاهانه با موضوع دچار خطا شده ۀحجر در مواجهسیوطی و ابن

 .(41: 1392 ؛70

و عدم تقابل اهل یابی اکاذیب در کتب تاریخ و تفسیر غزالی از چرایی و چگونگی راه

زدگی مسلمانان در گونه مطالب را حاصل غفلتپرسد. وی ورود اینتحقیق با آن می

 «کعب االحبار»دنیاگرایی  .(140-126: 1366)همان، داند مواجهه با اندیشه یهودیان می

در  «بنی عبد شمس»باز گذاردن دست  ۀدر زمین «عثمان»بود که باعث شد اقدامات 

بنابراین بایست به تأدیب کعب األحبارهای جدید  شود؛سازی ه و عادیتوجی المالبیت

. این نوع نقد، در ادامه انتقاد از تسلط فرهنگی با نام (62-66 :الف 5002)همان، پرداخت 

مرتب بکار گرفته  «تفسیر المنار»ای که در رویه ؛بر فرهنگ اسالمی است «اسرائیلیات»

 ته است.شد و روی غزالی هم تأثیر گذاشمی

 سنت. 2-4

 در بازنمايي و نقد تاريخ صدر اسالمحديث؛ منبعي . 1-2-4

 ؛دکنبه احادیث ضعیف استناد میهای جرح و تعدیل مالک بدون تمرکز برغزالی بعضاً 

گیری و نقل آنها را در بازنمایی تاریخ بهره ۀاجازنص،  خوانی آنها باهم معتقد استزیرا 

به باور  داند و از حدیث را برای روایت کافی نمی صرف عِاطال. وی دهدصدر اسالم می

عنوان به روایت حدیث است.از ، فهم مقصودِ اصلی وی نخستین شرط در نقل احادیث

 منقوالت در مقام تکذیبِ «ابوهریره»از نقل احادیث فراوان توسط  «عایشه»تعجب  مثال

دانست أن ایراد حدیث میوی در نقل حدیث را موجب غفلت از ش ، بلکه شیوۀوی نبود

: 1366)همان، حدیث شود مقصود بین رفتن یاد بردن و یا از که ممکن بود منجر به از 

پوشی در نقل حدیث چشمغزالی  گیرانۀرویکرد نخست و سهل مقابلِ در نقطۀ. (14-27

 «مسلم». مثالً وی از نقل روایت استبرخی وقایع تاریخی  وی از نقل احادیث مرتبط با

همیت تاریخی آن خودداری کرده با وجود ا «المصطلقبنی ۀغزو»در مورد  «بخاری»و 

 از سوی پیامبر اسالم گیر کردن آنانروایت ناظر بر غافلاین از نظر غزالی زیرا  است؛

همان، )که این موضوع مغایر با منطق اسالم و به دور از سیرت پیامبر است حالیاست؛ در

1366 :14). 

صدر اسالم، مقطع ترین موضوعات در کوچک ۀبه دقت نظر دربار غزالی با توجه

 گیرد. عمردر دوران معاصر را به باد انتقاد می خرافاتدر زدودن  انگاریو سهل سستی

را توبیخ  «ابوهریره» ،«هالجنمَن قال ال اله اال اهلل دخل »حدیث نقل  ۀواسطبه بن خطاب
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ر مسلمانان مستولی شده و نقل روایاتِ زیرا واهمه داشت ظاهرگرایی حدیثی ب ؛کرد

گونه که اهتمامِ افراطی به واهی موجب بدفهمی احادیث و بروز اختالف آراء شود. همان

ماندگی و به چالش کشیده شدن خِرَد مسلمانان و رواج عقالنیتِ روایات، عاملِ واپس

 .(60: 1360 ؛60ر:  5002 ؛556: 1393)همان، روایی شده است 

مربوط به زنان است که آثار آن در  ، منقوالتِفهمی و بدفهمی روایاتکج از مصادیق

استناد بر برخی با حتی در دوران معاصر ای که گونهبه ؛دنیای معاصر نیز هویدا است

حاصل را این موضوع غزالی . انددر مقام نفی حضور اجتماعی زنان برآمده برخی روایات

اده ابزاری از احادیث برای مهجور کردن زنان خبری از سنت اصیل اسالمی و استفبی

صحیح ». وی برای نقد این نگاه بر روایات و تاریخ اتکا کرده است. او با ارجاع به داندمی

صحیح »و برخی عناوین ابواب « غزوۀ احد»در « سلیمامّ»و « عایشه»به حضور « بخاری

مردان با مشک آب در جنگ زنان برای »، «زنان در دریا ۀغزو»از جمله « بخاری

عدم حضور باورِ به « کردندزخمیان را مداوا می )غزوه(زنان در جنگ »و « بردندمی

خواهر عمر در پذیرش اسالم،  پیشگام شدنکند. را باطل می جامعهزنان در اجتماعی 

امّ»، حضور «بیعت رضوان»و « الکبری هعقب»النبی، بیعت زنان در حضور زنان در مسجد

-7-4تا الف: بی ؛45-40: 1366)همان، کند فت غزوه دیدگاه غزالی را تقویت میدر ه «عطیّه

غزالی برای نفی سخن کسانی که دم از پوشاندن تمام صورت همچنین . (34خ:  5002 ؛16

ابزاری  در برابر استفادۀآورد تا زنند نیز دالیلی مبتنی بر آیات و روایات میبرای زنان می

  .(66-66تا پ: )همان، بیفهم نادرست از آنها بایستد از احادیث و روایات و 

 سیرهو گري در فهم سنّت اصالح. 2-2-4

فهمِ پیامبر یا تراوش فهم او نسبت به »کیه بر تعریف امام شافعی، سنّت را با ت غزالی

الش برای بازگشت ت .(23: 1393، همان) کندتعریف می «جانبه با قرآنهمهقرآن در پیوند 

 مفهومِهرچند در . دهدمیقرار جریان سلفیه  بندیدستهدر را وی نیز گذشته  به دوران

 ویژهبه آندرک  نوعی اختالف در ،زمانی گری اختالف نظر وجود دارد و به لحاظِسلفی

مشاهده بانیان این مفهوم  عنوانبه «رشید رضا»و  «شیخ محمد عبده»در نظرات 

از  های متفاوتبه فهم اعتقادبا وجود  غزالی .(545-541-161: 1393)حورانی،  شودمی

اعتالی  زمانۀاحساسی نسبت به در عین حال  و را گرایشی عقالنیآن مفهوم سلفیه، 

گرایی حدیث گرایی و، نص«بن حنبل احمد»ه فق با رد گرایش بهوی  داند.میاسالم 

 درک نادرست از .(93-90تا ث: غزالی، بی) درصدد تنقیح مفهوم سلفیه برآمده استافراطی 



 يمصر يالغزال محمد خیش افکار و آثار در اسالم صدر خيتار ييبازنما/ 34

بیداری اسالمی  انترین دشمنبا نوگرایی از اصلی آن گری مبتنی بر ناسازگاریسلفی

ص در بدون تخصّ ،مخالفت با تقلید مذهبی به نامِ گرایینوع سلفیپیروان این  ؛است

را قرآن و سنت  نهاده و کنارهای علوم دینی از جمله فقه، میراث اصیل اسالمی را حوزه

خود را خارج از  های متفاوت باو فهم خود را فهم درست و اندیشه ه رأی کردهتفسیر ب

 داندو به ضرر اسالم می «علم مغشوش» این پدیده راشمرند. غزالی اسالم برمی ۀدایر

 .(25-21ر:  5002، همان)

مبتنی بر مسائل را پیامبر  ۀسیر امروزی از و کانون توجّهات شناختغزالی 

نسبت به سیره  با جهلِمواجهه این  دانسته کهت موروثی سنّ ازتقلید  و صرفِاهمیت کم

زدودن سخنان  و در سیره از غلوّ و اغراق جلوگیری برای .(6: 1366، همان) همانی دارداین

را  ()ص محمدبایست شخصیت تاریخی  .ای جز رجوع به صدر اسالم نیستچارهپایه بی

دور از  را اوپرشمار الگوبرداری از  های قدسیِپیامبر در الیه محصور کردن .بازشناخت

را میسر  ویی انسان، امکان نزدیکی با سرشت ینگاه تاریخ کهحالیدر ؛دکنمیدسترس 

 .(67-64چ:  5002، همان) سازدمی

آنچنان که برخی روایات تاریخی نقل و بوده والدت پیامبر امری عادی  غزالیاز نظر 

اند نتوانستهحتی رخان وم زیرا ؛یان رخ نداده استشگفتی در این م حوادثکنند می

 با سال حملۀ آنمقارنت  ،تنها توافق غالب .دقیق تولد پیامبر را مشخص سازند تاریخ

پیامبر،  والدت همزمان با با رد کردن ارهاصاتِ اوم. است.  270ها به مکه یعنیحبشی

عادات  داند. خوارقِرِ زوال ستم میآوپیام پیامبر به مثابۀ از روایت آنها را تنها نمادسازی

پایه و اساس شکل یات بیروا صورتبه بسیار بعدتر از صدر اسالم، والدتمنتسب به این 

ارزیابی علمی، اثبات، مفاهیم و معانی خودِ وقایع خوارق عادات، نیازمند  . موضوعگرفتند

 یّام نبوتپیامبر را به سبب سپری شدن امعجزاتِ  بحث پرداختن بهغزالی است. 

 .(27ث:  5002 ؛63-61-70-44-43: 1366، همان) داندفایده میکم

رخ  «بحیرای راهب» ساختگی بودن ماجرای به محققان باور برخی با وجود غزالی

 )ع( بعثت پیامبری پس از عیسی انجیل، بهدر  زیرا داند،دادن آن را غیرممکن نمی

تأثیر بینبوت پیامبر  در این ماجرا قمو ست صحّغزالی به باور . بشارت داده شده بود

 .(96-91: 1366، همان) است

بر همین اساس  برد.پژوهی خود بهره میاز دانش جدید نیز در مباحث سیره غزالی

را  در این سفر «براق»مَرکَب پیامبر موسوم به  «اسراء»است که در بحث از کیفیت 
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البته به  !در این سفر را متصوّر استبرق نیروی از  گیریبهرهو  دانسته «برق»مشتق از 

 ۀنیز به دورالمقدس جایگاه بیت وجود شرایط خاص برای چنین موضوعی اذعان دارد.

از )ص(  اسرائیل به محمدکفران نعمت بنی که با، اشاره دارد اسرائیلپیامبران بنی

را نیز  «شق صدر»، ماجرای «اسراء»او عالوه بر  انتقال یافت. )ع( اسماعیل نوادگان

 .(165-161: 1366، همان) کندرمزگونه تعبیر می

 السیره؛ تعامل فقه و تاريخفقه. 3-2-4

جای تأمّل دارد. در طول  یتمدّن ایمقوله عنوانبهفقه  غفلت مسلمانان از مفهوم گستردۀ

ادیق فقه شورا و تبیین آن که از مص ای مانندمقوله حکّام مایل نبودند در مورد نیز تاریخ

 . غزالی بارا به محاق بردفقه  ۀها معنای وسیع واژتوجهیصحبتی شود. همین بی ،دبو

، نه توجه به فقه مصطلح، بلکه هدف از نگارش آن را ـ «فقه السیره» ـ اشاره به کتابش

 برشمرده استنبوی  سیرۀو تبیین چگونگی و چرایی حوادث مهمِ بررسی مراحل و ادوار 

 ؛داندرا اسباب شناخت صحیح وقایع میفقیهانه  رویکردالی غز .(116-113: 1393، همان)

 آیات و روایاتسراغ  های دور و نزدیک بههای قوی و داللتبه این معنا که با استدالل

ضمن وی  .(53-19-9-6تا پ، ، بیهمان) برقرار ساخت آنانتری بین و پیوند محکم رفت

 البته نبایست از. گویدقها سخن میاز دقت نظر ف ی اهل حدیثظاهرگرا اشاره به گرایش

قرار گرفتن اسالم در غفلت کرد. اهل حدیث و فقها و فقه و سنّت  هایتالزم کوشش

 .(35-31تا پ، ، بیهمان) جایگاه درست خود منوط به همکاری این دو شاخه با هم است
 

 هاي انضماميرويکرد غزالي نسبت به زمینه. 3

 سیاست. 1-3

 سیاسي در بازنمايي تاريخ صدر اسالم ۀسوي ؛اسالمي حکومتمفهوم  .1-1-3

تئوریزه کردن لزوم حکومت در پی المسلمین در اخوانعضویت  از آغازِمحمد الغزالی 

 .بودامبر و خلفای راشدین زمان پیبه اسالمِ  بازگشتِ وقرآن و سنّت  مبتنی بر اسالمی

وی ، صدر اسالم حکومت به ۀلبا وجود ارجاع وی در مقوالبته . (506-503: 1360، همان)

نکرده و فقط مدّعی است یک از احکام حکومت در قرآن و سنت ارائه هیچ ای ازنمونه

که ! درحالیاندی روشن در قرآن و سنت تعیین شدهصورتبهوظایف و تکالیف حکومت 

ه گرایانه ببا نگاه آرمان غزالی .(27: 1327)السمان،  آوردبرای ادعای خویش دلیلی نمی

خلفای  ۀدر دور آنو تداوم  ایشانحکومت اسالمی از سوی  به تأسیس دوران پیامبر
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اسالم  باشکال دیگری از حکومت که اَ ،این دورهکه پس از حالیرد ؛معتقد استراشدین 

 .(146-147پ:  5002)غزالی،  به وجود آمدند ،تطابقی نداشتند

نه با انتخاب آنان  دیدند،یحکومت را امری عبادی م خلفای اربعهاز منظر غزالی 

مجدداً پس از این دوره  کهحالیدر .بودطلبی بلکه منوط به شورا استبداد و برتری

مظاهر  که از فردگراییهای عرب جاهلی و سنت حَسَب و نَسَب،، ایعصبیت قبیله

عثمان با عدم برخورد  غزالی (13-15ر:  5002، همان) ید شدندبازتول ،جاهلیت بودند

 ۀاِعمال قو کهحالیدر ؛داندمی در زمان وی آزادی دِوجورا  کنندگان منزلشرهمحاص

: 1360، همان) های امروزین امری پذیرفته شده استحکومتمواقع ضروری نزد قهریه در 

 عثمانعمومی در زمان  وجود آزادیِغزالی معتقد است  .(79-76ت:  5002 ؛109-110

حاکم شدن امویان و پایمال شدن شد که از نتایج آن اده استفبرای سوء عاملی تبدیل به

حقوق اساسی مسلمانان، نادیده انگاشته شدن حق مردم در انتخاب خلیفه، از بین رفتن 

 .(111: 1360، همان) مسلمین بود المالبیت بهاندازی حاکمان آزادی فردی و دست

های منفی جنبهشدین خلفای را دورۀبخشی از  دربارۀ بر این باور است کهغزالی 

در  آذربایجان اند. وی مقاومت مسلمانانِمکتوم مانده مثبتهای جنبه و پررنگ شده

مقایسه  فتح این منطقه در زمان عثمانموضوع  با ها در دوران معاصر رامقابل روس

از )تنها مشتی دروغ و تهمت چرا با اغماض از چنین وقایعی کند که می گالیه و کرده

وی  .(162-166: 1392، همان) !نسبت داده شده است ویبه  اش نزد وی(یرهشع تقرّبجمله 

نکته  .داندمیدارای زیربنای سیاسی را  (شورش علیه عثمان) «فتنه کبری» همچنین

که از آن فقط تعبیر به  این ماجرا طرفین ظریفی که در این میان وجود دارد اینکه

 اجتهادی بودن و اختالف اجتهاد به رویداداین  و یکدیگر را تکفیر نکردند ،شده «فتنه»

بایست توجه  .(160: 1393؛ همو، 76-73: 1366، همان) ارجاع داده شد در این موضوع

و  در نظر آوردهمعاصر خود را  ۀاوضاع و احوال زمان ،فتنهمفهوم  تبییندر  غزالیداشت 

های تالش ذکرغزالی  های زمان خویش سازد.مسلمانان مصری را متوجه فتنه کوشدمی

 وقایعِنقل سودمندتر از را ها از فرهنگ جاهلیت عرب رفتِبرای برونخلفای راشدین 

 با اصرار بر وقایعِ زیرا ؛داندمی «صفین»و  «جمل» مانند واقعۀ یبرانگیزاختالف تاریخیِ

 اندنشین شده و وقایع مثبت و مهم مغفول ماندهدر اذهان مسلمین ته هاآن، منفی

 .(164-162: 1392، همان)
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ت ست؛ بخش نخساشدنی خلفای راشدین به دو بخش تقسیم دولتِاز نظر غزالی 

دوم نیز با وجود  بخش. نظیر استبه تعبیر غزالی بیابوبکر و عمر است که  خالفت دورۀ

نمایانگر دوران راشده  )ع( علی امام و و منازعات داخلی در دوران عثمان هافتنهبروز 

 جمهوربودن وی نسبت به مطیع  عثمان را نسبی دورۀ مطلوبیتِدلیل وی . است

در مقایسه با عثمان، . (537-535-531: 1393، همان) داندمیمسلمین و عدم خودکامگی 

غزالی بر این نظر است که  .نداشتمشارکت مسلمانان در حکومت  اعتقادی به معاویه

توانست الگویی برای آینده میکه گزینش خلفای راشده  ۀتفاوتیِ مسلمانان به رویبی

به  ایبا رویکردی مقایسه غزالیاسالمی را در پی داشت.  ۀبروز انحراف در جامع ،باشد

خاندان »و  «هابوربون» به حاکمیت ه رایدر زمان معاو« عبد شمس»خاندان کار گرفتن 

را بازگشت حکومت  معاویهکند و نوع حکومت در اروپا تشبیه می «هابسبورگ

: 1360، همان) داندمیمبتنی بر جانشینی و موروثی بودن  «هراکلیتوسی»و « اییکسر»

 .(62الف:  5002 ؛76-79

و  دانستهاسالمی  ۀبه ضرر جامع را )خالفت عثمانی( غزالی سقوط خالفت اسالمی

 گوید:می
های اخالقی، اجتماعی، روانی و سیاسی، پس از سقوط دولت عثمانی و آغاز بیماری»

را غنیمت شمرد و بر بسیاری از مناطق اسالمی چیره گشت و مردمِ  غرب فرصت
 .(67: 1360، همان) .«مرعوب را به بند کشید و شکار خوبی به دام انداخت

 با وجود آنکه رشید رضا،دارد،  «رشید رضا»دید متفاوتی با  ۀزاویوی در این باب 

وقع حقِ مشروعِ قیام علیه به م را کاربستِ این موضوع م(1956) الغای خالفت مقارن با

ن را م. این الغا را توبیخ و آ1920 در بعدبیش از دو دهه حکّام جور دانسته بود، غزالی 

 ؛نبرد مذهبی شرق و غرب ادامه دارد وی از نظر غرب اعالم کرد. نمود شکست در برابر

اوم تد منزلۀخصومت غرب با اسالم به ران معاصر از دین گسسته ودر دوظاهر بهغرب 

دشمنی که در غزوه موته در مقابل مسلمین بود، اکنون نیز در است. های صلیبی جنگ

 بنابراین تأسیس حکومت اسالمی برای مقابله با حرکتِ ال جدال با اسالم است؛ح

جنگ صلیبی در دوران البته بایست توجه داشت که میدان . صلیبی جدید ضروری است

 . (61-60تا ت: ؛ غزالی، بی145: 1395یت، )عنا معاصر دارای سرشتی فرهنگی است

 رگشا بودن تاریخ صدر اسالم و ایدۀمحور و برای تقویت ادعای کاغزالی با نگاهی حال

 هالدعو» و« هالثور هفلسف»در  «جمال عبدالناصر»های حکومت اسالمی بر گفته
رژیم م. علیه 1925هدف انقالب ناصر کند، جایی که تکیه می« الکبری هالتحریریّ
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پیامبر توانست دعوتش را به » برشمرده و معتقد بودسلطنت را تجدید حیات مسلمین 
الگویی برای هر نوع حرکت و دعوت اجتماعی تبدیل کند. او آخرین پیامبر خداوند بود. 

ای عملی برای سالکان عملی آن حضرت، الگو و قانون اساسی برای حاکمان و نقشه ۀسیر
-541: 1360)غزالی،  کندها را به اتحاد دعوت میمانان و عربپایان نیز مسل در«. است

545). 

 يهود ۀمسأل. 2-1-3

ترین موضوعاتِ معاصر محمد الغزالی و از عنوان یکی از مهمیهود و صهیونیسم به ۀمسأل

صورت محورهای اصلی مورد نظرِ وی برای تحلیل تاریخ صدر اسالم است. وی به

ها و یهودیان معاصر را در نظر دارد. وجود تنش میان عربزمان، یهود صدر اسالم و هم

اسرائیل به این توجه دامن زده است. جالب است که صدر اسالم برای یهودیان نیز 

موشه »ها از اسرائیل، م. هنگام شکست عرب1947مرجعیت دارد. به عنوان مثال در 

یهودِ مدینه و خیبر  گیریها را انتقاموزیر دفاع وقت اسرائیل، شکست عرب ،«دایان

 .(195: 1392)همان، خواند می

مانند اینکه در  ؛های ثابتی در طول تاریخ هستنداز نظر غزالی یهودیان دارای ویژگی

هر زمانی در پی تسلط بر امور مالی هستند. همچنین به سبب در اقلیت بودن از جنگ و 

اسالم یهودیان مدینه با  کردند. بر همین مبنا بود که در صدرنزاعِ آشکار دوری می

ها ثروت افکنیهای مدینه شدند و از قبال این اختالفافکنی، موجب نزاع عرباختالف

های مستحکمی ساختند. امروزه نیز یهودیان افتخار اندوخته، پرشمار شده و قلعه

اند! این امر خود مرهون کنند که پس از قرون متوالی سرگردانی صاحب میهن شدهمی

)همان، های غربی نیز مزید بر علّت شد ها بود که سیاستغفلت و ضعف عرب تفرقه،

توان این رفتار یهودیان را با رفتار پیامبر در بدو ورود به مدینه . می(500-501-515: 1366

اموال یهودیان نیاندیشید.  ۀوجه به اخراج، مقابله و مصادرمقایسه کرد. ایشان به هیچ

کین را در مدینه پذیرفت و پیمان دوستی با آنان بست. حضور یهودیان و حتی مشر

اندیشیدند، بلکه انتظار همکاری یهودیان در راه تنها به نقض پیمان نمیمسلمانان نه

 .(351-526-525 :)همانپرستی را داشتند مبارزه با شرک و بت

یات برخی آ ۀغزالی ادّعای مستشرقان مبنی بر نزاع اسالم با یهود و نصاری بر پای

توان بدون در نظر گرفتن بافت و فضای نزول، با مستمسک زیرا نمی ؛پذیردقرآن را نمی

خاص به تضاد و تنافر فیمابین حکم داد. نبایست مسلمین تحت  ۀقرار دادن تعدادی آی

ها زمانی تأثیر نظر مستشرقانه نسبت به دین اسالم بدبین شوند. به باور غزالی غربی
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سازند، که قدرتشان روزافزون است. در دوران جدید طلبی متهم میمسلمانان را به جنگ

دولت یهود را در فلسطین مستقر کرده و مبارزه فلسطینیان برای آزادسازی سرزمین 

 .(14-12-13تا ب: بی ؛104-100پ:  5002)همان، کنند خویش را تخطئه می

 را« العرب هجزیر»شان از غزالی از جمله اقدامات یهودیان پس از اخراج

داند. غزالی برای به قتل رساندن سه تن از خلفای راشدین می و تالش چینیدسیسه

رخان به حوادث و وهای پنهان و آشکار چرا ممتعجب است که با وجود این دشمنی

. وی به (76ر:  5002)همان، اند نپرداخته ،هایی که نقش یهودیان در آن مشهود استفتنه

ل و عوامل عدم تعامل یهودیان با اسالم به عنوان دو دین یکتاپرست یابی علدنبال ریشه

که در نزاع ایران و حالیو نیز نزاع آنان با مسلمانان و حمایت آنان از مشرکین است. در

توجهی را روم، مسلمین از شکست رومیانِ مسیحی ناراحت شدند. غزالی دلیل این بی

داند. از آن برای تحقق اهداف اقتصادی میگسست یهودیان از دین و استفاده ابزاری 

های قدیم و اسرائیل تا زمان تأمین منافعشان در قبال پیمانغزالی معتقد است بنی

کنند. بر اساس ای آن را نقض میجدید خود پایبندند، در غیر این صورت به هر بهانه

-356: 1366)همان، این دیدگاه گذشته و اکنون یهودیان نسبت به اسالم یکسان است 

. غزالی با ذکر روایتی از پیامبر مبنی بر نکوهش زنا و رباخواری به رواج (606 -354-393

این دو عمل فاسد حتی تا به امروز در میان یهودیان تصریح داشته و معتقد است اگر 

کرد و آن کمک می ۀفقط به تجزی ماندمی« العرب هجزیر»در یهود هزار سال دیگر 

-637-634: 1366)همان، کرد عفتی را به دنیا عرضه میاخواری و بیمفاسدی همچون رب

662). 

 مفهوم عدالت اجتماعي و بازنمايي تاريخ صدر اسالم .2-3

مفهوم عدالت اجتماعی از مهمترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی دوران جدید است که 

اند. ه کردهبدان تکی نیز برخی مکاتب فکری همچون سوسیالیسم ،عالوه بر اندیشمندان

ها با این مکتب باعث ترویج آن در جهان اسالم نیز شد و همسویی برخی حکومت

ضمن آنکه نبایست  اندیشمندان مسلمان در مواجهه با آن به ساحت اندیشه روی آوردند.

 ۀ این مفهوم در جامعه غافل بود.های زمانی خاص در بسط و توسعاز محیط و بازه

از  پسورزی در مصر بود. غزالی ه مهمی برای اندیشهم. بزنگا1925وقوع انقالب 

انقالب پنج کتاب حاوی مواضع اسالم در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

ورود برخی نقائص  ۀکند که ممکن است حال و هوای انقالب زمین. وی اذعان مینگاشت
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در همان حال و  است.ها شده باشد که نه از سر تقصیر، بلکه از بابت قصور بوده در آن

معتقد « و حقوق الفرد هماعیاالجت هالعدال»در مقدمه « جمال عبدالناصر»انقالب هوای 

مادی و جدید با مشکالتِ فرد و اجتماع در صدر اسالم  همانی مشکالت مکاتببه این

مشکالتی که در پرتو قرآن و دعوت به انسانیت و برادری و عدالت اجتماعی حل  ؛است

 .(573-543-545: 1360، همان) شده است

دولت و مردم رجوع به صدر  تعاملمشکالت دولت مصر و عدم  غزالی با مشاهده

 به عنوان مثال  داند. ویاسالم را الگویی مناسب برای تغییر عملکرد مسلمانان معاصر می

عدالت اجتماعی و پیوند  ۀصحیح امورات اقتصادی بر پای ۀخالفت عمر و ادار ۀاز دور

 ،عدالت اجتماعیمفهوم ذیل همین  .(47ت:  5002، همان) کندت با مردم یاد میحکوم

در مواجهه با نظرات مکاتب  شود. غزالیمطرح می کلیدیعنوان مفهومی مالکیت به

ت:  5002، همان) کردمطلق یا مقیّد بودن آن به نصوص دینی مراجعه برای تبیین غربی 

پیامبر  ۀعنوان مفهومی اسالمی در دورتعاون به را از گرایش به اینمونهغزالی . (105

توجه به بیش و کم و بیجنگ و ها سختی ۀهنگامدر  «اشعریون»کند. اسالم بیان می

با آنان که  بود. این امر چنان برای پیامبر خوشایند شریک بودند امکانات با یکدیگر

 «احزاب ۀغزو»ر حفر خندق دهمچنین پیامبر خود رأساً در . کرداحساس یگانگی می

هایی از این دست حکایت از همسان بودن پیامبر در شرکت جست. این موارد و نمونه

 .(150-119ب:  5002 ؛62الف:  5002، همان) شئونات اجتماعی با مسلمین دارد

. پردازدمیشناسی مفهوم عدالت اجتماعی در دوران خالفتِ عثمان آسیب بهغزالی 

در عین حال از  ای که در جاهلیت سیادت داشتند وطایفه) «شمسدعببنی» ۀعثمان که از طایف

عبدشمس، بنی ۀطایف ۀجایگاه واالیی در اسالم داشت. ابوبکر درباربود  دشمنان اسالم بودند(

بود؛ عمر با ردّ این المال در بیتقائل به رعایت مساوات با سابقین در اسالم و مهاجران 

رسیدن عثمان به خالفت قرار داد. عمل را مالک اسالم  ر در پذیرشتأخّم و تقدّمساوات 

ز خشم بسیاری از صحابه و االمال بود که حد و حصر آنان از بیتبیفرصتی برای انتفاع 

خواهی سکوت توانست دربرابر این تبعیض و زیادهنمی جمله ابوذر را برانگیخت. ابوذر

برای توجیه اقداماتِ حاکمان  همین زمان استفاده ابزاری از دین ولی درست در کند.

المال را برای خلیفه حساب در بیتدخل و تصرف بی هرگونه «االحبارکعب» باب شد.

 .(66-63الف:  5002، همان) ساختتر میدانست و این ابوذر را خشمگینجایز می
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گسترش مبادی افراطی و گردآوری مردم بر  اخراج ابوذر از شام از سوی معاویه بهانه

غزالی  ۀطعناین  بود!)کمونیست بودن( گری های ناصواب یا به تعبیر امروزین شیوعیآموزه

در پی خاموش کردن فریاد  مانند معاویهروزگار خود است که  مدارانمتوجه قدرت

نیز حق و باطل جامعه در برابر جابجایی  و رخوت یستاییهستند. ا منتقد معترضانِ

در اعطای امارت به معاویه و تضییع حق ان عثم ،غزالیبه زعم است. شایان توجه 

در دوران معاصر در . (67-64 :همان) است یاجتهاد ای چون ابوذر دچار خطایصحابه

 بنابراین ؛طبقاتی بود ۀالگویی برای مبارز هاسوسیالیست از سویابوذر  ممالک اسالمی

ابوذر در دوران تفاوتی میان ابوذر و دیگر صحابه وجود ندارد.  دهدنشان  کوشیدغزالی 

 دانست.روش پیامبر می ۀاین دو خلیفه را ادام ۀشیخین اعتراضی نکرد؛ زیرا شیو

خود را  ۀاوضاع و احوال زمان ینی اتفاقات پیشِ روی جهان اسالمبپیشغزالی بدون 

میان الگوی آرمانی اسالم و  اختالفِ آشکارنگارد تا به تعبیر وی آیندگان متوجه می

 ای محصور با ستم ـ خویش شوند؛ جوامع غربیِاکم بر جامعه ـ جامعهبار حوضعیت اسف

فقدان این موضوع در ممالک  .هستندعدالت اجتماعی تهی از اسالم و ایمان سرشار از 

وی با وام گرفتن پیامبر اسالم است.  ۀسیرمغایرت رفتار مسلمانان با  ۀاسالمی نشان

غرب بر  ۀسیطر از دیگر سوو جاهلیت  و بازتولید معتقد به بازگشت «جاهلیت»مفهوم 

 .(65 ت: 5002 ؛511-510پ:  5002، همان) استگرانبهای اسالمی  میراثِ

 فرهنگي مقوالت فکري. 3-3

 محاجّه با مکاتب جديد غربي ي برايتاريخ صدر اسالم؛ ابزار. 1-3-3

اإلسالم و األوضاع »پنج کتاب با عناوین غزالی  .م1925سال پیش از انقالب  10
اإلسالم المفتری علیه بین الشیوعیین و »، «اإلسالم و المناهج اإلشتراکیه»، «اإلقتصادیه

در موضوعات را  «من هنا نعلم»، و «اإلسالم و اإلستبداد السیاسی»، «الرأسمالیین

 ۀدر این دوره با توجه به شرایطِ جامعتحریر درآورد. وی  ۀاجتماعی و اقتصادی به رشت

وی اقتصاددان نبود، بلکه از . اری، کمونیسم و سوسیالیسم روی آورددبه نقد سرمایه مصر

توان از نمی ، ضمن آنکهمواجهه داشت اقتصاد ۀمقولفقه و شریعت با  منظر

زمانی  ۀدور گرایی وی و سعی در جلبِ توجّهِ جوانان مصری به اسالم در ایناحساسات

تأمالت فی الدین و »در ج احساسات از این تهیی اینمونه .(7الف:  5002، همان)غافل بود 
وجودی آن  ۀفلسف علمی نیست، بلکه پژوهش یکاین کتاب  خورد.به چشم می «هالحیا

در دوران تحصیل و با توجه به ابتالئات را ین کتاب غزالی ااست.  مصریانبیدار ساختن 
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نی ادبی کوشیده تا حقایقی از دین و تاریخ را با بیا وسیاسی و اجتماعی جامعه نگاشته 

 .(509خ:  5002)غزالی،  خویش عرضه کند ۀجامعبه خواهی بخشی و آزادیآگاهی برای

های طی سال« اإلسالم المفتری علیه بین الشیوعیین و الرأسمالیین»کتاب مطالب 

و آزادی قلم  فکر و ۀهای گرفتاری مصر در بحران فراگیر عرصسالیعنی م. 1966-1969

در این کتاب نمایندگان رسمی و غیررسمی اسالم را به مقابله اند. وی ه شدهبیان نگاشت

ست گفت رویکرد غزالی در این خواند. از منظر نقدِ روشی بایهای غربی فرا میبا آموزه

گون بر فضای کتاب حاکم است. مدارانه نیست. از ابتدا نوعی بیان خطابهپژوهش کتاب

اعتراضی فکری های نع از ظهور جریانهای حکومت ماگیریسخت .(17الف:  5002، همان)

ها یعنی ها و مکاتب غربی از جمله پرنفوذترین آندر همین بستر نگرش و اجتماعی نشد.

 ۀ مصر سرازیر شدند.دارانه و کمونیستی به جامعهای سرمایهاندیشه

و « ترف» از مفاهیم قرآنیبا ارجاع به قرآن ساالرانه غزالی برای ردّ نگاه سرمایه

ات بشری را خطری برای حی «مترفین ۀطبق»تشکیل  وی .کنداستفاده می« فینمتر»

هستند و طلبی در هر زمان و مکانی و حقگری دشمنان اصالحمترفین زیرا  ؛داندمی

ت:  5002، همان) کرداشاره  نیز پیش از اسالمدر زمان پیامبران  انهای آننمونهبه  توانمی

که برای باقی ماندن در اند دریافته لمان نیزجوامع مس استعمارگرانِ .(33-34

 عنوانبه« مترفین ۀطبق»بقای نظام طبقاتی و  نیازمند برقراری های استعمارزدهسرزمین

 .هستندگر حضور استعمارگران توجیه

 .بود به کمونیسمروزافزون گرایش  همزمان باغزالی  ۀگرایاناوج مبارزات اسالم

 در یلذا آثار ،دانستندنمیداری سرمایه را کمتر ازخطر کمونیسم  ،غزالی انهمفکر

غرب و شرق در غزالی  ۀمبارز ۀ. دایرنگاشتندضرورت طرد آن  وتبیین اهداف کمونیسم 

در با وجود اختالف  غرب و شرق اوبه باور  .بودو کمونیستی آن  ساالرمعنای سرمایه

که  کرده بودبینی ی پیش. وموضعی مشترک داشتنداسالم در مقابله با فکری  خاستگاهِ

، همان) اسالم خواهد بود هاآندشمن بعدی  بلوک شرق و غربپیروزی هر یک از  با

و مطرود  بر این دو نگرش، تفوّقبرای  گرای متفکرین اسالمابزارها از .(10-6ب:  5002

های ی معتقد بود کمونیستغزال. تاریخ صدر اسالم بود ارجاع به های آنانساختن دیدگاه

در  سازیبه دنبال دگرگوناقتصادی  ساختارتغییرات عالوه بر میل به جوامع اسالمی 

 ستند.نیز هاجتماعی و فرهنگی  ۀحوز
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را منوط به استمداد از کمونیسم پیشرفت جوامع جوامع اسالمی  یهاکمونیست

را حاصل تالش  م.1925 توفیق انقالبدر نقد این دیدگاه  غزالی. دانستندمی

ها در اقلیت بوده و فعالیت پنهانی داشتند کمونیستداند، در حالی که ان میگرایاسالم

پس از انقالب در جریان معاهدات و روابط اقتصادی و تسلیحاتی با شوروی  لیو

غزالی دلیل اصلی وجود فقر در  .(66-61ب:  5002، همان) های خود را آشکار کردندفعالیت

داند، زیرا این امر منتهی به انکار ملزومات آن میجوامع اسالمی را کافر شدن بر دین و 

شود. از نظر وی نقش اصلی در این انحراف مربوط های دین مینصوص، قواعد و خاستگاه

اصحاب »ایشان است و به تعبیری قرآنی  )متمایل به کمونیسم( گرایانبه افکار چپ

گرایش به کمونیسم  زالیغ .(115-111ت:  5002، همان) هستند! )اصحاب الشمال( «المیسره

 ارتباط با اینخالئی در زیرا  ؛داندانحرافی میمسیر ی اجتماعی را هانابرای تحقّق آرم

را المنفعه در امور اجتماعی و عام راشدینفای اهتمام خل غزالی نیست.آرمان در اسالم 

: 1360 ،همان) دانددلیل مدعای خویش می ،پس از آنها نیز تداوم یافتکه قرون متمادی 

64-69). 

که گریبانگیر  داندمی ت مهم فکریمعضالاز نیز را بدفهمی تعابیر و تعاریف غزالی 

شتراکیه اإل» کتابِ ۀنویسند «مصطفی السباعی» به نقل از ویجوامع اسالمی است. 
اسالم به عدالت با اشاره به اهتمام  داشتکند. سباعی سعی مطلبی را نقل می« االسالم

عنوان  خود از انتخاب لی دست آخرو ،به کمونیسم شودجوانان از گرایش مانع  اجتماعی

« شتراکیهاال»عرب تنها کلمه  جوانان غزالیزیرا به زعم  ؛پشیمان شده بود« االشتراکیه»

 نداشتدیگر اهتمامی نسبت به عقائد اسالمی ند کردند ومی گزینش عنوان از این را

 .(101تا ب: ، بیهمان)

 شناسيشرق استعمار و ي تاريخ صدر اسالم در برابربازنماي. 2-3-3

پیشفراموش کردن صدر اسالم از سوی مسلمانان را طراحی از یکی از علل اصلیغزالی 

داند. آنان در پی جعل دینی گسسته از کرامت فردی، استعمارگران می دۀشتعیین

 کندا تائید میکه دین تمامی این حقوق رحالیمقوالت اجتماعی و سیاسی هستند؛ در

متأثر از محمد « المصحف فی العالم االسالمی همعرک»غزالی در  .(71-46ت:  5002، همان)

« محوروحدت»و « گرایانهکل»عبده در راه مبارزه با استعمار سیاسی و فرهنگی گرایشی 

به جامعه اسالمی دارد. از نظر وی، جهان اسالم و امت اسالمی نیازمند یک  نسبت
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ث:  5002 ؛11-10ژ:  5002، همان) ست که تمامیت جهان اسالم را دربرگیرددگردیسی ا

134-137). 

تاریخ و فرهنگ اسالمی از سوی  هایِ تحریفِانگیزه به خود ۀبه گفت غزالی

کاستن از نقش اسالم در تاریخ فرهنگ  پیگیررا آنان  لیو ،واقف نیستمستشرقین 

-و وجهدشمنی با اسالم  از نظر غزالی مشترک مستشرقین. وجهکندمعرفی میانسانی 

از نظر غزالی . (6 ذ: 5002، همان) ورزی استآنان در شدت و ضعف این خصومت تمایز

شده ایران و روم از مسلمانان سبب دلگیری مستشرقین  باستانی هایوریتشکست امپرا

که لیحا؛ دررنگ کنندکمهای مسلمانان را درصدد برآمدند تا پیروزی بنابراین، بود

های ایران و روم و به تعبیر غزالی اسالم در حضور قدرت ۀفتوحات برای گسترش اید

 به در کنار نگاه بدبینانه غزالی. (17تا ب: ، بیهمان) آن دوران بود «استعمارگران»

بندی دسته ترگولدزیهر برخی از مستشرقین را در مسیری منصفانهمستشرقینی مانند 

 اثر« محمد در مکه»بر کتاب  در تعلیقه «آلفرد گیوم»ل عنوان مثاکند. بهمی

وات در برخی رویکردهای خود از سیاق  به وی تاخته است؛ زیرا «مونتگمری وات»

غزالی بعدها به این باور رسید که برخی از البته  تی مستشرقین دوری گزیده است.سنّ

ند، ولی همچنان این امستشرقین بدون تعصب به پژوهش در باب تاریخ اسالم پرداخته

 .(96: 1991 ؛6ذ:  5002، همان) ه باقی است که این امر غالب نیستنکت

 نقددر پی  «ضد مطاعن المستشرقین هو الشریع هدفاع عن العقید»در کتاب  غزالی

 «گولدزیهر»کلیدی اثر  است. نکتۀ« العقیده و الشریعه»نظرات گولدزیهر در کتاب 

ایران باستان، روم،  ی دین اسالم را التقاطی از باورهایدین اسالم است. و کردنزمینی 

ای از اسالم وجود داشت که به طرح ساده )ص( محمد ۀداند. در دورهند و سایر ادیان می

تر شد تا به شکل اخیر آن درآمد. غزالی ها توسط دیگران فربهمرور زمان و طی قرن

داند. بنابراین ی را قابل اغماض نمیضمن اذعان به مطالعات فراوان گولدزیهر اشتباهات و

-12ذ:  5002، همان) پردازدبا تکیه بر تاریخ اسالم، آیات و روایات به رفع شبهات وی می

16). 

پذیرد و تساهل در دین اسالم را نمیو غزالی نظر مستشرقان در باب فقدان تسامح 

 دهدارجاع میمانان برای همزیستی بیشتر یهودیان مدینه با مسل سازی پیامبرزمینهبه 

ح مصر را به که فت گویداز گفتمانی سخن میدر مقام نقد . غزالی (16-11ج:  5002، همان)

مبتنی بر فرهنگ فتح مصر، غارتی عربی  در این گفتمان گرداند.بازمی یدینعواملِ غیر
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عمارگر گر و استاشغال نیز های فاتحعرب بود.اقتصادی  ۀانگیز ۀو بر پایای جاهلی و قبیله

هل آن یعنی و خوار کردن ا ی محاسن مصرنابود ۀبودند؛ زیرا رفتار آنان در مصر بر پای

 سازیبرجستهبرای مستند کردن سخن خود به دنبال  قبطیان بود. این گفتمان

گیری بر غیر مسلمانان از سوی خلفا و والیان از صدر اسالم ماجراهایی مبنی بر سخت

این کژاندیشی را به سبب نادیده گرفتن  این موضوع، غزالی ضمن نفیتاکنون است؛ 

داند. میمتون اسالمی و بسنده کردن نویسنده این کتاب و همفکرانش به منابع مسیحی 

 برو  تفسیر به رأی کرده و شأن نزول آنها آنان آیات قرآن را بدون نگاه کلی به آیات

 .(39-36-32-36: همان) اندآیات ناظر بر رعایت حال اهل کتاب، چشم بسته
 

 نتیجه . 2
در ناظر بر بازنمایی تاریخ صدر اسالم مصری  محمد الغزالیهای اندیشهدر این پژوهش 
 ۀبر پایبر آن بود که سعی این پژوهش  .قرار گرفته است مورد بررسیآثار مکتوب وی 

به روزگار معاصر وی توجه  چگونگیغزالی و مصادیق مورد استفاده رویکرد شناسایی 
به جامعه مصر  های مربوط به صدر اسالم در مسائل مبتالکاربست وقایع و داده وود خ

غزالی برشمرد که عناوین  ۀبر اندیشای را ناظر توان محورهای عمده. میتبیین شود
این مقاله تا حدی بر همین اساس است، بررسی قرآن به عنوان منبعی به جای  هایپاره

امبر اسالم بستری برای غزالی ـپی ۀرـانتقادی سی یـمانده از صدر اسالم و بررس
مسائل  ۀآرمانی صدر اسالم دعوت کند و پاسخ هم ۀست تا مسلمانان را به دورگراسلفی

بجوید. عالوه بر را در صدر اسالم  معاصر ۀهای مسلمانان در دورو گرفتاری مستحدثه
شود، لبی نیز دیده میوجه ایجابی تحقیقاتش که در باال اشاره شد در آثارش وجهی س

شناسی عالوه بر اینکه در پی نشان دادن وی با انتقاد از استعمار و فرزند آن یعنی شرق
گوید اغالط و فهم نادرست مستشرقین است به شبهات وارده از سوی آنان نیز پاسخ می

گر تا مسلمانان را از افتادن در دام درک ناصواب از اسالم برحذر دارد. وی در ساحتی دی
ها و مکاتب غربی همچون ابله با اندیشهاز مباحث خویش در رویکردی انتقادی به مق

داری، سوسیالیسم و کمونیسم که در قرن بیستم جهان اسالم و مصر را از خود سرمایه
آیات قرآن، احادیث و روایات و  قرار دادنمایه متأثر ساختند پرداخته است. وی با دست

توان نوع دارد و نمیبا این مکاتب مواجهه ر یک متشرّع و فقیه تاریخ صدر اسالم از منظ
گرایی و حس تکلیف بلکه این احساسات قلمداد کرد. انهروشمند را نقد وی بر این مکاتب

نسبت به اسالم است که وی را در تالشی مستمر و پیگیر برای اعتال بخشیدن به جامعه 
 مسلمان مصر قرار داده است.
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