
 

  
  
  

  ي غير عقيدتي ها ساحترپذيري ساحت عقيدتي از يتأث
  1 نفس و بدن از ديد غزاليي با نظر به رابطه

  

  ∗پورسينا) ميترا( زهرادكتر 
 

  دهيچك
ان قرار دارد اين است كه آيا شناس معرفتترين مسائلي كه پيش روي  يكي از مهم

يا شود مياش ميسر  هاي معرفتي  تنها از رهگذر قابليتدستيابي انسان به معرفت 
اش، آن را از  ها و ابعاد گوناگون وجود انسان در ارتباطي وثيق با ساحت معرفتي حيثيت

  .ندساز ميتأثيرات مثبت و منفي خود متأثر 
ي امام محمد شناس معرفت رو با تكيه بر انديشه و نظام  پيشِي هاين موضوع در مقال

ي ها ساحت، روابط گوناگوني كه ميان در اين تحليل. غزالي تحليل و بررسي شده است
ستكمالي انسان اقتضاي آن  و تصويري از اين روابط كه سير اشود ميمختلف نفس برقرار 

 كه اين روابط و تأثيراتي كه در هر شود ميد و نشان داده گير مي مورد توجه قرار را دارد
ي ها ساحت ، نه فقط تأثيراتي ميانشود ميشكلي از آن بر ساحت عقيدتي گذاشته 

  .وبدن نيز هست  اصلي وجودانسان يعني نفسي ه بلكه تأثير و تأثراتي ميان دو جنب،نفس
بر اساس تأثير و تأثر متقابلي كه غزالي به صورت دوري ميان نفس و بدن قائل 

كه خود آن تأثير موجب پديد گذارد   هر فعل بدني تأثيري در نفس بر جاي مي،است
 ،گرفته از معنايي در درون نفس است  كه هر فعلي نشأتجا آنز ا. شود ميآمدن فعلي 

 ي ه جلو، آن معنا در درون نفس،يابد كه اين معنا در قالب فعل تجسم ميهنگامي 
اين فرآيند با كمك . شود ميد و بنابراين بر آگاهي نفس افزوده كن ميا دبيشتري پي

از طريق تكرار افعال گيري فضايل   معرفتي غزالي در بحث شكل- هاي اخالقي تحليل
  .  گردد  تبيين مي، طاعاتبخشيِ نقش معرفتنيز مناسب و 

ي غير عقيدتي نفس بر ساحت عقيدتي ها ساحت بايد گفت كه تأثيرات ،بدين جهت
 . مورد تحليل و واكاوي قرار داد، نفس و بدني ه بدون توجه به رابطتوان ميرا ن
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 درآمد. 1
اي بسيار جدي است  عقيدتي مسأله ي غيرها ساحت تأثرپذيري ساحت عقيدتي از ي همسأل
 تأكيد . توجه شده استبدان ، بيش از پيش،يشناس معرفت ي ه در حوز، اخيرهاي هكه در ده

ارادي  -  متأثر از سرشت عاطفي،رهاي انسان در بسياري از اوقات باوكه اينويليام جيمز بر 
 از ،)11-8: ، صص10 (دن استداللي داشته باشي هست و چنين نيست كه همواره پشتواناو

  . گيري است  بررسي و پيدر خورجد  ه موضوعي ب،انشناس معرفتديدگاه 
ي شناس معرفت ي هظري كه بيشتر به طرح و بسط ن، معاصرشناس معرفت ،ليندا زاگزبسكي
، پژوهشي در ماهيت فضيلت و مباني ذهنفضايل  ، خودكتاببخشي از  در ،فضيلت مشهور است

 ،كوشد تا نشان دهد كه اين اعتقاد فيلسوفان  مي، جيمزديدگاه با مدد گرفتن از 2اخالقي معرفت
هي به باورها د ها و اميال را در شكل كه براي رسيدن به معرفت همواره بايد تأثيرات احساس

را  در روند شناخت ، صرف دخالت اميالبه اعتقاد او.  در كليت خود صادق نيست،حذف كرد
 اين موضوع در كتاب .)58-57: ، صص21 (ها شمرد  دليلي براي دور شدن از واقعيتتوان مين

ش  تكيه بر نق با،خواند مياي بر نقد عقل انفعالي  مقدمه كه وي آن را ،وين رايتقلب  عقل و
نري جاناتان ادواردز، جان هيعني  ،ديدگاه سه متفكراز  ارادي - ي عاطفيها ساحتگر  هدايت
  عاطفيهاي هدهد كه اگر جنب  نشان مي، وي در اين كتاب.دشو مي بررسي ، و ويليام جيمزنيومن

 سيدناعتمادي براي رشايان ند راهنمايان توان مي ، آراسته گردند،ارادي نفس به لحاظ اخالقي -
 .)154: ، ص18( ساحت عقيدتي به حقيقت باشند

 علمي نه فقط ي هي به منزلشناس معرفت است كه  مبتنيهايي بر اين ديدگاه چنين بررسي
گيري  يند شكل، كه از سويي فراشناسي و اخالق شمرده شود  بلكه از سنخ روان،از سنخ منطق

 به ،د و از سوي ديگركندوكاو كني غيرعقيدتي ها ساحتباورها و تعامل ساحت عقيدتي را با 
  ).201-200:،صص19 و365:،ص3،ج11 ؛xiii:، ص21(هاي هنجاري و ارزشي باورها توجه كند هجنب

 ، توجه بسياري از انديشمندان بوده و در آثار ايشانحلالبته اين ديدگاه در طول تاريخ نيز م
ي شناس معرفتديد در  جهاي هها و ديدگا  اما پرسش،هاي مختلف ابراز شده است تحت عنوان

  .  قرار گيرند بازشناسي و تحليلاز نو در معرض  هايي ه اقتضا دارد كه چنان نظري،معاصر
در آثار خود،  انديشمندي كه ي ه به منزل، غزاليو تحليل ديدگاه استخراج ،بر اين اساس

 عقالني ي ه بر جنب ارادي-عاطفي  تأثيرگذاري سرشت ي ه به مسأل،مند نحوي نظام  عميقاً و به
    . حائز اهميت است،شناختي هاي معرفت  در بررسي،نفس پرداخته است

  

  تحليل ديدگاه غزالي. 2
  بر ساحت عقيدتي با عنايت  و ارادي ي عاطفيها ساحت تأثير ي هبررسي ديدگاه غزالي دربار
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  راه يافتنِسيري كه غزالي براي. پذير است دهد امكان به تصويري كه او از ماهيت انسان ارائه مي

 او براي رسيدن به معرفتي ي هرسيدن به معرفت طي كرد گوياي اين واقعيت است كه دغدغ
 كه هم از شك پيراسته باشد هم از خطا، او را به تأمل در خصوص ماهيت انسان و ،يقيني

  .  او سوق دادي هطبيعت اولي
 ي هشود و اين شيو رد مي فكري متصوفه واي ه به حوز،كه غزالي از يك سو  هنگامي،در واقع

 با ، و از سوي ديگربيند  كسب معرفت ميهاي هرسيدن به معرفت را بسيار متفاوت با ساير شيو
كل مولود يولد علي الفطره فابواه يهودانه و ينصرانه و «كه ) ص(تأمل بر اين سخن پيامبر

به باورهايي خالف ها   انسانرود كه چرا مي در اين انديشه فرو،)31 :ص، اول، 5( 3»يمجسانه
 انسان در تحصيل باورهاي رسد كه او به اين نتيجه مي. شوند  معتقد مي خودي هسرشت اولي

  .كند كار پيدا مي و  با ساير ابعاد خود نيز سر،اش  عالوه بر ساحت معرفتي،خود
شناختي خود را از كندوكاو در ساحت  هاي معرفت درست است كه غزالي بررسيبنابراين 

 فكري در زمان خود هاي ه قواي معرفتي انسان آغاز كرد و از همين راه به بررسي شيومعرفتي و
كردن به ساير ابعاد وجودي انسان و  كشيده شد، اما چيزي كه او را به پاسخ نزديك كرد توجه

كه به مطالعه در   به همين دليل، هنگامي.  بودديگر يك گوناگون او با هاي ه ارتباط جنبي هنحو
 ابعاد گوناگون ي ه او درباري ههاي ريزبينان  شاهد تحليل،پردازيم ناگون غزالي ميآثار گو

  .ايم ماهيت انسان
و  دكن ميجويي  معرفت خداوند را از طريق معرفت نفس پي ،معارج القدسكتاب  در غزالي

به بحث پيرامون ماهيت  ، نفسي ه فلسفي هدر حوزو  شناختي كوشد تا از ديدگاهي روان مي
   4.پردازدبها   آن آن با بدن و مباحث مرتبط باي ه قواي آن، رابطنفس،

عقيدتي بر ساحت  ي غيرها ساحتبراي نشان دادن چگونگي تأثير  ،به اين ترتيب
كند   تصويري را كه غزالي از اين حيث از ماهيت انسان ارائه ميالزم است ابتدا ،عقيدتي

ي نفساني در اين تصوير، به تحليل ها ساحتگاه ضمن روشن كردن جايگاه  نشان دهيم، آن
 .تأثير فوق بپردازيم

  ماهيت انسان. 1. 2
اما  ، از دو ركن نفس و بدن يا روح و جسم آفريده شده است،انسان از ديد غزالي

اي رباني و  نفس يا جان انساني لطيفه.  يا قلب او استحقيقت و اصل ذات او نفس، روح
، 5(كه است ئاي االهي است كه از جوهر مال  و نفخه)68 :ص، اول ،2( سرّي از اسرار االهي

و عالم علوي  )17 : ص،همان( بلكه به عالم امر ،و بنابراين نه به عالم خلق )87 : ص،اول
 »دل از اين عالم نيست بلكه از عالم ملكوت است...  «:تعلق دارد؛ او معتقد است كه )همان(
  .)29 : ص،همان(



 نامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  فصل

 

158
 جا آن وي را قرارگاهي است كه از قت و سرّ آدمي استح كه حقيآن رو «:گويد و مي

  .)110 : ص،، اول5( »ستجا آنپديد آمده است و وطن وي 
گيرد و به همين   به جسمي از عالم ملك تعلق ميا همين جانِ متعلق به عالم ملكوتام
  .)62 : ص،4( و رويش به سوي اصل و مرجعش است  غريب است گويي در بدنْ،دليل

جاي بازخواهد   آمده است و بدانجا آناز «: معدن اصلي وي حضرت الوهيت است ،در واقع
  .)16 - 15 :ص ص،اول، 5 (5» و اينجا به غربت آمده است به تجارت و حراثترفت

غريب است از «كند و اين هبوط  بدين بيان، روح از عالم علوي به عالم سفلي هبوط مي
آن است تا از « در اين هبوط در نظر است اما آنچه). 87 : ص، اول،4(» طبيعت ذات وي

قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينّكم «: كه حق تعالي گفت هدي زاد خويش برگيرد، چنان
 و اين زاد همان )72 و71/ص(»م و الهم يحزنونمنّي هدي، فمن تبع هداي فال خوف عليه

ع خداوند كه او را به معرفت صن«: دهد  به سوي غايتش قرار مي،است كه او را در سير
 .)87 : ص، اول،5 (»نمايد معرفت خداي تعالي راه مي

 از 6» غزالي در خصوص ماهيت انسان و اتحاد با خداي هانديش« ي هاين موضوع در مقال
 مورد توجه 8اي چون نيبر  ديدگاه غزالي و متفكران مسيحيي ه در مقايس7آپر. آر. سيسوي 
 يك هبوط وجود دارد و آن هبوط آدم ،الهيات مسيحياگويد در  وي مي. دگير ميقرار 
يعني غزالي به جاي اعتقاد به . دكن ميهر فرد از بهشت هبوط  ،غزالي ولي در االهيات ،است

 ،، براي هر فرد انسانيها هريك از انسانبر آمدهاي گناه   آدم و هبوط و پياالهي بودن منشأ
.  نه براي مجازات،داند  و كسب معرفت ميي االهي قائل است و هبوط را براي  تجربهمنشئ

 انسان به ،داند، براي غزالي  يك مسيحي انسان را به دليل گناهش ساكن زمين ميكه اينبا 
به همين  . به زمين تعلق ندارد و ماهيت اصلي او با اين عالم بيگانه است،لحاظ ماهوي

يرون بكشد و اين كار را از اين  انسان بايد خود را از اين عالم دنيوي ب، به نظر غزالي،دليل
 به فقط ، و از نيازهاي بدني به آنچه ناظر به نفس است توجه كندفقطراه انجام دهد كه 

  ).46-45: ، صص8 و 26: ، ص17( نيازهاي اصلي بپردازد
ترين غايتي كه انسان در سير استكمالي خويش به سوي آن روانه   عالي،به نظر غزالي

ناچار به ه  ب، كه در اين سيرجا آن جمال اوست و از ي ه مشاهدمعرفت خداوند وشود  مي
 واجد اوصاف و ،شود، عالوه بر اوصاف ذاتي خود آيد و با بدن همراه مي به دنيا مي» راه گذر«

اند كه با غايت  اوصاف ذاتي انسان همان اوصافي. اند شود كه براي او عارضي خصايصي مي
  :ها كه در پي همراهي با بدن پيدا كرده است اش همان ند و اوصاف عارضيا اش مرتبط نهايي
قالب، چون گرسنگي و تشنگي و خواب و يكي بود به مشاركت : اما اوصاف تو دو قسم بود«
ركتي نبود، چون معرفت و يكي بود كه قالب را در آن ش... معده و جسم راست نيايد  اين بي
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و اگر بدلِ ...  صفت ذات است، با تو بماند اينحضرت وي و شادي بدان؛ و جمال خداي تعالي

  .)86 : ص، اول،5 (» با تو بماندق ـ تعالي ـ آن نيز صفت ذات توست؛اين، جهل بود به ح
تصويري كه غزالي از ماهيت انسان ارائه : )معرفتي(جايگاه ساحت عقيدتي . 1. 1. 2

اش  ث معرفتيكه محور اصلي آن حيشود   ترسيم ميكند با محوريت ساحت روح مي
 و معارج القدس، كيمياي سعادت، احياء علوم الدينهاي  او در هريك از كتاب. باشد مي

 ،دارد  به نوعي اين اعتقاد خود را ابراز مي،پردازد  كه به ترسيم اين تصوير ميميزان العمل
ي يعن(» نفس« با به تبيين معاني الفاظ مترادفآنگاه كه  ،معارج در ابتداي كتاب كه چنان

. كند پردازد، حقيقت ذاتي انسان را همان حيث معرفتي او معرفي مي مي)  و عقلقلب، روح
 ارتباط ي هتوانند در تحليل نحو گشايد كه مي چگونگي اين معرفي نكاتي را پيش روي ما مي

   :گويد او مي.  سودمند باشند،ي نفسانيها ساحتاين ساحت با ساير 
و [دوم حقيقت آدمي و ذات او است، ] معناي[ و مراد از ...شود نفس بر دو معنا اطالق مي«

 و از عالم 9محل معقوالت و آن جوهري است كه  هر چيز حقيقت آن استكه نفسِ] نيمدا مي
  .»... و از عالم امر استملكوت

  :گويد نيز مي» عقل« و معاني دوم و سوم »روح«و » قلب «ر توضيح معناي دومِاو د
  همان روح انساني است كه حامل امانت )ه ما درصدد بيان آنيمك(] قلب[دوم ] معناي[و «

] خداوند[به يگانگي » آري «ي هاالهي و آراسته به معرفتي است كه علم به فطرت، كه با گفت
.  اصل آدمي و نهايت كائنات در عالم بازگشت استگير است؛ پس آن گويا است، در آن جاي

اال بذكر اهللا تطمئن  «: و فرمود)85/اسراء(10»يقل الروح من امر رب «:خداي تعالي فرمود
رود كه مراد از آن چيزي است كه از  به كار مي] به معناي دومي [...اما روح ...)30/رعد(11»القلوب

امر خداي تعالي ابداع و صادر شده و جايگاه علوم و وحي و الهام است و از جنس مالئكه و جدا از 
 در ،رود به كار مي] عقل[اما اطالق دوم عقل اين است كه  ...عالم جسماني و قائم به خود است

كه مراد   و اطالق سوم اين است كه به كار مي رود در حاليكه مراد از آن نفس انساني است حالي
به ] نفس[ و  مانند بينايي نسبت به چشم است،فس يعني نسبت به ن، صفت نفس استاز آن
 مستعد ، بيناييي هگونه كه چشم به واسط  همان،شود  آن مستعد ادراك معقوالت ميي هواسط

 لفظ نفس و روح و قلب و عقل را ،كه ما در اين كتاب و هنگامي ... شود ادراك محسوسات مي
  .)18 - 15 :، صص6 (» مرادمان نفس انساني است كه محل معقوالت است،كنيم اطالق مي

يت مهم است كه اصل حقيقت  گوياي اين واقع،اين تعبيرهاي غزالي در معرفي نفس انساني
 بدان دست يابد بر معرفت استوار ،اي كه او بايد در سير استكمالي خود  نهاييي هانسان و نقط

 ،لحاظ كردن ساير ابعاد وجودي انسان معرفتي بدون ي هاما آيا رسيدن به آن نقط. شود مي
  دارد راه » نـفس«اي دوم ـود از معنـ سخن خي هـزالي در ادامـي كه غـذير است؟ بياناتـپ كانـام
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  .كند گويي به پرسش فوق را باز مي پاسخ

. گردد هايش متفاوت مي شوند نام بنا به اختالف احوالي كه بر آن عارض مي] نفس،... [ «
بخش  هاي فيض هاي االهي بر آن نازل شود و وزش پس اگر روي به راه صواب كند و آرامش

و به معارف االهي سكون  12يابد جلّ اطمينان مي و داي عزّگردد، به ياد خ االهي بر آن پي در پي 
به همين جهت گفته . آيد  و به سوي باالترين افق ملَكي به پرواز درمي13كند خاطر پيدا مي

يا ايتها النفس  «:خداي تعالي فرمود. است] ي هنفس مطمئن[= شود كه نفسي آرام گرفته  مي
ك راضيه مرضيو اگر با قواي خود و با لشكريان  .)28 - 27/ فجر( 14»هالمطمئنّه، ارجعي إلي رب

 ميانشان دستخوش فراز و نشيب  و جنگ درنگ و كارزار و كشمكش و نزاع باشدخود در ج
 پس 16 .، حالش به يكسان نخواهد بود15غلبه يابد و گاه قوا بر آن غالب شوندها   آن و گاه برشود

ها  كند و بر طاعت  معقوالت را دريافت مي،ورتدر اين ص. كند گاهي به سوي عقول روي مي
 مراتب چارپايان ي ه به ورط،يابند، كه در اين حال يابد و گاهي قوا بر آن استيال مي استقرار مي
است و اين نفس همان حالت ] نفس لوامه[=  پس اين نفس نفسي سرزنشگر ،كند سقوط مي

هاي نفساني و اعمال   تا به علوم و فضيلتپس هر كه به افق مالئكه باال رود. بيشتر مردم است
 ي نيكو آراسته گردد، ملَكي جسماني است، زيرا از انسانيت باالتر رفته و جز به جهت چهره

 ان هذا الّا ملك ما هذا بشراً «: خداي تعالي فرمود، با بشر مشابهتي ندارد و براي همين17ظاهري
صورت سگ يا ] مثالً[ چارپايان بيفتد، اگر ي هو هر كه بگذارد تا در ورط ).31/يوسف( 18»كريم

 زيرا از 19،بودگو است، همان خواهد  قامت و سخن  راستكه اين در عين ،خر را بپذيرد
 و اين همان نفس  ظاهري به انسان شباهتي نداردي ه شده و جز به چهرجداهاي انساني  فضيلت
هايي است كه در قول  و او از جمله انسان.. . .است] النفس االماره بالسوء[= دهنده به بدي  فرمان

 »شياطين اإلنس و الجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غروراً «:خداي تعالي ياد شده
 يا اشباه الرجال و ال «: فرمود، كه خداوند از او خشنود باد،و امير المؤمنين علي 20)12/انعام(

  كجاوه] زن[ يا گل و الي يا چارپا يا  سنگي هپس مانند اين نفس را همواره بند ،21»رجال
ان  «:بيني و اين همان است كه خداوند سبحان از او خبر داده و فرموده است  مي22]نشين[

  .)16 - 15 :، صص6 ()53/يوسف( 23»النفس الماره بالسوء
 مركزي حقيقت انسان را بر ي ه غزالي نقط،شود گونه كه در اين متن مالحظه مي همان

اش، با  هاي ديگري، مادون حيث معرفتي كند، اما براي او حيثيت ي او استوار ميساحت معرفت
شود كه در كشاكش ارتباطي كه با كانون وجود   قائل مي24نفس» لشكريان«يا » قوا«عنوان 

به بيان ديگر، انسان در . زنند هاي گوناگوني را براي نفس رقم مي كنند، فعليت انسان پيدا مي
 اما از ،دهد شود كه حقيقت ذاتي او را تشكيل مي  با ساحتي مواجه مي،سو از يك ،درون خود
  يابد كه در تعامل با ساحت معرفتي، براي او اوضاع و  ري در خود ميـ ديگهاي ه جنب،رـسوي ديگ
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  .آورند احوال متفاوتي پديد مي

 آرام  و در معرض فيض االهي قرار گيرد، در معارف االهياگر نفس به راه صواب روي كند
 معقوالت را دريافت كه اينكند، عالوه بر  كه رو به سوي عقول مي گيرد؛ يعني هنگامي مي
آراسته » به علوم و فضايل نفساني و اعمال حسنه«شود و  ها استوار مي كند، بر طاعت مي
هاي انساني دور   از فضيلت، و اگر قوا و لشكريانش بر او غلبه يابند.)16 - 15 :، صص6( گردد مي
 معرفتي ي هچنين نفسي ديگر نه به مراتب عالي. كند  چارپايان سقوط ميي هشود و به مرتب مي

  .ترين فضايل و افعال انساني يابد و نه به عالي دست مي
هايي را  غزالي ارتباط: ديگر ي وجودي انسان با يكها ساحتجايگاه و ارتباط . 2. 1. 2

اش به  شناسانه  نگاه غايتي هست از همان دريچكه ميان ابعاد گوناگون وجود انسان برقرار ا
 كه گوياي نوع ارتباط ميان ،او در ترسيم تصويري از انسان. دهد  قرار ميمد نظرماهيت انسان 

 حيث معرفتي را در مركز وجودش و ساير ابعاد را در پيرامون آن قرار ،ابعاد گوناگون اوست
 هاي ههمان جنب» لشكريان دل«. دهد ها مي بدان» جنود قلب«يا » لشكريان دل«دهد و نام  مي

  .اند اش آفريده نشده اند كه جز براي دستيابي او به غايت نهايي  روحاني وجود انسان-جسماني 
به ه در سفري كه براي آن آفريده شده قلب بدين لشگريان از آن جهت نيازمند است ك

 و پيمودن منازل به سوي ديدار سفر به سوي خداي سبحان] سفر[اين . مركب و توشه نياز دارد
الّا  و ما خلقت الجن و االنس «:فرمود خداي تعالي. اند ها آفريده شده اوست و به سبب آن قلب

رسانند  را به توشه مي  و اسبابي كه آن استاش علم بدن و توشه] قلب[=  و مركب آن» ليعبدون
 و ممكن نيست كه بنده  است صالحتوشه برگيرد عمل] علم[= سازند كه از آن  و آن را قادر مي

 براي ،ناچاره  در بدن ساكن شود و از دنيا بگذرد، زيرا بكه اين مگر ،به خداي سبحان برسد
  .)6 : ص، سوم،2 (تر گذشت  بايد از منزل نزديك،رسيدن به منزل دورتر

او ) شاهدهيا م( سفري كه انسان بايد بپيمايد به سوي خداي سبحان و ديدار ،بر اين اساس
 كه ناظر به كاركرد عقل در ، عقلي- اما نه از نوع معرفتي استداللياست؛ يعني امري معرفتي،

 اما يا همان معرفت است،» علم «كنديل اي كه بايد در طي آن تحص داني است و توشه  سطح
تر   و مهمو انتهايش همان معرفت خداي تعالياست » دنيا« آغاز تحصيل آن ي همعرفتي كه نقط

است؛ چيزي كه نه با ساحت معرفتي، بلكه با » عمل صالح« اسباب رسيدن به اين توشه هك اين
   .كند ي غيرمعرفتي سروكار پيدا ميها ساحت
 ، ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه اشتياق انسان به كسب معرفتي هنكت

 ذات ، و در نهايتف كسب معرفت نسبت به افعال، اوصا اشتياق به،دار و در اصل اشتياقي جهت
يعني عالم  [جا آن آن از منشأ« :گويد  ميعلي عيسي عثمان.  نه صرفاً اشتياقي عام،خداوند است

تواند بدون معرفت به آن نظامي  اي مناسب با خودش كند، نمي  زندگيكه اين و براي است] امر
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. ومند معرفت به خدا استضرورت آرز  هر بشري به،بدين معنا. كه ذاتاً بدان تعلق دارد آرام بگيرد

اش اين پرسش را  در اعماق آگاهي« از اين آرزومندي آگاه است، زيرا ،خود] وجود[او در اعماق 
  25.» بدان گفته است»آري« و پاسخ »آيا من پروردگارتان نيستم« :شنيده است
تنها طريق كند؟ زيرا اين  آغاز مي] يا عالم ماده[ زندگي خود را در عالَمِ بعد  روحااما چر

به بيان ديگر، معرفت انسان . هاي متعدد در كل آفرينش است به نظام» كسب معرفت و تجربه«
تر از معرفت او در حالتي است كه هيچ به اين عالم  به خداوند پس از زندگي در اين عالم، غني

] بدون[آن و بدون زندگي كردن در ) بعد( 26معرفت او به افعال خدا در اين عالَمِ خَلق. آمد نمي
  . جزئي از آن باشد ممكن نيستكه اين

 تنها ناشي از شعفي نيست ،جويش براي حقيقت و در جست] انساني[ فرد ي هبنابراين، دغدغ
است، بلكه  27خود كنجكاوي نه فقط چيزي ذاتي. آورد هاي عقالني به دست مي گيري كه در پي

  . ي افعال االهي »جربهمعرفت و ت«شود ـ  حتي جهت غايت خود را نيز شامل مي
به » رغم ميل خود علي«، از سوي ديگر، ت به منشأ خود استاز يك سو، روح طالب بازگش

  .)74-73: ، صص13 (تر از خداوند به دست آورد اين عالم فرستاده شده است تا معرفتي غني
ها  انسان ،به اعتقاد غزالي. نيز از ديد غزالي همين است» فطرت«شدن انسان بر   معناي زاده
   : طالب معرفت به خداوندند،در سرشت خود

 و از عموم اين واه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه؛ فابي هو كل مولود يولد علي الفطر«
 .)172/اعراف( »الست بربكم، قالوا بلي «:شايستگي خبر داد حق ـ تعالي ـ بدين عبارت كه گفت

  گويد كه،»نه دو از يكي بيشتر است؟«ي كه اگر كسي گويد كه هر عاقل كه با وي گوي چنان
چه همه عاقلي اين به گوش نشنيده باشد و به زبان نگفته ـ اگر» بلي اين سخن راست بود«

 آدميان ي ه هم فطرتكه اين  درون وي بدين تصديق آگنده باشد ـ همچناني باشد، ليكن همه
  .)31 : ص، اول،5 (»، معرفت ربوبيت نيز فطرت همه استاست

شود و آمدن انسان به دنيا و همراه  طلبي انسان بر اين طلب ذاتي استوار مي  حقيقتپس
  .گيرد شدن نفس او با بدن نيز در چنين جهتي قرار مي

 .يابد با غايت فوق ارتباطي وثيق مياست  هر آنچه در وجود انسان پديد آمده ،به اين ترتيب
يابي به غايت معرفتي   براي دستديگر يك  همراهي نفس و بدن باكه ايناما از سوي ديگر، با 

نشان ها   آنآيند كه توجه به اي در پي اين همراهي پديد مي مذكور است، اما مسائل عديده
ي عاطفي ـ ها ساحت چگونه ممكن است ساحت عقيدتي انسان از آثار مثبت و منفي دهد مي

  .اش تأثير بپذيرد ارادي
ها و اميالي در ساحت  پديد آمدن احساس »بدن«و » نفس« همراهي ي هنخستين الزم

 اين اميال از همان آغاز .»غضب«و » شهوت«نفساني است كه با نگاهباني بدن مرتبطند، يعني 
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 به ظهور برسد» عقل« انساني يعني ي ه عالمي هكه قو شوند، پيش از آن  با انسان همراه مي،تولد

 ي هآورند كه الزم ن چيزهايي را فراهم مي اما آيا اين اميال تنها براي انسا.)73 : ص، اول،5(
است، حواسي كه بايد » حواس« به اين عالم است؟ يعني صيانت از بدني كه حامل كسب معرفت

 نفس و بدن يا آنچه به ي هقرار گيرند؟ غزالي چه تبييني از چگونگي رابط» عقل«در خدمت 
  كند؟ د ارائه ميآي اقتضاي همراهي نفس با بدن در ساحت نفساني انسان پديد مي

بيند و  غزالي ميان نفس و بدن تأثير و تأثري متقابل مي:  نفس و بدني هرابط. 3. 1. 2
هر يكي از آن ] به جهت آن[ وجود دارد كه 28ميان نفس و بدن ارتباطي عقلي«معتقد است كه 
زد و لر  بدن مي،شود  قدسي ميي ه كه نفس متذكر جنبگاه آن« چنانچه .»شود ديگري متأثر مي

بدن، يعني غضب و ] همراهي با[ و نفس به همين نحو از مقتضيات شود مو بر اندامش راست مي
  .)251 : ص،7  و66 : ص،6(» گردد متأثر ميها   آنشهوت و حس و جز

ها از هر دري واردش  همچون عمارتي است كه درهايي دارد و حال.. . قلب،... «: به اعتقاد او
واس شوند، اگر از ظاهر باشد، ح  آثاري كه در قلب در هر حالي نو ميمحل ورود اين... شوند، مي
 كه از مزاج انسان ، خيال و شهوت و غضب و اخالقي است، و اگر از باطن باشدگانه است پنج

شود؛   اثري از آن در قلب حاصل مي،پس اگر چيزي را با حواس ادراك كند. تركيب شده است
 اثري از ،شود ميخوردن و قوت در مزاج شهوت برانگيخته  زيادهكه مثالً به دليل  چنانچه هنگامي

  .)29 : ص، سوم،2( گردد آن در قلب حاصل مي
حاالت و اوصافي در  با بدن، عبارت از  پديد آمدن 29اين تأثر نفس از مقتضيات همراهي

هر حركتي كه بكني، صفتي در دل تو حاصل شود كه آن در تو بماند و در  يعني نفس است،
  .)64 : ص، سوم،2 و 24 : ص، اول،5(بت تو بدان جهان آيد صح

يعني حفظ (اش    عالوه بر حاصل جسماني،بنابراين ميل به آنچه براي صيانت بدن الزم است
و » حد التفات«  بسته بهي اين حاصل نفسان حاصلي نفساني هم به دنبال دارد كه،)بدن

كند  رود و از آن استفاده مي به سوي غذا مي گاه انسان .شود نفس متفاوت مي» چگونگي التفات«
كه به اين هدف التفات بورزد  آن رود بي تا سالمت بدن خود را تأمين كند، اما گاه به سوي آن مي

خورد، در  شود يا به نحوي، با عدم التفات به آنچه مي روي مي  يا دستخوش زياده،اين و بنابر
روي و عدم التفات و آن اعتدال و التفات دو  ين زيادهگاه ا آن. كند سالمت خود، ايجاد اختالل مي

گيرد متفاوت  وصفي كه نفس از كار نخست به خود مي. آورند حاصل متفاوت در نفس به بار مي
  . گيرد است با وصفي كه از كار دوم به خود مي

ضاع شود، او از اينجاست كه بسته به روابط متفاوتي كه ميان ابعاد گوناگون انسان برقرار مي
ها   آن توصيفات دقيقي از،آيد و غزالي در آثار اخالقي خود و احوال متفاوتي در نفس پديد مي

 و از سوي ديگر، كند  نفس ترسيم مي تصويري منطبق بر سير استكمالي،از يك سو. كند ارائه مي
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 ،هاي متفاوت ميان ابعاد گوناگون انسان  كه بسته به ارتباط،تصويرهاي بسيار متعدد ديگري

وضعيت ساحت معرفتي و نوع باورها و . آورند هاي بسيار متفاوتي براي او پديد مي فعليت
  .چگونگي كاركرد عقل در هر يك از اين موارد، چنانچه خواهيم ديد، متفاوت خواهد بود

  ي نفسانيها ساحتهاي گوناگون ميان  ارتباط. 2. 2
 در آثار خود ترسيم ،هاي گوناگون كه غزالي با تعبير،تصوير منطبق بر سير استكمالي نفس

از حضرت وار در صدر مملكت بنشيند و  پادشاه] دل[بايد كه ... « : از اين قرار است،كند مي
مركب  وطن و قرارگاه سازد و از دنيا منزل سازد و از تنْالوهيت قبله و مقصد سازد و از آخرت 

 كدخداي  وزير سازد و از شهوتلْ شاگردان سازد و از عق و پاي و اعضاي خود و از دستسازد
شحنه سازدمال سازد و از غضب يكي را بر عالَمي ديگر موكّل   جاسوس سازد و هر و از حواس

چون شهوت و غضب و  ،و چون بينند كه يكي از لشكر.  ...ندكن مي تا اخبار آن عالم جمع ه،كند
 نهاد و راه بر وي بخواهد زدن،  ياغي شد بر پادشاه و پاي از فرمان و طاعت وي بيرون،غير آن
 كه مملكت ، و قصد كشتن و شكستن وي نكند آن كند كه به كار وي مشغول باشدتدبير
 در پيش دارد، كه ايشان را با حد طاعت آورد تا به سفري كه ايشان راست نيايد، بلكه تدبير آن بي

  .)21 : ص، اول،5( »ياور باشند نه خصم و رفيق باشند نه دزد و راهزن
و ... « :شود  لطيفي نيز تصريح ميي ه به نكتجا آن نيز آمده، اما در احياءهمين مطلب در 
 آخرت را محل ي ه و خانست كه ديدار خداي تعالي را مقصدش اين امجموع سعادت در آن

يعني  ، اوگاه آن.  و دنيا را منزلش و بدن را مركَبش و اندام را خدمتكارانش قرار دهداستقرارش
 » در قلب استقرار يابد؛ قلبي كه مانند پادشاه در وسط مملكتش است، انساني همدرِك] ي هقو[
  .)11 : ص، سوم،2(

اي  واند اشارهت كند، زيرا مي  ديدگاه غزالي براي ما فراهم مياز اخير بينش خوبي ي هاين نكت
كند   اشاره مي،ودغزالي در اين بيان خ.  و جايگاه قلب از ديد او داشته باشدبه نسبت عقل و قلب

 وجود خود را به نحوي ساماندهي كند ي ه بايد ساز،كه انسان غايت خود را شناخت پس از آنكه 
.  استقرار ببخشد كانون اصلي و مركز وجود خود،ي هكه حيث معرفتي خود را در قلب، به منزل

 ارتباط 30ا عقلهم ب» قلب«اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه بنا به بيان علي عيسي عثمان، 
كند و  كنند عقالني مي  عقل آنچه را حواس از عالم بيرون دريافت مي،از سويي. دارد و هم با بدن
دان منتقل  فراواني را بهاي ه بدن تجرب،دهد و از سوي ديگر انتقال مي» قلب«نتايج آن را به 

 ، جسمانيي هظر بر جنب عواطف ناي ه همان لذات و آالمي است كه به منزلها اين تجربه. سازد مي
 ، ربوبي انساني هاي است كه به جهت جنب جويي  و نيز احساس برتريسازند قلب را متأثر مي
 به گمان كساني قلب مركز كه اينبا . كند آيد و قلب را از خود متأثر مي براي او پديد مي

است كه قلب با دارد اين ) به تأسي از قرآن( بينشي كه غزالي ،ها و عواطف انسان است احساس
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 بلكه قلب ،شود  عاطفي انساني ارتباط دارد، جايگاه عواطف محسوب نميهاي ه با جنبكه اين

  ).xix-xx: ، صص13 (جايگاه معرفت است
» قلب« :كند گونه بيان مي  اين، كه در تاريخ فرهنگ اسالمي ريشه دارد،اين بينش راعثمان 

، يا به عبارت ديگر، 31ها ترين انديشه  حقيقيترين، مرموزترين و  همواره به دروني،در عربي
 و 33در قرآن» قلب «ي هواژ.  سرشت شناختيِ انسان اشاره داشته است32ترين مبناي عميق

» ذهن« اين واژه بايد به جاي كه اين. رود تا بر جايگاه معرفت داللت كند  غالباً به كار مي،احاديث
 اسالمي و نظرگاه عمومي ي ه را در انديشاي  بنياديبه كار برود تا بر معرفت داللت كند، ويژگي

 بعد عاطفي انسان با قلب ارتباط دارد، كه اينبا . كند  واقعيت و معرفت آشكار ميي هدرباررا آن 
 بدين سان، .سازند  عواطف و اميال قلب را با بدن مرتبط مي34 .قلب جايگاه اين عواطف نيست

 وجود دارد تا اين سرشت.  ...  با خود قلب بيگانه است ذاتا35ً عاطفي انساني هسرشت فروماي
  ).83: ، ص13 (36روح بيازمايد» دار امانت «ي هقلب به نيازهاي بدن التفات ورزد و آن را به منزل
  كند عبارت جا با عنوان سرشت عاطفي طرح مي توجه داشته باشيم كه آنچه عثمان در اين

 هاي هبنابراين عواطف و خواست. ستنسان يا حيث حيواني او جسماني اي هاز عواطف ناظر به جنب
آيند،  حساب مي  اختصاصي نفس ناطقه است ومحور افعال اخالقي او بهي هكه ناظر بر جنب،انساني
 ،ترين غايت انسان عالي،گردند و به همين جهت سو و همراه مي  هم، عالي معرفتي نفس ي با جنبه

  .)19 - 18:،دوم،صص5(يابند اش وحدت مي  او و بندگي با عشق به،كه معرفت خداوند است
 تأكيد بر ،»قلب جايگاه اين عواطف نيست«گويد   ميكه اينبه اين حيث، غرض عثمان از 

 فضيلت عرفاني، يعني ترين سازي آن براي دريافت عالي  و آمادهمحوريت نقش معرفتي قلب
  37.ستعشق به خدا

را ها   آنپردازد و پديدآمدن خالقي در انسان ميكه به بحث اوصاف اصلي ا غزالي هنگامي
پيدا ) يا لشكريانش(ش ا كند كه قلب با هريك از ابعاد وجودي ناشي از ارتباطي معرفي مي

دهنده به سوي سعادت معرفي  دهنده  به سوي هالكت و برخي را جهت كند، برخي را جهت مي
اخالق «ان را به سوي هالكت و انس» اخالق بهايم، اخالق سباع، اخالق شياطين «:كند مي
  .)24 : ص، اول،5 (برد او را به سوي سعادت مي» ئكهمال

ود  گوياي اين واقعيت است كه هر چينشي كه انسان ميان ابعاد گوناگون وجود خاين سخنْ
آورد كه اين ويژگي حاصل  اي پديد مي  يعني قلب، ويژگيكند، در مركز وجودش؛ برقرار مي

آور است و بر  ها، آن ارتباطي كه سعادت  است و از ميان انواع اين ارتباطها مجموع آن ارتباط
گيري آن   معرفتي و در خدمتي هيابد، استيالبخشي به جنب  انطباق مي»كهاخالق مالئ«

  . توجه كامل به غايت نهايي استي ه ناظر به ارتباط نفس با بدن در سايهاي هجنب
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يابد كه سرتاسر سير استكمالي نفس در  ت مي اهميجا آناين توجه به غايت نهايي تا 

در . شوند  مرتبط ميديگر يك اين سير نيز بر همان اساس با گيرد و اجزاي  آن شكل ميي هساي
اش متوجه سازد، ابعاد گوناگون وجود او نيز به ايفاي  واقع، اگر انسان خود را به سوي غايت نهايي

در اين حالت است كه مجموع . كند  ميضا كه شأن خلقتشان اقتيابند همان نقشي سوق مي
اش،  ترين كانون وجود او، يعني حيث معرفتي شود كه اصلي وجود آدمي به نحوي سازماندهي مي

  .رود به سوي كسب معرفت پيش مي
تحليلي كه : يابي به معرفت يقيني مستلزم ضبط و مهار اخالقي نفس دست. 1. 2. 2

 و اين اعتقاد كه چگونگي بر ساحت عقيدتي داردعقيدتي  ي غيرها ساحتغزالي از تأثير 
و نقش عميق غايت نهايي در چگونگي   اوهاي هها و خواست هاي معرفتي انسان به احساس حركت
شود كه او براي  ، موجب مي بستگي كاملي داردها ها و خواسته بخشي به اين احساس صورت

اساس تصوير منطبق بر سير   بر،ي گوناگون نفسها ساحت به ،ضبط نفس، به معناي ساماندهي
 با ضبط و فقط رسيدن به معرفت يقيني ،از ديد او. العاده قائل باشد  اهميت فوق،اش استكمالي

  .  استشدني مهار اخالقي نفس تحصيل
ايند  ارائه داد اين است كه فرتوان مي غزالي از اين رأي ي همبناي تحليلي كه در انديش

هريك از اين ابعاد . گيرد كه داراي ابعاد گوناگون است  مي در درون نفسي شكلتحصيل معرفت
 ابعاد گوناگون اين استلزامات در طرحي فراگير، كهاگر . آورد  استلزاماتي به همراه مي،براي نفس

سازد،   يك سويه مي،بخشد و همه را در ارتباط كامل با كمال نهايي نفس نفس را انسجام مي
يابد و انسان از ساير قواي خود   شأن وجودي خود را بازميشوند، ساحت معرفتي نفس جهت  هم

دريافت ... « :به بيان علي عيسي عثمان .دنيز در جهت رسيدن به معرفت استفاده خواهد كر
اي از شخصيت خود   و صاحب معرفت از هر جنبهوابسته است به قابليت صاحب معرفتواقعيت 
هر دو ] اين[ و عرفت است، يك موجود استكه صاحب مانسان در همان حال . شود متأثر مي

، عمق بصيرت فرد و حد فهم ]نينفسا[اي از سير  در هر مرحله. ناپذيرند  يك كلّ تفكيكي جنبه
ابزار  «ي مثابه آن چيزهايي كه به.  در وفاق با حالتي از وجود در كل مجموع شخصيت او استاو

توانند از   و نميكل شخصيت نيستند، مستقل از »ذهن«شوند، از جمله  شناخته مي» معرفت
اند كه  معرفتي يا تنها چيزهايي» قواي«ها   آن بدين عنوان كه، شخصيت جدا شونديساير اجزا

 هاي ه جنبي همعرفتي، هم» قواي«افزون بر . آيند در برقراري تماس با واقعيت به حساب مي
 شخصي ـ هاي هو عالقها   شخصي، هدفهاي هها، خصيص ها، عاطفه ها، ميل شخصيت ـ عادت

 ).47: ، ص13 (»يند كسب معرفت دخالت دارنداهمگي در فر
 طراحي نظام ،بدين جهت. بخش سرتاسر نظام معرفتي غزالي است التفات به اين مهم شاكله

 اجزاي ي ه همي هاين نظام اخالقي رابط. شود معرفتي از سوي او بر نظامي اخالقي استوار مي
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 نظام معرفتي غزالي بر ،در واقع. دهد  و با غايت نهايي مدنظر قرار ميرديگ يكسرشت انسان را با 

شود و اين چيزي است كه  نظامي اخالقي و آن هم بر شناختي عميق از سرشت انسان استوار مي
 اخالقي ي هفلسفالدين در كتاب  عمر. م. گيرد  آن قرار ميي ه درستي بر پايهر نظام اخالقيِ

پذير   امكان، استوارِ شناختي ام اخالقي درستي بدون يك مبناي روانهيچ نظ« :گويد  ميغزالي
 بدين سبب شكست خورد ، مانند اصول اخالقي رواقيون و زهدگرايان،اي اصول اخالقي. نيست

 مثل اين فرض كه انسان ذاتاً ،شناسي بشر استوار بود  رواني ههاي نادرستي دربار كه بر استنباط
هايي چون مكتب   مكتب،از سوي ديگر. اي ندارد   حيوانيي هجنبموجودي عقالني است و هيچ 

 حيواني انسان را شناختند و غفلت ي هاپيكوريان نيز به اين دليل شكست خوردند كه تنها جنب
 انديشمندي حقيقي، دست ي هغزالي، به منزل] اما. [ او موجودي عقالني استكه اينورزيدند از 

] در او[شناختي   روانهاي ه پديدي هن زد و دريافت كه همشناختي انسا به بررسي سرشت روان
  ).71: ، ص16 (»ريشه در نفس دارد
، 13 (اي است براي رساندن نفس به معرفت يقيني  اخالق براي غزالي وسيله،به اين حيث

  :ناپذيرند  تفكيكديگر يكيند از و اين دو فرا) 99: ص
تواند بدون آن ديگري به نحو  يك نمي يچنه توانايي معرفت يافتن نه ميل به خوب شدن، ه«

 چگونگي آن ناپذيرند و چگونگي يكي تفكيك] ديگر يكاز [خالق معرفت و ا. كامل پيش برود
  ).48-47: ، صص13(» تاباند ديگري را بازمي

به . شود دهد بر همين پايه استوار مي  نظام معرفتي خود انجام ميي هكاري كه غزالي در ارائ
 يكي تعلّم و ديگري :كند راه رسيدن به معرفت يقيني را بر دو بخش استوار مي او ،جهت  همين
  .)32 : ص، اول،2 (»رياضت

كند، كه  هايي مكتسب از راه تجربه و تعقل مجهز مي  طالب معرفت را به معرفتتعلّم
ه و طالب معرفت در عين حال كه به علوم ناشي از تجرب. هاي باالترند هاي صعود به معرفت نردبان

  .عبور كندها   آن بايد از،تعقل نيازمند است
ي كه از راه هاي ه تجربي هشود و هم منتقل مي] به قلب[» عقل« معرفتي كه از راه ي ههم
يقيني  معرفت به اند كه اشاره)دالئل.، ج39دليل(38 تنها آماراتييابند انتقال مي» بدن«هاي  فعاليت
و » عقل« بايد از دخالت» قلب« فت يقيني برسد،به معر» روح« كه ايناما براي ... .دارند
» قلب«به » بدن«و»عقل«اي از راه آنچه كه چنين رهايي عجيب آن. رهايي يابد» بدن«هاي هتجرب

شوند  ي كه از راه اين دو منبع وارد ميهاي همعرفت و تجرب. آيد دهند به دست مي انتقال مي
 از جايي به بعد، هرچند.  خودش را به دست آورد بهتدريج معرفت به» قلب «كه اين براي ،اند الزم

 معرفت پيدا 40ي خودها ساحتترين  به نهاني» قلب «كه ايناست براي » حجاب«اين معرفت 
  .)xix-xx: ، صص13(تواند به معرفت يقيني برسد ها نمي بدون اين» قلب«كند؛ با اين همه، 
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بايست در سطح  يقيني نمي انسان براي رسيدن به معرفت كه اينخود توجه كردن به 

كه گونه  را خود معرفت به حقيقت اشيا، آنها   آن و نبايدهاي تجربي و عقلي باقي بماند معرفت
 ميان ابعاد ي ه رابط،آيد كه در آن  با تحليلي از ماهيت انسان به دست ميفقط هستند، بداند

 نظر مد ي نفساني نيستها ساحتارتباط با ساير  كه ساحت معرفتي بي گوناگون وجود او و اين
 و از شناختي است هايي معرفت  از سويي تحليل،هاي غزالي در اين بحث تحليل. دگير ميقرار 

  .  نفس و اخالقي ههايي در فلسف  تحليل،سوي ديگر
 نفس ي هاساس نظامي اخالقي و مبتني بر فلسف نيز بر» تعلّم«مشي  غزالي در تعيين خط

گرا است، زيرا ساختار وجود انسان را  ي غزالي نظامي غايتنظام اخالق. كند خود عمل مي
دهد؛ يعني   تعلّّم را نيز بر همين اساس قرار ميي هبنابراين طريق. شناسد گرا مي ساختاري غايت

انواع علومي را كه طالب معرفت حقيقي بايد فراگيرد و تقدم و تأخري را كه بايد برايشان قائل 
بندي علوم  كه به تقسيم  هنگامي،بر اين اساس. كند تنظيم مي با نظر به غايت نهايي ،شود
  .آميزد هاي گوناگون خود را با مباني ارزشي در هم مي بندي پردازد، تقسيم مي

دهند   عمل غزالي را نشان ميي ه اين طريق،هايي كه به نحوي آشكار بندي از جمله تقسيم
  :گويد او مي .شود  متذكر ميحياءااي است كه هنگام بيان وظايف متعلم در  بندي تقسيم
فيع و اين است كه نسبت علوم را به مقصد بداند تا آنچه را ر] متعلم[ دهم ي هوظيف«

 و آنچه را اهميت دارد بر غير آن مقدم بدارد ـ و آنچه اهميت نزديك است بر آنچه دور است
ن تو در دنيا و دارد به معناي چيزي است كه براي تو اهميت داشته باشد ـ و چيزي جز شأ

 ي هو مقصود به جز ديدار خداي تعالي نيست كه هم ... .آخرت نيست كه براي تو مهم  باشد
و علوم در نسبت . شناسند  جز اندكي نمي، قدر آن را در اين عالمكه اينها در آن است، ولو  نعمت

 پيامبران با سعادت ديدار خداي سبحان و نظر كردن به وجه كريم او ـ مرادم نظري است كه
فهميدند نه آنچه به فهم عوام و متكلمان تبادر يافته ـ سه مرتبه  خواستار آن بودند و آن را مي

] در سفر حج[همچون آماده كردن توشه و راحله و خريدن شتر ] از اقسام علوم[قسمي . .. دارد
 دارد و است و آن عبارت از علم طب و فقه و آن چيزي است كه به مصالح بدن در دنيا تعلق

ها است، كه اين همان پاك كردن  ها و پشت سر گذاشتن گردنه روي باديه قسمي همچون ره
 بلند است كه به جز اهل توفيق، سايرين از هاي ههاي صفات و برآمدن از گردن درون از تيرگي

رويِ راه است و تحصيل علم آن همچون  متقدمان و متأخران از آن عاجز ماندند، پس اين ره
ها بدون   باديههاي هو را 41كه علم  و همچنان استهاي آن هاي راه و منزل  علم جهتتحصيل

] مان[نياز  بي،كند، علم تهذيب اخالق نيز بدون همراهي تهذيب نمي] مان[نياز بيها   آنروي ره
 و قسم سوم همچون خود حج و اركان آن  ناممكن است اين همراهي بدون علم اما.كند نمي

 آن چيزهايي ي ه او و افعال او و همي هن علم به خداي تعالي و صفات او و مالئكاست و اين هما
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مكاشفه داشتيم از آن ياد كرديم و اين همان نجات و ] علم [ي ههايي كه دربار است كه در بيان

  .)67 : ص، اول،2(» ... رستگاري با سعادت است
 را هم با همان تصوير ماهيت دهد كه غزالي خود تحصيل علم بندي علوم نشان مي اين رتبه

 راه، ي ه توشي ه به منزلفقط ظاهري و جسماني هاي هعلمِ ناظر به جنب. سازد انسان منطبق مي
 و علم ها و منازل راه دهنده  جهتي ه ارادي به منزل-ي عاطفي ها ساحتعلمِ ناظر به ساماندهي 

ست كه ش يا معرفتي ابخ  وجود انسان، همان معرفت سعادتي هترين جنب ناظر به باطني
  . خود عينِ سعادت استتحصيلش

 اعتقاد غزالي به موكول بودن كسب معرفت ي ه جلو،برقراري چنين نسبتي ميان علوم
  . علم مكاشفه موكول به علم معامله استكه اينيقيني به پرداخت اخالقي به نفس است؛ يعني 

 افعال خود را بر آن اساس علم معامله يا علم عملي بيانگر اصولي است كه انسان ساحت
 علم ،بنابراين. ي عاطفي و ارادي نفس قرار داردها ساحتسازد و مباني اين ساحت در  استوار مي

 از آن رو صرفاًآموزد و اين كار   ارادي را مي-  عاطفيهاي همعامله مجموعاً اصول تنظيم جنب
ترينِ  ل نظري است، به عالي كه عبارت از عق، نفسي هترين قو بايست صورت پذيرد كه عالي مي

 در اين صورت است كه فقط.  كشف واقعيتي ه رسيدن به مرتبظهور خود دست پيدا كند؛
 رسيدن به معرفت يقيني در به رأي غزالي،. رسد رفت يقيني ميتوان گفت انسان به مع مي

قواي  اما نيازمند برقراري چنان انسجامي در نفس است كه تمامي ، قدرت انسان هستي هحيط
بخش   رسيدن به معرفت سعادت؛ در جهت تحقق يك غايت به كار گيردفقطگوناگون نفساني را 

 ي ه عاقلي ه چنين كاري در تحت نظر همان جنبكه اين توجه شايان ي هحال نكت. يا علم مكاشفه
  . نفس بايد صورت بگيرد

 آن قرار ها در خدمت  معرفتي نفس محور و ساير جنبهي ه جنب، از يك سو،در واقع
  از سوي ديگر، تدبير.ترين ظهور خود دست يابد ترين حيث نفساني به عالي گيرند تا اين عالي مي

 عاقله بايد ي ه به دست خود قو،به نحوي كه بتوانند چنين وضعي را محقق سازند ،ها  آنكردن
 ي هو جنب چگونگي ارتباط دي هتحليل اين موضوع را بر مبناي رأي غزالي دربار. صورت بپذيرد

  :گويد  ميمعارجوي در .  به دست آوردتوان مي ، عقالنيي هعالي و داني نفس و جايگاه جنب
 فوق آن است تا از آن منفعل و ي هاي است كه در قياس با جنب  نظري همان قوهي هو قو«

 كه بايد ، وجهي به سوي بدنپس گويي نفس ما دو وجه دارد؛. كندمستفاد شود و از آن قبول 
ه سوي ه اين وجه اثري از جنس آنچه مقتضاي طبيعت بدن است را نپذيرد، و وجهي بالبت

جا همواره پذيرنده باشد و از آن متأثر شود  از آن] وجه[ كه بايد اين مبادي عاليه و عقول بالفعل،
 و ظري براي كامل كردن جوهر نفس است ني ه قو،پس در اين صورت. و كمال نفس به آن است

  ال نظري سوق ـوي كه آن را به سوي كمـدن و تدبير آن به نحـكردن ب  براي ادارهي ـ عملي هقو
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  .)50 - 49 :، صص6(» كلم الطيب و العمل الصالح يرفعهاليه يصعد ال 42 .دهد

 ،بر اين اساس. دهد  عاقله را با ساير قواي او نشان ميي ه قوي هاين بيان غزالي نوع رابط
اي جهت ببخشد  قوا استيال داشته باشد و سير و تحولشان را به گونهبايد بر ساير   عاقله ميي هقو

تواند به   وقتي ميفقطگويي حيث معرفتي نفس . كه در سير استكمالي خود بدو مدد برسانند
 نياز خود را به ساير قواي ي همعرفتي كه في نفسه مطلوب است دست يابد كه خود بتواند نحو

ندارد كه يكي غايتي نظري و ديگري عملي باشد، بلكه تنها نفس دو غايت . نفساني اعالم كند
در اين . دشو  براي آن غايت نظري توجه ميغايت عملي صرفاًبه ، اما غايتش غايت نظري است

ي عاطفي و ارادي نفس در عين حال كه خود در تحت  نظارت عقل واقع ها ساحت ،صورت
 جا آناما از .  و كاركرد آن مؤثر واقع شوندگيري توانند در چگونگي ظهور، شكل شوند، خود مي مي

ها   آنو پس از) قواي حيواني( نخست قواي شهوي و غضبي ،كه در ترتيب ظهور قواي نفس
رسند، توجه داشتن به نقشي كه قواي حيواني  به ظهور مي) قواي انساني(قواي عقالني و ارادي 

  .كنند در غايت اهميت است براي انسان ايفا مي
آيد زيرا آغاز سير  مي» دنيا«او به .  قواي حيواني براي تأمين زندگي دنيوي انسان است

 حركت معرفتي اوست و شهوت ي هاش از عالم محسوسات است؛ حس كردن آغازين نقط كمالي
و چگونگي ها   آنهر چه ميزان پرداخت به. سازند  او را با لوازم حياتش برقرار ميي هو غضب رابط
تر خواهد بود  آيد مناسب تر باشد، بستري كه در نفس براي ظهورِ عقل فراهم مي دلرشدشان معت

، نزاع آغازد يابد و به فعليت يافتن مي  خود را ميي هگاه كه عقل ادراكات ضروري اولي و آن
  .خواهد داشتها   آن با اقتضائاتيكمتر

مرتبط ها   آنلي انسان با آغاز حركت استكماي ه كه نقط،به بيان ديگر، اساساً قواي حيواني
 با ظهور قواي ،شود و ضرورت وجودشان براي برقرار كردن ارتباط ميان او و عالم است مي

دهند و از همين جاست كه انسان  قرار ميها   آنگيري انساني، خود را در معرض ارزيابي و تصميم
به درك غايت انساني خود  آرام آرام ، تمييز و ادراكات اوليه و ضروري عقلي هيا با تكيه بر قو

اش جانب قواي  هاي انساني هاي قواي حيواني و گرايش خواهي يابد و در نزاع ميان زياده دست مي
 از ،آورد اش به عمل مي  انسانيي هاي كه از عقل و اراد گيري گيرد و با هر بهره انساني خود را مي

 ساير ،بخشد و از سوي ديگر ق مي به فعليت يافتن عقل و اراده در سيري استكمالي تحق،يك سو
گيرد و عقل   يا جانب قواي حيواني خود را ميرساند، به رشد ميها   آنتحت نظارتقواي خود را 

  .دهد شكل ميها   آني هخود را نيز طبق شاكل
 ي ه شهوت و غضب را به منزل،غزالي در ترسيم تصوير چگونگي سير انسان از ابتداي تولد

ه وجودشان براي حيات انسان ضروري است، بنابراين مادام كه او زنده كند ك قوايي معرفي مي
] وجودش[اي آفريده شده و  شهوت براي فايده« :بنابراين به بيان او. كنند  او را همراهي مي،است
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 و اگر گردد ، انسان هالك ميضروري است، پس اگر شهوت طعام قطع شود] انسان[در سرشت 

 انسان آنچه را ،كلي از ميان روده  و اگر غضب بگردد نقطع مي، نسل مشهوت مباشرت قطع شود
مادام كه اصل ] حال. [شود  هالك مي،كند و در اين صورت  هالك اوست از خود دفع نميي هماي

 جا آنماند تا   باقي مي،رساند  كه او را به شهوت مي،ترديد دوستي مال هم شهوت برقرار باشد، بي
از بين بردن آن نيست، بلكه كلي ه مطلوب ب] كه نتيجه اين. [كشاند كه او را به نگهداري مال مي

62 : ص، سوم،2(» افراط و تفريط قرار داردي ه كه ميان، بازگرداندن آن به اعتدال استمطلوب(.  
 و اين  عقل استي ه تحت سيطرب به اعتدال، همان قراردادنشانبازگرداندن شهوت و غض

 موجوداتي ي هاست كه غزالي بر آن تأكيد دارد و آن را دربارنيز عبارت از مجاهدت يا رياضتي 
او . داند   ميكردني شان وجود دارد اعمال گيري كه در اصل، امكان تأثيرگذاري اراده بر مسير شكل

كه براي انسان و اختيارش ها   آننخست: شوند تقسيم مي] به دو قسم[موجودات « :گويد مي
 و ،...  دخالتي كند، مانند آسمان و ستارگان و اعضاي بدنراهي نيست كه در اصل و تفصيل آن

  هر چيزي كه حاصل شده و كامل است و از وجود و كمالش فراغت حاصل شده،در مجموع
 در صورتي كه ، پذيرفتن كمال دارندي هكه وجودي ناقص دارند و قوها   آن]دوم[ و 43است

غضب و شهوت نيز در صورتي كه . ط استاين شرط با اختيار بنده مرتب. شرايط آن فراهم گردد
، اصالً كلي نابودشان كنيم و از ميان برشان داريم، به نحوي كه اثري از آن دو نمانده بخواهيم ب

 و ما توانيم ، مي اما اگر بخواهيم با رياضت و مجاهدت سر به راه و فرمانبردارشان كنيم.توانيم نمي
  .)61 :ص،سوم،2(»مان به خداي تعالي است و رسيدنايم و اين كار سبب نجات ما  بدان امر شده

 غزالي درصدد فراهم آوردن نخستين شرط تحصيل معرفت يقيني، يعني ،به اين ترتيب
 عقل در صدر همه فقط به صورتي كه ،عمال رياضت به قواي نفسا. بخشي به نفس است انسجام

 تحصيل معرفت يقيني محسوب يندا ضروري فري ه در خدمت آن، الزمصرفاًقرار گيرد و سايرين 
  .شود مي

. چنين نيست مرگ گشاده نگردد، كه اين خواب و بي گمان مبر كه روزن دل به ملكوت بي«
و دل را از دست غضب و شهوت و اخالق بد و  بلكه اگر در بيداري خويشتن را رياضت كند

 و س را معطل كنده جاي خالي نشيند و چشم فراز كند و حوابايست اين جهان بيرون كند، و ب
 عالم و ي خبر شود و از همه تا چنان شود كه از خويشتن بي.. .دل را با عالم ملكوت مناسبت دهد

اگر چه بيدار بود، روزن دل .  مگر از خداي تعالي؛ چون چنين باشد،از همه چيز خبر ندارد
م انبيا از اين راه  علوي همه.. . وي در بيداري بيندود و آنچه در خواب ببينند ديگرانْگشاده ش

بايد كه ايمان درست داري به  ... .بدايت همه مجاهدت بوده است و ليم نه از راه حواس و تع،بود
 و اختيار را به وي راه ولِ اين كار به مجاهدت تعلق دارد و بداني كه ا44اولياءواليت و كرامت 

  مجاهدت و  ردن اين، بيـك و طلب رفتـي است در مقام معـات آدمـتر درج فـو اين شري. ..است
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  .)30 - 29 :، اول، صص5(» ...پيري پخته و راه رفته راست نيايد بي

 مهاركردن شهوت و غضب به نحوي است كه ، نخستي همجاهدت مد نظر غزالي در درج
 هاي هعقل را براي برآوردن خواستها   آنكه اين نه ،پذيراي حكم عقل و غيرمستولي بر آن باشند

  .)192 : ص،7( يرندخود به كار گ
 ارادي را در چگونگي سير استكمالي عقل - سرشت عاطفي الذكر غزالي تأثير  سخنان فوق

تر از  اي عالي مهاركردن اميال شهوي و غضبي حيث معرفتي انسان را به مرتبه. دهد نشان مي
ه طرق  نبوي معرفت، كه عالوه بر تحصيل علم بي ه يعني مرتبرساند؛  عادي معرفت ميي همرتب

  .عادي، به رياضت نيز محتاج است
 با مجاهدتي كه به ،دهد  دستيابي به سعادت را نشان ميي هبنابراين تحصيل علمي كه شيو

 ،دهد  معرفتي انسان قرار ميي هترين مرتب  قواي نفس را در جهت ظهور عاليي هكارگيري هم
غزالي علم معامله را . شود فه مي علم معامله راه تحصيل علم مكاش،شود و به اين ترتيب همراه مي

دهد كه   كند و دو بخش نخست را به تعليم اصولي اختصاص مي به چهار بخش تقسيم مي
 و دو بخش ؛ عبادات و عاداتگيرند قرار مي) اعمال جوارحي(راهنماي رفتارهاي ظاهري انسان 

حال اگر توجه كنيم . يدآرا د و به منجيات ميكن ميديگر را به تعليم آنچه دل را از مهلكات پاك 
 به بحث مهم 45شوند، كه عبادات و عادات نيز جز به دليل آثاري كه در دل دارند تعليم داده نمي

 كه در روشن شدن چگونگي تأثير ،شويم  نفس و بدن در اين خصوص، وارد ميي هرابط
  .گشاست  ارادي بر ساحت عقيدتي از ديد غزالي بسيار راه-ي عاطفي ها ساحت
  
 ي هها بر معرفت با نظر به رابط ها و خواسته حليل تأثير احساست. 3

  نفس و بدن
، اما گويد وناگوني در آثار خود سخن مي نفس و بدن ذيل عناوين گي ه رابطي هغزالي دربار

عقيدتي بر ساحت عقيدتي ايفا  ي غيرها ساحتاين موضوع از حيث نقشي كه در بحث تأثير 
 ،تر گفتيم كه به نظر غزالي پيش. يابد اختي وي شأني ويژه ميشن هاي معرفت كند، در بحث مي

 ذات در مقايسه با  بدنكه اين با ،در واقع.  تأثير و تأثري متقابل برقرار است،ميان نفس و بدن
 سازد مالي آن را از خود متأثر مي سير استك، آلي و عارضي دارد، در اتحاد با نفسي ه جنب،انسان

  .گردد ز از اثرات مثبت و منفي اين رابطه متأثر مييند معرفت نياو حتي فر
جا  از جمله در آنتوجه دارد،  كيمياي سعادت، و هم در احياءهم در  ،عاين موضوبه غزالي 

دهد كه   نشان مي،او در اين بحث. گويد كه از چگونگي راه تحصيل فضايل اخالقي سخن مي
ند منجر به ايجاد معنايي در قلب شود كه توا  مي،چگونه وادارسازي بدن به انجام اعمالي خاص

   صدور افعال متناسب با أ منش، خود،ن صورت پايدارـداري را در نفس پديد آورد و ايـورت پايـص
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  .خود گردد

 ارادي بر ساحت عقيدتي -ي عاطفيها ساحتارتباطي كه اين بحث با چگونگي تأثيرگذاري 
 تأثيرات مثبت و منفي خود را در  شخصي هجاست كه نوع احساس و اراد كند در آن پيدا مي

  . گذارد جريان فعليت يافتن قواي عقالني بر جاي مي
 به طرح ديدگاه ، عميقي كه ميان نفس و بدن برقرار استي هاساس اعتقاد به رابط غزالي بر

 اگر كسي بخواهد ،بنا به تحليل او. پردازد خود مبني بر امكان تغيير خُلق از طريق رياضت مي
 و غضبي خود به اعتدال برسد و صاحب ورد، يعني در قواي عاقله، شهوانيخويي به دست آنيكو

 كند؛  ميفضيلت عدالت شود، الزم است نفس خود را به كارهايي وادارد كه آن خوي خاص اقتضا
انجام  اگر بخواهد صاحب خوي بخشندگي شود، بايد كاري را كه اهل بخشش كه اينمثل 
اين كار اگر به صورت پيوسته .  يعني به بخشش مال دست بزندم دهد، به زحمت انجادهند مي

تدريج برايش به صورت طبيعي و آسان  شخص دائماً بر آن مواظبت كند، بهانجام شود و 
 بخشندگي  تا آنجا كه شخص از،شود آيد و ديگر وصف بخشندگي در نفس او حاصل مي درمي

مند است كه   شخص وقتي سخاوتكه اينيعني   است؛ غايت اين كاركند و اين احساس لذت مي
  .)63 : ص، سوم،2(  احساس كراهت كندكه ايناز بذل مال لذت ببرد نه 

خوبي روشن شود كه ه كند تا ب تري از موضوع ارائه مي  غزالي تبيين كامل،پس از آن
 اين گاه در تحليل  آن،)64 : ص، سوم،2( 46»پذير است كسب اخالق نيكو از راه رياضت امكان«

 عجيبي ي هاين امر به دليل رابط« :گويد كشد و مي  ميان نفس و بدن را پيش ميي ه رابط،پديده
هر صفتي كه در قلب ظاهر .  برقرار است)يعني نفس و بدن(ها  است كه ميان قلب و اندام

 جز بر وفق آن حركت] ها اندام[ تحقيق بهشود، تا آنجا كه  ها جاري مي  اثرش بر اندام،شود مي
 و كار در آن به 47رسد  اثري از آن به قلب مي،شود ها جاري مي  و هر فعلي كه بر اندامكنند نمي

  .)64 :ص سوم، ،2(» صورت دور است
 اين اثر سبب گذارد، عمل بر نفس اثر مي «:به بيان محمود ابوالقاسم در توضيح نظر غزالي

 اين اثر بر اثر ،گذارد ثري بر نفس مي اين عمل دوباره ارار كند، كه بدن همان عمل را تكشود مي
» يابد همچنان ادامه مي) دور(اي  يند دايرهافر. شود مي افزوده ، كه اكنون تقويت شده است،سابق

   ).48: ، ص8(
 در نظر  افزون بر ارتباط ابزار بودن بدن براي نفس،اين نوع ارتباط ميان نفس و بدنبه وي 

 تأثير و ي هنظري با ،د و آن را به لحاظ ماهويكن جه مي اخروي توي ه تحصيل توشايرب ،غزالي
 وجودهايي كه اين نفس و بدن با ،بر اساس نظر غزاليكه گويد  ي و مداند يكي مي 48تأثر متقابل
 ).47: ، ص8(بخشند   را به نحو متقابل تعين ميديگر يك خط سير ،متمايزند
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اين تأثير را  اين است كه وي اما چيزي كه در تبيين ابوالقاسم چندان پذيرفته نيست

گونه تبيين  د و ديدگاه غزالي را اينكن ميموكول به وجود عنصر آگاهي در انجام آن افعال 
اعتقاد دارد كه هر فعلي اثري بر وي  ، اخالقي ه در حوزكارگيري اين انديشه در به« :دكن مي

 اين اثر است كه به چگونگي  و انجام شود عالماً عامداًكه اين مشروط بر ،گذارد نفس باقي مي
 . اثر آن در نفس استقرار مي يابد، يك فعل مدتي تكرار شدكه اينپس از . دهد نفس شكل مي

به همين دليل . د هيچ اثري بر نفس بيافريندتوان مي ن،فعلي كه بدون سنجش آگاهانه انجام شود
  .)47: ، ص8 (»است كه افعال غير ارادي ربطي به اخالق ندارند

صفتي در  هر حركتي كه بكني،«:گويد ظر ابوالقاسم با سخن صريح خود غزالي كه مياين ن
، 2 و 24 :ص اول، ،5(»دل تو حاصل شود كه آن در تو بماند و در صحبت تو بدان جهان آيد

 كه خود از معنايي در درون ،درست است كه فعل ارادي آگاهانه. سازگار نيست)64 :ص سوم،
 اما هيچ فعلي نيست كه با معنايي ،شود مي استقرار آن در نفس ي ه ماي،نشأت گرفته استنفس 

حتي افعال غير ارادي نيز برخاسته از  .و بر آن تأثير نگذارد در درون نفس رابطه نداشته باشد
جا از  تأثيري كه در اين .ند به دنبال خود در نفس تأثير بگذارندتوان ميو اند  اي در نفس معاني

در جهت تثبيت همان معنايي است كه آن  ،شود مي معرفتي نفس گذاشته افعال بر قلب و حيث
پوشيده لبته ممكن است از سطح آگاهي ظاهري و ااست ارادي از آن نشأت گرفته  فعل غير

  .باشد
 مهمي كه محمود ابوالقاسم در تمايز ديدگاه غزالي با ديدگاه سنتي ي ه نكت،در عين حال

ارسطو اين « :گويد اين است كه مي دارد توجه به آنس و بدن ناظر به تأثير و تأثر متقابل نف
 در حالي كه  غزالي آن را در كل اخالق ،اش از فضيلت اخالقي به كار گرفته بود نظريه را در تلقي

 نياز به ي ه مسائل بنيادي از جمله مسألي هوي اين نظريه را زيربناي هم. دگير مي كارخود به 
يق اعمال متضاد، كسب فضايل از رگناه، خالصي يافتن از رذايل از طافعال عبادي و اجتناب از 

  ).48: ، ص8(» داند سازي، دليل پديد آمدن افعال خوب و بد مي راه عادت
جايگاه « ي ه در مقال،دكن مي كه محمود ابوالقاسم به نظر او اشاره ، هميافهحوا الزاروث 

 و »ذابيت فراواناي با ج آموزه«با تعبير يه اين نظربه اهميت  » غزاليي ه ديني در فلسفتكاليف
   ).184: ، ص20 (دكن مي اشاره » غزاليي هزيربناي سرتاسر فلسف«

دليل آمدن انسان به زمين را از ديد غزالي با اين آموزه در  همچنين محمود ابوالقاسم
مين تأثير و به دليل هدارد  بيان ميرود كه   پيش ميجا آنغزالي تا گويد  ميبيند و  ارتباط مي

 تا بتواند از راه افعال بدني تحصيل ،شود ميتر آورده  تأثر متقابل است كه نفس به عالم پايين
   .)48: ، ص8 (كمال كند
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دهد كه  نشان مي) يا نفس(دقت در نوع تأثيرگذاري افعال بدني يا اعمال جوارحي بر قلب 

 بلكه آنچه مبدأ آن واقع ،كند  ظاهري آن است كه در قلب اثر ميي هاين نه خود فعل يا جنب
آورد كه با استمرار انجام فعل، آن حال در قلب تثبيت  گردد، حالتي را در قلب پديد مي مي
 سازوكار تأثير افعال بدني در قلب را چنين ،»نيت« در بحث احياءغزالي در جلد چهارم . شود مي

 خير عادت دهند و ي هبه ارادو غرض ما از اعمال بدني اين است كه قلب را « :دهد توضيح مي
. هاي دنيوي فارغ گردد و به ذكر و فكر روي كند ميل بدان را در آن تثبيت كنند تا از شهوت

 زيرا كه آن از خود مقصود  ، خير است،كند پس به ضرورت، از حيث نسبتي كه با غرض پيدا مي
ها   آنزيرا مطلوب از. بفهميها را هم شايسته است اين گونه  پس تأثير طاعت . ...شود متمكن مي

پس گمان مكن كه در قراردادن . ها هاست نه اندام هاي آن ها و تبديل صفت فقط تغيير قلب
پيشاني بر زمين غرضي از اين حيث هست كه اين كار در كنار هم قرار گرفتن پيشاني و زمين 

، 2(» كند يت مياست، بلكه از اين جهت كه آن كار به حكم عادت صفت تواضع را در قلب تثب
 .)388 - 387 :چهارم، صص

بخشي به قواي   اعتدال،»)1111 - 1056( ابوحامد الغزالي« ي هكوجيرو ناكامورا در مقال
 را در تأثيري كه انجام تكاليف دينيها   آنهاي  نفس و از ميان بردن افراط و تفريطي هچهارگان

  :گويد دهد و مي  قرار مينظرو بدن مد گذارد با توجه به ارتباط متقابل ميان نفس  بر جاي مي
هاي بد و نزديك شدن به خدا از راه   اصالح اين خصلت49 دينياعمالهدف از انجام «

 اين به معناي است،) تخلق باخالق اهللا(» تغيير شكل دادن در شباهت يافتن به صفات خداوند«
فاده از ارتباط دروني  اعمال جوارحي با استي ههاي بد نفس به وسيل تغيير شكل دادن خصلت

 ).12(» ميان نفس و بدن است
 آن را  كامل برده،ي ه طاليي حد وسط ارسطو استفادي هجا از قاعد  غزالي در اين،به رأي او

  .)12 ( از ابن مسكويه اخذ كرده استتاًعمد
 در  با تأثيري كه،رسند ها به انجام مي  از طريق اندامكه اين ديني با تكاليف انجام ،در واقع

گذارند صفات نفس را در مشابهت يافتن به صفات خدايي به اعتدال اخالقي  نفس بر جاي مي
  شهوت، غضب و عقل بر مبناي ي هگان هاي قواي سه ها و تفريط  به نحوي كه افراطرسانند، مي

  . شوند تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن اصالح مي
كند كه از چگونگي تأثير  اي همراه مي ه با لطيف،كيمياي سعادتغزالي اين مطلب را در 

دل را چنان ... « :گويد مي او. كند  ارادي بر ساحت عقيدتي حكايت مي-ي عاطفي ها ساحت
اند كه چون در وي ارادتي و خواستي پديد آيد، چون تن به موافقت آن برخيزد، آن صفت  آفريده

 پديد آيد، چون دست به سرِوي مثالً چون رحمت يتيم در دل. تر شود تر و محكم در دل ثابت
 عبادات و خواست ي هو نيت هم.. .تر شود و آگاهي دل زيادت شود  آن رحمت قوي،فرود آيد
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 و عمل بدان نيت آن خواست را ثابت و وي به دنيا ندارد و به آخرت داردخير آن است كه ر

 و چون چنين يزدز نيت خپس عمل براي تأكيد خواست و نيت است، اگرچه هم ا. مؤكّد كند
چه نيت خود در نفس دل است و عمل از جايي ديگر .  پيدا بود كه نيت بِه از عمل بود،است

 حبطه بود و ، و اگر نكند و به غفلت كند؛ اگر سرايت كند به كار آيدسرايت خواهد كرد به دل
  .)458 : ص، دوم،5(» عمل اين بود كه حبطه نباشد نيت بي

 به كار شود مي عملي كه از روي غفلت انجام ي هفايد ر اينجا از تأثير بيتعبيري كه غزالي د
ثيري است كه عمل در صورتي كه تأ حاكي از ، با همان بياني كه محمود ابوالقاسم داشت،برد مي

 ست زيرا آنچه از انجام آن عمل يا طاعت در نظر است تغيير در معنايي ا،آگاهانه انجام نشود دارد
اگر قرار است تواضع صفت .  نفس هم تغيير كند،د دارد تا بر مبناي آن صفتكه در قلب وجو

 بلكه با انجام اين ،رسد آميز پيشاني بر زمين به انجام نمي  اين كار با گذاشتن غفلت،نفس گردد
 درست است كه ،اين بنابر. رسد كار بر مبناي نيت و قصد آگاهانه و فهم موضوع به انجام مي

 ولي اين تأثير آن تأثيري نيست كه فعل براي ،گذارد عمل هم بر قلب تأثير ميآميز  انجام غفلت
  .رسد به انجام ميآن 

 ارادي بودن كاري را كه انسان ،» غزاليي هجايگاه تكاليف ديني در فلسف« ي هيافه در مقال
داند كه  اي مي  قدم ضروري اوليه،آموزد و بايد به انجام برساند بر اساس آنچه در علم معامله مي

وي در تبيين نقش . )174: ، ص20 (بايد در مسير دستيابي به علم مكاشفه به انجام برسد
  :  گويد د و ميكن مينيز توجه ها   آن به تأتير معرفتي، عالوه بر تأثير اخالقي،تكاليف ديني

از طريق مراقبه و ها   آنعالوه بر آن،. كاركرد تكاليف تنها يك آمادگي اخالقي نيست«
تر   انسان را به اين معرفت عالي نزديك،شوند ه منجر به معرفت و بازشناسي حقيقت مي ك50رتفك
 . )1499: ، ص3 و 176: ، ص20 (ندكن مي

 ،وار به خودي و معجزه گويد كه تكاليف ديني به صورت خود البته وي در تعبير جالبي مي
هدف در تأثير و تأثرهاي بلكه اين . )177: ، ص20 (دكن ميانسان را به هدف خود نزديك ن

  :آيد متقابل فراواني ميان تكاليف، علم، معرفت و عشق االهي به دست مي
علم منجر به عمل درست . انتها از تأثيرهاي متقابل وجود دارد اي بي جا زنجيره در اين«

آن هم دوباره . دكن ميتر   خود انسان را به معرفت و عشق خداوند نزديكي ه كه به نوبشود مي
آميز منجر به  به همين نحو، انجام تكاليف و اعمال فضيلت. شود مياعث بهبودي اعمال او ب

اي را كه مساعد »ياحوال قلب« ، خودي ه به نوب، و مراقبهشود مي صحيح و افكار درست ي همراقب
 اين در حالي است كه عشق انجام چنين فعلي را تسهيل د،كن ميبراي فعل درست است تجديد 

   .)264: ، ص6 و، 179: ، ص20 (دكن مي
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گويي عمل كه توان گفت  آمد، ميگفته از غزالي  ن پيشسخدر  كه اي در تبيين تأثيرگذاري

 سبب تثبيت آن خواست در كه اين، عالوه بر  استكردن بر وفق خواستي كه در دل پديد آمده
 علي انچه به بيان چن،آورد تر نيز فراهم مي  معاني عميق توجه نفس را بهي هشود، زمين دل مي

توانند پس از  ، مي51اند اي كه در قلب  معانيي همنزل  به،مندانه اصول رفتار فضيلت« :عيسي عثمان
 ، گوناگوني از شخصيتهاي هسازي معاني قلب با جنب يندي طوالني از هماهنگاتكلّف خود و فر
در خالل . يت شوند، تبديل به عاداتي طبيعي و ناآگاهانه در كل شخص52اند كه ناظر به بدن

اي كه در ابتدا در قلب  آيند، معاني سازي پديد مي يند هماهنگا گوناگوني كه در فرهاي هتجرب
 و فردي كه در آغاز تنها گردند مي بودند به تدريج بيشتر و بيشتر معنادار 53گنگ و مبهم

فس و تجربه، صدق يا تواند از راه ضبط ن اي بود كه شنيده يا خوانده بود، مي  معانيي هتقليدكنند
آشكار است كه توانايي او براي داوري . كند  كشف شروع به تقليد از آن كرده بودكذب آنچه را 

  ). 100: ، ص13(» 54اي كامل است ]نفساني[ مستلزم سير ،يقيني
يابي انسان به معرفتي كه از رهگذر   چگونگي دستي دربارهنگاه غزالي به  عثمان ،در واقع

اي كه  مشغولي كند كه دل  تأكيد مي،تر از آن د و پيشكن آيد توجه مي  دست ميتهذيب نفس به
 ناظر به ايجاد فضايل خاص در ، نخستي هدارد در وهل» مؤمن صالح «در خصوصغزالي 

اند، مجموعاً كيفيتي ذاتي در  بخش به مؤمن صالح فضايلي كه تشخص  بلكه،شخصيت نيست
جوي حقيقت كند و و را آزاد كند تا خود را وقف جست قلب كه اين براي ،شخصيت انسان است

اي محسوب  ترين موانع براي چنين آزادي جدي 55رذايل. براي دريافت آن قابليت پيدا كند
سازند، به تدريج بدان شكل   تعقل قلب را مشغول ميكه اينافزون بر ها   آنشوند، زيرا مي
 از راه ضبط نفس اخالقي ،خشي به فضايل استقراربي هبه وسيلها   آنآزادشدن از. 56دهند مي

جوي حقيقت و اي به جز جست كه قلب را از اشتغاالت غيرضروري ابزاري ضروري است براي آن
ترين وصف استكمال نفس   و مهمابزاري است براي استكمال نفس» يكرفتار ن«. رها سازد

يي انسان، اخالق نه يك در نسبت با اين غايت نها. 57يابي به حقيقت و معرفت به خدا است دست
  .)99: ، ص13 ( بلكه يك ابزار است،غايت

 خواه نخست در ساحت افعال به ،هاي اخالقي بر ساحت عقيدتي نوع تأثيرگذاري حركت
 ارادي تأثير بگذارد، خواه به عكس آن، به نحوي -ي عاطفي ها ساحتانجام برسد و سپس در 

هاي  گيرد و بدون واشكافي  ناپيدا صورت مي به صورتي ظريف و،است كه در بسياري از اوقات
  .گردد عميق مكشوف نمي
رسد اثر خاص خود را بر قلب  ها به انجام مي  هر آنچه در اين حركت،به اعتقاد غزالي

بايست جايگاه معرفت باشد، بسته به نوع آن اثرات، اوضاع و  گذارد و آن وقت قلب كه مي مي
ها از سطح آگاهي شخص دور   كه غالباً اين تأثيرگذاريجا آنكند، اما از  احوالي متفاوت پيدا مي
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توانيم بيابيم كه چگونه تأثيرات خود را بر نوع تفكر و توان معرفتي او بر جاي   نمي،شوند مي
 و 59ي از غفلتهاي ه لحظ58اش فرد انساني در تكاپوي معنوي« :به بيان عثمان. گذارند مي

 هاي ه اين لحظي ههم.  دارد62داري  و خويشتن61اريك ي از مسامحههاي ه و لحظ60هوشياري
از « و اين اثرات گذارند  قلب بر جاي مي63»خفاياي دروني«متفاوت اثرات مخصوص به خود را بر 

 هاي هتدريج از جنب رسند، به كه به قلب مي  پس از آناين اثرات. شوند  مي65»آگاهي عقل پوشيده
 و كنند  ميان بدن و روح عبور ميي هب اسرارآميز رابط و از مرات66شوند شان جدا مي پديداري

كه به عالم روح تعلق خواهند  بل،رسند، ديگر نه به عالم پديداري  كه به اعماق قلب ميگاه آن
 ).100-99: ، صص13(» شوند سان از سطح آگاهي پوشيده مي  و بدينداشت

هاي او، او را به  حساس كه در پي ا، شخصهاي ه اراد شود كه نوع جاست كه روشن مي اين
گذارند و   اثرات خود را بر جاي مي،كشانند، در اعماق قلب انجام افعالي بيروني و يا دروني مي

بنابراين وقتي كه غزالي در تحليل تأثير طاعات، هم به ايجاد دگرگوني در صفت قلب اشاره 
ثرهاي عميق ميان شود، به تأثير و تأ كند، هم به تغييري كه در آگاهي شخص ايجاد مي مي

  .ي نفساني اشاره داردها ساحت
 اثراتي در قلب پديد  انجام دادن آنجام يك طاعت و خودقصد و نيت شخص براي ان

 عالوه بر تغييراتي كه ،اما اين تأثيرگذاري. سازد تدريج قلب را واجد وصفي ديگر مي آورد كه به  مي
 معرفتي نفس را نيز از خود متأثر ي هد، جنبكن ميي عاطفي و ارادي ايجاد ها ساحتدرخود 

در . اين تأثير معرفتي هم تأثيري از سطح به عمق و هم تأثيري كاركردي خواهد بود. سازد مي
» فهم«كرده است   هم شخص آنچه را تنها در سطح ظاهر و در حدي نازل درك مي،واقع
تري از  اتب عالي به مر،روي در ضبط نفس و تحصيل فضايل اخالقي كند و به نسبت پيش مي

  .كند رسد و هم به قدرت تشخيص و توان داوري بيشتري دست پيدا مي مي» فهم«
هاي طبيعي رفتار شخص   عادت فضايل66ْاز رهگذر مواظبت بر عبادات« :گويد عثمان مي

 ظاهري و صوري به نظر برسند و عقل 67 در ابتدا ممكن است مناسك و شعائرْكه اينبا . شوند مي
 در خدمت اين براي غايت نهايي انسان بيابد،ها   آن معقول براي توجيه ضرورتهاي هينتواند پا

هاي  حكمتي كه در افعال عبادي و فعاليت. ر سير و تهذيب كل شخصيت فردندنقش مهم د
 اعضاي بدني هست عبارت از پاك گرداندن، منور كردن، و روشن ساختن قلب است براي ي ههم
  ).100-99: ، صص13( 68»ن بتابد انوار ايمان در آكه اين

  :گويد  مياحياءغزالي در .  استاحياءقسمت آخر سخنان عثمان نقل سخنان غزالي از 
و جالدادن آن آن  ي ه قلب و تزكيي ه صرفاً تصفي،ها و اعمال بدني  طاعتي همراد از هم«
 ، آني هو مراد از تزكي) 9/شمس(» شود ميآن كه آن را پاك كند به يقين رستگار «: است

 و اين است مراد از قول خداي تعالي شدن انوار ايمان يعني تابش نور معرفت در آن استحاصل 
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اش را براي اسالم منشرح  پس آن كسي را كه خداوند اراده كند كه هدايتش گرداند، سينه«: كه
 او بر اش را براي اسالم منشرح سازد و آيا پس آن كسي كه خداوند سينه«؛)125 /انعام(»دساز مي

  .)17:صسوم،،2)(22/زمر(»؟»]مانند كسي است كه سخت دل است[نوري از پروردگارش باشد
اشراق نور « مراد خود را از تابش انوار ايمان ،جا  غزالي در اين،شود ميكه مالحظه  چنان

متفاوت » مقادير«گوناگون و هم » مراتب« هم ،، اما براي معرفت انسانكند اعالم مي» معرفت
  :اين تجلي و اين ايمان سه مرتبه دارد« :گويد شود و مي قائل مي
  . كه ايمان تقليدي محض است؛ ايمان عوام است نخستي همرتب

 ايمان ي ه آن به درجي ه كه با نوعي استدالل آميخته و درج؛و دومي ايمان متكلمان است
  .عوام نزديك است

  .)17 : صوم،، س2( »رفان؛ كه مشاهده به نور يقين استو سوم ايمان عا
 غزالي پيش از اين تقسيم مراتب، حاصل شدن انوار ايمان در شخص را به كه اينبا توجه به 

 ايمان هم حد نازلي ي هتوان دريافت كه او براي نخستين مرتب معنا كرد، مي» اشراق نور معرفت«
د به قول معرفت از راه اعتما«يا » معرفت با واسطه«توان آن را   كه مي،از معرفت قائل است

 ايمان تقليدي را در برابر معرفت ، او در جاهاي ديگري از آثار خودكه اين با .دانست» ديگران
 معرفت بيرون ي ه آن را از داخل شدن در داير،دهد و به يك معنا قرار مي) برهاني و ذوقي(

  .كند مي
هل آن در گويد كه اين ايمان سبب نجات است و ا  مي، اول ايماني هاو ضمن توضيح مرتب

بصيرت و انشراح صدر  كشف و ،در آن كهچرا ،اند نه از مقربان  نخستين مراتب اهل يميني هزمر
 نيست، زيرا راه يافتن خطا به آنچه مربوط به اعتقادات است و از كس يا كساني به نورِ يقين

  69. ممكن استشود ميشنيده 
را همراه با دليل  آن كه اين با ،شمرد يابي خطا را به ايمان متكلمان نيز ممكن مي او راه

است، »  يقينيي همعرفت حقيقي و مشاهد« سوم را كه عبارت از ي ه ولي مرتبداند، مي
  :شمرد كند و همين معرفت را مبناي ايمانشان مي خطاناپذير معرفي مي

 يقيني است كه به معرفت مقربان و ي ههمان معرفت حقيقي و مشاهد.. .  سومي همرتب«
پس ايمان عوام و متكلمان . آورند  مشاهده ايمان ميي هابهت دارد، زيرا آنان به واسطصديقان مش

آن، ] داشتن[دارد و آن اين است كه با ها   آندر ايمان ايشان منطوي است، اما مزيت روشني بر
 با ،البته اينان هم از دو جهت، يكي مقادير علوم و ديگري درجات كشف .70خطا ممكن نيست

  .)18 : صسوم، ،2(» ندا تفاوت مديگر يك
يندي معرفتي است كه از ا فر،وي در مراتب مشاهدهر وي در مراتب ايمان و نيز پيشر پيش

درست است كه شخص در آغاز . شوند هم آميخته مي  اخالقي درويِر سوي غزالي با پيش
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 اما ،يدي داردمبناي تقلها  آن ي هزند كه عمد  به انجام طاعاتي دست مي،حركت استكمالي خود

و به همراهي ضبط و تهذيب اخالقي ها   آنتكرار همين اعمال، با دقت در قصد و نيت انجام
ها   آنتر ادراكي جز به نحو مبهم از رساند كه پيش اي مي  شخص را هم به فهم معاني،نفس

اي كه به بيان عثمان در  ها؛ داوري نداشت و هم به قدرت داوري در باب صدق و كذب آن
  ).100: ، ص13( »شود اي يقيني مي  كمال نفس داوريي هتبمر

 جالء و اشراق و نور و ،اي كه ياد كرديم اما آثار ستوده« :گويد  مياحياءغزالي در 
 كه روشني حق در آن متأللئ  شود و حقيقت جا آنكند تا   قلب را افزون ميي هدرخشندگي آين

  .)13 : ص، سوم،2(» چيزي كه در دين مطلوب است در آن منكشف گردد
ها بر ساحت  خواسته  چگونگي تأثير احساسات و عواطف وي هاعتقاد و تحليل غزالي را دربار

 تأثير غايات و ي ه او همچون ديدگاه او درباري از آراديگريهاي  توان در شاخص عقيدتي مي
ني وي، ي طالب معرفت بر كاركرد ذهها هق و خواستيقصد و نيت در تحصيل معرفت، تأثير عال

آوردن  اميال در پديدتعليمات او در تربيت كودكان، تأثير وهم در باورآوري و تأثير احساسات و 
 باورهاي تقليدي نيز يافت كه هاي ه مشهورات و ريش منشأي ه و رأي او دربارباورهاي وهمي

  71.طلبد مجال ديگري ميها   آنتبيين
  

  گيري نتيجه. 4
د كه وي با درك عميقي كه از سرشت انسان پيدا ده تحقيق در آثار غزالي نشان مي

يابد و در پي  ي وجود انسان توجهي عميق ميها ساحت تأثير و تأثرات متقابل ميان ، بهدكن مي
 به معرفتي پيراسته از شك و خطا دست توان مييابي به پاسخ اين پرسش كه چگونه  دست
ي ها ساحت از ،حت وجودي انسانن ساتري  اصليي همنزل  به، به تأثرپذيري ساحت عقيدتي،يافت

  .يابد غير عقيدتي توجه مي
 معرفت  كه عبارت از، معرفتي هترين مرتب كه انسان به عالي براي آن ،به نظر غزالي

 بايد تمامي مراتب معرفتي را تجربه كند و از ، دست يابد،ستخداوند و صفات و افعال او
 برقراري ارتباط معرفتي با دنيا از راه ،اين رواز . هريك براي صعود به آن ديگري بهره بگيرد

يند كسب معرفت  قدم گذاشتن در سير استكماليِ فراي همنزل  به، بدني هحواس به واسط
گاه بر سير  يند در ارتباط وثيق با تأثرات نفس از اقتضائات ارتباط با بدن،ا اما اين فر،است

  .ندگير ميبرابرآن قرار  متعدد ديگركه دريابد وگاه در سيرهاي در معرفت انطباق مي استكمالي
 ي ه ارادي را بر ساحت عقيدتي با توجه به رابط-ي عاطفيها ساحتد تأثيرات توان ميآنچه 

 ضبط و مهار ،رونده در جهت رسيدن به معرفت يقيني قرار دهد  تأثيراتي پيش،نفس و بدن
 در .آيند در نفس پديد مي اقتضائاتي است كه در اين همراهي ي هاخالقي شهوت و غضب و هم
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 عاقله به فعاليت ي هسنجي با كمال قو  قواي نفس در نسبتي ه هم،اين ضبط و مهار اخالقي

  .پردازند مي
گيري   در تبيين شكل ميان نفس و بدني ههاي غزالي در خصوص رابط  از تحليلتوان مي

يابي به  ي در دستفضايل اخالقي با كمك تكرار كردن افعال مناسب و نيز نقش تكاليف دين
 توسط  آنچه در ساحت افعال وي هبدين تحليل دست يافت كه هم ، معرفتيي هترين مرتب عالي
تنها   نه.ندگير مي در ارتباطي وثيق با حاالت و اوصاف نفس قرار ،رسند هاي بدني به انجام مي اندام

ها و   تثبيت احساس بلكه خود در،آيد اي در نفس پديد مي هر فعلي به دنبال احساس و اراده
ها و  د و در پي آن، تأثيراتي كه احساسكن مييي خاص در نفس نقشي عميق ايفا ها هاراد

سويي با غايت   عدم همسويي يا  بسته به هم،گذارند يند كسب معرفت بر جاي ميا بر فرها هخواست
  .ساز خواهند بود بخش يا در مقابل، بازدارنده يا منحرف معرفتي انسان، ياري

  

  ها يادداشت
  ارائه شده 89ي نفس و بدن در اسفند  هاي ديني و مسأله بخشي از اين مقاله در همايش بين المللي آموزه. 1

  .است
2. Reason and the Heart, A Prolegomenon to a Critique of Passional Reason 

  او را يهودي، نصراني وش پدر و مادر، آنشود؛ پس از  زاده مي]مسلماني[آيد بر مبناي فطرت  هر كه به دنيا مي«. 3
 .»كنند مجوس مي

شناختي به  كردي روان روي«پردازد تعبير  ي دكتري خود كه به ترجمه و شرح معارج مي يوسف شماس در رساله. 4
 ).pp: lxix - lxxi ,14(برد  را در اطالق به كار غزالي در اين كتاب به كار مي» خداشناسي

و دنيا و امور  داند ه آمدن انسان به دنيا را عامل كسب توشه براي سعادت اخروي مياين ديد غزالي ك. 5
دهد ارتباطي  داند با تبييني كه وي از نقش تكاليف ديني ارائه مي دنيوي را في نفسه شر يا منشأ شر نمي

  ).   p: 181 ,20(تنگاتنگ دارد 
6. “Al-Ghazali’s Thought concerning the Nature of Man and Union with God”.                                     
7. C.R.Upper                                 8. Nibhur 

  .ي مقاله است مگر تصريح شود ها از نگارنده تأكيدها در نقل قول. 9
 .گيرند خدا آرام ميها به ياد  آگاه باشيد كه قلب. 11               .بگو روح از امر پروردگارم است. 10
 .تسكن إلي المعارف االلهية. 13               .جلّ و فتطمئن إلي ذكر اهللا عزّ. 12
 .اي اي نفس آرام گرفته، به سوي پروردگارت باز گرد در حالي كه خشنود و مايه خشنودي. 14
س از حيث حقيقت است، اما غرض غزالي نف» نفس«كه فاعل جمالت  روشن است كه در اينجا، با اين. 15

 .ذاتي آن، يعني حيث معرفتي آن است
 .الّا بالصورة التخطيطية. 17                           .فال تكون حالها مستقيمة. 16
 .اين جز ملَكي بزرگوار نيست] بلكه[اين بشر نيست، . 18
 .فلو تصور كلب أو حمار منتصب القامه متكلم لكان هو اياه. 19
 .كنند  القا ميديگر يك انس و جن، براي فريب، سخنان آراسته به هاي شيطان. 20
 .اي آنان كه شبيه انسانيد و انسان نيستيد. 21
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و ] كجاوه[= الهودج : الظعينه  : معارج، 16: ، ص3پاورقي (تراه ابداً عبداً لحجر أو مدر أو بهيمة أو ظعينة . 22

 ).مراد از آن زني است كه در آن است
 .دهنده به بدي رماناي نفس ف. 23
 .هاي غيرمعرفتي مادون حيث معرفتي است ، خود، گوياي قراردادن حيثيت»لشگريان«يا » قوا«تعبير . 24

25. ref. to Alchemy of happiness (= كيمياي سعادت), p. 25; Qor’an, 7: 172 
  .تأكيد از نويسنده است. 26

27. inescapable 
  ).66: ، ص6(عالقه معقوله . 28
كه بدن  ، در بحث سعادت و شقاوت، پس از مفارقت از بدن، در بيان دليل اين)152: ص (معارجغزالي در . 29

گويد كه اين امر نه به دليل  دارد مي نفس را از شوقي كه بدان اختصاص دارد و از طلب كمال خاصش باز مي
كه بر اساس آن، در ذات نفس شوق به ميان آن دو است، ) العالقه(انطباع نفس در بدن، بلكه به دليل ارتباط 

سليمان دنيا در ذيل همين بحث سعادت و شقاوت از . تدبير بدن و اشتغال به آثار و عوارض آن وجود دارد
كند  داند، اين مطلب را از بيان ابن سينا نقل مي ديد غزالي، كه آن را با ديد ابن سينا در اين باب يكسان مي

 ). 355 - 353: ، صص1(
در نظر غزالي و ارتباط آن با معناي قلب، كه در آن چگونگي تمايز » عقل«ي كاربردهاي گوناگون  بارهدر. 30

  :ي ذيل از نگارنده را ببينيد مقاله. شود ها بر هم روشن مي  و يا انطباق آنديگر يكاين دو مفهوم از 
  كالمي،-هاي فلسفي هشپژو، »بخشي به كاربردهاي گوناگون عقل در نظر غزالي نظام«پورسينا، زهرا، 

  .1388، پاييز 41ي  شماره
31. The inmost, most secret, and genuine thoughts               32. basic 

 .تأكيد از مؤلف است. 34                                  .تأكيد از مؤلف است. 33
35. the ignoble emotional nature of man   
36. try it as the "trustee" of the spirit 

  ).p: 150 ,15(دهد  ترين فضيلت عرفاني قرار مي را عالي» عشق«كه غزالي  ي اين درباره. 37
38. suggestive leads 

  .تأكيد از مؤلف است. 39
40. its inner most aspects 

.  اشتباه آمده استدر جمله به» و«كه » ... طرق البوادي دون سلوكها كذلك و و كما اليغني علم «. 41
 .»...ها  هاي باديه كه علمِ راه و همچنان«: بنابراين جمله بايد بدين صورت باشد 

 .يفضي به الي الكمال النظري. 42
 .و بالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده و كماله. 43
شود كه در ادبيات  متذكر مي» ي غزالي جايگاه تكاليف ديني در فلسفه«ي   در مقالهحوا الزاروث يافه. 44

ي معرفتي، كه همان  ترين مرتبه شود كه عالي هايي مشابه اين رأي غزالي ديده مي مسيحي قرون ميانه، انديشه
اگرچه (  است منحصر به انبياء نيست(divinely vouchsafed revelation)معرفت الهامي يا وحياني 

بيند و توضيح مونتگومري وات را در اينجا  دي متفاوت مي تا حالمنقذوي رأي غزالي را در اين باب در 
 - pp: 175 ,20( ي معياري براي تشخيص اعتبار آثار منسوب به غزالي مورد اشاره قرار مي دهد منزله به

176, n.9 ((تواند بدان  و هر كسي كه به تطهير نفس و رياضت بپردازد و با تمام وجود مايل به آن باشد مي
داند؛ چنانچه  اي وقت عبادت مي س بوناونتورا مساعدترين موقعيت را براي حصول چنين تجربهقدي. دست يابد



 ...هاي غيرعقيدتي                                تأثيرپذيري ساحت عقيدتي از ساحت

 
 

183
 ,p: 175 ,20(بيند  ي حقيقي داراي چنين موقعيتي مي داري را براي عبادت كننده غزالي هم اواخر ماه روزه

n. 8  .( 
 ).64: ص، سوم، 2(» ...و انما المقصود من العبادات تأثيرها في القلب ... «. 45
 اين تأثير را با تكيه بر نظر كلي غزالي در باب عليت، از سنخ روابط علي (Hourani)البته هوراني . 46

. سازي ارسطو هستند ي عادت گونه كه در نظريه افعال علت فضايل نيستند، آن«: داند و مي گويد معلولي نمي
ي كارما ]قانون[گونه كه در  ا نيستند، آنه هاي اخروي نيستند و حتي فضايل علت پاداش افعال علت پاداش

ي  ها يا پيشرفت اخالقي به وسيله ي اين موارد، پاداش در همه. هندويي يا معادشناسي ابن سينايي هستند
  ). p: 77 ,9(» شوند خداوند و از طريق لطف او بخشيده مي

د، اثري از آن سوي دل بر رود، و هر فعلي كه بر جوارح گذر«: ي مؤيدالدين خوارزمي آمده است در ترجمه. 47
اي كه نگارنده از  اما در نسخه). 126: ، سوم، ص3(» است» دور«و كار در اين باب » ماند اثر در دل دائم مي«و 

و كل فعل يجري علي الجوارح فانه قد .... «: ي تأكيد شده در نقل قول نيامده است  در اختيار دارد، جملهاحياء
  .»، و االمر فيه دوريرتفع منه اثر الي القلب

48.interactionism                                  49. religious exercises 
50. meditation and thought 
51. The principles of virtuous behavior as ideas in the heart, … 
52. The various bodily aspects of the personality 
53. vague and obscure 
54. … his ability to judge with certainty assumes a full development. 
55. Evil Traits 
56…. for they engage as well as gradually mode the intelligence of the heart 
57. The "good believer[ behavior درست است]" is a means to self-fulfilment, and 
the most quality of self-fulfilment is the attainment of truth-and the knowledge 
of God.  
58. spiritual struggle             59. negligence                 60. keen alertness 
61. indulgence                       62. abstinence                 63. "deep secrets" 
64. ref. to Ihyā, p. 2182 
65. are gradually distilled from their phenomenal aspects 
66. through the frequency of worship                      67. ritual 
68. Ihyā, p. 1370 )2 17، سوم، ص(=  

  ).17:،سوم،ص2(»اداتاذا الخطأ ممكن فيما سمع من اآلحاد بل من االعداد فيما يتعلق باالعتق...«.69
 .يستحيل معها امكان الخطا. 70
 كه نگارنده در دست تأثير گناه بر معرفت با تكيه بر آثار امام محمد غزاليتوانيد اين بحث را در كتاب  مي. 71
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