
 

 

 

 

 

 

 بازشناسی انفعاالت نفسانی در نظام اخالقی غزالی

 سعادت بر ادیدگاه ارسطو و تأثیر انفعال محبت به خدبا نظر به 

یانسان  
 *مریم خسروی

 ** میترا )زهرا( پورسینا

 چکیده

 نفسانی، انفعاالت ارسطویی، سنت در نفسانی انفعاالت حقیقت تبیین ضمن رو شیپ مقاله در

. شودمی بررسی غزالی فکری نظام در ی،و نقش آن در سعادت انسان خدا به محبت انفعال خصوصا  

 نظر در ینفسان فضایل و نیز اخالقی فعل مبدأ ،معاصر طورهمین و گذشتهمباحث  در انفعاالت

 یلفضا تبیین ضمن . لذاو فضایل نفسانی ارتباط مستقیم با سعادت انسانی دارد شدهگرفته 

به  ویژه توجه با غزالی. ایمهکرد یبازشناسرا  نفسانی حلیلی، انفعاالتتبا روش توصیفی ی،نفسان

با جنبه معرفتی نفس همراه  مبدأ فعل اخالقی عنوان بهرا  انفعاالت ی نفس،اراد ی وساحت عاطف

و و خدا را واالترین متعلَّق ادراک،  ،وی معرفت و ادراک را مقدم بر محبت کهچنان؛ دکنیم

 انسان خداشناس توان گفت فطرترو می. از اینداندیمترین مراتب محبت و عشق عالی ستهیشا

 و لذتمراتب  ینبه باالتر یابیدست در جهتنظر او، انسان را  در خدا محبت به ویژه جایگاه و

 کند.دستگیری میسعادت 

 محبت. یل،فضا سعادت، ،انفعاالت ارسطو، غزالی، :هادواژهیکل
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 مقدمه

 آشنا اشیانسان خاص صفت با را انسان که است یدیکل مباحث از یکی نفسانی 1انفعاالت   از بحث

 انسان .ردیگیمو تصمیم  کندیمانسان اراده  .کندیم و تعقل و تخیل شدیاندیم انسان. کندیم

وارد  یاحوزهبه  را ما آن،باره در تحقیق و تفکر که است مباحثی مجموع نهایا. ورزدیم عشق

 .کاویمیم است،و عاطفی  ارادی عقالنی، حیات دارای که را نفس ،جسم از فراتر که کندیم

 فلسفه رد که است نفسانیانفعاالت  درباره بحث فلسفه، تاریخ در مطرح مهم مباحث جمله از

 در وی .است شده خود از بعد یهاسنتمدون مطرح شده و به تبع آن وارد  صورتبه  ییارسطو

 یزندگ و دیگشایم «دوستی»عنوان  تحت مستقل نحو هرا ب یباب ،نیکوماخوس اخالقکتاب 

. دارد مراهه به را آدمی سعادت که داندیم ایزندگی ینرا بهتر یلمطابق با فضا عقل منطبق با 

 ضوعان مودر نظر ارسطو همچن یبا ساحت عاطف شو ارتباط یلبا فضا مطابق   عقل  یقتبحث از حق

ا مستقل ر یو عاطف یشناخت یندهایآفر یزانم چه تا وی اینکه است و در یشمنداناند هاییبررس

 اختالف است. پژوهشگران بین ،داندیماز هم 

 و مستقیم ،نفسانی انفعاالت که شودیم روشن اینجا از نفسانی انفعاالت شناخت اهمیت

 شناخت با و ابندییم ارتباط انسان سعادت و اخالقی رذایل و فضایل و انسان اعمال با ،غیرمستقیم

 در. ردک هدایت درست اعمال و حسنه خلقیات یریگشکل جهت در را نفس توانیم انفعاالت، دقیق

 .ابدییم یتماه یاز منظر غزال یسعادت انسان درو عشق به خدا  محبتنقش انفعال  به توجه میان این

 سپسکنیم. می یینتبرا ارسطو  یشهدر اند یانفعاالت نفسان یقتحق ،نخست ،مقاله ینا در

 حلقهکوشیم می یتدر نها کاویم ورا می غزالی اخالقی نظام در عاالتانف یگاهو جا ینفسان یلفضا

 یابیم.ب یبا سعادت انسانرا  ،و محبت به خدا دوستی انفعال ویژهبه ،انفعاالت بحث ارتباط

 ارسطو شهیاند در نفسانی انفعاالت حقیقت بازشناسی. 1

 فراوان تأثیر دلیل ه. باست هکرد مطرح جدی طور به ارسطورا  نفسانی انفعاالت درباره بحث

 .ابدییم اهمیت وی اندیشه در «انفعال» معنای به توجه خود، از بعد انمباحث ارسطو بر متفکر

                                                             
ترجمه ( affects)« احوال»و  passions))« انفعاالت» و feeling)) «احساسات» به مختلف طرق به را ((Pathe پاته 1.

 (.183: 1396)زگزبسکی،  اندکرده
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 بزرگ، خیر شناخت دنبال به ،نیکوماخوس اخالقکتاب  در و خود اخالقی نظامدر ضمن  ارسطو

 بررسی را نفس استعدادهای و ملکات انفعاالت، فضایل، حقیقت و واقعی لذتموضوعاتی نظیر 

 شهوت،: است ذیل اشیای «انفعاالت» از من مقصد»: دیگویم «انفعاالت» تعریف در وی. کندیم

 ارسطو،)« انجامدیم الم و لذت به که چیزی هر. اینها امثال و سرور حسد، پردلی، ترس، غضب،

 و ردیگیم کار به اًمستقیماقناع،  یعنوان اصول فن به خطابه در را انفعاالت وی. (53: 1386

 ،بنابراین .(15: 1376 ،همو)« دارد پی در لذت یا الم که است ییآنها نفسانی انفعاالت»: دیگویم

 .انجامدیم الم و لذت بهکه  کندیم معرفی یرا امور آنها انفعاالت یفدر تعر ارسطو

 چیزی یا شوندیمو الم  لذتاحساس  به منجرانفعاالت  فقط یاآ :است که ینپرسش ا حال،

پرسش  ینبه ا پاسخ ؟شودو الم  لذتمنجر به احساس  تواندیموجود دارد که  یزن تاز انفعاال یرغ

است و  یبحث و بررسمحل  همچنان یشناسمعرفتکه امروزه در  ددار یبا مسائل یممستق ارتباط

و  نهایی یهاساحتاست که  ینا مسئلهاست. شده  یارسطو بررس یفکر نظامدر  یژهو طور به

به  ارسطو آیا شوند؟می مربوط آنها از یک کدام بهانفعاالت  اًمشخص و اندنفس انسان کدام ادینیبن

 ،دانستیمدو ساحت مجزا  یمجزا و مستقل از هم اعتقاد داشت؟ اگر نفس را دارا نیدو ساحت نفسا

 چگونه است؟ یلبا فضا آنها ارتباط ویابد می بروز انسانکدام بخش از وجود  درانفعاالت 

 انسانی سعادت بحث با آن ارتباط و انفعاالت حقیقی معنای فهم برای هاپرسش این به پاسخ

 انفعاالت از بحث .است فراتر مقاله این حد از موضوع این به تفصیلی پرداختن اگرچه ،است ضروری

با  یممستق ارتباط ،فضایل از بحث ،همچنین .مطرح شده است ینفسان فضایلاز  بحث دنبال به

 بیان ضمنالزم است  ،ین. بنابراابدییم یتاهم یزن فضایل بحث به توجه . لذادارد یسعادت انسان

 کنیم. یبازشناسرا نیز  یانفعاالت نفسان ،ینفسان یلفضا دربارهارسطو  یدگاهد

 ینب ارسطو ،واقع در. یاخالق یلو فضا یفکر یل: فضاداندیمدو قسم  را فضایل ارسطو

و جزء  یعقالن ءبه جز نیکوماخوس اخالقدر  و بود قائل تمایز اخالقی و فکری یهالتیفض

اشاره دارد  یلدو گروه فضا ینا ینفس ارتباط دارد، به مثابه مبنا یکه با جزء عقالن یایرعقالنیغ

 داندیم نفسآن بخش  به مربوط است، مرتبط یاخالق یلبا فضا کهرا  انفعاالت به مربوط مباحث و

 .(48: 1386، همو)حال با بخش خردمند نفس مرتبط است  ینع و در یستمحض ن یعقالن که
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. است داده ربط ناخوشایند و خوشایند امور به را( یمنش )اخالق یلفضا مشخصاً ارسطو

 است همراه اعمال یکایک با که است دردی و لذت استوار سیرت نشانه است معتقد وی کهچنان

 چنین اکراه با آنکه و است دارشتنیخو ،بردیم لذت جسمانی لذات از خود پرهیز از که کسی و

 .دارند ارتباط درد و لذت با اخالقی فضایل سانبدین»: دیگویم وی. است گسیختهلگام کندیم

 سرباز نیک کار از درد از دوری برای و میازییم دست بد کار به لذت به یابیدست برای ما چون

 و خوشایند اموربر اساس  انفعاالت از ارسطو تعریف به توجه با و ینبنابرا .(57: همان)« میزنیم

 .اندمرتبط اخالقی فضایل با انفعاالت گفت توانیم ناخوشایند،

سه ساحت نفسانی  نفس، توجه وی به ساختار بارهدر ارسطو تحلیل به عمیق و دقیق نگاهی با

 اً مشخص را فضایل خود، صریح بیان در وی هرچند ،خوردیم چشم )ارادی، معرفتی، عاطفی( به

 .است کرده تفکیک گروه دو به

 مرسوم سنتی فلسفه در یکدیگر از انسان ارادی و معرفتی ساحت شدندیده مستقل و متمایز

 شناختی یندهایفرآ اندکرده تصور معموالً که بوده چنان گذشته در که معنا این به. است بوده

 معاصر، یهاپژوهش در. کنند عمل ارادی و عاطفی یندهایفرآ از مستقل که دارند را توانایی این

 قرار پژوهشگران بررسی و توجه در کانون ارادی و عاطفی معرفتی، ساحت سه بین تمایز این

 تردید و بررسیدر معرض  نیز نفس فضایل بین ارسطویی تمایز طرح که طورهمان است؛ گرفته

 فضایل بین گسستی تمایز این که اندکرده استدالل برخی. است گرفته قرار پژوهشگران برخی

 معنای به اخالقی یهالتیفض از یارمجموعهیز را فکری یهالتیفض باید و کندینم ایجاد

 عمل هم از مستقل ،فضیلت نوع دو این با مرتبط یندهایفرآ و آورد شمار به آنها ارسطویی

 شود.می فهم سختیبه تمایز این نیز، جدید یشناسمعرفت در .(201 :1396 زگزبسکی،) کنندینم

 به. داندینم سادگیبه را شناختی حالت و عاطفی حالت بین تشخیص ذهن لفضای در زگزبسکی

 گاه که جایی تا مؤثرند (belief) باور بر (feelings) احساسات و (emotions) عواطف وی، رأی

 .(92 :همان) داد تشخیص باور حاالت از روشنیبه را عاطفی حاالت حتی توانینم

 که شده گرفته مسلّم حدی به باور و عاطفه ارتباط و تأثیر معاصر، یهاپژوهش برخی در

 :گویدمی دل و عقل کتاب در زمینه این در رایتوین .جی ویلیام



 بازشناسي انفعاالت نفساني در نظام اخالقي غزالي با نظر به ديدگاه ارسطو 

 

 

9 

 شکل و رندیگیم فرا را ما عقالنی اعمال عالیق، آیا که نیست این پرسش ،بنابراین

 چنین باید عالیق آیا که است این سؤال. است چنیناین وضوحبه چراکه نه، یا دهندیم

 نقش آیا ژهیوبه و ؟شودیم تحقیق تضعیف موجب آنها تأثیرگذاری آیا نه، یا بکنند کاری

 نیغیرعقال را مابعدالطبیعی یهانشیگز دارد مابعدالطبیعه در عاطفه و نیاز که وسیعی

 .(132: 1386، تیرانیو) ؟سازدیم

 عاطفی ییندهاآفر از مستقل را معرفتی و شناختی یندهایآفر راحتیبه توانینمترتیب بدین

 .گرفت نظر در احساسی و

 بارهدر. داندیممرتبط  یاخالق یلارسطو انفعاالت را با فضا شد، گفته بحث این مقدمه در

را در  نفسانی تانفعاال با نفسانی فضایل تفاوت موضوع، این شدنروشن برای و ارتباط این نحوه

 در ،آوردیم یلتفض جایگاهشناخت  راجع بهکه  یدر مباحث ارسطو .میریگیم یکالم ارسطو پ

 :دیگویم 1انفعاالت با فضیلت تفاوت

ه علت بما نه به سبب انفعاالت بلکه  اوالا  زیرا ،نیستند انفعاالت زمره در رذیلت و فضیلت

 یاگذشته ما به سبب انفعاالت ستوده  ین. از اییمبد به شمار آ یا یکن یلتو رذ یلتفض

 و ندیستاینم ردیگیم خشم یا ترسدیم که را کسی مردمان مثالا. میشوینم یدهنکوه

 شدنخشمگین از خاصی شکل بلکه ،نکوهندینم را شدنخشمگین صرف دیگر سوی از

 یا ستوده رذیلتشان و فضیلت ،اندازه به و سبب، به تنها آدمیان. کنندیم نکوهش را

 ،آورندیم روی ما به قبلی تصمیم و انتخاب بدون ترس و خشم ثانیاا. شوندیم نکوهیده

 یا اندیقبل یممسبوق بر انتخاب و تصم یشههم یلتاز فض یکه اعمال ناش یحال در

 الانفعکه  مییگویمما  ثالثاا. است همراه آنها با تصمیم و انتخاب از عنصری کمدست

سخن از حرکت به  یلتو رذ یلتمورد فض که در یدرحال ،آوردیدرمرا به حرکت  یآدم

 .(62: 1386 )ارسطو، شوندیم شمرده آدمی راسخ حاالت نهایا بلکه ،دیآینم یانم

                                                             
 feeling ،passionsرا که در ترجمه انگلیسی به  patheمحمدحسن لطفی واژه  اخالق نیکوماخوسدر ترجمه فارسی  1.
نظر  در« انفعاالت»، اما با توجه به تحلیل معنایی اصطالح کردهترجمه « عواطف عاری از خرد»ترجمه شده،  affectsو 

. کندیماین ترجمه به معنای این واژه در نظر ارسطو خدشه وارد  رسدیمارسطو، که در متن به آن اشاره شده، به نظر 
 ده است.کرترجمه « احساسات»به  رااین اصطالح  ذهن لیفضافارسی کتاب  ترجمهامیرحسین خداپرست در 
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در کتاب  یسکبا انفعاالت آورده است. زگزب یلتفاوت فضا بیان ایبر یلدو دل ارسطو اینجا در

باره در وی. داندینم یکاف انفعاالت زمرهل از یکردن فضاخارج برای را دالیل این ،ذهن لیفضا

 :است معتقدو انفعاالت  یلبودن و نبودن فضایانتخاب

 یلتو رذ یلتفض پروراندن ناقصه علّت درازمدت در توانندیم هاانتخاب از یامجموعه

 االن را ترسیدن من است ممکن. گفت توانیم 1احساسات دربارهرا  همینباشند و 

 واقع، در. باشد قبلی یهاانتخاب جهینت حدی تا تواندیم مافعلی ترس اما نکنم، انتخاب

 یهاانتخاباز  یتابع یتا حد امیبزدلو  باشد من بزدلی از تابعی حدی تا مافعلی ترس اگر

 نه بنابراین،. بود خواهد من قبلی یهاانتخاب از تابعی حدی تا مافعلی ترس باشد، قبلی

 متأثر غیرمستقیم دو هر که هرچند فضیلت، نه و است انتخاب مستقیم جهینت ،احساس

 .(185 :1396 ،ی)زگزبسک اندانتخاب از

 یلو رذا یلبه سبب فضا یاناست که آدم ینا ،نظر ارسطو در ،احساسات با فضایل دیگر تفاوت

 یکل یحکم عنوان به نیزرا  این یاما زگزبسک ،ندشویم نکوهش و ستایش همیشهکه  است

 یش، ستادارد یاحساس ینکهما شخص را به صرف ا ارسطو، اعتقاد به ،است معتقد وی. ردیپذینم

که در آن  اوضاع و احوالی یااحساسش  یزانم احساسش، نحوهاما گاه بابت  ،میکنینمنکوهش  یا

 یودخاحساسات به  یبرخ یو حت کنیممینکوهش  یا یشرا ستا یو دارد، را احساس آن موقعیت

 کلیبه را فضیلت توانینم که دهدیمنشان  یناز صاحبشان هستند و ا یمنف یامثبت  یخود بازتاب

 .(184: )همانکرد  یلقالب احساس تحل در

ارتباط  یایو انفعال همچنان گو یلتفاوت فضا راجع بهکالم ارسطو  بارهدر زگزبسکی تحلیل

 ندهجداکن مرزهای توانینم یراحتبه دهدیمو نشان  است باورها و احساسات ساحت دهیچیپ

 داندیم مهم بسیار را هازهیانگ نقش فضیلت، بررسی در وی. دیکش نفسانی یهاساحت بین عمیقی

 داندیم احساسات یاعواطف  با یلدرست فضا یوندرا محل پ «انگیزه»مفهوم  یگر،د عبارت به یا

 .(188 :)همان

 ترشفاف یاخالق یلرا با فضا انفعاالت ارتباط یکه چگونگ آوردیمنفس  راجع به یلیتحل یزن ارسطو

 کار و سر حقیقت اییبا عمل و شناس یلاحساس، عقل، م یرویانسان با سه ن است معتقد وی. کندیم

                                                             
 گفته شد توجه شود. «احساسات»به  patheترجمه  بارهای که درنکته . به1
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 دارند، حسی ادراک نیز حیوانات چراکه ،داندینم اخالقی عمل مبدأرا هرگز  حسی ادراک وی. دارد

کار  و که با انتخاب سر داندیم یاملکه را اخالقی فضیلت ارسطو. دهندینمانجام  یعمل اخالق یول

 ینا .(208: 1386 ،)ارسطو دهدیم نشان را هدف که داندیم تفکری با همراه میل را انتخاب مبدأدارد و 

 دربارهاست که  یلیبه تحل یکنزد یاربس ،شمردیم آن برای که نیرویی سه و نفس بارهدرارسطو  یلتحل

 .شدبحث به آن اشاره  ینا ینفس آورده بود و در ابتدا یاجزا ییشناسا

 که محض، شهوانی دیگر جزء محض؛ عقالنی جزء یک: دانستیم جزء سهنفس را  یاجزا وی

 جزء یاکه  گونهنیبد ؛دانستیم عاقله قوه با مرتبطجزء سوم را  و یمشریک حیوانات با آن در ما

 بخش از متأثر دیگر بخش وبخش آن شهوت محض  یککه  دانستدوبخشی می را یشهوان

 متأثر دیگر بخش و محض عقل آن بخش یک که ،دوبخشی را عاقله جزء یا ،استنفس  عقالنی

ارسطو  تحلیل ینما را به هم یقاًدق «تفکر با همراه میل» .(49-47: همان) است عقالنی بخش از

که  تفکیکیکه  ستا ینجاتوجه ا در خور. نکته است نفس عقالنی بخش با مرتبطکه  کشاندیم

 حلم نیز آوردیم اخالقی فعل مبدأراجع به  که مباحثی در آورده، نفس اجزای شناسایی در ارسطو

 مبدأ ساننیبدعقل، و  موافق  میل  یا است کنندهلیم عقل  یا انتخاب»: دیگویمکه  آنجا. است توجه

در نفس است که نه عقل صرف  یچه بخش ینا قتاً یحق .(209 :)همان« انسان است عمل، و انتخاب

 .کندیم یرانرا ح یآدم اشیچیدگیکه درک پ یایختگیآم ؛تمام یلاست و نه م

با عاطفه  یقوث یکه ارتباط دانندیم یزشیرا انگ یفعل اخالق أمعاصر مبد یشناسمعرفت در

آن  مبدأ که داندیم یانتخاب را یفعل اخالق أمبد یزارسطو ن ینکهو ا (237: 1396 ی،)زگزبسکدارد 

 نفسانی انفعاالتراجع به  ارسطو کالم در نکته روشن .باشد مهم تواندیم است،همراه با تفکر  یلم

 داندینمهم  یعقالن وجهیب ،داندینم محض عقالنی را انفعاالت اینکه عین در وی که است این

 میل همان توانیم را انفعاالت دیگر، عبارت به. داندیم مرتبط نفس خردمند بخش با را آن و

 .شودیم اخالقی فضایل یا اخالقی عمل به منجر که دانست تفکری با همراه

 تریکل مبحث ضمن در انفعال یا احساس با باور یوندپ چگونگیو  موضوع این ترقیدق بررسی

 یبررس نیازمند ومعاصر  یشناسمعرفتمشکالت  ازهمچنان  یبا ساحت عقالن یعاطف ساحت ارتباط

 ینبه ذکر ا زمینه یندر ا پسپژوهش است.  این اصلی موضوع از فراتراست که پاسخ به آن  یشترب

 .میریگیم یپ غزالی کالم درانفعاالت را  بحثو  پژوهش ادامه و میکنیمچند نکته اکتفا 
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 غزالی مباحث در ارسطو انفعاالت هینظر یپا . رد2

 مطالعات یراز ؛اندبوده متأثر وی از پرداختند، اخالقی مسائل به ارسطو ازپس  که متفکرانی اکثر

و  بود دارالحکمه یهاترجمه از بخشی به محدود ی،غزال زمان تا اخالق علم به مربوط مباحث و

 ،ارسطو از پس فیلسوفانکه  ییآنجا. از شدیم مربوط ارسطو اخالقی آثار برخی به هاترجمه این

 علم بررسی در و ندکرد معطوف مابعدالطبیعه و منطق به را خود توجه ،نایسابن و فارابی مانند

 یخوببه ند،روی آورد نیکوماخوس اخالق از اقتباس ویژهبه و ارسطو از تقلید و نقل به اخالق

 .(371: 1981 عثمان،) کرد مشاهده وی از بعد متفکران بر را ارسطو اخالقی یآرا ریتأث توانیم

نظر  به. دانندیم وی گذشتگان مرهون را غزالی یهانوشته خود، آثار در مختلف پژوهشگران

 تأثیر قشیریو  جالینوس ،هیمسکوابن مکی، ابوطالب محاسبی، حارث چون افرادی از غزالی ،اهآن

را  غزالی بر مکی ابوطالب تأثیرات مشخصاً  ناکامورا کوجیرو .(Kukkonen, 2015: 139) است پذیرفته

 کتاب دو در مشابه مباحث یافه الزاروس ،ینهمچن .(Nakamura, 1984: 83) است هبررسی کرد

 گریفل هم فرانک(. Lazarus-Yafeh, 1975: 34-35) است گذاشته نمایش به را غزالی و مکی ابوطالب

 و( .ه.ق 421-320) مسکویهابن مانند مسلمان فیلسوفان آثار طریق از غزالی دیگویم زمینه این در

 مفاهیم کوشیدندمی ( که.ه.ق 502-)نیمه اول قرن چهارم اصفهانی راغب قبیل از مسلمانی عالمان

 حسنه خلقیات توسعه به که بود شده آشنا اخالقی با ند،کن سازگار اسالمی دینی علم با را فلسفی

 در که است کسی نخستین هیمسکوابن ،ارسطو از پس(. "Griffel, 2016: "Al-Ghazali) داشت توجه

 یا ترجمه او االعراق یرو تطه خالقاال تهذیب کتاب مطالب بیشتر کهکرده  تدوین کتابی اخالق علم

 رد توانیم یروشنبهلذا  .(372: 1981 عثمان،) است افالطون آثار از برخی و ارسطو اخالق تلخیص

 .کرد مشاهده نیز غزالیآثار  درارسطو را  یاخالق یآرا یپا

. شدیمطرح م یاخالق مباحث ادامهدر  یفرع بحثی صورت به انفعاالت، از بحث گذشته در

 آشکار نظریات از و شده مطرح وی اخالقی نظام ضمن در انفعاالت از بحث یزن یغزالاندیشه در 

را  یچهارگانه مباحث یلفضا یینبه دنبال تب ی. وباشد گفته سخن آن از وضوحبه که نیست او

 معنای داشتن نظر در با و شودیم نزدیک ارسطو شهیاندانفعال در  یکه به معنا کندیممطرح 

 مباحث از فراترتا  کندیم آماده را ذهن ،است بوده مطرح پیشینیان اخالقی نظام در که انفعال

 بنابراین،. اندمرتبط ما اعمال و انفعاالت با مستقیماً کهشویم  آشنا رذایلی و فضایل با نفس، سنتی
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و به دنبال آن  یاخالق یلفضا خصوص در جامع و کامل توضیحاتی غزالی، آثار در تفحص با

 .دیآیم دست بهانفعاالت 

 وی فضیلت هینظربا گذر از  یغزال یدر نظام فکر ینفسان انفعاالت بازشناسی .1. 2

 تئنش انسان در قوه سه از لیرذا و لیفضا اکثرکه  بدان» :است آورده القدس معارج در غزالی

و در  کنندیمکه این سه قوه به نفس کمک  ،غضب قوه شهوت و قوه تخیل و قوه: رندیگیم

 فضیلت چهار وی. (58: 1975 ی،)غزال 1«کنندیماز آن جلوگیری  باشند یروادهیزصورتی که شاهد 

که  ،چهارم فضیلت و قوه، سه این اعتدالاز  شجاعتو  عفت حکمت، یلتسه فض که بردیم نام را

 .(65: همان) ندیآیمبه دست  فضیلت سه این مجموع از ،عدالت است

 تمایل. 1: کندیم ذکر ترتیب این به را انسان تمایالت و هامحرک االربعین کتاب در غزالی

 یلتما .3 ؛غضب و خشم یعنی ،سبعی تمایل .2 ؛جنسی تمایل و غذا به تمایل یعنی ،بهیمی

 ربوبی ایلتم دارد، تمایل آن به تاً فطر انسان آنچه .(194: 1988 ،همو) ربوبی تمایل. 4 ؛شیطانی

 حفظ یچگونگ. است سبعی سپس و بهیمی تمایل کندیم پیدا ظهور وی در ابتدا آنچه اما ،است

 توجه با. کندیم هدایت ربانی یا شیطانی تمایل سمت به را انسان بهیمی و سبعی تمایل مهار و

 انسانذات  یلاز نظر غزا اینکه به توجه با و است انسان وجود در قوه نخستین شهوت قوه اینکه به

 .دیآیم جودو به عفت، فضیلتقوه و اعتدال آن،  ینا مهار از ندارد، گرایشی باطل و زشت امور به

عفت فضیلت نیروی »: است چنین آورده «عفت» تعریف در العمل زانیم در غزالی آنچه

که به معنای تسلیم سهل و آسان ما در برابر نیروی عقل است تا بدین وسیله شهوانی است 

 2«انقباض و انبساط آن ]نیروی شهوانی[ طبق هدایت و راهنمایی آن ]نیروی عقل[ صورت پذیرد

 آن است مراد ما از عفت»: دیگویم آن تعریف در الدین علوم احیاء کتاب در و ؛(102: 1995 ،غزالی)

 عفت ،بنابراین .(59 :سومربع  ،1986 غزالی،) 3«گردد مؤدب شرع و عقل به واسطه شهوت قوه که

                                                             
 فهذه الغضب ةقو و ةالشهو ةقو و التخیل ةقو االنسان فی قوی ثالث من تنشاَ انما والرذائل الفضائل کثراَان  اعلم». 1

 .«ةتبصر ةللنفس و مثبطات زیاد معینات ةالثالث

 انبساطها وانقباضها  یکون حتی ةالعقلی ةللقو ةسهول و تیسر علی انقیادنا هی و ةالشهوانی ةالقو ةفضیل فهی ةالعف اما و». 2

 .«اشارتها بحسب

 .«والشرع العقل دیبأبت ةالشهو ةقوتأدب  ةبالعف نعنی و». 3
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 عقل مهار تحت را آن و کندیم پیدا سیطره خود شهوات بر انسان نفس آن در که است فضیلتی

 .دهدیم قرارشرع  یبو تأد

 ضیلتیفاست.  صبر فضیلت تعریف با مشابه ،دکنیم مطرح عفت فضیلت از غزالی که تعریفی

 گفته خنسبارها  آن از ناشی ایمانی لیفضا و آن بارهدر وداشته  توجه به آن بسیار غزالی که

 :دیگویم وی. است

 و حرکت بر ایشان باعث پس ،اندآن مسخّر ایشان و است مسلط شهوت ستوران بر

 را آن و کنند مدافعت شهوت با که نیست آن قوّت ایشان در و نباشد شهوت جز سکون

 غزالی،) خوانند صبر شهوت مقتضی مقابله در را قوت آن ثبات تا زنند باز آن مقتضای از

 .(107: چهارم ربع ،1375

 ،را به سبب نقص یوانات. فرشتگان را به سبب کمال و حداندیم انسان ژهیوصبر را صفت  وی

 است «هوی باعث» مقابله در که کندیم یفتعر «دینی ثبات باعث»را  آنو  داندیماز آن  یعار

از جهت خشم  یگریاز جهت شهوت و د یکی ،دو قسم است یکه باعث هو ییآنجا از .(108 :همان)

ر صب متعلَّق،به  توجه باگوید می وی. شودیم بیشتر صبر فضیلت ایمانی مصادیق دایره ،(114 :)همان

 .(همان) ابدییم صدر و ... سعهمتفاوتی از قبیل عفت، شجاعت، حلم، زهد، قناعت،  یهانام

 یصبر معنا یلت. فضدانست مطلق خصوص و عموم توانیمرا  عفت و صبر دو فضیلت رابطه

 .شودیممربوط به قوه غضب را هم شامل  یمانیا یلفضا و دارد بر در یترعام

 اشیبلکه هدف اصل ،نبوده نفس انفعاالت هینظر کردنطرحمبه دنبال  یغزال مسلماً  

 که آوردیم اتیعبار فضایل، بحث دنبال بهاما  بوده، انینفس یلفضا بارهدر خود نظر کردنطرحم

 یرویی)ن هوی باعث»: دیگویم چنانچه. شودیم یکنزد یاربس نفسانی انفعاالت از ارسطو تحلیل به

 یگریاز جهت شهوت و د یکی( دو قسم است: خود مقتضای به است شهوت مطالبت جهتکه در 

 .(همان) «دردرساننده از گریختن برای خشم و دهندهتجستن لذّ یاز جهت خشم. و شهوت برا

 ،دهدیم سوق الم و لذت جهترا در  نفس که یاصل یرویدو ن غزالی بیان، این به توجه با

و  یلاز فضا یاریکه بس را، یاصلدو انفعال  یگر،. به عبارت داست گرفته نظرخشم و شهوت در 

 مربوط مباحثنظر گرفته و به دنبال  ( دریال)ام شهوت و خشم ،شوندیماز آن دو متولد  یلرذا

 خوف: جمله از ،برد پی نیز دیگر انفعاالت به توانیمکه از آن  ،آوردیم عباراتی رذایل و فضایل به

 :دیگویمخوف و رجا  یقتحق یحدر توض یغزال .یو دشمن یدوست ،رجا و
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 وجد، آن به که) حال در موجود: است قسم سه محبوب و مکروه از رسد تو به آنچه کل

 و انتظار) مستقبل در منتظر(، تذکیر)ذکر،  ماضی در موجود(، گویند ادراک، ذوق،

 اشفاق و خوف را آن که شود حاصل دل در المی بود مکروهی منتظر اگر پس(. توقع

 دل در آن آوردن خاطر به و بدان دل تعلق و آن انتظار از باشد محبوب اگر و خوانند

 .(246 :همان) یندرا رجا گو یحاصل شود، آن شاد یو شاد لذّت

 تحت پس،. شودیم منجر لذت و الم به که است نفس در حالتدو  امیدو  ترس بنابراین،

 است عبارت دوستی»: دیگویم دشمنی و دوستی تعریف در غزالی .رندیگیم قرار «انفعال» عنوان

آن را  یردمؤکد شود و قوت گ یلاگر آن م دهنده. پسلذّت و موافق چیزی سوی طبع میل از

 :همان) «رسانندهرنج کنندهدردمند یزیعبارت است از نفرت طبع از چ یعشق خوانند و دشمن

 .گیرد قرار توجه حلم تواندیم نیز دشمنی و دوستی انفعال ،بنابراین .(512

به دو حالت  فقطداشته،  یانفعاالت از منظر غزالراجع به که  یایبررس در عثمان عبدالکریم

 وی. درشممی غزالی منظر از انسان انفعاالت نیترمهم را دو آن و پردازدیمترس و غضب  یانفعال

ند و به همین دلیل بررسی ما اترین انفعاالتانفعال ترس و خشم از مهم ،از نظر غزالی»: دیگویم

 دو غزالی اینکه به توجه با ماا .(250: 1981 عثمان،) «در زمینه انفعاالت اغلب بر این دو تکیه دارد

 نباشد. یقچندان دق یو تحلیل رسدیم نظر به ،داندیم شهوت و غضب را نفس یهاول نیروی

 .داندیمرفتار تنظیم کرده و از سنخ همان  یهازهیانگو  هامحرک رشتهعثمان انفعاالت را در 

علم و اراده  مقوله دو در را نفسانی یهاساحت خود، پیشینیان همچون غزالی اینکه رغمیعل

 ویژة توجه ،دیآیم دست به شمباحث دل از و غزالی خالقینظام ا از مشخصاً  آنچهداده است،  یجا

مراحل  دراو  یهابحثساحت نفس را از طرح  ینبه ا ینفس است. نگاه و یعاطف ساحت هاو ب

 ،است منجیات و مهلکات ،عادات ،عبادات شامل که ،معامله علم یهابخش ارادی، فعل یریگشکل

 نگاه» مسئله در مقاله ین. ابازشناخت توانیم خوبیبه وی، اخالقی نظام در سعادت بحث محوریت و

 .(5: ب 1390 ینا،)پورس است شده بررسی تفصیلبه« نفس عاطفی ساحت به غزالی

 ینهر آنچه به ا هم، با دو آن ارتباط و ارادی و عاطفی یهاساحت متعلقات از بحث در غزالی

 تحت را شوق و انگیزش اراده، وی. دهدیمانسان بازگشت  یکیتحر یثدو ساحت تعلق دارد، به ح

 و عاطفی حیث دو هر به اینکه عین در و آوردیم ،ینیباعث د یا یانسان ارادة یعنی ،عنوان یک

که  تحلیلی دراست.  مهم بسیار نکته این. کندینم تفکیک یکدیگر ازرا  آنها کندیم اشاره ارادی
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 نیت، هیجان، خاطر، از یازهیآم را رفتار نوع هر ،آوردیم ارادی فعل یریگشکلاز مراحل  یغزال

 برسد، نیت و قصد و عزم مرحله به انساناز آنکه  پیشو معتقد است  داندیم تصمیم و حکم

 یاد آن از شوق و برانگیزاننده میل رغبت، هیجان، عنوان با که دیآیم وجود به او در یاعاطفه

سو شامل  یکنظر دارد که از  یعینفس به حوزه وس یساحت اراد یدر معرف یغزال پس. شودیم

 دشویم افعال یهازهیانگ و هامحرکشامل  یگرد یافعال )لذات و آالم( و از سو یعاطف یمباد

 شده مطرح یاگونهبه  یغزال نظر در دارد وجود آدمی در که کراهتی یا رغبت .(59 :الف 1390 ،همو)

 .(9: ب 1390 ،همو) کرد مالحظه توانیم آن در را ارادی و عاطفی حیث دو هر که

 به رو تفکر  به معطوف میل» را یو فعل اراد انتخاب مبدأ ارسطوکه  شد گفته مقدمه در

 در. دانندیم اخالقی فعل مبدأ را «انگیزش» نیز جدید یاخالق مباحثدر  و داندیم« هدف سوی

 بسیار ییهاصورت شودیم افعالش دادنانجام به انسان تحریک موجب که ییهازهیانگ ،ینظر غزال

 یابرخاسته از شهوت و غضب است  یاکه  هستدر نفس  یاقتضائات مختلف یراز دارد؛ متنوع

 .(266: 1396 ،همو :.نک) ستا آنها از یازهیآمگرفته از نشئت یا ،یبرخاسته از عقل و اراده انسان

 مشاهده کرد. یآدم رفتار  حوزه در را انفعاالت جایگاه توانیم خوبیبه ،بنابراین

بحث  یگاهو جا یتاهم اراده، و امیال ارتباط ارادی، فعل یریگشکل مراحل از یغزال تحلیل

 وارد یفعل اراد تبیینرا در  انفعاالت و یزشانگ وی. دکنیمبر ما روشن  یخوببه راانفعاالت 

 با وثیق ارتباطی باشند، انتخابی یا ارادی حالت از سطحی هر در انفعاالت است معتقد و کندیم

 آدمی یریگجهت در انسانی رفتار و اعمال مستقیم نقش به توجه با. دارند انسانی رفتار و اعمال

 ضرورت غزالی، اخالقی نظام در سعادت بحث محوریت به توجه اشقاوت و ب یاسعادت  یبه سو

 ،. در ادامهشودیم آشکار خوبیبه ،و انفعاالت یلفضا یژهوبه ،به تمام احواالت نفس یغزال توجه

 .میریگیم پی غزالی تفکر دررا ارتباط بحث انفعاالت با آن  وسعادت  یقتحق

 غزالی شهیاند در موضوع نیتریمحور اخروی، سعادت. 3

 اکثر در و داشته توجه به آن همواره غزالی که است موضوعاتی از انسان، اخروی سعادت به توجه

 نهاده بنا مهم مسئله این بر غزالی اخالقی نظام گفت توانیم حتی. است گفته سخن آن از شآثار
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 آن آماده فطرتاً و است سعادت و حقیقت تشنه ذاتاً انسان نفس است معتقد غزالی. است شده

 .(361: 1374غزالی، ) شوندمی انسان غفلتسبب  شعوارض و تن شهوات ولی است،

 به توجه اهمیت وی. است مهم مسئله همین به توجه العمل زانیم در غزالی محوری بحث

 به نیاز دیگر باشد، داشته اعتقاد شوجود به که عاقلی انسان هر که داندیم چنان را مسئله این

 نخواهد دنیا این زودگذر لذات به تن وی خود زیرا .نیست سعادت آوردن دست به در او برانگیختن

 در غزالی. شد نخواهد مادیات و شهوات اسیر آینده، در واالتر لذت آوردن دست به شوق به و داد

 «است حماقت سعادت طلب در سستی» که عنوان این تحت دیگشایم فصلی العمل زانیم ابتدای

 روشن غزالی آثار به نگاهی با ،آن بر تأکید وبه آن  توجه و نکته این اهمیت .(16: 1995 ،همو)

 راهی چه از و ؟ستا معنا چه به غزالی نگاه در اخروی سعادت :که است این پرسش حال. شودیم

 .کندیم یزیریپ را غزالی اخالقی نظام هیپا پرسش این به پاسخ یافت؟ دست آن به توانیم

 آدمی فضیلت و شرف که کندیم کیدأت مسئله این بر اًصراحت ،شمختلف آثار در غزالی

 و 12 :ربع سوم ،1986، همو) است تعالیحق لقای در شسعادت کل و است تعالیحق معرفت استعداد

 اینکه بر را خود دلیل و کندیم آغاز خود از پرسش یک با را بحثی سعادت کیمیای در یو .(28

 :دیگویم و دهدیم توضیح ،داندیم حق معرفت در را انسان سعادت چرا

 آنکه ضمن. باشد آن در وی راحتی و لذّت که است چیزی آن گرو در چیزی هر سعادت

 چیزی، هر گرایش و طبع ،دیگر عبارت به .انددهیآفر یاگونه به را چیزی هر طبع مقتضی

 خود سعادت و کمال به گویی رسید، آن به گاه هر که است آن آفرینش هدف با مطابق

 .(83 :1ج ،1387 ،همو) است رسیده

 عنوان تحت را بابی العمل زانیم در وی .داندیم تعالیحق معرفت را آدمی دل خاصیت غزالی

 راه شناساندن در سعی خود توضیحات با و دیگشایم «است عبادت و علم سعادت طریق»

 است عقل ضروری ،عمل و علم با آخرت برای شدنآماده»: دیگویم وی. دارد انسان بخشسعادت

 یتکه اهم ستا ینجاا .(23: 1995 غزالی،) «نیست بیش جاهلی ورزد، قصور آن در که کسی و

متابعت » عنوان تحت یفصل در او. اندینمایم را خود روشنیبه غزالیدر تفکر  یحکمت عمل

 .(107: همان) داندیم او عبادت و بندگی و معرفت در را آدمی سعادت «است سعادت راه شریعت

 رذیله صفات محو عمل، از مقصود که است آن بر عموم اتفاق است معتقد غزالیعمل،  بارهدر

 مطرح را خود اخالقی مباحث غزالی که ستا اینجا .(41: همان) است سیئه اخالق از نفس تطهیر و
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 علم آبراهامف معتقد است غزالیعلم، باره در. دیگشایم را انفعاالت و فضایل بحث باب و کندیم

 تابع را انسان لذت مرتبه و دهدیم ارتباط خدا به را انسان که کندیم قلمداد پیوندی حکم در را

 غزالی تصور در مهمی نقش معرفت و علم گفت توانیم .(76: 1388)آبراهامف،  داندیم علم مرتبه

 تابل در کیفصتبه راهامفآب بنیامین. پرداخت خواهیم آن به ادامه در که کندیم ایفا عشق از

 است.کرده  بررسیرا  ینزد غزال یبحث دوست ویژة جایگاه ،اسالمی عرفان در هیاال عشق

 انسانی سعادت( در عشق)محبت،  دوستی انفعال ژهیو گاهیجا .4

 ایمانی لفضای و صبر فضیلت به یاژهیوتوجه  یگفته شد، غزال ینفسان یلفضا ییندر تب کهچنان

 صبر فضیلت ،شهوت و قوه غضب هقومهار در اثر مواظبت و  است معتقد یمرتبط با آن دارد. و

 صبر مقام از تریعال رضا مقام ،ینظر و در. دیآیم دست به رضا مقام آن دنبال به و شودیم آسان

 محبت مقام آن و دیآیم دست به رضا مقام حفظ اثر در که دارد وجود سومی مقام یزاست؛ ن

 تریعال را رضا مقام چنانچه ،شمردیم «رضا» مقام از تریعالرا  «محبت»مقام  یو ،واقع. در است

 احیاء در ةالمحب کتاب آغازین بخش در وی .(118: ، ربع چهارم1375 غزالی،) داندیم «صبر»از مقام 

کند می یدو عشق به خدا تأک یانفعال دوست ژهیو یگاهجابر محبت،  یمعنا یینضمن تب الدین علوم

 :گویدمی ثنا و حمد از پسو 

 چه. درجات از علیا ذروه و مقامات، از است اقصو غایت را خدای داشتندوست که بدان

 است، توابع از تابعی و ثمرات از یاثمره آن نه که نیست مقامی محبت ادراک از پس

 یامقدمه آن نه که نیست مقامی آن از پیش و آن، اخوات و رضا و انس و شوق چون

 .(507 :همان) آن غیر و زهد و صبر و توبه چون آن، مقدمات از است

 یا هستند خدا به عشق برای مقدماتی یاکه  مقامات هیبق برخالف ،خدا به عشق ،بنابراین

 .است مقامات همه غایی هدف خود ،آن نتایج

 و معرفت آنکه اول اصل. کشدیم پیش «محبت» معنای فهم برای را اساسی اصل سه غزالی

 لذّت او به و است دمساز شطبع با یا ،کندیم ادراک انسان که چیزهایی. است عشق بر مقدم ادراک

 ادراک را موضوعاتی انسان که زمانی. شودیم او درد موجب و ندارد سازگاری شطبع با یا ،بخشدیم

 سبب که کند ادراک وقتی چیزهایی و ورزید خواهد عشق آنها به ،بخشدیم لذّت او به که کند

: آوردیم «دوستی» یفدر تعر مشخصاً لاص این در غزالی .)همان( گرددیم متنفر آنها از ،شود شالم
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 تعریف یزیطبع شخص به چ یشرا به گرا «محبت» یو .(511: همان)« الملذ یءالش یالطبع ال یلم»

 توجه ینجاا در. نامدمی «عشق»را  آنشود  یدشد یلم ینکه ا یو زمان بخشدیمکه لذت  کندیم

 .است مهم آن معنایی تحلیل درو نقش لذت  یدوست یبه معنا

 به توجه با است، معرفت و ادراک تابع چون محبتکه  دهدیم توضیح دوم اصل در وی

 از یک هر. ابدییدرمرا  مدرکات از نوعی حسی هر و ردیپذیم قسمت حواس و مدرکات انقسام

 .شودیم سبب را لذت از متفاوتی نوع شیء نوع هر و کندیم ادراک را شیء نوع یک حواس

 اصل در. سپس دارد وجود عشق از گوناگون انواع گانه،پنج حواس حسب بر ،ینظر و در ،بنابراین

 عشق ستهیشا خدا فقط که کندیم اثبات و پردازدیم آن تقسیم و عشق یهاعلت توضیح به سوم

 دیگر در و حقیقی معنایی به خدا در ردشمیبرم عشق خصوص در که سببی پنج همه و است

 .(513-512 :همان) دیآیم جمع مجازی معنایی به چیزها

صفات  ،به شناخت خدا شیلتدارد که شرف و فض یملکوت جوهری انسان نفس ،غزالی نظر در

 را انسان سعادت غزالی چرا ینکهدرباره ا است. یتعالحق یدر لقا یست و سعادت آدما و افعال او

 .انددهیآفر یاگونه به را چیزی هر طبع مقتضیمعتقد است  وی که شد گفته ،داندیم حق لقای در

 آن به گاه هر که است آن آفرینش هدف با مطابق چیزی، هر گرایش و طبع ،دیگر عبارت به

در فصل  یو ،ینهمچن .(83: 1ج ،1387 ،همو) است رسیده خود سعادت و کمال به گویی رسید،

 یهاشیگرا دارای انسان دیگویم و کندیم توصیف را انسان طبیعت ةالمحب چهارم از کتاب

 را انسان قلب وی. است شده خلق شوجود در هدفمند نحوی به که است، گوناگونی طبیعی

 ،همو) داندیم «یقین و ایمان نور» یا «بصیرت» یا «عقل» یا «یهنور اال»به نام  یازهیغر حاوی

 .(531: چهارم ربع ،1375

نفس را به سمت امور  یعیو کشش طب یانسان، ذات انسان را الوه ماهیت تبیین در غزالی 

 وی. داندیم انسان خود ذات به مربوط را انسان واقعی لذت و سعادت ریشه . لذاداندیم یهاال

دارد. هر  یمعلوم بستگ یءش مرتبة به علم مرتبة و داندیمعلم  مرتبة تابع را انسان لذت مرتبة

 ،معلوم یء  ش ینو واالتر نیتریعال چون و است تربزرگ لذت باشد، باالترمعلوم  یءش رتبة اندازه

 و نیتریعال ،ردیگیمموجودات را در بر  همةکه  ،یهو امور اال یهاسرار اال بهخدا است، علم 
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 معرفت انسان، نفس نهایی اقتضای و میل چون لذا .(533 :)همان است دانش نیتربخشلذت

 را تجربه خواهد کرد. لذت باالترین ،ردیگیم قرار خدا با دوستی در انسان یوقت است تعالیحق

 روانی حاالت به توجه که فهمید توانیم شیهانوشته در وی بحث وهیش و یاز کالم غزال

 مسیر در را انسان اخالقی، فعل یهازهیانگ دیگر و انفعاالت یعنی ،اخالقی افعال شهیر و انسان

 از یاهیآو  دهدیم قرار نفس معرفت را تعالیحق معرفت کلید غزالی. دهدیم قرار نفس معرفت

 :دیگویم و آوردمی شاهد را قرآن

هِْم یسَنُرِ: یسبحانه و تعال یگفت بار ینا یو برا ؛مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه: اندگفته این برای و

: گفت ،دٌیءٍ َشهِیلَِّ شَک یأَنََّهُ عَلَ کِف بَِربَِّیکنَ َلهُْم أَنََّهُ الْحَُقَّ أَوَلَْم یتَبَی یأَْنفُسِهِمْ حَتََّ یالْآفَاقِ َو فِ یاتِنَا فِیآ

 شود پیدا را ایشان حق حقیقت تا نماییم ایشان با نفوس در و عالم در خود یهانشانه

 .(91و  57 ،1ج، 1387 ،همو)

 :گویدمی هیاال عشق درباره غزالی نظر تحلیل در آبراهامف بنیامین

 ازکه انسان به او عشق بورزد،  شودیم سبب خداوند مابعدالطبیعی، نظرگاه از گرچه

 انتظار در نباید انسان. نیست منفعالنه روانی حالت روانی حالت این انسان، نظرنقطه

 الزم شرط که آن، یهادهیپد و جهان شناختن جهت در باید بلکه ،بماند خداوند لطف

 باشد فعال و کند تالش ست،ا او به ورزیدنعشق رهگذر، این از و خداوند شناخت

 .(102: 1388)آبراهامف، 

 .دارد غزالی عشق نظریه در مهمی نقش فکری یهاتالش ،نظر آبراهامف در

 ماً یمستق بلکه ندارد پی در را آدمی سعادت فقطنه ،مهار نشود نفسانی انفعاالت اگر قطعاً

 به را شرسائل از چشمگیری بخش غزالی، رواز این. دهدیم سوق اخالقی رذایل سمت به را آدمی

 .دهدیماختصاص  نفسانی انفعاالت و رذایل و لیفضا انسان، نفس یهایژگیو بررسی

 متناسب یریانسان را در مس ی،دوست انفعال ویژهبه ،نفسانی انفعاالت به توجه ،آنکه آخر کالم

 انسانذات انسان است،  یکه اقتضا ،ی. عشق به خدا و شناخت ودهدیم قرار وی آفرینش هدف با

 ارتباط خدا به عشق و دوستی انفعال غزالی ردر تفکّ ،واقع در. دهدیم قرار سعادت یررا در مس

 دارد. یبا سعادت انسان یممستق
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 جهینت

 یانسان انفعاالت و اخالقی رذایل و فضایل روانی، حاالت بر تمرکز و غزالی اخالقی نظامبه  نظر با

 :داشت نظر مد باید را نکته دو

به  توانینم گذشته، در شدهاخالقی  مطرحبه مباحث  توجه بدون ی،اخالق یهاپژوهش اوالً در

ثر أمت اواز  همواره یمباحث اخالق درو متفکران بعد از ارسطو  یلسوفان. فیافتدست  یقیدق یجنتا

 ای نیکوماخوس اخالق از گرفتهالهام اغلب وی، از شده پسنگاشته اخالقی کتب حتی و اندبوده

 .است بودهاز آن  یاخالصه

که مطرح نبوده، چنان هامروز همچونگذشته  آن در یکتفک ثانیاً توجه به ساحات نفسانی و

. در شدیم در نظر گرفته عالمه و عاملهبا دو قوه  نفسهمواره  گذشتگان صریحکالم  در حتی

 انفعاالت از بحث رواز این نبود. ملحوظ جدا و مستقل ساحتی به عنوان نفس، عاطفی ساحت واقع،

 جو کرد،وجست مستقل، بحثی نه به عنوان و گذشتگان، کالم الیالبه را باید در عاطفی ساحت و

با توجه  ،ین. همچنشوددیده میساحت عاطفی نفس  به غزالی ویژة توجه چنانچه این موضوع در

تردید  در معرض بررسی ووی در باب تفکیک فضایل  هینظرساختار نفس،  ازارسطو  یلبه تحل

 پژوهشگران قرار گرفته است.

 :دیآیم دست به زیر نتایج پژوهش این بر تمرکز با

و با توجه به اینکه  کندیمتعریف  انجامدیمارسطو انفعاالت را به اموری که به لذت و الم . 1

تعریف ارسطو  رسدمیفضایل اخالقی را هم به امور خوشایند و ناخوشایند ربط داده است، به نظر 

. شدشدن آن، ارتباط بین فضایل اخالقی و انفعاالت بررسی دقیق نیست و برای روشن ،انفعاالت از

بنیادین نفسانی را از  یاهساحتبا فضایل اهمیت بررسی  شتبیین دقیق بحث انفعاالت و ارتباط

که ارسطو در تفکیک قوای نفس و همچنین تفاوت فضایل با انفعاالت را نظر ارسطو نشان داد. دالیلی 

راحتی مرزهای به توانینمرسد میبه نظر  اند وکشیده پرسشپژوهشگران معاصر به  است آورده

را محل  «انگیزه». وی مفهوم نفسانی در تفکر ارسطو نشان داد یهاساحتجداکننده عمیقی بین 

 .داندیمپیوند درست فضیلت با عواطف یا انفعاالت 

 دیگر کنار در انفعاالت که دریافت توانیم خوبیبه ارسطو نظر در انفعاالتراجع به . 2

 شهوانی قوه از را انفعاالت مشخصاً وی. است انسانی خاص یهایژگیو زمره در روانی یهایژگیو
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 محض عقالنی را انفعاالت اینکه عین در ارسطو. کندیم جدا ،است حیوانات به مربوط که ،محض

 آدمی نفس در که کراهتی و رغبت ،نیز غزالی نظر در. شمردینم هم عقالنی وجه بی را آن ،داندینم

. کرد مالحظه آن در توانیم را ارادی و عاطفی حیث دو هر که شده مطرح یاگونه به ،هست

 مباحث در هم و شده طرحم مبهم به نحو گذشته در هم که استموضوعی  ،ارتباط این چگونگی

 .است بیشتر پژوهش نیازمند و نگرفته صورت آن از دقیقی تبیین جدید

 مبدئیت وی در مباحث مجموع فضایل در نظر ارسطو را از با شارتباط و انفعاالت جایگاه. 3

 ،داندینم اخالقی عمل مبدأ را حسی ادراک هرگز ارسطو. دریافت توانیم خوبیبه اخالقی، فعل

 که داندیم تفکری با همراه را میل اخالقی فعل مبدأ وی. دارند حسی ادراک نیز حیوانات چراکه

 یریگشکل مراحل در که آنجا ،شودیم دیده نیز غزالی کالم در بیان این. دهدیم نشان را هدف

 نظر در. دارد توجه افعال یهازهیانگ و هامحرک به هم و افعال عاطفی مبادی به هم ارادی، فعل

 بسیار ییهاصورت شوندیم افعالش دادنانجام به انسان تحریک موجب که ییهازهیانگ ،غزالی

 برخاسته یا غضب و شهوت از برخاسته یا که هست نفس در مختلفی اقتضائات زیرا .دارند متنوع

 .ستا آنها از یازهیآم از گرفتهنشئت یا ،انسانی اراده و عقل از

آشکار است.  یروشنبه یدر کالم غزال یو معرفت یاراد ،یارتباط ساحت عاطف چگونگی. 4

 هیجان، خاطر، از یازهیآمهر نوع رفتار را  ارادی، فعل یریگشکل یچگونگ یلدر تحل ویآنجا که 

)عاطفی، ارادی، معرفتی( همواره با هم  مؤلفه. باید توجه داشت که این سه داندیمو حکم  نیت

و برای هستند  شریناپذکیتفکسه جزء  نهایاحضور دارند و هر فعلی یک کل روانی است که 

 اند.ایجاد فعل ضروری

 انسان خود ذات در درون را سعادت ،کشدپیش می انسان سعادت از غزالی که تحلیلی. 5

 ،هست وی در که متفاوتی یهاشیگرا دلیل به اما است ربانی و هیاال فطرتاً که ذاتی. کندیم معنا

 را انسان ذات که غزالی آنجایی از. نشود نفسانی یهاخواهش اسیر تا مراقبت کرد از آن باید

 وقتی نفس که دریافت توانیم است، به خدا تقرب اشواقعی که اقتضای داندیم ربانی جوهری

 عشق، و دوستی انفعال. ردیگیم شکل شبرای لذت باالترین جهت محبت خدا قرار گیرد، در

 .است مطرح نفسانی لذّت باالترین تجربه در اساسی یعنصر عنوان به خدا، اب نسبتدر  ویژهبه
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غزالی به حاالت  ژهیوتوجه  .کندیم معرفی عبادت و علم را آدمی بخشسعادت راه غزالی. 6 

ی حکمت عمل یتاهم و صفات نفسانی، فضایل و رذایل اخالقی، انفعاالت و اعمال ظاهری و قلبی،

 در انسانی رفتار و اعمال مستقیم نقش به توجه با. اندینمایم یروشنبه را در سعادت انسانی

 اخالقی نظام در سعادت بحث محوریت به توجه با و شقاوت یا سعادت سوی به آدمی یریگجهت

 ،نفسانی انفعاالت و رذایل و فضایل ویژهبه ،نفس احواالت تمام به غزالی توجه ضرورت غزالی،

 .است آشکار خوبیبه

 معلوم مرتبة به علم مرتبة و معتقد است داندیم علم مرتبه تابع را انسان لذت مرتبهغزالی . 7

ذات و  به علم است. بدیهی است که خدا معلوم واالترین و نیتریعال ،از نظر غزالی. دارد بستگی

است که سعادت انسانی را به  دانش نیتربخشلذت و نیتریعال ،از نظر وی هی،اال صفات و افعال

 دنبال دارد.

 صرف انفعالی امر از را دوستی وی حقیقت خدا، به عشق و دوستی از غزالی تحلیل در. 8

 ترقیعم تحلیلی عشق، انفعال از. ددانیم آن در نهادینه یحقیقت را معرفت عنصر و کندیم جدا

 انسان گاه هر که شودیم مطرح خدا با انسان ارتباط حلقه عنوانه ب عشق فضیلت عنوان تحت

 انسانی سعادت با دوستی انفعال معنای گفته شد چنانچه و رسدیم سعادت به کرد تجربه را آن

 .خوردیم گره

 منابع

 ،ترجمه:، و دباغ یغزال یمتعال :اسالمی عرفان در هیاال عشق ،(1388)بنیامین  آبراهموف 

 معاصر. نگاه تهران: ارسنجانی، حمیرا

 ( 1376ارسطو)، یناب :تهران فروغی، محمدعلی ترجمه: ،خطابه فن. 

 _____ (1386)، عرفان :تهران سلجوقی، ینالدصالح ترجمه: ،نیکوماخوس اخالق. 

 یو کالم اسالم فلسفهدر:  ،«غزالی نظر در نفس ارادی ساحت» ،(الف 1390) پورسینا، زهرا، 

 .77-53ص، 2ش

 1س ،اخالقی یهاپژوهشدر:  ،«نفس عاطفی ساحت به غزالی نگاه» ،(ب 1390)ــ ــــــــــ، 

 .30-5، ص4ش
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 ژوهشگاهپ :تهران ،یامام محمد غزال یبر آرا یهبر معرفت با تک گناه یرثأت ،(1396)ـ ــــــــــ 

 .اسالمی فرهنگ و علوم

 ،کرگدن :تهران خداپرست، امیرحسین ترجمه: ذهن، فضایل ،(1396لیندا ) زگزبسکی. 

 ،جا: بی ،خاص بوجه والغزالی المسلمین عند ةالنفسی الدراسات ،(1981الکریم ) عبد عثمان

 .ةوهب ةمکتب

 ،سروش :تهران ،کسمایی اکبریعل: ترجمه ،العمل یزانم ،(1374)محمد  بن محمد غزالی. 

 تهران: خوارزمی، محمد مؤیدالدین ترجمه: ،ینالداحیاء علوم  ،(1375)ــــــــــ ـ 

 فرهنگی، ربع چهارم.علمی

 چهاردهم. فرهنگی، چاپعلمی تهران: ،سعادت کیمیای ،(1387ــــ )ـــــــ 

 ةیدالجد االفاق دار بیروت: ،النفس ةمعرف مدارج فیالقدس  معارج ،(1975ــــــ )ـــــ. 

 ة.العلمی الکتب دار یروت:ب ،الدین علوم یاءاح ،(1986ــــــ )ـــــ 

 یولالطبعة اال ،الهاللة مکتب و دار بیروت: ،العملیزان م ،(1995ــــــ )ـــــ. 

 ةیالکتب العلم دار بیروت: ،ینالد اصول فی االربعین ،(1998ــــــ )ـــــ. 
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