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ساحت ارادی نفس در نظر غزالی
*1

زهرا (میترا) پورسینا

(تاريخ دريافت مقاله0931/2/3 :ـ تاريخ پذيرش مقاله)0931/3/3 :

چکیده

در مقالۀ پيشرو ديدگاه غزالی در خصوص ساحت ارادی نفس مورد بررسی قرار میگيرد.
غزالی ساحت ارادی انسان را در دو سطح حيوانی و انسانی مورد توجّه قرار میدهد .به
کارگيری تعابيری چون قوّۀ عامله ،عقل عملی ،قدرت ،و اراده از سوی او در اطالق به
ساحت ارادی نفس انسانی مسئلۀ مهم حيث معرفتی يا تحريکی داشتن عقل عملی را
پيش میکشد که بررسی موضوع نشاندهندۀ اعتقاد غزالی به تعلّق عقل عملی به ساحت
معرفتی و تأکيد بر نقش تحريکی آن در انجام افعال است .اهمّيّتی که غزالی برای حضور
عنصر آگاهی در افعال ارادی قائل است شکلگيری «فعل» به معنای واقعی را منوط به وجود
ارادۀ برخاسته از آگاهی قرار میدهد و اين مسئله در بحثهای «معنای حقيقی فعل»« ،نقش
اختيار در ارزيابی اخالقی افعال» ،و «تبيين مفهوم اختيار» نشان داده میشود .چنانکه در
بحث افعال اختياری تأکيد ويژهای که غزالی بر عنصر فهم يا ادراک عقالنی برای درک
خير بودن فعل و برانگيخته شدن اراده پس از آن دارد جلب نظر میکند.

کلیدواژهها :ساحت ارادی ،اراده ،قوّۀ عامله ،قوّۀ محرّکه ،قدرت ،عقل عملی ،فعل،
ارزيابی اخالقی ،فعل اختياری ،غزالی.
 .1طرح مسئله

ساحت ارادی يکی از سه ساحت بنيادين نفس انسان است .ساحتهای بنيادين نفس انسان
از قرن هجدهم ميالدی به بعد عبارت از سه ساحت معرفتی ،عاطفی ،و ارادی دانسته شد.
* استاديار دانشگاه شهيد بهشتی.m-poursina@sbu.ac.ir /
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اين سه ساحت که ساحتهای نهايی نفساند هيچکدام قابل ارجاع و تحويل به يکديگر
نيستند .تا پيش از بازشناسی ساحت عاطفی ،نفس انسان دارای دو ساحت علم و اراده
دانسته میشد .البتّه در ساحت علم نه فقط باور صادق موجّه ،بلکه هر نوع باوری جای داده
میشود .بنابراين ،بر اساس اعتقاد رايج ،احوال نفسانی انسان يا از مقولۀ علم شمرده میشد يا
از مقولۀ اراده؛ امّا با طرح نظريۀ تتنز ،0احساسات و عواطف مقولهای مستقل دانسته شد که
نه قابل ارجاع و تحويل به ساحت معرفتی است ،نه به ساحت ارادی.
ساحت ارادی انسان در معنای عام خود به «کل جنبۀ فعّاالنۀ حيات آگاهانه» ،يعنی حيث
فعلی نفس ،اشاره دارد و بنابراين شامل هر دو دسته افعال ارادی و غيرارادی نفس میشود.
امّا در معنای خاصاش ،بر «مقدمات روانی فعل عمدی» داللت میکند که در نتيجه بخشی
از جنبۀ فعلی روان را تشکيل میدهد (.)See: Radhakrishnan, 66
 .2شأن ساحت ارادی در نظر غزالی
اهمّيّتی که غزالی برای ساحت ارادی قائل میشود پس از يافتن راه تصوّف به منزلۀ برترين
راه دستيابی به معرفت يقينی ،در نظر او برجستگی خاصّی پيدا میکند .روشن است که
وقتی غزالی راه اصلی رسيدن به عالیترين مرتبۀ معرفت را ،عالوه بر تعلّم ،در «مجاهدت» و
«رياضت»ای میبيند که در طول مسير تعلّم ،طالب معرفت را همراهی میکند به همان
اندازه که بايد به حيث معرفتی نفس بپردازد ،به حيث ارادیاش نيز بايد توجّه داشته باشد.
بنابراين میتوانيم انتظار داشته باشيم که او در بحث «رياضت نفس» نخستين موضوع را ،پس
از طرح مقدّمات ،اثبات «امکان تغيير خُلق» (نکـ  :غزالی ،کيميا ،دوم3 ،ـ 01و احياء ،سوم،
صص 10ـ )12و سپس راههای رسيدن به خلق نيکو قرار دهد؛ بحثی که گويای محوريّت
2
«اراده» در انديشۀ او در نگاه به ماهيّت انسان است.
او میگويد« :کسانی ...گمان کردهاند که تغيير اخالق متصوّر نيست و طبعاً تغيير نمیکنند.
فيلسوف و روانشناس آلمانی )1. Johann Nicolas Tetens (1736-1807

 .2عبدالکريم عثمان میگويد که اراده در نظر غزالی اهميت زيادی دارد تا آنجا کـه اراده مـرز قـاطعی ميـان انسـان و
حيوان مینهد و از همين راه است که انسان میتواند کششهای درونی خود را ضبط و مهار کند .بـه بيـان او غزالـی
همچون روانشناسی اخالقی نشان میدهد که اراده عبارت از نشاط ذات متحرک عمـل کننـده و نشـانۀ حيـات آن
است .نيز اينکه اعمال ارادی انسان شخصيت او را به رنگ خود درمیآورد و به همين دليـل غزالـی ميـان سـه نـوع
شخصيتی که يکی سلطهای بر کششهای غريزی خود ندارد (النفس االماره بالسـوء) و ديگـری بـر مبنـای آرمانهـای
عاليه کششهای خود را ضبط و مهار میکند (النفس المطمئنه) و آن يکی اعمالی که انجام میدهد رنگ خاصی بـه
شخصيتش نمیدهند (النفس اللوامه) تمييز مینهد( .نکـ  :عبدالکريم عثمان ،صص 222ـ.)223
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و حال آنکه اگر اخالق تغيير نپذيرد ،سفارشها و پنددادنها و ادبکردنها باطل میشوند،
درحالیکه رسول خدا (ص) فرمود« :حَسِنوا اَخالقَکم» ،و چگونه اين [امر] در حق آدمی انکار
میشود حال آنکه تغيير خلق چارپا [هم] ممکن است ....و سخنی که پرده از روی آن برمی
دارد اين است که میگوييم :موجودات تقسيم میشوند به آنچه آدمی دخالت و اختياری در
اصل و تفصيل آن ندارد ،همچون آسمان و ستارگان ...و در مجموع ،هر آنچه محقَق و کامل
است و در وجود و کمالاش فراغت حاصل شده است .و آنچه به وجودی ناقص موجود شده
و قوّۀ قبول کمال در آن قرار داده شده ،پس از آنکه شرطاش موجود شود .و شرط آن می
تواند با اختيار بنده مرتبط باشد 0،چنانچه هستۀ خرما نه سيب است و نه نخل ،امّا به گونه
ای آفريده شده که اگر پرورشاش دهيم نخل میشود ولی اصالً سيب نمیشود ،ولو به
پرورش .پس همان گونه که هستۀ خرما متأثر از اختيار میشود ،تا آنجا که بعضی از احوال
(نه برخی ديگر) را ،میپذيرد ،غضب و شهوت هم اين گونهاند .اگر بخواهيم آن دو را بهکلّی
از بين ببريم و مقهورشان سازيم به نحوی که اثری از آن دو نماند اصالً چنين کاری نمی
توانيم انجام دهيم .و اگر بخواهيم از راه رياضت و مجاهدت آن دو را رام و فرمانبردارشان
کنيم میتوانيم .و ما به آن کار امر شدهايم و آن کار سبب نجات ما و رسيدنمان به خدای
تعالی است( ».غزالی ،احياء ،سوم11،ـ.)10
بنابراين ،غزالی استيالی ارادۀ انسانی بر ارادۀ حیوانی (و قرار گرفتن اين هر دو در تحت
مرتبۀ عقالنی) را ،از شروط اصلی نجات انسان قلمداد میکند و اساساً کمال حيث ارادی و
«قوی بودن نفس» را در آن میبيند و میگويد« :مطلوب در صفت غضب ،حسن حميّت
است ...و در مجموع ،اينکه در نفس قوی باشد و در عين قوی بودن فرمانبردار عقل... .پس
بازگرداندن غضب و شهوت به حدّ اعتدال امکانپذير است ،به نحوی که هيچ يک از آن دو بر
عقل مسلّط و غالب نگردد ،بلکه عقل آن دو را ضبط کند و بر آن دو غلبه يابد (همان .)12 ،به
بيان علی عيسی عثمان« :از يک سو شهوت و غضب در انسان هستند ،و بنابراين او نمیتواند
آنها را ريشهکن سازد .از سوی ديگر ،آنها ناقص آفريده شدهاند ،و بنابراين سيری را که
خاص آنها و مطابق با شرايطی است که اين سير را احاطه کرده «میپذيرند» .انسان نمی
تواند طبيعت اوليّۀ آنها را تغيير دهد ،ولی میتواند به عنوان يک فاعل در شرايط سير آنها،
رشدشان را تحت تأثير قرار دهد و اين بدين خاطر آن است که شهوات و غضب بشری ،از
بين انواع سيرهايی که برايشان ممکن است ،بايد کمالی را بپذيرند که انسان از راه کوشش
 .0و شرطه قد يرتبط باختيار العبد.
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پيوسته و ضبط نفس میتواند شهوتها و غضب خود را به گونهای تربيت کند که در تحت
فرمانروايی مطلق قلباش درآيند .در اين صورت ،اختيار 0به منزلۀ يک فاعل در سير آنها،
نابودی آنها را نشانه نرفته است بلکه تنها میتواند رشد آنها را سروسامان دهد 2و بهتدريج
تربيتشان کند .هرچه نقش اختيار فعّالتر باشد و هرچه اين نقش در رشد آنها دوام
بيشتری داشته باشد ،در شکل دادن به رشد بعدیشان سهلتر و مؤثّرتر عمل خواهد کرد

(.)Othman, 102

غزالی تأثير ارادۀ انسانی را در شکل دادن به شخصيّت ،اساسی قلمداد میکند تا جايی
که به نظر او تمايالتی که چنان در سرشت انسان ريشه دارند که قابل از ميان بردن نيستند،
میتوانند تحت ضبط و مهار اراده قرار بگيرند؛ همچنانکه اگر ارادۀ برخاسته از تمايالت
حيوانی (شهوت و غضب) تحت انقياد ارادۀ انسانی که به اشارۀ عقل برانگيخته میشود ،قرار
نگيرد ،صورتی متفاوت به شخصيّت انسانی میبخشد.
همۀ تفصيالتی که غزالی در بحثهای اخالقی خود انجام میدهد بر همين ديدگاه استوار
است .اگر غزالی حتّی در ظرائف حالتهای نفسانی دقيق میشود ،افراط و تفريطها را میشناسد
و تبيين میکند ،و برای به اعتدال آوردن آنها چارهانديشی میکند بدين دليل است که برای
اراده و تأثيری که در شکل دادن به ابعاد گوناگون شخصيّت انسانی دارد نقشی اساسی قائلاست.
 .3اراده در سطح حیوانی و انسانی
ساحت ارادی در آثار غزالی مشخّصاً با عنوانهای «قوّۀ محرّکه»« ،قوّۀ عامله»« ،اراده» ،و
«قدرت» ياد میشود .هنگامیکه غزالی به معرّفی ماهيّت انسان میپردازد اين جنبه را در
برابر قوّۀ مدرکه ،قوّۀ عالمه ،علم ،و عقل به منزلۀ جنبۀ ادراکی يا معرفتی نفس قرار میدهد.
به بيانی دقيقتر ،انسان از نظر غزالی در نفس خود واجد دو ساحت تحريکی و ادراکی (يا
معرفتی) است 9،امّا در اين دو ساحت دو سطح از يکديگر قابل بازشناسیاند :يکی سطح
حيوانی و ديگری سطح انسانی .در سطح حيوانی ،يعنی در جنبهای از نفس انسانی که با
حيوانات مشترک است ،انسان واجد دو دسته قوا است :قوّۀ مدرکه و قوّۀ محرّکه که «اراده»
يکی از جنبههای اين قوّۀ محرّکه به حساب میآيد .زيرا قوّۀ محرّکه «يا از آن جهت که
1. free will
2. foster their growth

 .9البتّه غزالی توجّهی ويژه به ساحت عاطفی نفس دارد که در آثار گونـاگون خـود بـه مناسـبتهای مختلـف بـدان
پرداخته اما آن را با عنوان مستقل و منحاز از ساحتهای معرفتی و ارادی ذکر نمیکند( .برای آگـاهی از ديـدگاه
وی در خصوص ساحت عاطفی نفس مقالۀ «نگاه غزالی به ساحت عاطفی نفس» را به قلم نگارنده ببينيد».
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برانگيزاننده برای انجام فعل است ،محرّکه است يا از آن حيث که انجامدهندۀ آن است»
(غزالی ،معارج .)97 ،بنابراين به حيث اوّل «اراده» و به حيث دوم «قدرت» ناميده میشود.
تفکيک اين دو نيز در نظر غزالی بدان جهت است که «هر فعل اختياریای که داخل در وجود
میشود ،تا وقتی که رسول قدرت به سوی آن نيايد داخل [در وجود] نمیشود ...و قدرت از وطن
2
و جايگاه خود برانگيخته نمیشود ،بلکه گويی در رهايی و راحتی است ،تا وقتی که رسول اراده
به سوی آن نيايد( ».غزالی ،معارج.)97 ،
بنابراين ،انسان در افعالی که از جنبۀ مشترک با حيوانات انجام میدهد دارای جنبهای
تحريکی در نفس خود است که اگر بخواهيم به معنای خاص اراده ،جايگاه اراده را در آن
بيابيم ،تنها به بخش تحريکی به معنای خاصّ آن ،يعنی برانگيزانندگی ،بايد توجّه کنيم.
حال در سطح انسانی ،که نظر به حيث خاصّ انسانی نفس میشود ،نيز با دو حيثيّت مواجه
ايم :يکی حيث معرفتی و نظری و ديگری حيث ارادی و عملی .تعاريفی که غزالی برای
معرّفی دو حيث معرفتی و ارادی نفس به کار میبرد از اين قرارند؛ او در معارج میگويد« :قوّۀ
نظری (يا قوّۀ عالمه) قوّهای است در قياس با جنبهای که فوق آن قرار میگيرد ،تا از آن
منفعل شود و استفاده کند و [علوم را] بپذيرد .پس گويی که نفس ما دو وجه دارد :وجهی
به سوی بدن ...و وجهی به سوی مبادی عاليه و عقول بالفعل .و بايد که اين از آنچه در آن
جا است دائماً پذيرنده باشد( »...غزالی ،معارج« .)31 ،و قوّۀ عامله قوّهای است که مبدأ حرکت
دهندۀ بدن انسان است به سوی فعلهای جزئی خاصّ که بر اساس انديشيدن به مقتضای
آرايی شکل میگيرند که بر حسب توافق بدان اختصاص دارند [يعنی آرای ناظر به حسن و
قبح و الزام و تکليف]» (غزالی ،معارج .)53 ،نيز در احياء میگويد« :آنچه به قلب انسان
اختصاص دارد و به سبب آن شرفاش بزرگ است و اهليّت تقرّب به خدای تعالی را پيدا می
کند به علم و اراده برمیگردد .علم يعنی علم به امور دنيوی و اخروی و حقايق عقلی ،اين امور
ورای محسوساتاند و حيوانات در آن شريک نيستند ،بلکه علوم کلّی و ضروری و از خواصّ
عقلاند( »...غزالی ،احياء ،سوم.)3 ،
0

 .0تعريف اين قوا در احياء بدين گونه آمده است« :همۀ لشکرهای دل منحصر در سه گروه است :گروهـی کـه برانگيزاننـده
و ترغيبکننده است :به سوی جلب آنچه مفيد و موافق است مانند شهوت ،و يا به سوی دفع آنچه مضرّ و منـافی اسـت
مانند غضب ،و گاه اين برانگيزاننده را به اراده تعبير کردهاند .و دوم :حرکتدهندۀ اعضاء بـه سـوی کسـب ايـن مقاصـد
است ،و از اين دومی به قدرت تعبير کردهاند که لشکرهايی پراکنده در ساير اعضـا خصوصـاً عضـالت و پـیهـا اسـت .و
سوم که ادراککننده و شناسندۀ چيزها است همچون جاسوسان ( » ...غزالی ،احياء ،سوم ،ص .)7
 .2تأکيدها در نقل قولها از نگارندۀ مقاله است مگر اينکه ذکر شود.
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و «اراده يعنی هنگامیکه [انسان] با عقل عاقبت امر و راه صالح را در آن درک میکند ،از
ذات او شوقی به سوی جهت مصلحت و فراهم آوردن اسباب آن و ارادۀ آن برانگيخته می
شود ،که اين به جز ارادۀ شهوت و ارادۀ حيوانات ،بلکه بر ضدّ شهوت است... .و اگر خداوند
عقل را که شناسانندۀ عواقب امور است ،میآفريد و اين برانگيزانندۀ حرکت دهندۀ اعضا را
که بر مقتضای عقل است ،نمیآفريد به تحقيق حکم عقل تباه میشد( ».غزالی ،احياء ،سوم،
 .)3و در کتاب النّية «اراده» را به صورت کلّی چنين معنا میکند« :اراده يعنی برانگيخته
شدن قلب به سوی آنچه آن را ،در زمان حال يا در آينده ،موافق غرض ]خود[ میبيند».
(غزالی ،احياء ،چهارم.)923 ،
همين نگاه را وقتی که غزالی نام «باعث دينی» به ارادۀ انسانی میدهد نيز شاهديم .او میگويد:
«شهوت و غضب جز به آنچه در [زمان] حال ضرر و [يا] نفع دارد سوق نمیدهد ،امّا دربارۀ
آينده اين اراده کافی نيست .از اين رو خدای تعالی برای تو ارادهای ديگر آفريد که در خدمت
اشارۀ عقل است ،که عواقب را میشناسد ... .صِرف معرفت به اينکه مثالً اين شهوت به زيان
تو است برای احتراز از آن بینيازت نمیکند ،مادام که در تو ميلی برای عملی به موجب آن
معرفت نباشد .و با اين اراده از چارپايان متمايز میشوی .اين کرامتی برای فرزندان آدم است،
همچنانکه با معرفت به عواقب ممتازت ساخت .و ما اين اراده را باعثی دينی میناميم.
(غزالی ،احياء ،چهارم.)007 ،
بنابراين غزالی در معرّفی جنبۀ ارادی خاص انسانی ،هم به همبستگی آن با ساحت معرفتی
توجّه میدهد ،و هم هر دو حيث معرفتی و ارادی را با به کار بردن تعبير «عاقبتبينی امور» برای
عقل ،و تعبير «باعث دينی» برای اراده با نگاه به غايت مورد اشاره قرار میدهد.
غزالی در بحثهای ديگری که در خصوص اين جنبۀ ارادی انسان میکند «باعث دينی»
را همان جنبهای در وجود انسان میبيند که او را به کمال خاص انسانی سوق میدهد؛
همان جنبهای که انسان در آن به تبعيت از احکام دينی در برابر تبعيت از کششهای
برخاسته از شهوت و غضب (بیارتباط با غايتاش) دعوت میشود و به واسطۀ غلبه دادن
همين جنبه به ظهور گوهر ملکی خود موفّق میشود .آنگاه ظهور گوهر ملکی در او ،که
مستلزم استيالی ارادۀ انسانی بر ارادۀ حيوانی يا به بيان ديگر ،مستلزم به خدمت گرفتن
ارادۀ حيوانی برای ارادۀ انسانی است ،او را «قادر» به استيال بر جنبۀ جسمانیاش يا «قادر» به
بهکارگيری جنبۀ جسمانیاش به منزلۀ «مَرکَب» میکند.
به همين دليل ،غزالی در ربع اوّل کيميای سعادت در بحث شناخت نفس «شرف دل» را
با دو وجه «علم» و «قدرت» معرّفی میکند (کيميا ،اول )27 ،و میگويد...« :بدان که از روی
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قدرت وی را نيز شرفی است که آن هم از خاصيّت مَلَک است و حيوانات ديگر را آن نباشد.
و آن آن است که همچنانکه عالم اجسام مسخرّند ماليکه را ،تا به دستوریِ ايزد تعالی ـ
چون صواب بينند و خلق را بدان محتاج بينند ـ باران آورند ،به وقت بهار ،و باد انگيزند و
حيوانات را در رحم و نبات را در زمين صورت کنند و بيارايند ،و به هر جنسی از اين کارها
گروهی از ملک موکلاند ،دل آدمی را نيز ـ که از جنس گوهر ملک است ـ وی را نيز ،قدرتی
دادهاند تا بعضی از اجسام عالم مسخّر ویاند .و عالَم خاص هر کس تن اوست؛ و تن مسخر
دل است؛ ...چون دل بفرمايد انگشت را ،بجنبد به فرمان دل؛ و چون در دل صورت خشم
پديد آمد ،عرق از هفت اندام گشاده شود ـ و اين چون باران است؛ ...ولکن ببايد دانست که
روا بُوَد که بعضی از دلها که شريفتر و قويتر بود و به جواهر ماليکه نزديکتر و مانندهتر بود،
اجسام ديگر ـ بيرون از وی ـ مطيع وی گردند؛ تا هيبت وی مثالً بر شيری افتد زبون و
مطيع وی گردد ...و همت در آن بندد که باران آيد بيايد ....پس اين نيز از عجايب قدرتهای دل
است ...و سحر و کرامات و معجزه همه از خواصّ قدرت دل آدمی است اگرچه ميان ايشان فرقها
بسيار است( ...غزالی ،کيميا ،اول99 ،ـ.)95
بنابراين ،گاه غزالی «قدرت» را در جنبۀ عملی (حيوانی) نفس ،قسيم «اراده» میکند ،و
گاه آن را نامی برای معرّفی جنبۀ عملی انسانی ،و در برابر جنبۀ علمی آن ،قرار میدهد .با
اين حساب میتوانيم بگوييم که غزالی در معرّفی ساحت ارادی نفس به حوزۀ وسيعی نظر
دارد که از يک سو شامل مبادی عاطفی افعال میشود («لذّتها» و «اَلَمها») ،0و از سوی
ديگر ،شامل محرّکها و انگيزههای افعال انسان میگردد («اراده») ،و از سوی سوم آن جنبه
ای از افعال را که در آن فاعل به انجام دادن فعل مبادرت میکند («قدرت») در بر میگيرد،
در حالی که اين همه در تحت مرتبۀ ادراکی و عقالنی نفس جای داده میشوند.
عبدالکريم عثمان در کتاب الدراسات النفسية عند المسلمين و الغزالی بوجه خاص پس
از بررسی مفهوم اراده در نزد انديشمندان گوناگون و ،به طور خاص ،غزالی ،اظهار میدارد که
مفهوم اراده در ديدگاه غزالی چندان تفاوتی با مفهوم اراده در روانشناسی جديد ندارد که آن
را فعّاليّتی نفسانی میداند که هدف آن سازگارکردن واکنشهايی است که نزاع ميان دو
دسته از اميال سبب تعويق آن میشود و اين امر با ترجيح دادن آن دسته اميالی صورت می
پذيرد که در نظر شخص برتر به نظر میآيند (نکـ  :عبدالکريم عثمان220 ،؛ ارجاع به يوسف
 .0برای آگاهی از نگاهی که غزالی به ساحت عاطفی نفس و ارتباط آن با ساحت ارادی دارد نکـ « :نگاه غزالی به
ساحت عاطفی نفس» به قلم نگارنده.

زهرا (ميترا) پورسينا

11

Zahrā (Mītrā) Pūrsīnā

مراد ،مبادئ علم النفس العام.)929 ،
 .4تعابیر ناظر به ارادۀ انسانی
تعابير غزالی برای معرفی جنبۀ خاص انسانیِ نفس گوناگون است .او از تعابير قوای عالمه و
عامله ،عقل نظری و عقل عملی ،علم و اراده و عقل و قدرت در آثار مختلف خود استفاده می
کند .چنانکه مالحظه میشود ،يک جا غزالی برای معرّفی حيث تحريکی يا عملی نفس از
واژۀ «عقل» نيز بهره میگيرد (عقل عملی) و در جای ديگر تنها از واژۀ «اراده» ،و در مورد
ديگر تنها از واژۀ «قدرت» استفاده میکند .گويی در هر تعبيری غرض خاصی را دنبال می
کند ،زيرا يکی از انگيزههای اصلی غزالی برای شکافتن ماهيّت انسان ،يافتن ارتباط ابعاد
گوناگون سرشت او با غايت نهايی او بوده است .چنانکه در کيميای سعادت بهصراحت از
اين دريچه به ماهيّت انسان مینگرد (نکـ  :کيميا ،اول )05 ،و پرسشهای مربوط به
پيداکردن ماهيّت انسان را به هدف يا سعادت نهايی او گره میزند ...« :خود تو چه چيزی و
از کجا آمدی و کجا خواهی رفت ،و اندر اين منزلگاه به چه کار آمدهای و تو را از بهر چه
آوردهاند ،و سعادت تو چيست و در چيست ،و شقاوت تو چيست و در چيست؟ (غزالی،
کيميا ،اول09 ،ـ.)05
به همين دليل ،در نگاه غزالی به ماهيّت انسان همواره شاهد اين همراهی هستيم .چنان
که توجّه به قطعۀ ديگری از کيميای سعادت اين نکته را پيش چشم میآورد« :امّا بعد بدان
که آدمی را به بازی و هرزه نيافريدهاند؛ بلکه کار وی عظيم است ،و خطرِ وی بزرگ است؛ که
اگرچه وی ازلی نيست ابدی است؛ و اگرچه کالبد وی خاکی و سفلی است حقيقت روح وی
علوی و ربّانی است؛ و گوهر وی اگرچه در ابتدا آميخته و آويخته به صفات بهيمی و سبعی و
شيطانی است ،چون در بوتۀ مجاهدت نهی از اين آميزش و آاليش پاک گردد ،و شايستۀ
جوار حضرت ربوبيّت شود و از اسفل السافلين تا اعلی علّيين ـ همه نشيب و باال ـ کارِ وی
است .و اسفل السافلين وی آن است که در مقام بهايم و سباع فرود آيد ،و اسير شهوت و
غضب شود؛ و اعلی عليين وی آن است که به درجۀ مَلَک رسد ،چنانکه از دست شهوت و
غضب خالص يابد ،و هر دو اسير وی گردند ،و وی پادشاه ايشان گردد؛ و چون بدين
پادشاهی رسد شايستۀ بندگیِ حضرت الوهيت گردد و اين شايستگی صفت ماليکه است ،و
کمال درجۀ آدمی است( »...غزالی ،کيميا ،اول.)5 ،
چنانچه مالحظه میشود ،غزالی غايت نهايی انسان را در اين متن پيداکردن شايستگی
برای بندگی و قرارگرفتن در جوار حضرت ربوبيّت معرّفی میکند و رسيدن به آن را تنها در
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صورتی ميسّر میداند که حقيقت آدمی (که به اعتقاد او علوی و ربّانی است) از سلطۀ همۀ
آنچه به کالبد خاکی و سفلی او ناظر است 0رهايی يابد.
با اين حساب ،هنگامیکه غزالی سعادت نهايی نفس را معرفت خدای تعالی 2معرّفی میکند
(نکـ  :غزالی ،احياء ،سوم ،12 ،و کيميا ،دوم )03 ،و همۀ ابعاد وجودی انسان را در خدمت
رسيدن به اين هدف میداند ،پس در يافتن ابعاد گوناگون نفس عالوه بر اينکه به خود آن ابعاد
به صورت استقاللی توجّه میکند ،میکوشد تا ارتباط ميان آنها را نيز از ياد نبرد.
حال با اين نگاه ،میبينيم که غزالی با اينکه دو ساحت معرفتی و ارادی (يا نظری و
عملی) را از يکديگر تفکيک میکند و به تعاريف خاصّ هر يک نيز میپردازد ،بالفاصله به
ارتباط ميان آن دو نيز توجّه میکند؛ يعنی وقتی که میگويد« :پس قوای نفس ناطقۀ انسانی
نيز به قوّۀ عامله و قوّۀ عالمه تقسيم میشود و هر يک از اين دو قوّه به اشتراک اسمی عقل ناميده
میشود( ».غزالی ،معارج.)53 ،
با نام نهادن «عقل» بر جنبۀ عملی ،حضور جنبۀ معرفتی نفس را در جنبۀ ارادیاش نشان
میدهد .با اينکه خود همچون متفکران پيشين که چنين نگاهی به نفس دارند ،میگويد که
اين نام نهادن تنها به دليل آن است که قوّۀ عامله (يا مبدأ تحريک بدن به سوی افعال خاص
برخاسته از فکر) طبعاً فرمانبردار «عقل» و مطيع اشارۀ آن است ،نه به دليل اينکه اين جنبه
به حيث معرفتی نفس تعلّق داشته باشد.
 .1 .4عقل عملی ناظر به جنبۀ عالمه یا عامله
اين بحث که آيا عقل عملی آن جنبهای از نفس است که حيث معرفتی دارد يا تحريکی ،و
بنابراين ناظر به قوّۀ عاقلۀ نفس است يا آن جنبهای است که در ساحت ارادی مبدأ تحريک
برای انجام افعال انسان واقع میشود و اشتراک آن با قوّۀ عاقله تنها اشتراکی لفظی است،
بحثی است که نمیتوان در بارۀ آن در آثار متفکّران مسلمان به نظر واحدی دست يافت .در
آثار غزالی نيز اين هردو رأی به چشم میخورد .وی گاه به کاربردن تعبير عقل عملی را برای
قوّۀ عامله تنها به دليل اشتراک اسمی میداند (به عنوان نمونه نکـ  :معارج )53 ،که در اين
صورت ،عقل عملی عبارت از جنبۀ ارادی يا تحريکی نفس خواهد بود؛ و گاه در بيانات خود
 .0غرض استياليافتن بر صفات بهيمی ،سبعی ،و شيطانی است کـه بـه دنبـال ترکيـب روح و جسـم و پديدآمـدن
صفاتی عارض برای انسان پديد میآيند.
 .2تعابيری که غزالی برای معرفی غايت نهايی انسان معرفی میکند در آثار مختلفش متفـاوت اسـت امـا در عـين
حال بيانگر يک حقيقتاند .معرفت به خداوند ،محبت به او ،تصوف ،مشـاهدۀ جمـال او ،بهشـت ،تعـالی او ،ادای
امانت ... ،و البتّه در همگی آنها تأکيد اصلی او بر تحصيل معرفت به ذات ،صفات ،و افعال خداوند است.
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آن را در اطالق به آن جنبهای از ساحت معرفتی به کار میبرد که ادراک ارزشها و تکاليف
به واسطۀ آن صورت میپذيرد؛ مثل وقتی که میگويد« :پس حکمت فضيلت قوّۀ عقليّه
است ...و پيشتر دانستی که نفس دو قوّه دارد که يکی از آن دو به سمت باال قرار دارد و
همان است که حقايق علوم کلّی ضروری و نظری به وسيلۀ آن از مأل اعلی دريافت میشود،
 ....و قوّۀ دوم همان است که در سمت پايين قرار دارد ... ،و نفس به وسيلۀ آن خيرات در
اعمال را درک میکند و عقل عملی ناميده میشود( »...غزالی ،معارج23 ،ـ.)21
پس در اينجا عقل عملی آن قوّهای در نفس معرّفی میشود که عالوه بر نقش تحريکی
(قوّۀ عامله) نقش ادراکی هم دارد و البتّه اين ادراک يا معرفت ،ناظر به امور عملی است .وی
همچنين میگويد« :مراد ما از حکمت خُلقی حالت و فضيلتی برای نفس عاقله است که به
وسيلۀ آن قوّۀ غضبيّه و شهويّه را اداره میکند و حرکات آنها را ازحيث انقباض و انبساط در
حدّ واجب اندازه میگيرد ،و اين همان علم به درستی افعال و تدبير احوال اين عالم با
استمداد از عقل نظری است .پس عقل نظری کلّيّات را از مالئکه استمداد میکند و عقل
عملی جزئيات را از عقل نظری استمداد میکند ،و بدن را بر مبنای واجب شرعی اداره می
کند... .عقل[ ،همچون رابطهای که ميان عقل و نفس و اجرام سماوی برقرار است] کلّيّات را
از مالئکه استمداد میکند و کلّيّات را به عقل عملی اضافه میکند ،و عقل عملی به واسطۀ
بدن و قوّۀ تخيل جزئيّات عالم بدن را درک میکند ،آنگاه آن را به واجب شرعی حرکت می
دهد ،در اين صورت است که از آن اخالق زيبا متولّد میشود( ».غزالی ،معارج .)21 ،در اينجا
نيز غزالی ضمن بيان رابطۀ عقل نظری و عقل عملی ،هر دو نقش معرفتی و تحريکی را برای

عقل عملی قائل میشود.

روشن است که ادراکات اخالقی نفس يا معرفت به ارزشها و تکاليف ،ناظر به جنبۀ
معرفتی نفس است .امّا از سوی ديگر ناظر بودن اين ادراکات به جنبۀ عملی در افعال انسان
سبب شده حيثيّتی با عنوان عقل عملی برای نفس تعريف شود .بنابراين ،مسئله به يافتن آن
حيثيّتی بازمیگردد که از يک سو به جنبۀ معرفتی ناظر است و از سوی ديگر به جنبۀ
عملی .در اين صورت ،شايد حلّ اين مسئله در گرو توجّه کردن به آن جنبۀ ادراکیای در
افعال انسان باز میگردد که خود منشأ تحريک واقع میشود.
هنگامیکه انسان دست به انجام افعالی میزند ،پيش از آن مرحلهای از ادراک عملی را
پشت سر میگذارد .اين ادراکِ ناظر به عمل ،همان ادراک درستها و نادرستها و بايدها و
نبايدها است .در واقع وقتی انسان میتواند پا در عرصۀ عمل بگذارد و به فعل يا ترک فعلی
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اقدام کند که به حيث ارزشی يا الزامیای در فعل توجّه کرده باشد .در اين صورت ادراک يا
التفات شخص به اين حيث همان چيزی خواهد بود که منشأ تحريک وی به عمل هم قرار
خواهد گرفت .اگرچه اين منشأ تحريکی مسلّماً تنها عامل تحريک برای انجام فعل نخواهد
بود ،شأن ويژۀ خود را در سوق دادن شخص به عمل ايفا خواهد کرد.
بنابراين ،محرّک دانستن عقل عملی و آن را قوّۀ عاملۀ نفس قلمداد کردن مسلّماً به
معنای قرار دادن آن در ساحت ارادی نفس نيست 0بلکه تنها به دليل ادراک جنبۀ ارزشی و
الزامی در افعال است .در واقع از آنجا که اين عقل عملی است که ارزشها و تکاليف را درک
میکند و ادراک همينها هم هست که حيثی از محرّک بودن میتواند داشته باشد ،بنابراين
اطالق کردن قوّۀ عاقله بدان تنها از جهت تأکيد بر آن ميزان از جنبۀ تحريکی که حيث
معرفتی دارد بیاشکال است و اين سبب نمیشود که آن را در جايگاه ساحت ارادی قرار
دهيم و حتّی در همين جا میتوان گفت که ما میتوانيم در افعال خود نقش تحريکی هر
سه ساحت معرفتی ،عاطفی ،و ارادی را رديابی کنيم ،چنانکه همواره چنين رديابیای در
نوشتههای قدمای مسلمان وجود داشته است.
هر يک از ساحتهای معرفتی ،عاطفی ،و ارادی در تحريک نفس به انجام افعالاش
سهمی دارند که در آثار متقدّمان به صورت ترتيبی ادراک ،ايجاد شوق ،و انگيختگی اراده و
عزم و اجرای فعل ترسيم شده است .بنابراين ،در نظر گرفتن آن سهمی از حيث معرفتی
نفس که انسان را به انجام دادن يا ترک کردن فعلی سوق میدهد در عين حال که جنبۀ
معرفتی اش محفوظ است ،انگشت تأکيد گذاشتن بر سهمی است که همين جنبۀ معرفتی
در واداشتن انسان به عمل دارد.
با اين حساب ،میتوان گفت که عقل عملی به ساحت معرفتی انسان تعلّق دارد و تحت
قوّۀ عاقلۀ نفس جای داده میشود .با اين توجّه که همين حيث معرفتی است که دقيقاً با
جنبههای ارزشی و الزامی افعال ارتباط پيدا میکند و منشأ تحريک نفس برای انجام آنها
 .0به نظر استاد مصطفی ملکيان قائل شدن به اينکه عقل عملی را صرفاً قوّۀ عاملۀ نفس در برابر قوّۀ عالمۀ آن بدانيم الاقل بـا دو
اشکال مواجه است :نخست اينکه در آن صورت همۀ آنچه را متفکران مسلمان جزء جنبۀ عاقله محسوب نمیکـردهانـد ،يعنـی
اميال ،غرايز ،انگيزهها و نيتها ،را مصداق عقل بشمريم؛ و اين خالف رأی صريح ايشان است .و اگر بگوييم که اينهـا در سـاحت
عقالنی جای ندارند بلکه در همان ساحت ارادی قرار میگيرند و نام عقل به ساحت آنها دادن تنها بـه اشـتراک لفظـی اسـت
بايد پرسيد که اين اشتراک لفظی چه مالکی دارد و چرا بايد آنها را تحت نام عقل جای داد.
دوم اينکه در آن صورت همۀ ساحت نفسانی انسان عبارت از عقل خواهد بود؛ يعنی نفس تنها يک ساحت خواهد داشت
که همان ساحت معرفتی است زيرا همۀ آنچه خارج از جنبۀ نظری نفس قرار میگيرد را هم زير مجموعۀ عقل (با نـام
عقل عملی) قرار دادهايم .بنابراين چه چيزی در نفس خواهد بود که در قلمرو عقل جای نگيرد؟ با اين حساب به نظـر
ايشان پذيرفتن اينکه عقل عملی تنها قوّۀ محرّکه يا عاملۀ نفس است معقول نيست.
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قرار میگيرد .اين نگاه ،عقل عملی را در ساحتهای عاطفی و ارادی قرار نمیدهد امّا چگونگی
ارتباط آن را با آن ساحتها و ساحت افعال نيز روشن میکند و نشان میدهد که اگر می
توانيم برای آن ،جنبۀ تحريکی قائل شويم تنها از جهت ادراک ارزشها و الزامات در افعال
است ،نه از جهت قرار داشتناش در ساحتهای عاطفی و ارادی .بنابراين ،واشکافی افعال
انسان ،خصوصاً افعال ارادی او ،حاکی از حضور همان جنبۀ معرفتیای است که داللت بر
حسن و قبح و الزام و تکليف میکند .به بيان ديگر ،درست است که قوّۀ محرّکه يا عامله
«مبدأ تحريک بدن» محسوب میشود ،امّا از آنرو نام «عقل» را نيز بر خود میپذيرد که جلوه
ای از همين جنبۀ عقالنی را در خود دارد؛ همان جلوهای که بر بايدها و نبايدها و حُسنها و
قبحها داللت میکند.
بنابراين ،به نظر میرسد که با توجّه کردن به اين نکته میتوانيم هم علّت ناميده شدن
ساحت ارادی را به «عقل عملی» دريابيم ،بیآنکه گرفتار تناقض شويم ،و هم شاهد توجّهی
باشيم که غزالی ،و ساير متفکّرانی که همچون او میانديشيدهاند ،به ارتباط عميق ميان
ساحتهای نفسانی با يکديگر و با غايت نهايی انسان داشتهاند.
جای دادن عقل عملی در ساحت معرفتی نفس از يک سو و اطالق آن به ساحت ارادی
از سوی ديگر ،میتواند گويای اهمّيّتی باشد که غزالی برای حضور عنصر آگاهی در افعال
ارادی قائل است؛ تا آنجا که وی شکلگيری فعل ) (actionبه معنای واقعی را تنها منوط
به وجود ارادۀ برخاسته از آگاهی میشمرد .اين نگاه غزالی را در سه بحث «معنای حقيقی
فعل» در تهافت الفالسفه« ،نقش ارادۀ آزادانه (اختيار) در ارزيابی اخالقی افعال» و «تبيين
مفهوم اختيار» میتوان رديابی کرد.
.5معنای حقیقی فعل
غزالی در فصل سوم تهافت (مسألۀ سوم) نظريّهای را در خصوص «فعل» ابراز میدارد که به
لحاظ کارکردی و غايتشناختی با موضعی که در ردّ ديدگاه فالسفه در خصوص ارتباط
ضروری علّی ـ معلولی دارد مرتبط است .کوامی جيکی در مقالهای با عنوان «ديدگاه غزالی
درباب فعل» 00به بررسی و ارزيابی انتقادی استداللهای غزالی در اين بحث میپردازد و در
آن روشن میسازد که به اعتقاد غزالی باور به ارتباط ضروری علّیـمعلولی هم با مفهوم
«فاعل ارادی» در تعارض است هم با مفهوم «فعل» ). (Geyekye, 83
1. Gyekye, Kwame "Al-Ghazālī on action." Ghazâlî: la raison et le miracle. Table Ronde
UNESCO ... 1985 (1987): 83-91
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تبيين اين مسئله با نظر به معياری که غزالی برای بازشناسی «فعل» ارائه میکند و آن را
تنها با تکيه بر حضور اراده معنادار میخواند از حيث بحثی که در فلسفۀ فعل يا کنش در
اين باره وجود دارد حائز کمال اهمّيّت است .به نظر جيکی ،بحث غزالی دربارۀ مالک «فعل»
در تهافت ،برای آنان که با ادبيّات معاصر فلسفۀ فعل آشنا باشند گويای عمق ديدگاههای
فلسفی وی در اين بحث و تيزی منطقی و فراست عقالنی او است ). (Geyekye, . 91
بر مبنای تعريفی که غزالی از فاعل ارائه میدهد« ،فاعل کسی است که فعل ،از سر اراده
برای فعل ،به نحو اختياری و با علم به آنچه اراده شده از او صادر شود( 0»...تهافت )093 ،و
«فعل خارج ساختن چيزی از عدم به وجود به طريق حدوث آن است( »...تهافت .)093 ،حال
اين پديد آوردن فرآيندی ضروری نيست بلکه موکول به اراده کردن فاعل است .بر اين
اساس میتوان گفت که در استنباط غزالی از «فعل» و «فاعل» فعل بايد:
 .1از ارادۀ پديدآورندۀ آن نشأت گرفته باشد.
 .2آزادانه و اختياری باشد.
 .3هدفمند و از سر قصد و انگيزه و ناشی از عقل باشد.
با اين معيار ،غزالی کارهايی را که از جمادات صادر میشود «کار» يا «فعل» آنها نمی
شمرد و بنابراين آنها را به معنای حقيقی «فاعل» نمی داند .بنابراين ،وی سايۀ شخص يا نور
خورشيد را در زمرۀ افعال قرار نمیدهد و جمالتی چون «إنّ السراج يفعل الضوء» و «الشخص
يفعل الظل» را توسّع در استعمال مجازی و بيرون از تعريف فعل (نکـ  :تهافت )093 ،و فاعل
خواندن جمادات را استعاری میشمرد (نکـ  :تهافت .)091 ،امّا به نظر جيکی چنين عبارت
پردازیهايی را نمیتوان مجازی دانست ،بلکه وی آنها را به لحاظ زبانی استعمالهايی
واقعی میداند .به نظر او کافی بود غزالی بگويد که به کار بردن فعل ) (verbفینفسه داللت
بر وجود فعل ) (actionنمیکند .در چنين مواردی ماهيّت فاعل جمله در تعيين اينکه فعلی
انجام گرفته يا نه بيشترين اهمّيّت را دارد ).(Geyekye, 87
نظر غزالی دربارۀ استعمال مجازی افعال برای فاعلهای غيرارادی در زبان به استدالل
وی در مقابل مخالف فرضی فلسفیای برمیگردد که بهکارگيری جمالتی چون «آتش می
سوزاند» و «شمشير قطع میکند» را در زبان دالّ بر صحت نسبت دادن فعل به فاعلهای بی
اراده میداند و غزالی آن را نمیپذيرد.
جيکی میگويد برای تعيين اينکه در موردی «فعل» يا «کار»ی به انجام رسيده يا نه نمی
« .0الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع االراده للفعل علی سبيل االختيار ،و مع العلم بالمراد .»...
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توان تنها به مالحظات دستوری يا منطقی فعل ) (verbدر جمله اکتفا کرد ،بلکه مالک
ماهيت فاعل است .در عربی کلمهای که برای  verbبه کار میرود همان کلمهای است که
برای  actionبهکار میرود .بنابراين ،در جملهای مانند «باران رنگ را خراب کرد» فعل «خراب
کرد» به نحو مجازی بهکار نرفته ولی در جملهای چون «دربان دروازه را خراب کرد» همين
فعل داللت بر يک «فعل» يا « »actionمیکند ،زيرا بنا به تبيين غزالی « »actionبه معنای
واقعی با اراده و در نتيجه با «فاعل» در ارتباط است .بنابراين ،با اينکه ما در بسياری از اوقات
از انجام دادن کارهايی توسّط جمادات سخن میگوييم چراکه آنها را فاعل جمله قرار می
دهيم ،اين بدين معنا نيست که به آنها «فاعليّت» نسبت دهيم .بنابراين از ديد غزالی برای
اينکه بفهميم فعل)(actionای روی داده يا نه بايد به ماهيّت فاعل جمله توجّه
کنيم ).(Geyekye, 87
اينکه چرا غزالی فعل به معنای واقعی را فعل ارادی میشمرد و حتی تعبير فعل ارادی را تکرار
محسوب میکند با مقايسهای که خود او ميان دو رويداد انجام میدهد روشن میشود .غزالی میگويد:
«اگر ما رويدادی را فرض کنيم که در پديد آمدناش مبتنی بر دو چيز است :يکی ارادی و
ديگری غير ارادی ،عقل و نيز زبان فعل را به آن که ارادی است نسبت میدهند .بنابراين
اگر کسی فردی را درون آتش بيندازد و او بميرد میگويند :او قاتل است ،نه آتش .تا آنجا
که اگر بگويند جز او کسی آن فرد را نکشته است گوينده را تصديق میکنند .بنابراين اگر نام
فاعل هم بر آن که دارای اراده است اطالق شود و هم بر آن که نه (نه بدين نحو که يکی در
اصل فاعل باشد و ديگری به استعاره از او) چرا زبان ،عرف ،و عقل قتل را به آن که اراده دارد
نسبت میدهند؟! با اينکه آتش است که علّت قريب قتل محسوب میشود و آن که شخص
را انداخته تنها او و آتش را کنار هم آورده ،امّا از آنجا که کنار هم آوردن او و آتش به اراده
صورت پذيرفته در حالیکه تأثير آتش غير ارادی بوده است آن شخص قاتل خوانده میشود
نه آتش ،مگر به نحوی استعاری .اين امر داللت دارد بر اينکه فاعل کسی است که فعل از
ارادۀ او صادر شود( ...تهافت.)097 ،
ارتباطی که ميان اراده و فعل از ديد غزالی وجود دارد به بيان جيکی هم ارتباطی
منطقی است هم علّیـمعلولی .بدين معنا که هم منطقاً ناممکن است بگوييم که کسی ارادۀ
(انجام دادن) فعلی را کرد ولی آن را انجام نداد و هم اينکه اراده کردن سبب پديد آمدن يا
روی دادن چيزی میشود .يعنی ميان اراده کردن و انجام دادن ارتباطی علّی ـ معلولی هم
وجود دارد .به همين دليل میتوان گفت که مفهوم «فعل ارادی» همان مفهومی را میرساند
که مفهوم فعل .زيرا مفهوم فعل غيرارادی غير قابل تصوّر است .فعل غيرارادی مانند فعل
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اجباری در واقع فعل نيست زيرا از علم و اراده نشأت نگرفته است ).(Geyekye, 90
با اين حساب ،مفهوم «اراده» در ميان مفاهيمی که در تحليل فعل بهکار میروند از ديد
غزالی جايگاهی محوری دارد .جيکی با پرداختن به ديد غزالی در بارۀ ماهيّت اراده و مقايسۀ
آن با ديدگاههايی که در فلسفههای معاصر غربی وجود دارد اين مفهوم را برای غزالی
مفهومی وجودی و قوّهای مستقل در نفس میشمرد ،درحالیکه عدّهای از فيلسوفان معاصر،
مانند رايل 0و پيرواناش ،با انکار اراده به عنوان يکی از قوای نفس ،مفاهيمی چون قصد
کردن 2،تصميم گرفتن 9،ميل داشتن 5،خواستن 3،و مانند آنها را به عنوان مفاهيم جانشين
برای اراده به کار میبرند ).(Geyekye, 89
جالب اين است که غزالی مفهوم فعل ارادی را مانند مفهوم «او اراده میکند و به آنچه
اراده میکند علم دارد» میداند .زيرا به نظر او اراده کردن بدون علم به آنچه اراده شده غير
قابل تصوّر است.
در همين جا میتوان به بحث اطالق تعبير «عقل عملی» به ساحت معرفتی يا ارادی
دوباره توجّه کرد .ارتباط تنگاتنگی که غزالی ميان علم و اراده در افعال ارادی میبيند تا آن
جا است که حتّی اگر تعبير عقل عملی را در اطالق به ساحت ارادی يا تحريکی نفس به کار
ببريم سخنی نامعقول نگفتهايم .زيرا حضور جنبۀ معرفتی در افعالی که از سر آگاهی و اراده
انجام میشوند حضوری ضروری است به نحوی که بدون آن چنين افعالی ماهيّت خود را از
دست میدهند .با اين حال ،چنانکه در بررسی پيشين بيان شد ،با توجّه به همين نقش
ساحت معرفتی در افعال ارادی است که میتوان گفت عقل عملی به حيث معرفتی ناظر به
عمل در نفس اشاره دارد ،امّا دقيقاً بهکارگيری همين تعبير است که میتواند نشانگر نقش
حيث معرفتی نفس در جنبۀ ارادیاش باشد.
جيکی ديدگاه غزالی را دربارۀ فعل در سخن برخی فيلسوفان معاصر غربی نيز دنبال می
کند .به عنوان نمونه اين سخن را از پالمنتاتز 1نقل میکند که میگويد« :البتّه کامالً روشن
است که هر فعلی ضرورتاً ارادی است ،زيرا ممکن نيست که انسانی کاری را که نمیخواهد،
انجام دهد .در واقع انجام دادن آنچه فرد میخواهد همان انجام دادن آن است ،زيرا فعلی
که داعی نداشته باشد غير قابل تصوّر است .(Geyekye, 90) 7».وی سخن رايل را نيز مورد
 .0گيلبرت رايل )(Gilbert Ryle؛ فيلسوف تحليلی انگليسی ). (1900-19076
2. intending
3. deciding
4. desiring
5. wanting
)6. John P. Plamentatz (1912-1975
7. ref. to: John P. Plamentatz, Freedom and Political Obligation, London: Oxford University
Press, 1938, p.110.
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توجّه قرار میدهد که مینويسد« :آنچه غيرارادی است ...به منزلۀ فعل قابل توصيف
نيست.(Geyekye, 90) 00»...
بنابراين ،آنچه در مجموع میتوان دربارۀ تحليل غزّالی از فعل ارادی عنوان کرد اين است که:
0ـ اين فعل ارادی است که «فعل» به معنای واقعی است.
2ـ تنها افعالاند که میتوانند صواب يا خطا باشند و به لحاظ اخالقی مورد ارزيابی قرار گيرند.
9ـ با اين حساب تنها فاعل است که به لحاظ اخالقی مسئول است ،زيرا او است که
2
میتواند باعث شود چيزی به نحو ارادی ،آگاهانه ،و از روی قصد روی دهد.
 .6نقش اراده در ارزیابی اخالقی افعال
نقشی که غزالی برای اراده در شکلدهی به ماهيّت فعل قائل است بحث ديگری را پيش میکشد
که خود از بحثهای مهم در مباحث فلسفۀ فعل شمرده میشود؛ و آن عبارت از اين است که در
ارزيابیهای اخالقی چه چيز است که متعلَق ارزيابی اخالقی قرار میگيرد .بر اساس بحثی که
گذشت روشن است که از ديد غزالی تنها افعالِ به معنای واقعی میتوانند مورد ارزيابی اخالقی
قرار گيرند و تنها فاعلِ به معنای واقعی است که به لحاظ اخالقی مسئول واقع میشود.
اين موضوع را میتوانيم در بحث غزالی دربارۀ مواردی که انسان از بابت عمل خود
مسئول است و مورد مؤاخذه قرار میگيرد هم در احياء (سوم55 ،ـ )57و هم در کيميا
(دوم533 ،ـ )512دنبال کنيم .غزالی با طرح اين بحث و توجّه دادن به اينکه در آيات و
احاديث به مضامين به ظاهر متعارضی در اين خصوص برمیخوريم رسيدن به پاسخ را کاری
دشوار میشمرد (نکـ  :احياء ،سوم.)55 ،
وی برای رسيدن به پاسخ ،پس از طرح دو دسته آيات و اخبار ،مراحل رسيدن به
اعمال ظاهری را از يکديگر تفکيک و هر يک را جداگانه تحليل میکند .او اين مراحل را
عبارت از خاطر يا حديث نفس ،ميل ،هيجان ،رغبت ،حکم قلب يا عقل ،و تصميم قاطع يا
نيّت میداند.
دربارۀ مرحلۀ حديث نفس که چيزی در دل خطور میکند يا به ذهن میآيد بهصراحت
میگويد که انسان از بابت خواطر خود مورد مؤاخذه قرار نمیگيرد ،زيرا «خاطر ...در تحت
اختيار در نمیآيد» (احياء ،سوم .)53 ،ميل و هيجان و رغبت يا شهوت نيز ،به اعتقاد او،
1. ref. to Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London, 1949, p. 74

 .2گيکی با بيان سخنان غزالی در تبيين اينکه چرا فعل به معنـای واقعـی تنهـا فعـل ارادی اسـت در مقايسـۀ دو
رويداد ارادی و غيرارادی کشته شدن شخص در آتـش اظهـار مـیدارد ،پـنج نکتـۀ تصـريحی و تلـويحی از آن
استخراج میکند که سه نکتۀ فوق اصلیترين آنها است ).(See: Gyekye, p. 88
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چنين حکمی دارند ،چرا که «آن دو نيز در تحت اختيار داخل نمیشوند» (احياء ،سوم.)53 ،
به همين دليل آنجا که پيامبر (ص) میفرمايد« :عفی عن أمّتی ما حدثت به نفوسها» يعنی
«برداشته شد از امّتام [مؤاخذۀ] آنچه نفسهای ايشان بدان حديث کنند» ،مراد اين است
که انسان از بابت آنچه «بیاختيار» به ذهن يا قلب او خطور میکند مورد مؤاخذه قرار نمی
گيرد .اينها همان خواطر يا حديث نفسهايند که انسان با آنها «تصميم قاطع» برای انجام
کاری نمیگيرد .امّا در مرحلۀ بعد که شخص حکم به کاری (اعمّ از کردن يا نکردن) میکند،
بسته به اينکه تا چه اندازه در اين مرحله به ارادۀ خود پيش رفته است مورد مؤاخذه قرار
میگيرد .غزالی میگويد« :و امّا دربارۀ [مرحلۀ] سوم که عبارت از اعتقاد و حکم قلب است به
اينکه کاری را انجام دهد ،ترديد است در اينکه بهاضطرار انجام شده يا بهاختيار ،و
[بنابراين] احوال در آن مختلف است .پس به واسطۀ آن قسمت از آن که اختياری است
مورد مؤاخذه خواهد بود و به واسطۀ آن که اضطراری است ،مورد مؤاخذه نخواهد بود».
(احياء ،سوم.)53 ،
اين بيان به روشنی تأثير «اختيار» يا «ارادۀ» انسان را در آنجا که مسئول کارش شمرده
میشود نشان میدهد .به همين دليل غزالی مرحلۀ چهارم را به نحو قاطع مرحلهای میداند
که انسان از بابت آن مورد مؤاخذه قرار میگيرد ،زيرا نقش «اراده» در آن صراحت دارد« :و امّا

چهارم که عبارت از قصد 0انجام دادن است ،پس به واسطۀ آن مورد مؤاخذه خواهد بود ،مگر اينکه
آن را انجام ندهد که در اين صورت محلّ تأمل است .پس اگر آن را از خوف خدای تعالی و پشيمانی
بر اينکه آن را قصد کرده ،ترک کرده باشد نيکیای برايش نوشته میشود .زيرا قصد او بدی بوده امّا
اجتناب از آن و مجاهدهاش ،خود ،نيکی است... .و اگر انجام آن کار به دليل مانعی به تعويق افتد يا به
دليل عذری آن را ترک کند ،نه به دليل خوف از خدای تعالی ،برايش بدی نوشته میشود ،زيرا قصد

او ،که کاری قلبی است ،اختياری بوده است ( ».احياء ،سوم53 ،ـ.)51
با اين توصيف ،غزالی نشان میدهد که آنچه معيار تعيين نيکی يا بدی کاری است که
شخص انجام داده «ارادی بودن» آن است؛ خواه اين ارادی بودن در اعمال قلبی ظهور پيدا
کند ،خواه در اعمال ظاهری يا جوارحی .وی حتّی در توصيف مرحلۀ سوم ،يعنی «حکم» هم
مسئول بودن شخص را موکول به ميزان دخالت اراده در آن میکند.
از سوی ديگر ،اعتقاد غزالی به اينکه مراحل علم ،اراده ،و قدرت در پی يکديگر واقع می
شوند و هنگامیکه انسان در مرحلۀ «علم» به «حکم» رسيد بهضرورت اراده برانگيخته میشود
و به دنبال اراده ،قدرت؛ يعنی اگر کاری «ارادی» بود به ضرورت به دنبال «علم» حاصل شده
 .0همّ
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است (نکـ  :احياء ،چهارم213 ،ـ271 ،211؛ کيميا ،دوم ،)533 ،نشان میدهد که از نظر او

کاری ارادی نمیشود مگر اينکه آگاهانه باشد .او در واقع کار ارادی را برحسب معرفت

تفسير میکند .به بيان ديگر« ،اختياری بودن» کار وقتی از نظر غزالی معنا پيدا میکند که
عقل به «خير بودن» کاری قطع پيدا کرده باشد (نکـ  :احياء ،چهارم .)270 ،در اين حالت
است که گفته میشود شخص کاری را برگزيد يا «اختيار کرد» .به همين دليل است که
غزالی اين آيۀ قرآن« :ال يُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَغْوِ فِيَ أَيْمَانِکُمْ وَلَکِن يُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ و
َاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» (بقره )223/را نيز در ميان آن آيات و شواهدی قرار میدهد که بر مؤاخذه
داللت دارند ،زيرا نشان میدهد که آنچه بیتوجّه و بدون انديشه (يعنی به صورت «لغو»
(نکـ  :ترجمۀ احياء ،سوم )21 ،گفته میشود از سوی خداوند مورد مؤاخذه قرار نمیگيرد.
ولی آنگاه که شخص با تأمّل و انديشه کاری میکند ،يعنی ارادهاش پس از به نتيجه
رسيدن ذهن يا قلب او بر انجام يا ترک کاری برانگيخته شده است ،آن کار ،کار او و کسب
قلب او محسوب میشود و بنابراين از بابت آن مورد مؤاخذه خواهد بود.
با اين حساب ،اگر انسان به نحو آگاهانه و با قصد کاری را انجام دهد ،در هر مرحلهای از
آن که باشد ،يعنی در مرحلۀ «حکم قلبی يا عقلی» يا در مرحلۀ «قصد و تصميم قاطع به
انجام کار» يا «آنگاه که آن کار به انجام میرسد» از بابت آن مسئول است.
غزالی در تبيين اين رأی خود از شواهد گوناگون استفاده میکند ،از جمله از اين شاهد
قاطع که از پيامبر (ص) روايت شده که فرمود« :هنگامی که دو مسلمان با شمشيرشان
يکديگر را مالقات کنند ،پس قاتل و مقتول [هر دو] در آتشاند» .پس پرسيدند« :يا رسول
اللّه اين دربارۀ قاتل [روشن است] ،امّا گناه مقتول چيست؟» فرمود« :زيرا او قتل يار خود را
اراده کرده بود» ( احياء ،سوم.)51 ،
آنگاه غزالی میگويد« :و اين نصّ است در اينکه او به صرف اراده از جملۀ اهل آتش
شده با اينکه به ظلم کشته شده است .پس چگونه گمان میشود که خداوند [انسان را] از
بابت نيّت و قصد مؤاخذه نمیکند ،بلکه هر قصدی در تحت اختيار بنده وارد میشود.
بنابراين به واسطۀ آن مورد مؤاخذه خواهد بود ،مگر اينکه به واسطۀ نيکیای آن را بپوشاند...

ولی خواطر و حديث نفس و هيجان رغبت ،همگی ،در تحت اختيار وارد نمیشوند ،پس
مؤاخذه به آنها تکليف مااليطاق است[ ....و] هر آنچه از اعمال قلبی که در وسع وارد نمی
شود همان است که به واسطۀ آن مورد مؤاخذه نيست( ».احياء ،سوم.)51 ،

او سپس با اشاره به ضرورت تفکيک اين مراحل از يکديگر و بيان خطای کسانی که
گمان میکنند «هرچه بردل میگذرد از قبيل حديث نفس است» و بنابراين شخص را از
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بابت خود مسئول نمیکند میگويد« :و چگونه به واسطۀ اعمال قلبیای چون کبر و عجب و ريا
و نفاق و حسد و همۀ خبائثی که عمل قلبیاند ،مؤاخذهای نباشد؟ در حالی که سمع و بصر و فؤاد
همگی از بابت آن مسئولاند؟ 0يعنی آنچه در تحت اختيار وارد میشود .پس اگر نگاه بیاختيار
به نامحرم افتد به واسطۀ آن مورد مؤاخذه نيست ،پس اگر به دنبالش دوباره نگاه کند از بابت آن
مورد مؤاخذه است ،زيرا که به اختيار بوده است .پس خطورات قلبی هم همينگونهاند ،بلکه قلب
به اينکه مؤاخذه شود اولی است زيرا که آن اصل است( ».احياء ،سوم51 ،ـ.)57
امّا موضوعی که توجّه به آن در اينجا اهمّيّت فراوان دارد اين است که چگونگی به
کارگيری اراده ارتباط کاملی با ساير اجزای شخصيّت و چگونگی سير انسان پيدا میکند .در
واقع تا پيش از آنکه انسان به سطحی از استکمال نفسانی دست پيدا کند که «اختيار» يا
«آزادی اراده» ،به معنای واقعی تحقّق پيدا کند ،نمیتوان «اراده» را به منزلۀ شرط اصلی تعيّن
بخش به افعال او در نظر گرفت و اين همان ديدی است که غزالی در ارتباط با افعال اختياری
انسان ابراز میدارد :افعال اختياری در عين حال که اختياریاند جبریاند .تحليل اين ديدگاه
2
غزالی میتواند کمک شايانی به فهم ديدگاه او نسبت به ساحت ارادی انسان بکند.
 .7رأی غزالی در افعال اختیاری
برای دريافت ديدگاه غزالی در بحث اختيار انسان الزم است به ديدگاه خاصّی که وی نسبت
به مسئلۀ علّيّت دارد نظری بيفکنيم.
غزالی اصل علّت و معلول را انکار کرد و به جای آن اصل توحيد و ادارۀ عالم بر مبنای
«حق» را نشاند .در اين منظر هر آنچه در عالم روی میدهد و هر چيزی در هر وضعيّتی که
قرار دارد ،نمیتواند در آن وضعيّت باشد مگر اينکه کلّ حيات عالم ،بر وفق علم و ارادۀ
االهی ،به صورت شرطهايی ضروری برای تحقّق آن در نظر گرفته شوند .بنابراين« ،فهم»
حقيقی هر رويداد يا هر پديدهای در عالم به معنای فهم همۀ شرطهای موجود شدن آن،
همۀ نسبتهايی که با ساير موجودات دارد ،و نقشی که در حرکت کلّ آفرينش دارد است؛
زيرا همه چيز در عالم ،از منظر االهی ،بر مبنای همان ضرورتی رخ میدهد که جلوۀ علم و
ارادۀ مطلق االهی است.
 .0اشاره به آيۀ «وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُوالً » (اسراء )91/که
غزالی آن در شواهد مربوط به مواردی که انسان را مسؤول میکند ،ذکر میکند (نکـ  :احياء ،سوم ،ص .)55
 .2علی عيسی عثمان در کتاب انسان از ديدگاه اسالم به صورتی شايسته به واشکافی اصولی کـه نظريـۀ غزالـی در
خصوص «اختيار» بر آنها بنا شدهاند میپردازد و ديدگاه غزالی را دربارۀ افعال اختياری انسان تحليل میکند .در
قسمت بعد از اين تحليل استفاده کردهايم (نکـ .)Othman, C. of M., pp. 150-156 :
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نگاه کردن از منظر االهی ،اختيار انسان را نيز در درون چنين نظامی قرار میدهد .از اين
منظر کلّ شخصيّت يک فرد ،به هر نحوی که رشد کرده ،همۀ عواملی که در اين رشد مؤثر
بوده ،نوع فهم و تعقّل او ،که خود حاکی از ميزان و نوع انسجامی است که ميان ابعاد
گوناگون شخصيّت موجودند ،و نيز حاکی از خصائص ،انديشهها ،و اهدافی است که مخصوص
به هر مرحله از رشدند ،و نيز حالت آن لحظه و شرايط بيرونی و ساير عوامل ،همگی شرط
هايی میشوند که انتخابها و رفتار فرد را در يک وضعيّت خاصّ تعيّن میبخشند.
حال در ميان همۀ عواملی که موقعيّت فرد را میسازند ،ميزان «فهم» يکی از مهمترين
شرطها است و احساس ترديد ما نسبت به برگزيدن يک امکان از ميان چندين امکان قابل
تصوّر نيز کيفيّتی از فهم ما و در نتيجه از شرطهای دخيل در تعيين نتيجه است .به همين
لحاظ هنگامی اختيار واقعی در کار است که طبيعت شخص با رشد فهم او متناسب باشد.
بنابراين هنگامی که شخص به مرتبۀ استکمال نفس میرسد میتواند به منزلۀ يک کلّ
منسجم تحت فرمان «قلب»اش عمل کند .در واقع ،او میتواند شرايط بيرونی را بفهمد،
اهمّيّت آنها را نسبت به خودش درک کند ،و بفهمد که چگونه معرفت او نسبت به آنها او
را قادر میسازد تا مطابق با خواستههای خود روی نتيجه تأثير بگذارد ،درحالیکه معموالً
افراد ،اگر در موقعيّتی فاعل فعلی باشند ،از شخصيّت خود و از تعقّل و اوصاف و اهداف خود،
به منزلۀ چيزهايی که نسبت به نتيجۀ مورد نظر شرط محسوب میشوند ،آگاهی ندارند و
داشتن «اختيار» به معنای واقعی مستلزم چنين آگاهیای است؛ يعنی آگاهیای که از
منظری بيرونی ،همچون منظر االهی ،حاصل میشود :فهم رفتار شخص در شرايط ضروری
آن و تأثير گذاشتن بر شرايط برای توليد نتيجۀ دلخواه.
هر فرد از آن حيث که جزئی از کلّ موقعيّتی است که در آن هست ،بايد آن کلّ رابفهمد
و بداند که اهدافاش چيست و چه چيزهايی به او کمک میکنند تا به سوی اهدافاش
حرکت کند ،و از سوی ديگر به لطف االهی اعتماد کند تا بتواند «شرط» اصلی تعيّنبخش در
موقعيّتی که قرار دارد باشد .در اين صورت است که میتوان او را «مختار» دانست.
بنابراين ميزان بصيرت انسان در چگونگی نگاه او به مسئلۀ «اختيار» کامالً تأثيرگذار است.
هنگامیکه از دريچهای تنگ بدان مینگريم تنها محدودهای ناچيز از آنچه رخ میدهد را
مورد توجّه قرار میدهيم ،يعنی ارتباط فعل با ارادهای که مبنای آن قرار گرفته ،درحالیکه
هرچه اين منظر وسيعتر میشود و به بصيرتی جامع میرسد ،حوزۀ بسيار وسيعتری از
عوامل دخيل در تحقّق يک فعل پيش چشم گشوده میشود ،تا آنجا که همه چيز در تحت
سيطرۀ مطلق علم و ارادۀ االهی ديده میشود.
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بدين لحاظ ،هنگامیکه غزالی افعال را به سه دستۀ افعال طبيعی (مثل فرو رفتن بدن در
آب) و افعال ارادی (مثل نفس کشيدن) و افعال اختياری (مثل نوشتن) تقسيم میکند ،در
حيث ضرورت اين افعال ،تفاوتی ميان آنها نمیبيند (نکـ  :غزالی ،احياء ،چهارم.)271 ،
يعنی همانگونه که فرورفتن بدن در آب به ضرورت رخ میدهد ،نفس کشيدن و نوشتن هم
به ضرورت رخ میدهند .تفاوت در اينجاست که در دو دسته افعال ارادی و اختياری ،علم به
مطلوبيّت فعل مقدّم بر ارادۀ انجام آن میشود و اين علم در افعال ارادی علمی است که بی
درنگ حاصل است امّا در افعال اختياری ،به دليل ترديدی که دربارۀ خير بودن يا نبودن
فعل در فاعل هست ،پس از سنجش و تأمّل حاصل میشود .با اين حساب ،میتوان گفت که
فرآيند رسيدن به تصميم در اين دو دسته فعل متفاوت است.
آنجا که فعل اختياری میشود و حکم جزمی عقل يا قلب به خوب بودن يا الزامی بودن
فعل پس از سنجش و تأمّل حاصل میگردد ،ارادۀ انجام فعل اختياری ارادهای خاصّ است؛
يعنی ارادهای است که پس از جزم شدن علم به اينکه کاری شايسته است و بايد انجام شود
پديد میآيد ،و در پی خود تعارض ميان انگيزههای گوناگون را فرو مینشاند تا به دنبال خود
«قدرت» و «حرکت» را پديد آورد .غزالی میگويد« :بهتحقيق ،اراده تابع علم است؛ علمی که
حکم میکند به اينکه چيزی موافق تو است[ .امّا] برخی از چيزها چناناند که مشاهدۀ
ظاهری يا باطنی تو ،بدون حيرت و ترديد حکم میکند به اينکه آن چيز موافق تو است و
برخی آن گونهاند که عقل در آن ترديد میکند .پس آنکه بدون ترديد به آن حکم میکنيم
اين است که مثالً کسی که با سوزن قصد چشم تو میکند يا با شمشير قصد بدن تو را ،در
علم تو ترديدی نيست در اينکه دفع آن برايت خير و موافق است ،پس بهناچار اراده به وسيلۀ
آن علم برانگيخته میشود .و قدرت به واسطۀ آن اراده و حرکت پلکها به ]اينکه آن را[
دفع ]کند[ و حرکت دست به دفع شمشير ،امّا بدون انديشه و فکر؛ و اين با اراده است .امّا
برخی چيزها هستند که [قوّۀ] تمييز و عقل در آن توقّف میکند و نمیداند که آن چيز
موافق است يا نه .پس نياز به انديشه و فکر است تا تشخيص دهد که خير در انجام دادن
است يا در ترک کردن .پس آنگاه که از راه فکر و انديشيدن علم حاصل شود به اينکه يکی
از آن دو خير است آن هم ملحق میشود به آن موردی که بدون انديشيدن و فکر قطع
حاصل شده بود .بنابراين در اينجا هم اراده برانگيخته میشود همانگونه که برای دفع
کردن شمشير و سوزن برانگيخته میشد .پس وقتی که برای انجام دادن آنچه برای عقل
روشن شده که خير است ،برانگيخته شود ،اين اراده را «اختيار» مینامند ،که مشتق از خير
است؛ يعنی برانگيختگیای است برای آنچه برای عقل روشن شده که خير است و اين عين
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همان اراده [در افعال ارادی] است ،که در برانگيختگی آن در انتظار آنچه آن اراده در انتظار
است نمیشود؛ يعنی روشن شدن خير بودن فعل دربارۀ آن .جز اينکه خيريّت در دفع
شمشير بدون انديشيدن روشن شد و بلکه بهبداهت روشن بود ،درحالیکه اين يکی به
انديشيدن نيازمند است .پس اختيار عبارت از ارادۀ خاصّی است که در آنچه برای ادراک آن
توقّفی هست ،به اشارۀ عقل برانگيخته میشود( ».غزالی ،احياء ،چهارم271 ،ـ.)270
به اين ترتيب ،غزالی اختياری بودن فعل را به سطح معرفت ارجاع میدهد .يعنی اينکه
اگر عقل به خير بودن کاری حکم کند ،ارادۀ انجام آن بهضرورت برانگيخته میشود .بنابراين
مسئلۀ اصلی برمیگردد به اينکه عقل در اين حکم کردن خود چه وضعيّتی دارد .به بيان
عثمان« ،مسئله به اين میانجامد که آيا قلب آزادانه تصميم میگيرد يا نهOthman, ( ».
 )153و اگر قرار باشد آزاد بودن يا نبودن «قلب» (يا «عقل») برای رسيدن به يک حکم قطعی
روشن شود ،بايد هم همۀ آنچه بيرون از او وجود دارد در نظر گرفته شوند ،هم خود فرد
تصميم گيرنده و ميزان بصيرتی که نسبت به شرايط آن موقعيّت دارد ،هم سطح و نوع رشد
وی ،که جلوهای از کلّ شخصيّت او است ،و همچنين توانايی انجام دادن کارهايی که برای
تحقّق نتيجۀ دلخواه الزماند.
توجّه به اين همه سبب میشود که غزالی فعلی را که بهظاهر اختياری به نظر میرسد به
نحو مطلق اختياری نخواند ،بلکه آن را در آنِ واحد هم جبری و هم اختياری بداند :جبری از
موقف بيرونی ،به اين معنا که انسان در لحظۀ انجام فعل صرفاً محلّ و مجرايی است برای
همۀ اين شرطها .و اختياری به معنای اينکه انسان محلّی است که نوعی «اراده» در درون او
بهضرورت به وجود میآيد ()See Othman, 154؛ «پس او مجبور بر اختيار است» (غزالی،
احياء ،چهارم.)270 ،
اين نظريّهای است که غزالی دربارۀ افعال اختياری انسان ابراز میدارد و بر اساس آن،
ديدگاه ساير مکاتب زمان خود را تا حدودی و نه کامالً ،بر حق میبيند .چنانکه جبرگرايان
را از موقف قوانين جاودانه ای که بر کل حرکت عالم سيطره دارد (سنّة) بر حق میداند.
همانگونه که آموزۀ اختراع را از موقِفِ تغيير در عالم پديداری و اينکه هرچه در عالم پديد
میآيد به ارادۀ االهی پديد میآيد ،و آموزۀ کسب را از اين موقف که افعال انسان ممکن
است مخالف يا موافق دستورات دينی باشند .خالصه اينکه پاسخ به پرسش مربوط به اختيار
بشر در افعال خود منوط است به موقفی که از آن موقف پرسش طرح میشود .از موقف
االهی ،که در آنجا کلّ حيات عالم در حرکت جاودانه و تفصيلیاش مورد مالحظه قرار می
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گيرد ،انسان آزاد نيست .از موقف عقل متعارف بشر ،که از آنجا تنها برخی از شرطهای يک
فعل شناخته شدهاند ،به نظر میرسد که انسان آزاد است .مشابه اين موقف ،موقف طاعت يا
عصيان متعارف فرد نسبت به دستورات دين صوری است .در اين مورد فرد «احساس می
کند» که برای طاعت يا عصيان آزاد است .و از موقف غايت نهايی انسان و سفر او و ادای
«امانت»اش ،اختيار در ميزان و نوع رشدی است که در فهم او حاصل شده و خود اين فهم
شرطی ضروری در موقعيّت يک فعل و نتيجۀ آن است ( Othman, 156; Abrahamov,
.)53
جملۀ آخر علی عيسی عثمان گويای ارتباط عميق ساحتهای عقيدتی و عاطفی ـ ارادی
انسان با يکديگر ،از ديد غزالی است .از يک سو ،غزالی ساحت ارادی را تابعی نسبت به
ساحت معرفتی قرار میدهد ،يعنی اينکه تا علم به موافقت چيزی برای انسان حاصل نشود
ارادۀ او برانگيخته نمیشود .بنابراين ،او اراده را مشروط به معرفت میداند .از سوی ديگر ،نوع
ارادۀ انسان و افعالی که بر اساس آن انجام میدهد ساحت عقيدتی شخص را تحت تأثير
خود قرار میدهد ،و اين موضوعی است که بايد به نحو مستقلّ مورد بررسی قرار گيرد.
 .8نتیجه

جايگاهی که ساحت ارادی نفس انسانی در نظر غزالی دارد جايگاهی ويژه است ،تا آنجا
که وی حتّی دستيابی به معرفت عالی يقينی را که عبارت از غايت نهايی حرکت
استکمالی انسان است نيز مستقيماً مبتنی بر آن قرار میدهد و بر نقش ويژۀ مجاهدت و
رياضت در دستيابی بدان تأکيد میکند.
اين ساحت در آثار غزالی با عنوانهای «قوّۀ محرّکه»« ،قوّۀ عامله»« ،اراده» ،و «قدرت» ياد میشود و
در دو سطح حيوانی و انسانی ،بر کلّ جنبۀ فعّاالنۀ نفس انسان داللت دارد و شامل مبادی فعل ارادی
میشود .البتّه اراده در معنای خاص خود تنها بر جنبۀ برانگيزانندگی حيث تحريکی نفس داللت دارد.
غزالی در معرفی ساحت ارادی نفس انسانی از تعابير «قوّۀ عامله»« ،عقل عملی»« ،اراده» ،و
«قدرت» استفاده میکند که ،چنانکهه مالحظه میشود ،وی از هر سه واژۀ «عقل»« ،اراده» ،و
«قدرت» در اين معرّفی بهره میگيرد و توجّه ويژۀ خود را به يافتن ارتباط ابعاد گوناگون سرشت
انسان نشان میدهد.
در باب اينکه آيا عقل عملی از ديد غزالی در ساحت معرفتی جای داده میشود يا در
ساحت ارادی ،ناسازگاریهايی در سخنان گوناگون وی ديده میشود ،امّا در جمع ميان آنها
میتوان گفت که عقل عملی به معنای آن جنبهای از ساحت معرفتی که ادراک ارزشها و
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تکاليف به واسطۀ آن صورت میپذيرد نقش ويژۀ خود را در تحريک انسان به انجام افعال ايفا
میکند و بنابراين به نظر میرسد که قلمداد کردن آن در ساحت ارادی تنها از حيث
تأکيدی است که بر ارتباط ساحت معرفتی با ساحت ارادی يا نقشی که معرفت به ارزشها و
تکاليف در سوق دادن نفس به افعال مربوط به آنها دارد صورت میپذيرد.
جای دادن عقل عملی در ساحت معرفتی نفس از يک سو و اطالق آن به ساحت ارادی
از سوی ديگر ،گويای اهمّيّتی است که غزالی برای حضور عنصر آگاهی در افعال ارادی قائل
است .غزالی شکلگيری فعل ) (actionبه معنای واقعی را تنها منوط به وجود ارادۀ برخاسته
از آگاهی میشمرد.
اين موضوع در بحثهای «معنای حقيقی فعل»« ،نقش ارادۀ آزاد (اختيار) در ارزيابی
اخالقی افعال» ،و «تبيين مفهوم اختيار» پیگرفته شد و نشان داده شد که به نظر غزالی اگر
انسان آگاهانه و با قصد کاری را انجام دهد ،در هر مرحلهای از آن (مرحلۀ «حکم قلبی يا
عقلی» يا در مرحلۀ «قصد و تصميم قاطع به انجام کار» يا «آنگاه که آن کار به انجام می
رسد») از بابت آن مسئول است.
نيز آنچه در ديدگاه خاصّ غزالی در بحث افعال اختياری جلب نظر میکند تأکيد
ويژهای است که وی بر عنصر فهم يا ادراک عقالنی برای درک خير بودن فعل و
برانگيخته شدن اراده پس از آن دارد.
به نظر غزالی ،اختيار ارادۀ خاصّی است که در آنچه برای ادراک آن توقّفی هست ،به
اشارۀ عقل برانگيخته میشود .به اين حيث بايد گفت که ديدگاه خاصّ غزالی در خصوص
بحث اختيار بسته به موقفی که از آن موقف به فعل اختياری نظر میشود متفاوت می
گردد .نگريستن به فعل اختياری از منظری چونان منظر االهی آن را در بستر ضرورت
های منجر به ايجاد فعل قرار میدهد و موقف عقل متعارف بشر که تنها برخی از شرط
های فعل در آن شناخته شدهاند او را آزاد معرّفی میکند و موقف غايت نهايی وی
اختيار را در ميزان و نوع رشدی میبيند که در فهم او حاصل شده است.
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