
 
 

  حسن و قبح شرعی غزالیۀتحلیل مبانی معرفتی نظریّ
 

 ١پورسینا) میترا( زهرا
 )٢٢/٣/١٣٩١: ریخ پذیرش مقاله تا ـ٢٨/٩/١٣٩٠: تاریخ دریافت مقاله(

 چکیده
شهرت اعتقاد غزالی به ناتوانی عقل در تشخیص حسن و قبح و نیازمندی به شرع برای 

ی غزالی نه که این رأ ا اینحکم کردن به حسن و قبح امور بر کسی پوشیده نیست، امّ
تقاد وی به یابی به معرفت اخالقی بلکه ناشی از اع از سر اعتقاد به ناتوانی عقل در دست

. ه واقع نشده استهای اخالقی است چندان مورد توجّ پذیری عقل از آلودگی آسیب
 به جدّ های اخالقی اعتقاد ندارد بلکه به  معرفتی نه تنها به ناتوانی عقل در حوزۀغزال

ثیرات از دید او عقل در وضعیتی که از تأ. کارآیی ساختاری اخالقی عقل معتقد است
عقیدتی برکنار است، قادر به تشخیص حسن و قبح است به رهای غی منفی ساحت

گونه که هست بدو  یابد که خداوند حق را آن  می نبوی قابلیتۀنحوی که در مرتب
که به  نخست این: رسد  میاین رأی در این مقاله با بررسی سه مبنا به اثبات. بنمایاند

که از دید او عقل فی  وم اینای عقالنی است؛ د ۀ نبویِ معرفت مرتبهاعتقاد غزالی مرتب
های  که در نگاه غزالی آلودگی  سوم ایننفسه قادر به تشخیص حسن و قبح امور است؛ و

های اخالقی  یابی به معرفت غایت عمیق بر توانایی عقل در دست هاخالقی تأثیری ب
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 درآمد. ١

 به نحـوی کـه گـاه        ، فکری او شهرت فراوان دارد     های مهمّ  ستیزی غزالی در شاخصه    عقل
های او   برد و ضرورت پی بردن به مبانی دیدگاه         می تدقیق در آثار او را به محاق فراموشی       

یابی   این موارد شهرت غزالی به ناتوان دیدن عقل از دست          از جملۀ . دارد  می را از نظر دور   
سـره    است که در آن حسن و قبح افعال را یک          ، اخالق ۀه در حوز   خاصّ ،قینیبه معرفت ی  

 .ها ناتوان دانسته است به شرع ارجاع داده و عقل را از ادراک و حکم به آن
تصریحاتی که غزالی در برخی از آثار خود به این رأی دارد به نحوی که او را در برابر                   

یـابی بـه     خصوص ناتوان دیدن عقل از دسـت      ی وی در     نیز رأی کلّ   دهد  می معتزلیان قرار 
شوند، این رأی را در چارچوب نظام فکـری او بـا              می معارفی که غیبی یا وحیانی خوانده     

بـه   دهد کـه غزالـی،      می تر نشان  های دقیق  ا بررسی دهد؛ امّ   می سایر اجزائش سازگار قرار   
یـابی بـه     در دست های مطلق عقل      و معتقد به توانایی    ١عکس، اندیشمندی عمیقاً عقالنی   

 . های اخالقی است ی معرفتمعرفت، حتّ
ترین منبع معرفتی در انسان عقل و باالترین غایت وجودی انـسان             به اعتقاد وی عالی   

 .)١٤٩،  ٢معـارج غزالـی،   : ـ  نک(تبدیل شدن به عالمی عقالنی مشابه کل عالم وجود است           
 ۀاخالقی است تـا در سـای      ـ    فرآیندی معرفتی  یابی به چنین غایتی مستلزم طیّ      اما دست 

تـرین جلـوه و     ارادی بـه عـالی   ــ  هـای عـاطفی   آن عقل بتواند در بستری از تربیت ساحت   
 ٣.ت خود دست یابدفعلیّ

 این مبنا در قائل شدن غزالی به دیدگاه حـسن و قـبح شـرعی نقـش اصـلی را ایفـا                      
ری نـاتوان از    توان از سخنان او دریافت که عقل به لحاظ سـاختا            می کند به نحوی که    می

ـ     ارادی ـ  هـای عـاطفی   ا تـأثیرات منفـی سـاحت   تشخیص حسن و قبح افعـال نیـست امّ
 نبـوی   ۀ ارتباط با مرتبـ    ۀتوانند کارکرد آن را به حدی به انحراف ببرند که جز در سای             می

های اخالقی در آن منتفی است قادر به حرکت در مـسیر رشـد               معرفت که تأثیر آلودگی   
به اثبات رساندن ایـن رأی  . تشخیص صحیح حسن و قبح نباشد   صحیح خود و در نتیجه      

 .آید  میبا تکیه بر مبانی ذیل به دست

                                                                                                                                                                             
 . نگارنده قصد دارد این ادّعا را در مقالۀ دیگری به اثبات برساند.١
 .١٦٩ـ١٦٦، الحقیقة: نکـ  به غزالی معارج القدسبرای استدالل بر صحّت انتساب کتاب . ٢
 :نکـ ) مرتبۀ نبوی(ترین مرتبۀ معرفتی  یابی به عالی برای تحلیل تفصیلی چگونگی این سیر در دست. ٣

Othman, Ali Issa, The Concept of Man in Islam in the Writings of al-Ghazali, Cairo, 1960. 
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ای پیراسته از شک و خطا اسـت کـه بـه لحـاظ       معرفت مرتبهنبوی ۀبه نظر غزالی مرتب ـ  ١

 .شود  میماهوی با معرفت عقالنی یگانه و به لحاظ وجودی استکمال همان مرتبه محسوب
ت فطری و نیز در حالت پیراستگی [ها در وضعی   ی عقل عموم انسان    به سخن غزال   ـ٢

 .اخالقی قادر به تشخیص خیر و شر یا حسن و قبح است
تواند   می جا است که   های اخالقی و اشتغال به دنیا در کار عقل تا آن            تأثیر آلودگی  ـ٣

 .های اخالقی شود  معرفتۀکلی مانع کارکرد عقل در حوز هب
های اخالقـی     معرفت  حوزأل توانیم نقشی را که عقل در       می نی فوق اینک با بررسی مبا   

 .کند دریابیم  میایفا
 

 ای عقالنی و پیراسته از شک و خطا ۀ نبویِ معرفت، مرتبه مرتب.٢
بسیاری از بیانات غزالی حاکی از این است که وی در جستجوی دست یافتن به معرفتی                

بـه  ) ٢٦ ،منقـذ  غزالـی، : ـ  نکـ (ته باشـد    یقینی که به بیان خود وی از شک و خطا پیراس          
ـ          ای از معرفت در وجود انسان تفطّ       مرتبه ق در مرتبـۀ    ن یافت که ورای عقـل و قابـل تحقّ

 در ایـن مرتبـه بـه حقـایق          عای وی انسان   به ادّ  .)٧٢ـ٧٠،  منقذغزالی،  : ـ  نک (نبوی است 
یابی به   ه دست ای است که عقل قادر ب      یابد و این مرتبه     می گونه که هستند دست     آن اشیا

توان رأی واقعی     که نمی  دهند  می ا بیانات بسیار دیگری در آثار غزالی نشان       آن نیست؛ امّ  
 .  ی کرداو را در همین صورت ساده و صریح تلقّ

 در کاربردهـای گونـاگون و بیانـات صـریحی از غزالـی کـه                »عقـل «کارگیری تعبیر    به
 ی انسان را در معرفت، عقالنی قلمـداد        کمال ترین مرتبۀ  ز این دارند که وی عالی     حکایت ا 

  انسانی در معرفت کـه ایـن قابلیـت را فـراهم    ۀ بر کل مرتب   »عقل« و اطالق تعبیر     کند می
 نظـر دیگـری را      ١ نبوی و قدسی صعود کند     ۀ استداللی به مرتب   آورد که عقل از مرتبۀ     می
 .کشد  میدیدگاه غزالی در خصوص عقل پیشۀ باردر

ای ورای عقل،  همعتقدند که غزالی مرتبة نبوی معرفت را مرتبکه بسیاری  با وجود این 
داند و تصریحات فراوانی از بیانات خـود وی           می و یا به بیانی دیگر، خارج از تیررس عقل        

رسـاند    می ه در آثار وی رأی دیگری را به اثبات        ر است، لکن مداقّ   هم حاکی از همین تفکّ    
 عقالنی و نبوی است بلکه داللت بـر وحـدت           ۀکه نه تنها حاکی از ارتباط عمیق دو مرتب        

                                                                                                                                                                             
هـای   پـژوهش ، »ن عقـل در نظـر غزالـي   بخشي به کاربردهاي گوناگو  نظام«،  )زهرا(پورسینا، میترا   : نکـ  . ١

 .٤١، شمارۀ ١٣٨٨، سال یازدهم، پاییز فلسفی ـ کالمی
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این رأی که باید به استقالل و به تفصیل مـورد بحـث             . کند  می ماهوی آن دو در نظر وی     

گیرد تا روشن شود که غزالـی در          می ه قرار قرار گیرد در این نوشتار با اشاراتی مورد توجّ        
 رسـد   مـی   ظـاهر بـه نظـر      چه در  تر از آن   ای عمیق   حسن و قبح خود به مبانی      ۀابراز نظریّ 

 . اندیشیده است می
 انـسانی   ۀ عقلـی یـا مرتبـ      ۀشناسی غزالی انسان با وارد شدن به مرتب        معرفتدر نظام   

 به کـار    ۀآید که در نتیج      عقلی، و معلوماتی نائل می     ۀلیّات، قواعد اوّ  یّمعرفت به ادراک کلّ   
 پس از آن، مرتبۀ   . وندش  ی تحصیل می  و با به کارگیری اصول و قواعد منطق       » فکر«افتادن  

ق به آینده است، متعلّکه تواند عیناً و آنچه را  یابد که در آن می      دیگری در درون خود می    
ها ناتوان است دریابد؛ این مرتبـه همـان           پیش از ادراک آن    ۀو اموری را که عقل در مرتب      

از » نبـوی روح  «وان  که غزالی با عن   ) ٧١ـ٧٠،  منقذغزالی،  : ـ  نک( نبوی معرفت است     ۀمرتب
 .)١٦٦ مشکوه،غزالی، : ـ نک (کند آن یاد می

مراتـب معرفتـی، از جملـه عقـل، بـه           ۀ   نبـوی ِمعرفـت، همـ      ۀبه نظر غزالی در مرتبـ     
ال  و بنابراین سه خاصیت اصلی نبوت عبارت از کم         ١یابند  می ترین کمال خود دست    عالی

غزالـی،  : ـ  نکـ (  نفـسانی اسـت    ۀ متخیله، و کمال قـو     عقل نظری، کمال عقل عملی و قوۀ      
ي حقایق کلّ «تواند به عالم باال روي کند و           از دید او انسان با عقل مي       .)١٤٥ـ١٣٥،  معارج

  آن از مـأل    ۀعلوم ضروري و نظري را که همان علوم یقیني صادق از ازل تا ابدند به وسیل               
او، علم به خداي تعالي، صفات      ). ٢٦٤،  العمل  میزانغزالی،  (» فرا گیرد ) جهان برین (اعلي  

ـ هاي جهان، و نیز ضروریات اوّ       ها و فرستادگان او، و انواع آفریده       مالئکه، کتاب   عقلـي،   ۀلیّ
یـاد  » عقل نظـري  «اند با همین توانایي که از آن با نام            که علوم حقیقي و حکمت حقیقي     

 .)١/٣١،  احیـا ؛ نیز   ٢٢٩ و   ٢٦٤،  ٢٠٥ میزان العمل، غزالی،  : ـ  نک (شوند  می کند کسب   مي
نظـری  ] عقـل  [ۀبرترین فرد در نوع بشر آن کسی است کـه در قـو            «ست که   وی معتقد ا  

 ۀنیـاز گـردد، و در قـو         م بشری بی  کمال حدسی به او داده شود تا جایی که اساساً از معلّ           
 آنچـه در عـالم محـسوس        ۀکه به واسط  ] به نحوی [متخیله استقامت و اهتمام داده شود       

م در عالم نفسانی اسـت مـشاهده کنـد و در            است بدان التفات نورزد تا آنچه از اصول عال        
]  متخیلـه ۀقـو [= چـه در آن جریـان دارد بـرای آن       ش بیابد، تا عالَم و آن     ا  بیداری محقق 

اش چنان باشد که در عالم طبیعت تا جـایی             نفسانی ل و بدان منتقش گردد؛ و قوۀ      متمثّ
                                                                                                                                                                             

نگارنده چگونگی ارتباط مراتب گوناگون معرفتی با یکدیگر و چگونگی آن در عالیترین مرتبۀ معرفتـی                . ١
 .  مورد بحث قرار داده است"تأثیر گناه بر معرفت"را در پژوهش با عنوان 
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 ١.)١٤٥، معارجغزالی،  (» نفوس سماویه برسدۀتأثیر کند که به درج

 عقل مستفاد یا عقـل قدسـی        ۀ عقل نظری که او را در مرتب       ۀیدن نبی به کمال قو    رس
غایـت سـریع بـه       شود که نبی از راه حدسی به        بب می ای است که س     دهد به گونه    قرار می 

های عادی آمـادگی نفـس بـرای اشـراق       به بیان دیگر، اگر در انسان     . معقوالت دست یابد  
) ع(شود، در انبیا علّم بشری حاصل میه طریق تعقل فعال از طریق طی مراحل فکری و ب    

 نیـاز   او را در اکثـر احـوال از تعلّـم و تفکـر بـی              «رسد که      می ی از قوت   حدس به حدّ   ۀقو
وسـایط و دالیـل   شـوند و   در این صورت علوم برای او به نحو دفعی حاصل مـی    . سازد می

ت صفا و کمال    گردند؛ پس این امکان هست که کسی به دلیل شدّ           با آن حاصل می   ] هم[
 هـر چیـزی     جا کـه دربـارۀ     اتصال به مبادی عقلیه، صاحب نفسی تأیید شده باشد، تا آن          

ال است به نحو دفعی یا نزدیک به آن در ور گردد و صورتی که در عقل فعّ   حدس او شعله  
های  که نه تقلیدی بلکه یقینی و همراه با حدود وسطی و برهان     آن مرتسم شود، ارتسامی   

 .)١٤٢، معارجغزالی،  (»ل آشکار استروشن و دلی
ات آن را با تعابیری قریب به همـین مـضامین بـرای             کرّ هاین وضعی است که غزالی ب     

صاف از کدورات اسـت و انـوار       تابناک و «از دید او عقل قدسی نبوی       . کند  ینبی ترسیم م  
بـه  ذهن اسـت،    حدس و تیز    د از سوی خداوند است، درست     درخشند، مؤیَّ   علوم در آن می   

چـه از معقـوالت را کـه          اعلـی، آن    مـأل  ۀفکر و نظر نیازی ندارد و از انوار علوم، به واسـط           
شـود، تـا      ، بـر او افاضـه مـی       ها همراه با براهین آن   بخواهد، بلکه آن وقت هم که نخواهد،        

اش   چه از معقوالت بر او استیال یافته است بر خیـال و حـس              جا که گویی از کثرت آن      آن
هـای   شود، و با مثـال  پس این نقش از معقول، محسوس و مخیّل می    . ندک  تابش می ] هم[

که در   گویی در عین ایندهد، پس تو کند و از آن خبر می مناسب با آن از آن حکایت می
 او عقول را    ...کند؛    عالم قدس اتصال پیدا می    کَنَد و به      های بدن است آنها را بر می       پوسته

 عقـل قدسـی نبـوی     او به فعلیت در آید؛ پس این همـان          که   آورد نه این    به فعلیت در می   
 .)٦٥، ص معارجغزالی،  (»...است

                                                                                                                                                                             
نبوت و والیت از درجات شرف دل آدمـی اسـت و            ... «: آیند   بدین بیان می   ١/٣٤،  کیمیا این خواص در  . ١

یکی، آن که عموم خلق را در خواب کشف شود وی را در بیداری کشف              : حاصل آن سه خاصیت است    
دوم آن که نفس عموم خلق جز در تن ایشان اثر نکند و نفس وی در اجسامی که خارج از تـن        . کنند

سـیم آنچـه از علـوم       . د، بر طریقی که صالح خلق در آن باشد تا فسادی نبـود در آن              وی است اثر کن   
 .»...عموم خلق را به تعلم حاصل شود وی را بی تعلم حاصل شود از باطن خویش 
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ولو آتـشی بـدان نرسـد       «گوید که نفس نبی چنان است که          به همین دلیل غزالی می    

،  مـشکوة ؛ و٥٦، معـارج  : ـنیز نک. ٥٣، معارجغزالی، (» ش برافروزد ا  نزدیک است که روغن   
در این مرتبه جـنس     . ی نیازی به برافروخته شدن ندارد     ؛ گویا که او در تابناک     )١٧١ـ١٧٠

وجـود، در کـل      ۀ انسانی بـه مبـادی اولیـ       رسد و قوۀ    میت  حیوانی و نوع انسانی به تمامیّ     
 .)٥٢، معارجغزالی،  (یابد خود، مشابهت می

حرکت کلی از    هه این سخنان بدین معنا نیست که غزالی این مرتبه از معرفت را ب             البتّ
کارگیری تعابیری چون وسایط و دالیل، و حدود وسطی          بیند؛ چنانچه به   ی م  خالی فکری

 روح   االنوار مشکوةکه غزالی در     ه به این   نیز با توجّ   ١.ها خالی از اشاره بدان نیست      و برهان 
 را عقل نظری ۀشده به وسیل  و نیز  معقوالت تحصیل٢کند  میتقسیم  را به دو قسمفکری

، همچنـین   )٢٠٥،  میـزان غزالی،  : ـ  نک(داند    می ز راه الهام  اعم از معقوالت تحصیل شده ا     
، احیـا غزالی،  : ـ  نک(داند    می م بر آن   را مسبوق به دو معرفت مقدّ      هر نوع معرفتی  تحصیل  

از ) قلبـی ( نبـوی    ۀتوان سخن فوق را حاکی از جدایی مرتب         نمی )٩٥،  معارج: ؛ نیز ٤/٤٥٢
 .  فکری دانستۀمرتب

استداللی  ـ   عقلیۀز معرفت نه تنها به لحاظ ماهوی با مرتببه اعتقاد وی این مرتبه ا

                                                                                                                                                                             
مالحظاتی را در خصوص تفاوتی که غزالـی میـان          الحقیقة فی نظر الغزالی     سلیمان دنیا در کتاب خود      . ١

دارد کـه     که غزالی صریحاً اظهـار مـی       کند و در باب این      ی قائل است طرح می    معرفت الهامی و اکتساب   
کـه آن را نـص صـریح     شـود، ضـمن ایـن    دو علم سابق بر آن تحصیل نمی    ) ترکیب(هیچ علمی جز از     

گوید ایشان به استنباط  شمرد و می داند، ابتدا آن را در خصوص علم انبیا و اولیا صحیح نمی             غزالی می 
به نحوی به اعتراض خود پاسخ      معارج القدس   زی ندارند اما خود با نقل سخن غزالی در          و استنتاج نیا  

ممکن است نفسی  به دلیـل شـدّت صـفا و            : دارد  اظهار می ) ١٦١ معارج،(وی از قول غزالی     . گوید  می
کمال اتصال به مبادی عقلی بتواند در هر چیزی دارای حدس باشد و در این صورت، صـورتی کـه در              

ل است یا به نحو دفعی یا قریب به آن در او مرتسم شود، ارتسامی نه تقلیدی بلکه یقینـی و                     عقل فعا 
پـس غزالـی در معـارف انبیـا     : گویـد   گاه می  آن. همراه با حدود وسطی و براهین روشن و دالیل واضح         

را شان منطبـع شـده ادراک کننـد زیـ     هایی را که در نفوس     که ایشان تنها صورت    کند به این   اکتفا نمی 
بنابراین الزم است کـه دالیـل       . های فاسد باشند   ها خاطرهای مشوّش و خیال     ممکن است این صورت   

گوید که شاید به همین دلیل غزالی جهل نـسبت   وی در ادامه می. واضح و براهین قاطع داشته باشند 
 ).٢٠٥ـ٢٠٣، یقهالحقدنیا، : نکـ (داند  به منطق را تا حدّی حجاب میان انبیا و اولیا و لوح محفوظ می

و کانت الروح المفکرة منقسمة الی ما یحتاج الی تعلیم و تنبیه و مـدد مـن خـارج حتّـی                     ... «: گوید  غزالی می . ٢
» ...یستمر فی انواع المعارف، و بعضها یکون فی شدة الصفا کأنـه یتنبـه بنفـسه مـن غیـر مـدد مـن خـارج                           

 ).١٧٠، مشکوة(
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ایـن رأی غزالـی در      . شـود   مـی  یکی است بلکه در اصل استکمال همان مرتبه محـسوب         

ـ       در » عقـل  «ۀه داشـته باشـیم کـه غزالـي در اطـالق کلمـ             صورتی قابل درک است که توجّ
 ۀبـه اعتقـاد وی گـستر      . اندیـشد    مـي  »عقل اسـتداللي  «ري از اوقات به معنایي فراتر از        بسیا

رود و   انسانی معرفـت بـه کـار   ۀتواند در اطالق به کل مرتب  میست که جا معنایی عقل تا آن   
او در جلـد دوم     .  قدسی نبوی را نیـز شـامل شـود          گوناگونی بیابد تا آنجا که مرتبۀ      ظهورات

درجـه   آن را دریابد دو      عقلهر چه در خیال نیاید و        «:گوید   به صراحت مي   کیمیاي سعادت 
 دیگـر اسـت کـه آن را رؤیـت و مـشاهده              ۀیکي را معرفت گویند؛ و وراي ایـن، درجـ         : دارد

و . و نسبت آن با معرفت در کمال روشني، همچـون نـسبت دیـدار اسـت بـا خیـال                   . گویند
نخیـزد دیـدار نبـود،     دیـدار نـه از خیـال، تـا از پـیش بر          چنانکه پلک چشم حجاب است از     
ه مرکب است از آب و خاك، و مـشغولي وي بـه شـهوات             همچون عالقت آدمي با این تن ک      

این عالم حجاب است از مشاهده نه از معرفت، و تا این حجاب برنخیزد آن مشاهده ممکـن                  
پـس  ... این مشاهده، کمال ایـن ادراك اسـت       دیدار عبارت است از کمال ادراك، و        . ... نگردد

 .)١٥٩، معارج : ـنیز نک؛ ٥٨٧ /٢، غزالی، کیمیا (».تخم دیدار، معرفت است
 :کند این است که وی معتقد اسـت کـه           می  مهمی که در نظر غزالی جلب توجه       ۀنکت

کي است که در آن جهان به صفتي دیگر شود که با وي هیچ نزدی] عقلي[همین معرفت «
  .)٢/٥٨٦،کیمیا (»]...دیدار و مشاهده[= ندارد 

یابـد و بـه        مـي  اسـتکمال ه  معرفت حاصل در دنیا بعینه همان است کـ        ... «:به رأی او  
پـس میـان مـشاهده در    . گـردد  رسد و به مشاهده تبدیل مـي       کمال انکشاف و وضوح مي    

، معـارج غزالی،   (» ازدیاد کشف و وضوح تفاوتي نیست      آخرت و معلوم در دنیا جز از حیث       
 ).١٦٠ـ١٥٩

  از ای منحـاز    تنها مرتبۀ نبوی معرفـت را مرتبـه        با این حساب باید گفت که غزالی نه       
 .کند  می عقالنی قلمدادۀترین ظهور مرتب اند بلکه آن را عالید ۀ عقالنی نمیمرتب

 
 توانمندی عقل در تشخیص حسن و قبح .٣

عقـل جـز بـه شـرع        «: گویـد    می  معارج القدس   میان عقل و شرع در     ۀغزالی در بیان رابط   
 شـرع    همچون پایه است و    پس عقل . شود  یابد و شرع جز به عقل تبیین نمی         هدایت نمی 
نیـاز    نیز عقل همچون دیده است و شرع همچـون شـعاع نـور، و دیـده بـی                 ... همچون بنا 

نیـاز    که شعاع نوری در بیـرون وجـود داشـته باشـد، و شـعاع نـور بـی                   شود مگر این    نمی
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  شـرعِ   بیرونـی اسـت و عقـلْ        عقـلِ  پس شرعْ ... ای در کار باشد     که دیده  شود مگر این    نمی

بنـابراین اگـر عقـل نباشـد     ... حد با یکدیگرند  بلکه متّ گر، و   درونی و آن دو پشتیبان یکدی     
که  شود همچنان   ضایع می ] در این صورت شرع   [شود و      شرع آشکار نمی   ۀچیزی به واسط  

بیشتر ] دریافت[گردد؛ و اگر شرع نباشد عقل از   ضایع می ] نور[اگر نور دیده نباشد شعاع      
 ».شود دن نور ناتوان می هنگام نبوکه چشم در شود همچنان  ناتوان میامور

 نیاز انسان به هـر دوی       ۀ علوم عقلی و شرعی و نحو       با توضیح رابطۀ   احیاهمچنین در   
. توان شـد نـه بـا سـمع از عقـل       مینیاز پس نه با عقل از سمع بی «:گیرد  میها نتیجه  آن

ن دارد نادا   می کلی برکنار  هکند و عقل را ب      می بنابراین آن کسی که به تقلید صرف دعوت       
 ]گیـرد   مـی  کنـاره [کند و از انوار قرآن و سـنت           می است و کسی که به عقل صرف اکتفا       

 .)٣/١٩، احیاءغزالی،  (».مغرور است
هـایی از     نمونـه  بـه آوردن     معارجدر   نسبت عقل و شرع      دربارۀ سخن خود    ۀوی در ادام  

و بدان   «:گوید   و می  پردازد  میهای آن به شرع       نیازمندی ۀهای اخالقی عقل و حوز     دریافت
ـ معرفت کلّ ناچیزی خودکفا است و به   که عقل به خودی خود در حدّ        و نـه بـه   ات امـور یّ

گـویی   که به نحو کلی، نیکویی اعتقاد حق و راست          مثل این  ١؛یابد  ها دست می   ات آن جزئیّ
دانـد،   ها را مـی  ت و مانند آن   عفّ ۀکارگیری عدالت و مالزم    و التزام به زیبایی، و نیکویی به      

ـ  یّکه شرع کلّ  درحالی٢،ها را در خصوص چیزی بشناسد    که آن  نآ  بی ات ات چیـزی و جزئیّ
و در   .کنـد   شناسد و چیزی را که باید در چیزی مـورد اعتقـاد باشـد بیـان مـی                   آن را می  

آنچه را عقل   کند، و شرع گاه       چه در شرع به تفصیل آمده هدایت نمی        مجموع عقل به آن   
کنـد، و دلیـل را اظهـار          ند، و گاه انسان غافل را بیدار می       ک   تقریر می  بر آن استقرار یافته   

چه آن را  ر به آنه حاصل شود، و گاه انسان عاقل را متذکّدارد تا به حقایق معرفت تنبّ می
دهـد، و ایـن امـر در خـصوص در شـرعیات و                کند و گاهی تعلـیم مـی        از دست داده می   

دات صحیح و افعال مستقیم است      پس شرع نظام اعتقا   . جزئیات ناظر به احوال معاد است     
                                                                                                                                                                             

» الغنـی «[و اعلم أن العقـل بنفـسه قلیـل الغنـاء            «: این قرار است   آمده از    ٥٧، ص   معارجآنچه در متن    . ١
 إلی معرفة کلیات الشیء دون جزئیاته، نحو ان یعلم جملة حـسن اعتقـاد          الیکاد یتوصل ] درست است 

الحق و قول الصدق و تعاطی الجمیل و حسن استعمال العدل و مالزمة العفة و نحو ذلک، من غیر أن                     
 یعرف کلیات الشیء و جزئیائه و یبین مـا الـذی یجـب ان یعتقـد فـی                   یعرف ذلک فی شیء، و الشرع     

دهـد   که در مجمـوع نـشان مـی   » ...و علی الجملة فالعقل الیهدی إلی تفاصیل الشرعیات، . شیء شیء 
 .درست است» ...یکاد یتوصل «نادرست و » ...الیکاد یتوصل «تعبیر 

 .تواند بشناسد کام کلی اخالقی را نمییعنی عقل مصادیق اح. جا بحث مصداقی است پس در این. ٢
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 کند و هر که از آن عدول کند به واقع که راه راسـت               و بر مصالح دنیا و آخرت داللت می       

 .)٥٩ـ٥٧، معارجغزالی،  (»...را گم کرده است
ی و اجمالی عقـل نـسبت بـه         ه روشن است غزالی در این گفتار  به معرفت کلّ          ک چنان

هـا    غزالی در بحث مربوط به اقسام نعمت       ،وه بر آن  عال. ای از امور تصریح دارد      حسن پاره 
هنگامی کـه بـه نعمـت       ) ١١٤ـ٤/١١٣(احیا  و نیز در    ) ربع منجیات  (کیمیای سعادت در  

کنـد، بـه صـراحت عنـوان           آن را از یکدیگر متمـایز مـی        ۀپردازد و سه درج     می» هدایت«
ر است و این    کند که نخستین درجه از نعمت هدایت تمایز قائل شدن میان خیر و ش               می

ـ   «:گویـد   می او. دهد  تمایز را در مواردی عقل و در مواردی وحی تشخیص می           دان کـه   و ب
ۀ اوّل آن است که فرق کند میان خیـر و شـر، و ایـن همـ     :این هدایت بر سه درجه است  

و هـدیناه  : و اینکـه گفـت  . بعضی به عقل و بعضی به زبـان پیغـامبران      : عقال را داده است   
و اما ثمود فهدیناهم : و اینکه گفت. یر و شر به وی نموداست که راه خ این خو  ١،النجدین

 این خواست که هر که از این هدایت محروم اسـت یـا بـه                ٢،فاستحبّوا العمی علی الهدی   
اگـر نـه    سبب حسد و کبر است، یا به سبب شغل دنیا، که گوش با انبیا و علمـا نکننـد؛                    

 .)٣٧٧/ ٢، یاکیمغزالی،  (».هیچ عاقل از این عاجز نیست
جا هم برای عقل قائل      ها را در این    پس ادراک اجمالی خیر و شر و تشخیص میان آن         

 همچنـین از دیـدگاه      .کند  فی می ی تنها مانع این معرفت را موانع اخالقی معرّ        است و حتّ  
تواند میان حق  یابد به سهولت می   دست می  حکمت عاقله به فضلیت     ۀگاه که قو   غزالی آن 

تقادات، و صدق و کذب در اقوال، و خیر و شـر یـا حـسن و قـبح در افعـال      و باطل در اع  
 افعال اختیاری صـواب را از خطـا تمییـز           ۀتواند در هم    به بیان دیگر، می   . تمایز قائل شود  

 افعـال  ۀ آن در همـ ۀو مراد ما از حکمت حالتی بـرای نفـس اسـت کـه بـه وسـیل        «:دهد
 .)٥٩/ ٣، احیاءلی، غزا (».اری صواب از خطا تمییز داده شوداختی

» حکمـت «دهـد و    میقرار» حکمت« را بر مبنای      غضبی و شهوی   ۀهمچنین او تأدیب قو   
هـر دو بـاز     »  و شـرع   عقل «ۀدرک آسان صواب از خطا است، به اشار       ۀ  را که رسیدن به مرتب    

ش بـر مبنـای     ا  در آن است که انقباض و انبـساط       ] غضبۀ  قو[= پس حُسن آن     «:گرداند  می
اش در آن اسـت کـه    الحکند، و شهوت هم حُسن و صـ       که حکمت اقتضا می    آن حدی باشد  

 .)٥٨/ ٣، احیاءغزالی،  (» و شرععقل در تحت اشارۀ حکمت باشد، یعنی اشارۀ
                                                                                                                                                                             

٩٠/١٠. ١. 
٤١/١٧. ٢. 
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 عـدل  ۀو امـا قـو   «:شـود  لت عدالت و عفت نیز تکـرار مـی       همین بیان در توضیح فضی    

و ... «. )٥٨/ ٣،  احیـاء غزالی،   (» و شرع  عقل ۀعبارت است از ضبط شهوت و غضب به اشار        
؛ ٥٩/ ٣،  احیـاء غزالـی،    (» و شـرع   عقل شهوت است به تأدیب      ۀمراد ما از عفت، تأدیب قو     

 .)٢/٦،  کیمیا:ـ نیز نک
 عقل و شـرع، هـر       نیز به نقش  معارج القدس   او در بحث راجع به فضیلت شجاعت در         

د رحمـت  پس شدّت به خـرج دادن در هـر مقـامی پـسندیده و مـور           «:کند  دو، اشاره می  
. )٨٧،  معارجغزالی،   (»...ت که موافق معیار عقل و شرع باشد       نیست، بلکه پسندیده آن اس    

سـت و معیـار اعتـدال    و کمال تنها در اعتدال ا«: گوید ضیلت عفت میو در بحث مربوط به ف 
 .)٨٩، معارجغزالی،  (»...عقل و شرع است

 موازین در افعـال اختیـاری       که او برای تشخیص    این بیانات غزالی داللت دارند بر این      
 .کند کند، بلکه برای عقل نیز جا باز می انسان تنها به شرع تکیه نمی

هنگـامی کـه    . توانیم دریابیم    نیز می  معارج القدس این مطلب را از بیان دیگری از او در          
 عالمـه و عاملـه      ۀها را شامل دو قو     پردازد و آن    فی قوای خاص نفس انسانی می     غزالی به معرّ  

 عاملـه یـا عقـل       ۀگوید قـو    شوند، می   خوانده می » عقل«داند که به اشتراک لفظی، هر دو         می
ای است که مبدأ تحریک بدن انسان به سوی افعال جزئـی خاصـی اسـت کـه از      قوه«عملی  

 ١».به حسب توافق بدان اختصاص دارندروی تأمل باشد و به مقتضای آن آرایی باشد که 
 حیوانی نزوعی و خیالی و وهمی، ۀ نه در نسبت با قواین قوه اگر در نسبت با خودش،     

 آرای«از این رابطـه     ای دارد که      رابطه) عالمهۀ  قو(مورد مالحظه قرار گیرد، با عقل نظری        
گویی نیکـو    گری زشت است و راست     متگویی زشت است و س     ای چون دروغ    رایج مشهوره 

                                                                                                                                                                             
فالعاملة قوة هی مبدأ تحریک لبدن االنسان الی االفاعیل الجزئیة الخاصـة بالرویّـة علـی مقتـضی آراء                   «. ١

جا قوۀ عامله یا عقل عملی را مبـدأ تحریـک بـدن              غزالی در این  ). ٤٩، ص   معارج(» تخصها اصطالحیه 
دهد کـه عـالوه بـر آن، حیـث            کند اما در بیانات دیگرش نشان می        جزئی معرّفی می  برای انجام افعال    

ای اسـت    توان گفت به نظر او عقل عملی قوّه         به نحوی که می   . معرفتی نیز برای عقل عملی قائل است      
را برای هر دو قوۀ عالمـه و        » عقل«که او نامگذاری     که در مرز میان علم و عمل قرار گرفته است و این           

کند وقتی پذیرفته است که قوۀ عامله را تنهـا مبـدأ تحریـک     له صرفاً به اشتراک لفظی معرّفی می  عام
.  شـود   که پذیرفتن حیث معرفتی بـرای عقـل عملـی در سـایر بیانـات او تـصریح مـی                    بدانیم، حال آن  

ـ      «تحت عنوان   » ساحت ارادی نفس در نظر غزالی     «نگارنده این مطلب را در مقالة        ه عقل عملـی نـاظر ب
 ق دانستن عقل عملی بـه     آورده و نشان داده است که چگونه غزالی در عین متعلّ          »  عالمه یا عامله   ۀجنب

 .برد ساحت معرفتی نفس آن را در اطالق به جنبۀ ارادی به کار می
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هـای   یعنی همـان معرفـت    . )٤٩،  معارج غزالی، (»شود  د می است و عدالت زیبا است متولّ     

فـی  ای معرّ  مـشهوره  هـای عقالنـی قـرار داد آرای         معرفـت  ای را که در حوزۀ      ی اجمالی کلّ
 .شوند د میکند که از ارتباطی که میان عقل عملی و عقل نظری برقرار است متولّ می

پـس   «:کنـد   یت معرفتی عقل عملـی تـصریح مـی         به قابل  معارجاو در جای دیگری از      
و پیشتر دانستی که نفس دو قوه دارد که یکی از آن دو بـه               ...  عقلیه است  ۀقوحکمت فضیلت   

 آن از مـأل  ۀی ضروری و نظری بـه وسـیل     سمت باال قرار دارد و همان است که حقایق علوم کلّ          
و نفـس بـه     ...  اسـت کـه در سـمت پـایین قـرار دارد             دوم همان  ۀ و قو  ...شود  اعلی دریافت می  

و نـام حکمـت      ...شـود   کند و عقل عملی نامیـده مـی         می  درک خیرات در اعمال را    آن   ۀوسیل
شـود و   ش مانند جیوه دگرگون مـی ا  برای آن از وجهی همچون مجاز است، زیرا معلومات        

از جملـه معلومـات آن ایـن        . کنند  ثابت نیست؛ و به اختالف احوال و اشخاص تفاوت می         
ۀ ضی اوقات و دربار   در بع ] همین حکم [است که بخشیدن مال فضیلت است در حالی که          

 .)٨٦ـ٨٥، معارجغزالی،  (»شود ضی اشخاص تبدیل به رذیلت میبع
شود که عالوه بـر نقـش تحریکـی           فی می ای در نفس معرّ     هپس اوالً عقل عملی آن قوّ     

 .ثانیاً این ادراک یا معرفت، ناظر به امور عملـی اسـت            .نقش ادراکی هم دارد   )  عامله ۀقو(
 بـه یـک     ابت و یقینی و ضروری نیست، اگرچـه       های ث  ه معرفت ها از جمل   ثالثاً این معرفت  

هـای جزئـی؛ زیـرا غزالـی         شود و هم شـامل معرفـت        ی می های کلّ  معنا هم شامل معرفت   
که معلومات عقل عملی ثابت نیستند فضیلت عقل عملـی           بالفاصله پس از تصریح به این     

مراد ما از حکمـت      «:کند  گونه بیان می   خواند و مراد خود را از آن این         یرا حکمت خلقی م   
 غضبیه و شهویه را اداره       آن قوۀ  ۀخُلقی حالت و فضیلتی برای نفس عاقله است که به وسیل          

گیـرد، و ایـن       کند و حرکات آنها را ازحیث انقباض و انبساط در حد واجـب انـدازه مـی                  می
؛ پـس   و تدبیر احوال این عالِم با استمداد از عقـل نظـری اسـت           علم به درستی افعال   همان  

کند و عقـل عملـی جزئیـات را از عقـل نظـری                عقل نظری کلیات را از مالئکه استمداد می       
 عقـل عملـی بـه واسـطۀ       ... کند  داره می کند، و بدن را بر مبنای واجب شرعی ا          استمداد می 

حرکت گاه آن را به واجب شرعی        آن. کند  می درک تخیل جزئیات عالم بدن را       ۀبدن و قو  
 .)٨٦، معارجغزالی،  (»شود  از آن اخالق زیبا متولد میاست که، در این صورت دهد می

کنـد و هـر دو         عقل نظری و عقل عملی را  روشن مـی          این بیان عالوه بر اینکه رابطۀ     
را نیـز    » شـرع «شود، به نحو لطیفی       نقش معرفتی و تحریکی را برای عقل عملی قائل می         

شـمرد و     لی را جزء مشهورات می    از یک طرف معلومات عقل عم     . کند  وارد این تصویر می   
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که عقل تنها   بر اینتر او دالّ  بنابراین سخن پیش.کند  فی می ها را نسبی معرّ    جا آن  در این 

هم به اجمال درک کند ناظر به ادراک فی نفـسه عقـل بـوده                تواند کلیات امور را آن      می
مور، یعنـی   است تا نشان دهد که عقل بدون استمداد از شرع قادر به تشخیص جزئیات ا              

) هـا  نه بـه معنـای مـصداقی آن       (تر    ی در اخالق و یا حتی احکام جزئی       مصادیق احکام کلّ  
نیست زیرا پس از این بیان که معلومات عقل عملی به نسبت تغییر در اوضاع و احـوال و          

که فضیلت این قوه عبـارت از حکمـت خلقـی اسـت و               کند با بیان این     اشخاص تغییر می  
تواند بـا کمـک گـرفتن از            تی در نفس است که در آن نفس می        حکمت خلقی وجود حال   

گویـد عقـل عملـی       عقل نظری درستی افعال را دریابد و احوال شخص را تدبیر کند مـی             
ات عالم بـدن آن را بـر مبنـای واجـب            ات از عقل نظری و درک جزئیّ      یّپس از دریافت کلّ   

ـ  کلّ ۀی، بـه افاضـ    پس از یک سو با کمک گرفتن از عقـل نظـر           . کند  شرعی اداره می   ات یّ
 عـالم بـدن و افعـال        جزئیـات  تخیل   ۀ بدن و قو   ۀیابد؛ و از سوی دیگر، به واسط        می دست

 .دهد و آن را به انجام واجب شرعی سوق میکند  درک میمربوط به آن را 
پـردازد ولـی نـشان        جا به صراحت به بیـان نقـش شـرع نمـی            که غزالی در این     با این 

 پدید آمدن فضایل اخالقی مطرح است عقـل عملـی بـرای             دهد که هنگامی که بحث      می
درک درستی افعال و تدبیر احوال شخص نیازمند کمـک گـرفتن از عقـل نظـری، و بـه                    

 آن از مالئکه، است که این خود به نوعی صـحه گذاشـتن بـر اعتقـاد او بـه لـزوم                       ۀواسط
، این سخن    ادراک جزئیات و عمل آن هم      ۀ و در حوز   ١،ی در کلیات است   هدایت شرع حتّ  

به میان کشیدن نقش شـرع بـرای هـدایت          » دهد  بدن را به واجب شرعی حرکت می      «که  
 .کردن شخص در معرفت به جزئیات در مقام عمل است

 اقامه کرده مرحلۀ) ع( برهانی که بر ضرورت رسالت انبیا       عالوه بر این موارد غزالی در     
دهـد؛ یعنـی       انسان قـرار مـی     در افعال اختیاری  » حدود«نخست برهان را بر اثبات وجود       

بخـشی   تن حق، صدق، و خیر نیاز به معرفـت        ها برای یاف   که نشان دهد انسان    پیش از این  
هـا    انسان  دارند به وجود سه قسم حرکت فکری، قولی، و عملی در حرکات اختیاری             انبیا

شود، و صدق و کـذب        و حق و باطل در حرکت فکری وارد می         «:گوید  کند و می    اشاره می 

                                                                                                                                                                             
ها را معلومـات مربـوط بـه عقـل نظـری             ای که غزالی آن     ه داشته باشیم که علوم ضروری و یقینی       توجّ. ١

ا مرتبۀ کامـل آن در سـطح مکاشـفه          شوند امّ   داللی معلوم می  ی در سطح است    تا حدود  داند اگرچه   می
جا ایـن اسـتمداد       توان در همین    شوند و بنابراین می      مکشوف می  برای انبیا و اولیا   ) عقل قدسی نبوی  (

 .ها دانست عقل نظری از مالئکه را همان نقش شرع یا مکاشفۀ نبوی برای هدایت عقل سایر انسان
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شـود، و ایـن       فعلـی وارد مـی    ] حرکـت [شود، و خیر و شـر در          قولی وارد می  ] حرکت [در

شود؛ و  ها فهمیده می ها سرراست است و از آن اند ولی معنای آن که مصطلح عبارات با این
تحـصیل  ] در نتیجـه  [ها، انجام دادن و      تردیدی نیست که با وجود تضاد و اختالف در آن         

 به فتوای خـود سـزاوار قتـل    ١ که به این حکم فتوا دهد      پس هر  .ها واجب نیست    آن ۀهم
هـا    آن ۀ حرکات است و انجام دادنش واجب است و تـرک همـ            ۀاست زیرا قتل او از جمل     

فتوا دهـد سـزاوار اسـت کـه     ] حکم[پس هر که به این   ] که اگر بود،  [واجب نیست   ] هم[
جـا    از ایـن    پس .رکتی از او است که ترکش واجب است       نفس نکشد زیرا نفس کشیدن ح     

و چون ایـن ثابـت      . اند  الفعل الترک و برخی واجب    ها واجب  شود که بعضی از آن      روشن می 
ها خیرنـد    شود که به این ترتیب بعضی از آن         حدود در حرکات ثابت می    ] وجود[شد پس   
 ».ز میان دو حرکت از راه حدود است       پس تمیی . الترک الفعل، و برخی شر و واجب      و واجب 

 .)١٣٢ ،معارجغزالی، (
 ا و خیرها و شرها اجمـاالً بـه عهـدۀ          اساس این بیان غزالی، تفکیک میان بایدها و نبایده         بر
که شرع وجوب فعل یـا تـرک کـدام افعـال را              نظر از این    به برهان عقلی، و صرف     بنا. ستعقل ا 

ـ . داند که چنین مـرزی میـان افعـال وجـود دارد             صادر کند، عقل اجماالً می     ا ایـن صـاحبان     امّ
 .ها بشناسانند ها را به سایر انسان توانند آن اند که با معرفت بدان حدود می  یعشرا

کند و بر ضرورت وجود هـر دو در   این ترکیبی که غزالی برای عقل و شرع ترسیم می       
 غزالی نقشی ۀ نظام اخالقی در اندیشدهی به کلّ های اخالقی تأکید دارد در شکل  معرفت

شود که این نگـاه تنهـا در صـورتی            ر تحلیلی دیگر معلوم می    ه د  البتّ .کند  اساسی ایفا می  
ـ    ۀ جوانب اندیش  ۀقابل فهم خواهد بود که هم      زیـرا از یـک سـو       . ه باشـد   غزالی مورد توجّ

ی هـای اخالقـی اندیـشمندی جـدّ        توان غزالی را در تأکید بر نقش عقـل در معرفـت             می
در قدرت تشخیص عقل بـه      توان تأثیر منفی موانع اخالقی را         دانست و از سوی دیگر می     

های اخالقی قائل نیست     ی قوی دید که گویی او هیچ جایگاهی برای عقل در معرفت           حدّ
 .شود و این همان نگاهی است که سبب اظهار اعتقاد او به حسن و قبح شرعی می

توان در تحلیل نظام اخالقی غزالی از سوی کـسانی چـون محمـد                نگاه نخست را می   
محمـد   ٣.رد و نگاه دوم را در تحلیل امثال علی عیسی عثمان          جو ک و  جست ٢احمد شریف 

                                                                                                                                                                             
 .تحصیل همۀ افعال واجب است] که به این[یعنی : معارجرقی پاو. ١

2. In: Ghazali’s Theory of Virtue. 
3. In:  The Concept of Man in Islam in the Writing of al-Ghazali. 
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 شـود کـه نظـام اخالقـی         عی مـی   مدّ  غزالی در باب فضیلت    نظریّۀاحمد شریف در کتاب     

قیِ فلـسفی، دینـی، و      غزالی نظامی ترکیبی است که در آن عناصرِ هر سه نوع نظام اخال            
 بـا یکـدیگر ناسـازگاری داشـته         که آن  اند بی    به هم پیوسته را پدید آورده      عرفانی یک کلّ  

 .توان در آن مشاهده کرد کمالی این عناصر را می اند که نسبت ای ساخته و شاکلهباشند 
تـوان    شـوند بلکـه مـی       فلسفی انکار نمـی     ـ  تنها مبانی عقلی    اخالقی غزالی نه   مدر نظا 
 گیـرد کـه نظـام اخالقـی          آغاز نظام اخالقی غزالی از همان جایی شـکل مـی           ۀگفت نقط 
کـه اخـالق را از       ضـمن ایـن   ) ١٣٥ــ ١٣٤( مقاصـد الفالسـفة   او در آثاری چـون      . فالسفه
بعدالطبیعـه و آن هـم یکـی از         شمارد که خـود از اقـسام ما         ملی می های حکمت ع    شاخه
 اخالقی  های چهارگانۀ  های فلسفی است، تحلیل روانشناختی نفس و تبیین فضیلت         دانش

 همین دیدگاه را در دو اثـر مهـم اخالقـی خـود،              کند و   ت فلسفی ارائه می   را  همانند سنّ   
و در سـایر آثـار      ) ٢٨٧ـ٢٦٤ و   ٢٣٥ـ١٩٨(میزان العمل    و   )٥٩ـ٣/٥٨ (احیاء علوم الدین  

 .دهد  مینشان) ٩١ ـ٨٥ (معارج القدس و) ٩ـ٢/٦ (کیمیای سعادتخود نیز مانند 
خالقـی  های ا  رغم نسبت دادن بحث     نیز علی  )٤٨ـ٤٧( المنقذ من الضالل  او در کتاب    

 سایر اعتقادات   که این کار سرپوشی برای مخفی ماندن کذب        عای این فالسفه به عرفا و ادّ    
 فالسـفه را از     ۀ اسـتفاد  ۀ انکار نظام فلسفی در اخالق نیست بلکه نحو        ایشان است، در پی   

 شـان مـورد نکـوهش قـرار      باطـل  ـ بـه نظـر او ـ    کردن سایر اعتقاداتِ ها برای تحمیل آن
 نظر محمد احمد شریف همین نـسبتی کـه غزالـی بـه تعـالیم ایـشان                  ی به حتّ. دهد می
ه گـذاردن بـر ایـن        صـحّ  ۀشود به نوعی نشان     ای عرفانی برای آن قائل می       دهد و ریشه    می

 .بخش از تعالیم ایشان است
ت فلـسفی اخالقـی     چـه در سـنّ      آن ۀهای اخالقی خود از همـ      ع غزالی در بحث   قدر وا 

ـ  ،هـا را مـورد انکـار قـرار دهـد           بینـد کـه آن      ی نمی گیرد و دلیل    مطرح بوده کمک می    ا  امّ
ها برطرف   کوشد نقایص آن را با تکیه بر تعالیم دینی و  فرورفتن در معانی باطنی آن                 می

که آن را همچـون  فالسـفه      ی در تعیین جایگاه اخالق، با این      به همین دلیل او حتّ    . سازد
هـای علـوم      علوم اخروی که از شـاخه     های علوم فلسفی و یا یکی از اقسام           از جمله شاخه  

 در نگاهی دیگر آن را در میـان علـوم شـرعی             ١،داند  می شود  عقلی اکتسابی محسوب می   

                                                                                                                                                                             
کنـد و اظهـار       گیرند بـه عقلـی و شـرعی تقـسیم مـی              علومی را که در قلب جای می       احیاءاو در ربع سوم     . ١

انـد، و   کـه بـرای آن ضـروری     علوم عقلی فی نفسه برای تهذیب نفس کـافی نیـستند، بـا ایـن          دارد که   می
 امّا در همین جا علوم عقلی را به علـوم ضـروری و اکتـسابی              . بنابراین باید با علوم شرعی تکمیل شوند      
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بخـشد     در واقع غزالی با این کار به نظام اخالقی خود سمت و سویی مـی               ١.دهد  می جای

یـک  کـه آن را صـرفاً        کند و هم از ایـن       های اخالقی فلسفی جدا می     که آن را هم از نظام     
 .نظام مبتنی بر شرع قلمداد کنیم
 معرفـت   ۀماند بلکه بـه حـوز       ظاهر شرع هم محدود نمی    ۀ  دیدگاه اخالقی غزالی در دایر    

کنـد    فی می ای از علوم عرفانی معرّ       صریحاً اخالق را شاخه     منقذ وی در . شود  عرفانی وارد می  
در ی دینی و عقلـی را  ها بندی علوم، جمع معرفت پس از تقسیم   )٢٣٠( الرسالة اللدنیّة و در   

 عرفـان   ۀسان اخالق را بـه نحـو غیرمـستقیم در حـوز             و بدین  بیند  معرفت عرفانی میسر می   
جـا در علـوم دینـی        گرچـه اخـالق در ایـن       «:گویـد   می محمد احمد شریف  . دهد  جای می 

ـ  های علوم عقلی را احراز می   شود و برخی از ویژگی      بندی می   دسته ا در نهایـت در  کند، امّ
 .(Sherif, 17)» شود فان جای داده می عرۀحوز

وی در .  دهـد   نشان مـی د را به اخالق نگرش عرفانی خوهماحیاء غزالی در ربع سوم     
 ربـع    کتـاب نخـستِ    ۀ اخالق را یکی از علوم شرعی و در مقدمـ          ،ل در ربع اوّ   ،کتاب العلم 

ـ     مـی  ای از علوم عقلی اکتسابی قلمـداد         شاخه ،سوم هـامی  ا بـا تبیـین معرفـت ال       کنـد امّ
و مشروط ساختن آن به تهذیب نفس، همان شـأنی را کـه بـرای اخـالق قائـل                 ) عرفانی(

به حیث آورد و در این نگاه  است عنصر اصلی در رویکرد عرفانی به معرفت، به حساب می 
 .(Ibid) کند عرفانی اخالق توجه می

د، را  شون  میغزالی فضایل فلسفی، یعنی فضایلی که به طریق عقالنی فضیلت دانسته            
انسان با عقل   بدین معنا که     (طبیعی شروعی   ۀدر فضایل فلسفی نقط   «کند بلکه     انکار نمی 

ندهی دیگری  تواند مبنای سازما    بیند که می    می )رسد   وحی بدان می   امداد نشده به وسیلۀ   
هـای فطـری و    ا با پیش کشیدن بحث فـضیلت ؛ امّ(Sherif, 75)» برای فضیلت قرار گیرد

سازی و تعلّم از سـوی فالسـفه          ساختن راه تحصیل فضیلت به عادت     خدادادی، با محدود  
                                                                                                                                            

الق را شمرد و علم اخ    کند و علوم اخروی را در برابر علوم دنیوی از اقسام علوم عقلی می               تقسیم می 
 .)٢٠ـ١٩/ ٣، احیا. (دهد قرار می) عقلی اکتسابی(در میان همین علوم اخروی 

کند و علـوم شـرعی را بـه اصـول،              علوم را به شرعی و غیرشرعی تقسیم می        احیاءکه در کتاب العلم      مثل این . ١
صیل سـعادت   شان تح  به علومی که هدف   ) فروع(گاه در علوم شرعیِ قسم دوم        فروع، مقدمات و متممّات، آن    

نیـز در   ). ٢٨ــ ١/٢٧،  احیـا (دهـد     کند و اخالق را با نام علم معاملـه در آن جـای مـی                اخروی است توجّه می   
هـا سـازگاری برقـرار      کـه میـان آن     کنـد و ضـمن ایـن         معرفت را به شرعی و عقلی تقسیم می        الرسالة اللدنیة 

ه عنوان معرفتی عملـی در برابـر بخـش          کند که ب    علوم دینی تلقی می   » فروع«های    کند اخالق را از شاخه      می
 .)٢٢٩ـ٢٢٧ الرساله اللدنیة، مجموعه رسائل،(گیرد  نظری این علوم قرار می
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همچنین وقتی که بر نقش استمداد از هدایت االهـی بـرای تـشخیص              . ورزد  می مخالفت

دهد که انـسان      می حد وسط در نزاع میان عقل و هواهای نفسانی تأکید بلیغ دارد نشان            
 .(Sherif, 85) لت واقعی توفیق یابدیافتن آن فضیتواند بدون امداد االهی به  گاه نمی هیچ

وی در بخش دیگر نظام اخالقی خود که مربوط به فضایل عرفـانی اسـت و غایـت نظـام                    
هـای خـود در    ها و تبیین  عقلی در تحلیلـچارچوبی نظری  . شود  میاخالقی او محسوب

 .  آن بر نیامدندۀگیرد؛ کاری که به اعتقاد او عرفا از عهد نظر می
ت ها را برحسب سنّ پذیرد اما آن غزالی وجوه اصلی فضایل فلسفی را میبا این حساب 

نیز در بحث از فضایل عرفـانی بـا   . کند دینی ـ شرعی و تعالیم عرفانی جرح و تعدیل می 
آورد که فضایل عرفانی در       مدد گرفتن از تعلمیات فالسفه، چارچوب جدیدی را پدید می         

 و ایـن خـود گویـای    (Sherif, 156-158)  وندشـ  تر تبیین می قالب آن سازگارتر و دقیق
 . اخالق داردۀاعتقادی است که وی به توانمندی عقل در حوز

 
 های اخالقی یابی عقل به معرفت های اخالقی در دست  تأثیر آلودگی.٤
  های مشهور تحلیل گزاره .١. ٤

 در  و نیـز در تبیـین موضـعی کـه    های مـشهور   که غزالي در بحث گزارهتحلیلیتوجه به   
 حسن و قـبح  ۀکند مبتنی بودن نظریّ  میبرابر معتزلیان در بحث حسن و قبح افعال ارائه        

 .  دهد  می تردید قرارهای اخالقی محلّ  معرفتۀشرعی وی را بر ناتوانی عقل در حوز
هـا دسـت     هایی نیستند که مردم بر مبنایی عقالنی بـدان          مشهورات گزاره به نظر غزالي    

 کـه   در آرای مشهور  . رار داشته باشند  ات عقلی ق  لیّیان دیگر، در ردیف اوّ     به ب  ،یافته باشند یا  
، علل و عوامـل بیـرون از        اند عمدتاً مبناي توافق آرا     هاي اخالقي   هها همان گزار   بخشي از آن  

ت نفس، میل بـه آشـتي و صـلح و همیـاري             ت قلب، حمیّت و عزّ    رقّ. ساحت عقیدتي است  
آورنـد     که باورهایی در انسان پدیـد مـي        ١ اند له عواملي براي زندگي و تأدیبات شرعي، از جم      

هـا بـاور آورده      کند به ضرورت عقلـي بـدان        ر مي آیند که تصوّ    که چنان به نظر او قطعي مي      
شکارکردن  آ  نیکوییِ :است] ها  گزاره[مشهورات مانند حکم ما به این        «:گوید  می غزالی. است

هـا و    ستی در کالم و مراعات عدالت در داوری        را ۀ ارحام، و مالزم   سالم، و طعام دادن و صلۀ     
احکام، و حکم ما به زشتی آزاررسانی به انـسان و کـشتن حیـوان و بهتـان زدن و خـشنود                      
                                                                                                                                                                             

دن کند که از جمله عوامـل معرفتـي در پدیدآمـ             فراوان جزئیات هم اشاره مي     غزالي به عامل استقرای   . ١
 ).١٧٠ـ١٦٩، معیار العلمغزالی، : نکـ  (آید باورهاي مشهور به حساب مي
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هـا، در   ایـن گـزاره   . بودن شوهران به هرزگی زنان، و کفران و سرکشی کردن در برابر نعمت            

صرف عقـل و حـس   اش، ذهن به  صورتی که انسان تنها خودش باشد و عقل، و وهم و حس     
هـا را در نفـس       هایی عارضی که ایـن گـزاره       کند، بلکه به دلیل سبب       نمی ١]ها[حکم به آن    

 .)١٧٠ـ١٦٩، معیار العلمغزالی،  (»کند ها حکم می اند به آن مؤکّد و تثبیت کرده
شـده در باورهـای مـشهور ذکـر          برای نشان دادن تأثیر عوامـل یاد       هایی که غزالی    نمونه

که حکم به زشت بودن سر بریدن حیوان، حکمـی           ی این مثالً در تلقّ  : اند  قبیلکند از این      می
ها سبب چنین حکمی شده نـه داوری عقـل،           ت قلبی طبیعی انسان   عقلی است، در واقع رقّ    

گردانـد    به نحوی که اگر شرع مردم را از آن حکم به نیکو شمردن سر بریدن حیوان بر نمی                 
 .کرد پیدا میاعتقاد در بیشتر مردم عمومیت آن داد،  و آن را قربانی قرار نمی

 حکمـی ضـروری و      شـود   همچنین زشتی خشنودی به هرزگی همسر که گمـان مـی          
 سان بدان حکم شده؛ در حالی که همـۀ ت نفس ذاتی انت و عزّ حمیّعقلی است، به منشأ  

شمرند و چون با شهوت ایشان موافقت         زناکاران، هرزگی نسبت به زنِ دیگری را نیکو می        
به همین دلیل اگر کسی شوهران را در این باره آگاهی دهـد و              . دانند  ش نمی ا  ارد زشت د

کنند و این کار را با ایـن عنـوان       زشتی کارِ زناکاران را به ایشان بشناساند او را تقبیح می          
گوینـد ایـن      اما در مقابل، اهل صالح می     . دانند  چینی است در نهایت زشتی می       که سخن 

شان در نیکویی و زشتی بـا یکـدیگر          به این ترتیب احکام   . مانت است کار خیانت و ترک ا    
ـ   هایی عقلی   ها گزاره  کنند آن گزاره    می که تصور  بنابراین با این  . تناقض دارند   أا منـش  اند امّ

 .)١٧٢ـ١٧٠، معیار العلمغزالی،  : ـنک (هایی در سرشت انسان است ها خُلق آن
 

  تحلیل حسن و قبح افعال.٢ .٤
کنـد    لي در بحث حسن و قبح با تحلیلي که وي در بحث مشهورات ارائـه مـي                تحلیل غزا 

وي در بحث حسن و قبح افعال در ردّ اعتقاد معتزله به حسن و قبح ذاتـي                 . یکسان است 
هاي متفاوت حسن و قبح را به استعمال مشهور عامیانه، اسـتعمال             و عقلي ابتدا استعمال   

 افعالي کـه فاعـل بایـد انجـام دهـد            ۀ به هم  بر مبناي معیارهاي شرع و استعمال مربوط      
 . کند تقسیم مي

اند که با قصد فاعل موافقت        گوید افعال نیکو افعالي     در خصوص استعمال عمومي، مي    
                                                                                                                                                                             

ذهن به قضاء بمجرد العقـل و       قضی ال  و هذه قضایا لوخلی االنسان و عقله المجرد و وهمه و حسه، لما             «.١
 . اشاره کند» قضایا«باشد تا به » ها«باید » به«ضمیر متصل در » ...الحس



 پورسینا) میترا(زهرا  ٤٤
Zahra (Mitra) Pursina  

 
ند، و افعالي که نه موافـق و نـه مخـالف            ا  ها که مخالف قصد فاعل     دارند و افعال زشت، آن    

در این صـورت     .)٥٩،  المتسصفيلی،  غزا: ـ  نک (شوند  ند افعال عبث خوانده مي    ا  قصد فاعل 
که با قصد فاعلي موافقت دارد نیکو شمرده شود و همـان             ممکن است فعلي به لحاظ این     

حسن و قبح در ایـن اسـتعمال   . بودن با قصد فاعلي دیگر قبیح باشد   فعل به دلیل مخالف   
ن کـاري بـا     بودن یا نبود    موافق. اند که به ذات خود افعال ارتباطي ندارند         مفاهیمي اضافي 

قصد یک فاعل مانند سفیدي و سیاهي نیست که نتوان تصور کـرد شـیئي بـراي کـسي                   
  ؛٦٠، المتسصفيغزالی، : ـ نک. (تر از این یکي باشد سفیدتر از دیگري یا براي دیگري سیاه

 .)١٢١ـ١٢٠، االقتصاد
این استعمال حسن و قبح ارتبـاط مـستقیمي بـا مـصالح و تمـایالت شخـصي پیـدا                    

کند و به همین دلیل عموماً افراد نسبت به چیزي که منافع مستقیمي در آن ندارنـد                   مي
ـ    کساني که حسن و قبح را بر این مبنا به افعال نسبت مي            . ندا  تفاوت  بي ي فعـل   دهند حتّ

شمرند؛ یا اگر مثالً چهره یا صداي         نباشد، قبیح مي  خداوند را هم، اگر موافق مقصودشان       
 .شمرند کسي را بپسندند خود او را هم فرد خوبي مي

شـان بـا اغـراض شخـصي         کند ارتباط   هایي که غزالي در اینجا ارائه مي       که مثال  با این 
چه بدین وضـوح بـه اغـراض         ه به این استعمال و ردیابي آن در آن        ا با توجّ  آشکار است امّ  

هـاي تمـایالت      تـوان ریـشه     رسـد مـي     ارتباط ندارد و به نظر ایشان خوب یا بد مي         ایشان  
 .ي در مفاهیم اخالقي تشخیص دادشان یا حتّ هاي اخالقي شخصي را در داوري

گردانـد کـه در آن واجبـات و     مـي وم حسن و قبح را به مبناي شرع بر  وي استعمال د  
که فاعل   عمال سوم را بر مبناي این     آیند و است    ات، همان افعال نیکو به حساب مي      مستحبّ

 بر این اساس افعال مباح هم وصف نیکو بـه           .کند  ش باشد تعریف مي   ا  مجاز به انجام دادن   
 .گیرند خود مي

گانه همگي حکایت از ایـن دارنـد           هاي سه  گوید این استعمال     غزالي مي  ،با این تبیین  
نابراین اگـر شـرع نیامـده بـود         ب«. ند نه ذاتي  ا  که حسن و قبح، اوصافي اضافي براي افعال       

غزالـی،   (»شـدند  از یکدیگر متمایز نمي  ] راضبا اغ [افعال جز بر مبناي موافقت و مخالفت        
 .)٦٠، المستصفي

که حسن و قبح از اوصاف ذاتي افعال باشـند ایـن اسـت کـه                  این ۀبه نظر غزالي الزم   
 و همواره نیکـو  افعال با داشتن حقیقت واحد در ذات خود همواره یک وصف ذاتي داشته        

 ، قتـل  به عنـوان نمونـه    . که وضع افعال از این حیث چنین نیست        یا قبیح باشند، حال آن    
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ش ا  بـودن   ذاتاً حقیقت واحدي دارد و نباید بسته به اوضاع و احوال متفاوت نیکو یا قبـیح               

 .که چنین است متفاوت شود یا مثالً دروغگویي؛ حال آن
ت که به ضرورت عقل ادراك شوند زیـرا در آن           که حسن و قبح از اموري نیس       نیز این 

ها میان عقال نزاعي باشد اما چنین نزاعي وجـود دارد؛ و تـازه اگـر      صورت نباید بر سر آن    
مل دیگـري ممکـن     نزاعي هم نباشد باز دلیل بر ضرورت عقلي آن احکام نیست بلکه عوا            

  . در آن مورد شده باشنداست سبب اتفاق آرا
ها باور دارنـد      ها بدان  اي که عموماً انسان     هاي اخالقي   بودن گزاره   عالوه بر این، مشهور     

 خداونـد   ۀه دربـار   البتّ .ا به دلیل اغراضي که افراد دارند      یا به دلیل تدیّن به شرایع است ی       
امـر در خـصوص او مطـرح نیـست ولـي            چون داشتن غرض براي او منتفـي اسـت ایـن            

شان در جریان اسـت، همـواره        وری که میان  ها در ام   کارگیري این الفاظ از سوي انسان      به
ل تحقیـق بـدان     گردد؛ اگرچه گاه این اغراض ظریف و ناپیداست و جز اه            به اغراض برمي  
 .)٦١ـ٦٠، المستصفيغزالی، : ـ نک (کنند توجه پیدا نمي

مشهورات به سـه    بودن به مبناي عقالني براي        یابي خطاي قائل    غزالي در تحلیل ریشه   
ها وقتي که چیزي موافـق بـا غـرض خودشـان             که انسان  نخست این . کند  ریشه اشاره مي  

ز آن رو     خواننـد و ایـن ا       نباشد، با وجود موافقت آن با غرض شخص دیگر آن را قبیح مي            
هر طبعي مستغرق در خود است و       «؛ بلکه   ایشان اصالً به غیر خود التفات ندارند      است که   

 به همین دلیل حکـم  .)١٢٢، االقتصاد؛ ٦٢، المستصفيغزالی، . (»بیند  کوچک مي دیگري را   
حـال  . دهـد  کند و صفت قبیح را به ذات آن چیـز نـسبت مـي         اطالق بر آن امر قبیح بار مي      

 آن فکـر دارد؛     ۀدادن قبح به ذات فعل در اینجا به دلیل غفلتي است که از ریش               که نسبت  آن
و مطلق انگاشتن قبح    ش با غرض خود او بوده       ا   قبیح دانستن آن کار به دلیل مخالفت       یعني

ي به نـسبت تفـاوت احـوال خـود          این امر حتّ   .آن به دلیل عدم التفات او به غیر خود اوست         
کـرده بـا      آید و فرد همان چیزي را که در اوضاع و احوالي تقبـیح مـي                شخص هم پیش مي   

 .)١٢٢، االقتصاد  ؛٦٢ـ٦١، المستصفیغزالی، : ـ نک (کند ش تحسین ميا تفاوت غرض
است فعلي در غالب اوقات مخالف غرض و مصالح انسان باشد و به این دلیـل                نیز ممکن   

. ه شخص قرار نگیـرد    صف به قبح شده باشد و موارد نادري که خالف آن است مورد توجّ             متّ
شمرند احساسي است که به دلیـل   که عموم افراد چیزي را قبیح مي به بیان دیگر، دلیل این  

شان نیست برایشان پیش آمده و آن حالـتِ غالـب         مصلحتکه آن کار در غالب موارد به         این
که حکم بـه قـبح مطلـق         مثل این . مانع از توجه ایشان به حسن آن کار در موارد شاذّ است           
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یابد و شـخص حتـي در مـوردي          استمرار بر آن، در نفس استحکام مي       گویي در نتیجۀ   دروغ

به سختي آن احـساس نفـرت را        گفتن براي نجات جان نبي یا وليّ خدا           مانند نیکویي دروغ  
 .)١٢٢ االقتصاد،؛ ٦٢ـ٦١، المستصفیغزالی، : ـ نک ( کندتواند از خود دور مي

شود که چنان حکمي با فعل مقرون شـود       عالوه بر آن، گاهي دخالت وهم موجب مي       
 باز شخص به تبـع تـأثیر       حتي اگر عقل خطابودن حکم وهمي را اعالم دارد        به نحوي که    

در واقع هنگامی که شخص چیـزي را همـراه   . ابق را باور داشته باشدان حکم س  وهم، هم 
کند که آن چیز به صورت مطلق به ضـرورت همـراه آن      بیند گمان مي    با چیز دیگری مي   

کند که اگرچه امر اخص همواره مقرون با امر اعم است، الزم نیست که     ه نمي است و توجّ  
ز مار ترسیده و این ترس او موجب ترس  مثل کسي که ا   . امر اعم همراه با امر اخص باشد      

سبت به عسل به دلیل شـباهت بـه مـادۀ           شود یا کسي که ن      از ریسمان سیاه و سفید مي     
 .شده احساس بدي دارد قی

شـود بـدون     باورهـایي مـي  ي در مسائل اعتقادي موجب قبـول یـا ردّ  این تأثیر وهم حتّ   
ـ         این تنهـا      نـه  ،بـه رأی غزالـی    . باشـند ه قـرار گرفتـه      که مباني معرفتي آن باور مـورد مداقّ

شـوند نیـز در قبـال         هاي عامي بلکه بسیاري از عقالیي که به نام عـالم شـناخته مـي               انسان
اي از جمله معتقدات      گیرند؛ همین که بدانند آموزه      مسائل عقالني موضعي متأثر از وهم مي      

نفـوس  . دهنـد   مـي  آن نظـر     ۀبررسي دربار   شان را قبول ندارند بي       کساني است که اعتقادات   
هـا علـم داشـته       ي اگر به کـذب آن     اند حتّ  ار شده بیشتر مردم بر اطاعت از اوهام کاذب استو       

و، وهـم  بـه بیـان ا    . باشند و مبادرت ورزیدن و احتراز بیشترشان براساس ایـن اوهـام اسـت             
 .)١٢٤ـ١٢٣، االقتصاد؛ ٦٣ـ٦٢، المستصفيغزالی، : ـ نک (بسیار بر نفس استیال دارد

هـا     وهم در بـسیاري از داوري      ي با وجود تأکید بلیغي که بر غلبۀ       ت که غزال  جالب اس 
تواننـد از آن پیـروي    یابنـد و مـي    را که به هدایت االهي حق را مي   راسخان در علم  دارد،  

 از ، بلکـه در سـایر آثـار خـود    المستـصفي تنها در  او نه. دارد کنند از این تأثیر بر کنار مي 
که  که درصدد ردّ اعتقاد به حسن و قبح عقلي است، با اظهار این  با این،االقتصادجمله در 

 به جـز از     تبعیت از عقل صرف   اند تابع وهم است، و        طبع اکثر عقالیي که عالم نام گرفته      
دهـد و تـوان     االهي یا راسخان در علم که خداوند حق را به ایشان نشان مي عهدۀ اولیای 

 مبناي دیگري را در اعتقـاد خـود         .ساخته نیست دهد،     را به ایشان مي    کردن از آن    پیروي
 ١.سازد آشکار مي

                                                                                                                                                                             
 بـل طبـع اکثـر العقـالء         و لـیس هـذا طبـع العـامی خاصـة           «: این است  )٦٢( المستصفیبیان وی در    . ١

  نیـز  .» الحـق حقـاً و قـواهم علـی اتباعـه           ن بالعلوم اال العلماء الراسخین الـذین اراهـم هللا         المتسمی
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عي  موضـع معتزلـه در پـیش گرفتـه و بـدان وسـیله مـدّ                خط سیري که غزالي در ردّ     

هـا نـه بـه عقـل بلکـه بـه عـواملي                تحسین و تقبیح امور از سوي انسان       ۀشود که ریش    مي
 صـریح دیگـري از او کـه    گـردد، و آرای  اطفي ـ ارادي باز مي هاي ع روانشناختي در ساحت

 اعتقاد حقیقي وي به شایستگي خود عقل بـراي داوري در خـصوص حـسن و قـبح                   ۀنشان
امور است حاکي از این تحلیل است که اگرچه عقل به لحاظ ذاتي و در اصل، آفریده شـده     

 عقل قدسـي     و در مرتبۀ   ١ عالم شود،  نماي کلّ   تمام ۀتواند آین     تا حقایق امور را دریابد و مي      
رپذیري از عوامل غیرمعرفتـي و بـه        ت در معرض تأثّ   شدّ هآید، ب   ا نبوي بدان غایت نایل مي     ی

هـا عمومـاً در تحـسین و          تا جایي که انـسان      نفس و اغراض شخصي است،     نحو خاص حبّ  
کننـد و چنـان ایـن     شان عمل مـي  ها با اغراض تقبیح امور بر مبناي موافقت یا مخالفت آن    

توانند درك کنند اگـر چیـزي را          سختي مي  رسد که به    ست مي ظرشان معقول و در   کار به ن  
دانند به دلیل این است که با منافعشان همسویي دارد و اگر به قبح چیزي حکم                  خوب مي 

 .گردد شان برمي کنند آن حکم به عدم همسویي آن چیز با مصالح مي
توانـد    نفس چنان پیش نظر انسان قرار دارد که گویي شخص نمي           به نظر غزالی حبّ   

غیـر خـود    وقتي که انـسان نتوانـد بـه         .  چیزي داوري کند   ۀبه راحتي به دور از آن دربار      
عقـل او از  ۀ   خود باشد که غیر خود را به حساب نیاورد، دیـد           التفات ورزد و چنان شیفتۀ    
خواهد  بیند که خود مي در واقع حقیقت امر را همان مي  . شود  دیدن حقیقت امر نابینا مي    

کنـد؛     التفات به خـود عمـل مـي        دادن خوب و بد به امور با محوریت         نسبتو بنابراین در    
دهـد و    دادن غریق را بر اهمال نـسبت بـه او تـرجیح مـي               ی کسي که نجات   ه حتّ ک  چنان

کـه  ش به دلیل دفـع احـساس تـألمي اسـت       ا  اعتقاد به شریعت خاصي هم ندارد، ترجیح      

                                                                                                                                            
و هذا مع وضوحه للعقل فال ینبغی ان یغفل عنه الن إقدام الخلق             ... «: گوید  می) ١٢٣( االقتصاد در   

قل الصرف، فالیقوی   و أما اتباع الع   . و إحجامهم فی اقوالهم و عقائدهم و افعالهم تابع لمثل هذه االوهام           
 . »م الحق حقاً، و قواهم علی اتباعهه تعالی، الذین أراهعلیه الّا اولیاء اللّ

کمال خاص نفس ناطقه این است که عالمي عقلي شـود کـه             «: گوید  می ١٤٩،  معارج القدس غزالی در   . ١
 مرتـسم   و خیري که در کل عالم جـاري اسـت در آن           ] عالم[و نظام معقول در کل      ] عالم[صورت کل   

گونه که از مبدأ کل آغاز گردد و به جواهر شریف روحـاني مطلـق، و سـپس بـه موجـودات                        آن: گردد
انـد    ان علـوي  روحاني داراي نوعي علقه به بدن، و از آن پس به اجسامي که به لحاظ ماهیت و قوایـش                  

جود گردد در    کل وجود را استیفا کند و عالمي معقول به محاذات کل عالم مو             برسد تا در خود شاکلۀ    
کند، و با او یکـي شـود و نقـش او و شـاکلۀ او را      حالي که حسن مطلق و جمال مطلق را مشاهده مي        

 ».جوهر او شود] جنس[قه گردد و از بپذیرد و در او غر
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کـه شـخص     گردد بـه ایـن       برمي ت در تحلیل ظریف   ت انساني اوست و این رقّ     ناشي از رقّ  

گیرد که دیگري براي نجـات او اقـدام           کند و در نظر مي      ر مي خود را به جاي آن فرد تصوّ      
توانـد بـه      که مـي   بنابراین این . آید  نظرش قبیح مي  جاست که کار آن فرد به        این. کند  نمي

ه به جّ نفس و توقبح کار او حکم دهد و در این داوري قاطع است براي این است که حبّ
براي همین اگـر نـاظر، حیـوان یـا          . شود  منافع خود هیچ گاه از ذهن و ضمیر او دور نمي          

اگر هـم   . جا به راحتي قابل اطالق نیست      ر در آن  ت قلب ندارد این تصوّ    کسي باشد که رقّ   
ـ             کـه دیگـران بداننـد او        ع ایـن  چنین چیزي اتفاق بیفتد به عاملي چون انتظار ثنا یـا توقّ

پذیر نباشد بـاز     که دیگري از او تقدیر کند امکان       ر این گردد و اگر تصوّ     ميچنین کرده باز    
 .)١٢٥، االقتصاد ؛ ٦٣، المستصفیغزالی، : ـ نک (تمیل نفس بدان برقرار اس

ـ      ۀي اگر در هم   ها حتّ  این تحلیل  ي اگـر مقـصود غزالـي را در          موارد پذیرفته نباشد و حتّ
انسان در فرآیند بـاورآوري همـواره       : مي دارد مقام مذکور تأمین نکند حکایت از حقیقت مه       

واي معرفتـي او تحـت اسـتیال و     قـ ،بـه عکـس  . کند با تکیه بر قواي معرفتي خود عمل نمي  
 .پردازد ها به کار خود مي  هاي وي همسو با آن عواطف و خواسته  عواطف و خواستهسیطرۀ

ـ  دارد مـورد تمجیـد واقـع شـو          به اعتقاد غزالي همین که نفس دوست مي        ي در  د حتّ
ر نیـست، سـبب   کنـد قابـل تـصوّ    شرایطي که وجود یا آگاهي دیگران از کاري که او مـي   

کند و    بودن آن حکم      شود که ذهن او از تردید میان خوب یا بد بودن کاري، به خوب                 مي
دارد، آن را بر شق       تي که دوست مي   ر موقعیّ دهد؛ نفس تنها با تصوّ      در عمل آن را ترجیح      

که کاری همواره با ثنـاي دیگـران همـراه بـوده             ر این یا با تصوّ  . دهد  ح مي ش ترجی ا  مقابل
ي در حالي که ثنا یا حـضور آگـاهي دیگـران محـال باشـد،           آن، حتّ   بودن را به    حکم خوب 
دارد یا آن را      بنابراین در بسیاري از اوقاتي که انسان چیزي را دوست مي          . دهد  سرایت مي 
دانستن چیزي است که همـراه بـا آن          تن یا ناپسند  داش  شمارد به دلیل دوست     ناپسند مي 

ـ   رۀبـا گیرد انسان در راهي مبنا قرار ميامر بوده و چون در وهم این هم      ي  چیـزي کـه حتّ
 .کند مخالف حکم عقل است به خوبي یا درستي حکم مي

یابي خطاي معتزلیان، وقتي که به تبیین دخالت وهـم در           تعبیري که غزالي در منشأ    
که عقـل بـه      ولو این ... «: گوید  دارد و مي    پردازد، اظهار مي    ها مي  ي انسان هاي اخالق  داوري

 نیز، تحلیل وي را     )١٢٧ـ١٢٣ االقتصاد،؛  ٦٢،  المستصفيغزالی،  (» ...کذب وهم حکم کند   
از دیدگاه قائل به حسن و قبح شرعي االهي امور به قائل به حسن و قبح عقلـي و ذاتـي                     

کند  تنها عقل تحسین و تکذیب مي دهد که نه  نشان مياند؛ زیرا در همین تعبیرگرد برمي
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کند مورد    چه را انسان به دلیل استیالي وهم بدان حکم مي           داور مافوق آن   ۀبلکه به منزل  

 .کند دهد و حکمي خالف آن صادر مي ارزیابي قرار مي
 :االهي بر دو مبنا اسـتوار اسـت   ـ  در این صورت اعتقاد غزالي به حسن و قبح شرعي

یل در نظرگرفتن مصالح شخصي، ها به دالیل روانشناختي، خصوصاً به دل     که انسان  ینا ـ١
شـان     تحسین و تقبیح   در غالب موارد  بنابراین  . کنند   به حسن و قبح امور حکم مي       عمدتاً
نفسه قادر به تحسین و تقبیح هست ولي میـزان           که عقل في   این ـ٢ . معرفتي ندارد  ریشۀ

الـي در  جاسـت کـه بـه نظـر غز     اش تا آن ارادي بر تشخیصتأثیرگذاري عوامل عاطفي ـ  
 . عقالني نداردۀ االهي، حسن و قبح امور ریشسطح عموم مردم، با استثنای اولیای

شود تا    ها حکم به حسن یا قبح افعالي مي        ي که در آن   هاي مشهور     از دید غزالی گزاره   
تنها زمـاني   .  قلمداد شود  تواند عقالني   زماني که از مقام عقل صرف صادر نشده باشد نمي         

توانند عقالني به معناي حقیقي کلمه به حساب آیـد کـه عقـل از                 هاي اخالقي مي    داوري
آید دور نگـاه داشـته شـود؛      ـ ارادي پدید مي   عوامل عاطفيوهم که به منشأتأثیر منفي 

 . در کار آید» حب نفس« انسان یعني ۀترین میل و عاطف خصوصاً اگر غالب
پـذیري    دانستن حسن و قبح از سوي غزالي در اصـل بـه آسـیب                شرعي با این حساب  

ـ                نفس باز مي   عقل خصوصاً از میل قوي حبّ       ۀگردد و بـه میـان کـشیدن شـرع بـه منزل
 .منبعي است که تأثیرگذاري اغراض شخصي در آن منتفي است

ای به این  که به نحو شایسته) Othman, 57-66(بر اساس تحلیل علی عیسی عثمان 
کند و خصوصاً دیدگاه غزالی را از منظر استکمال اخالقـی نفـس مـورد                 می هع توجّ موضو
یابی به حقیقت مـورد      دهد، اگر تأثیر هنجارهای اخالقی را در فرآیند دست          می ه قرار توجّ

توانـد تـأثیری      مـی  توجه قرار دهیم باید بدانیم که هر فعلی در فرآیند اسـتکمالی نفـس             
ابراین الزم است حکم به خوب یا بد بـودن افعـال از منبعـی              مثبت یا منفی ایفا کند و بن      

از دید غزالیِ فقیه این منبع منبعـی فـوق       . صادر شود که خود درگیر با حب نفس نباشد        
 ۀ معرفتـی مکاشـفه یـا مرتبـ        ز دید غزالیِ صوفی این منبع مرتبـۀ       و ا ) شرع(بشری است   

 .  وحیانی معرفت است
 نظر غزالی را بر اساس همان اعتقاد رسـمی وی           که علی عیسی عثمان    در واقع با این   

ـ            می به حسن و قبح شرعی بیان      کنـد کـه      مـی  هکند اما به نحو لطیفی به این نکتـه توجّ
مبنای اعتقاد غزالی به حسن و قبح شرعی به لزوم نشأت گرفتن تحسین و تقبیح افعـال                 

 منبـع از دیـد      یـن طلبی در آن منتفی باشـد و ا        گردد که دخالت منفعت     می از منبعی باز  
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اگـر از   . خواند  می ای از معرفت بشری است که وی آن را علم مکاشفه           غزالی صوفی مرتبه  

عدالتی در جامعه باید منبع حکـم بـه حـسن و قـبح                اجتناب از بی   دید غزالیِ فقیه برای   
افعال فوق بشری باشد تا چیزهایی چون قدرت، نفوذ، و خدعه منشأ حکم به هنجارهای               

یـابی بـه     معرفتـیِ دسـت    ــ    از دید غزالیِ صوفی برای طی فرآیند اخالقـی         اخالقی نباشد، 
ه به میزان تأثیرشان در این فرآیند مورد        حقیقت باید حکم به حسن یا قبح افعال با توجّ         

ارزیابی قرار گیرند و این امر مستلزم نشأت گرفتن آن از مقام نبوی معرفت اسـت و ایـن          
ای   به حـسن و قـبح افعـال را بـه مرتبـه             رد که حکم  آن دلیلی است که غزالی را وامی دا       

 .موکول کند که دخالت حب نفس و منفعت شخصی در آن منتفی باشد
های گذشته اذعان کرد که از دید غزالی عقـل نـه در              توان بر اساس بررسی     می اینک
ـ    ۀ خود ناتوان از تشخیص خوبي و بدي در امور است، نه در مرتبـ              ۀلیّفطرت اوّ  ا  نبـوي؛ امّ

شـود    گاه که انسان به اقتضاي حب نفس و تحریک شهوت و غـضب خـود آلـوده مـي                   آن
هـاي    هـا و خواسـته     ش، بدون ضـبط و مهـار آن امیـال، متـأثر از احـساس              ا  کارکرد عقل 

ي است که بـراي خـود انـسان هـم گـاه تـشخیص               این تأثیر به حدّ   . شود  آلودش مي   گناه
 مورد اعتقاد واقع شده یـا بـه منـشأ          اش   عقالني در ساحت عقیدتي    که باوري به منشأ    این

 هاي دقیق، باورهاي به منشأ      یابي  شود که بدون ریشه     اش چنان دشوار مي     اغراض شخصي 
 .شوند اغراض شخصي، عقالني پنداشته مي

 
  استدالل بر نیاز به هدایت نبوی .٣. ٤
د این  مؤیّکند نیز      طرح مي  اثبات نیاز به استمداد از شرع یا هدایت نبوي        چه غزالي در     آن

 مـورد توجـه     کیمیاي سـعادت   استدالل غزالي براي اثبات نیاز به نبي را در           .تحلیل است 
 اعمـال نـشاید کـه       و چون همۀ   «:گوید  نخست استدالل خود مي   ۀ  او در مقدم  . دهیم  قرار  

 شهوات ممکن نیست دست بداشـتن،      ۀعبادت بود، بلکه بعضي شاید و بعضي نه، و از هم          
کردنـي    بعضي شهوات دست بداشتني است و بعضي       پس... بداشتن    و روا نباشد نیز دست    

 .)٦٤/ ١،  کیمیا،غزالی (»کندحدّي باید که این از آن جدا پس . است
رسـاند و تمییـز     هم ابتدا وجود حدود را در حرکات اختیاری به اثبـات  معارجوي در   

 بعـد  ر مرحلـۀ في کـرد و سـپس د  ها معرّ در آن» حد«میان خیر و شر را موکول به وجود   
شناسد، یا هیچ      آن حدود را همه مي      یا:  که امر از این سه شق بیرون نیست        اظهار داشت 

 اول و دوم نادرست و شق سوم درسـت          شقّ. شناسند  شناسد، یا برخي افراد مي      کس نمي 
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ن همـان   اینـا . شناسـند   برخي افراد، حدود یا خیر و شرّ را در حرکات اختیاري مي           : است

 .)١٣٣ـ١٣٢، معارجغزالی، : ـ نک ( انبیاءانداصحاب شرایع یا
ارادي  ــ  پذیري عـاطفي    با تکیه بر آسیب   همین استدالل    )٦٤/ ١ (کیمیاي سعادت در  

یا آدمي از عقـل و هـوي و اجتهـاد           : و این حدّ از دو حال خالي نبود        «:شود   ارائه مي  عقل
 باشد که به اختیـار  محالو . کند، یا از دیگري گیرد خود گیرد و به نظر خویش اختیاري   

چه، هوي که بر وي غالب بود، همیشه راه حق بر وي پوشیده همـي               . و اجتهاد او گذارند   
پس بایـد کـه زمـام       . نماید   وي در آن بود به صورت صواب به وي مي          دارد و هر چه مراد    

اختیار به دست وي نباشد بلکه به دست دیگري باشـد؛ و هـر کـس آن را نـشاید، بلکـه                      
 ».صلوات هللا علیهم اجمعین. یااندق باید، و آن انببصیرترین خل

شدن    اول را تمییز قائل    هدایت درجۀ احیاء   و     کیمیاو چون در بحث درجات هدایت در        
 عقـال داده شـده      گوید این مرتبه از هـدایت بـه همـۀ           يکند و م    في مي میان خیر و شر معرّ    

 خـود، خیـر و       فطـري و اولیـۀ     ظ ساختاري و در حالت    تواند به لحا    که عقل مي   است، در این  
پذیرد که عقـل بتوانـد اسـتقالالً و بـدون             ا نمي کند؛ امّ   شر را تشخیص دهد ابراز تردید نمي      

به همین دلیـل    . ها راه یابد   هاي نفساني همواره و به درستي بدان       تأثرپذیري از سایر ساحت   
ثیر رذایل اخالقـي    تأ: گرداند  شدن از تشخیص خیر و شر را به دو مبنا برمي            در ادامه، محروم  
 .)١١٤ـ١١٣/ ٤، احیاء: ، نیز٣٧٧/ ٢، کیمیا: ـ نک (و اشتغال دنیوي

درك فطري حسن و قبح از سوي عقل با اعتقـاد بـه حـسن و قـبح شـرعي سـازگار                      
هوي کـه بـر وي   «که  ا تحلیل غزالي در بحث حسن و قبح، و تصریح وي به این       نیست، امّ 

و ارجاع عامل محرومیت از هدایت      » ه همي دارد  غالب بود، همیشه راه حق بر وي پوشید       
هـای   ، اعتقاد وی را به تأثیر قطعي آلـودگی        اشتغال به دنیا   یا     حسد و کبر  اولیه و عام به     

دهد که میل انسان به چیـزي و هـواي     این تحلیل نشان مي   . رساند  اخالقی بر معرفت مي   
بـه  «ا  ر»  وي در آن بـود     مـراد  هر چـه  «گذارد که      او تأثیر مي   ۀ عاقل ۀاو به آن، چنان بر قو     

 .)٦٤/ ١، کیمیا (»نماید صورت صواب به وي مي
 

 »خِبّ«شکل گیری رذیلت . ٤. ٤
، نیز به نحـو     »خِبّ«، یعني    عاقله  جانب افراط قوۀ   گیري رذیلت در    چگونگي شکل ه به   توجّ

از  عاقله را    تواند قوۀ   می های اخالقی  دهد که چگونه تأثیر عمیق آلودگی       می دیگري نشان 
کارکرد ذاتی خود دور سازد و چرا غزالی بر اتصال یافتن ساحت عقیدتی به عقـل نبـوی                  
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عاقلـه   که ناظر بـه قـوۀ  » گري  هحیل«یا  » خبّ«در واقع پدیدآمدن رذیلت     . تأکید بلیغ دارد  

هاي  هاي ناظر به خواسته یابي به غایت  گوناگون طرق دستاست و عبارت از یافتن انحای  
 .آید  عاقله حاصل نميز راه تأثیرات مکرر گناهان بر قوۀ اآلود است، جز گناه

ـ     هر گناهي که به انجام مـي       ي در سـطح جـوارح، اثـري در قلـب بـر جـاي               رسـد حتّ
آورد که آن را به تکـرارش ترغیـب    تي در نفس پدید مي   ماند و لذّ    گذارد که در آن مي      مي
 ، عـالوه بـر آن     . آن اسـت   اي توجیـه عقالنـي       از نحوه  نیز انجام هر گناهي متأخر    . کند  مي

طلبد که توجیه نخـست را در نفـس           کشش نفس به تکرار آن، توجیه عقالني دیگري مي        
حال اگر گناهان در پي خود رذایلي را پدید آورند، مقدم بر رذایل، بـا               . گرداند  تر مي  راسخ

عاقلـه   ر توجیه عقالني گناه، اثري در قوۀ     هاي عقل، و با هر با      هر بار نادیده گرفتن اشارت    
بـرد تـا     عاقلـه پـیش مـي   اي ناظر به خود قوۀ      به سوي رذیله   شود که نفس را     گذاشته مي 

چه  گري کار عقل عبارت از دیدن صواب در آن   خبّ یا حیلهگیري رذیلۀ   جا که با شکل    آن
 .گري خواهد بود  نیل بدان با حیلهخواهان آن است و یافتن طریقۀ» هوي«

بـراي راه   ) ع (اد غزالـي را بـه ضـرورت وجـود انبیـا           عتقتوان ا   با این تببین دیگر نمي    
 نظري و عملي    ۀها، به معناي ناتواني عقول بشر از رسیدن به معارف عالی           نمودن به انسان  

ها به نبي براي این است که عقل در روکردن به مبـادي عالیـه و                  بلکه نیاز انسان   دانست،
 ۀنیازمند یاري کسي است که در مرتبـ       آلود،    داشتن نگاه و التفات غیرخودمحورانه و گناه      

یافته و پیراسته شده و       عقل قدسي قرار دارد و عقل قدسي همان عقل در وضعیت تقدس           
 . متصل شده به عقل مطلق است

هـا و     ارزش ۀهـا خـواه در حـوز        واقعیـت  ي رسیدن به معارف، خواه در حـوزۀ       عقل برا 
ه رو ب«که  ا براي این امّ،)٨٦ـ٨٥،  ارجمعغزالی، : ـ نک (الیف باید رو به مبادي عالیه کند تک

 حاصـل   تـرین کمـال    معرفتي نبي است و چون این عالي      ـ  نیازمند یاري اخالقي  » باال کند 
اهـي را جـستجو      قواي نفس در خدمت عقل، پس غزالـي ر         آید مگر با استخدام همۀ      نمي
روي از ایـن راه، راه پیـ  . نـد  قواي نفس تحت استیالي عقـل در آی    کند که در آن همۀ      مي
که عقل عملـي     این مطلب با تکیه بر اعتقاد غزالي به این        . و تعالیم شریعت است   ) ع (انبیا

 و  )٥٠،  معـارج غزالـی،    : ـنکـ (و کمال نفس براي به کمال رسـاندن عقـل نظـري اسـت               
 دهـد تـا قـوۀ       ت استیالي عقل قرار مي    تعلیمات شرع در احکام جزئي اخالقي بدن را تح        

 . شود  یابد نیز تأیید ميعاقله به کمال خود دست
هاي غیرعقیدتي بر طبق بایدها و نبایدهاي شرعي انضباط یابنـد،            در واقع اگر ساحت   
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تواند بر کنـار از        عقل قدسي، مي   یابد که در غایت آن، در مرتبۀ         مي عقل به رشدي دست   

اني ها به نبي نه از حیـث نـاتو         پس نیاز انسان  . ها حسن و قبح را دریابد      تأثیرات منفي آن  
تکیه بر عقـل تکیـه بـر        .  است شان محافظت از توانمندسازي عقل   شان بلکه به دلیل      عقل

هـاي   اش بـر مبنـاي حرکـت        کـارگیري  عرفت در وجود انسان است که با به       منبع اصلي م  
. الزم است آن را در معرض اشراق و تابش نور هدایت االهي قرار داد             ) روح فکري (فکري  

هـاي   ها و تربیت   اق االهي با استمداد از عقل نبوي و تعلیم        گرفتن در معرض اشر    این قرار 
 دریافت هدایت االهي التفـات ورزیـدن بـدان سـو و             ا الزمۀ  امّ پذیرد،  صورت مي ) ع(انبیا  

 گــسترۀنفــس انــسان بــا بــاوري عمیــق بــه . شــدن عقــل از خودمحــوري اســت مهــذب
حـوي کـه هـیچ     باید تمام روي خود را به سـوي حقیقـت کنـد بـه ن           هاي عقل  توانمندي

 . التفاتي جز به سوي حق و در راستاي کشف حقیقت برایش باقي نماند
  االهـي غزالـي را   ـ  حسن و قبح شـرعي ۀ اصلي نظریۀپایبا این حساب باید گفت که 

 .دهـد   اعتقاد او به ضرورت رهاسازي عقل از تأثیرات منفي عوامل غیراخالقي تشکیل مي            
ـ      نمي  غزالی عقل رها   ۀدر اندیش  هـاي    بلکـه توانمنـدي    گـردد،   اتوان معرفـي نمـي    شـود؛ ن

عقل با خضوع در برابر     . شود  في مي ها معرّ   شناسانده و راه به ظهور رساندن آن       ١حدش  بي
 .رسد هایش بیشتر به ظهور مي کند و توانمندي تعالیم شریعت رشد مي

 
 گیری نتیجه
توانی عقـل در    رغم شهرت غزالی بـه اعتقـاد بـه نـا           های گذشته نشان داد که علی      بررسی
 ترین منبع معرفتی در انـسان قلمـداد    عقل را عالی  های اخالقی، وی   یابی به معرفت   دست
 عالم  کمالی انسان را تبدیل شدن او به عالمی عقالنی مشابه کلّۀکند و باالترین مرتب می

تـرین    عقل نامتناهی اسـت امـا ظهـور عـالی          های بالقوۀ  از دید او توانایی   . شمرد  می وجود
 . اخالقی استـ کردن فرآیندی معرفتی هایش منوط به طیّ لیتقاب

 الهی غزالی حاکی از این است که  ـ  حسن و قبح شرعیۀتحلیل مبانی معرفتی نظریّ
 ظهورش قـادر بـه      ۀترین مرتب  اش و هم در عالی     د او عقل هم به لحاظ ساختار ذاتی       از دی 

 مقام عقـل صـرف صـادر      به جز از   ی این تشخیص  تشخیص حسن و قبح امور است و حتّ       

                                                                                                                                                                             
 در نسخۀ دارالفکـر،   [المعلومات   العقل یدرک المعلومات؛ و    و«: گوید  می )١٢٦(  االنوار مشکوةغزالی در   . ١

 الحـظ العلـوم المفـصلة     نعم اذا   . ال یتصور أن تکون متناهیة    ]  آمده »معقوالت«)  رسائل مجموعه (٢٧٢
 .» ...ما ال نهایه لهلکن فی قوته ادراک . فالیکون الحاضر الحاصل عنده اال متناهیاً
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 .تواند شد نمی

ها در غالب موارد در تحسین و تقبیح امور نـه بـا              در عین حال به اعتقاد غزالی انسان      
کننـد و ایـن       می ها، امیال، و اغراض خود عمل      تکیه بر عقل خود بلکه بر مبنای احساس       

بـر آن  دیدگاهی است که وی در استدالل برای اثبات نیاز به هدایت نبـوی بـه صـراحت           
هـای   مقابل معتزلیان و در تحلیل گزاره     گیری در    بدین جهت وی در موضع    . کند  می تکیه

های روانـشناختی    اند با تحلیل    اخالقی های مشهور  ها همان گزاره    که بخشی از آن    مشهور
هـا    معرفتی ندارند و چرا الزم است انـسان دهد که چگونه این احکام ریشۀ  میخود نشان 
 منبعی تکیه کنند که دخالت اغـراض در  بح امور به شرع به منزلۀ     ص حسن و ق   در تشخی 

 .آن منتفی است
 خود نـاتوان از تـشخیص       ۀدر واقع باید گفت که از دید غزالی عقل نه در فطرت اولی            

 نفـس و    گاه که انسان به اقتضاي حـبّ        نبوي، اما آن   ۀخوبي و بدي امور است، نه در مرتب       
ش، بـدون ضـبط و مهـار آن     ا  ود کـارکرد عقـل    شـ   تحریک شهوت و غضب خود آلوده مي      

ي است که این تأثیر به حدّ. شود  آلودش مي   هاي گناه   ها و خواسته   امیال، متأثر از احساس   
اش    عقالني در سـاحت عقیـدتي      که باوري به منشأ    براي خود انسان هم گاه تشخیص این      

 .دشو اش بسیار دشوار مي  اغراض شخصيمورد اعتقاد واقع شده یا به منشأ
بـراي راه نمـودن   ) ع (اد غزالي را به ضرورت وجود انبیاتوان اعتق   با این تببین دیگر نمي    

.  عقول بشر از رسیدن به معارف عالی نظري و عملـي دانـست             ها، به معناي ناتواني    به انسان 
هاي غیرعقیدتي بر طبق بایدها و نبایدهاي شرعي انضباط یابند، عقل به رشدي              اگر ساحت 
توانـد بـر کنـار از تـأثیرات منفـي        عقل قدسي، مي   ۀ که در غایت آن، در مرتب      یابد  دست مي 

 کـه عقـل در      ها بـه نبـي بـراي ایـن اسـت           بنابراین نیاز انسان  . ها حسن و قبح را دریابد      آن
آلـود، نیازمنـد یـاري        و داشتن نگاه و التفات غیرخودمحورانه و گناه        روکردن به مبادي عالي   
هـا بـه نبـي نـه از          با این حساب نیاز انـسان     . دسي قرار دارد   عقل ق  ۀکسي است که در مرتب    

 . شان است شان بلکه به دلیل محافظت از توانمندسازي عقل حیث ناتواني عقل
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