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  چكيده 

مربـوط بـه   هـاي   اخالقي امام محمد غزالي را براي يافتن پاسخ به پرسشهاي  اين مقاله انديشه
غزالي در مباحث اخالقي خود عالوه بر برشمردن فضايل . كند مي روانشناسي اخالقي بازخواني

روانشناختي آراستگي آدمي به آنهـا و نيـز عمـل    هاي  ريشه به بررسي، و چگونگي شناخت آنها
وي با تأسي به فيلسوفان يونـاني و اسـالمي بحـث مفصـلي در بـاره      . پردازد مي به اقتضاي آنها

نفس و جان آدمي دارد تا از اين طريق ربط و نسبت هر فضيلت و رذيلت را به قوه خاصي در 
تأسي بـه رويكـرد اشـاعره در بـاره حسـن و قـبح       اما از سوي ديگر با . دكنمعلوم  نفس انسان

 و به اين جهت كه اخالق او بيشتر از شريعت اخذ شده، مبناي حسن و قـبح را دينـي   ،اخالقي
همين طور اين نوشته ضمن ارايه توضيح درباره نگاه اخالقي واقع گرا و غير واقع گـرا  .داند مي

عقل از نظر هر دو به چه دليل با اين كه  و با اشاره به آراء غزالي و هيوم روشن خواهد كرد كه
، در بحث انگيزش اخالقـي غزالـي بـا اشـكاالت     فاقد قدرت عمل است وانديشمند ادراك گر 

در بخش پاياني مقاله، به معرفي اموري كه در انجام .هيوم درباره اين موضوع مواجه نشده است
فيلسـوفان يونـان دربـاره نقـش      با را تفاوت ديدگاه غزالي پرداخته وفضيلت و رذيلت مؤثرند 

  . دهيم توضيح مي توفيق الهي در انجام فضايل وترك رذايل
  انگيزش اخالقي  ،روان شناسي اخالق ،غزالي ،اخالق فضيلت :كليد واژگان

  

                                                            
   دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي.  1

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه قم.  2
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  مقدمه

رواني مـرتبط  هاي  از پژوهش اخالقي است كه به بررسي حالتاي  روان شناسي اخالقي شاخه
هـاي   گـرايش  اراده و ،عواطـف و احساسـات   ،انگيـزه  لي مانند نيت ومسائ. پردازد مي با اخالق

 بـه عـالوه  . شـود  اخالقي كه ارتباط نزديكي با هنجارهاي اخالقي دارند در اين رشـته بررسـي  
گيـري   مسائل مهمي مانند چگونگي تربيت اخالقي و تهذيب نفـس واسـتقالل فـرد در تصـميم    

 (Driver, 2005,V.6,379). شوند مي مطالعه اخالقي هم در اينجا

هـاي   موضوعات روان شناسي اخالقي همزمان در دو رشته از معرفت بشري كـه از روش 
يكـي روان شناسـي كـه بيشـتر      .شـود  مـي  پي گيـري  ،گيرند مي متفاوتي در كسب معرفت مدد

تـا همـين اواخـر     البته. خصلت تجربي دارد و ديگري فلسفه كه رويكرد نظري و مفهومي دارد
هاي  سي تجربي ويژگيرشد و بر مي فلسفه پي گيريهاي  ناسي اخالقي در گروهمباحث روان ش

روان شناسي موضوع هاي  از آن طرف در دانشكده .گرفت كمتر مورد بررسي قرار مي شخصيتي
اين موقعيت در ابتداي قرن  .گرفت مي مورد كنكاش قرار كمتر اخالق از ديد مفهومي و فلسفي

رد و محققان هر دو رشته به تحقيقـات ميـان رشـته اي در بـاره     شروع به تغيير ك بيست و يكم
  .اخالق روي آوردند

. هم ارزش نظري دارد و هم به لحاظ عملـي مهـم اسـت    ،پژوهش در روانشناسي اخالق
توانـد   مـي  زيرا فهم و كشف عوامل تعيين كننده حكم و رفتار اخالقي عالوه بر جذابيت نظري

درك درسـت تجربـي    بـه عـالوه  . درسـت اخالقـي باشـد    تربيت افراد بـه عمـل   گامي مهم در
تواند تا حدي زمينه انتخـاب يـك نظريـه اخالقـي      مي رواني عمل و داوري اخالقيهاي  فرايند

تجربـي  هـاي   روشن است كه نمي توان صـرفا بـه اسـتناد پـژوهش     البته. مناسب را فراهم آورد
تـوان   مـي  بر ديگري ترجيح داد امـا درباره عناصر رواني مربوط به اخالق يك نظريه اخالقي را 

يكي را بر ديگـري بـه مالحظـه     ،با فرض يكسان بودن دالئل له وعليه دو نظريه اخالقي رقيب
   (Doris, 2008 ).روان شناختي ترجيح دادهاي  همين پژوهش

آيا ما انسانها براسـاس سـاختار    .شناسي اخالقي، انگيزش اخالقي است مساله اصلي روان
بـه تعبيـر    ؟شويم به طور طبيعي به انجام كار خير و ترك بدي سوق داده مي رواني خاص خود

كـه داريـم، جذبـه و زيبـايي دارد و      يديگر آيا امر اخالقي براي ما انسانها بنا به طبيعت خاصـ 
آيد، بسـياري از فيلسـوفان بـر     شناختي انسان به شمار مي جزئي از فرايند تكامل طبيعي و روان
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ستند كه ظرفيت روحي و رواني انسان براي ترسـيم راه درسـت اخالقـي و    اين عقيده بوده و ه
اين ميان البته كساني مانند هيوم بر نقش اميال  در . كند سوق دادن انسان به سمت آن كفايت مي

ند، در حالي كه كساني مانند ايمانوئل كانت بر نقش عقل  كن ميدر انگيزش اخالقي انسان تاكيد 
نظر از اينكه چه چيزي در انگيزش اخالقي نقش  صرف. كند ميسان تاكيد در انگيزش اخالقي ان

شناسي اخالقي مربوط به جهت و سويه اين انگيزش است كه  كليدي دارد، مساله ديگر در روان
پـژوهش   حـال مسـائلي از ايـن دسـت در قلمـرو      آيا خودگرايانه است يا نوع دوستانه؟  به هر

  )Thomas, 2001, 1145-6. (گيرد اخالقي قرار مي
در واقع هيچ سنت اخالقي نمي تواند بدون مبناي عميق روان شناختي كه با آن هماهنـگ  

در انـد   حيـات كوتـاهي داشـته    ،مكاتب اخالقـي كـه در طـول تـاريخ     بيشتر .باشد پايدار بماند
اختـه  رواني آدمـي سـاخته و پرد  هاي  وانشفارغ از تاي  شناسايي ذات انسان خطا كرده و نظريه

اين مكاتب گاهي مانند مكتب رواقي چنان بر دوري از تمنيـات حيـواني و لـذت جويانـه     . اند
اپيكـوري بـه    ي انسان اصال چنين نيازي ندارد و گاهي مانند مكتبكه گوياند  يد كردهانسان تأك

عكس تنها به جنبه حيواني و كامجويانه انسان توجه كـرده و از سرشـت روحـاني و عقلـي او     
  .چشم پوشيده اند

دهد وي با مسائلي از اين دست كه امـروزه در روان   مي بررسي آثار ابو حامد غزالي نشان
تقليد صرف و تبعيت كوركورانـه   وي كه از. بوده است رو به روشود  مي شناسي اخالق مطالعه

. )9، ص 1988غزالـي، ( .ارائـه كنـد  ها  در اين زمينه ييكوشد تا نو آوري ها مي جويد مي بيزاري
ي كه از جاياما تفكر او حتي در  ،گر چه خود تمايلي به اينكه فيلسوف ناميده شود نداردا غزالي
 1383،نصر و لـيمن . (قابل توجهي دارد نظرعمق و دقت  گويد مي سخن كالم و اخالق ،عرفان

شود كه عموما هر نـوع   مي در مورد اشاعره تصور در واقع وي بر خالف آنچه )455ص  ،1ج 
و از ايـن   پـذيرد  مـي  منطقي و رياضي راهاي  استدالل ويژگي الزام آوري ،كنند مي عليتي را نفي

   (Marmura, 1965,183-204) .روي بر اهميت فكر و انديشه تاكيد دارد
سي براي اخالق است كه غزالي بـه عنـوان يـك     با در نظر گرفتن اهميت مباحث روانشنا

بـه   ،آينـد  مـي   ر بزرگ اخالقي او بـه شـمار  متفكر در ميزان العمل و احياء علوم الدين كه دو كا
او سپس درباره عقل عملي و  .پردازد مي  مربوطتحليل نفس انسان و تفكيك قواي آن و فضايل 

را از رهگـذر تحليـل قـواي     يياساسي ارسطوهاي  عقل نظري به تفصيل سخن گفته و فضيلت
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  :ني عبارت است ازاساسي به تبع سنت فلسفي يوناهاي  اين فضيلت .كند مي نفس بررسي
عفـت كـه    ،شجاعت كه فضيلت قـوه غضـبيه اسـت    ،حكمت كه فضيلت قوه عقليه است

شود و در نهايت عدالت كه عبارتست از عملكرد درسـت هـر    مي  فضيلت قوه شهويه محسوب
غزالي سپس به جست و جوي عميـق تـري در روان    .قوه و انسجام وتعادل آنها در نفس آدمي

  .پردازد مي ها و خاستگاه اين فضيلت آدمي به عنوان زمينه

  ارتباط نفس انسان با علم اخالق  

به تمايز روح و بدن قائـل اسـت و مـرگ را پايـان      غزالي هم مانند ساير متفكران اسالمي
هـاي   نفس در تلقي وي اساس حيات آدمي است و ريشه همه دگرگوني. داند نمي زندگي انسان

اما اين كـه حقيقـت    .دمي را بايد در آنجا جستجو كردروحي و رواني و حتي جسمي و مادي آ
  .نياز به توضيح بيشتر دارد ،غايت نهايي و سعادت و شقاوت آن چگونه است ،انسان چيست

 ،نفـس  ،قلـب  :دهد كه عبارتند از مي  غزالي در ارتباط با اين موضوع چهار واژه را توضيح
قصد استفاده از واژه هاي فلسـفي را   ت،او كه در آثار خود از جمله كيمياي سعاد .روح و عقل
گيري  اصوال اين بهره) 15،ص1368،غزالي. (دهد همان واژه قلب را به كار برد مي  ندارد ترجيح

جلـب  هـم   را فلسفي در آثار غزالي توجه نويسندگان معاصـر هاي  واژه از واژگان ديني به جاي
  ). , p.2) Sherif , 1975. استكرده 

  )3ص ،1988غزالي،.(برد مي  قواي نفس تحت عنوان جنود قلب نامبه هرحال غزالي از 
مـادي از  اي  قلب در اين معنا بر خالف معناي معمول آن در زيسـت شناسـي كـه قطعـه     

همين قلـب   ،شود مي  چه ذات انسان ناميدهبنابر اين مراد از آن. منشأ الهي دارد،اجزاي بدن است
كنـد و قلـب    مـي   ده و اعمال فيزيكي آن را كنترلغير مادي است كه در بدني فيزيكي حلول كر

  )15،ص1368غزالي،(.فيزيكي صرفاً به منزله ظهور آن است
در تمـايز روح و   ،فيلسوفان مسلمان از جمله فارابي و ابن سينا غزالي هم مانند بسياري از

ـ  .اسـت بدن و اصالت داشتن بخش غير مادي انسان كالم افالطـون و ارسـطو را پذيرفتـه     ه البت
 غزالي و نيز برخي فيلسوفان مسلمان بر خالف افالطون قائل به قدم نفس و بر خـالف ارسـطو  

عالوه بر اين غزالـي بسـياري از مطالـب ارسـطو در بـاره      . قائل به فناي آن پس از مرگ نيستند
 .و قـواي مختلـف آن را هـم پذيرفتـه اسـت     هـا   كاركرد هاي نفـس انسـان و وجـود اسـتعداد    
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او نوشته هاي فارابي و ابن سينا را بهترين منابع مورد وثـوق بـراي درك    )2، ص 1988غزالي،(
داند و درباره نفس و قواي آن مستقيماً متأثر از ابن سينا و غير مستقيم متـأثر از   مي  فلسفه يونان

در شـمارش   وي (Amin Abdullah , 1992, p,161) .سنت فلسفي يونان خصوصا ًارسطوسـت 
ابـن   و همين طور حذف حواس ظاهري بيشتر تحت تاثيرها  يير ترتيب آنالبته با تغ ،قواي نفس

   )(Rahman , 1952, p,25-31 .سيناست
و در خصـوص بحـث   احتماال غزالي دربحث از نفس بيشتر متأثر از فلسفه اسالمي است 

 sherif, 1975( .كند مي  تنها به ذكر چند آيه از قرآن در اين مورد اكتفاتفسيري و روائي از نفس 

, p28(  بـا بـر شـمردن     ،وي حتي در تهافت الفالسفه كه بناي مخالفت با فيلسوفان را دارد هـم
چه درباره نفـس  كند آن مي  عالوه بر آن اعتراف. قواي نفس مطابق با قول فالسفه مخالف نيست

  .)297 – 303، ص 1987غزالي،( .شود نمي در سنت فلسفي مطرح است در سنت ديني انكار
همين شناسايي  ،شود مي  ين دانش يعني علم به نفس آدمي كه به اخالق مربوطبخشي از ا

قواي مختلف نفس و كاركرد هاي آن است و غزالي منشأ فضـايل و رذايـل را در نفـس آدمـي     
 ايـن سـه قـوه    .قوه شهوت و قوه غضـب  ،قوه تخيل :مورد توجه قرار داده است كه عبارتند از

راه او را بـه سـمت كمـال     او را به سعادت و كمال برسـانند يـا   ،توانند به انسان كمك كرده مي 
واقعـي   البتـه شـناخت   .)220ص  ،1370،ابراهيمي ديناني( .مسدود كرده به تيره بختي بكشانند

غزالـي،  ( .اسـت  از جمله فلسـفه  ساير علوم نظري است كه باالتر از "مكاشفه"نفس مربوط به 
   )36و  22، ص 1989و  2ص  ،3ج

  واي نفسغزالي و ق 

حيواني و انساني و به دو تـاي   ،نباتي :شمارد مي  سه قوه را بر ،غزالي در شرح قواي نفس
نفس حيواني بـا   ،در ميزان العمل .آخر به جهت ارتباط مستقيمشان با اخالق توجه خاصي دارد

دو قوه محركه ومدركه معرفي شده است كه اولي به منزلـه موتـور حركـت اسـت و از آن بـه      
ياد شده و سبب انجام آن چيزي اسـت كـه   » قدرت«به عنوان  و در احياء» مباشر الحركة«عنوان 

  )23 – 24ص . 1989غزالي،.(انسان مايل به انجام آن است
براي  آنچهبه تشخيص  ،كه دومين استعداد نفس ولي استعداد مهم تر است ،اما قوه مدركه

و ) ظـاهري (دو بخـش حـواس خـارجي     پردازد و به نوبه خود به مي  انسان مفيد يا مضر است



 اول شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

134 

   .حواس باطني قابل تقسيم است
چشـايي و المسـه و هـر     ،بويـايي  ،شنوايي ،از بينايي عبارتندكه  غزالي حواس ظاهري را
بـه شـكل مبسـوط     ،بـه جهـت روشـن بـودن مطلـب      ،باشند مي  كدام مربوط به عضوي از بدن

 ،و غزالـي  (sherif , 1975,p26پـردازد   مي نپرداخته اما در مورد حواس باطني به دقت و تفصيل
   )23-26،صص1989

ذاكـره و متخليـه كـه در ارتبـاط بـا نفـس        ،وهميـه  ،حافظـه  ،خياليه :ند ازاين دسته عبارت
و در تقسيم  )23 – 26ص  1989غزالي،.(و متفكره كه در ارتباط با نفس ناطقه استاند  حيواني

 )5ص  ،3ج  غزالـي، . (ه مطرح شده است، تخيل و حافظكر، تذبندي ديگر حس مشترك، تفكر
مغـز  ها  ي براي عمل نيستند، اما منشأ آنبر خالف حواس ظاهر، حواس باطن داراي هيچ عضو

غزالي مانند برخي از روان شناسان جديد قائل بـه جـاي    )5ص  ،3ج ،489،غزالي( .آدمي است
ــت       ــز اس ــژه اي از مغ ــاي وي ــش ه ــان در بخ ــف انس ــواي مختل ــاي ق ــرد ه ــري عملك  .گي

)Umaruddin,1996,p92 (گويد حافظه واقع در قسمت عقب مغز و تخيـل در   مي  براي مثال او
  .)8، ص 3، ج 489غزالي،( .قسمت جلوي آن است وجايگاه تفكر دربخش مياني مغز واقع است

و قلب در مرتبه باالتر كنتـرل  شوند  مي باعث كنترل و نظم بخشي به بدنها  همه اين نيرو
هم چنين غزالي ذهن را برتر از مـاده و منشـأ تمـام افعـال و      .را به عهده داردا ه و نظم همه آن

داند كه ماده را مطابق با نياز خود به حركت وا داشته و حتي رشد فيزيكي بدن به آن  مي  قدرتي
   .)4 – 5همان، ص ( .وابسته است
نفـس   بين انسان و حيوان مشـترك اسـت امـا    ،واهمه، تمايالت غريزي و شهوت ،غضب

سازد كـه   مي كه او را از حيوان متمايز كرده، قادر به انجام اعمال روحاني دارد دو توانايي انسان
عقل قوه اساسي ادراك بشر است و او را قادر به ايجاد و شـكل دهـي   . عقل و اراده عبارتند از
ر حيوان از اراده انسان و اراده حيوان هم متفاوت است و درانسان از عقل ود .كند مي  تصوراتش

: عبارتنـد از دهنـد   مـي   پس قوايي كـه نفـس انسـان را تشـكيل    . شود مي غضب وشهوت ناشي
شهوت و واهمه تا زماني كه فعـاليتي از   .، عقل و ارادهواهمه ، شهوت،تمايالت غريزي، غضب

پايه سـاير قـواي    ،و غضب ،تمايل غريزي .آيند نمي پديد ،جانب تمايل غريزي و غضب نباشد
 اخـالق رذيلـه   شود مي  ، افعالي كه انجامانچه قواي عمليه به خوبي هدايت نشوندذا چنل. نفسند
آن  ،و اگر كنترل و مديريت شوند به نحوي كه شرايط خـوبي را پـيش آورنـد    نام دارد ،يا گناه
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با توضيحاتي كه درباره تفكيك نفـس و بـدن و    . شوند مي  فضيلت يا حسن خلق ناميده ،اعمال
چرا كه  ،رسد كه دليل وابستگي اخالق به اين قوا چيست مي  شد روشن به نظر قواي نفس داده

كنترل و مديريت بدن  ،در ارتباط با سطح پايين تر .نفس استعداد ارتباط با دو سطح را داراست
، 1989غزالـي، ( .آورد مـي   معارف عقلي را به دست ،دهد و در ارتباط با سطح باالتر مي  را انجام

  )164، ص 1364،ابن سيناو  26 – 28ص 

  دين و اخالق  ،رابطه عقل  

از جمله چگونگي انگيزش  شناخت رابطه دين با اخالق براي درك موضع اخالقي غزالي
هم به لحاظ نحوه تحصيل معرفـت اخالقـي و   بسيار ضروري است زيرا اخالق غزالي اخالقي 

باط وثيقي با شريعت و چگونگي قضاوت اخالقي و هم به لحاظ چگونگي انگيزش اخالقي ارت
غزالي فالح و سعادت را كه درجه نازل آن رهايي از عذاب و رسيدن بـه نعمـت   . خداوند دارد

مورد توجه قرار داده و به همين جهـت   ،هاي بهشتي و درجه باالتر آن قرب و لقاي الهي است
دانـد و   مي  دينيشناختي، امر  چه به لحاظ وجودي و چه به لحاظ معرفت مبناي حسن و قبح را

   .چيزي از اخالق او بر جا نخواهد ماند ،اگر دين در بررسي اخالق غزالي ناديده گرفته شود
نقش راهزنـي  » هوا«داند كه  مي  شرع عاجز هاياو به اين جهت عقل را از دريافت دستور

اختيـار   به همين جهت زمام .نماياند مي  اميال نفساني را به عنوان صواب بر او ،عقل را ايفا كرده
از نظـر غزالـي    )64ص  ،1، ج 1368غزالـي، . (بايد در دست بصير ترين مردم يعني انبياء باشد

 راهـا   تصـديق انبيـاء و پيـروي از آن    ،خود عقل نيـز بـه محـدوديت هـاي خـود واقـف بـوده       
غزالي ميزان فضيلت بودن هر عمل را هم با وابستگي آن عمل به دستيابي به سـعادت  .پذيرد مي 

  )168ص ،4ج  489غزالي،. (سنجد مي  آخرت و لقاء و قرب و انس با خداوند در جهان
كنـد كـه اوامـر     مي  اثبات آنچهاما آيا چنين ارجاعي به شرع جايز است ؟ به عبارت ديگر 

شرع بايد اطاعت شوند چيست ؟ اگر اين پيش فرض را به امر شرعي ديگري اثبات كنيم و بـه  
تسلسل خواهيم شد و اگر از خود عقـل در اثبـات ايـن پـيش      گرفتار ،همين ترتيب ادامه دهيم

فرض استفاده كنيم در واقع معترف به حسن و قبح عقلي شده و از حسن و قبح شرعي دسـت  
اعتقـاد بـه حسـن و     در هر حال جمع بين الزام به اطاعت از شرع از يك سوي و .بر داشته ايم
شـيدان  . (راحتي ميسر نخواهـد بـود   به )و نفي حسن و قبح عقلي به صورت كلي(قبح شرعي 
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عقـل فـرد را قـادر     اما قبول اصل امكان دريافت حسـن و قـبح توسـط    .)321، ص 1383شيد،
براي دسـتيابي بـه اعتـدال روح و     ،خواهد كرد كه با اذعان به نا تواني عقل در فهم همه احكام

  . شرع آورد روي به ،سعادت

  انگيزش اخالقي 

بـاوري اسـت   ، كند كه عقيده اخالقي مي  ق به اين موضوع اشارهنگاه واقع گرايانه به اخال
در  .كنـد  مـي   در جهـان تعيـين  ها  كه صدق و كذب آن را نحوه وجود چيز ،مانند هر باور ديگر

غير  .گرايان اخالقي قائل به وجود امور يا صفات اخالقي در جهان خارج نيستند غيرواقع ،مقابل
كند كـه   كند اما ادعا مي نمي از استفاده از زبان اخالقي منع شناخت گرايي اخالقي اگر چه ما را

نبايد در چنين بيان اخالقي در پي يافتن واقعياتي اخالقي بود بلكه استفاده از اين زبـان اهـداف   
گـرا   هر غير واقع گرايـي لزومـاً غيـر شـناخت     )79 – 81، ص 1380مك ناوتن،. (ديگري دارد

صدق و كذب ديدگاه هـاي اخالقـي را    ،ري تحويل گرايانهنيست و برخي از اين گروه با تفسي
بـه هـر حـال ايـن     كنند امـا   مي  وينده درباره موضوع روشنبه وسيله واقعياتي مستقل از باور گ

اوصاف ها  گرا غيرواقع اين برخي از. كنند مي گروه وجود اوصاف اخالقي در عالم واقع را انكار
   )83ص  ،همان. (دهند رجاع ميااخالقي را به حاالت روان شناختي بشر 

واقـع گـرا يـا غيـر     (اما سؤالي كه هنوز باقيست اين است كه در هر يك از ايـن دو نگـاه  
غزالـي و   ،شود ؟ درباره تـأثير تحريكـي عقـل    مي  چه چيزي سبب انجام فعل اخالقي) گرا واقع

ل گـر و  همين طور هيوم در سنت تجربه گراي غربي معتقدند كه عقل چون يك نيروي استدال
عقـل   اما از نظر غزالي .درك كننده است نمي تواند به صورت مستقيم انسان را به عمل وا دارد

صورت مستقيم قادر به انگيزش نيست و نياز به همراهي ميل به عمل بر طبـق ادراك   بهاگرچه 
معطـوف بـه شـهوت و غضـب ميلـي      هاي  عقل دارد اما با توجه به اينكه خداوند عالوه بر ميل

شود در نهاد انسان وديعه گذاشته است بـه صـورت غيـر     مي كه اراده ناميده را طوف به عقلمع
و  )شـهوت و غضـب  (اراده كه غير از اراده حيـواني   اين .مستقيم در فرآيند انگيزش موثر است

ص  ،3ج  489غزالـي، .(بلكه گاهي بر ضد آن است نقش مهم و اساسي در اخـالق غزالـي دارد  
 شـود و البتـه   مـي  غه اي عقلي و با غلبه بر شهوت موجب انجام فعل اخالقياين اراده با صب)9

  . تواند در اثر تربيت تقويت گردد مي  داراي قوت و ضعف است و
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نقش انگيزشي قائل نيسـت، حتـي تشـخيص خـوب و بـد و       اما هيوم كه براي عقل هيچ
 يـال و احساسـات قـرار   ام قلمروفضيلت و رذيلت را از قلمرو ادراكات عقلي بيرون برده و در 

دهد تا به نوعي انجام افعـال اخالقـي انسـان را بـر اسـاس احساسـات و عواطـف توجيـه          مي
اما دليل  ؛هيوم براي اثبات رأي خود تالش فراواني كرده كه حاصل آن دو دليل عمده است.كند

رنـد و  اول او كه مهم ترمي باشد آن است كه از يك سو احكام اخالقي عمل آفرين و تأثير گذا
كـه از ايـن دو مقدمـه    اي  از سوي ديگر عقل به خودي خود تأثيري بر افعال ما ندارد و نتيجـه 

هـاي آن   شود اين است كه اخالقيات كه اموري عمل آفرينند از طريق عقل و استنتاج مي حاصل
توانـد بـه تنهـايي     نمـي  در حقيقت يك دريافت و آن اين كه عقل ادراك گر. كشف نمي شوند

ل اخالقي باشد به دو راه حل در غزالي و هيوم منجر شده و غزالي بين علم به امور موجب عم
 ،رغبـت  ،ي قائل به واسطه اي به نام اراده است، كه با تعابير مختلف ميـل اخالقي و عمل اخالق

شـده اسـت و عقيـده دارد كـه ايـن واسـطه پـس از         بيـان  ،باعث دين يا عقل عملي ،قوه عدل
  .دارد مي  آدمي را به عمل وا ،عقل نظري تشخيص خوب و بد توسط

اراده و عمـل كـه اولـي كـار عقـل       ،علم :شود مي  پس براي انجام فعل به سه مرحله قائل
 ،4همـان ج  (نظري است و دومي كار قوه اراده يا عقل عملي و سومي كار اعضاي بـدن اسـت  

ـ  هـا   يعني شناخت اخالقيات كار عقل و انگيـزش آن  )385 – 384ص  ه اراده و ميـل  مربـوط ب
 شناخت عقلي را از مرحلـه عمـل اخالقـي حـذف     ،اما افرادي چون هيوم .خاص انساني است

 تشـخيص فضـيلت و رذيلـت را بـه اميـال و احساسـات       ،كنند و با ادغام مرحله اول و دوم مي 
 ،كنـد  مـي   تأكيد بر لزوم شوق در مقام عمل اگر چه در هيوم بسيار پـر رنـگ جلـوه    .سپارند مي 

ين لزوم مورد توجه متفكران اسالمي از جمله غزالي هم بوده است كه چنين شوق مؤكـدي  اماا
و از جمله فرق هاي تفكر غزالـي بـا سـاير    اند  را به قوه نزوعيه يا شوقيه يا اجماعيه نسبت داده

   )333ص  1383شيدان شيد،(.فالسفه اسالمي نسبت اين قوه به اراده انساني است
چـرا كـه از    .شخيص فضايل و رذايل را به اين قوه نسـپرده اسـت  غزالي بر خالف هيوم ت

تنهـا   ،آيـد كـه شـناخت    مي  فقط اين مطلب بر ،كند مي  نظريه باور ميل با تفسيري كه هيوم ارائه
امـا ايـن كـه     .عامل براي عمل اخالقي نيست بلكـه شـوق نيـز سـهم تحريكـي ضـروري دارد      

طلبي است كه از محتواي نظريه باور ميـل  تشخيص فضيلت و رذيلت هم بر عهده شوق باشد م
شوقي نسبت به انجام آن برايش  ،خوب و بد عمل را از پيش نداند ،آيد و اتفاقاً تا انسان نمي بر
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به تعبير ديگر الزام اخالقي چيزي است كه بايد با آن مطابق بـود و ممكـن    .حاصل نخواهد شد
در حالي كه نظريـه غيـر   . انسان مبتني باشدنيست چنانكه هيوم عقيده دارد و ثاقت آن بر اميال 

ارتبـاطي را كـه مـا ميـان      ،محصول ميل فاعل اسـت  ،شناخت گرايي با اعتقاد به اين كه ارزش
بر خـالف  ها  يابيم ونشان دهنده آن است كه گاهي ارزش مي  مطلوبيت و ميل در تجربه اخالقي

بـزرگ تـرين ضـعف اسـتدالل      به بيان ديگر)89،ص 1380مك ناوتن،( .كند مي  ميلند، معكوس
او گمان كرده همان گونه كه در مقام عمل به  .است» مقام عمل«و » مقام تشخيص«خلط  ،هيوم

دارد عبارت اسـت   مي كند و افراد را به فعل يا ترك آن وا مي آنچه انگيزه ايجاد ،احكام اخالقي
كند  مي را تعيين در مقام تشخيص احكام اخالقي هم آنچه خوب و بد ،از عواطف و احساسات
  .احساسات است نه عقل

دست به كاري نمـي زنـد نتيجـه گرفتـه كـه      ،هيوم از اين كه آدمي تا اشتياق نداشته باشد
بايست هم خوبي و بدي را تشخيص دهد و هم انسان را بـه عمـل    مي همين اشتياق و عواطف

 ،ساني معلوم نگـردد رسد تا فضيلت و رذيلت بودن يك فعل يا وصف نف مي اما به نظر.برانگيزد
اين كه گاهي انسان به فضـيلت يـا   ،عالوه براين. احساس و عاطفه دست اندر كار نخواهند شد

دهـد كـه    مـي  كنـد نشـان   مـي  رذيلت بودن امري معترف است ولي باز هم بر خالف آن عمـل 
يكي ديگر از . مقدم بر شوق واحساسي است كه نسبت به آن داريم ،تشخيص فضيلت ورذيلت

تواند ناقض عقيده هيوم در تشخيص خوب وبد از طريق ميـل انسـان باشـد ايـن      مي كهاموري 
شـيدان  .(است كه گاهي انجام افعال خوب بر خالف ميـل مـا و همـراه بـا نـوعي اكـراه اسـت       

  ) 330،ص1383شيد،
البته اين نكته هم مهم است كه اگر طبيعت و فطرت آدمي در اثر عواملي انحـراف نيافتـه    

 ن امـر حاصـل  او حس احترام يا انزجار نسـبت بـه آ  در  ،شناخت امر خوب يا بد بعد از ،باشد
 يا پرهيزي نسبت به عمـل بـد در او ايجـاد    ،شود و عالوه بر آن شوقي نسبت به انجام نيك مي 
تواند سبب ارتكاب رذايل و كوتاهي در انجام عمل با فضـيلت   مي  اگر چه ضعف اراده .شود مي 

غزالـي،  . (مجاهده و مخالفت بـا شـهوات تقويـت نمـود     ،قوه را با تربيت توان اين مي  گردد اما
 تـأثيري غيـر مسـتقيم درانجـام عمـل      ،به هر حال غزالي براي عقـل   )288 – 277ص  ،1990

پذيرد به اين نحو كه قائل است اراده انسان باعث تحريض او به اعمال اخالقي است و خود  مي
  . اين اراده تحت نفوذ و تسلط عقل است
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  فضيلت به مثابه ملكه نفساني 

غزالي درآثار خود واژه حسن خلق و فضيلت را در يك معنا به كار برده است و اين نه به 
سبب عدم درك صحيح معناي اين دو واژه بلكه ناشي از درك عميق او از معناي فضيلت است 

كـه   اسـت  يدارروحي پاهاي  كه در ديدگاه عالمان اخالقي مسلمان همان خوبي و حسن حالت
با اين جايگزيني وي به جاي تعبير يوناني فضيلت از تعبير اسالمي حسـن  . شود مي خلق ناميده

غضـب و عقـل بـه منزلـه     ،از بين قـواي نفـس شهوت  ) shrif,1975,p31. (كند مي خلق استفاده
غضب از  ،شهوت از بهيميت .باشند و ريشه در طبيعت انسان دارند مي  ،اساس ساير قواي نفس

  .شود مي  بعيت و عقل از ربانيت منشعبس
آن قواي بدني تحت انقياد قوه عقـل قـرار    از نظر غزالي حسن خلق موقعيتي است كه در

و بـه  را ، عفت شود، تعليم قوه شهوت مي  ل ايجاداگر قوه تفكر آموزش يابد فضيلت عق. گيرند
ي متابعت قواي نفس حيواني كند و به طور كل مي  شجاعت را ايجاد ،انقياد در آوردن تند خويي

، ص 1989غزالـي، ( .آورد مـي   فضيلت عدالت را حاصـل  ،از قوه عقل و ادراك و آموزش آن ها
   .)2و  1ص  ،3، ج 489و  55 – 56

دو قـوه غضـب و    ،اما نيروي ديگري كه در طبيعت انسان وجود دارد و شيطانيه نـام دارد 
و شيطانيه نيرو هاي نفـس هسـتند كـه بـه      عقل .شهوت را به عصيان در مقابل عقل وامي دارد

پردازنـد و ايـن نيـروي     مـي   واسطه شهوت و غضب به ترتيب به ساختن يا ويران كردن نفـس 
خيزد و اگر بـه پيـروزي دسـت يابـد      مي  به مبارزه با آن بر ،شيطاني به واسطه ماهيت الهي عقل

   (Amin Abdullah,1992, p162-3) .آيد مي  گناه يا رذيلت پديد
گردد تـا آن كـه    مي  تكرار گناه باعث قوي تر شدن نيروي شيطاني و ضعيف تر شدن عقل

به خاموشي كامل برسد و در اين صورت حتي انجام فعل نيك نيز كمكي به بـاز سـازي نفـس    
  .)9 – 10و  6ص  ،3ج  ،489غزالي،( .نخواهد كرد

چاره انديشـي را عقـل و   در ميزان العمل اين تقسيم بندي به گونه ديگر انجام شده و قوه 
هـوي   ،عقل و هوي هميشه در تناقضند و بـراي كسـب فضـيلت    .نامد مي  دو قوه ديگر را هوي

تواند بين حركتي كه متعلق به  مي  اما مشكل اين است كه انسان چگونه .بايد از عقل تبعيت كند
  متعلق به عقل است تمايز قائل شود ؟  آنچههوي است و 

تواند نشـانه حكـم    مي كه سختي كار و بي ميلي انسان به انجام آن دهد مي  غزالي توضيح 
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البته در ارسطو هم چنين نظري حد اقل براي كساني كـه در  ) 64، ص 1989غزالي،(عقل باشد 
ولـي شـايد    )b16، 1109 .9. 2اخـالق نيكومـاخس،   . (شـود  مي ديدهاند  ابتداي سلوك اخالقي

البته غزالي خود در مورد درستي ايـن   . در كانت ديد توان مي روشن تر از هر جايي اين نظر را
مدد الهي را تنها وسيله مطمئن براي افتراق بين حركات عقل و  معيار ترديد دارد و از اين روي

داند و هر گاه فرد باز هم نسبت به جلب اين مدد مطمئن نبـود بايـد در درگـاه الهـي      مي  هوي
   )66ص ،1989غزالي،( .براي طلب هدايت الهي دعا كند

اين موضع غزالي يعني استمداد از لطف الهي براي راهيابي و انگيزش اخالقي يكي از راه 
در فلسفه يونـان   آنچهفضايل اخالقي خود را نسبت به  هايي است كه به واسطه آن غزالي نظام

حسن خلق ناشي از پـرورش قـواي نفـس اسـت و     ) Sherif,1975,p30( .كند مي  اصالح ،است
به تنهايي در آن دخيل نيستند بلكه خلق نيكو به اميالي راجـع اسـت    ،ان و حتي دانشعمل انس

  ) 2ص  ،3ج  و489و  55ص ،1989 غزالي،(.شود مي  كه عمل از آن ناشي
را كه مقدار زيـادي از مـالش    توان هر كسي نمي مثالً .خلق، عمل اتفاقي و تصادفي نيست

به همـين جهـت هـم هسـت كـه       .)2 ،3ج  489ي،غزال(لزوماً فرد بخشنده اي دانست   ببخشد
 اشـاره » خلق بخشندگي«به  :كند و براي مثال مي  فضيلت و خلق كنار يكديگر استفاده از غزالي

    )71ص  1989غزالي،( .كند مي 

  نحوه كسب فضايل 

غزالي ابتدا ديدگاه خود درباره امكان تغيير خلق را به واسطه تالش خود فرد بـراي تغييـر   
البتـه مسـئله تغييـر خلـق مـورد توجـه بسـياري از         .دهد مي  طور از راه آموزش شرحو همين 

راغـب  ). 31 – 36ص  ،ابـن مسـكويه  ( يـا ) Aristotle, 1103 a(فيلسوفان ديگر هم بوده است 
 راغب اصفهاني،. (اصفهاني در الذريعه از احاديث نبوي براي تقويت اين نگاه بهره جسته است

ديني است كه تغيير خلق را از هاي  خود در اين نگاه متأثر از آموزه ،غزالي )48و  26 – 30ص 
د نداشت كاركرد دين به اين علت كه اگر چنين امكاني وجو .داند مي  طريق آموزش امكان پذير

و هـا   آن هاي، به واسطه ترغيب و تشويق پيامبران بـه انجـام خيـرات و دسـتور    در هدايت بشر
   .بود مي  فايدهبي  تالششان براي تغيير خلق بشر

تنهـا از طريـق امكـان چنـين      ،دستور پيامبر اسالم به اين كه خلق خود را نيكـو گردانيـد  
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صادر شده است و همين طور حديث پيامبر مبني بر اين كه هر انساني با فطـرت پـاك    ،تغييري
 .ازندسـ  مـي   مسيحي يا مجـوس  ،به دنيا آمده است و اين پدر و مادر او هستند كه او را يهودي

. باشـد  مـي   و حتي رفتار حيوانات نيز به واسطه آموزش قابل تغيير )77 – 78ص ،1989غزالي،(
اگـر چنـين امكـاني دربـاره حيوانـات      . مؤيد اين مطلب است )2 ،3ج  ،489و  18همان، ص (

با وجود . انسان به واسطه وجود عقل او ميسرخواهد بود به طريق اولي براي وجود داشته باشد
غزالـي ايـن    ،داننـد  مـي   را غير ممكـن اينگونه برخي از منتقدان غزالي هم چنان تغييري  اين كه

تغيير را تا زماني كه قوه شهوت و غضب آدمي تمامي وجود او را فرا نگرفته باشد و مستقر در 
  )48 – 49ص  ،3ج  489غزالي،.(داند مي  به وسيله آموزش ممكن ،نفس نشده باشد

ش براي تـرك شـهوات را ضـروري دانسـته شـهوت را چـون       او سرعت بخشيدن به تال
داند كه هر قدر در بر انداختن آن تأخير شود انسان از كندن آن عاجز تر  مي درخت ريشه داري

و غزالـي   استمتفاوت  ،البته سرعت تغيير در افراد مختلف)191،ص1387سروش،.(خواهد شد
 .كنــد مــي  تقســيم افــراد بشــر را از نظــر ســرعت تغييــرات خلــق بــه چهــار دســته        

)Abulquasem,1978,p88 (  
امكان تغيـر خلـق    .غفلت دارد  تمييز خوب و بد و صواب و خطا انسان غافل كه از ،اول

 به خـوبي  آنچه را بد استانسان جاهل كه بدي ، دوم .چنين افرادي در كوتاه مدت وجود دارد
تغييـر خلـق   .كشـد  نمي ن دستداند اما به جهت اين كه اعمال بد برايش خوشايند است از آ مي 

افراد ضال  سوم. ممكن استاما به واسطه تالش سخت  ،اين دسته از گروه اول دشوار تر است
راه گناه در قلب چنين كساني هموار شـده اسـت و   . دانند مي  عمال بد خود را خوب و حقكه ا

ميـدي بـه بهبـود    ، اريباً غير ممكن است و مگر نـوادري ديگـر  براي آنها نجات از گناهانشان تق
بر خصوصيات دسته سـوم در مـورد انجـام     گروه آخر كه فاسقان هستند عالوه .عملشان نيست

در انجام گناهانشان بسيار پيشرفت كرده و عالوه بر انجام گناه و هميـاري و همكـاري در    ،گناه
ج ،489غزالي،( )انسان هاي شرير. (مايل به شهرت يافتن از اين طريق هستند ،افعال نا شايست

    )48 – 49ص  ،3
 .از نظر غزالي فعل فضيلت به واسطه عادت يا آموزش و يا با منشأ الهي قابل انجام اسـت 

توان گفت كه دو تاي اول ريشه مشابهي دارند چـرا كـه آمـوزش فعـل بـا فضـيلت در        مي  البته
تـوان   مـي   .ل شده استبا اين حال غزالي بين اين دو تمايزي قائ. حقيقت شكلي از عادت است
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در حالي كـه آمـوزش   . تواند موجود باشد مي  كه در فرد منشأ انجام فضيلت است ،گفت عادت
حتي ،آموزد چگونه عمل فاضـالنه انجـام دهـد    مي  مربوط به امري خارج از فرد است كه به فرد

اگر شخصي كه تحت آموزش است مشخصـاً و بـا تمـام وجـود در جسـتجوي كسـب چنـين        
ي عادت را مانند آموزش به عنوان عاملي اكتسابي در كسـب فضـيلت در   غزال. جايگاهي نباشد

توانـد تحـت تـأثير عقـل و وحـي قـرار        مي  با اين تأكيد كه عادت خوب .داند مي  اكثر نوع بشر
غزالي به افرادي كه عمل آموزش اخالقي به عهده آن هاست  )68 – 69ص ،1989غزالي،.(گيرد
    )76ص  همان،( .گويد مي  شيخ

اما به اصل آزادي و حريـت   ،داند مي  كه اگر چه او بشر را محتاج مربي شود مي آوري ياد
جا كه مطابق عرفا و صوفيه سخن رانده در و براي آن اعتبار قائل است و آن عقل نيز اعتقاد دارد

مرتبه عين اليقين و حق اليقين است نه در احكام و قضاياي عملي كه شأن عقل در آن محفـوظ  
سن نيز موهبتي الهي است به اين شكل كه فـرد از هنگـام   حاز راه هاي كسب خلق  يكي .است

در چنين افرادي تمـامي قـواي نفـس در     .)بالطبع و الفطرة( .تولد از هدايت الهي بهره مند باشد
چنان كه خداوند بـراي  .تحت نفوذ عقل و شريعت استها  تعادل هستند و شهوت و غضب آن

بدين ترتيـب فـرد بـا نظـر الهـي و       .ان چنين بخششي را عنايت فرمودو ساير پيامبر) ع(عيسي 
اولياي الهي هم از نظـر غزالـي از    .شود مي  بدون آموزش و عادت قادر به انجام عمل با فضيلت

غزالي مدد الهي را  )50ص  ،3، ج 489و  76 – 77همان، ص .(چنين موهبتي بي بهره نبوده اند
فـرد را   ،دانسته اگر چه به كار گيري هر سه روش در كنار همين تأثيرگذارتراز بين اين سه راه 

   .به فضيلت برتري خواهد رساند
چرا كـه او اخـالق    ،روش كسب فضايل از طريق مدد الهي با تصور ارسطو مخالفت دارد

نيك را نتيجه عادت دانسته و اعتقاد دارد هيچ يك از فضايل اخالقي به واسطه طبيعـت درنهـاد   
فـرد بايـد آن را تمـرين كـرده بـا       ،براي انجام فضيلت. (Aristotle, 1103 a)..ته اندما قرارنگرف

اگر فرزندان به انجام فضيلت عادت كننـد   ،به عقيده غزالي. اعمال نيك ديگر آن را تقويت كند
  .بد كار خواهند شد ،شوند و اگر به بدي عادت كنند مي  فرد با فضيلتي

داند اما آن را راهي  مي  از طريق موهبت الهي ممكن را غزالي اگر چه روش كسب فضايل 
يعني قبول رنـج   .داند مي  روش معمول كسب فضايل را مجاهده و رياضت ،براي عموم ندانسته

تا زماني كه به شكل عادتي ودلپذير و به شكل طبيعت ثانويـه فـرد    ،براي انجام عمل با فضيلت
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رذايل هم ايجاد چنين طبيعت ثانويـه اي ممكـن   يعني در  ،البته در طرف مقابل فضيلت .درآيند
، 3ج  ،489 و 70 – 69، ص 1989غزالـي، ( .به نحوي كه فرد از انجام گنـاه لـذت ببـرد    ،است
شـود كـه او از انجـام آن     مـي   يك عمل به عنوان طبيعت و عادت فـرد محسـوب   زماني) 2ص

شود و  مي  نيكو حاصل نه فقط با انجام يك فعل ،با اين توجه كه فضيلت .احساس رضايت كند
اگر چه انجام گناه ممكن اسـت سـبب    ،نه اين گونه است كه فقط با انجام يك گناه ازبين برود

بنـابر ايـن ميـزان و محـك     . تحريك نسبت به انجام ساير گناهان و نهايتاً ويراني فضايل گـردد 
الً مالك اين كه مث .فضيلت مند بودن عمل خوشايند بودن انجام آن براي فرد انجام دهنده است

همين طور ترك گنـاه بـراي    .فردي را بخشنده بدانيم اين است كه فرد از بخشش خشنود باشد
و تا چنين نباشد نفس او به نور صفات نيـك روشـن نخواهـد     او با رضايت كامل حاصل شود

انجام فعل يا ترك آن بايد به شكلي داوطلبانه باشد و به عبارت ديگـر اگـر چنـين نباشـد      .شد
به اين ترتيب اختيار و آگاهي كامل دو معيار مهـم   .صفت مورد نظر در نفس راسخ نخواهد شد

  ) Abulquasem,1978,p89. (در انجام فعل فضيلت مند هستند
انـد   در كنار هم قـرار نگرفتـه   ،در اين بحث اختيار در انجام فعل و رضايتمندي بي جهت

فعل است چرا كه در افعال اضطراري نيز هم مصحح اختيار است رضاي انسان به  آنچهكه  زيرا
بـراي مثـال    .كند و هم اراده محرك انجام فعل است اما رضـايتي وجـود نـدارد    مي  فرد داوري

به يك دزد در مقابل تهديد او در نظر بگيريد كه اگر چه به اختيار است اما را بخشش مال خود 
  )116ص ،1387،سروش( .رضايتي در آن نيست

از نظر  ،نمايد مي  مطبوع نجام چنين افعالي در ابتدا سخت و پس از ممارستدليل اين كه ا
به ارتباط متقابل نفس و بدن و همين طور قائل شدن بـه نهـاد و طبيعـت پـاك و اوليـه       ،غزالي

غزالي انجام گناه را به خوردن خاك كه امري غير طبيعي براي بدن است و  .انسان مربوط است
بـراي تقويـت   ) 2ص ،3ج  489غزالـي، ( .كند مي  ن غذاي مقوي تشبيهانجام فضايل را به خورد

 غزالـي از قـرآن و روايـت نبـوي كمـك      ،اين نگاه خود در معيار دلپذيري فعـل فضـيلت منـد   
  ) 48و  50 –52ص ،2ج ،489غزالي،( .گيرد مي 

اغلب نظريه هاي غزالي درباره روش كسب خلق نيكو از طريق عادت به عمـل نيـك در   
ص (التنبيـه فـارابي   ،)218 – 19ص (قي فلسفه از جمله تهذيب االخالق ابن مسكويه آثار اخال

هـم آمـده اسـت و از جانـب      (a - 1104 b- 1105 a 1103)واخـالق ارسـطو   )به بعد14و4 – 5
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غزالي به عنوان تأثير گذار ترين و معمول ترين روش هاي كسب صـفات نيـك نفـس در آثـار     
  ) Abulquasem,1978,p90( .اخالقي او معرفي شده است

در انجـام  هـا   خلق حسن ممكن است به جهت مشاهده اعمال افراد نيك و مشاركت با آن
طبيعت فرد ممكن است آگاهانه يا نا آگاهانـه از طبيعـت فـرد     .افعال پسنديده هم حاصل شود

ته شريك شود نا خواسـ ها  اگر فرد مدتي با افراد نيك معاشربوده در اعمال آن .ديگر تبعيت كند
چيـز هـايي فـرا    هـا   پيروي خواهد كرد و همين طور آگاهانه از آنها  از بعضي اعمال خوب آن

توانـد چنـين    مـي   همها  مطالعه سر گذشت آن ،در صورت عدم امكان مصاحبت .خواهد گرفت
  .)49ص  ،4ج  489غزالي،( .حاصل كند ،به انجام امور نيك آن ها را تمايلي

ــراي   ــي ب ــيوه اي را غزال ــين ش ــاالن چن ــيش از بزرگس ــان ب ــت كودك ــي  تربي ــندد م  .پس
)Abulquasem,1978,p90 (  برخي نظريه پردازان روان شناسي نوين از جمله هرگنهان والسـون
كه وقتي كودك و نوجوان به سـبب انجـام رفتـاري    اند  نيز به اين موضوع توجه داشته) 1993(

بـا چنـين تشـويقي     .يشتر خواهد شـد تمايل به تكرار آن رفتار در او ب ،گردد مي  اخالقي تشويق
در مورد  .كند مي  گرايش پيداها  كودك و نوجوان به سمت تقليد و انطباق رفتار خود با آن رفتار

توان گفت كه والدين معموالً قواعد اخالقـي را بـه كـودك خـود      مي  نيزها  دروني كردن ارزش
 ،درونـي شـده   چنين معيـار هـاي  . ندساز مي  را درونيها  و كودكان به مرور آن ،كنند مي  معرفي

يا از انجام آن پرهيز كنـد و از   دهد كند كه كدام رفتار را انجام مي  كودك را متوجه اين موضوع
 كــديور،( .انجــام عمــل بــر خــالف معيــار هــاي اخالقــي خــود احســاس ناخوشــنودي نمايــد

   )132و  131،ص1383
عـالي   ،لق نيك دسـت يابـد  عادت و آموزش خوب به خ ،اگر فرد به واسطه طبيعت نيك

بـدترين نـوع شخصـيت را     ،به خلق بد دست يابدها  ترين نوع خلق و اگر بر عكس از اين راه
بـه تفـاوت در   هـا   گيرنـد و تفـاوت آن   مي  بروز خواهد داد و بيشتر مردم بين اين دو حد جاي

  )52، ص 3ج 489غزالي،( .ميزان به كار گيري هر يك از روش هاي ياد شده خواهد بود
توان  مي  تصوف را نيز كه غزالي براي آن شأني واال قائل بود و تعريفي خاص از آن داشت

به اين معنا كـه نـوري كـه هنگـام      ،تلفيقي از سه روش كسب فضيلت در كنار يكديگر دانست
منجر به معرفـت بـه معنـاي وحـي و      ،آيد مي  تطهير و تزكيه نفس از صفات مذموم در آن پديد

آفرينش خواهد شد و چنين معرفتـي انسـان را رهنمـون بـه عملـي فاضـالنه       نبوت و حقيقت 
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چـه در   ،علم به احـوال قلـب   ،در كنار تصوف .خواهد كرد كه نهايت آن حصول سعادت است
 ،و چه صفات و احوال نا پسند قلب مانند غضب.. .قناعت و ،زهد ،صفات پسنديده مانند رجاء

حاالت ممدوح و دفع حاالت مذموم از طريق انجـام  ، سبب تالش براي اكتساب ...كبر و ،طمع
فضيلت و ترك رذيلت خواهد بود و كسي كه اين علم را تحصيل كـرده و سـپس بـه تصـوف     

  )95 – 96ص  ،1ج ،1380ابراهيمي ديناني،( .روي آورد به رستگار خواهد رسيد
ل بـه عمـ   آنچـه  .گويـد  مـي   غزالي در سعادت نفس از دو عامل محو و اثبات نيـز سـخن  

نا شايست است به وسـيله   آنچهزيرا  ،باشد مي  عامل محو ،اخالقي و تهذيب نفس مربوط است
ابراهيمـي  .(رسـد  مـي   گردد و با عامل اثبات است كه نفس به كمال مي  آن از ضمير انسان زدوده

   )382ص ،1370ديناني،

  جمع بندي

 و علم اوسـت كـه   از نظر غزالي انسان موجودي است ميان فرشتگان و حيوانات و دانش
به قوايي چـون   تواند به مدد الهي او را به جايگاه فرشتگان برساند يا بر عكس با مجال دادن مي 

از اين تقسيم بنـدي مسـتقيماً بـه بحـث اخـالق       آنچه. در آيدها  غضب و شهوت،به اسارت آن
بـه   شود اين است كه انسان داراي نفس حيواني است و شهوت كـه از قـواي نفـس    مي  مربوط
  .فضايل در تزاحم استبيشتر  رود با مي  شمار

تواننـد بـدون    نمـي  هـا  ارتباط ديگر فضايل ورذايل با بحث شناخت نفس اين است كه آن
عقل، جايگاه و اعتبار آن از نظر غزالي همـواره محـل   . شناخت نفس به درستي شناسايي شوند
اشعري بودن منكر حسن و قـبح  او از يك سو به حكم . اختالف نظر و مورد مناقشه بوده است

اما نمي تواند نسبت به نقش عقل در كسب معارف بي توجهي كند چرا كـه   ذاتي وعقلي است،
با نفي عقل ارزش بسياري از علوم كه خود وي به شدت به آنها عالقـه دارد از دسـت خواهـد    

تـي پـس از   گردند و ح مي آن به واسطه عقل اثبات هايمهم تر اينكه خود شرع و دستور. رفت
غزالـي   ،با وجـود ايـن  . اثبات آن،شرع در اثبات احكام و علوم خود از مدد عقل بي نياز نيست

وحي و شـهود  ،براي شهود ارزشي بيش از عقل قايل است و معرفت شناسي او مبتني بـر عقـل  
او اين سه را چنـان بـا   . درفلسفه اخالق او هم مطرح استاي  شناسانه چنين نگاه معرفت.است

زوج ساخته كه نه مستقل از هم بلكه مكمل يكديگرند و البته براي ايجاد اين همـاهنگي  هم مم
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او در البتـه   (Abulquasem,1978,p.29) .اصالحات وتغييراتـي هـم در آنهـا انجـام داده اسـت     
اساس را بر دين گذاشته و عبادات و عادات ديني، الزمه اخالق او هستند به اين جهت اخالق، 

  . دستور داده است كه دين به آنها
غزالي در اخالق ديني بيشتر به عمل خوب و بـد توجـه داشـته يعنـي بـه ارايـه اخالقـي        

تعاليم اخالقي در قـرآن  ،بر طبق اين نگاه. آيد مي از طريق وحي به دست پردازد كه مي هنجاري
مين فضايل صوفيانه هم جنبه باطني ه .بدون نظر به غايت خاصي بايد مورد اطاعت قرار گيرند

فرد مسـلمان بايـد    ،و براي رسيدن به غايت فضايل اخالقي يعني رؤيت خداونداند  اعمال ديني
چنين تعاليمي بيشتر . قلب خود را با تعاليم صوفيه و تا رسيدن به حالت و مقامات آموزش دهد

  .متوجه ذوق است و نمي توان از طريق عملكرد شناختي عقل به آنها دست يافت
شـوند و   مـي  ديني و صـوفيانه در نظـر گرفتـه    نظامبه عنوان مقدمه دو فضايل فلسفي هم 

ايـن فضـايل    معرفي شـده وصول به قرب الهي و سعادت حقيقي  ،چون هدف از انجام فضايل
. نقش محدود تري در فلسفه اخالق غزالـي داشـته بـه عنـوان مبـدأ طبيعـي معرفـي شـده انـد         

(Sherif,1975,p75)  غير مؤيد هم قابل دريافـت اسـت، غزالـي بـا     اما چون مبدأ طبيعي با عقل
كه اعتقاد  اما به اين دليل. گيرد مي از فضايل فلسفي بهره ،متوجه كردن انسان به سعادت اخروي

دارد عقل نبايد پاي خود را بيش از حد شرع دراز كند،عاقالن از نظر او كوراني هستند كـه بـه   
 .ايان كه همان انبيـا هسـتند،بي نيـاز نيسـتند    امادر هر حال از راهنمايي بين. عصاي عقل مجهزند

غزالي قوام ايمان به نبوت رامنوط بـه بـاالتر دانسـتن مرتبـه وحـي از      )335،ص1380سروش،(
  .داند و البته مرز بين قلمرو عقل و نبوت در همه آثارش تقريبأ نامشخص است مي مرتبه عقل

در مراحـل تكـوين    ار نقـش عقـل بشـر    غزالي در دو جنبه اخالق ديني و صـوفيانه هـم  
نتيجه غير قابـل اجتنـاب    چنين امري كه. شخصيت اخالقي چندان مورد توجه قرار نداده است

تواند انسان را در مسايل مابعـدالطبيعي و عقلـي و اخالقـي دچـار      مي مخالفت او با عقل است
ه غزالـي  دهد كـ  مي خود را نشاننظام هنگامي ناهماهنگي بيشتر با اي  چنين شيوه.انحراف نمايد

لزوم داشتن يك راهنماي اخالقي يعني شيخ را به كسـاني كـه تـازه بـه راه سـير و سـلوك پـا        
گويد،استقاللي در انديشـه   مي بر اين اساس مريدان در مقابل آنچه شيخ .كند مي توصيهاند  نهاده

خود نداشته و حتي حق انتقادي هم ندارند و خالصه اينكه در كسـب فضـايل صـوفيانه نقـش     
  .شود مي پايين تر از حد تفكر فرو كاستهاي  بشر حتي به مرحلهعقل 
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آيد اين اسـت كـه ويژگـي متصـوفه تقواسـت امـا        مي مسأله ديگري كه براي غزالي پيش
زندگيسـت  هـاي   روشي كه كمتر متوجه تعليمات عقلي و نقش شناختي عقـل در همـه عرصـه   

كسـاني هسـتند كـه بـه حقيقـت      ممكن است متوجه اين دريافت در متصوفه شود كه آنها تنها 
ا اسـتدالل و  ببه همين جهت پيروان تصوف به جاي اينكه خلقي متناسب . دست خواهند يافت

  .اثبات كننده كنند و بيشتر حالتي تدافعي دارند تا مي انفعالي و واكنشي عمل، برهان داشته باشند
يـز قبـيح   بـراي آمـوزش قلـب هـيچ چ    ، تا زماني كه بشري مركب از قلب و عقل هستيم

آيـد انديشـه او    مي كه از آثار غزالي برتنهايي و توجه كمتر به عقل چنان اما تعليم قلب به.نيست
   (Amin Abdullah,1992,p182-184).را با اشكاالت فراواني مواجه خواهد ساخت

پـردازد كـه در آن اگـر چـه      مي  اخالقي نطاميذكر شد غزالي به ارائه  آنچهبر اساس همه 
توانـد بـه كشـف راه     مـي   يابد اما در كنار شرع نمي جال حكومت مطلق بر نفس راعقل نظري م

  .رساند سعادت و ايجاد نوعي هماهنگي ميان قواي نفس مدد
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