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 یالغز نظر در نفس یاراد ساحت
 

 1*نایترا( پورسی)م زهرا
 (3/3/0931ـ تاريخ پذيرش مقاله: 3/2/0931تاريخ دريافت مقاله: )

 
 دهیچک

رد. يگیرار مق ینفس مورد بررس یدر خصوص ساحت اراد یدگاه غزاليرو دشيپ ۀدر مقال
به .دهدیمورد توجّه قرار م یو انسان یوانيانسان را در دو سطح ح یساحت اراد یغزال

او در اطالق به  ی، قدرت، و اراده از سویعامله، عقل عمل ۀچون قوّ یريتعاب یريکارگ
را  یداشتن عقل عمل یکيا تحري یث معرفتيمهم ح ۀمسئل ینفس انسان یساحت اراد

به ساحت  یبه تعلّق عقل عمل یاعتقاد غزال ۀدهندموضوع نشان یررسکشد که بیش ميپ
حضور  یبرا یکه غزال یتيّاهمّآن در انجام افعال است.  یکيد بر نقش تحريو تأک یمعرفت

را منوط به وجود  یواقع یبه معنا«  فعل» یريگقائل است شکل یدر افعال اراد یعنصر آگاه
نقش »، «فعل یقيحق یمعنا» یهان مسئله در بحثيد و ادهیقرار م یبرخاسته از آگاه ۀاراد
 درکه شود. چنانینشان داده م«  ارين مفهوم اختييتب»،  و «افعال یاخالق یابيار در ارزياخت

 درک یبرا یعقالن ادراک اي فهم عنصر بر یغزال که یاژهيو ديتأک یارياخت افعال بحث
 .کندیم نظر جلب دارد نآ از پس اراده شدن ختهيبرانگ و فعل بودن ريخ

 

 ، فعل، ی، قدرت، عقل عملمحرّکه ۀقوّعامله،  ۀقوّ، اراده، یساحت اراد ها:دواژهیکل
 .ی، غزالیاري، فعل اختیاخالق یابيارز       

 
  مسئله طرح. 1

ن نفس انسان ياديبن یهان نفس انسان است. ساحتيادياز سه ساحت بن یکي یساحت اراد
دانسته شد.  یو اراد ،ی، عاطفیبه بعد عبارت از سه ساحت معرفت یالدياز قرن هجدهم م
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گر يکديل به يکدام قابل ارجاع و تحوچياند هنفس يینها یهان سه ساحت که ساحتيا
دو ساحت علم و اراده  ی، نفس انسان دارایساحت عاطف یشناسش از بازيستند. تا پين

 داده یجا یبلکه هر نوع باور موجّه،ادق در ساحت علم نه فقط باور ص البتّه شد.یم دانسته
ا يشد یم علم شمرده ۀا از مقوليانسان  یج، احوال نفسانيبر اساس اعتقاد را ،نيشود. بنابرایم

مستقل دانسته شد که  یااحساسات و عواطف مقوله ،0تتنز ۀيا با طرح نظراراده؛ امّ ۀاز مقول
 .ینه به ساحت اراد ،است یل به ساحت معرفتينه قابل ارجاع و تحو

ث يح یعني، «ات آگاهانهيح ۀاالنفعّ ۀکل جنب»خود به  عام یانسان در معنا یساحت اراد
شود. ینفس م یراراديو غ ین شامل هر دو دسته افعال ارادينفس، اشاره دارد و بنابرا یفعل
 یجه بخشيکند که در نتیداللت م« یفعل عمد یمقدمات روان»اش، بر خاص یدر معنا امّا

 .(See: Radhakrishnan,  66)دهد یل ميروان را تشک یفعل ۀاز جنب
 

 یدر نظر غزال ی. شأن ساحت اراد2
ن يبرتر ۀف به منزلافتن راه تصوّيپس از  شودیقائل م یساحت اراد یبرا یکه غزال یتيّاهمّ

 که کند. روشن استیدا ميپ یخاصّ ی، در نظر او برجستگینيقيمعرفت  به یابيراه دست
و « مجاهدت»در  ،عالوه بر تعلّم ،معرفت را ۀن مرتبيتریدن به عاليرس یراه اصل یغزال یوقت

کند به همان یم یر تعلّم، طالب معرفت را همراهيند که در طول مسيبیم یا«اضتير»
داشته باشد.  توجّهد يز باياش نیث اراديس بپردازد، به حنف یث معرفتيد به حياندازه که با

ن موضوع را، پس ينخست« اضت نفسير»در بحث  م که اويم انتظار داشته باشيتوانین ميبنابرا
، سوم، اءياحو  01ـ3 ،دوم، ايميک، ی: غزالـ نک« )ر خُلقييامکان تغ»مات، اثبات از طرح مقدّ

ت يّمحور یايکه گو یکو قرار دهد؛ بحثيخلق ن دن بهيرس یهاو سپس راه (12ـ10صص 
 2ت انسان است.يّاو در نگاه به ماه ۀشيدر اند« اراده»

 کنند.یر نمييتغ اًست و طبعير نر اخالق متصوّيياند که تغ... گمان کردهیکسان»د: يگویاو م

                                                                                                                                                                             

1. Johann Nicolas Tetens (1736-1807)   یلسوف و روانشناس آلمانيف   

 ان انسـان و يـ م یدارد تا آنجا کـه اراده مـرز قـاطع    یاديت زياهم ید که اراده در نظر غزاليگویم عثمان مي. عبدالکر2
ـ يـ خود را ضبط و مهار کند. بـه ب  یوندر یتواند کششهاین راه است که انسان مينهد و از همیوان ميح  یان او غزال

ات آن يـ ح ۀدهد که اراده عبارت از نشاط ذات متحرک عمـل کننـده و نشـان   ینشان م یاخالق یهمچون روانشناس
ـ يـ ن دليآورد و به همیت او را به رنگ خود درميانسان شخص ینکه اعمال اراديز اياست. ن ان سـه نـوع   يـ م یل غزال
 یآرمانهـا  یبـر مبنـا   یگـر يخود ندارد )النفس االماره بالسـوء( و د  یزيغر یبر کششها یاسلطه یکيکه  یتيشخص

بـه   یدهد رنگ خاصیکه انجام م یاعمال یکيکند )النفس المطمئنه( و آن یخود را ضبط و مهار م یه کششهايعال
    .(223ـ222م عثمان، صص ي: عبدالکرـ نهد. )نکیز مييدهند )النفس اللوامه( تمیتش نميشخص
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، شوندیها باطل مکردنا و ادبهها و پنددادنسفارش ،ردير نپذييکه اگر اخالق تغو حال آن
انکار  یآدم ن ]امر[ در حقي، و چگونه ا«حَسِنوا اَخالقَکم»که رسول خدا )ص( فرمود: یحالدر
ین برمآ یکه پرده از رو یو سخن ....ر خلق چارپا ]هم[ ممکن استييکه تغشود حال آنیم

در  یارياخت دخالت و یچه آدمشوند به آنیم مي: موجودات تقسمييگوین است که ميدارد ا
ق و کامل چه محقَ... و در مجموع، هر آنآن ندارد، همچون آسمان و ستارگانل ياصل و تفص

ناقص موجود شده  یچه به وجودش فراغت حاصل شده است. و آنااست و در وجود و کمال
یشرط آن م. و ش موجود شوداپس از آنکه شرطقبول کمال در آن قرار داده شده،  ۀو قوّ

به گونه امّانخل،  ب است و نهيخرما نه س ۀچه هستچنان 0،ار بنده مرتبط باشديتواند با اخت
و به شود، ولیب نمياصالً س یشود ولیم نخل ميش دهاده شده که اگر پرورشيآفر یا

از احوال  یجا که بعضشود، تا آنیار ميخرما متأثر از اخت ۀپرورش. پس همان گونه که هست
 یکلّهبم آن دو را ياند. اگر بخواهن گونهيرد، غضب و شهوت هم ايپذیگر( را، ميد ی)نه برخ

ینم ین کارياز آن دو نماند اصالً چن یکه اثر یم به نحويم و مقهورشان سازين ببرياز ب
اضت و مجاهدت آن دو را رام و فرمانبردارشان يم از راه ريم. و اگر بخواهيم انجام دهيتوان
 یمان به خدادنيآن کار سبب نجات ما و رسم و يام. و ما به آن کار امر شدهيتوانیم ميکن

 .(10ـ11،سوم، اءياح ،ی)غزال «.است یتعال
ن هر دو در تحت ي)و قرار گرفتن ا یوانیح ۀبر اراد یانسان ۀاراد یالياست یغزال ،نيبنابرا

و  یث اراديکند و اساساً کمال حینجات انسان قلمداد م ی( را، از شروط اصلیعقالن ۀمرتب
ت يّدر صفت غضب، حسن حممطلوب » :ديگویند و ميبیرا در آن م« بودن نفس یقو»

پس .... بودن فرمانبردار عقل ین قويباشد و در ع یدر نفس قوکه ني... و در مجموع، ااست
ک از آن دو بر يچ يکه ه یر است، به نحويپذاعتدال امکان بازگرداندن غضب و شهوت به حدّ

به  .(12 همان،) ابديرا ضبط کند و بر آن دو غلبه ط و غالب نگردد، بلکه عقل آن دو عقل مسلّ
تواند ین او نميک سو شهوت و غضب در انسان هستند، و بنابراياز » :عثمان یسيع یان عليب

را که  یرين سياند، و بنابراده شدهيناقص آفر هاآنگر، يد یکن سازد. از سوشهيرا ر هاآن
یسان نمان«. رنديپذیم»ر را احاطه کرده ين سياست که ا یطيو مطابق با شرا هاآنخاص 

، هاآنر يط سيک فاعل در شرايتواند به عنوان یم یر دهد، ولييرا تغ هاآن ۀيّعت اوليتواند طب
، از یاست که شهوات و غضب بشر آن ن خاطرين بديو ا ر قرار دهديرشدشان را تحت تأث

رند که انسان از راه کوشش يرا بپذ ید کماليباشان ممکن است، يکه برا يیرهاين انواع سيب
                                                                                                                                                                             

 .ار العبديرتبط باختيو شرطه قد . 0
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ت کند که در تحت يترب یاها و غضب خود را به گونهتواند شهوتیم وسته و ضبط نفسيپ
، هاآنر يک فاعل در سي ۀبه منزل 0ارين صورت، اختيند. در ايآاش درمطلق قلب يیفرمانروا

ج يتدرو به 2را سروسامان دهد هاآنتواند رشد یرا نشانه نرفته است بلکه تنها م هاآن ینابود
دوام  هاآنن نقش در رشد يچه اتر باشد و هرالار فعّيچه نقش اختشان کند. هرتيترب

 رتر عمل خواهد کردتر و مؤثّشان سهلیداشته باشد، در شکل دادن به رشد بعد یشتريب
(Othman, 102). 

 يیکند تا جایقلمداد م یاساس ،تيّرا در شکل دادن به شخص یانسان ۀارادر يتأث یغزال
ستند، يان بردن نيشه دارند که قابل از ميکه چنان در سرشت انسان ر یالتيکه به نظر او تما

الت يبرخاسته از تما ۀکه اگر ارادهمچنان رند؛يقرار بگ توانند تحت ضبط و مهار ارادهیم
شود، قرار یخته ميبرانگعقل  ۀکه به اشار یانسان ۀاراداد ي)شهوت و غضب( تحت انق یوانيح
 بخشد.یم یت انسانيّمتفاوت به شخص یرد، صورتينگ

 دگاه استوارين ديدهد بر همیخود انجام م یاخالق یهادر بحث یکه غزال یالتيتفص ۀهم
 شناسدیها را مطيشود، افراط و تفریق ميدق ینفسان یهادر ظرائف حالت یحتّ یاست. اگر غزال

 یل است که براين دليکند بدیم یشياندچاره هاآنبه اعتدال آوردن  یکند، و براین مييو تب
 است. قائل یاساس یدارد نقش یت انسانيّکه در شکل دادن به ابعاد گوناگون شخص یرياراده و تأث

 
 یو انسان یوانی. اراده در سطح ح3

و  ،«اراده»، «لهعام ۀقوّ»، «محرّکه ۀقوّ» یهاانصاً با عنومشخّ یدر آثار غزال یساحت اراد
ن جنبه را در يپردازد ایت انسان ميّماه یفبه معرّ یکه غزالیشود. هنگامیاد مي «قدرت»

 دهد.ینفس قرار م یا معرفتي یادراک ۀجنب ۀبه منزل ، و عقلعالمه، علم ۀقوّ  مدرکه، ۀقوّبرابر 
ا ي) یو ادراک یکيدر نفس خود واجد دو ساحت تحر یتر، انسان از نظر غزالقيدق یانيبه ب

سطح  یکياند: یگر قابل بازشناسيکدين دو ساحت دو سطح از يدر ا امّا 9،( استیمعرفت
که با  یاز نفس انسان یادر جنبه یعني، یواني. در سطح حیسطح انسان یگريو د یوانيح
« اراده»که  محرّکه ۀقوّمدرکه و  ۀقوّ: است، انسان واجد دو دسته قوا استوانات مشترک يح
ا از آن جهت که ي» محرّکه ۀرا قوّيز .ديآیبه حساب م محرّکه ۀقوّن يا یهااز جنبه یکي

                                                                                                                                                                             

1. free will 
2. foster their growth  

 مختلـف بـدان   ینفس دارد که در آثار گونـاگون خـود بـه مناسـبتها     یژه به ساحت عاطفيو یتوجّه یغزال البتّه. 9
دگاه يـ از د یآگـاه  یکند. )برایذکر نم یو اراد یمعرفت یساحتها پرداخته اما آن را با عنوان مستقل و منحاز از

 «د.ينيرا به قلم نگارنده بب« نفس یبه ساحت عاطف ینگاه غزال» ۀلنفس مقا یدر خصوص ساحت عاطف یو
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 «آن است ۀدهندث که انجاميا از آن حياست  محرّکهاست،  انجام فعل یزاننده برايبرانگ
 0شود.یده مينام« قدرت»ث دوم يو به ح« اراده»ل ث اوّين به حي. بنابرا(97، معارج، ی)غزال
که داخل در وجود  یایاريهر فعل اخت»بدان جهت است که  ینظر غزال ز درين دو نيک ايتفک

... و قدرت از وطن شودید داخل ]در وجود[ نميايآن ن یکه رسول قدرت به سو یشود، تا وقتیم
 2ارادهول که رس یاست، تا وقت یو راحت يیدر رها يیشود، بلکه گویخته نميگاه خود برانگيو جا

  (.97، ، معارجیغزال).« ديايآن ن یبه سو
 یاجنبه یدهد دارایوانات انجام ميمشترک با ح ۀکه از جنب یانسان در افعال ،نيبنابرا

ه اراده را در آن گايخاص اراده، جا یم به معنايدر نفس خود است که اگر بخواه یکيتحر
 م.يکن توجّهد ي، بایزانندگيبرانگ یعنيآن،  خاصّ یبه معنا یکيم، تنها به بخش تحريابيب

ت مواجهيّثيز با دو حيشود، نینفس م یانسان ث خاصّي، که نظر به حیحال در سطح انسان
 یبرا یکه غزال یفيتعار .یو عمل یث اراديح یگريو د یو نظر یث معرفتيح یکي: ميا

 ۀقوّ»د: يگویم معارجن قرارند؛ او در يبرد از اینفس به کار م یو اراد یث معرفتيدو ح یفرّمع
تا از آن رد، يگیکه فوق آن قرار م یااس با جنبهياست در ق یاهعالمه( قوّ ۀقوّا ي) ینظر

 ی: وجهکه نفس ما دو وجه دارد يیپس گو رد.ياستفاده کند و ]علوم را[ بپذ منفعل شود و
چه در آنن از آنيد که ايو با ه و عقول بالفعل.يعال یمباد یه سوب ی... و وجهبدن یوبه س

است که مبدأ حرکت یاهعامله قوّ ۀقوّو » (.31، ، معارجیغزال) «...رنده باشديجا است دائماً پذ
 یدن به مقتضايشيکه بر اساس اند خاصّ یجزئ یهافعل یبدن انسان است به سو ۀدهند

ناظر به حسن و  یآرا یعنيافق بدان اختصاص دارند ]رند که بر حسب تويگیشکل م يیآرا
چه به قلب انسان آن»: ديگویم اءياحز در ين (.53، ، معارجیغزال) «ف[يقبح و الزام و تکل

یدا ميرا پ یتعال یب به خدات تقرّيّش بزرگ است و اهلااختصاص دارد و به سبب آن شرف
ن امور يا ،یق عقليو حقا یو اخرو یويامور دنعلم به  یعني علمردد. گیمبر ارادهو  علمکند به 

 و از خواصّ یو ضرور یستند، بلکه علوم کلّيک نيوانات در آن شرياند و حمحسوسات یورا
  .(3، سوم، اءياح ،ی)غزال «...اندعقل

                                                                                                                                                                             

زاننـده  يکـه برانگ  یدل منحصر در سه گروه است: گروهـ  یلشکرها ۀهم»ن گونه آمده است: يبد اءياحن قوا در يف اي. تعر0
اسـت   یدفع آنچه مضرّ و منـاف  یا به سويد و موافق است مانند شهوت، و يجلب آنچه مف یکننده است: به سوبيو ترغ

ن مقاصـد  يـ کسـب ا  یاعضاء بـه سـو   ۀدهنددوم: حرکتاند. و ر کردهيتعب ارادهرا به  زانندهيبرانگن يمانند غضب، و گاه ا
هـا اسـت. و   یر اعضـا خصوصـاً عضـالت و پـ    يپراکنده در سا يیاند که لشکرهار کردهيتعب قدرتبه  ین دومياست، و از ا

 (.7سوم، ص  ،اءياح، ی)غزال« زها است همچون جاسوسان ... يچ ۀکننده و شناسندادراککه  سوم

 نکه ذکر شود.يمقاله است مگر ا ۀدها در نقل قولها از نگارندي. تأک2
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کند، از یبا عقل عاقبت امر و راه صالح را در آن درک م که ]انسان[یهنگام یعني اراده»و 
یخته ميآن برانگ ۀجهت مصلحت و فراهم آوردن اسباب آن و اراد یبه سو یذات او شوق
و اگر خداوند شهوت است. ... وانات، بلکه بر ضدّيح ۀشهوت و اراد ۀن به جز اراديشود، که ا

اعضا را  ۀحرکت دهند ۀزاننديبرانگن يد و ايآفریعواقب امور است، م ۀعقل را که شناسانند
 ،سوم، اءياح، ی)غزال «شد.یق حکم عقل تباه ميد به تحقيآفری، نمعقل است یمقتضا که بر

خته يبرانگ یعنياراده »کند: یم ن معنايچن یرا به صورت کلّ« اراده» ةيالنّو در کتاب  .(3
« ند.يبیم ]خود[نده، موافق غرض يا در آيچه آن را، در زمان حال آن یشدن قلب به سو

  .(923، چهارم، اءياح، ی)غزال
د: يگویم. او  ميز شاهديدهد نیم یانسان ۀبه اراد« ینيباعث د»نام  یکه غزال ین نگاه را وقتيهم

 ۀدربار امّادهد، یا[ نفع دارد سوق نميچه در ]زمان[ حال ضرر و ]شهوت و غضب جز به آن»
د که در خدمت يآفر رگيد یاارادهتو  یبرا یتعال ین رو خداياز ا ست.ين ین اراده کافينده ايآ

ان ين شهوت به زيکه مثالً اني... صِرف معرفت به ا .شناسدیعقل است، که عواقب را م ۀاشار
به موجب آن  یعمل یبرا یليمکند، مادام که در تو یازت نمينیاحتراز از آن ب یتو است برا

فرزندان آدم است،  یابر ین کرامتي. ایشویز ميان متماياز چارپا ارادهن يمعرفت نباشد. و با ا
م. ينامیم ینيد ین اراده را باعثيو ما اکه با معرفت به عواقب ممتازت ساخت. همچنان

 .(007، چهارم، اءياح ،یغزال)
 یآن با ساحت معرفت ی، هم به همبستگیخاص انسان یاراد ۀجنب یفدر معرّ ین غزاليبنابرا

 یبرا« امور ینيبعاقبت»ر يا به کار بردن تعبرا ب یو اراد یث معرفتيدهد، و هم هر دو حیم توجّه
 دهد.یت مورد اشاره قرار مياراده با نگاه به غا یبرا« ینيدباعث »ر يعقل، و تعب

« ینيباعث د»کند یانسان م یاراد ۀن جنبيکه در خصوص ا یگريد یهادر بحث یغزال
دهد؛ یسوق م ینند که او را به کمال خاص انسايبیدر وجود انسان م یارا همان جنبه

 یهات از کششيدر برابر تبع ینيت از احکام ديکه انسان در آن به تبع یاهمان جنبه
غلبه دادن  ۀشود و به واسطیش( دعوت ماتيارتباط با غایبرخاسته از شهوت و غضب )ب

در او، که  یگاه ظهور گوهر ملکشود. آنیخود موفّق م یر گوهر ملکن جنبه به ظهويهم
گر، مستلزم به خدمت گرفتن يان ديا به بي یوانيح ۀبر اراد یانسان ۀاراد یاليستمستلزم ا

به « قادر»ا ياش یجسمان ۀال بر جنبيبه است« قادر»ت، او را اس یانسان ۀاراد یبرا یوانيح ۀاراد
 کند.یم« مَرکَب» ۀاش به منزلیجسمان ۀجنب یريکارگبه

را « شرف دل»در بحث شناخت نفس  عادتس یايميکل در ربع اوّ یغزال ،لين دليبه هم
 یبدان که از رو»... :ديگویو م (27 ،اول، ايميککند )یم یفمعرّ« قدرت»و « علم»با دو وجه 
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گر را آن نباشد. يوانات ديت مَلَک است و حيّاست که آن هم از خاص یز شرفيرا ن یو قدرت
ـ  یتعالزد يا یِتا به دستورکه را، يد مالکه عالم اجسام مسخرّنو آن آن است که همچنان

زند و ينند ـ باران آورند، به وقت بهار، و باد انگينند و خلق را بدان محتاج بيچون صواب ب
ن کارها ياز ا یند، و به هر جنسياراين صورت کنند و بيوانات را در رحم و نبات را در زميح

 یقدرتز، يرا ن یست ـ وز ـ که از جنس گوهر ملک ايرا ن یاند، دل آدماز ملک موکل یگروه
تن اوست؛ و تن مسخر  و عالَم خاص هر کس اند.یاز اجسام عالم مسخّر و یاند تا بعضداده

د انگشت را، بجنبد به فرمان دل؛ و چون در دل صورت خشم يچون دل بفرمادل است؛ ...
نست که د دايولکن ببان چون باران است؛ ...يشود ـ و ا د آمد، عرق از هفت اندام گشادهيپد

تر بود، کتر و مانندهيکه نزديتر بود و به جواهر ماليفتر و قوياز دلها که شر یروا بُوَد که بعض
افتد زبون و  یريمثالً بر ش یبت ويگردند؛ تا ه یع ويـ مط یرون از ويگر ـ بياجسام د

دل  یتهاب قدريز از عجاينن يپس ا ....ديايد بيت در آن بندد که باران آو همگردد ... یع ويمط
شان فرقها يان ايگرچه ماست ا یدل آدم قدرتو سحر و کرامات و معجزه همه از خواصّ است ...

 .(95ـ99، اول، ايمي، کیغزال... )ار استيبس
کند، و یم« اراده»م ي( نفس، قسیواني)ح یعمل ۀرا در جنب« قدرت» یگاه غزال ،نيبنابرا

با  دهد.یآن، قرار م یعلم ۀو در برابر جنب ،یانسان یعمل ۀجنب یفمعرّ یبرا یگاه آن را نام
نظر  یعيوس ۀنفس به حوز یساحت اراد یفدر معرّ یم که غزالييم بگويتوانین حساب ميا

 ی، و از سو0«(اَلَمها»و « هاتلذّ)»شود یافعال م یعاطف یک سو شامل مباديدارد که از 
سوم آن جنبه ی، و از سو«(اراده)»گردد یافعال انسان م یهازهيها و انگکگر، شامل محرّيد
رد، يگیدر بر م«( قدرت)»کند یاز افعال را که در آن فاعل به انجام دادن فعل مبادرت م یا

 شوند.یداده م ینفس جا یو عقالن یادراک ۀمرتب تحتن همه در يکه ا یدر حال
پس  بوجه خاص ین و الغزاليعند المسلم ةيالدراسات النفسم عثمان در کتاب يعبدالکر

دارد که یم اظهار ،یغزال ،خاص شمندان گوناگون و، به طورينزد اند مفهوم اراده در یاز بررس
د ندارد که آن يجد یبا مفهوم اراده در روانشناس یدان تفاوتچن یدگاه غزاليمفهوم اراده در د

ان دو ياست که نزاع م يیهاداند که هدف آن سازگارکردن واکنشیم ینفسان یتيّالرا فعّ
یم صورت یاليح دادن آن دسته امين امر با ترجيشود و ایم ق آنيال سبب تعويدسته از ام

وسف ي؛ ارجاع به 220 م عثمان،يـ : عبدالکر)نک نديآیم رد که در نظر شخص برتر به نظريپذ

                                                                                                                                                                             

ه ب ینگاه غزال: »ـ دارد نک یساحت ارادنفس و ارتباط آن با  یبه ساحت عاطف یکه غزال یاز نگاه یآگاه ی. برا0
 به قلم نگارنده.« نفس یساحت عاطف
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 .(929 ،مبادئ علم النفس العاممراد، 
 

  یانسان ۀر ناظر به ارادی. تعاب4
عالمه و  یر قواينفس گوناگون است. او از تعاب یِخاص انسان ۀجنب یمعرف یبرا یر غزاليتعاب

یمختلف خود استفاده م ، علم و اراده و عقل و قدرت در آثاریو عقل عمل یعامله، عقل نظر
نفس از  یعملا ي یکيتحرث يح یفمعرّ یبرا یک جا غزالي ،شودیکه مالحظه مکند. چنان

، و در مورد «اراده» ۀگر تنها از واژيد ی( و در جایرد )عقل عمليگیز بهره مين« عقل» ۀواژ
یدنبال مرا  یغرض خاص یريدر هر تعب يیگو کند.یم استفاده« قدرت» ۀگر تنها از واژيد

افتن ارتباط ابعاد ي ،ت انسانيّشکافتن ماه یبرا یغزال یاصل یهازهياز انگ یکيرا يز ،کند
صراحت از به سعادت یايميککه در او بوده است. چنان يیت نهايگوناگون سرشت او با غا

مربوط به  یهاو پرسش (05 ،اول، ايميک :ـ نگرد )نکیت انسان ميّچه به ماهين دريا
و  یزيخود تو چه چ»...  زند:یاو گره م يیا سعادت نهايت انسان را به هدف يّن ماهداکرديپ

و تو را از بهر چه  یان منزلگاه به چه کار آمدهيرفت، و اندر ا یو کجا خواه یاز کجا آمد
 ،ی)غزال ست؟يست و در چيست، و شقاوت تو چيست و در چياند، و سعادت تو چآورده

 .(05ـ09، اولا، يميک
م. چنانيهست ین همراهياره شاهد ات انسان همويّبه ماه یدر نگاه غزال ،لين دليهم به

بعد بدان  امّا» آورد:یش چشم مين نکته را پيا سعادت یايميکاز  یگريد ۀبه قطع توجّهه ک
بزرگ است؛ که  یم است، و خطرِ ويعظ یاند؛ بلکه کار ودهيافريو هرزه ن یرا به باز یکه آدم

 یقت روح وياست حق یو سفل یخاک یاست؛ و اگرچه کالبد و یست ابدين یلاز یاگرچه و
و  یو سبع یميخته به صفات بهيخته و آوياگرچه در ابتدا آم یاست؛ و گوهر و یو ربّان یعلو
 ۀستيش پاک گردد، و شايزش و آالين آمياز ا یمجاهدت نه ۀاست، چون در بوت یطانيش
 یب و باال ـ کارِ وين ـ همه نشييعلّ ین تا اعليسافلو از اسفل ال ت شوديّوار حضرت ربوبج

ر شهوت و ي، و اسديآم و سباع فرود يآن است که در مقام بها ین وياست. و اسفل السافل
مَلَک رسد، چنانکه از دست شهوت و  ۀآن است که به درج ین وييعل یغضب شود؛ و اعل

ن يشان گردد؛ و چون بديپادشاه ا یگردند، و و یر ويابد، و هر دو اسيغضب خالص 
که است، و يصفت مال یستگين شايت گردد و ايحضرت الوه یِبندگ ۀستيرسد شا یپادشاه

 .(5 ،اول، ايميک، ی)غزال «...است یآدم ۀکمال درج
 یستگيداکردن شاين متن پيانسان را در ا يیت نهايغا یغزال ،شودیچنانچه مالحظه م

دن به آن را تنها در يکند و رسیم یفت معرّيّبوبو قرارگرفتن در جوار حضرت ر یبندگ یبرا
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 ۀهم ۀاست( از سلط یانو ربّ ی)که به اعتقاد او علو یقت آدميداند که حقیر مسّيم یصورت

 ابد.ي يیرها 0او ناظر است یو سفل یچه به کالبد خاکآن
کند یم یفمعرّ 2یتعال یخدا معرفتنفس را  يیسعادت نها یکه غزالی، هنگامن حسابيبا ا

انسان را در خدمت  یابعاد وجود ۀو هم (03، دوم، ايميک، و 12، سوم، اءياح، ی: غزالـ نک)
که به خود آن ابعاد نيافتن ابعاد گوناگون نفس عالوه بر ايداند، پس در ین هدف مين به اديرس

 اد نبرد.يز از يرا ن هاآنان يکوشد تا ارتباط میکند، میم توجّه یبه صورت استقالل
و  یا نظري) یو اراد یکه دو ساحت معرفتنيبا ا یم که غزالينيبین نگاه، ميحال با ا

بالفاصله به  پردازد،یز ميک نيهر  ف خاصّيکند و به تعاریک ميگر تفکيکدي( را از یعمل
 یانسان ۀنفس ناطق یپس قوا» د:يگویکه م یوقت یعنيکند؛ یم توجّهز يان آن دو نيارتباط م

ده ينام عقل یه به اشتراک اسمن دو قوّيک از ايشود و هر یم ميعالمه تقس ۀعامله و قوّ ۀز به قوّين
 .(53 ،معارج ،یغزال) .«شودیم

اش نشان یاراد ۀنفس را در جنب یمعرفت ۀ، حضور جنبیعمل ۀبر جنب« عقل»با نام نهادن 
د که يگویبه نفس دارند، م ین نگاهين که چنيشيهمچون متفکران پ که خودنيبا ا دهد.یم
ال خاص افع یک بدن به سويا مبدأ تحريعامله ) ۀقوّل آن است که ين نام نهادن تنها به دليا

ن جنبه يکه انيل اينه به دل ،آن است ۀع اشاريو مط« عقل»طبعاً فرمانبردار برخاسته از فکر( 
 ق داشته باشد.نفس تعلّ یث معرفتيبه ح

 
 ا عاملهیعالمه  ۀناظر به جنب ی. عقل عمل1. 4
، و یکيا تحريدارد  یث معرفتياز نفس است که ح یاآن جنبه یا عقل عملين بحث که آيا

ک يمبدأ تحر یاست که در ساحت اراد یاا آن جنبهينفس است  ۀعاقل ۀقوّن ناظر به يرابناب
است،  یلفظ یتراکعاقله تنها اش ۀقوّشود و اشتراک آن با یم انجام افعال انسان واقع یبرا

در  افت.يدست  یان مسلمان به نظر واحدرآن در آثار متفکّ ۀتوان در باریاست که نم یبحث
 یرا برا یعمل عقلر يگاه به کاربردن تعب یخورد. ویم به چشم ین هردو رأيز اين یآثار غزال

ن ي( که در ا53 ،معارج: ـ به عنوان نمونه نکداند )یم یل اشتراک اسميعامله تنها به دل ۀقوّ
ت خود انايو گاه در ب ؛نفس خواهد بود یکيا تحري یاراد ۀعبارت از جنب یعقل عمل ،صورت

                                                                                                                                                                             

دن دآمـ يب روح و جسـم و پد يـ است کـه بـه دنبـال ترک    یطاني، و شی، سبعیميافتن بر صفات بهياليغرض است .0
 .نديآید ميانسان پد یعارض برا یصفات

 نيکند در آثار مختلفش متفـاوت اسـت امـا در عـ    یم یانسان معرف يیت نهايغا یمعرف یبرا یکه غزال یريتعاب. 2
 یاو، ادا یجمـال او، بهشـت، تعـال    ۀمحبت به او، تصوف، مشـاهد  اند. معرفت به خداوند،قتيک حقيانگر يحال ب

 ل معرفت به ذات، صفات، و افعال خداوند است.ياو بر تحص ید اصليتأک هاآن یدر همگ البتّهامانت، ... و 
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ف يها و تکالبرد که ادراک ارزشیم به کار یاز ساحت معرفت یابه آن جنبهآن را در اطالق 
ه يّعقل ۀلت قوّيپس حکمت فض» د:يگویم که یرد؛ مثل وقتيپذیم آن صورت ۀبه واسط

از آن دو به سمت باال قرار دارد و  یکيه دارد که که نفس دو قوّ یشتر دانستي... و پاست
شود، یافت ميدر یاعل آن از مأل ۀليبه وس یو نظر یورضر یق علوم کلّيهمان است که حقا

رات در يآن خ ۀلينفس به وسن قرار دارد، ... و ييدوم همان است که در سمت پا ۀ.... و قوّ
 .(21ـ23 ،معارج، ی)غزال «...شودیده مينام یکند و عقل عملیاعمال را درک م

 یکيود که عالوه بر نقش تحرشیم یفدر نفس معرّ یاهآن قوّ یجا عقل عملنيپس در ا
 یاست. و یا معرفت، ناظر به امور عملين ادراک يا البتّههم دارد و  یعامله( نقش ادراک ۀقوّ)

نفس عاقله است که به  یبرا یلتيحالت و فض یمراد ما از حکمت خُلق» د:يگویم نيهمچن
ث انقباض و انبساط در يحها را ازکند و حرکات آنیه را اداره ميّه و شهويّغضب ۀآن قوّ ۀليوس
الم با ن عير احوال ايافعال و تدب ین همان علم به درستيرد، و ايگیواجب اندازه م حدّ

عقل کند و یات را از مالئکه استمداد ميّکلّ یپس عقل نظر است. یاستمداد از عقل نظر
یاره ماد یواجب شرع ی، و بدن را بر مبناکندیاستمداد م یات را از عقل نظريجزئ یعمل

ات را يّبرقرار است[ کلّ یان عقل و نفس و اجرام سماويکه م یاکند. ...عقل، ]همچون رابطه
 ۀبه واسط یکند، و عقل عملیاضافه م یات را به عقل عمليّکند و کلّیاز مالئکه استمداد م

یحرکت م یگاه آن را به واجب شرع، آنکندیدرک مات عالم بدن را يّل جزئيتخ ۀبدن و قوّ
جا نيدر ا .(21 ،معارج، ی)غزال «شود.ید مبا متولّين صورت است که از آن اخالق زيدهد، در ا

 یرا برا یکيو تحر یهر دو نقش معرفت، یو عقل عمل یعقل نظر ۀان رابطيضمن ب یز غزالين
 شود.یقائل م یعقل عمل

 ۀببه جنف، ناظر يها و تکالا معرفت به ارزشينفس  یروشن است که ادراکات اخالق
در افعال انسان  یعمل ۀن ادراکات به جنبيگر ناظر بودن ايد یاز سو امّا .نفس است یمعرفت

افتن آن يبه  مسئله ،نيف شود. بنابراينفس تعر یبرا یبا عنوان عقل عمل یتيّثيسبب شده ح
 ۀگر به جنبيد یناظر است و از سو یمعرفت ۀک سو به جنبيگردد که از یمباز یتيّثيح

در  یایادراک ۀجنبکردن به آن  توجّهدر گرو  مسئلهن يا د حلّيشا ،ن صورتيدر ا. یعمل
 شود. یم ک واقعيگردد که خود منشأ تحریم انسان باز افعال

را  یاز ادراک عمل یاش از آن مرحلهيزند، پیم یکه انسان دست به انجام افعالیهنگام
و  هاديها و باها و نادرستادراک درسته عمل، همان ن ادراکِ ناظر بيگذارد. ایم پشت سر

 یا ترک فعليعمل بگذارد و به فعل  ۀتواند پا در عرصیم انسان یدها است. در واقع وقتينبا
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ا ين صورت ادراک يکرده باشد. در ا توجّهدر فعل  یایا الزامي یث ارزشياقدام کند که به ح
به عمل هم قرار  یک ويحرخواهد بود که منشأ ت یزيث همان چين حيالتفات شخص به ا

انجام فعل نخواهد  یک برايتحرماً تنها عامل مسلّ یکين منشأ تحريخواهد گرفت. اگرچه ا
 فا خواهد کرد.يخود را در سوق دادن شخص به عمل ا ۀژيشأن و بود،

ماً به نفس قلمداد کردن مسلّ ۀعامل ۀقوّو آن را  یک دانستن عقل عملمحرّ ،نيبنابرا
و  یارزش ۀادراک جنبل يبلکه تنها به دل 0ستينفس ن یآن در ساحت اراد قرار دادن یمعنا
 ف را درکيها و تکالاست که ارزش ین عقل عمليه اجا کاست. در واقع از آن در افعال یالزام

ن يته باشد، بنابراتواند داشیم ک بودناز محرّ یثيها هم هست که حنيکند و ادراک همیم
ث يکه ح یکيتحر ۀزان از جنبيبر آن م دياز جهت تأکتنها  عاقله بدان ۀاطالق کردن قوّ

قرار  یگاه ساحت اراديرا در جاشود که آن ین سبب نمياشکال است و ایدارد ب یمعرفت
هر  یکيم در افعال خود نقش تحريتوانیم توان گفت که مایم ن جايدر هم یم و حتّيده

در  یایابين رديکه همواره چنم، چنانيکن یابيرا رد یو اراد ،ی، عاطفیسه ساحت معرفت
 مسلمان وجود داشته است. یقدما یهانوشته

ش اک نفس به انجام افعاليدر تحر یو اراد ،ی، عاطفیمعرفت یهاک از ساحتيهر 
اراده و  یختگيجاد شوق، و انگيادراک، ا یبيمان به صورت ترتدارند که در آثار متقدّ یسهم

 یث معرفتياز ح یدر نظر گرفتن آن سهم ،نيم شده است. بنابرايفعل ترس یعزم و اجرا
 ۀن حال که جنبيهد در عدیم سوق یا ترک کردن فعلينفس که انسان را به انجام دادن 

 یمعرفت ۀن جنبياست که هم ید گذاشتن بر سهميانگشت تأکاش محفوظ است،  یمعرفت
 .  در واداشتن انسان به عمل دارد

ق دارد و تحت انسان تعلّ یبه ساحت معرفت یتوان گفت که عقل عملی، من حسابيبا ا
قاً با ياست که دق یث معرفتين حيکه هم توجّهن يبا ا شود.یم داده ینفس جا ۀعاقل ۀقوّ

 هاآنانجام  یک نفس برايکند و منشأ تحریم دايافعال ارتباط پ یو الزام یارزش یهاجنبه
                                                                                                                                                                             

م الاقل بـا دو  يآن بدان ۀعالم ۀقوّنفس در برابر  ۀعامل ۀقوّرا صرفاً  ینکه عقل عمليقائل شدن به ا انيملک ی. به نظر استاد مصطف0
 یعنـ يانـد،  کـرده یعاقله محسوب نم ۀآنچه را متفکران مسلمان جزء جنب ۀنکه در آن صورت همياشکال مواجه است: نخست ا

نهـا در سـاحت   يم که اييشان است. و اگر بگويح ايصر یرأ خالفن يم؛ و ايتها، را مصداق عقل بشمريو ن هازهيز، انگيال، غرايما
اسـت   یدادن تنها بـه اشـتراک لفظـ    هاآنرند و نام عقل به ساحت يگیقرار م یندارند بلکه در همان ساحت اراد یجا یعقالن

 داد. یرا تحت نام عقل جا هاآند يدارد و چرا با یمالکچه  ین اشتراک لفظيد که ايد پرسيبا
ک ساحت خواهد داشت ينفس تنها  یعنيانسان عبارت از عقل خواهد بود؛  یساحت نفسان ۀنکه در آن صورت هميدوم ا

عقل )با نـام   ۀر مجموعيرد را هم زيگینفس قرار م ینظر ۀآنچه خارج از جنب ۀرا همياست ز یکه همان ساحت معرفت
ن حساب به نظـر  يرد؟ با اينگ یدر نفس خواهد بود که در قلمرو عقل جا یزين چه چيم. بنابرايا( قرار دادهیل عملعق

 ست. ينفس است معقول ن ۀا عاملي محرّکه ۀقوّتنها  ینکه عقل عمليرفتن ايشان پذيا
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 یچگونگ امّادهد یقرار نم یو اراد یعاطف یساحتها را در ین نگاه، عقل عمليرد. ايگیم قرار
یم دهد که اگریم نکند و نشایم ز روشنيها و ساحت افعال نارتباط آن را با آن ساحت

ها و الزامات در افعال م تنها از جهت ادراک ارزشيقائل شو یکيتحر ۀآن، جنب یم برايتوان
افعال  یواشکاف ،ني. بنابرایو اراد یعاطف یهاش در ساحتانه از جهت قرار داشتن ،است

ت بر است که دالل یایمعرفت ۀاز حضور همان جنب یحاک ،او یانسان، خصوصاً افعال اراد
ا عامله ي محرّکه ۀقوّگر، درست است که يان ديکند. به بیف ميحسن و قبح و الزام و تکل

رد که جلوهيپذیز بر خود ميرا ن« عقل»رو نام امّا از آن ،شودیمحسوب م« ک بدنيمبدأ تحر»
و  هاسندها و حُيدها و نبايکه بر با یارا در خود دارد؛ همان جلوه یعقالن ۀن جنبياز هم یا

 کند.یها داللت مقبح
ده شدن يت نامم هم علّيتوانین نکته ميکردن به ا توجّهرسد که با یبه نظر م ،نيبنابرا

 یتوجّهم، و هم شاهد يکه گرفتار تناقض شوآنیم، بيابيدر «یعقل عمل»را به  یساحت اراد
ان يق ميباط عماند، به ارتدهيشياندیکه همچون او م یرانر متفکّي، و سایم که غزاليباش

 اند.انسان داشته يیت نهايگر و با غايکديبا  ینفسان یهاساحت

 یک سو و اطالق آن به ساحت ارادينفس از  یدر ساحت معرفت یدادن عقل عمل یجا
در افعال  یحضور عنصر آگاه یبرا یباشد که غزال یتيّاهمّ یايتواند گویم گر،يد یاز سو

را تنها منوط  یواقع  یبه معنا  (action)فعل  یريگشکل یجا که وقائل است؛ تا آن یاراد
 یقيحق یمعنا»را در سه بحث  ین نگاه غزاليد. اشمریم یبرخاسته از آگاه ۀبه وجود اراد

ن ييتب»و «  افعال یاخالق یابيار( در ارزياختآزادانه ) ۀنقش اراد»، تهافت الفالسفهدر  «فعل
 کرد. یابيتوان ردیم« اريمفهوم اخت

 
 فعل یقیحق یمعنا.5

 دارد که به یم ابراز «فعل»را در خصوص  یاهيّسوم( نظر ۀ)مسأل تهافتدر فصل سوم  یغزال
 

دگاه فالسفه در خصوص ارتباط يد که در ردّ یبا موضع یشناختتيو غا یلحاظ کارکرد
 یزالدگاه غيد» با عنوان یادر مقاله یکيج ید مرتبط است. کوامدار یمعلول ـ یعلّ یضرور

پردازد و در یم ن بحثيدر ا یغزال یهااستدالل یانتقاد یابيو ارز یبه بررس 00«درباب فعل
هم با مفهوم  یمعلولـیعلّ یضرورباور به ارتباط  یسازد که به اعتقاد غزالیم آن روشن

 .(Geyekye, 83)  «فعل»در تعارض است هم با مفهوم « یفاعل اراد»

                                                                                                                                                                             

1. Gyekye, Kwame "Al-Ghazālī on action." Ghazâlî: la raison et le miracle. Table Ronde 
UNESCO ... 1985 (1987): 83-91 
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کند و آن را یارائه م «فعل» یبازشناس یبرا یکه غزال یاريمع با نظر به مسئلهن ين اييتب
 ا کنش دريفعل  ۀکه در فلسف یث بحثيخواند از حیه بر حضور اراده معنادار ميتنها با تک

 «فعل»مالک  ۀدربار ی، بحث غزالیکيت است. به نظر جيّن باره وجود دارد حائز کمال اهمّيا
 یهادگاهيعمق د یايفعل آشنا باشند گو ۀات معاصر فلسفيّآنان که با ادب یبرا تهافت،در 

 . (Geyekye, . 91) او است یو فراست عقالن یمنطق یزين بحث و تيدر ا یو یفلسف
است که فعل، از سر اراده  یفاعل کس»، دهدیاز فاعل ارائه م یه غزالک یفيتعر یبر مبنا

( و 093، تهافت) 0«...چه اراده شده از او صادر شودو با علم به آن یاريفعل، به نحو اخت یبرا
(. حال 093)تهافت، « ق حدوث آن است...يوجود به طر از عدم به یزيرج ساختن چخا فعل»
ن ياست. بر ا اراده کردن فاعلست بلکه موکول به ين یضرور ینديد آوردن فرآين پديا

 د:يفعل با «فاعل»و « فعل»از  یوان گفت که در استنباط غزالتیاساس م
 آن نشأت گرفته باشد. ۀدآورنديپد ۀاز اراد .1

 باشد. یاريآزادانه و اخت .2

 از عقل باشد. یزه و ناشيمند و از سر قصد و انگهدف .3

یها نمآن «فعل»ا ي« کار»شود یرا که از جمادات صادر م يیکارها یغزال ،ارين معيبا ا
ا نور يشخص  ۀيسا یو ،نيداند. بنابرا ینم «فاعل» یقيحق یها را به معناآنن يشمرد و بنابرا

الشخص »و « فعل الضوءيالسراج  نّإ»چون  یدهد و جمالتیقرار نم افعال ۀدر زمرد را يخورش
( و فاعل 093 ،تهافت: ـ ف فعل )نکيرون از تعريو ب یع در استعمال مجازرا توسّ «فعل الظلي

ن عبارتيچن یکي(. امّا به نظر ج091 ،تهافت: ـ شمرد )نکیم یخواندن جمادات را استعار
 يیهااستعمال یرا به لحاظ زبان هاآن یدانست، بلکه و یتوان مجازیرا نم يیهایپرداز
نفسه داللت یف (verb) به کار بردن فعلد که يبگو یبود غزال یبه نظر او کاف داند.یم یواقع

 یکه فعلنين اييت فاعل جمله در تعيّماه یموارد نيدر چن کند.ینم (action)بر وجود فعل 
 .(Geyekye, 87) ت را دارديّن اهمّيشتريا نه بيانجام گرفته 

در زبان به استدالل  یراراديغ یهافاعل یافعال برا یاستعمال مجاز ۀباردر ینظر غزال
یآتش م»چون  یجمالت یريکارگگردد که بهیبرم یایفلسف یمقابل مخالف فرضدر  یو

 یب یهافاعلبر صحت نسبت دادن فعل به  را در زبان دالّ «کندیر قطع ميشمش»و « سوزاند
 رد. يپذیآن را نم یو غزال داندیاراده م
ینه نم ايده يبه انجام رس ی«کار»ا ي« فعل» یکه در موردنين اييتع ید برايگویم یکيج

                                                                                                                                                                             

 «.ار، و مع العلم بالمراد ...يل االختيسب یصدر عنه الفعل مع االراده للفعل عليعمن  الفاعل عبارة. »0
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 کبلکه مال ،در جمله اکتفا کرد (verb)فعل  یا منطقي یتوان تنها به مالحظات دستور
است که  یارود همان کلمهیبه کار م verb یکه برا یاکلمه یت فاعل است. در عربيماه
خراب »فعل « باران رنگ را خراب کرد»مانند  یان، در جملهيرود. بنابرایکار مبه action یبرا

ن يهم« دربان دروازه را خراب کرد»چون  یادر جمله یکار نرفته ولبه یبه نحو مجاز «کرد
 یبه معنا «action» ین غزالييه تبرا بنا بي، زکندیم «action»ا ي« فعل»ک يفعل داللت بر 

از اوقات  یاريکه ما در بسنيبا ا، نيدر ارتباط است. بنابرا «فاعل»جه با يبا اراده و در نت یواقع
یرا فاعل جمله قرار م هاآنکه م چراييگویط جمادات سخن متوسّ يیاز انجام دادن کارها

 یبرا ید غزالين از ديم. بنابرايبت دهنس «تيّفاعل»ها آنست که به ين معنا نين بديم، ايده
توجّه فاعل جمله  تيّماهد به يا نه بايداده  یرو یا(action)م فعليکه بفهمنيا

 . (Geyekye, 87)ميکن

را تکرار  یر فعل اراديتعب یشمرد و حتیم یرا فعل اراد یواقع یفعل به معنا یکه چرا غزالنيا
 د:يگویم یشود. غزالیدهد روشن میداد انجام ميان دو رويکه خود او م یاسهيکند با مقایمحسوب م

و  یاراد یکيز است: يبر دو چ یش مبتناد آمدنيم که در پديرا فرض کن یدادياگر ما رو»
ن يدهند. بنابرایاست نسبت م یفعل را به آن که اراد ز زباني، عقل  و نیر اراديغ یگريد

جا نه آتش. تا آن ،قاتل است اوند: يگویرد ميندازد و او بميرا درون آتش ب یفرد یاگر کس
ن اگر نام يکنند. بنابرایق مينده را تصديآن فرد را نکشته است گو یند جز او کسيه اگر بگوک

در  یکين نحو که ياراده است اطالق شود و هم بر آن که نه )نه بد یکه دارال هم بر آن فاع
و عقل قتل را به آن که اراده دارد  ،زبان، عرف به استعاره از او( چرا یگرياصل فاعل باشد و د

شود و آن که شخص یب قتل محسوب ميت قرکه آتش است که علّنيدهند؟! با اینسبت م
ش به اراده جا که کنار هم آوردن او و آتاز آن امّا او و آتش را کنار هم آورده، را انداخته تنها

شود یبوده است آن شخص قاتل خوانده م یر ارادير آتش غيکه تأثیحال رفته دريصورت پذ
است که فعل از  یکه فاعل کسنين امر داللت دارد بر اي. ایاستعار ینه آتش، مگر به نحو

  .(097 ،تهافت... )او صادر شود ۀاراد
 یهم ارتباط یکيان جيوجود دارد به ب ید غزالياز دان اراده و فعل يکه م یارتباط

 ۀاراد یم که کسيين معنا که هم منطقاً ناممکن است بگويدب .یمعلولـیاست هم علّ یمنطق
ا يد آمدن يکه اراده کردن سبب پدنيآن را انجام نداد و هم ا یرا کرد ول ی)انجام دادن( فعل

هم  یمعلول ـ یعلّ یان اراده کردن و انجام دادن ارتباطيم یعني شود.یم یزيدادن چ یرو
رساند یرا م یهمان مفهوم «یفعل اراد»ت که مفهوم توان گفیل مين دليوجود دارد. به هم

مانند فعل  یرارادير است. فعل غر قابل تصوّيغ یارادريرا مفهوم فعل غي. زکه مفهوم فعل
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 .(Geyekye,  90) از علم و اراده نشأت نگرفته است رايست زيدر واقع فعل ن یاجبار

د يد روند ازیکار مل فعل بهيکه در تحل یميان مفاهيمدر  «اراده»، مفهوم ن حسابيبا ا
 ۀسيت اراده و مقايّماه ۀدر بار ید غزاليبا پرداختن به د یکيدارد. ج یمحور یگاهيجا یغزال

 یغزال ین مفهوم را برايوجود دارد ا یمعاصر غرب یهاکه در فلسفه يیهادگاهيآن با د
 ،لسوفان معاصرياز ف یاهکه عدّی، درحالشمردیدر نفس م مستقل یاهقوّو  یوجود یمفهوم

چون قصد  یميمفاه ،نفس یاز قوا یکيبا انکار اراده به عنوان  ،شاروانيو پ 0ليمانند را
ن يم جانشيرا به عنوان مفاه هاآنو مانند  3،خواستن 5،ل داشتنيم 9،م گرفتنيتصم 2،کردن

  .(Geyekye, 89) برندیاراده به کار م یبرا
کند و به آنچه یاو اراده م»را مانند مفهوم  یمفهوم فعل اراد ین است که غزاليجالب ا

ر يه غچه اراده شدرا به نظر او اراده کردن بدون علم به آنيز .داندیم «اردکند علم دیاراده م
 ر است.قابل تصوّ

 یا ارادي یبه ساحت معرفت «یعقل عمل»ر يتوان به بحث اطالق تعبین جا ميدر هم
ند تا آنيبیم یان علم و اراده در افعال اراديم یکه غزال یکرد. ارتباط تنگاتنگ توجّهدوباره 

به کار س نف یکيا تحري یرا در اطالق به ساحت اراد یر عقل عملياگر تعب یجا است که حتّ
و اراده  یکه از سر آگاه یدر افعال یمعرفت ۀرا حضور جنبيز .ميانامعقول نگفته یم سخنيببر

ت خود را از يّماه ین افعاليکه بدون آن چن یاست به نحو یضرور یشوند حضوریانجام م
ن نقش يبه هم توجّهبا  ،ان شدين بيشيپ یه در بررسکنچنا ،ن حاليدهند. با ایدست م

ناظر به  یث معرفتيبه ح یتوان گفت عقل عملیاست که م یدر افعال اراد یعرفتساحت م
قش تواند نشانگر نیر است که مين تعبيهم یريکارگقاً بهيامّا دق ،عمل در نفس اشاره دارد

 اش باشد. یاراد ۀنفس در جنب یث معرفتيح
یز دنبال مين یلسوفان معاصر غربيف یفعل در سخن برخ ۀباررا در یاه غزالدگيد یکيج

امالً روشن ک البتّه» د:يگویکند که مینقل م 1ن سخن را از پالمنتاتزيکند. به عنوان نمونه ا
 ،خواهدیرا که نم یکار یست که انسانين نرا ممکيز ،است یاراد ضرورتاً یاست که هر فعل

 یرا فعليز ،خواهد همان انجام دادن آن استید مچه فرانجام دهد. در واقع انجام دادن آن
ز مورد يل را نيسخن را یو. 7 (Geyekye, 90)«ر است.ر قابل تصوّينداشته باشد غ یکه داع

                                                                                                                                                                             

 . (19076-1900) یسيانگل یليلسوف تحلي؛ ف(Gilbert Ryle)ل يلبرت رايگ. 0

2. intending 
3. deciding 
4. desiring 
5. wanting 
6. John P. Plamentatz (1912-1975) 
7.  ref. to: John P. Plamentatz, Freedom and Political Obligation, London: Oxford University 

Press, 1938, p.110. 
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ف يفعل قابل توص ۀ... به منزلاست یراراديچه غآن» سد:ينویکه م دهدیقرار م توجّه
 .(Geyekye, 90) 00...«ستين

 :ن است کهيعنوان کرد ا یاز فعل اراد یالل غزّيتحل ۀبارتوان دریچه در مجموع مآن ،نيبنابرا
 است. یواقع یبه معنا «فعل»است که  یفعل اراد نيا ـ0
 رند.يقرار گ یابيمورد ارز یا خطا باشند و به لحاظ اخالقيتوانند صواب یاند که مـ تنها افعال2
را او است که يز ،ول استمسئ یظ اخالقن حساب تنها فاعل است که به لحايبا ا ـ9

 2دهد. ید روقص یو از رو ،، آگاهانهیبه نحو اراد یزيتواند باعث شود چیم
 
 افعال یاخالق یابینقش اراده در ارز. 6

کشد یش ميرا پ یگريت فعل قائل است بحث ديّبه ماه یدهاراده در شکل یبرا یکه غزال ینقش
ن است که در يو آن عبارت از ا ؛شودیفعل شمرده م ۀمهم در مباحث فلسف یهاکه خود از بحث

که  یرد. بر اساس بحثيگیقرار م یاخالق یابيق ارزکه متعلَ ز استيچه چ یاخالق یهایابيارز
 یاخالق یابيتوانند مورد ارزیم یواقع یتنها افعالِ به معنا یغزالد يگذشت روشن است که از د

 شود.  یول واقع ممسئ یکه به لحاظ اخالق است یواقع یبه معنا رند و تنها فاعلِيقرار گ
که انسان از بابت عمل خود  یردموا ۀدربار یغزالم در بحث يتوانین موضوع را ميا
ا يميکو هم در  (57ـ55، سوم)اء ياحرد هم در يگیول است و مورد مؤاخذه قرار ممسئ

ات و يکه در آنيدادن به ا توجّهن بحث و يبا طرح ا یم. غزاليدنبال کن (512ـ533، دوم)
 یدن به پاسخ را کاريم رسيخوریمن خصوص بريدر ا یبه ظاهر متعارض نيث به مضامياحاد

 .(55 ،سوم، اءياح: ـ نک) شمردیدشوار م
دن به يات و اخبار، مراحل رسيدن به پاسخ، پس از طرح دو دسته آيرس یبرا یو

ن مراحل را يکند. او ایل ميک را جداگانه تحليک و هر يگر تفکيکديرا از  یاعمال ظاهر
ا يم قاطع يا عقل، و تصميحکم قلب  جان، رغبت،يل، هيث نفس، ميا حديعبارت از خاطر 

 داند.یت ميّن
صراحت د بهيآیا به ذهن ميکند یدر دل خطور م یزيث نفس که چيحد ۀمرحل ۀدربار

... در تحت خاطر»را يز ،رديگید که انسان از بابت خواطر خود مورد مؤاخذه قرار نميگویم
ز، به اعتقاد او، يا شهوت نيغبت ر و جانيل و هيم .(53 ،سوم، اءياح)« ديآیار در نمياخت

                                                                                                                                                                             

1. ref. to Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London, 1949, p. 74 
دو  ۀسـ يدر مقا اسـت  یتنهـا فعـل اراد   یواقعـ  ینکه چرا فعل به معنـا ين اييدر تب یان سخنان غزاليبا ب یکي. گ2

از آن  یحيو تلـو  یحيتصـر  ۀدارد، پـنج نکتـ  یکشته شدن شخص در آتـش اظهـار مـ    یراراديو غ یداد اراديرو
 .(See: Gyekye, p. 88)است  هاآنن يتریفوق اصل ۀکند که سه نکتیاستخراج م
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 .(53 ،سوم، اءياح« )شوندیار داخل نميز در تحت اختيآن دو ن»چرا که  ،دارند ین حکميچن
 یعني« ما حدثت به نفوسها یتمّعن أ یعف»د: يفرمایامبر )ص( ميجا که پل آنين دليبه هم

ن است يمراد ا ،«کنند ثيشان بدان حديا یهاچه نفس[ آنۀام ]مؤاخذتبرداشته شد از امّ»
یکند مورد مؤاخذه قرار نمیا قلب او خطور ميبه ذهن « ارياختیب»چه که انسان از بابت آن

انجام  یبرا« م قاطعيتصم» هاآنکه انسان با  نديهاث نفسيا حديها همان خواطر نيرد. ايگ
کند، یا نکردن( مياز کردن  )اعمّ یبه کار حکمبعد که شخص  ۀدر مرحل امّارد. يگینم یکار

خذه قرار ش رفته است مورد مؤايخود پ ۀارادن مرحله به يکه تا چه اندازه در انيبسته به ا
[ سوم که عبارت از اعتقاد و حکم قلب است به ۀ]مرحل ۀو امّا دربار» :ديگویم یرد. غزاليگیم
ار، و ياختا بهياضطرار انجام شده که بهنيد است در ايرا انجام دهد، ترد یکه کارنيا

 است یاريقسمت از آن که اخت آن ۀبه واسطن[ احوال در آن مختلف است. پس ي]بنابرا
 «است، مورد مؤاخذه نخواهد بود. یآن که اضطرار ۀمورد مؤاخذه خواهد بود و به واسط

 .(53 ،سوم، اءياح)
کارش شمرده ول جا که مسئانسان را در آن «ۀاراد»ا ي« ارياخت»ر يتأث یروشنان به ين بيا

داند یم یاچهارم را به نحو قاطع مرحله ۀمرحل یل غزالين دليدهد. به همیشود نشان میم
 و امّا» :در آن صراحت دارد« اراده»را نقش يز ،رديگیکه انسان از بابت آن مورد مؤاخذه قرار م

که نيمگر ا ،خواهد بودآن مورد مؤاخذه  ۀانجام دادن است، پس به واسط 0که عبارت از قصد چهارم
 یمانيو پش یتعال یپس اگر آن را از خوف خدا تأمل است. ن صورت محلّيکه در ا آن را انجام ندهد

بوده امّا  یرا قصد او بديز .شودیش نوشته ميبرا یایکيکه آن را قصد کرده، ترک کرده باشد ننيبر ا
ا به يق افتد يبه تعو یل مانعيجام آن کار به دلو اگر اناست. ... یکياش، خود، ناجتناب از آن و مجاهده

قصد را يشود، زینوشته م یش بدي، برایتعال یل خوف از خدايآن را ترک کند، نه به دل یل عذريدل
 .(51ـ53 ،سوم، اءياح ) «.بوده است یارياست، اخت یقلب یاو، که کار

است که  یکار یبد اي یکين نييار تعيچه معدهد که آنینشان م یغزال ،فين توصيبا ا
دا يظهور پ یبودن در اعمال قلب ین اراديخواه ا آن است؛« بودن یاراد»انجام داده  شخص

هم « حکم» یعني، سوم ۀف مرحليدر توص یحتّ ی. ویا جوارحي یخواه در اعمال ظاهر ،کند
 کند.یزان دخالت اراده در آن ميول بودن شخص را موکول به ممسئ

یگر واقع ميکدي یکه مراحل علم، اراده، و قدرت در پنيبه ا یالگر، اعتقاد غزيد یاز سو
 شودیخته ميضرورت اراده برانگد بهيرس« حکم»به « علم» ۀکه انسان در مرحلیشوند و هنگام

حاصل شده « علم»بود به ضرورت به دنبال « یاراد» یاگر کار یعني ، قدرت؛و به دنبال اراده
                                                                                                                                                                             

 همّ .0
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دهد که از نظر او ی، نشان م(533 ،دوم، ايميک ؛271 ،211ـ213 ،چهارم، اءياح: ـ نکاست )
 برحسب معرفترا  ی. او در واقع کار ارادباشد آگاهانه کهنيشود مگر اینم یاراد یکار
کند که یدا ميمعنا پ یاز نظر غزال یکار وقت« بودن یارياخت»گر، يان ديکند. به بیر ميتفس

ن حالت يدر ا .(270 ،چهارم، اءياح: ـ نکباشد )دا کرده يقطع پ یکار« ر بودنيخ»عقل به 
ل است که يدل نيبه هم«. ار کردياخت»ا ي ديبرگز را یشود شخص کاریاست که گفته م

 يُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَغْوِ فِيَ أَيْمَانِکُمْ وَلَکِن يُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ و ال»قرآن:  ۀين آيا یغزال
دهد که بر مؤاخذه یقرار م یات و شواهديان آن آيز در ميرا ن( 223/بقره« )ورٌ حَلِيمٌَاللّهُ غَفُ

« لغو»به صورت  یعنيشه )يو بدون اند توجّهیچه بدهد که آنیرا نشان ميداللت دارند، ز
رد. يگیخداوند مورد مؤاخذه قرار نم یشود از سویگفته م (21 ،سوم، اءياح ۀ: ترجمـ نک)
جه ياش پس از به نتاراده یعنيکند، یم یشه کاريل و اندکه شخص با تأمّ گاهآن یول

کسب و  کار اوخته شده است، آن کار، يبرانگ یا ترک کاريا قلب او بر انجام يدن ذهن يرس
 ن از بابت آن مورد مؤاخذه خواهد بود.يشود و بنابرایمحسوب م قلب او
از  یارا انجام دهد، در هر مرحله یکارقصد  باو  به نحو آگاهانهن حساب، اگر انسان يبا ا

م قاطع به يتصمقصد و » ۀا در مرحلي« یا عقلي یحکم قلب» ۀدر مرحل یعنيآن که باشد، 
 ول است.از بابت آن مسئ« رسدیگاه که آن کار به انجام مآن»ا ي« انجام کار
ن شاهد يله از اکند، از جمیخود از شواهد گوناگون استفاده م ین رأين اييدر تب یغزال

رشان يشمشکه دو مسلمان با  یهنگام»ت شده که فرمود: يامبر )ص( روايقاطع که از پ
ا رسول ي: »دنديپس پرس«. اندگر را مالقات کنند، پس قاتل و مقتول ]هر دو[ در آتشيکدي

را ار خود يرا او قتل يز»فرمود: « ست؟يگناه مقتول چ امّاقاتل ]روشن است[،  ۀن درباريا هاللّ
 .(51سوم،  اء،ياح)  «اراده کرده بود

اهل آتش  ۀاز جمل صرف ارادهکه او به نين نصّ است در ايو ا» د:يگویم یگاه غزالآن
شود که خداوند ]انسان را[ از یپس چگونه گمان م که به ظلم کشته شده است.نيشده با ا

. شودیبنده وارد مار يدر تحت اخت یبلکه هر قصد کند،یت و قصد مؤاخذه نميّبابت ن
... آن را بپوشاند یایکين ۀکه به واسطنيمگر ا ،آن مورد مؤاخذه خواهد بود ۀن به واسطيبنابرا

شوند، پس یار وارد نمي، در تحت اختیجان رغبت، همگيث نفس و هيخواطر و حد یول
یارد نمکه در وسع و یهر آنچه از اعمال قلب... ]و[ .طاق استيف مااليها تکلمؤاخذه به آن

 .(51 ء، سوم،اياح)« .ستيآن مورد مؤاخذه ن ۀشود همان است که به واسط
که  یکسان یان خطايگر و بيکدين مراحل از يک اياو سپس با اشاره به ضرورت تفک

ن شخص را از يبنابرا و« ث نفس استيل حديگذرد از قبیچه بردل مهر»کنند یگمان م
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ا يچون کبر و عجب و ر یایاعمال قلب ۀگونه به واسطو چ» د:يگویکند میول نمبابت خود مسئ
که سمع و بصر و فؤاد  ینباشد؟ در حال یااند، مؤاخذهیکه عمل قلب یخبائث ۀو نفاق و حسد و هم

ار ياختی. پس اگر نگاه بشودیار وارد ميچه در تحت اختآن یعني 0اند؟از بابت آن مسئول یهمگ
ست، پس اگر به دنبالش دوباره نگاه کند از بابت آن يخذه نآن مورد مؤا ۀبه نامحرم افتد به واسط

اند، بلکه قلب گونهنيهم هم یپس خطورات قلبار بوده است. يرا که به اختيمورد مؤاخذه است، ز
 .(57ـ51 ،سوماء، ياح) .«را که آن اصل استياست ز ینکه مؤاخذه شود اوليبه ا

 به ین است که چگونگيراوان دارد اف تيّجا اهمّنيبه آن در ا توجّهکه  یموضوع امّا
کند. در یدا مير انسان پيس یت و چگونگيّشخص یر اجزايبا سا یاراده ارتباط کامل یريکارگ

ا ي« ارياخت»دا کند که يدست پ یاز استکمال نفسان یکه انسان به سطحش از آنيواقع تا پ
 نيّتع یشرط اصل ۀرا به منزل« رادها»توان یدا کند، نميق پتحقّ یواقع ی، به معنا«اراده یآزاد»

 یاريدر ارتباط با افعال اخت یاست که غزال یدين همان ديبخش به افعال او در نظر گرفت و ا
دگاه ين ديل اي. تحلاندیاند جبریارين حال که اختيدر ع یاريافعال اخت :داردیانسان ابراز م

  2انسان بکند. یساحت اراد دگاه او نسبت بهيبه فهم د یانيتواند کمک شایم یغزال
 

  یاریدر افعال اخت یغزال یرأ .7
نسبت  یکه و یدگاه خاصّيار انسان الزم است به ديدر بحث اخت یدگاه غزاليافت ديدر یبرا

 م.يفکنيب یت دارد نظريّعلّ ۀلبه مسئ
 یعالم بر مبنا ۀد و اداريوحآن اصل ت یت و معلول را انکار کرد و به جااصل علّ یغزال

که  یتيّدر هر وضع یزيدهد و هر چیم یچه در عالم رون منظر هر آنيرا نشاند. در ا« حق»
 ۀات عالم، بر وفق علم و اراديح که کلّنيت باشد مگر ايّتواند در آن وضعیقرار دارد، نم

« فهم» ،نيبنابراق آن در نظر گرفته شوند. تحقّ یبرا یضرور يیها، به صورت شرطیااله
موجود شدن آن،  یهاشرط ۀفهم هم یدر عالم به معنا یادهيا هر پديداد يهر رو یقيحق
نش دارد است؛ يآفر که در حرکت کلّ یر موجودات دارد، و نقشيکه با سا يیهانسبت ۀهم

علم و  ۀد که جلودهیرخ م یهمان ضرورت ی، بر مبنایز در عالم، از منظر االهيرا همه چيز
 است. یمطلق االه ۀادار

                                                                                                                                                                             

( که 91/)اسراء« ؤَادَ کُلُ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُوالً وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ» ۀياشاره به آ. 0
 .(55، سوم، ص اءياح:  ـ کند )نکیکند، ذکر میکه انسان را مسؤول م یآن در شواهد مربوط به موارد یغزال

ـ  ۀيـ کـه نظر  یاصول یسته به واشکافيشا یبه صورت دگاه اسالميانسان از دعثمان در کتاب  یسيع یعل. 2 در  یغزال
کند. در یل ميانسان تحل یاريافعال اخت ۀرا دربار یدگاه غزاليپردازد و دیاند مبنا شده هاآنبر « ارياخت»خصوص 

 .(Othman, C. of M., pp. 150-156:  ـم )نکيااده کردهل استفين تحليت بعد از اقسم
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ن يهد. از ادیقرار م ین نظاميز در درون چنيار انسان را ني، اختینگاه کردن از منظر االه
ن رشد مؤثر يکه در ا یعوامل ۀ، همکه رشد کرده یک فرد، به هر نحوي تيّشخص منظر کلّ

ابعاد ان ياست که م یزان و نوع انسجامياز م یل او، که خود حاکبوده، نوع فهم و تعقّ
است که مخصوص  یو اهداف ،هاشهياز خصائص، اند یز حاکيت موجودند، و نيّگوناگون شخص

شرط یر عوامل، همگيو سا یرونيط بيز حالت آن لحظه و شرايبه هر مرحله از رشدند، و ن
 بخشند.ین ميّتع ت خاصّيّک وضعيها و رفتار فرد را در شوند که انتخابیم يیها

ن يتراز مهم یکي« فهم»زان يسازند، میت فرد را ميّکه موقع یاملعو ۀان هميحال در م
ن امکان قابل يان چنديک امکان از ميدن يد ما نسبت به برگزيها است و احساس تردشرط
ن يجه است. به همين نتييل در تعيدخ یهاجه از شرطياز فهم ما و در نت یتيّفيز کير نتصوّ

عت شخص با رشد فهم او متناسب باشد. يت که طبدر کار اس یار واقعياخت یلحاظ هنگام
 ک کلّي ۀتواند به منزلیرسد میاستکمال نفس م ۀکه شخص به مرتب ین هنگاميبنابرا

را بفهمد،  یرونيط بيتواند شرایاو م ،در واقع اش عمل کند.«قلب»منسجم تحت فرمان 
او  هاآنت او نسبت به را نسبت به خودش درک کند، و بفهمد که چگونه معرف هاآنت يّاهمّ

که معموالً یر بگذارد، درحاليجه تأثينت یخود رو یهاسازد تا مطابق با خواستهیرا قادر م
ل و اوصاف و اهداف خود، تعقّ و از ت خوديّباشند، از شخص یفاعل فعل یتيّافراد، اگر در موقع

ندارند و  یآگاهشوند، یمورد نظر شرط محسوب م ۀجيکه نسبت به نت يیزهايچ ۀبه منزل
که از  یایآگاه یعنياست؛  یاین آگاهيمستلزم چن یواقع یبه معنا« ارياخت»داشتن 

 یط ضروريشود: فهم رفتار شخص در شرای، حاصل می، همچون منظر االهیرونيب یمنظر
 دلخواه.  ۀجيد نتيتول یط براير گذاشتن بر شرايآن و تأث

رابفهمد  د آن کلّياست که در آن هست، با یتيّموقع از کلّ یث که جزئيهر فرد از آن ح
ش ااهداف یکنند تا به سویبه او کمک م يیزهايست و چه چيش چاو بداند که اهداف

بخش در نيّتع یاصل« شرط»کند تا بتواند  اعتماد یگر به لطف االهيد یحرکت کند، و از سو
 دانست.« مختار»را توان او ین صورت است که ميکه قرار دارد باشد. در ا یتيّموقع

رگذار است. يکامالً تأث« راياخت» ۀلنگاه او به مسئ یت انسان در چگونگريزان بصين ميبنابرا
دهد را یچه رخ مز از آنيناچ یام تنها محدودهينگریتنگ بدان م یاچهيکه از دریهنگام
که یگرفته، درحالآن قرار  یکه مبنا یاارتباط فعل با اراده یعنيم، يدهیقرار م توجّهمورد 

از  یترعيار وسيبس ۀرسد، حوزیجامع م یرتيشود و به بصیتر معين منظر وسيهرچه ا
ز در تحت يجا که همه چتا آن شود،یش چشم گشوده ميک فعل پيق ل در تحقّيعوامل دخ

 شود.یده ميد یااله ۀمطلق علم و اراد ۀطريس
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)مثل فرو رفتن بدن در  یعيافعال طب ۀتافعال را به سه دس یکه غزالی، هنگامن لحاظيبد
کند، در یم مي)مثل نوشتن( تقس یاريدن( و افعال اختي)مثل نفس کش یآب( و افعال اراد

 .(271 ،چهارم، اءياح، ی: غزالـ نک) نديبینم هاآنان يم ین افعال، تفاوتيث ضرورت ايح
دن و نوشتن هم يکش دهد، نفسیگونه که فرورفتن بدن در آب به ضرورت رخ مهمان یعني

علم به ، یارياخت و یارادجاست که در دو دسته افعال نيدهند. تفاوت در ایبه ضرورت رخ م
یاست که ب یعلم یارادن علم در افعال يشود و ایانجام آن م ۀت فعل مقدّم بر اراديّمطلوب

ا نبودن ير بودن يخ ۀکه دربار یديل تردي، به دلیارياخت در افعال امّادرنگ حاصل است 
توان گفت که یم ،ن حسابيشود. با ایل حاصل مفعل در فاعل هست، پس از سنجش و تأمّ

 ن دو دسته فعل متفاوت است. يدر ا ميدن به تصميند رسيفرآ
بودن  یا الزاميا قلب به خوب بودن يعقل  یشود و حکم جزمیم یارياختجا که فعل آن

است؛  خاصّ یااراده یارياختانجام فعل  ۀادارگردد، یل حاصل مفعل پس از سنجش و تأمّ
د انجام شود يسته است و بايشا یکه کارنياست که پس از جزم شدن علم به ا یااراده یعني

نشاند تا به دنبال خود یگوناگون را فرو م یهازهيان انگيخود تعارض م ید، و در پيآید ميپد
که  یاراده تابع علم است؛ علم ،قيتحقبه» د:يگویم ید آورد. غزاليرا پد« حرکت»و « قدرت»

 ۀاند که مشاهدزها چنانياز چ ی[ برخامّاموافق تو است. ] یزيکه چنيکند به ایحکم م
ز موافق تو است و يکه آن چنيکند به اید حکم ميرت و ترديتو، بدون ح یا باطني یظاهر
م يکنید به آن حکم ميتردکه بدون کند. پس آنید مياند که عقل در آن تردآن گونه یبرخ

ر قصد بدن تو را، در يا با شمشيکند یکه با سوزن قصد چشم تو م ین است که مثالً کسيا
 ۀليناچار اراده به وسهر و موافق است، پس بيت خينکه دفع آن برايست در اين یديعلم تو ترد

 ]که آن رانيا[ها به آن اراده و حرکت پلک ۀشود. و قدرت به واسطیخته ميآن علم برانگ
 امّان با اراده است. يشه و فکر؛ و ايبدون اند امّار، يو حرکت دست به دفع شمش ]کند[دفع 
ز يداند که آن چیکند و نمیف مز و عقل در آن توقّيي[ تمۀقوّزها هستند که ]يچ یبرخ

 ر انجام دادنر ديص دهد که خيشه و فکر است تا تشخياز به انديا نه. پس نيموافق است 
 یکيکه نيدن علم حاصل شود به ايشيگاه که از راه فکر و اندا در ترک کردن. پس آنياست 

دن و فکر قطع يشيکه بدون اند یشود به آن موردیر است آن هم ملحق مياز آن دو خ
دفع  یگونه که براشود همانیخته ميجا هم اراده برانگنين در ايحاصل شده بود. بنابرا

عقل  یچه براانجام دادن آن یکه برا یشد. پس وقتیخته ميبرانگر و سوزن يکردن شمش
ر ي، که مشتق از خنامندیم «ارياخت»ن اراده را ياخته شود، ير است، برانگيروشن شده که خ

ن ين عير است و ايعقل روشن شده که خ یآنچه برا یاست برا یایختگيبرانگ یعنياست؛ 
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چه آن اراده در انتظار آن در انتظار آن یختگير برانگ[ است، که دیارادهمان اراده ]در افعال 
ت در دفع يّريکه خنيآن. جز ا ۀر بودن فعل درباريروشن شدن خ یعني شود؛یاست نم

به  یکين يکه ایبداهت روشن بود، درحالدن روشن شد و بلکه بهيشيبدون اندر يشمش
ادراک آن  یچه برات که در آناس یخاصّ ۀارادار عبارت از يپس اختازمند است. يدن نيشياند
 .(270ـ271، چهارم، اءي، احیغزال) .«شودیخته ميعقل برانگ ۀهست، به اشار یفتوقّ

که نيا یعني دهد.یبودن فعل را به سطح معرفت ارجاع م یارياخت یغزال ،بين ترتيبه ا
ن يد. بنابراشویخته ميضرورت برانگانجام آن به ۀارادحکم کند،  یر بودن کارياگر عقل به خ

ان يدارد. به ب یتيّن حکم کردن خود چه وضعيکه عقل در انيگردد به ایبرم یاصل ۀلمسئ
 ,Othman « )ا نه.يرد يگیم ميتصم ا قلب آزادانهيانجامد که آین ميبه ا مسئله» ،عثمان

 یک حکم قطعيدن به يرس یبرا«( عقل»ا ي« )قلب»ا نبودن يو اگر قرار باشد آزاد بودن  (153
رون از او وجود دارد در نظر گرفته شوند، هم خود فرد يچه بآن ۀد هم هميروشن شود، با

ت دارد، هم سطح و نوع رشد يّط آن موقعيکه نسبت به شرا یرتيزان بصيرنده و ميم گيتصم
 یکه برا يیانجام دادن کارها يین توانايت او است، و همچنيّشخص از کلّ یا، که جلوهیو

 اند.واه الزمدلخ ۀجيق نتتحقّ
رسد به یبه نظر م یاريظاهر اخترا که به یفعل ید که غزالشوین همه سبب ميبه ا توجّه

از  یجبربداند:  یاريو هم اخت یواحد هم جبر بلکه آن را در آنِ ،نخواند یارينحو مطلق اخت
 یرااست ب يیو مجرا انجام فعل صرفاً محلّ ۀن معنا که انسان در لحظي، به ایرونيموقف ب

در درون او « اراده» یاست که نوع یکه انسان محلّنيا یبه معنا یارياختو  ها.ن شرطيا ۀهم
 ،ی)غزال« ار استيپس او مجبور بر اخت» ؛(See Othman, 154) ديآیضرورت به وجود مبه
 .(270 ،چهارم، اءياح

 ،اساس آن و بردارد یانسان ابراز م یاريافعال اخت ۀدربار یاست که غزال یاهيّن نظريا
 انيجبرگراه کند. چنانيبیو نه کامالً، بر حق م یر مکاتب زمان خود را تا حدوديدگاه سايد

داند. ی( بر حق مةسنّ) طره دارديکه بر کل حرکت عالم س یان جاودانه يرا از موقف قوان
د يپددر عالم چه که هرنيو ا یدارير در عالم پدييرا از موقِفِ تغ اختراع ۀگونه که آموزهمان

انسان ممکن  ن موقف که افعاليرا از ا کسب ۀد، و آموزيآید ميپد یااله ۀبه ارادد يآیم
ار يپاسخ به پرسش مربوط به اخت کهنيباشند. خالصه ا ینيا موافق دستورات دياست مخالف 

موقف شود. از یکه از آن موقف پرسش طرح م یبشر در افعال خود منوط است به موقف
یاش مورد مالحظه قرار میليات عالم در حرکت جاودانه و تفصيح جا کلّ، که در آنیااله
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ک ي یهااز شرط یجا تنها برخ، که از آنموقف عقل متعارف بشرست. از يرد، انسان آزاد نيگ
ا يموقف طاعت ن موقف، يرسد که انسان آزاد است. مشابه ایاند، به نظر مفعل شناخته شده

یاحساس م»ن مورد فرد يدر ا است. ین صورينسبت به دستورات د ردان متعارف فيعص
 یو سفر او و ادا انسان يیت نهايو از موقف غا ان آزاد است.يا عصيطاعت  یکه برا «کند

ن فهم ياست که در فهم او حاصل شده و خود ا یزان و نوع رشديدر م ارياش، اخت«نتاما»
 ,Othman, 156; Abrahamov) ن استآ ۀجيک فعل و نتيت يّدر موقع یضرور یشرط

53). 
 یاراد ـ یو عاطف یدتيعق یهاق ساحتيارتباط عم یايعثمان گو یسيع یآخر عل ۀجمل

نسبت به  یرا تابع یساحت اراد یغزال ،ک سوياست. از  ید غزاليگر، از ديکديانسان با 
ان حاصل نشود انس یبرا یزيکه تا علم به موافقت چنيا یعنيدهد، یقرار م یساحت معرفت

نوع  ،گريد یداند. از سویاو اراده را مشروط به معرفت م ،نيبنابرا شود.یخته نمياو برانگ ۀاراد
ر يشخص را تحت تأث یدتيساحت عق دهدیاساس آن انجام م که بر یانسان و افعال ۀاراد

 د.ريقرار گ یمورد بررس د به نحو مستقلّياست که با ین موضوعيدهد، و ایخود قرار م
 

 جهینت. 8

 جاآن تا ،است ژهيو یگاهيجا دارد یغزال نظر در یانسان نفس یاراد ساحت که یگاهيجا
 حرکت يینها تيغا از عبارت که را ینيقي یعال معرفت به یابيدست یحتّ یو که

 و مجاهدت ۀژيو نقش بر و دهدیم قرار آن بر یمبتن ماًيمستق زين است انسان یاستکمال
 .کندیم ديکتأ بدان یابيدست در اضتير

شود و یاد مي «قدرت»و  ،«اراده»، «عامله ۀقوّ»، «محرّکه ۀقوّ» یهابا عنوان ین ساحت در آثار غزاليا
 یفعل اراد ینفس انسان داللت دارد و شامل مباد ۀاالنفعّ ۀجنب ، بر کلّیو انسان یوانيدر دو سطح ح

 نفس داللت دارد. یکيث تحريح یزانندگيبرانگ ۀبر جنبخاص خود تنها  یاراده در معنا البتّه شود.یم
و  ،«اراده»، «یعقل عمل»، «عامله ۀقوّ»ر ياز تعاب یانساننفس  یساحت اراد یدر معرف یغزال

و  ،«اراده»، «عقل» ۀاز هر سه واژ یو ،شودیه مالحظه مکه، چنانکند کهیاستفاده م «قدرت»
افتن ارتباط ابعاد گوناگون سرشت يخود را به  ۀژيو جّهتورد و يگیبهره م یفن معرّيدر ا «قدرت»

 دهد.یانسان نشان م
ا در يشود یداده م یجا یدر ساحت معرفت ید غزالياز د یا عقل عمليکه آنيدر باب ا
 هاآنان يدر جمع م امّا ،شودیده ميد یدر سخنان گوناگون و يیهای، ناسازگاریساحت اراد

و  هاکه ادراک ارزش یاز ساحت معرفت یاآن جنبه یمعنا به یتوان گفت که عقل عملیم
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فا يک انسان به انجام افعال ايخود را در تحر ۀژيرد نقش ويپذیآن صورت م ۀف به واسطيتکال
ث يتنها از ح یقلمداد کردن آن در ساحت ارادکه رسد ین به نظر ميکند و بنابرایم

و  هاکه معرفت به ارزش یا نقشي یارادبا ساحت  یاست که بر ارتباط ساحت معرفت یديتأک
 .رديپذیم صورت دارد هاآن ف در سوق دادن نفس به افعال مربوط بهيتکال

 یک سو و اطالق آن به ساحت ارادينفس از  یدر ساحت معرفت یدادن عقل عمل یجا
قائل  یافعال اراددر  یحضور عنصر آگاه یبرا یاست که غزال یتيّاهمّ یايگر، گويد یاز سو

برخاسته  ۀارادرا تنها منوط به وجود  یواقع یبه معنا  (action)فعل  یريگشکل یاست. غزال
 شمرد. یم یاز آگاه

 یابيار( در ارزيت)اخ آزاد ۀارادنقش »، «فعل یقيحق یمعنا» یهان موضوع در  بحثيا
اگر  یزالگرفته شد و نشان داده شد که به نظر غیپ« ارين مفهوم اختييتب»، و «افعال یاخالق
ا ي یقلبحکم » ۀاز آن )مرحل یاجام دهد، در هر مرحلهرا ان یکاربا قصد و  آگاهانه انسان

یگاه که آن کار به انجام مآن»ا ي« م قاطع به انجام کاريتصمقصد و » ۀا در مرحلي« یعقل
 ول است.از بابت آن مسئ«( رسد
 ديتأک کندیم نظر لبج یارياخت افعال بحث در یغزال خاصّ دگاهيد در چهآن زين

 و فعل بودن ريخ درک یبرا یعقالن ادراک اي فهم عنصر بر یو که است یاژهيو
 .دارد آن از پس اراده شدن ختهيبرانگ

هست، به  یادراک آن توقّف یراکه در آنچه ب است یخاصّ ۀاراد ارياخت ،یغزال نظر به
 خصوص در یغزال خاصّ دگاهيد که گفت ديبا ثيح نيا بهشود. یخته ميعقل برانگ ۀاشار

یم متفاوت شودیم نظر یارياخت فعل به موقف آن از که یموقف به بسته ارياخت بحث
ضرورت بستر در را آن یهاال منظر چونان یمنظر از یارياخت فعل به ستنينگر. گردد

شرط از یبرخ تنها که بشر متعارف عقل موقف و دهدیم قرار فعل جاديا به منجر یها
 یو يینها تيغا موقف و کندیم یفمعرّ آزاد را او اندشده شناخته آن در علف یها

 .است شده حاصل او فهم در که نديبیم یرشد نوع و زانيم در را ارياخت
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