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 ایلغزششم:فصل 
 غزالی  نظر از آن ماهیت و نفس تعریف 

 های متقدم غزالی در تعریف نفس، دو رویکرد دارد: ارسطویی و نوافالطونی. وی تعریف ارسطویی نفس را از بوعلی گرفته و در کتاب

ست. تعریف نوافالطون سیم و تعریف کرده ا سانی تق ساس آن، نفس را به نباتی و حیوانی و ان ست و برا ی ابوحامد از خود آورده ا

 شود.های دهه پایانی عمر غزالی دیده میشباهت به تعریف صوفیانه نفس نیست و در کتابنفس، بی

 شتر در غزالی ابوحامد ست گفته سخن نفس درباره خود، تألیفات بی سطو، آراء به گاه وی .ا  بازتاب سینا ابن و فارابی آراء در که ار

 است داده نشان گرایش است، شمرده موافقتر اسالم دین مبانی با را آن که افالطون آراء گاه و شده متمایل است، داشته

 عقل - 4 روح، - 3 قلب، - 2 نفس، 1:کندمی استفاده اصطالح چهار از نفس تعریف در غزالی. 

 این که جهت آن از ،«انسان در ذات به قائم جوهر از است عبارت غزالی دیدگاه از نفس .است قلب و نفس مترادف روح غزالی نظر از 

 نفس به آن از کریم قرآن در و نامندمی ناطقه نفس را آن حکماً که جوهری همان یعنی اساات، انسااان حقیقت از عبارت جوهر

 (1395)احدی،بنی جمالی، .است شده یاد روح یا مطمئنه

 اساات جوهری روح اساات معتقد غزالی .پذیردمی تحقق حیوانی روح یوساایله به بدن و جساام با روح یرابطه غزالی، دیدگاه در 

  .الیتجزا

 نمی پایدار ماده فنا، از بعد صورت او، زعم به زیرا شماردمی مردود داند،می جسم صورت را نفس آن ضمن که ارسطو، عقیده غزالی 

 باشد داشته جسمانی صورت تواندنمی است، بدن با مغایر ذاتاً و روحانی جوهری ناطقه نفس چون .ماند

 ،یابد می گرایش سینا ابن رأی به نهد می فرق جسم و نفس میان که هنگامی غزالی 

 سان غزالی، نظر از  حواس حیطه از خارج که کند درک را چیزهایی تواند می که جهت آن از ولی دارد را حیوان و نبات خواص هم ان

 (1395)احدی،بنی جمالی، .شود می متمایز نبات و حیوان از است

 گذاردمی فرق نفس سه میان النفس معرفه مدارج فی القدس معارج کتاب در غزالی: 

 1- سم برای اول کمال :نباتی نفس ست آلی طبیعی ج ابن این تعریف با تعریف  .کندمی مثل تولید و نمو تغذیه، که جهت آن از ا

 مطابقت دارد. سینا

 2- ست اول کمال :حیوانی نفس سم برای ا ست اراده بال متحرک و جزئیات مدرک که جهت آن از آلی طبیعی ج این تعریف با  .ا

 مطابقت دارد. ابن سیناتعریف 

 3- سانی نفس ست اول کمال :ان سم برای ا ستنباط و عقلی اختیار روی از که افعالی انجام جهت از آلی طبیعی ج  کلی ادراک و ا

 (1395)احدی،بنی جمالی، مطابقت دارد. ابن سینااین تعریف با تعریف .گیردمی صورت

 وجود نفس و مغایر آن با نفس بدن 

  ست و برخالف شناخت نفس قایل ا ضوع ها از آن جهت که غزالی اهمیت فراوان برای  شته نفس را همچون دیگر مو سوفان گذ فیل

و بدین لحاظ که نفس  طریق وصااول به شااناخت  منظر دینیموضااوع شااناخت اساات مورد مطالعه قرار می دهد.آن را از ی  

 متعال،شناخت راز هستی و شناخت باالترین درجه سعادت اخروی مورد بررسی قرار می دهد.

 شهورترین ،نفس وجود اثبات برای غزالی  پرداخته شرعی دلیل یک ذکر به نیز و کرده اقتباس را سینا ابن دالیل م

ست. با این بیان که شاارع، نفوس را مورد خطاب قرار داده و درباره دنیا و عقبی وعده و وعید داده اساات، مجموع خطاب های  ا

. به عنوان مثال اگر درد و المی )گرچه( بر بدن وارد شود، به خاطر نفس جوهر استشرع به نفس انسانی داللت بر این دارد که 

شته، نفس را عذابی  ست، از این گذ سرت، درد و جدائی. اما آنچه را که غزالی در نفس ا ست ویژه خود او چون خواری، ح دیگر ا

 است آنجا که می گوید:  برهان استمراراثبات وجود نفس از ابن سینا گرفته، 
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 یفصل ششم:غزال 47

 «دن تو می دانی که نفساات از آن زمان که بوده هیت تبدلی نیذیرفته ولی بدنت و صاافات آن همواره در تبدل بوده اساات زیرا اگر ب

پس نفس تو از جنس بدن متبدل نمی شااد، نمی توانساات تغذیه کند چون تغذیه این اساات که به بدن بدل ما یتحلل برسااد 

 (1395)احدی،بنی جمالی،« نیست و موصوف به صفات بدن نمی باشد

 طبیعت نفس 

 است آفریده مختلف چیز دو از را انسان متعال خداوند. خود ذات به قائم است جوهری نفس غزالی نظر از: 

 1 )مُدرک نورانی، و بسیط است جوهری (2 دیگری نیازمند و است خاکی است، مرکب یعنی .است فساد و کون دستخوش که جسم 

  .محرک و فاعل و است

 ست، کرده تأکید نفس بودن جوهر باره در تنها نه غزالی ست آورده آن روحانیت بر دالیلی بلکه ا  نفس روحانیت بیان برای غزالی .ا

 حال اگر بدن، در حال یا نیست بیرون صورت دو از باشد جسم اگر نفس :است کرده اقتباس سینا ابن از را آنها که دارد دلیل دو

 صورت به را روح خداوند که (ص) پیامبر گفتار شرح در غزالی .یابد نقصان و شود بریده آن از بخشی چون باید باشد بدن تمام در

 است عرضی نه .است قائم خود ذات به که است این روح حقیقت و گرددمی باز افعال و صفات و ذات به این :گویدمی آفریده، خود

 خداوند و است متکلم و وسیع مرید، قادر، عالم، :از عبارتند نفس صفات .هستند تعالی باری صفات اینها همه .جوهر نه و جسم نه و

 .است اراده آدمی، فعل مبدأ و افعال اما .است چنین نیز

 و است کثیف جسم بنابراین، .نبوت چون عینی و عقلی امور به اوست علم امر، این دلیل .مرکب نه است بسیط نفس :گویدمی غزالی 

 .است شده آماده علوم و قدرت و ادار برای است لطیف نفس که آنجا از و است شده توجه جسمانی حرکات و خدمت به جهت این از

 نفس روحانیت و تجرد برای غزالی دالیل 

 1 - ،احدی،بنی  .آالت تساالساال بطالن و ذات واسااطه بال ادراک - 3 اسااتقرار، برهان - 2 اساات، معقوالت جایگاه در ظرف نفس(

 (1395جمالی،

 بدن به آن عالقه و نفس حدوث 

 نَفَختُ و َسومتُهُ فاذات و امرنا من روحاً و ربی امر من الروح قل » .«نیست موجود جسم در جسم، از قبل نفس یعنی  :نفس حدوث 

شری روح حدیث، .«روحی من فیه ست متوقف ب ستعداد بر ا ست متوقف آینه در صورت حدوث نطفه، ا  را نفس .آینه روشنی به ا

ستقیم بطور خداوند سطه به آن حدوث نیافریده، م ست فلکی نفوس وا سطه به خداوند .ا  هر به سماوی حرکات و نفوس عقول، وا

ستعدادی ای ماده سیله به نه نفوس .دهدمی خود خاص صورت قبول جهت ا ستعداد و ستعداد هنگام بلکه خاص، ا  حادث خاص ا

 .است آن قابلی علت بلکه نیست، نفس فاعلی علت بدن :گویدمی که است سینا ابن قول همان این .شوندمی

 و است بدن نفس .ملکوت سرمدی عالم از نفس و است مل  فانی عالم از بدن زیرا است، غریب بدن در نفس :بدن به نفس عالقه 

 به را جامه که است تن .راندمی فرمان خویش مملکت و شهر در که است حاکمی وجود مانند بدن در انسانی نفس .نفس آلت بدن

سطه سطه به را بدن هم نفس .دهدمی حرکت آن اعضای وا ست، واحد ذاتاً نفس .آوردمی در حرکت به مناسب و مخفی قوای وا  ا

 .است مدرک نفس .اند آلت منزله به بصر و سمع

 رحمت و مغفرت :فرمایدمی (ص) پیامبر .«افزایدمی شرعی دلیل چند نفس خلود مورد در سینا ابن دالیل بر غزالی :نفس خلود 

 غزالی، نظر از .سینا ابن از است مأخوذ جملگی غزالی عقلی براهین .است فانی که کسی برای نه ماندمی باقی که است کسی برای

 (1395)احدی،بنی جمالی، .ناپذیر فساد و دائم ثابت، است جوهری بلکه عرضی، نه است جسم نه ناطق روح

 نفس خلود اثبات برای غزالی دالیل 

 1)قابل که آنگاه مگر کنیم توصیف عدم به را چیزی توانیمنمی ما گویدمی غزالی :نفس( ناپذیری فنا ( نیست عدم پذیرای نفس 

 .نیست عدم پذیرای و
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 2) ساطت برهان سیط نفس(نفس ب ست ب ساس(: ا سیط نفس برهان، این برا ست ماده از مفارق مجرد و ب  چنان موجودی اگر .ا

 بنابراین ترکیب، انحالل از است عبارت فنا سینا ابن گفته به .شود فانی یا فاسد و یابد راه بدان انحالل و فساد که ندارد امکان باشد

 .است باقی و شودنمی منحل نفس

 3 )سته )نفسنفس  روحانیت و تجرد برهان ست(: بدن به واب ساطت برهان مکمل برهان این نی ست نفس ب ساس بر .ا  این ا

ست امر عالم از نفس برهان،  و تدبیر ارتباط نوع از بدن با نفس ارتباط و عالقه که معنی بدین .دارد بدن با پیوند و رابطه نوعی و ا

 .شودنمی فانی بدن شدن فانی با و مرتبط نه و است متعلق بدن به فنا و بقاء نظر از نفس بنابراین، .است تصرف

 4 )بل اموتاً اهلل سبیل قُتلوافی الذّینَ تَحَسبنَّ ال وَ » :است قرآنی آیات شامل اول درجه در براهین این :نفس خلود شرعی براهین 

شته خدا راه در که آنان مبرید گمان ««یُرزَقون رَبّهم عِندَ اَحیاءُ شان نزد در و اند زنده آنها بلکه مردگانند، شوند،می ک  پروردگار

 مگویید شااوندمی کشااته خدا راه در که کسااانی به « اَحیاءُ بل اَمواتُ اهلل ساابیل فی یُقتِلُ لِمَن تَقولوا ال و» » .خورندمی روزی

ست نبوی حدیث شامل دوم درجه در و اند زنده آنان بلکه مردگان، شهید ارواح »ا صل فی ال صر الطیر حوا سرح خ  ریاض فی ت

  .مشغولند خودرن دانه و چرا به بهشت در که دارد قرار پرندگان سبز های النه در شهدا ارواح «الجنة

 5) به که نفوسی .یابدمی کمال که است مرگ از بعد فقط ولی شودمی تمام معرفت بر سعادت است معتقد غزالی :نفس سرنوشت 

شاغل شق بدن م صل مقام به نتوانند مرگ از بعد ورزند،می ع سند و ساس نفوس این پس .بر  امری آزار و رنج این .کنند رنج اح

 .ذاتی نه است عرفی

 6از » کند. : غزالی در این مورد رأی تازه ای نیاورده او نفس را به ترتیب به نفس نباتی، حیوانی و ناطقه تقسااایم می( قوای نفس

 (1395احدی،بنی جمالی،)«.نظر غزالی مقام خالفت انسان در زمین مربوط به نفس اوست

 قوای نفس از دیدگاه غزالی 

 نفس انسانی. - 3نفس حیوانی،  - 2نفس نباتی،  - 1شوند: قوای نفس از دیدگاه غزالی به سه دسته تقسیم می 

  نفس نباتی: شامل سه نوع است : 

 : که همان تغذیه است و برای بقای فرد ضرورت دارد. غاذیه - 1 •

 : برای رشد و نمو است.نامیه - 2 •

 : در کار تولید مثل دخالت دارد. این سه قوه در میان نبات، حیوان و انسان مشترک است.مولده - 3 •

  :نفس حیوانی دو قوه بزرگ تشکیل شده است 

  شوقیهگیرند. باعثه همان قوة نام می باعثهعث حرکتند و از این نظر : این قوا عبارتند از قوایی که باالف( قوه محرکه  نزوعیه و 

نیز تعبیر  اراده. از قوه باعثه به قوه غضههبیه -  2قوه شهههویه،  -  1داند:اساات. غزالی قوه باعثه یا نزوعیه را بر دو قساام می

 کنند. می

 این دو قوه میان انسان و حیوان مشترک است. ب( قوه مدرکه : 

 :قوه مدرکه بر دو قسم اند 

 شوند.می بینایی، شنوایی، بساوایی، چشایی و بویایی: همان حواس پنجگانه اند که شامل قوه ظاهره - 1 •

 قوه المسه در همه حیوانات وجود دارد. ✓

سه در جنین مثل ارسطو و ابن سینا معتقد است قوه شامه در حیوانات شدید تر است.اولین قوه ای است که بعد از قوه الم ✓

 به وجود آمد.
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 : نیز بر پنج نوع اند: حس مشترک، تخیل، تفکر، وهم، حافظه )ذاکره(، تخیل.قوای باطنه - 2 •

 شود، آنچنان که صورت شیء در آینه ترسیم فرستند، ترسیم می: در آن صورت چیزهایی که حواس ظاهره میالف( حس مشترک

 شود.

 است. حس مشترک فقط دارای قوه قبول است نه قدرت حفظ، در حالی که خیال دارای : به منزله خزانه حس مشترک ب( خیال

 قوه حفظ و ذخیره است نه نیروی قبول.

 کار این قوه درک معانی جزئیه است» : ج( وهم.» 

 ✓  شد که غزالی به عنوان نخستین کسی که شرطی از منظر غزالی مطرح  سازیدر پژوهشی با عنوان نظریه واکنش  را  شرطی 

شد باید اذعان نمود که  شف کرد معرفی گردید.اما با توجه به آنچه گفته  شگام این بحث بودهپیش از پاولف ک سینا پی و  ابن 

 غزالی دیدگاه خود را از ابن سینا اقتباس کرده است.

  )دهد. آنگاه این باز می گیرد و به او: این قوه اشاارف بر همه قواساات. بدان ساابب که گاه صااورتهای خود را از خیال میمتفرقهو

 ستاند.کند و در هنگام فراموشی، از حافظه باز میصورتها را در حافظه ذخیره می

 :غزالی در کتاب معراج الساکلین قوای باطنه را مرکب از سه قوه دانسته است 

 حس مشترک نامیده شده است که خود دارای دو وظیفه است: وظیفه قبول و وظیفه حفظ قوه خیال: - 1  •

: حفظ معانی است بدون صورتها و مواد آن. مانند اینکه گوسفندی، دشمنی گرگ را به صورت مجرد درک قوه وهمیه - 2  •

 کند و از آن بگریزد.

 : صور مختلف را با هم ترکیب می کند و معانی بدیعی از ترکیب آنها پدید می آورد.قوه مفکره - 3 •

 ی است که غایب اند. نفس برای ادارک این معلومات دارای دو قوه است:گوید از خصوصیات نفس ادراک معلوماتغزالی می 

 است به سوی کارهای انسانی: قوه ای است که محرک اعضای آدمیقوه عملی - 1 •

ست. غزالی قوه علمیقوه علمی - 2 • صورت مجرد ا ست و از ماده و  داند را عبارت از همان عقل می : مدرک حقایق علوم ا

 آموزند.میکه از مالئکه علم 

 شراقی خود سر ا سرا شکاه االنوار -غزالی در کتاب  ست که در دیگر آثارش از آنها نگفته  -م شمارده ا مراتب پنجگانه برای نفس بر

شجره، زیت بر  صباح،  شکات، زجاجه، م سیر و تاویل آیه نور و تطبیق واژگان پنجگانه م ست. وی این نفوس و ارواح را در پی تف ا

 این نفوس عبارتند از:آنها آورده است. 

 :)کند و در کودک و بالغ و جانوران وجود دارد؛این نفس ادراکات حواس پنچگانه را دریافت می الف( نفس حساس )=مشکات 

 )کند و به هنگام نیاز آنها را در اختیار های نفس حساااس یا حساای را در خود انباشاات میکه دریافت ب( نفس خیالی )=زجاجه

ای از جانوران هم آید. پارهبهره اساات؛ اما رفته رفته روح خیالی در او پدید میکودک، در آغاز از این نفس بینهد. نفس عقلی می

 روح یا نفس خیالی دارند؛

 :)صباح این نفس، در جانوران و کودک وجود ندارد. کار این نفس ادراک معانی فراحساای و فراخیالی یعنی  ج( نفس عقلی )= م

 معارف ضروری کلی است؛

 :)کار این نفس دریافت علوم عقلی و ترکیب آنها با یکدیگر و پدید آوردن معارف تازه است؛ د( نفس فکری یا نظری )= شجره 

 :)سی و نبوی )= زینت این نفس، ویژه پیامبران و برخی از اولیاساات و معارف ملکوتی و ربانی که نفس عقلی و  ههههه( نفس قد

 کند؛ نفس تجلی میفکری از درک آنها ناتوان است، در این 

 عقل از دیدگاه غزالی 

  «است که به نحو عقل اسمی «. گوید: عقل نیرویی است که مدرک علوم و معارف است و عقل، علم به حقایق امور استغزالی می

 شود:مشترک بر چهار معنی اطالق می

 1- شود.صنعتی که انسان به واسطه آن از دیگر حیوانات متمایز می 
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 2- آیند تا آنچه را که روا و جایز است، روا شمارد و آنچه را است از معلوماتی که در ذات طفل تمیز دهنده به وجود می عقل عبارت

دهد عقل جزئی از علوم که محل اساات، غیر ممکن بداند. مانند علم به اینکه دو بیش از ی  اساات. این معنای عقل نشااان می

 ضروری است.

 3 -  شود.ه از تجربه امور حاصل میاست کعقل عبارت از علومی 

 4 -  .عقل عبارت از قوه ای است که به واسطه آن عواقب کارها را بشناسند و شهواتی را که موجب لذت زودگذر است سرکوب کنند

 خوانند.چون این قوه در کسی پدید آید، او را عاقل می

  اساات مردم در این انواع چهارگانه عقل متفاوت اند جزء در غزالی این تقساایم بندی را از فارابی اقتباس کرده اساات. غزالی معتقد

 مورد دوم، چون علم ضروری برای همه حاصل است.

 مراتب عقل از دیدگاه غزالی 

  کند، آنگاه اقتباس کرده است. او در مرتبه پایین به عقل هیوالیی اشاره می فارابی و ابن سیناغزالی در این مورد نیز آراء خود را از

 کند.بالملکه معتقد است، سیس به ترتیب به عقل بالفعل و عقل مستفاد اشاره میبه عقل 

 1این قوه همان قوه اسااتعداد محا اساات. بنا براین عقل هیوالنی قوه ای اساات که آماده و پذیرش  : یا غریزی ( عقل هیوالنی

ماهیت اشیایی است که از مجرد ماده اند. علت نام گذاری آن به عقل هیوالنی بدان جهت است که آن را به هیوالی اولی که ذاتا 

 فاقد صورت و خود نیز موضوع صورت است تشبیه کرده است.

 2از  طریق فرار رساایدن مجموعه ای از ل بالملکه ) عقل ممکن( : غزالی عقل بالملکه را عقل ضههروری نامیده اسههت.( عق

 معقوالت  اولیه ضروری به وجود می آیند.

 3 سابی( : ( عقل ست که هر گاه بخواهد  می تواند آن را تعقل بالفعل ) اکت صورت های معقوله ای ا سیله   ستکمال نفس به و ا

 .لفعل آن را اختیار نمایدکرده و با

 4 : )شود.( عقل مستفاد ) قدسی شده و در  نفس آدمی ترسیم  می  ست مجرد از ماده که از محیط اکتساب  در  واقع ماهیتی ا

ست  ست که عقل بالقوه صرفا به وسیله عقلی که همان عقل قدسی ا ست از آن جهت ا و علت آن که عقل مستفاد نامیده شده ا

اساات از حالت بالقوه بیرون آمده به طوری که نوعی از صااورت در آن بالفعل ترساایم شااود این عقل و درک  دارای فعلیت دائمی

 .عقل مستفاد سمت ریاست دارد و همه خادم وی اندمستفاد در خارج است.

  ست که ستفاد ا شوددر مرتبه عقل م سانی کامل می  شبیه  جنس حیوانی و نوع ان سانی  ست که توانایی ان مبادی و در آنجا ا

 نخستین تمام وجود می گردد.

 5: جوهر صوری است و ذات آن به وسیله تجرید از ماده و و ابستگی های ماده نیست که این تجرید به وسیله عاملی  ( عقل فعال

را از حالت بالقوه به حالت فعلیت منتقل و جابه جا  اشههراق عقل هیوالنیغیر از خودش صاااورت گیرد. همچنین از طریق 

 (1395)کجباف،محمدباقر،.سازدمی

  (1395)عثمان نجاتی،بهشتی،تعبیر می کند. آتشرا هماند  عقل فعالغزالی در تفسیر سوره نور 

  « ستفاداز نظر غزالی ستند عقل م ست دارد و همه خادم وی ه سمت ریا ست و  این بیان غزالی همان نظریه فارابی «. را ترتیبی ا

ست که می سبت به عقلی ا سبت به عقلی که پیش از آن میکه پس از آن میگوید: هر عقلی ن ست و ن آید، آید، به منزله ماده ا

 صورت است.

  اصل این رأی از ابن سینا است.« اهلل نور السموات واالرض» همچنین این رأی شباهت دارد به تأویل آیه ، 

 نظریه معرفت غزالی 

  « شباهت  افالطوندر نظریه معرفت غزالی، رأی غزالی به شتر  سطوبی سطو می«. دارد تا به ار ست، ار صورت بدن ا گوید که روح 

 پیشتر از بدن موجود نبوده و معرفتی نیندوخته است. 
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 یفصل ششم:غزال 51

 داند: غزالی نفس را دارای دو جنبه می 

 1-  ،جنبه ای که به طرف عالم سفلی متمایل است.  -2جنبه ای که بسوی مأل اعلی گرایش دارد 

 شود(:الم محسوس متعلق است و به کمک قوای جسمانی پدیدار میتقسیم بندی معرفت )معرفتی که به ع 

 1 - صورت مجرد درک نمیمعقوالت سیله عقل و ب ست که جز به و ضد در ی  چیز : آن چیزهایی ا شوند. مثل: علم به اینکه دو 

 کند.شود هم متحرک باشد و هم ساکن. معقوالت تغییر نمیشوند. یا چیزی در آن واحد نمیجمع نمی

 2 - :کنند ولی به فهم آن به واسطه حواس پنجگانه است. مانند: فرق میان رنگها و طعمها. محسوسات نیز تغییر نمی محسوسات

 علت آفات ممکن است در آنها خطا پدید آید.

 3 - مراد عادت اجتماعی است و مبتنی است بر آداب و رسوم مردم شهرها، ملت ها و ..مشهورات : 

 4 - شود.یی است که از راه اخبار اخذ می: چیزهامقبوالت 

 .محسوسات و معقوالت مقدمات معرفت اند.مشهورات و مقبوالت اساساً قابل اعتماد نیستند 

  تعلم خود به دو صورت تعلم انسانی و دیگری از طریق تعلم ربانیآید: یکی از راه از دو طریق پدید میاز نظر غزالی علم آدمی .

گیری از خارج )کسب دانش(، دوم یادگیری از درون )تفکر(، تفکر شامل استفاده از نفس است از نفس گیرد: نخست یادانجام می

 .کلی

  ،صاااورت هر چیزی در آینه وجود دارد. غزالی «. همچون لوح محفوظ حکم آینه دارد اسااات، قلب همچون آینهبه اعتقاد غزالی

صورتهایی که در یکی از آنها قرار دارد در آینه سیس نتیجه می گیرد که همانگونه که اگر آینه ای را مقابل  آینه دیگر قرار دهند 

 دوم منعکس می شود، به همین نحو، صورتهای لوح محفوظ نیز در قلب خواهد افتاد. 

  سئله ست بر اینکه غزالی به م شهوات دنیا می داند و این خود دلیلی ا صیقلی بودن و جالی قلب از  صفا و  شرط این جذب را  وی 

 .ایمان داشته است اشراق

  شوند. از نظر یابند و سیس از آن غایب میکند. یعنی معانی در نفس حضور میدارد و از آن دفاع می اشراق ایمانغزالی از نظریه

غزالی همه نفوس انسااانی قابلیت آن را دارند که پذیرای معرفت شااوند و معرفت را تحصاایل کنند. همه اسااتعداد آن را دارند که 

 اشراق نفس کلی واقع شوند و صور معقول را از آن دریافت دارند.مورد 

   (1395)احدی،بنی جمالی، ، شباهت زیادی به هم دارد.دیدگاه غزالی و ابن سینااز  چگونگی کسب معرفتنظریه 

  آن عمل بیابد.غزالی، شکل گیری عادت را زمانی کامالً کامل می پندارد که فرد در درون خود گرایش  و شوقی نسبت به انجام 

 طبقه بندی علوم از نظر غزالی 

 1 -شفه )نظری سی میعلم مکا سان را زیر عنوان علم به حقیقت قلب برر شفه ای، نفس عبارت از ( : نفس ان کند. از نظر علم مکا

 موجودی قائم بالذات است و دارای ویژگی ها و سرشتی خاص است.

 2 -کند.احوال قلب بررسی می: نفس انسان را زیر عنوان علم به علم معامله 

   .از دیدگاه غزالی، انفعاالت، ناپایدار و عواطف پایدارند 

 .از دیدگاه غزالی رفتار سبعی معرف پرخاشگری است 

  .خلق از دیدگاه غزالی عبارت است بروز افعال در کمال سهولت و بدون نیاز به فکر 

 را براساس نظریه افالطون بیان کرده است.«ت استنفس ظرف و جایگاه معقوال» غزالی این استدالل بر تجرد نفس ، 

  :ربع مهلکات)خلق و خوی  - 3ربع عادات،  - 2ربع عبادات،  - 1غزالی، کتاب احیاء علوم الدین را به چهار ربع تقسااایم می کند

 ربع منجیات. - 4 نکوهیده(،

  ،کیمیای سعادت و میزان العمل از آثار غزالی است.معراج الساکلین، معارج القدس فی مدارج معرفه النفس، احیاء علوم الدین 

 ،معنی عام نفس عبارت است از حقیقت وجود انسان و جوهر قائم به ذات او. از دیدگاه غزالی 

  تقسیم کرده است. اجتماعی و عالی فردی،غزالی تمایالت را به سه دسته 
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 ،مهمترین انفعاالت انسان هستند.، ترس و غضباز نظر غزالی 

  .شود و بر دلها چیره می گردد ست که از آتش برافروخته الهی برگرفته می  شی ا شعله آت ضبی می گوید:  غزالی در تعریف انفعال غ

 وی در تعریف انفعال غصبی از ابن مسکویه تأثیر پذیرفته است.

 .از نظر غزالی، انفعال نوعی اختالل است که در رفتار شخص پدید می آید 

 است.  معرفت ربانی یا لدنی رین نوع معرفت،از نظر غزالی، واالت 

  اشاره دارد « نفس مطمئنه»و « نفس لوامه»، «نفس اماره»، او کاهی به مفاهیم قرآنی مانند «نفس»در اشارات غزالی به 

  آفرینش انسان 

 آفرینش توالدی 

 سان به گونه ستمرار حیات نوعی ان ست. ولی ا سان ا ست که غزالی از آن به آفرینش ای دیآفرینش تولدی، آغاز پیدایش ان گر بوده ا

گوید: پس از آفرینش تولدی انسان به دست پروردگار، نوع و نسل انسان، از راه توالد و تناسل کند و درشرح آن میتوالدی یاد می

لدی است که مسبوق مراد از این خلقت، آفرینش توا...« انا خلقنا االنسان من نطفه »خوانیم دوام یافت؛ چرا که در قرآن کریم می

 )بهشتی،محمد،اعرافی و همکاران( به وجود دو موجود زنده از نوع واحد و تالش تناسلی آنها برای استمرار نسل خویش است.

 مراحل آفرینش انسان 

 مرحله یاد دو مرحله کلی دارد: تسااویه و دمیدن روح که در قرآن کریم از هر دو  -چه از راه تولد و چه از راه توالد -آفرینش انسااان

 شده است و غزالی ههم در آثارش به آن دو اشاره کرده است.

 1- تسااویه مرحله نخساات آفرینش انسااان اساات و خود چند مرحله دارد. غزالی پیدایش این روح را در پیکر، مرحله تسهویه :

لکوتی انسان خواهد بود. به داند و معتقد است که روح حیوانی محمل و مرکب روح مفرجامین گام در مرحله تسویه در انسان می

الزمه وجود شناختی اعمال مرحله  -که تعبیر دیگری از پدید آمدن حیات در اوست -دیگر سخن، پیدایش روح حیوانی در انسان

 دمیدن روح ملکوتی در وی است.

 2- ای بساایط اساات و از رهگذر اعمال آن، روح الهی در پیکر : مرحله دوم آفرینش انسااان، مرحلهمرحله دمیدن روح ملکوتی

رسد و انسان، ماهیتی فراعنصری و بکمال شود و با این دمش است که آفرینش به نقطه عطف خود میعنصری انسان دمیده می 

 یابدها میمتمایز از دیگر پدیده

 داده اساات. غزالی پیامد هر ی  از این دو مرحله را پیدایش  بنابراین، خداوند آفرینش تولدی و توالدی انسااان را در دو مرحله انجام

 )بهشتی،محمد،اعرافی و همکاران(داند: روح حیوانی و روح ملکوتیدو گونه روح در انسان می

 شناخت 

 س و حواتواند شناخت به دست آورد: یکی از راه آموزش که به یاری معلم و با کم  غزالی معتقد است که انسان از دو راه کلی می

شااود. این راه، روش عرفی و نامد شااناخته میآید و از راه آن عالم محسااوس که غزالی آن را عالم شااهادت میفراهم می عقل

 شناخته شده شناخت و در اختیار عموم است 

  ست می آموزش ربانیروش دوم، راه سانی، معرفت به د سطه ان ستقیم و بیوا ست که از رهگذر این بطور م غزالی این آید. از نگاه ا

)بهشااتی،محمد،اعرافی و شااود: راه تحصاایل و آموزش از برون، و فراگیری از راه تفکر درونی. گونه دانش از دو راه حاصاال می
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 و نبوت  یوح اها،یخواب ها، رؤ 

 س یاز فاراب تیبه تبع ،یغزال ش یرا دارا قوة متخیله نا،یو ابن  داند. مردم به  یو نبوت م یوح اها،یمهم در خوابها، رؤ ینق

سان قوة متخیله و به تبعلحاظ  ستعداد نف صال به عالم باال  یشان، برا یآن، از نظر ا صورتها  رشیعقل فعال و پذ یعنیات

 دارند.  تفاوت گریکدیاز آن، با 

 یغزال دگاهیرفتار از د لیتعد 

 درمانش  یبرا زیرا ن یموفق و فعال ینموده و ابزارها یکرد، اسباب آن را معرف لیرا به دقت تحل جیرا دهیاخالق نکوه ،یغزال

شت. بد ضه دا سته ا ،یغزال ب،یترت نیعر سئله تعد یسهم برج به اعتدال  کو،ی: اخالق ندیگو یم یرفتار دارد.و لیدر م

 گردد. یقوا از عقل و شرع بازم نیغضب و شهوت و اطاعت ا یابه اعتدال قو زیقوه عقل و کمال حکمت و ن

 صل م نیا شش اله یاعتدال، از دو راه حا ست، از راه بخ ست آوردن ایو کمال فطر یشود: نخ اخالق از راه  نی. دوم، به د

 . اضتیمجاهدت و ر

 اخالق فیتعر 

 سهل و آسان و بدون  یراسخ در نفس، که به گونه ا یأتیه»کند:  یم فیتعر نگونهیاخالق را ا ه،یهمچون مسکو زین یغزال

از منظر عقل و شرع،  ده،یو پسند بایز یباشد که اعمال یطور ات،یه نیشود. اگر ا یاعمال از آن صادر م شه،یفکر و اند

صادر گردد، اخالق ن صادر گردد، اخالق بد نام شتو اگر اعمال ز کویاز آن  ست دیگو یم یو« .شودیم دهیاز آن   یبه در

 .و عدلحکمت، شجاعت، عفت، که امهات و اصول اخالق، چهار مورد است: 

  یشااود. عدل، حالت یشااناخته م یاریاساات که به واسااطه آن، صااواب و خطا در تمام افعال اخت ینفسااان یحکمته حالت 

سان شهوت، کنترل م یو قوه ا ینف ضب و  سطه آن، غ ست که به وا ضا یا  یمحدود م ایحکمت، آزاد  یگردند و به مقت

عقل  بیقوه شهوت، به تأد افتنیشوند. شجاعت، آن است که قوه غضب، در اقدام و منعش مطیع عقل باشد عفت، ادب 

 «و شرع است.

 اخالق یریپذ رییتغ 

 یکند که سرشتها مختلف اند، برخ یخاطر نشان م ،یدانند. غزال یم ریرناپذییاست که اخالق را تغ یمخالف کسان ،یغزال 

سرعت تغ ست.  زهیغر  یقدرت  ،یکیامر، دو علت دارد:  نی. ایبه کند یو برخ رندیپذ یم رییبه  شت آن ا سر صل  در ا

بودن اخالق، مورد اتفاق روان شناسان  رییبر قابل تغ ریدا ،یغزال دگاهیشود د یم تیبا تکرار عمل، اخالق تثب نکهیا گرید

 است یو روان درمان تیو ترب میفلسفه تعل یربنایو ز دیجد

  رفتار لیدر تعد یغزال وهیش 

 ست و ب یسالمت سته ا طور، اعتدال  نیدر انحراف مزاج آن از اعتدال دارد. هم شهیاش ر یماریبدن به اعتدال مزاج آن واب

و اخالق بد و فراهم  لیدرمان نفس برداشتن رذا«. و مرض یمارینفس است و انحراف آن از اعتدال، ب یدر اخالق، سالمت

ضا ست. درمان  لیآوردن ف سته ا رفتار خوب و  ایاخالق  زیرفتار بد، به اجرا درآوردن تکلف آم ای اخالقو اخالق خوب واب

 شهیدر رفتار ر ی. اگر اخالق بددیانسان در ا عتیاست که به صورت عادت و طب یکار تا زمان نیمتضاد با آن و استمرار ا

شد، به عق تیدوانده و تثب ش جیدربه ت دیبا ،یغزال دهیشده با شود.  ش یهتشبا ،یغزال وهیدرمان  و  یکند وهیفراوان به 

ستند و در ا لیتعد یبرا ستمیروش را در قرن ب نیا د،یجد یدارد. روان درمانگران رفتار یراز از  نهیزم نیرفتار به کار ب

سک یشکل دهروش  شرط نریکه ا ستفاده کردند.  فعال یساز یآن را در  روش،  نیژوزف ولپ، از ابه کاربرد، ا

 «  نمود. یرویاست، پ ینیمع یایکه مربوط به اش یدرمان ترس یبرا»
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 درمان تکبر 

 کند.  یم یمعرف گرانیمنشا تکبر را کوچ  شمردن و سب  دانستن د ،یغزال 

 4حسااب و نسااب  -3عمل  -2علم  -1منحصاار کرده اساات:  ریو در هفت علت، به شاارح ز لیعلل تکبر را تحل ،یغزال- 

 روانیبه لحاظ پ یکبرورز -۷به قدرت  یکبرورز -به مال  یکبرورز - 5 ییبایبه ز یفخرفروش

 تکبر رماندر د یروش غزال 

 1گفته  شیاز اسباب پ یدفع عوارض ناش -2آن  یکن شهیر یعنی قلب، در آن رستنگاه از تکبر درخت کندن ۔

 تکبر.

 شتمل بر دو بخش عمل جزء ست، م ست و کبر وقت یو علم ینخ شند. مفهوم  نیشود که ا یدرمان م یا دو بخش با هم با

ست که آدم یبخش علم سد. درمان عمل ،یآن ا شنا ضع بالفعل در برابر خداوند متعال و  ،یخود و پروردگار خود را ب توا

شود. جز دوم مشتمل  یجزء با عمل، کامل نم زیمردم، از راه مداومت بر اخالق اهل تواضع است، تواضع بعد از معرفت ن

 است: ریز بر موارد

 1اش، که خاک و نطفه  یقیرا با شااناخت نساابت حق شیقلب خو دیبه نسااب اساات، با دنیکه گرفتار تکبر ورز ی. کساا

 است درمان کند  نیچرک

 2بنگرد، نه ظاهرش. شیبه باطن خو دیورزد، با یاش تکبر م ییبایکه به سبب ز کسی ۔ 

 3- ناتوان تر خواهند ساخت. ،یها او را از هر ناتوان یماریاز قدرت، آن است که بداند امراض و ب یدرمان تکبر ناش 

 4  ست، ز یعمل زین ارانیو  روانیها و کثرت مال و پ ییبه دارا دنیکبر ورز - 5و شت ا خارج از  یبه امور دنیکبر ورز رایز

 ردیگ یذات آدم است. قرار م

 6- یزیخست آنکه بداند خداوند متعال، از جاهل، چشود: ن یافت است و از دو راه درمان م نیبه علم، بزرگتر دنیکبر ورز 

شد که  یرا م شدیدهم آن را از عالم نم  یبخ شا ،ی. دوم آنکه بداند کبرورزبخ ست و اگر  ستهیتنها  خداوند واالمقام ا

 قرار می گیرد. تعالاز او تکبر کند، مورد نفرت خداوند م ریغ یکس

  صل سند و ب یخلقها گریدر درمان تکبر و د یروش غزال یجزء ا و  کوین یآموختن خلق ها ،یقلب یهایماریناپ

 .ستوده متضاد با آن خلقهاست

 ست دیشا س نینخ صر جد یک ضاد با آنها را به کار برد،  یرفتارها قینامطلوب از طر یرفتارها درمان د،یکه در ع  یمارمت

شباهت ها و اختالف ها لیکه در تعد کوفر جونز بود   یروش، ترس  نیبا هم 1924سال  -. شودیم دهید ییرفتار، 

 کودک را درمان کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


