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  وسط از منظر غزالى نظریه حدّ 
  حسين اترك

  

  چكيده

 در واقع تلفيقى از سـهگرايى اخالقى است كه  های فضيلت نظريه اخالقى غزالى تقريری از نظريه

فلسفى آن  نبهجاز تر  نقلى و عرفانى آن بسيار غليظ است كه جنبهنقلى و عرفانى  ،رويكرد فلسفى

وی از سويى تابع نظريه حد وسط ارسطويى اسـت كـه فضـيلت اخالقـى را حـد وسـط دو . است

معيـار تعيـين فضـيلت نيز افزون بر عقل، شرع را  ،داند و از سوی ديگر فراط و تفريط مىرذيلت ا

غزالـى بـه طـور كلـى . كند فضايل اخالقى را معين مى ،شمارد و با استناد به آيات و روايات برمى

كند و سعادت انسان را در علم و معرفت بـه حقـايق  هر موجود تعريف مى ويژهسعادت را كمال 

خيرات بيرونى، فضايل  :افزون بر علم و معرفت، چهار عامل رسد وی به نظر مى البته. داند اشيا مى

 مـورد سه كه شمارد مىبرسعادت انسان  وو سعادت اخروی ديگر را نيز جز بدنى، فضايل اخالقى

نقش مقدمى برای سعادت اخروی دارند و سعادت حقيقى و نهايى انسان در لقای خداوند نخست 

ای بـه نـام قـوه  افـزودن قـوه :دارد كه عبارتند ازمتعددی در نظريه حد  های نوآوریغزالى  .است

تحريـك بـدن و  تنهـاارائه تعريفى جديد از عقل عملى كه وظيفـه آن گانه افالطونى،  عدل به قوای سه

ار ارائه تعريفى جديد از فضيلت عدالت، افزودن معيار شرع بر معي ،تدبير قوای شهوی و غضبى است

 افـزودنعنوان معيارهای تعيين حد وسـط، ارائـه اسـتدالل نقلـى در تأييـد نظريـه اعتـدال،  عقل به

  .فضايل شرعى و صوفيانه به فهرست فضايل

 ها كليدواژه

  .گرايى اخالقى، سعادت، فضيلت، حد وسط، فضايل توفيقى غزالى، فضيلت
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م اســت كــه 

الق همـواره 

 عـام و بيـان 

ى در فلسـفه 

رايى تقســيم 

عمـل تبيـين 

 بايـد نتـايج 

ت و الزامـى 

پـذيرد كـه  ى

ون بر خـوبى 

گرداند؛ مثـل 

ق اجتمـاعى 

وم نتيجـه يـا 

ــوب و  ى خ

گرايى و  ـت

ت در پِى اين 

 انگيزه فاعل 

 رسـيدن بـه 

و اسـت كـه 

ى حكيمـان 

 نظريـه حـد 

لـى عـارف، 

سـالمى مـدل 

گرا از  غايـت

رگ جهــان اســالم

يث، كـالم و اخـال

طور  ـى غزالـى بـه

خالقـىهای ا نظريـه

گر گرايى و وظيفــه

وبى و بدی نتـايج ع

رست است يـا نـه،

دادن آن درسـت جـام

گرايى اسـت و نمى

ه معتقد است افزو

درست و الزامى گ

خدا يا مـورد توافـق

طـرح اسـت، مفهـو

ــت ــدگى. لت اس زن

های غايـ ف نظريـه

تند، اخالق فضيلت

مدار،  فضيلتالق 

سود حداكثر، بلكه

ط يا اعتدال ارسطو

ت و نظريـه اخالقـى

گرايى و پيـرو  لت

البتـه غزال. دانـد مى

و متـون مقـدس اسـ

ماننـد تقريرهـای غ

ــى از مشــاهير بــزر

ويژه حـد سانى بـه

يـين نظريـه اخالقـ

ن. ور خـاص اسـت

گ گرايى، نتيجــه لت

مل را بر حسب خو

كه اجرای عملى در

ى داشته باشـد، انج

گ ر ديـدگاه نتيجـه

، بلكه)46: 1376انكنا، 

تواند آن عمل را د

دالت يا متعلق امر خ

مط» اخالق فضيلت

ــيل ت مندانه و بافض

بـرخالف. قـى اسـت

هست» چه بايد كرد؟

Hooft, 200( .در اخال

فه و نه رسيدن به س

ت، نظريه حد وسط

فـت اسـالم رواج يا

كلـى، از نـوع فضـيل

لى حد وسط آن م

هـا و ـات و روايت

م وی به. اخته است

يكــ.) ق505ـ  450

ی مختلف علوم انس

دف ايـن مقالـه تبي

 حد وسـط بـه طـو

ظريــه عمــده فضــيل

ستى و نادرستى عم

ى براى دانستن اينك

 نتايج خوبى در پى

ايى اخالقـى منكـر

فر(تايج عمل باشد 

ت ى نيز هست كه مى

ز وفاى به عهد، عد

ا«گرايى اخالقى يا 

ــعا ــدگى س دتم زن

ق بـا فضـايل اخالق

چ«سخ به پرسش از 

11-10 :06(» يد بود؟

قى، نه مفهوم وظيف

  

رهای اخالق فضيلت

ق دينـى، در جهـان

 غزالى در نگـاه ك

ضيلت را در هر عمل

ه با تمسك بـه آيـ

ين و نقل مبتنى سا

 

0( محمــد غزالــى 

های ای او در حوزه

هـد. جه بوده اسـت

های وی در نظريه 

معمــوالً بــه ســه نظ

گرايى، درس نتيجه. 

گرايى از نظر نتيجه

 را سنجيد كه اگر 

گر ر مقابل، وظيفـه

عمل همواره تابع نت

ای ديگرىه الحظه

 عمل، مصداقى از

گ  آنچه در فضيلت

ــم ــه مه ــت، بلك يس

ند، زندگى مطـابق

رايى كه در پى پاس

چگونه انسانى باي« 

دادن عمل اخالق ام

.ى و سعادت است

ترين تقرير  از مهم

سازگاری با اخـالق

نظريه اخالقى . شد

طويى است كه فض

 فقيه دينى است كه

بر دي گرايى خود را

  

  

  مقدمه
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عمل آن 
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درستى ع

نتايج، مال

اينكه آن

باشد، اما

ــه ني وظيف

من سعادت

گر وظيفه

است كه 

برای انجا

خير نهايى

يكى

دليل سا به

مسلمان ش

وسط اسط
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آغازد و كسـب فضـايل  گرايى، نظريه اخالقى خود را با بحث از چيستى سعادت مى فضيلت

  .داند اخالقى و دينى را شرط رسيدن به سعادت مى

 معنای سعادت. 1

سـعادت انسـان در . كنـد غزالى به طور كلى سعادت را كمال ويـژه هـر موجـود تعريـف مى

وی . دادن كـاری اسـت كـه بـرای آن خلـق شـده اسـت كمال اوست و كمال انسـان، انجـام

نخست با بيان اين مقدمه كه اسب و حمار در قوه حمل مشترك هستند، ولى آنچـه اسـب را 

ايى و سرعت اوست، كمال اسب و در نتيجه، سعادتش سازد، ويژگى تيزپ از حمار متمايز مى

اگر اسب اين ويژگى را كه برای آن خلق شـده . داند دادن اين كار به نحو احسن مى را انجام

انسان نيز بـا اسـب و حمـار . است، خوب انجام ندهد، به مرتبه يك حمار تنزل خواهد يافت

ايـن ويژگـى . آنها متمايز اسـتدر اموری مشترك و در اموری كه ويژگى اصلى اوست، از 

ای ميان چارپايـان و فرشـتگان قـرار دارد كـه  انسان در رتبه. از صفات فرشتگان مقرب است

شـود و اگـر آن را وانهـد، بـه  اگر به ويژگى اصلى خويش عمل كند، به فرشتگان ملحق مى

كـس  هـر. ويژگى اصلى انسان، علم و معرفت به حقـايق اشياسـت. گردد چارپايان ملحق مى

جويد  كه تمام اعضا و قوايش را در جهت علم و عمل به خدمت گيرد، به فرشتگان تشبّه مى

َمـا َهــَذا «: فرمايـد چنانكه آيه كريمه مى آن. و شايسته قرار گرفتن در رديف آنها خواهد شد

خداونـد در  غزالى سرانجام سعادت انسان را لقـای. )31: يوسـف(» بََشًرا ِإْن َهـَذا ِإال َملَك كِريمٌ 

  :كند آخرت بيان مى

تمام سعادت در آن، به اين است كه ديدار خداوند را مقصد خـود قـرار دهـد و دار 

و بدن را مركب و اعضای ] زودگذر[و دنيا را منزل ] نهايى[آخرت را محل استقرار 

  .)11: 3، ج2004غزالى، (بدنى را خدم خويش قرار دهد 

تعالى بيـان  تر سـعادت را معرفـت بـه خـدای فـاوتبا مقـدماتى مت کیمیای سعادتوی در 

داند كه لذت و راحتش در آن اسـت و لـذت  غزالى سعادت هر چيزی را در آن مى. كند مى

هر چيزی در مقتضای طبع آن است و مقتضای طبع هر چيزی آن اسـت كـه بـرای آن خلـق 

ى نيـز در لذت قوه شهوی در آن است كه به آرزوی خود برسد و لذت قوه غضب. شده است

های نيكـو، لـذت گـوش در  لذت چشم در ديدن صورت. آن است كه از دشمن انتقام گيرد



ى آدمـى در 

معرفـت . رند

 معرفـت بـه 

س هـر چـه 

چ موجـودی 

ر از معرفـت 

حـانى وجـود 

از . ب اسـت

 و متفكـران 

  وی . ك اسـت

  فهانى ب اصـ

: كنـد صـر مى

در آن غمـى 

ـروی كامـل 

 و در چهـار 

ى نيـز تمـام 

ر چهار چيز 

ها نيـز تمـام 

 و در چهـار 

وفيقى اسـت 

سـطو الزمـه 

ـك حكـيم 

دت اخـروی 

ويژگـى.  اشياسـت

ك محسوسات دار

هرچـه. وت اسـت

پـس. تر خواهـد بـود

د، ولـى چـون هـيچ

ر و لذيذترت شريف

يـف ربـانى و روح

اب و ثواب و عقاب

  .)5ـ  4

ه ديـدگاه ارسـطو

نى بسـيار نزديـك

تبع راغـب بـه» دات

 در پنج نوع منحص

ای كـه د ت؛ شـادی

سعادت اخـر. يست

يل نفسـانى اسـت 

فضـايل نفسـانى. ت

يل بدنى است و د

ه خيرهـا و سـعادت

ايل خارجى است 

ع پنجم فضـايل تـو

  .)125: 1989ى، 

ت بيرونى، را كه ارس

ت، ولـى چـون او يـ

ل ارسطويى، سعاد

يـافتن بـه حقـايق ت

ت و غضب و ادراك

تعلق معرفت متفـاو

ش برای قلـب بيشـت

ـذتش بيشـتر باشـد

 پس هيچ معرفتى ش

ست كه بخش لطي

عارف و مورد خطا

4: 3، ج2004غزالى، (د 

بـه میـزان العمـلب 

يژه راغـب اصـفهان

ع الخيـرات والسـعا

های خداوند را  ت

ر آن فنـايى نيسـت

 كه در آن فقری ني

وم كه همـان فضـا

 شـجاعت و عـدالت

سوم كه همان فضاي

وع سـوم خنـ.  عمـر

هارم كه همان فضا

نوع. بزرگى عشيره

غزالى(يد الهى است 

 اخالقى و خيرات

سعادت آورده است

، افزون بر سه عامل

ت قلـب در معرفت

چارپايان نيز شهوت

شان بر حسب متذت

ر تعلق گيرد، لذتش

تر و لـذ  آن شـريف

 همه عالم نيست، 

  .)56ـ  55: 1، ج138

همان نفس انسان اس

، ُمدِرك، عالِم، ع

ودش تعبير مى» عقل

ه سـعادت در كتـاب

وي سينا و به بى، ابن

بيـان انـواع«عنـوان 

نعمت )107ـ  106: 142

 يعنى بقايى كـه در

هلى نيست؛ غنايى 

های نوع دو سعادت

علم، عفـت، : ست

ا و خيرهای نوع س

ت، جمـال و طـول 

های نوع چه سعادت

ن، فرزند، عزت و ب

رشد، تسديد و تأيي

ل حكمت، فضايل

در بحث خود از س

خروی اعتقاد دارد

حان خوش و لـذت

قلب اوست، زيرا چ

ها و در نتيجه، لذ ن

تر تر و شريف رگ

تر باشد، علم  ريف

ر از پادشاه و خالق

81غزالى، (لى نيست 

، ه»قلب« غزالى از 

ده و حقيقت انسان

ع«يا » روح«قت، به 

حث غزالى دربـاره

متقدم همچون فارا

ى از اين كتاب با ع

8راغب اصفهانى، : يد با

 سعادت اخروی، 

علمى كه در آن جه

مگر به خيرها و س 

صلى جمع شده اس

ها د مگر به سعادت

صحت، قوت: ست

 مگر به خيرها و س

مال، زن: صر است

 فضيلت هدايت، ر

ين غزالى سه عامل

دانست، د نسان مى

ست و به حيات اخ

  

  

شنيدن الح

معرفت قل

قلب انسا

چيزی بز

معلوم شر

تر شريف

تعا به حق

مراد 

انسان بود

اين حقيق

اما بح

اسالمى م

در فصلى

مقايسه كنيد(

نوع اول،

نيست؛ عل

شود  نمى

فضيلت ا

شوند نمى

منحصر اس

شود  نمى

چيز منحص

كه چهار

بنابراي

سعادت ا

مسلمان ا
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. شـمارد و در مجموع، پنج عامل را الزمه سعادت انسـان برمىافزايد  و فضايل دينى را نيز مى

توان اين تشابه را به معنـای تأثيرپـذيری  سختى مى ستيزی غزالى به البته با توجه به روح فلسفه

شايد بهترين توجيه اين باشد كه غزالى يا تنها از طريق بررسى آيـات و . او از ارسطو دانست

سبب تطابقشان با شرع  های فلسفى را به ت يا اينكه اين نظريهها به اين نظريه رسيده اس روايت

سـاختن ايـن مباحـث و  هـا پذيرفتـه اسـت و پـس از اسالمى مقدس و بررسى آيات و روايت

های متعـددی هسـت كـه  روايت. ها در آرای خود آورده است امتزاج آنها با آيات و روايت

نفسى، بدنى و خيرات بيرونى تقسـيم مشابه ديدگاه ارسطويى در سعادت، آن را به سه بخش 

شك غزالى در  بى. افزون بر اينكه اين تأثيرپذيری بسيار اندك و محدود بوده است. كنند مى

رويكرد عرفانى و نقلى به اخـالق دارد، ولـى گـاه نظريـه حـد وسـط  احیاء علوم الدینكتاب 

  .ستشود كه حجم آن در مقايسه با كل كتاب ناچيز ا فلسفى نيز مشاهده مى

طرح كلى خود بـرای سـعادت را  کیمیای سعادتو  علوم الدین احیاءغزالى در دو كتاب 

تعـالى و در بنـدگى اوسـت؛ ثانيـاً، اصـل  كند كه اوالً، سعادت در شناخت حق چنين بيان مى

عبـادت خداونـد كـه : ركـن عبـادات .1: شناخت و بندگى خداوند به چهار عامل زير اسـت

طلب علم، طهارت، نماز، زكات، روزه، حج، تـالوت : كند يان مىغزالى آن را در ده اصل ب

هـم ده  آراسـتگى بـه آداب كـه آن: ركن معـامالت .2قرآن، ذكر و تسبيح، وردها و دعاها؛ 

آداب غذاخوردن، نكاح، تجارت، طلب حالل، صحبت بـا خلـق، عزلـت، آداب : اصل دارد

سـاختن  پاك: ركـن مهلكـات. 3ن؛ سفر، سماع، امر به معروف و نهى از منكر و واليت داشت

رياضـت نفـس، عـالج شـهوت شـكم و فـرج، : خويش از رذايل ناپسند اخالقى در ده اصل

عالج آفات زبان، عالج آفات قوه غضبى، عالج حب دنيا، عالج بخـل و حـب مـال، عـالج 

ركـن . 4حب جاه و حشمت، عالج حب ريا، عالج كبر و عجب، عالج غـرور و فريفتگـى؛ 

توبه، صبر و شكر، : ستگى خود به فضايل و صفات پسنديده اخالقى در ده اصلآرا: منجيات

خوف و رجا، فقر و زهد، نيت و اخالص، محاسبه و مراقبه، تفكر، توحيد و توكـل، شـوق و 

در واقع، افزودن دو ركن عبادات و آداب دينـى بـه دو  .محبت، ذكر مرگ و احوال آخرت

محور غزالى را با  ايل، تفاوت نظريه اخالقى فضيلتركن اخالقى دفع رذايل و اتصاف به فض

  .دهد تقريرهای غيردينى و فلسفى اخالق فضيلت نشان مى



و انديشـه از 

   محمـود، از 

 قبـيح از آن 

ـاطنى اسـت 

يبـا و َحَسـن 

بـا باشـند تـا 

ردد، مگر بـا 

س معتـدل و 

 دسـتيابى بـه 

ـا را در پـنج 

: قايسـه كنيـد بـا

قــوای نفــس 

ر، شـهوت و 

ت حكمـت، 

لت را ماننـد 

مـراد وی از 

دی؛ و ميـان 

ادگى بدون فكـر و

ـه افعـال جميـل و 

 بود و اگـر افعـال 

سـانى و صـورت بـ

ها، زي يبـايى چشـم

ت نيـز همگـى زيب

گر يبا و َحَسن نمى

اگـر قـوای نفـس. د

بنـابراين، بـرای . )

تـوان آنهـا  كـه مى

مق(وای نفس است 

در بــاب تهــذيب قـ

قـوه تفكـر: ز اسـت

دازد و سـه فضـيلت

هـارم، يعنـى عـدال

م .)68: 1989غزالـى، (د 

اطل در امور اعتقاد

ست كه افعال به سا

 صـورتى باشـد كـ

َسن و نيكو خواهد 

ن ُخلق، هيئـت نفس

ظـاهری تنهـا بـا زي

يگر اعضای صورت

و ُخلق انسانى نيز ز

ر قـوه نفـس هسـتند

)66: 3، ج2004غزالـى، 

 

س در آثـارش دارد 

گانه افالطون از قو 

د میــزان العمــلى از 

 آنها نيست، سه چيز

پـرد ب ايـن قـوا مى

يلت چهه قوه و فضـ

كنـد مىام قوا بيان 

اشتن ميان حق و با

ت راسخ در نفس اس

 هيئت نفسانى بـه 

در گردد، ُخلق َحَس

بنابراين. شود فته مى

ونـه كـه صـورت ظ

ها و دي  دهان، گونه

ن صورت باطنى و

ن باطن كـه چهـار

(شود  ق حاصل مى

 .نيازمنديم ی نفس

تلفى از قوای نفس

بندی سه مان تقسيم

ر بخشــىوی د. )43

ای جز تهذيب  چاره

198 :67(.  

 حاصـل از تهـذيب

 از تهذيب اين سه

صل از تهذيب تما

وانايى تفاوت گذا

  ف حسن ُخلق

ز نظر غزالى، هيئت

اگر اين. شود ر مى

 و شرع از آن صاد

 ّ ىء گفود، خلق سي

  .)66ـ  65: 3، ج20

گو ور غزالـى همان

د، بلكه بايد بينى، 

دد، همچنينزيبا گر

 ُحسن جميع اركان

گردند، ُحسن ُخلق

لق به شناخت قوای

 ی نفس

های مخت بندی سيم

  .شمرد

  دی اول

ی اول غزالى، هما

b 36 ،1022: 2، ج1376

:  

اصول قوا كه چ

89غزالى، (غضب 

س بـه بيـان فضـايل 

 و عفت را حاصل

، فضيلت جامع حاص

حكمت در اينجا تو

  

  

تعريف .2

از» ُخلق«

آن صادر

نظر عقل

صادر شو

04غزالى، (

به باو

گردد نمى

صورت ز

زيبايى و 

متناسب گ

ُحسن ُخل

قوای. 3

غزالى تقس

دسته برش

بند تقسيم

بند تقسيم

6افالطــون، 

گويد مى

سپس

شجاعت 

افالطون،

فضيلت ح
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تعريفـى اسـت كـه ايـن همـان . صدق و كذب در گفتار و ميان زشت و زيبا در افعـال اسـت

راغـب (راغب اصـفهانى از حكمـت ارائـه داده و مـراد از آن را حكمـت عملـى خوانـده بـود 

البته از نظر غزالـى مـراد از حكمـت، يكـى از فضـايل چهارگانـه . )174: 1408؛ 95: 1428اصفهانى، 

بنابراين، مراد از قوه عقل به عنوان يكى از قوای نفس، گرچـه . حكمت عملى يا خلقى است

شود،  عم از عقل نظری و عملى است، ولى وقتى از تهذيب قوه عقلى و اعتدال آن بحث مىا

عنوان يكى از فضايل اخالقـى را حكمـت  بايد مراد از آن را عقل عملى و مراد از حكمت به

  .عملى دانست

  بندی دوم تقسيم

كه وی قـوه  بندی قبلى است، با اين تفاوت بندی دوم غزالى از قوای نفس همان تقسيم تقسيم

در نتيجه، قـوای نفـس عبارتنـد . كند عقلى را به دو قوه عقل نظری و عقل عملى تفكيك مى

 میـزان العمـلاز » امهـات الفضـايل«او در فصل . عقل نظری، عقل عملى، غضب و شهوت: از

پس از بيان چهار فضيلت اصلى، درصدد تبيين آنها و بيان نسبت هر كدام بـه يكـى از قـوای 

شمارد، اما قوه عقلـى را  رو، فضيلت حكمت را به قوه عقلى مربوط مى از اين. آيد نفس برمى

با عقل نظری، حقـايق علـوم كلـى، ضـروری و . كند به دو قوه عقل نظری و عملى تقسيم مى

شود؛ مانند علـم بـه وجـود خداونـد و صـفاتش، علـم بـه  نظری يعنى علوم يقينى آموخته مى

آنها، علـم بـه اصـناف خلـق خـدا در عـالم و علـم بـه اينكـه  های فرشتگان، پيامبران و كتاب

فضيلت عقل نظری، حكمـت . اين علوم، حكمت حقيقى هستند. اجتماع نقيضين محال است

شـود،  علمى نظری است، ولى وظيفه عقل عملى كه فضيلت آن حكمـت عملـى خوانـده مى

شـهوت و (ی بـدن تـدبير و سياسـت قـوا) 2(ادراك خيرات در اعمال؛ ) 1: (چهار چيز است

تدبير اهل بلد كه در اينجا به اقسام حكمـت عملـى، يعنـى ) 4(تدبير اهل منزل؛ ) 3(؛ )غضب

وی حكمت خواندن حكمت عملى را نـوعى . اخالق، تدبير منزل و سياست مدن اشاره دارد

م رو، اسـ از اين. داند، زيرا معلومات اين قوه مانند جيوه در تغيير است و ثبات ندارد مجاز مى

داند و حكمت عملى را ماننـد كمـال بـرای آن  تر مى حكمت را برای حكمت نظری شايسته

  .)100ـ  99: 1989غزالى، (شمارد  مى

حكمـت «و حكمـت نظـری را » حكمت ُخلقى«وی در تفكيكى مهم، حكمت عملى را 

نامد و در تعريف حكمت خلقى آن را حالت و فضيلتى بـرای نفـس عاقلـه  مى» علمى نظری



حركات آنهـا 

ب اعمـال نيـز 

سـطه آن قـوه 

واجب ميزان 

1989 :100(.  

ـل عملـى و 

. گويـد  نمى

فـراط عقـل 

كنـد و  ه مى

بله حالت . د

كنـد و  ى مى

غزالـى در  .)

نحو  ديگر بـه

شمارد   برمى

رسـاله نفـس 

ره بـه نفـس 

رای دو قـوه 

. كـت اسـت

و آنهـا را در 

 قوه نزوعـى 

ر حركـت را 

تحريـك بـه 

ی دفـع امـور 

كند و مقدار حر مى

بـه صـواب علـمى، 

واس اقله است كه به

مقباض و انبساط به 

9غزالى، (صواب است 

در مـورد عقـ  تنهـا

عقل نظری سـخنى

، يعنـى جهـت ا»بّ 

 غضبى مكر و حيله

كند وب حركت مى

د واجـب كوتـاهى

)100: 1989غزالـى، (ت 

ال و انقيـاد از يكـد

ضايل و جامع آنها 

سينا در ر كامل ابن

بـدون اشـار  العمـل

نفـس حيـوانى دار 

عثـه و مباشـر حرك

دن منتشـر اسـت و

قوه باعثه، . ه است

ل شود، قـوه مباشـر

قوه شهويه سبب ت 

تحريـك بـه سـوی

 و غضبى را تدبير م

 ديگر عقـل عملـى

ضيلتى برای نفس عا

حركات آنها در انق

، علم به افعال ص]ى

 قاعـده اعتـدال را 

حكمت نظری و ع

َخـب«. دانـد لـه مى

غلبه قوه شهوی و 

جب به سوی مطلو

ب و شـهوت از حـد

صواب اعمال اسـت

گانه در اسـتيال  سـه

ضايل، بلكه تمام فض

بندی ك شده تقسيم ه

میـزان ديگـری از 
. گيـرد در نظـر مى

مشتمل بر دو قوه با

اب و عضـالت بـد

 قوه خادم قوه باعثه

ىء مطلوب حاصل

. ه غضبيههويه و قو

ه غضبيه موجـب ت

س دو قوه شهوی 

البته وظيفه . كند ى

لقى حالت و فضت خُ 

شوند و ح ی تدبير مى

حكمت خلقى[و آن 

 غزالـى در اينجـا 

رد و از اعتدال در ح

سط ميان َخـّب و بل

ان در آن به دليل غ

ه، بيشتر از حد واج

س از جهت غضـب

 اندكى احاطه به ص

قـوای لـت انتظـام

ن را نه يكى از فض

قوای نفس خالصه

وی در بخش . )26 

 حيوانى و انسانى د

وه محرك، خود م

است كه در اعصـا

اين . آورد  در مى

 خيال، صورت شى

قوه شه: شعبه دارد

شود و قوه آور مى ت

واسطه آن نفس كه به

زه واجب تنظيم مى

مراد از حكمت

غضبى و شهوی

شود و اندازه مى

 مهم آن است كـه

بر مى ُخلقى به كار

ت ُخلقى را حد وس

حالتى است كه انسا

حريك اين دو قو

ست كه در آن نفس

 آن كُندی فهم و 

ضيلت عدالت را حا

كند و آن عريف مى

19 :104(.  

  دی سوم

ی سوم غزالى از ق

ـ  11: 1383سينا،  ابن :ك

ای انسان دو نفس 

قو. و ُمدِرك است

اای  ر حركت، قوه

ورد نظر به حركت

 است كه وقتى در 

قوه باعثه دو ش. گيزد

ور ضروری و لذت

  

  

داند ك مى

را به انداز

  :هست

نكته 

حكمت خ

او حكمت

عملى، ح

ليل تحبه د

تفريط اس

خاستگاه

اينجا فضي

واجب تع

89غزالى، (

بند تقسيم

بند تقسيم

نك(است 

نباتى، برا

ُمحرك و

قوه مباشر

جهت مو

و شوقى 

انگي بر مى

سوی امو
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قـوای . قـوای ظـاهری و قـوای بـاطنى: مضّر و مفسد است، ولى قوه مـدرك دو بخـش دارد

، )يـا حـس مشـترك(گانه است و قوای باطنى شامل پنج قوه خيال  ظاهری همان حواس پنج

  .، وهميه، ذاكره و مفكره استحافظه

قـوه عاملـه، مبـدأ . نفس انسانى نيز، دو قوه عالمه و عاملـه يـا عقـل نظـری و عملـى دارد

دادن افعال معين و جزئى بر اساس فكر و انديشـه و مطـابق دسـتور قـوه  حركت بدن به انجام

مطيـع آن شايسته است كه قوای ديگر بدن از قوه عاملـه اطاعـت كننـد و . عالمه نظری است

آيند، ولى اگر اين قوه از پس تأديب قوای  باشند كه در آن صورت فضايل اخالقى پديد مى

  .)259ـ  256: 1361؛ 40ـ  37: 1989غزالى، (ديگر بر نيايد و از آنها تأثير پذيرد، رذايل اخالقى پديد آيند 

ل دو از نظر غزالى تفكيك قوای نفـس انسـانى بـه دو قـوه عقـل نظـری و عملـى بـه دليـ

نفس از جهت ارتباطش با جنبه مافوق، يعنـى موجـودات . ای است كه نفس انسان دارد جنبه

كننده علـوم بـه  مافوق نفس انسان مثال خداوند و مالئكه موكل بر نفوس انسـانى كـه افاضـه

ای دارد به نام قوه عالمه نظريه و از جهـت ارتبـاطش بـا جنبـه مـادون خـود،  آنها هستند، قوه

وی . ای به نام عقل عملى كه وظيفه تدبير و سياسـت بـدن را بـر عهـده دارد يز قوهيعنى بدن ن

خواندن آن  كند كه وظيفه عقل عملى تحريك بدن به افعال است و عقل در اينجا تصريح مى

وی وظيفـه عقـل . اسـت) عقل نظری(بودن آن برای قوه عالمه  سب خادم اشتراك لفظى و به

كنـد و آن  مجرد از عوارض حسى و جزئى هستند، بيـان مىنظری را ادراك معانى كلى كه 

  .)42ـ  39: 1989غزالى، (داند  عقل بالقوه، عقل بالفعل و عقل مستفاد مى: را دارای سه مرتبه

ارسـطو در كتـاب . نكته مهم در اينجا تعريف غزالى از عقل عملـى يـا قـوه عاملـه اسـت

كنـد،  را به عقل عملى و نظری تقسـيم مىبندی را دارد و عقل  ، گرچه اين تقسيمدرباره نفس

كند و هرگز آن را قـوه  وظيفه عقل عملى را ادراك نيك و بد كه متعلق عمل است، بيان مى

كنـد، بلكـه محـرك بـدن را يكـى بـيش  عملى كه موجب تحريك بدن باشد، تعريـف نمى

  .)261: 1378ارسطو، (داند كه آن قوه شوقيه است  نمى

كنـد كـه هـم  فارابى عقل عملى را قـوه ادراك شايسـتگى و ناشاسـتگى اعمـال بيـان مى

. )55ـ  54: 1971فـارابى، (كنـد  قضايای كلى و هم بعضى قضايای جزئى را ايـن مـورد ادراك مى

دانـد  خواند، ولى وظيفـه آن را ادراك خيـر و شـّر مى سينا نيز عقل عملى را قوه عامله مى ابن

خواندن عقل عملـى، وظيفـه آن را تحريـك  ، اما غزالى، ضمن قوه عامله)26ـ  25 :1383سينا،  ابن(

كند؛ يعنى وظيفه عقل عملـى،  دادن اعمال جزئى و معين و تدبير بدن معرفى مى بدن به انجام



ى اسـت كـه 

بـا تصـريح  م

ت بـه سـوی 

 و ايـن قـوه، 

 سـبب عقـل 

ت آن اسـت 

  انـد  ى آورده

ه عطفـى در 

 از محققـان 

صـورت  ـین

اه آن را قوه 

ه قـوه اسـت 

شود  صل مى

ای ميـان  قـوه

  :يد

ك فرق بين 

رايش آسـان 

ود كـه رأس 

كمت بـه آن 

ن اسـت كـه 

ى برخالف معنايى

معیار العلموی در  

برای قوه شوقيه است

 مظنـون يـا معلـوم 

سـت و تنهـا بـدان 

ـت و مطيـع اشـارات

 بـرای عقـل عملـى

رو، غزالـى نقطـه ن

 بـه اعتقـاد برخـى

  .)69: 1385شيد، 

االربعـو  لـوم الـدین
قوه عقل كه گا: ند

ـطه ميـان ايـن سـه

د، حسن خلق حاصدن

 و قـوه عـدل كـه ق

گوي شود، مى ل مى

دركحالتى درآيد كه 

و عقايد و افعـال بـر

شـو ـت حاصـل مى

هركس كه حك«: ت

ُحسـن آن در ايـن ،

معنا برای عقل عملى

. زالى شاهد بوديم

 كه مبدأ تحريك ب

، بر اسـاس غـايتى

جـنس علـوم نيس]  از

اسـ] نظـری[ن عقل 

ز همـين وظيفـه را 

از ايـن. )90: 9، ج1379

البته. سالمى است

شيدان ش(گرفته است 

حیـاء علـاو كتـاب 
كن س انسان ذكر مى

 قوه عدل كـه واسـ

تدل و متناسب گرد

غضب و قوه شهوت

 

 باعث ايجاد فضايل

ر اين است كه به ح

ل و قبيح در اقوال و

 از آن ثمـره حكمـ

موردش فرموده است

، اما قـوه غضـب»ت

اين م. كردن دراك

ی نفس در كالم غز

  :كند مى

ای نفسانى است قوه

كند جزئى اختيار مى

ظيفه آن و[ست و 

شده كه تحت فرمان

2(.  

 پس از غزالـى نيـز

9؛ مالصـدرا، 75: 1391

ى در تاريخ فلسفه ا

 بهمنيار صورت گ

ز قوای نفس در د

چهار قوه برای نفس

ب؛ قوه شهوت و 

هارگانه مساوی، معت

قوه علم و قوه غض: ز

  .)66: 3، ج2004لى، 

درست اين قوا كه 

سن و صالح آن در

 حق و باطل، جميل

ن قوه صالح گردد،

ست و خداوند در م

كثير عطا شده است

كردن است، نه اد ل

یبندی دوم از قوا م

ين مطلب را بيان م

اما عقل عملى ق

آنچه از امور ج

ای محركه ا قوه

ناميده ش] عملى[

265: 2000غزالى، (

ر حكيمان مسلمان 

؛ دوانـى، 34: 1413ى، 

 معنايى عقل عملى

بار در  خش نخستين

  دی چهارم

ی چهارم غزالى از

وی در آنها چ. ست

خواند؛ قوه غضب مى

13 :174(.  

وقتى اركان چه

و آنها عبارتند ا

غزا(اين قواست 

در مورد وظايف د

اما قوه علم، ُحس

صدق و كذب،

گردد و اگر اين

اخالق حسنه اس

عطا شود، خير ك

  

  

تنها عمل

در تقسيم

بيشتری اي

بيشتر

طوسى: نك(

چرخش 

اين چرخ

بند تقسيم

بند تقسيم

گرفته است

علم نيز م

71غزالى، (

وی د
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انقباض و انبسـاطش بـر مقتضـاى حكمـت باشـد و همچنـين قـوه شـهويه، حسـن و 

صالحش در اين است كه تحت اشاره حكمت، يعنى اشاره عقل و شـرع باشـد، امـا 

مثـال . قوه عدل، ضبط و كنترل قوه غضب و شهوت، تحت اشاره عقل و شرع است

قـدرت اسـت و مثـالش، مثـال ُمنفـذ و  عقل، مثال ناصح و مشير است و قـوه عـدل،

مثالش مثال ... مثالش مثال سگ است و شهوت... ُممضى فرمان عقل است و غضب

 .)67ـ  66: 3، ج2004غزالى، (اسب است 

بندی افالطونى كـه سـه قـوه عقـل، شـهوت و  بندی، برخالف تقسيم غزالى در اين تقسيم

آورد و  ، چهار قـوه بـرای نفـس مـى)b 436، 1022: 2، ج1367افالطون، (غضب برای نفس قائل بود 

افزايـد كـه وظيفـه آن كنتـرل قـوای شـهوی و غضـبى و  مى» قـوه عـدل«قوه چهارمى به نـام 

گانه و  سازی قـوای سـه اين قوه وظيفه هماهنگ. منقادساختن آنها از فرمان عقل و شرع است

بندی سـوم غزالـى از  به قرينـه تقسـيم. را دارد ساختن قوای شهوی و غضبى از قوه عقل مطيع

شود كـه در  داند، روشن مى ای كه در آنجا برای قوه عامله مى قوای نفس و با توجه به وظيفه

بندی دوم كـه  البته به قرينـه تقسـيم. اينجا نيز مراد او از قوه عدل، همان قوه عقل عملى است

دانـد، بايـد  ر بدن و علم به صواب اعمـال مىغزالى در آنجا وظيفه عقل عملى را اعم از تدبي

  .گفت كه مراد او از قوه علم در اينجا عقل عملى است

» حكمـت نظـری«در واقع، او قوه عقل را نخست به دو قوه عقل نظـری كـه فضـيلت آن 

است و عقل عملى تقسيم كرده و سپس وظيفه عقل عملـى را بـه دو بخـش علـم بـه صـواب 

مـراد از قـوه علـم در اينجـا . وه شهوی و غضبى تقسيم كرده اسـتاعمال و تدبير بدن و دو ق

  حـالتى بـرای «همان بخش اول عقل عملى است كـه فضـيلت آن حكمـت عملـى بـه معنـای 

» كنـد است كه بوسيله آن انسان خطا را از صـواب در جميـع افعـال اختيـاری درك مى نفس

م عقل عملى اسـت كـه فضـيلت آن مراد از قوه عدل نيز همان بخش دو. )67: 3، ج2004غزالـى، (

» شـود وسـيله آن غضـب و شـهوت تـدبير مى حالتى برای نفس است كه به«عدالت به معنای 

در » حكمـت«و » عقل«كارگيری واژه  رسد غزالى چون به پس به نظر مى. )67: 3، ج2004غزالى، (

مجاز  مورد عقل و حكمت عملى را كه وظيفه آن تدبير دو قوه شهوی و غضبى است، نوعى

، در اينجا با تفكيك آن دو وظيفه، وظيفه تدبير قوای شـهوی و )بندی دوم تقسيم(دانست  مى

» حكمت«و نه » عدالت«ای ديگر به نام قوه عدل نسبت داده و فضيلت آن را  غضبى را به قوه

  .دانسته است



اوالً، : كنـد ى

نيـاً، تعريـف 

 متفـاوت از 

ضـيلت عقـل 

  .ت

ب و شـهوت 

دم ارضـا بـر 

كشـد و   مى

 خاطر در او 

طانى و ربـانى 

س بـر انسـان 

وت، كينـه، 

شـود، افعـال 

سـان در ذات 

عای ربوبيـت 

ی، خــروج از 

م و معرفـت 

و احاطـه بـه 

   تمييـز دارد، 

  ـوه تمييـز را 

بـرد  هـره مى

 اعتـدال ايجـاد مى

گيـرد و ثاني نظر مى

 فضـيلت عـدالت،

دالت در اينجـا فض

ره عقل و شرع است

له آن دو قوه غضـب

د و در ارضـا و عـد

  .)67: 3 ج

 نفـس را بـه ميـان

به همين .اند اه شده

گى، حيوانى، شـيطا

 يك از قوای نفـس

گان همچـون عـدا

بـر انسـان مسـلط ش

از آنجـا كـه انسـ. د

رای نفس خود ادعا

رياســت فــردی ،د

واسطه آن بـه علـم ه

آمـوزی و  و از علم

ن جهت كـه قـوه 

شـود كـه قـ ـدا مى

ز مكـر و فريـب به

وآوری در نظريـه

ه نفسانى مجّزا در ن

ريـف جديـدی از 

عد. دهد ارائه مى) س

و غضب تحت اشار

وسيل ی است كه به

گردنـد مت حمل مى

، ج2004غزالى، (گردند 

وعى بحـث قـوای

ش چهار شعبه همرا

 و آن صفات درندگ

 ناشى از تسلط هر 

شود، افعـال درنـدگ

اگر شهوت ب. دهد

ص و آز انجـام دهـد

، بر)85: اسراء(»  َربى

بودن و اســتبدا ص

انسان به. ست دارد

خوانـد  عالم فرا مى

انسان از آن. شود ى

پيـ و صفت شيطانى

سيدن بـه مقاصـد از

بندی دو نو ن تقسيم

نه اصلى، چهار قوه

 و بـه تبـع آن، تعر

فضيلت جامع نفس

ن دو قوه شهوت و

ا حالت نفسانى و قوه

و بر مقتضای حكمت

گ  عقل مضبوط مى

نو های قلب بـه ژگى

در خلقت و تركيبش

اند  ت جمع گرديده

  .)12 :3، ج20

فات چهارگانه كه 

ب بر انسان مسلط ش

شتم آنها را انجام د

رانى و حـرص وت

قُل الّروُح مِن أمِر «

ال بــر ديگــران، خــا

ا دوسر تمام علوم ر

ه ادراك حقايق عا

 از جهل محزون مى

ت و غضب، در او

گيرد و برای رس مى

يجه، غزالى در اين

ن فضايل چهارگان

 از حكمت عملـى

عنوان ف به(فالطون 

ساختن مطيعمنقاد و 

مراد از عدل، ح

شوند و تدبير مى

حسب مقتضای

  پنجم دی

مچنين در بيان ويژ

:  

بدان كه انسان د

چهار نوع صفت

004غزالى، (است 

در توضيح اين صف

اگر غضب: گويد ى

 مردم و ضرب و ش

هو مانند َشـَره و شـ

«: مری ربانى است

 و اســتيال و اســتعال

، تواضع و تسلط بر

د و نفس خود را به

برد و  يق لذت مى

ت آن با قوه شهوت

ك امور شّر به كار م

  .)13ـ  12: 3، ج20

  

  

در نتي

برای تبيين

جديدی 

تعريف اف

عملى و م

بند تقسيم

غزالى هم

گويد مى

وی د

است، مى

تهاجم به

چارپايان

خويش ام

كنــد  مى

عبوديت،

گرايد مى

تمام حقا

با مشاركت

در درك

04غزالى، (
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بندی ديگری از قـوای  بندی نيز دسته رسد كه اين تقسيم گرچه در نگاه نخست به نظر مى

وه شهوی، غضبى، شيطانى و ربانى در نظـر نفس است و بر اساس آن برای نفس بايد چهار ق

يابيم كه غزالى در اينجا درصدد بيان اوصاف اخالقى انسـان  گرفت، ولى با تأمل بيشتر درمى

تواند اوصـاف مختلـف بهيمـى، سـبعى،  انسان به دليل داشتن قوای مختلف نفسانى مى. است

است كه وی در بيان ايـن  شاهد اين برداشت از كالم غزالى آن. شيطانى و ربانى داشته باشد

از نحـوه بيـان . »قـوه«را به كار برده است؛ نه » شوائب«عناصر چهارگانه در ذات انسان، تعبير 

آيـد كـه آن را يـك قـوه بـا كاركردهـای خـاص در انسـان  او درباره عنصر ربانى نيز بـر مى

امـری ربـانى داند، زيرا وی صفت ربانيت را به تمام ذات انسان از جهت داشتن روح كه  نمى

  .دهد؛ نه جزء ذات او است، نسبت مى

  .)12: 3، ج2004غزالى، (و من حيث انّه فى نفسه امر ربانى كما قال اّهللاٰ تعالى 

هـايى از ايـن اوصـاف  نيز با اندك تفاوت االربعینو کیمیای سعادت غزالى در دو كتاب 

  .)185ـ  184: 1371؛ همو، 32ـ  31: 1، ج1381غزالى، (گفته است چهارگانه سخن 

بندی اول  تـوان گفـت تقسـيم های متعـدد غزالـى از قـوای نفـس مى بندی تقسيم در جمع

های دوم،  بندی گانه افالطـونى اسـت، محـور اصـلى تقسـيم بندی سـه غزالى كه همان تقسـيم

بندی دوم ايجاد  چهارم و پنجم است كه با تفكيك قوه عقل به دو قوه نظری و عملى، تقسيم

ای خـاص و  ص وظيفه هماهنگى بين قوا و تدبير قوه شهوی و غضبى بـه قـوهشده و با اختصا

بندی چهارم پديد آمده و با بيان اوصاف اخالقى هر كدام از قوا  مجزا به نام قوه عدل، تقسيم

بندی كامل و جامع  تقسيم پنجم پديد آمده است، اما تقسيم سوم از قوای نفس را بايد تقسيم

اجمال بيـان  های ديگـر بـه بندی حيوانى و انسانى كه در تقسـيم دانست كه در آن قوای نفس

  .شده است، با جزئيات بيشتری بيان شده بود

 قاعده اعتدال و فضايل اصلى. 3

طـرح  میـزان العمـل واحیاء علـوم الـدین غزالى نظريه اعتدال را در آثار مختلف خود از جمله 

روی در  ، اعتـدال و ميانـهحكيمـان مسـلمانبيشـتر مانند افالطون، اسـطو و  وی به. كرده است

از برای هر كدام او به تبع پيشينيان، قاعده اعتدال را . داند عملكرد قوا را باعث ُحسن ُخلق مى

دو رذيلـت  ميـانبرد و فضيلت را در هر يك از آنها حد وسط  كار مىه گانه نفس ب قوای سه

  .دهد افراط و تفريط قرار مى



و نيكـو خلـق 

وه شـهوی و 

زيـادی ميـل 

شـود  يده مى

ن ميـل كنـد، 

 و دو طـرف 

د و اگـر بـه 

ر بـه طـرف 

ـود شـهوت 

بـه عملكـرد 

 رذايـل قـوه 

 و از افـراط 

شـود و  ه مى

  .)67: 3، ج20

قـرار دارنـد، 

مت كه علـم 

از . گـردد مى

ملكـرد قـوه 

داند و برای  ى

 صـان نـدارد

 

، 2004غزالـى، (

پـس او ،ـدل شـود

اعت و از نيكـى قـو

عتـدال بـه جانـب ز

، ترس و ضعف نامي

گر به جانب نقصـان

آن فضـيلت اسـت 

شـو هّور ايجـاد مى

قـوه شـهوت اگـر. 

رايـد، رذيلـت خمـ

ـراط و تفـريط را ب

عفت، اما در تبيين 

دهد مت نسبت مى

يلـه و جربـزه ناميـد

004غزالى، (ص است 

ـه در حـد وسـط ق

 در حكمت، حكم

ه تبديل نم يا جربز

ط و تفـريط در عم

عدالت جاری نمى

طـرف زيـادی و نقص

  .)67: 3، ج2004ى، 

  :چهار است» ايل

(عه والعفه والعـدل 

ل قـرار گيـرد و معتـ

عتـدال آن بـه شـجا

اگر قوه غضب از ا 

 و نقصان ميل كند،

 ميل كند، شَره و اگ

پسـنديده وسـط و آ

  .)67: 3، ج2004، 

گرايد، رذيلت ته ی

.شـود ن حاصل مى

و اگر به نقصان گر

درسـتى افـ اينجا به

ضايل شجاعت و ع

 را به فضيلت حكم

ر اغراض فاسده حي

سم حكمت مخصوص

ر خود فضـايل كـ

با افراط و تفريط  

شود و به جهل  مى

و رذيلـت، از افـراط

 در مورد فضيلت ع

 

دو ط] رددنحراف گ

غزالى(مان جور است 

امهات الفضا«زالى 

الحكمه والشجاع: عه

صـاله در او اين خ

كى قوه غضـبى و اع

. شود فت تعبير مى

گر به جانب ضعف 

ت به جانب زيادی 

پ] حـد[شـود و   مى

غزالى(اند  رذيلت] ن

یال به طرف زياد

ل كند، رذيلت ُجبن

شود و َره ايجاد مى

جه آنكه غزالى در ا

نه به فضدهد،  ت مى

و افراط و تفريط  

  .دارد ى

راط و استعمالش در

سمت و حد وسط به ا

تأكيد كرده بود، د

. )67: 1378ارسطو، (د 

بودن خارج نم مت

ه گفته شود اين دو

ى قاعده اعتدال را 

  :قائل است» جْور

و از آن ان[وت شود 

ك ضد است كه هما

اصلى يا به تعبير غز

خالق واصولها اربع

پس هركس كه

و از نيك ...است

اعتدال آن به عف

كند، تهور و اگ

قوه شهوتو اگر 

خمودی ناميده 

زيادی و نقصان[

قوه غضب از اعتدا

ضعف و نقصان ميل

يل كند، رذيلت َشر

نكته قابل توج. يد

ضبى و شهوی نسبت

شود  مىچار اشتباه 

 در حكمت باز مى

اما حكمت، افر

تفريطش بالهت

گونه كه ارسطو تأ ن

تفريط وجود ندارد

 اشيااست، از حكم

تر آن است كه قيق

غزالى. شود صل مى

ج«يك طرف به نام 

و عدل وقتى فو

بلكه برايش يك

ين، تعداد فضايل ا

خفإذن أمهات األ

  .)67: 3ج

  

  

اگر ق

ت ضجه

زيادى مي

حاصل آ

قوای غض

عاقله، دچ

و تفريط 

همان

افراط و ت

به حقايق

رو، د اين

عقل حاص

آن تنها يك

بنابراي
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قد است فضايل اخالقى بسيارند، ولى همه آنها در اين چهار فضيلت اصلى جمـع وی معت

نكته مهم در تبيين غزالى از قاعده اعتدال توجـه بـه شـرع در كنـار . )99: 1989غزالى، (شوند  مى

بودن نظريـه اخالقـى او را آشـكارا  چيزی كه تلفيقى. عنوان معيار ديگر اعتدال است عقل، به

  :دهد نشان مى

  .)103: 1989غزالى، (الكمال فى االعتدال ومعيار االعتدال العقل والشرع  انما

البته تعريف غزالى از فضايل چهارگانه نيـز از ديگـر حكيمـان مسـلمان انـدكى متفـاوت 

جا با تفكيك  در يك. های مختلفى از فضايل حكمت نظری و عملى دارد وی تعريف. است

حكمت نظری و عملى، مراد از حكمت نظری را علم بـه حقـايق و معـانى كلـى و ضـروری 

داند  كند و قاعده اعتدال را در مورد آن جاری نمى ن مىمانند علوم الهى، فلسفى و منطقى بيا

شـهوت و (و مراد از حكمت عملى را ادراك خيرات در اعمال، تدبير و سياست قوای بـدن 

مـراد از حكمـت در علـم اخـالق . كنـد ، تدبير اهل منزل و تـدبير اهـل بلـد بيـان مى)غضب

بيـان ديگـر، حكمـت ُخلقـى  عنوان يكى از فضايل چهارگانه اصلى، حكمت عملى يـا بـه به

در اينجا حكمت عملى شامل هر دو علم و عمـل اسـت و غزالـى . )100ـ  99: 1989غزالى، (است 

وی در جـای ديگـر در بيـان . )192ـ  190: 1371سـينا،  ابن: نـك(سيناست  در اين تعريف متأثر از ابن

و باطـل در امـور نهادن ميان حـق  فضايل چهارگانه اصلى، فضيلت حكمت را توانايى تفاوت

  كنـد  اعتقادی و ميان صـدق و كـذب در گفتـار و ميـان زشـت و زيبـا در افعـال تعريـف مى

گانه را بـه ادراك  كه با توجه به تعريف پيشين بايد همـه ايـن اعمـال سـه )66: 3، ج2004غزالى، (

از جـنس  امـور اعتقـادیخيرات در اعمال مربوط بدانيم؛ هرچند تشـخيص حـق و باطـل در 

به چيزی را علم ناظر به عمل بخوانيم كه در آن ورزی مگر اينكه اعتقاد ،نظری است ادراك

در اين تعريف، حكمت عملـى مطـابق تعريـف . صورت از ادراكات عقل عملى خواهد بود

 .مشهور، علم به اعمال صواب تعريف شده است نه صرف عمل

 كردن و تـدبير تنها عملاما در جای ديگر غزالى برخالف نظر مشهور وظيفه عقل عملى را 

 خواندن فضيلت آن، از باب اشتراك داند كه در نتيجه، حكمت قوای شهوی و غضبى بيان مى

. )100، 40ـ  39: 1989غزالـى، (لفظى و مجاز خواهد بود، زيرا هـيچ دانـش و علمـى در آن نيسـت 

در جايى با جمع دو تعريف پيشين از حكمت عملى  احیاء علوم الـدینوی در بخشى ديگر از 

خواند و مراقبت از قوه غضـب  و آن را وظيفه قوه علم مى» حكمت«علم به اعمال صواب را 

  .شمارد و آن را وظيفه قوه عدل برمى» عدالت«و شهوت به راهبری عقل و شرع را 



 ختياری انسـان

است كـه س 

كمـت حمـل 

  .)67: 3، ج20

از حكمـت  

 معنای  كه بـه

 و ضروری، 

سـينا بـوده و 

  .)89: 9، ج13

ـان مسـلمان 

عريف شـىء 

و ) نادرسـت

واسـطه  به) ـا

. دارد» ـدالت

عـدالت ارائـه 

گانه  ـايل سـه

  .شود ى

ند و دو قـوه 

نـد، عـدالت 

ـق پسـنديده 

  :داند ل مى

و بـر حسـب 

؛ پـس ]هوت

.  

ـل، غضـب، 

لت چهارمى 

ن در جميع افعال اخ

ای برای نفس ت و قوه

 و بـر مقتضـای حك

04غزالى، (شوند   مى

است كه وی مراد 

داند  مت ُخلقى مى

علم به معانى كلى 

س تـر در آرای ابن ش

379؛ مالصدرا، 192ـ  19

طو و ديگـر حكيمـ

توان آن را تع ه مى

های ن ی از شـهوات

دن و پرهيـز از آنهـ

عـد«ـف از فضـيلت 

فـى افالطـونى از ع

ز دسـتيابى بـه فضـ

از عقل حاصل مى ى

شايسته منضبط گردن

ـ عقلـى اسـت گرد

ت نفس و حسن خلـ

ر، بلكه تمام فضايل

ن بر وجـه تناسـب و

عقل، غضب و شـه[

)104: 1989ى، غزال(ت 

 بـه چهـار قـوه عقـ

عقل عملى و فضيلت

واسطه آن ست كه به

مراد از عدل، حالت

شـوند  ت تـدبير مى

ر حسب آن تنظيم 

آيد آن ا زالى برمى

 به تعبير ديگر حكم

معنای ع ت نظری به

لى اسـت كـه پيش

90: 1371سينا،  ابن: يد با

ـز بـرخالف ارسـط

كند كه تعريف مى

داری ـای خويشـتن

هولناك يـا ترسـيد

ى دو تعريف مختلـ

 قـوای نفـس، تعريف

كنـد كـه پـس ا مى

قوه شهوی و غضبى

و بر وجه و ميزان ش

م كـه قـوه فكـری ـ

م شريعت و طهارت

ضيلت اصلى ديگر

 است در انتظامشان

[و انقياد از يكديگر 

كه تمام فضايل است

بندی نفـس  قسـيم

عدالت را فضيلت ع

 حالتى برای نفس اس

شود و م  فهميده مى

 قوه غضب و شهوت

 انبساط و انقباض بر

بيرهای مختلف غز

را حكمت عملى يا

مال است و حكمت

ايـن قـول. گيـرد مى

مقايسه كني(رفته است 

ت و شـجاعت را نيـ

 و غضب از عقل ت

بـه معنـ(ايل عفت 

ن و اقدام بر امور ه

غزالى. شوند صل مى

گانه افالطـونى از  ه

مع نفـس تعريـف م

دو قبرداری  فرمانو 

گانه اصالح شوند و

مطيع قـوه سـوم] ب

و آن تمام مكارم... 

19 :68(.  

ى در عرض سه فض

گانه  برای قوای سه

ستعال بر يكديگر و

ز فضايل نيست، بلك

بر اساس تق م الدین

، ع)دل عقل عملى

مراد از حكمت 

صواب از خطا 

وسيله آن دو  به

گردند و در  مى

جموع آنچه از تعبي

ل چهارگانه اصلى ر

صواب و خطای اعم

عده اعتدال قرار نم

يز از غزالى برگر ن

فضيلت عفت وى د

اری قوای شهوت

ضاچون ف.  دانست

به معنای نترسيدن( 

ز دستور عقل حاص

بندی سه اس تقسيم

و آن را فضيلت جامع

 شجاعت و عفت و

گ وقتى قوای سه

شهوت و غضب[

.شود حاصل مى

989غزالى، (است 

را نه فضيلتىعدالت 

اما عدل حالتى 

ترتيب واجب اس

عدالت جزئى از

احیاء علومى نيز در 
قوه عد(و قوه عدل 

  

  

در مج

در فضايل

علم به ص

تحت قاع

مالصدرا

غزالى

برد فرمان

به علتش 

شجاعت 

اطاعت از

گاه بر اسا

دهد و مى

حكمت، 

وی ع

گاهى

شهوت و
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اش مراقبـت از دو قـوه شـهوی و غضـبى  كند كه وظيفـه در عرض سه فضيلت ديگر بيان مى

تعريف جديـدی از عـدالت اسـت و بـا تعريـف افالطـونى از عـدالت بـه اين تعريف، . است

  .فضيلت جامع متفاوت است

گانه نفس و فضايل آن را با رابطه پادشـاه، لشـكر  مانند افالطون، رابطه قوای سه غزالى به

وقتى پادشاه دانا، مقتدر و مسلط باشد و لشكر جنگـى . كند جويان و رعيت مقايسه مى جنگ

شـود كـه  بردار باشـند، گفتـه مى ردار پادشـاه باشـد و رعيـت ضـعيف و فرمـانب قوی و فرمان

وی در اينجا عدالت را به سه قسـم عـدالت در . )105: 1989غزالى، (عدالت در شهر حاكم است 

كند كه دو نوع آخر فرع بر عدالت در  اخالق، عدالت سياسى و عدالت در معامله تقسيم مى

مله كه حد وسط ميان غبن و تغابن است، همـان تعريـف تعريف عدالت در معا. اخالق است

گيرد و هر آنچه حق ديگـران اسـت برارسطويى از عدالت است؛ يعنى هر آنچه حق اوست، 

غبن آن است كه چيزی را كه حق انسان نيست، برگيرد و تغابن در معاملـه نيـز آن . واگذارد

  .است كه به كسى كه بر گردنش حقى و اجری ندارد، چيزی بخشد

تعريف وی از عدالت در سياست، همـان تعريـف افالطـون از عـدالت در جامعـه اسـت 

؛ يعنى هـر كـدام از اجـزا و طبقـات )a 433 ،d-e 443، 1034و  21018: 2، ج1367افالطون، : مقايسه كنيد با(

جامعه در جايگاه خود قرار گيرد و به وظيفه خود عمل كند؛ مانند اجزای يك نفـس واحـد 

) رعيـت(ای  مخدوم هستند و عـده) پادشاه(ای  عده. كند به وظيفه خود عمل مىكه هر كدام 

 احیـاءغزالـى گرچـه در . از جهتى خادم و از جهتـى مخـدوم) جويان جنگ(ای  خادم و عده

پـس از  میـزان العمـلدر توجيه دو طرف نداشتن عدالت چيـزی نگفتـه اسـت، در  علوم الدین

  :گويد و ترتيب مناسب از جهت استعال و انقياد مى گانه تعريف عدالت به انتظام قوای سه

انـد، بلكـه تنهـا رذيلـت جـور مقابـل عـدل  عدل را دو رذيلت دربرنگرفته] فضيلت[

  .)105: 1989غزالى، (چون بين ترتيب و عدم ترتيب حد وسطى نيست  ،است

از آنجا كه بين انتظام و عدم انتظام قوا حد وسطى وجود ندارد، پس عـدالت حـد وسـط 

  .ميان دو چيز نيست

  فهرست فضايل و رذايل. 4

ها و  فهرسـتى از اجنـاس عـالى فضـيلت )45ـ  40: 1384مسـكويه، : نـك(غزالـى همچـون مسـكويه 

جـنس و «های  البتـه وی بـه جـای اصـطالح. دهـد كدام از آنها ارائه مى رهانواع ها و  رذيلت



ر از فضـايل 

 )109ـ  107و  9

بطـه صـدور 

 العمـل میزان 

حكمـت، « تِ 

لـه، تهـور و 

 احیـاءی در 

ف افـراط و 

كند كـه   مى

ت حكمـت 

نـى سـرعت 

. 5بت ظـن؛ 

ر قـوه عقـل 

يلـى كـه در 

بـه قلـت » ت

ن اسـت كـه 

ود و اختيـار 

  نجــدت؛ . 2 

  ، )انـد ر كرده

ودت و مانند 

 دو رذيلـت 

 آن عبارتنـد 

، تكبـر و )ن

فرعـى را صـادريل 

99: 1989 همـو، ؛68ـ  67

صـلى و فرعـى راب

و  علوم الدینحياء 

 را چهـار فضـيلِت

جربـزه و بل«ذيلـت 

و. )68: 3، ج2004ـى، 

در طـرف»  و جربـزه

معرفى » خب«ن را 

ود و فـروع فضـيلت

يعن(ثقابـت رأی . 3

اصـاب. 4؛ )رسـاند ى

كـه از افـراط در» ب

رذاي). زيركـى(ـاء 

غمـارت«. جنـون. 3

ت و جنـون در آن

د، اما اصـل مقصـو

كــرم؛ . 1: رتنــد از

 كسـر نفـس ذكـر

تو. 10؛ وقار. 9ظ؛ 

فضـايل فرعـى نيـز

های منـدرج در آ ت

گرفتن خشـم(تشاطه 

گيـرد و گـاه فضـاي

7: 3ج: 2004غزالى، : ك

نى ميـان فضـايل اص

ها در دو كتاب اح ت

داد فضـايل اصـلى

رذ هفتبل آنها را 

غزالـ(كنـد  ذكـر مى

خبث «را » حكمت

طرف افراط آن ل،

  .)100: 1989 همو، ؛

شـو قـل حاصـل مى

3جـودت ذهـن؛ . 

پسـنديده مى دهای

خب«فروع رذيلت 

دهـ. 4خـداع و . 3

3حماقت . 2مارت 

فـاوت حماقـتت. ود

طريق رفتارش فاسد

198 :107(.  

شــود، عبار ادر مى

اشـتباه آن را  ها به ه

كظم غيظ. 8؛ )اری

ی هر كدام از اين فض

است كه رذيلت» ر

، استش)بينى د بزرگ

گ بهـره مى» و فروع

نك( كند  معرفى مى

تر باشد؛ يعن ل دقيق

  .ع

ها و رذيلت فضيلت

وی تعـد. ت اسـت

و رذايل اصلى مقا 

ذ» ت جـور و رذيل

ح«ى مقابل فضيلت 

العمل میزاناند و در 
؛68: 3، ج2004غزالى، (

از اعتـدال قـوه عق

.2حسـن تـدبير؛  .

آمـد سـان را بـه پى

ف. های نفوس سيب

3مكـر؛ . 2جربـزه؛ 

غم. 1: ، عبارتند از

شـو خيـل گفتـه مى

ت، ولى سلوك و ط

89همو، ؛ 67: 3، ج200

عت كــه از آن صــا

از نسـخه كه برخى

پايدا(ثبات . 7حلم؛ 

زالى همچنين برای

1989 :109(.  

تهو«جهت افراط، 

خود(، بذخ )ستايى

اصول و« اصطالح 

گاه مندرج در آنها 

رسد تعبير اول ر مى

رد، نه جنس و نوع

جزئيات فهرست ف

گر انـدكى متفـاوت

» ، عفت و عدالت

ره و كالل شهوت 

دو رذيلت اصلى ن

دا طرف تفريط مى

(آن مندرج است ر 

های فرعى كه ا ت

1: دين قرار اسـت

ه ابزارهـايى كـه انس

و آز دقائق اعمال 

ج. 1: ين قرار اسـت

گيرند قرار مى» بله

ر امور با سالمت تخ

حمق صحيح است

4غزالى، (اسد است 

ع فضــيلت شــجاع

ك(كبر نفس . 4ت؛ 

ح. 6؛ )بردباری(ل 

غز. )67: 3، ج2004ى، 

غزالى، (كند  يين مى

ت قوه غضب در ج

زن و خودس الف(ف 

  

  

، از »نوع

اصلى و گ

كه به نظر

وجود دار

البته ج

با يكـديگ

شجاعت،

جبن، شر

علوم الدین
در ط» بَلَه«

جربزه در

فضيلت

هستند، بد

وقوف به

آگاهى از

است بدين

ب«رذيلت 

تجربه در

مقصود اح

مجنون فا

فــروع

شهامت. 3

احتمال. 5

غزالى(آنها 

مقابل تعي

رذيلت

صلف: از
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هـای مهانـت، ذلـت، جـزع،  است كـه رذيلت» جبن«عجب، اما رذيلت آن در جهت تفريط، 

؛ 67: 3، ج2004غزالـى، (تناول حق واجب در آن مندرج اسـت خساست، صغر النفس، انقباض از 

  .)111ـ  110: 1989

  شـمارد كـه عبارتنـد  دوازده عـدد برمى علوم الدین احیاءغزالى فروع فضيلت عفت را در 

  امانت؛ . 8ورع؛ . 7قناعت؛ . 6؛ )گذشت(مسامحت . 5 ؛صبر. 4تودت؛ . 3حيا؛ . 2سخا؛ . 1: از

ــت . 9 ــه(طالق ــوخى مؤدبان ــاعدت . 10 ؛)ش ــى(مس ــرف و . 11؛ )همراه ــع. 12ظ ــت طم    قل

ــى، ( ــزانو در  )67: 3، ج2004غزال ــدد مى می ــده ع ــل هف ــد  العم ــى، (دان ــى  ،)115ـ  113: 1989غزال ول

گيرنـد،  هايى كه تحت دو رذيلت مقابل عفـت يعنـى َشـَره و كـالل شـهوت قـرار مى رذيلت

، ريـاء، ُهتكَـت )از انفـاق واجـبامتنـاع (حرص، وقاحـت، خبـث، تبـذير، تقتيـر : عبارتند از

، حسد، شماتت، تذلل در برابر اغنيـا، )چاپلوسى(، مجانت، عبث، َملَق )دری رسوايى و پرده(

  .)68ـ  67: 3، ج2004غزالى، (... استحقار فقيران و

های فرعى در غزالى با فهرست مسـكويه، هـم در شـماره و  در مجموع، فهرست فضيلت

وبيش متفاوت است؛ مثًال از فضايل  رج تحت فضايل اصلى كمهای مند هم در عنوان فضيلت

مندرج در حكمت تنها فضيلت جودت ذهن با فهرست مسكويه مشـترك اسـت يـا فضـيلت 

غزالـى . های تـابع عفـت آمـده اسـت كرم در فهرست مسكويه ذيل فضيلت سخا از فضـيلت

آن، جـور قـرار  سينا هيچ فضيلت فرعى را تحت فضـيلت عـدالت و رذيلـت مقابـل مانند ابن

  :داند دهد، زيرا عدالت را جامع جميع فضايل و جور را جامع جميع رذايل مى نمى

  واما العدالـه فجامعـة لجميـع الفضـايل والجـور المقابـل لهـا فجـامع لجميـع الرذائـل 

  .)68: 3، ج2004غزالى، (

آن  هـا ها و رذيلت بر اين اساس بايد گفت كه نظر غزالى در مورد اجناس عـالى فضـيلت

وجـود دارد كـه تحـت آنهـا ) حكمت، شـجاعت و عفـت(است كه سه جنس عالى فضيلت 

. اند و فضيلت عـدالت، جـنس االجنـاس همـه فضـايل اسـت انواع متعددی از فضايل مندرج

جربزه و بله، تهـور و جـبن، شـره و كـالل (همچنين در مقابل آنها، شش جنس عالى رذيلت 

نها انواع متعدد ديگری از رذايل قرار دارند و جنس وجود دارد كه در هر كدام از آ) شهوت

به باور غزالى تنها كسى كـه در ايـن دنيـا بـه . االجناس همه رذايل، رذيلت جور يا ظلم است

های چهارگانـه رسـيده اسـت، وجـود  مرتبه كمال اعتدال و اعتدال حقيقى در قوا و فضـيلت

ری به مرحله كمال اعتدال است و ديگران در نزديكى و دو 9مبارك حضرت رسول اكرم

  .)68: 3، ج2004غزالى، (متفاوت هستند 



های  فضـيلت

 لـم يَرتـابُوا 

يمـان بـدون 

نيـز . ت اسـت

» شـجاعت« 

های  فضـيلت

وی . )68: 3 ج

] داللـت[الق 

  ، حـد وسـط 

ده و فرمـوده 

   )29: اســراء(» طِ 

ل داونـد متعـا

: گفتـه اسـت

َخيـُر األمـوِر 

ِإال َمـْن «آيه 

بخـل و . ارد

 هر دو تهـى 

صـفت و در 

 كمال قلـب 

صفيه قلـب از 

ر دو وصـف 

 اسـت و نـه 

 ل اخالقى نيز

ـّور اسـت و 

وی پـس از بيـان ف

وَرُسـولِِه ثُـم ِ  بِـاّهللاٰ

اي ،)15: حجـرات(» ونَ 

ل و منتهای حكمت

جاهدت به نفـس را

 فضيلت اصلى از ف

، 2004غزالـى، (سـت 

  :د

در اخـال] و تفـريط

ر شـرعى اسـت،نظـ

 متعـال آن را سـتود

بُْســْطَها كــل الْبَْســِط

خد. شَره و خمـودی

و در مورد غضـب گ

خ«: انـد  خـدا فرموده

 سعادت بر اساس آ

 دنيـوی بسـتگى د

ب اين است كه از 

مال، زيـرا هـر دو ص

ق مال است، ولى 

ن در دنيا امكان تص

دم هـره حالـت عـ

ب ِولَـرم، نـه گـرم

فضايل. خالى است

ط ميان جـبن و تهـ

و. قلى آورده است

نـوَن الّـذيَن آَمنُـوا

ـادقُو ـَك ُهـُم الص

داند كه ثمره عقل 

شهوی است و مجا

براين، اين آيه سه 

ها را تأييد كـرده اس

گويد رع چنين مى

افـراط و[ دو طرف 

 ُخلـق مطلـوب از نظ

ى اسـت و خداونـد 

 ِإلـَـى ُعنُقِــك َوالَ تَب

 اعتدال است، نه َش

 ْ و )31: اعراف(» ْسِرفُوا

و رسـول  )29: فـتح(

گويد  مى» أوَسُطها

 قلـب از عـوارض 

 شرط سالمت قلب

حريص بر انفاق م 

ه همان جمع يا انفا

البته چون. ف باشد

 در حالتى شبيه بـه

آب. رف دور است

 از هر دو وصف خ

ت و شجاعت وسط

  عده اعتدال

ل، چندين دليل نق

َمـا المؤمن«ه آيـه  ان

م فى سبيِل اّهللاٰ أولئـ

مى» يقين«ولش را 

كه كمال قوه ش» ت

بنابر. كند  تفسير مى

ؤمنان دانسته و آنه

روی در شر  و ميانه

بودن حد وسط نه  ب

ـت كـه سـخا كـه 

چشمى بذير و تنگ

َدك َمغْلُولـَـًة يــَعــْل 

وب در شهوِت غذا

كلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْس

 َ (» نَُهمْ يكفاِر ُرَحَماء ب

  .)71: 3، ج2004 

أ َخيُر األمورِ «ديث 

بـه سـالمت  )89: ء

عوارض دنياست و

جمع مال باشد و نه 

كند كه  چيزی مى

وصف پاك و صاف

، بهتر آن است كه

سط كه از هر دو طر

و مثل اين است كه

ن تبذير و تقتير است

دالل نقلى بر قاعد

ر تأييد نظريه اعتدا

ه اصلى با استناد بـه

 بِأموالِِهم وأنفُِسهم

ريب به خدا و رسو

سخاوت«ت به مال را 

ل قوه غضبى است 

های مؤ ه را ويژگى

الل بر تأييد اعتدال

آنچه بر مطلوب

كند، اين اسـ مى

بين دو طرف تب

َوالَ تَْجَع«: اســت

و همچنين مطلو

ك«: فرموده است

اء َعلَى الْك« َأِشد

غزالى،(» أوَسُطها

ى در تفسير سّر حد

 ِ شـعرا(» مٍ يقَلْـٍب َسـل

مقابل آن جود از ع

نى نه حريص بر ج

لب را مصروف به 

ست كه از هر دو و

صف امكان ندارد،

د؛ يعنى حالت وسط

كه وسط آنهاست و

سخا وسط ميان: ت

  

  

استد. 5

غزالى در

چهارگانه

وجاَهُدوا

شك و ر

مجاهدت

كه كمال

ارگانهچه

در استدال

غزالى

َ بِقَ َأتَى اّهللاٰ

فضيلت م

باشد؛ يعن

آدمى، قل

در آن اس

هر دو وص

قرار گيرد

سرد، بلك

چنين است
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  .)71: 3، ج2004غزالى، (شره و خمود است، پس ميل به هر دو طرف ناپسند است  عفت وسط ميان

گرچه دربارۀ بخش اول كالم غزالى در مورد جود و حرص بـر انفـاق، انسـان بـه اشـتباه 

كند كه تفسير او از معنای آيه آن است كه قلب انسان از هرگونه وصفى چه نيـك  تصور مى

بخـش پايـانى كالمـش دربـاره توسـط شـجاعت و عفـت  و چه بد خالى باشد، ولى به قرينـه

شود كه مرادش از حرص بر انفاق و جـود، اسـراف در بخشـش اسـت كـه طـرف  معلوم مى

افراط در سخاوت است، وگرنه چنـين تفسـيری از آيـه فـوق نادرسـت اسـت، زيـرا مـراد از 

اينكـه در  های اخالقى مانند حرص به مال اسـت؛ نـه نبودن آن به رذيلت سالمت قلب، آلوده

البتـه . شدن از هر وصف و فضيلتى حتى فضيلت تمايل به انفاق باشـد معنای تهى حد وسط به

چنين تفسيری از حد وسط، نه مقبول ارسطو و نه هيچ كدام از حكيمان مسـلمان حتـى خـود 

در نظريه حد وسط، همان حد فضيلت است و كسى كه در حـد  غزالى است، زيرا حد وسط

پـس بـودن بـر حـد وسـط، يعنـى . های اخالقـى اسـت فضيلتى از فضيلتوسط باشد، دارای 

  .بودن و چنين قلبى سالم است صاحب فضيلت

تر  برنـده«غزالى همچنين در بيان سختى يافتن حد وسط و استقامت بر آن، با نقل حديث 

كَ «، آيه »تر از مو بودن صراط از شمشير و باريك حتمـاً  وإن مِنكُم إّال وارُدها كاَن َعلَـى ربـ

داند كه قُربشان به حد وسط  را در مورد كسانى مى )72ـ  71: مـريم(» َمقِضيّاً ثُم نُنجِى الذيَن اتقُوا

اهِدنَـــــا «ايـن افـراد بايـد در هـر روز هفـده مرتبـه . و صراط مستقيم بيشتر از بُعدشان اسـت

َراَط الُمستَقِ  بگويند و از خدا طلب ياری كنند )5: حمد( »مَ يالص.  

در تفسـير آيـه » قـد َشـيبَتنِى سـوره هـُود«وی همچنين مانند راغب، با اشـاره بـه حـديث 

را دشـواری يـافتن حـد وسـط و  9، دليـل ايـن سـخن پيـامبر)112 :هود( »فَاستَقِم كَما اُمِرَت «

گمان تفسير اين آيـات و  ه بىالبت. )78: 3، ج2004غزالى، (داند  صراط مستقيم و اسقامت بر آن مى

تـوان  رسـد و نمى ها بر اساس نظريه حد وسط ارسطويى چنـدان صـحيح بـه نظـر نمى روايت

  .يقين گفت كه مراد شارع مقدس، رعايت اعتدال و دشواربودن حد وسط بوده است به

  های دينى و صوفيانه فضيلت. 6

و عرفـانى اسـت ) شـرعى(قلـى با اخالق ن) عقلى(ويژگى اخالق غزالى تلفيق اخالق فلسفى 

وی گرچـه . اش بسـيار قـوی اسـت كه البته وجهه عقلى آن ضعيف و وجهه نقلـى و عرفـانى

نظريه حد وسط را كه يك نظريه اخالقـى فلسـفى اسـت، در نظـر دارد، ولـى بـه آن بسـنده 



چهـار (سـفى 

ن، شـناخت 

ل از چنـدين 

 رگانه فلسفى

ه علم معامله 

ى از اعمـال 

 ) و منجيـات

نيـز نيازمنـد  

  .)100ـ  99: 1

يگـر، يعنـى 

م عبـادات و 

های  فضـيلت

نمـاز، (گانـه 

ـاد بـه تـأثير 

ند و بـر اثـر 

ولـى هـدف 

چـه در وهلـه 

ند، ولى آنها 

10(.  

ضــايل يعنــى 

فيقى، چهـار 

 الذریعـهًال از 

راغـب : كنيـد بـا

ـل عرفـان و 

مقامـات «و  

ايـن . رسـد ى

ـل، محبـت، 

های اخالقـى فلس ت

الف نظـر فيلسـوفا

عقـل. دانـد سته مى

های چهار ز فضيلت

ويژه سب هر دو، به

م ظاهر كـه آگـاهى

مهلكات (مال قلبى 

) جاعت و عـدالت

1385شيدان شيد، (ست 

ق بـه دو بخـش د

 وی فلسـفه احكـام

 آراسـتگى او بـه ف

هفتگ هـای ه عبادت

و دليـل آن را اعتقـ

ا خـدا وضـع شـده

رسـد، و ب الهـى مى

 معامالت نيز گرچ

تقيمى با خدا ندارند

02ـ  101: 1385ن شيد، 

دســته ديگــر از فض

های تـوف فضـيلت 

ايـن فضـايل كـامال

مقايسـه ك(رده اسـت 

 در آنهـا نيـز از اهـ

» قامـات السـالكين

م ديـن بـه آنهـا مى

هـد، توحيـد، توكـ

ی گرچـه فضـيلت

داند، ولى بـرخال مى

عقل به شرع نيز وابس

مت را كه يكى از

كند و كس قسيم مى

علم:  دو قسم دارد

ن كه آگاهى از اعم

عفـت، شـج(ديگـر 

ل و كسب آنها نيس

ش تهـذيب اخـالق

ر ـت، زيـرا از نظـ

هـا و  ان از رذيلت

بـهحیاء علوم الدین

پـردازد و مى)  دعـا

ها برای ذكر و ياد 

گيرد و به مقام قرب

عادات و. ى است

ستند و ارتباط مست

شيدان(اند  ت اخروی

ــه فلســفى، از دو د

.ز نـام بـرده اسـت

هستند كـه وی در ا

های راغب را آور 

 

 گفتـه اسـت كـه 

مق«صـوفيانه همـان 

و عمـل بـه احكـام

، خـوف، فقـر، زه

رو، وی از ايـن. ست

ستيابى به سعادت مى

ها را افزون بر ع ت

غزالى حكم. ع است

و علم معامله تق شفه

علم معامله. داند ى

است و علم باطن) ت

ه فضيلت دبى به س

 به تشخيص فضايل

افزون بـر بخـش لدین

ت نيز پرداختـه اسـ

بـه پيراسـتگى انسـا

احش ربع عبادات از 
ت قـرآن، ذكـر و 

ه عبادت. داند ن مى

گي س و محبت مى

های اخالقى  فضيلت

ها مربوط هس ر انسان

ه دستيابى به سعادت

ــ ـيلت های چهارگان

نيـز» صوفيانه«و ) ى

ديد و تأييد الهى ه

تعريففته و همان 

  .)130ـ  129: 1989ى، 

صوفيانه نيـز سـخن

های ص فضـيلت. ت

ا سـير و سـلوك و

 صبر، شكر، رجـا،

 از آن فراتر رفته اس

را شرط دس) صلى

ستيابى به اين فضيلت

ختلف نيازمند شرع

 دو قسم علم مكاش

های انبيا مى د آموزه

عبادات و عادات( 

قل انسان در دستيابى

تنهايى قادر  ت و به

احیاء علوم الدى در 
و عادات يا معامالت

 در شرع كمـك ب

وی در بخش. ست

كات، حـج، تـالوت

ی بر اخالق انسان

س آدمى به خدا انس

ها دستيابى به  دت

رفتار انسان با ديگر

ها وسيله ون عبادت

زون بــر فضــيــى افــ

دينى(» توفيقى«های 

هدايت، رشد، تسد

صفهانى تأثير پذيرفت

؛ غزالى121ـ  118: 1428

های ص ى از فضيلت

ر پذيرفتـه اسـتيتـأث

است كه عارف با 

توبه، : ها عبارتند از

  

  

نكرده و 

ا فضيلت

روش دس

جهت مخ

است، به 

را نيازمند

جوارحى

عق. است

شرع است

غزالى

عبادات و

معامالت

اخالقى ا

روزه، زك

ها عبادت

ذكر، نفس

عبا ديگر

اول، به ر

نيز همچو

غزالــ

ها فضيلت

فضيلت ه

راغب اص

8اصفهانى، 

غزالى

تصوف ت

»ينالعارف

ها فضيلت
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البتـه . )254ـ  183: 1371غزالـى، (شوق، انس، رضا، نيت، اخالص، صدق، مراقبه، محاسبه و تفكر 

دسـته : اند اين فضايل بـر دو دسـته. مختلف غزالى متفاوت است ها در آثار شمار اين فضيلت

هايى هستند كه خود غايت و مقصدند؛ مانند توحيد، شكر، توكل، محبـت انـس  اول فضيلت

اند؛ مانند  های دسته اول يابى به فضيلت اند كه مقدمات دست هايى و رضا و دسته دوم فضيلت

های چهارگانـه فلسـفى بـا فضـايل دينـى و  تبنابراين، بـا تركيـب فضـيل. توبه، صبر و خوف

  .توان نتيجه گرفت كه از نظر غزالى عقل و شرع هر دو مبنای اخالق هستند صوفيانه، مى

های توبه، توحيد، توكل، رضا، اخالص و شكر خداونـد از جملـه فضـايل دينـى  فضيلت

وت ديگـر، تفـا. شود گرايان سكوالر ديده نمى هستند كه در فهرست ارسطو و ديگر فضيلت

در دو فضيلت فقر و زهد است كه برخالف فهرست فضايل ارسـطويى اسـت، زيـرا ارسـطو 

های اخالقـى ماننـد سـخاوت و  توانگری و ثروت را فضيلت شمرده و داشتن برخى فضـيلت

نكتـه مهـم  .)133ـ  137: 1378ارسطو، (دانست  بزرگوارى را تنها برای ثروتمندان قابل دستيابى مى

های صوفيانه آن است كه غزالى جز در يك مورد، قاعـده اعتـدال را بـرای  تدر مورد فضيل

های آخرتـى و ارتبـاط انسـان بـا  برد، زيرا كاربست اين قاعده را برای هدف آنها به كار نمى

  .)104ـ  101: 1385شيد،  شيدان(ديده است  بخش نمى خدا نتيجه

  گيری نتيجه

اخالقى با رويكرد تلفيقـى اسـت كـه بـر قاعـده گرايى  نظريه اخالقى غزالى نوعى از فضيلت

صـبغه  .های دينى است فلسفى حد وسط ابتنا دارد و حد وسط در اين نظريه، آيات و روايت

های اخالقـى چهارگانـه  فلسفى نظريه او ضعيف است و بيشتر در بحث قوای نفس، فضـيلت

شـود،  هده مىحكمت، عفت، شجاعت و عدالت و تبيين آنها بر اساس قاعده حد وسط مشـا

ولى صبغه نقلى و عرفانى نظريه او بسيار پررنگ است و در مباحـث سـعادت، اصـل دانسـتن 

خرتى و تحصيل آن بر اساس چهار ركن عبادات، معامالت، مهلكـات، منجيـات و آسعادت 

گرچـه . شـود های اخالقـى مشـاهده مى افزودن فضايل دينى و صوفيانه بـه فهرسـت فضـيلت

ط يونـان باسـتان اسـت و برخـى حكيمـان مسـلمان پيشـين همچـون خاستگاه نظريه حد وسـ

هـای ابتكـاری  اند، ولى غزالى نوآوری سينا و مسكويه نيز اين نظريه را طرح كرده فارابى، ابن

  :متعددی در تبيين اين نظريه دارد كه برخى از آنها به قرار زير است

 های چهارگانه بهتر فضيلت منظور تبيين بندی چهارگانه برای قوای نفس به ارائه تقسيم .1

  .گانه افالطونى ای به نام قوه عدل به قوای سه اصلى در اخالق فلسفى و افزودن قوه



ی شـهوی و 

آن، عـدالت 

  . است

ـد وسـط در 

 مسـكويه و 

ـه بـه اعتبـار 

س االجنـاس 

د وسـط كـه 

 را در تأييـد 

ب بـه اخـالق 

ًال از راغــب 

 افـزودن دو 

ر آنهـا پيـرو 

ها  ن ديـدگاه

دانسـتن  اری

 حكمت در 

ى و عـدالت 

ى و پرهيـز از 

ی در توزيـع 

قـرار نـدادن 

ك بـدن و تـدبير قـوا

الت كه بر اساس آ

غضبى از قوه عاقله 

عيـين اعتـدال و حـ

 اعتبـار، بـرخالف

البتـ. دانسـتند د مى

ذيلت و يك جـنس

  .ل است

ر تأييد نظريـه حـد

ها   آيات و روايت

ل كـه ايـن مطلـب

ــوفيقى كــامال های ت

يابى بـه سـعادت و

  .ها  فضيلت

ندارنـد و بيشـتر در

ايـن. ست تحسين ا

كمـت نظـری و جا

لقى دانستن معنای

ت اخالقى، سياسـى

ان حالـت نفسـانى

 و رعايـت تسـاوی

ق. 5ـرای عـدالت؛ 

ها وظيفه آن تحريك

ديد از فضيلت عدا

دن قوه شهوی و غ

عنوان معيارهـای تع

ها به يـك   رذيلت

عد را هشـتر آنها 

شش جنس عالى رذ

لت و ظلم نيز قائل

هايى متعدد در ايت

 به تقليد از او اين 

 به فهرست فضـايل

ــزودن فضــيلت ه ف

ينى به اركان دستي

ها و اتصاف آن به

نـوآوری خاصـى ن

شتباه در آنها قابل 

ر مورد عقـل و حك

حكمت عملى و خل

م عدالت به عدالت

عنو  از عـدالت بـه

ن رفتـار اجتمـاعى

بـ) يعنـى ظلـم(ـل 

  .ت

ز عقل عملى كه تنه

ارائه تعريفى جد ن

برداركرد  در فرمان

ع بر معيار عقـل بـه

شمار اجناس عالى 

ش از خود كه شمار

 عالى فضيلت و ش

ها به نام عدال ذيلت

 و بيان آيات و روا

پس از غزالى،مان 

  .اند رده

ی شرعى و صوفيانه

گرچــه در ا.  دارد

  .فته است

ت و ركن آداب د

ه ب نفس از رذيلت

غزالى نيـز گرچـه نـ

ی و دچارنشدن به اش

ن قاعده اعتدال در

ح. 2كمت عملى؛ 

تقسيم. 3ى اخالق؛ 

 تعريف افالطونى

عنوان ف ارسطويى به

يـك رذيلـت مقابـ

ى عدالتضيلت اصل

رائه تعريفى جديد از

همچنين. غضبى است

عقل عملى ضيلت 

فزودن معيار شرع ب

  .اعده اعتدال

عدد دانستن ش هفت

يگر حكيمان پيش

يگر، او سه جنس 

ها و رذ رای فضيلت

رائه استدالل نقلى 

يشتر حكيمان مسلم

ظريه حد وسط آو

های فزودن فضيلت

ــى اختصــاص  غزال

صفهانى تأثير پذيرف

عباداتفزودن ركن 

ركن اخالقى تهذيب

های غ ى از ديدگاه

ت، ولى دقت وی

نساختن جاری. 1: ز

در مورد عقل و حك

های چهارگانه اصلى

يافتن به و آگاهى ه

ن تعريف با تعريف

باور به وجود ي. 4؛ 

های فرعى تحت فض

  

  

ار .2

غض

فض

اف .3

قا

ه .4

د

د

بر

ار .5

بي

نظ

اف .6

غ

اص

اف .7

ر

برخى

سيناست ابن

عبارتند از

آن تنها د

ها فضيلت

در معامله

خلط اين

امكانات؛

ها فضيلت
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