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  :چكيده

 ي،شناس است كه آراء او در حوزه اخالق و انسان يتيعارف مسلمان، شخص ي،ابوحامد محمد غزال
 يسعادت انسان، همواره مورد اهتمام غزال يو كاركردها يقمصاد يستي،چ يشناخته شده است. بررس

او درگرو توجه به چند مؤلفه  يهاست و شناخت نظر يهنظر يدر بحث سعادت، دارا يبوده است. غزال
و  يقيبه نجات و سعادت حق يو از جنبه عمل ينظر يثاز ح يدبا يقياست. نخست آنكه دانش حق

 يقيو آخرت با سعادت حق ياشناخت نفس و معرفت حق و شناخت دن ي . رابطهيانجامداو ب ياخرو
عمل به احكام  ياست و پااسالم مربوط  يعتبه شر يكه به نحو ي،است. اركان مسلمان يگرمؤلفه د
به فضائل  ياست، آراستگ ياست كه بستر ساز سعادت اخرو يگريمؤلفه د آيد، يم يانبه م يشرع
الهام گرفته  ي،قرآن يها از آموزه يهمه را غزال يناست. ا يسعادت غزال يهدر نظر ينمؤلفه واپس ي،انسان

 رسيبر يليـ تحل يفيرا به روش توص يتوسط غزال ياخذ و اقتباس قرآن ينرو، ا يشاست. جستار پ
  كرده است.

  .قرآن يشناس انسان ي،و اخالق اسالم يتترب ي،سعادت قرآن ي،غزال: هاكليدواژه
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 مقدمه 

سعادت، يكي از مفاهيم مهم ديني و اخالقي است كه در 
به آن پرداخته شده ، عرفاني –مكاتب ديني و فلسفي 

است. در آراء انديشمندان مسلمان و غير مسلمان، 
هاي حصول آن، از مسائل اصلي بوده و  سعادت و راه

  آراء مختلفي در مصداق و در مفهوم آن داده شده است. 
غزالي از جمله دانشمندان مسلماني است كه سعادت را 

كيمياي و  ميزان العملداند. وي در  مطلوب همگان مي
، در باب سعادت، سخن گفته است. از نظر او عادتس

سعادت حقيقي انسان، سعادت اخروي اوست. نگاه 
هاي  هاي قرآن، به ديدگاه غزالي به سعادت بعد از آموزه

عرفاني معطوف است. تبيين سعادت در نظر اين 
شناسي اوست و  انديشمند مسلمان در پيوند با انسان

هاي قرآني با رويكرد  هشناسي او برگرفته از آموز انسان
عرفاني است. به عبارت ديگر انديشه او در 

برگرفته از آياتي از قرآن است كه  "سعادت"خصوص
شناسي  به طور مستقيم يا غير مستقيم با مقوله انسان

رو ابعاد سعادت مورد  مرتبط است. در جستار پيش
بررسي و تحليل قرار گرفته است. مسأله اين جستار، 

ها و خاستگاه انگاره وي در  غزالي، ريشهبررسي نگاه 
نظريه سعادت است و اينكه چگونه غزالي سعادت را در 

  كتاب خود با آموزه هاي قرآني تطبيق داده است؟
  پيشينه

در مورد غزالي و ديدگاه او در مفهوم سعادت، به طور 
جسته و گريخته، مقاالتي در باب كليت موضوع، نوشته 

سعادت عظمي از  "له: مقالهشده است؛ مقاالتي از جم
مفهوم  "از عين اهللا خادمي و يا مقاله: "منظر غزالي

از محمد ابوالقاسم ، جواد  "سعادت از منظر غزالي
وفايي مغنايي. در اين مقاالت هرچند موضوع سعادت و 

اما در نسبت بين سعادت ، مصاديق آن تبيين شده است
است. آنچه قرآني و ديدگاه غزالي بحثي به ميان نيامده 

اين موضوع را در مقايسه با آثار پيشين متمايز مي كند، 
دستيابي به زيرساخت هاي معرفتي غزالي در تبيين 

  نظريه سعادت و پيوند آن با آموزه هاي قرآني است .
  معناي لغوي و اصطالحي سعادت .1

در معناي آن  اي عربي است. ابن فارس واژه سعادت
كند  ير و سرور داللت ميريشه (س، ع، د) بر خ"گفته: 

و مقابل نحس است. پس سعد به معناي نيكي در كار 
) در تعريفي ديگر 3/75، 1404.(ابن فارس، "است

سعد به معناي خوش يمني و نقيض نحس  "گفته اند:
شود:  است و سعادت، خالف شقاوت است و گفته مي

روز سعد و روز نحس و اسعاد نيز به معناي كمك كردن 
  )3/213، 1414(ابن منظور،  "باشد. مي

(برگرفته از واژه سعد)، هم به معناي  بنا بر اين سعادت
يمني است و هم به معناي مساعدت كه ضد آن  خوش

تر از معناي لغوي سعادت،  ياري نكردن است. اما مهم
با هر  ها معناي اصطالحي آن است؛ هرچند همه انسان
هدف و نوع تفكر ديني، نيل به سعادت را به عنوان 

اند و در اين  مطلوب نهايي خود مورد توجه قرار داده
رغم توافقي كه در  علياما  باره با هم توافق دارند؛

مطلوبيت سعادت وجود دارد بر سر تعريف اصطالحي و 
يابي به  حقيقي سعادت و چگونگي دست مصداقتعيين 

سعات و آن اختالف نظر وجود دارد؛ از نظر فالسفه، 
خير هر چيز، رسـيدن بـه چيزي است كه به وسيله آن، 

، 1383وجودش كمال يابد (صدرالدين شيرازي، 
) و در ديدگاه عرفا نيز سعادت رسيدن به هر 4/251

ك: ابن مطلوب و هدف عقالني و اخالقي است. (ر.
  )1/149عربي، الفتوحات المكية، 
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اما از آنجا كه موضوع مقاله درباره سعادت قرآني است، 
بررسي اين اصطالح در فرهنگ قرآن، اهميت دارد. 
سعادت از ديدگاه قرآن، طبق آنچه كه مفسران بيان 
كرده اند، اينگونه بيان مي شود: سعادت دنيوي، ياري 

سيدن به خير و نعمت رساندن خداوند به انسان، جهت ر
است كه منجر به سعادت حقيقي و اخروي كه رسيدن 
به كمال و بهره مندي از جاودانگي در بهشت است مي 

، 1415؛ آلوسي، 2/429، 1407شود.(ر.ك: زمخشري، 
  )11/18، 1390؛ طباطبايي، 6/335

در يك نگاه كلي بر اساس آموزه هاي قرآني، 
واژگاني نظير  فالح و اصطالح سعادت ، در پيوند با 

فوز ، حيات طيبه ،  قرب و لقاء الهي  بهتر فهميده مي 
شود و آيات  ناظر بر آن، در پي اثبات  آن است كه 
رستگاري جاوداني( سعادت ) تنها در جهان آخرت 

حاصل مي آيد. از اين موضوع خطير مي توان با توجه 
 به نوع كاربست واژگاني مانند جنت، ميزان، فالح در

فهم  ،قرآن كه  بيانگر اصالت اخروي  سعادت  است
  بهتري بدست آورد.

 . سعادت و مفاهيم ناظر برآن در قرآن2

انسانها فطرتا آسايش طلب هستند. لذا بخشي از  
در واقع  كند. ريزي مي تعاليمش را بر مبناي آن پي

ترغيب انسان به اطاعت از دستورهاي الهي با وعده 
در قرآن بكار نرفته  "سعادت"ه سعادت همراه است. واژ

و  105در آيات  "سعيد"و  "سعد"است اما دو كلمه 
به معناي ياري كردن  "سعد"هود بكار رفته است.  108

در كارهاي خدايي براي رسيدن به خير و نيكي است. 
) راغب، معناي اخير را در واژه 410، 1412(راغب، 

بل سعد براي سعادت هم بكار برده و آن را در مقا
هم به معناي  "سعيد"شقاوت قرار داده است. (همان) 

است  "شقي"انسان سعادتمند است و اين واژه نقيض 
  )3/213، 1414(ابن منظور، 

در قرآن، واژه سعادت به كار نرفته است اما در پيوند با 
موضوع سعادت، اصطالحاتي همچون: فوز، فالح و 
حيات طيبه  و قرب و لقا ء الهي وجود دارد كه بيانگر 
مفهوم سعادت و مضامين نزديك به آن است و ما در 

  پردازيم:  ادامه به آنها مي
، به معناي : واژه حيات در مقابل موت . حيات طيبه1ـ2

زنده بودن و زندگي است و در اصطالح، نيرويي است 
شود  كه موجب بروز حس و تحرك در موجود زنده مي

رسانند.(ابن  و موجودات با آن، خود را به كمال مي
) طيب يا طيبه هم در معناي 2/123، 1404فارس، 

معناي پاك و پاكيزه و آن چيزي است كه موجب تمايل 
قابل خبيث و ناپاك كه موجب تنفر شود. در م انسان مي
  )1/563، 1414شود. (ابن منظور،  انسان مي

واژه حيات در قرآن در معاني مختلفي بكار رفته(ر.ك: 
، مقاله 14واال زاده و كرمي، دانشنامه جهان اسالم، ج

حيات) در برخي آيات، حيات، مفهومي فراتر از 
ر هاي روزمره زندگي را در ب تحركات بدني و فعاليت

و 122گيرد.(همان) از جمله در آيات:(انعام/ مي
). به نظر مفسران، اطاعت از حق و ايمان به 24انفال/

خداوند، عاملي حيات بخش است كه موجب حيات 
گردد، و حيات در مقابل كفر كه  (زنده شدن) انسان مي

مرگ، تلقي شده است قرار گرفته است.(ر.ك: طوسي، 
 4/555 ،1372؛ طبرسي، 4/259و  5/101بيتا، 

فاطر،  22) به همين دليل است كه خداوند در آيه 820و
مؤمنان را احياء (زندگان) و كافران را اموات (مردگان) 

؛ طبرسي، 8/423خوانده است.(ر.ك: طوسي، بيتا،  
1372 ،8/633(  
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سوره نحل به كار رفته 97كه در آيه  "حيوةً طيبة"تعبير 

قرآن را بيان  است، تعبير روشني از اين كاربرد در
هاي مؤمن كه عمل  كند. خداوند در اين آيه به انسان مي

   بخشد. دهند، حياتي پاك و پسنديده مي صالح انجام مي
 ،"حيوةً طيبة"بر مبناي ديدگاه مفسرين، منظور از: 

، 1372طبرسي، ؛ 1412،14/114روزي حالل (طبري، 
، 1415آلوسي، ؛ 10/174، 1364قرطبي، ؛ 6/593
؛ طبرسي، 1412،14/114قناعت (طبري، ، )7/463

؛ آلوسي، 10/174، 1364؛ قرطبي، 6/593، 1372
؛ 1412،14/115، بهشت (طبري، )7/462، 1415

؛ 10/174، 1364قرطبي، ؛ 6/593، 1372طبرسي، 
، سعادت (طبري، )7/462، 1415آلوسي، 

ايمان به  )،10/174، 1364قرطبي، ؛ 1412،14/115
؛ قرطبي، 1412،14/115 خدا و انجام طاعات (طبري،

، چشيدن شيريني طاعت خدا )10/174، 1364
قرطبي، ، استغنا از خلق ()7/463، 1415آلوسي، (

، 1364قرطبي، معرفت خدا ( )10/174، 1364
، 1364قرطبي، ) و صادق بودن در برابر او (10/174
 ) است.10/174

با نگاهي عميق به نظرگاه  مفسران در باب مصاديق 
ي توان گفت آنها در حكم  نتايج حيات حيات طيبه م

طيبه هستند . عالمه طباطبايي ذيل آيه ياد شده بيان 
ديگري دارد. به بيان عالمه طباطبايي، مراد از 

، اين است كه خداوند، مؤمنى را "حيوةً طيبة"عبارت:
كه عمل صالح به جا آورد به حيات جديدى غير آن 

كند و منظور از  حياتى كه به ديگران نيز داده زنده مى
دهد  عبارت مذكور اين نيست كه حياتش را تغيير مي

كند. به بيان وي،  بلكه حيات جديدي به او افاضه مي
حيات طيبه، حياتي فراتر از حيات ظاهري است كه 

صاحب آن سهمي از موهبت علم و قدرت، براي احياء 
شود كه به ديگران داده  حق و ابطال باطل به اعطا مي

  )341-12/343، 1390طباطبايي، ر.ك: (.نشده است
معيشت "را در مقابل  "حيات طيبه"برخي مفسران، 

اند كه وقوع آن در اين دنيا يا جهان  قرار داده "ضنك
؛ رازي، 3/95، 1407باشد.(ر.ك: زمخشري،  آخرت مي

1420 ،22/111 (  
سوره طه 124برگرفته از آيه  "معيشت ضنك"عبارت 

قرار دارد كه واكاوي پيرامون  در نقطه مقابل حيات طيبه
آن ما را به فهم روشنتر از   مفهوم حيات طيبه رهنمون 

  مي دارد.
، به معناي زندگي مخصوص جاندار و اخص "معيشت"

از واژه حيات است، حيات براي خداوند و فرشته و 
رود. واژه معيشت، آن  موجودات جاندار هم بكار مي
برگرفته از عيش شود و  چيزي است كه با آن زندگي مي

  )596، 1412است. (راغب، 
پس معيشت به معناي وسايل روزمرگي زندگي است كه 

، 32، زخرف/10با بررسي ديگر آيات (ر.ك: اعراف/
يابيم كه اين واژه فقط براي انسان بكار  ) در مي7قارعه/

  رود. مي
) و 512، 1414به معناي مشكل(راغب،  "ضنك"

است و در  )8/585، 1415سختي شديد(آلوسي، 
، هم در "معيشت ضنك"هاي لغت، عبارت:  كتاب

) 10/462، 1414معناي روزي غير حالل(ابن منظور، 
و هم در معناي عذاب قبر و زندگي جهنميان(ابن سيده، 

  ) آمده است.6/469، 1421
اي از  سوره طه، عده124براساس معناي واژگان آيه 

را مربوط به حياتي ديگر  "معيشت ضنك"مفسران، 
كنندگان  دانند. تنگي و ضيق در معيشت براي اعراض مي
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گيرد  از ياد خدا، در حياتي غير از دنيا صورت مي
آنگونه كه با فشار قبر برزخي و اجبار در خوردن زقوم 

شوند. (ر.ك: طوسي، بيتا،  و ضريع در آخرت، عذاب مي
، 1415؛ آلوسي،7/55، 1372؛ طبرسي، 219- 7/220
8/585(  

در ادامه حيات دنيوي و عبارات  "كمعيشت ضن"لذا، 
، متعرّض حال "نَحشُرُه يوم القيامة أعمي"پاياني آيه 

كفار در آخرت است كه با اين توضيحات، فشار قبر و 
به  "معيشت ضنك"هاي اخروي از مصاديق  عذاب

  آيد. حساب مي
را براي در دنيا  "معيشت ضنك"مفسراني هم مصاديق 

هاي: روزي حرام (طبرسي، مي دانند و براي آن از تعبير
)، 13/195،  1408؛ ابوالفتوح رازي، 7/55، 1372

عدم باور به پاداش و كيفر (ابوالفتوح رازي، همان)، 
؛ طبرسي، 3/95، 1407حرص و حسرت (زمخشري،  

، 1420) و فقدان حيات طيبه (رازي، 7/55، 1372
  اند. ) استفاده كرده22/111

، عدم "شت ضنكمعي"در نتيجه طبق اقوال مفسران، 
سكون و آرامش در زندگي است كه در هر مقطعي از 

  كند. حيات، چه در دنيا و چه در آخرت، بروز مي
سوره رعد، همانطور 28به اين ترتيب و با توجه به آيه 

كه ذكر خدا باعث آرامش انسان است، اعراض از آن 
هم باعث ايجاد اضطراب و دلهره است. به بياني ديگر، 

آن نوع از زندگي است كه در آن معيشت ضنك، 
  آرامش و اطمينان قلبي حاكم نباشد.

پس كسي كه از ياد خدا اعراض كند، اضطراب و عدم 
گردد و دچار معيشت ضنك  آرامش بر او غالب مي

سوره حشر، مسئوليت بزرگي را 19شود و طبق آيه  مي
كند  كه خداوند در هستي به او سپرده است فراموش مي

شود. چنين  حدود به دنياي مادي مياش، م و زندگي
زندگي در مقابل آنچه را كه از دست داده ضيق و تنگ 
است و انسان با فراموش كردن پروردگارش و محدود 
كردن خود به حيات مادي، از برخورداري عوالم معنوي 

  ماند. بهره مي بي
: از نگاه قرآن، مطلوب نهايي انسان، . فوز و فالح2ـ2

از آن به فوز و فالح تعبير  همان چيزي است كه
شود. فوز به معناي رسيدن به خير همراه با سالمت  مي

) است كه در متون تفسيري با 647، 1412(راغب ، 
؛ 10/710؛ همان، 3/32، 1372واژگان فالح (طبرسي، 

؛ ابن 7/77، 1411؛ زحيلي، 2/537، 1413حجازي، 
؛ 4/541، 1414) سعادت (شوكاني، 8/84، 1419كثير، 

)، احراز خير دنيا و آخرت 8/84، 1419بن كثير، ا
، 1372)، ظفر (طبرسي، 7/77، 1411(زحيلي، 

، 1362)، به چيزي دست يافتن (طالقاني، 4/435
؛زحيلي، 10/710، 1372)، نجاة (طبرسي، 3/315

، 1407) و مقام محمود (زمخشري،7/77، 1411
شود؛ و فالح نيز در معناي بقاء و فوز  ) تبيين مي3/53

) كه با واژگاني همچون: فوز 4/450است (ابن فارس، 
، 1390)، نجاح (طباطبايي، 7/46، 1390(طباطبايي، 

)، سعادت (طباطبايي، 4/750، 1372؛ طبرسي، 7/46
)، ظفر 7/154، 1372؛ طبرسي، 7/46، 1390

؛ 644، 1412؛ راغب، 7/46، 1390(طباطبايي، 
ي، ) و ثواب و بقاء (طباطباي4/750، 1372طبرسي، 

  شود. ) در متون تفسيري تعريف مي7/46، 1390
قرآن نتيجه تزكيه نفس را فالح و رستگاري انسان مي 

) هم چنين درنگ در مصاديق  فوز 9داند.(ر.ك: شمس/
وفالح  قرآني، بيانگر ارتباط آن با سعادت اخروي 

سوره اعلي، خداوند  14- 17است. براي مثال در آيات 
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دن نماز را از اركان فالح و تزكيه نفس، ياد خدا و خوان

داند كه از آنها با عنوان خير و سعادتي  رستگاري مي
سوره مؤمنون و 102و در آيه  هميشگي نام برده است

از نيكوكاران و كساني كه در قيامت،  سوره اعراف 8
يا  "مفلحون"تر است با عنوان  شان سنگين ميزان عمل

  افراد سعادتمند ياد كرده است.
و رستگاري عظيم را مخصوص متقين  خداوند فوز

متقين در  سوره دخان،  51-57داند و طبق آيات  مي
شوند و از آتش  مند مي هاي بهشتي بهره قيامت از نعمت

دوزخ در امانند كه اين فوز و رستگاري، فضلي است از 
 . جانب پروردگار

رضايت  سوره توبه،72در برخي آيات هم همچون آيه 
عنوان برترين و واالترين  خداوند از بندگان به

هاي بهشتي كه جزو سعادت اخروي است نام برده  نعمت
 ياد شده است. "فوز عظيم"شده و از آن با تعبير 

 . قرب و لقاء الهي3ـ2

از ديگر مفاهيم ناظر بر سعادت، اصطالح قرب است.  
اشاره شده  "قرب و لقاء الهي"در برخي آيات قرآن به 

، 10است. با مروري اجمالي به آياتي نظير (واقعه/
، ....) ودرنگ در معناي 16، ق/110، كهف/5عنكبوت/

آن در سراسر قرآن، به اين مهم دست مي يابيم كه 
نهايت كمال انساني رسيدن به اين مقام واالست( قرب 
ولقا ء)، كه همان سعادت و رستگاري جاوداني انسان را 

مي سازد. به ديگر سخن، مفهوم قرب به خاطر نشان 
نحوي به همان سعادت ابدي اشاره دارد كه در  سراي 
آخرت تحقق مي يابد. البته رسيدن به اين جايگاه  
مقدماتي دارد كه افزون بر ايمان، انجام عمل صالح 

  )110است.(ر.ك: كهف/
  واره غزالي در باب سعادت . طرح3

عريف سعادت و واره خود نخست به ت غزالي در طرح
هاي  بعد به مصاديق آن پرداخته و در ادامه به مؤلفه

پردازد و در پي آن از  شناسانه سعادت انسان مي انسان
آورد. وي  سعادت دنيوي و اخروي، سخن به ميان مي

واره خود از مباحث معرفتي و عملي  در تكميل طرح
كند. در ادامه اين جستار  مترتب بر سعادت، گفتگو مي

  دهيم: ذيل را مورد بحث قرار مي موارد
غزالي  . سعادت و مصاديق آن از منظر غزالي:1ـ3

داند و كمال انسان،  سعادت را كمال ويژه هر موجود مي
شود كه كاري را كه براي آن خلق  زماني حاصل مي

شده است، انجام دهد. وي به هنگام تبيين سعادت، آن 
با علم و  داند كه را اولين و آخرين مطلوب انسان مي

) و 179شود.(غزالي، بيتا، ميزان العمل،  عمل حاصل مي
شرط رسيدن به آن را دورشدن از عاليق دنيوي و ترك 

) غزالي 254و ص 219شهوات مي داند.(همان، ص
بيش از آنكه در مقام تعريف سعادت باشد به بيان 
مصاديق و كاركرد سعادت پرداخته است. او در بيان 

كند و بيان  اء خداوند اشاره ميمصاديق سعادت به لق
تمام سعادت انسان اين است كه لقاء خداوند  "كند: مي

را مقصد خود سازد و سراي آخرت را محل استقرار 
هميشگي و دنيا را منزلگاه زايل شدني و تن را مركب و 

، 1386(غزالي، "اعضاي آن را خدمتكارانش قرار دهد.
وب است كه ) از نظر او لذت آخرت در لقاء محب3/22

شود و از طريق محبت به باري  سعادت محسوب مي
  )2/416گردد.(همان،  تعالي حاصل مي

او مصاديق ديگر سعادت را تقرب به خدا و نزول در 
) تقرب به 4/219، 1386داند.(همان،  جوار حق مي

شود؛ تقرب  خدا سعادتي است كه براي انسان حاصل مي
تا،  اني.(همان، بيبه معناي حقيقي نه به معناي تقرب مك
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). لذا انسان بايد مراقب باشد تا 207ميزان العمل، 
عقلش اسير شهوت نگردد چرا كه او را از تقرب به خدا 

  )1/20، 1383كند.(همان،  محروم مي
داند و مي  در جاي ديگر، سعادت را در معرفت خدا مي

سعادت هر چيزي در آن است كه لذت و راحت "گويد:
ت هر چيزي به مقتضاي طبع آن او در آن است و لذ

است و مقتضاي طبع هر چيز، آن است كه وى را براى 
اند. چنانكه لذّت شهوت در آن است كه به  آن آفريده

آرزوى خويش برسد، و لذّت غضب در آن است كه از 
دشمن، انتقام بگيرد، و لذّت چشم در آن است كه 

هاى نيكو بيند، و لذّت گوش در آن است كه  صورت
خوش را بشنود. همچنين لذّت دل در   زها و الحانآوا

معرفت به حقيقت اشياء است، چرا كه ويژگي دل انسان، 
اين است. چون شهوت و غضب و دريافت محسوسات 

هاي چهارپايان است. پس هرچه معرفت به  از ويژگي
تر باشد، لذت بيشتري از آن  تر و شريف چيزي بزرگ
تر و  شريفشود. و چون هيچ موجودي  حاصل مي

باالتر از خالق نيست، لذا هيچ معرفتي باالتر از معرفت 
  )39-40(همان، "باشد. به خداوند نمي

كند در  بحثي را كه غزالي در مورد سعادت مطرح مي
برخي مواضع، به ديدگاه فالسفه مسلمان، خصوصاً 

ميزان فارابي و ابن سينا بسيار نزديك است. او در 
داوند را به پنج نوع: سعادت هاي خ انواع نعمت العمل،

اخروي (بقاء بدون فنا، شادي بدون غم، علم بدون 
جهل، غني بدون فقر)، فضايل نفساني (علم، عفت، 
شجاعت، عدالت)، فضايل بدني (صحت، قوت، جمال، 
طول عمر)، فضايل خارجي (مال، زن، فرزند، عزت، 
بزرگي عشيره) و فضايل توفيقي (هدايت، رشد، تسديد 

  )294- 295تا،  ، بيغزاليكند. ( د الهي) تقسيم ميو تأيي

غزالي سه عاملي را كه ارسطو به عنوان طريق سعادت 
كند و شامل: حكمت، فضايل اخالقي و  معرفي مي

خيرات بيروني مي شود در البالي مباحث خود آورده 
است؛ اما چون او جزو فالسفه مسلمان است و به 

غير از سه عاملي حيات پس از مرگ، اعتقاد دارد، به 
كه ارسطو بيان كرده، سعادت اخروي را نيز اضافه 

  كند. مي
شناسانه سعادت قرآني از منظر  هاي انسان . مؤلفه2ـ3

  غزالي 
توان سخن به ميان آورد مگر  از سعادت در قرآن نمي
شناسي مربوط به آن  هاي انسان آنكه به برخي از مؤلفه

اين موضوع  پرداخت. غزالي در كتاب كيمياي سعادت
را مورد توجه قرار داده است. مقوالتي مانند: دو 
ساحتي بودن انسان، اهميت بعد معنوي و ملكوتي او بر 
جنبه مادي وي، معرفت حق تعالي و فطري بودن را به 

شناسي سعادت مطرح كرده  هاي انسان مثابه برخي مؤلفه
  كنيم.  است كه به اختصار مطرح و بررسي مي

غزالي در بحث ي بودن انسان: . دو ساحت1ـ2ـ3
سعادت، الزمه شناخت انسان را اعتقاد به دو ساحتي 

داند. به اعتقاد او وجود انسان از روح و بدن  بودن او مي
تشكيل شده و حقيقت وجودي آدمي را روح او تشكيل 

دهد. در روح او صفات متفاوتي از ستوران،  مي
ع است. درندگان، ديوان (شياطين) و فرشتگان قابل جم

هاي خاص  غزالي سعادت آدمي را با توجه به ويژگي
داند. به عقيده او  روحي او متمايز از ديگر موجودات مي

گيري،  سعادت ستوران در خوردن و خوابيدن و جفت
سعادت درندگان در دريدن و زدن و كشتن، سعادت 
شياطين، ايجاد مكر و شر و فريب، و سعادت فرشتگان 

ت حق است و انسان چون در مشاهده جمال حضر
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صفت باشد و خود را  تمايل دارد در ذات خويش فرشته

از شهوت و غضب خالص كند بايد تالش كند تا 
حضرت حق را بشناسد تا به ديدار او نائل شود.(ر.ك: 

  )14-13، 1383غزالي، 
كند براي رسيدن به سعادت ابدي  او همچنين اضافه مي

ل برسد تا همه بايد قوه عقلي انسان از قوه به فع
موجودات با سلسله مراتبشان در ذهن او نقش ببندد به 

اي كه ابتدا حضرت حق، بعد فرشتگان و بعد ساير  گونه
موجودات را درك كند اما به جهت تعلق نفس انسان به 

رسد.  بدن او مادامي كه در دنياست لذت كمي به او مي
 )249، مقاصد الفالسفهتا،  بي (غزالي،

اهميت رجحان بعد معنوي نسبت به جنبه مادي . 2ـ2ـ3
بعد معنوي انسان كه روح نام دارد داراي  روح:

خصوصياتي است كه از نظر غزالي نسبت به بعد مادي 
(جسم) داراي اهميت و ارزش است؛ به نظر او روح ذاتاً 
قائم بالذات است، عرض و جسم و جوهر متحيز نيست؛ 

كند، متصل به بدن  همچنين در مكان و جهتي حلول نمي
شود اما مبدأ فعل آدمي  نيست و منفصل هم نمي

  )119، 1416است.(ر.ك: همان، 
روح، عرض نيست چون عرض، قائم بالذات نيست و  

تابع ديگري است. روح، جسمي نيست كه همچون آب 
در ظرف در جسم ديگري حلول كند و عرض هم 

ري نيست تا در قلب يا دماغ، حلول كند ... بلكه جوه
) در اينجا غزالي به رد 117است ال يتجزا.(همان، 

ديدگاه برخي از فالسفه و متكلمان مسلمان اشاره مي 
كند كه يا اساسا هويت انسان را به بدن او مي دانند و يا 
روح را موجودي مادي در يكي از اعضاي بدن انسان 
مي دانند نه امري فرامادي.بنابراين از نظر او مكان و 

روح وجود ندارد و روح  هم درون جسم و  جهتي براي

از ديگر  هم در برون آن است و از نظر او ساكن نيست.
هاي روح اين است كه فساد پذير نيست و  ويژگي

شود  گيرد. هرگز نابود نمي دستخوش فروپاشي قرار نمي
ميرد بلكه منتظر است تا بعد از جداشدنش، در  و نمي

برهان برهان قاطع ثابت قيامت به بدن بپيوندد چنانكه با 
  )116شده است. (همان، 

: غزالي با تمسك به . فطري بودن پرستش3ـ2ـ3
، 1429(كافي، "كلّ مولد يولد علي الفطرة"حديث: 

كند و در  ) به طبيعت ثابت در انسان اذعان مي3/35
، چهار عنصر سبعيت (تمايل به غضب)، بهيميت االربعين

انيت (به كارگرفتن (تمايل به غذا و ميل جنسي)، شيط
دو ميل قبلي)، ربانيت (گرايش براي رسيدن به صفات 

آورد. به عقيده  الهي) را جزء طبيعت آدمي به حساب مي
وي هريك از اين اجزاء، خُلقي را در طبيعت انسان 

  آورد.  بوجود مي
كند كه انسان،  غزالي با توجه به روايت مذكور، تأكيد مي
د است. او اين در فطرت خويش خداشناس و موح
داند و معتقد است  خصوصيت را مخصوص پيامبران نمي

هركس گوهر آفرينش خويش را پاكيزه نگه دارد و 
حرص دنيا و شهوت گناه بر او غالب نشود و راه 
مجاهدت بپيمايد، فطرتش همانند فطرت رسوالن، بيدار 

ماند، اما اگر كسي آلودگي گناه و حرص دنيا و  مي
شود، اين شايستگي در او پوشيده شهوت بر او غالب 

البته پر واضح است كه غزالي بر اين عقيده  ماند. مي
نيست كه غير از پيامبر، انسان هاي عادي هم مي توانند 
به مقام عصمت برسند بلكه مراد او از اشاره به اين 
  حديث، توجه به ابعاد تربيت ديني انسان است.

اين خصلت از  "كل مولود يولد علي الفطره "حديث
) از نگاه غزالي، 1/31دهد.(ر.ك: همان،  آدمي خبر مي
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همانطور كه پرستش خداوند، امري فطري است، معرفت 
خداوند هم جزو فطرت اوست و با روحش عجين شده 

  است.
هاي قرآني به  از آموزه. مختار بودن انسان: 4ـ2ـ3

آيد كه سعادت يا شقاوت اخروي به مثابه  دست مي
آدمي، منوط به اراده انسان است. اگر فرجام واپسين 

اراده انسان مطابق اراده الهي باشد كه خواهان كمال 
رود وگرنه دوزخ را براي خود  است، انسان به بهشت مي

  .زند رقم مي
سوره آل عمران، 152و  145خداوند در آياتي همچون 

سوره شوري به صراحت بيان  20سوره اسراء و 19
اخروي و تعيين سعادت و كند كه طلب حيات  مي

شقاوت، منوط به اراده انسان است و اين انسان است كه 
زند.  آخرت خود را به دو شكل بهشت و دوزخ رقم مي

پس سرنوشت سعادت و شقاوت انسان بر مبناي اراده و 
اختيار اوست. يعني هركس بخواهد راه سعادت را 

د و بپيمايد بايد با اختيار در مسير رستگاري گام بردار
هركس خواستار پيمودن راه سعادت نباشد، با اختيار، 

كند. بنابراين بهشتيان با  مسير شقاوت را انتخاب مي
آورند و جهنميان هم با اراده  اختيار، بهشت را بدست مي

  )29، كهف/41-37خود، جهنم را.(ر.ك: نازعات/
شايان ذكر است كه غزالي بين افعال ارادي و افعال 

شود. (ر.ك: غزالي،  تمايز قائل مياختياري انسان، 
هايي در اين  ) او بعد از بيان مثال4/437-438، 1386

دارد فعل ارادي بدون توانايي برخورداري  باب، بيان مي
گيرد اما فعل  از انجام آن و بدون علم به آن انجام مي

اختياري مستلزم معرفت، اختيار و اراده انسان است. 
شود، و پس از تفكر و  هرجا فعل اختياري انجام مي

انديشيدن در مورد خوب بودن يا الزامي بودن فعل، 

شود، اراده انجام آن،  حكم جزمي عقل صادر مي
اي خاص است كه پس از جزم شدن علم به  اراده

آيد كه به  شايسته بودن كار و الزام در انجام آن پديد مي
هاي گوناگون فرو  دنبال آن تعارض ميان انگيزه

آيد.  و به تبع آن قدرت و حركت پديد مينشيند  مي
  )439(همان، 
اختياري،  اولين محرك براي افعال است معتقد غزالي

 عمل سوي به انسان را كه هدف و غرضي مطلوب است

 توجه و درك قدر هر او، نظر دهد از سوق مي رفتار و

 باشد، تر نيز، محكم عمل انگيزة و تر، غرض، روشن به

 نتيجه در و مؤثرتر است محكم،اي  حصول اراده براي

گويد:  مي باره اين در شود. او مي آن انجام بر قادر فرد،
جزم شود و قدرت   هر گاه كه باعث قوى شد، ارادت"

در كار آيد و بنده نتواند كه باعث قوى را، كه در آن 
  )1/481(همان، "تردد نباشد، مخالفت كند.

اي قائل  ژهبنابراين غزالي براي اراده انسان اهميت وي
است و وجود آن را به عنوان يكي از عوامل سازنده 

كند. او اعتقاد دارد افعال  افعال اختياري قلمداد مي
اند. اما انجام افعال  اي نبرده ارادي از تفكر، بهره

اختياري، همراه با تفكر و تعقل است و خواست انسان 
در انجام فعل اختياري مؤثر است. از آنجايي كه غزالي 

ك متكلم به معناي تمام عيار است لذا خداوند را ي
دهد. از  داند و فعل حكيمانه را به او نسبت مي حكيم مي

جمله افعال حكيمانه خداوند، آفرينش انسان مختار 
است. يعني تجلي حكمت الهي، در آفرينش انساني 
است كه داراي اختيار است و بر اساس حكمت و 

وجود اختيار انسان،  كند و بدون عدالت، بازخواست مي
كند. لذا زيرساخت نظريه غزالي در  او را مجازات نمي

اين مبحث، بر مبناي برداشتي است كه يك متكلم 
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مسلمان از حكمت الهي، بويژه در خصوص چگونگي 
مجبور بودن يا مختار بودن او از مجموع آيات قرآن، 

كند. بر اين اساس، غزالي به رغم اينكه از  برداشت مي
، اما در اين مبحث، جانب 1اي اشعري است عدهنظر 

  اختيار را اتخاذ نموده است.
چنين مي نمايد غزالي زيرساخت انديشه و منظومه 
فكري خويش را در اين بخش بر اساس  چند آيه 

سوره 29قرآني قرار داده است. نخست آياتي نظير: 
سوره ص كه در آن از دميده شدن روح  72حجر و 

جسم انسان  حكايت دارد؛ و در مرحله الهي بر كالبد 
سوره اعراف كه  بر عهد  172بعد برآياتي مانند: آيه 

الست  يا ميثاق  عالم ذر اشاره  دارد كه در آن خداوند 
بر وحدانيت از آدم پيمان گرفته است. هم چنين مي 

سوره ابراهيم  و 22توان گفت توجه به آياتي مانند: آيه
ن نيز  بر اختيار آدمي در آيات دوم و سوم سوره انسا

جهان هستي اشاره دارد كه مورد عنايت  غزالي در اين 
  بحث است.

 . سعادت دنيوي و اخروي 3ـ3

هاي ديني ما، سعادت دنيوي به معناي  در آموزه
برخورداري انسان از برخي امكانات انساني و غير 

باشد. در  مندي بهتر از زندگي دنيا مي انساني، براي بهره
از اموري كه جزو سعادت دنيوي انسان هريك 

نوعي   شود، گاه سخن از اموري است كه به محسوب مي
با انسان، مرتبط است و گاه اموري كه از گونه ماديات 
هستند. امكانات انساني در روايات، همچون: داشتن 

                                           
. برخي از پژوهشگران چون دابليو. ام . وات، با توجه به آثار 1

غزالي او را اشعري دانسته اند. اما كساني چون ابن خلدون بر 
در تقابل با اشاعره، بر اين نظر هستند كه او از  اساس آراء غزالي

  )97-119، 1389مكتب اشعري فاصله گرفته است.(ر.ك:جليلي، 

)، فرزند صالح 578/ 10، 1429همسرشايسته (كليني، 
ابن بابويه، )، همسايه صالح (125، 1412(طبرسي، 

، 1429)، دوستان خوب (كليني، 1/184، 1362
) و ... امكانات غيرانساني نيز همچون: داشتن 10/362

)، وسيله نقليه خوب 13/228خانه بزرگ (همان، 
 ...) و 10/362)، كار مناسب (همان،13/262(همان، 

  باشد. مي
اين بدان معناست كه از ديدگاه دين، سعادت دنيوي، هم 

ت مادي و هم به امكانات انساني نياز دارد؛ به امكانا
چراكه امكانات الزم براي زندگي سعادتمندانه، محصور 

بر  .در ماديات نيست و نياز به امكانات انساني نيز دارد
اين اساس، كسي كه از اين امكاانات برخوردار باشد، 

البته اين برخورداري، شرط الزم براي  سعادتمند است.
نه شرط كافي؛ اما سعادت حصول سعادت است، 

مندي انسان از حيات جاويدان در  اخروي به معناي بهره
) و رسيدن انسان به رضوان 97سراي ديگر(نحل/

  ) است.54-55) و قرب الهي (قمر/21(توبه/
از نظر غزالي سعادت دنيوي، مجازي و سعادت حقيقي 

تا، ميزان العمل،  همان سعادت اخروي است. (غزالي، بي
تواند به دنيا دلبسته باشد لذا  كه انسان نمي ) چرا304
مندي از سعادت دنيوي را شرط الزم براي رسيدن  بهره

  داند نه شرط كافي. به سعادت حقيقي مي
غايت زندگي را  اما با اين حال، كساني هستند كه

دانند و سعادت را تنها  رسيدن به خوشي و لذت دنيا مي
لي اعتقاد آنان را كنند. غزا در زندگي دنيوي خالصه مي

انگارد و داليلي براي رد اين ادعا بيان  نادرست مي
  كند: مي
: اولين دليل غزالي . دنيا و محدوديت زماني آن1ـ3ـ3

بر نادرست بودن ادعاي لذت گرايان، محدود بودن دوره 
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زندگي دنيا است چون انسان در مدت زمان اندك، قادر 
او با  ه باشد.هايش داشت نيست لذت دائمي را از خوشي

كند مدت  ) بيان مي1386،1/97مثالي(ر.ك: همان،
زندگي دنيا در مقايسه با زندگي آخرت، غير قابل 
مقايسه است چون جهان آخرت جاويدان است آنگونه 
كه اگر سرتاسر آن جهان پر از ارزن باشد و مرغي هر 

ها تمام  ها را بردارد، دانه يك ميليون سال، يكي از ارزن
ما جهان آخرت همچنان جاويدان است. لذا شود ا مي

چون مدت زمان زندگي دنيا نسبت به زندگي آخرت، 
تواند غايت زندگي انسان  كوتاه و ناپايدار است، نمي

  باشد.
: دليل ديگر غزالي اين . خالص  نبودن لذّات دنيا2ـ3ـ3

است كه لذت دنيا خالص نيست و هر لذتي از آن، 
است. لذا در جواب  ناقص و آميخته با غصه و درد

اگر از روى نوع نگرد، لذت دنيا "گويد:  گرايان مي لذت
را مكدر و مشوب يابد به منغّصات، و لذات آخرت را 

كدورت يابد. پس غلط كرده است در آن چه  صافى بى
  )3/800. (همان، "نقد به از نسيه"گفته است كه 

و  از نظر غزالي اين اصل از شيطان در مقايسه دنيا (نقد)
است، محل تلبيس  "نقد بهتر از نسيه"آخرت (نسيه) كه 

تواند اينگونه باشد. بلكه اگر نقد از مقدار و  است و نمي
مقصود مثل نسيه باشد، نقد از نسيه بهتر است اما اگر 
كمتر از آن باشد، نسيه از نقد بهتر است. او با بيان مثالي 

د تا به كن كه در آن بازرگاني رنج سفر دريا را تحمل مي
كند نسيه از نقد بهتر است.  سود تجارتش برسد، بيان مي

  )799-800(همان، 
بنابراين لذت دنيا، غايت زندگي نيست؛ اما اين بدان 
معنا نيست كه همه انواع لذات از منظر غزالي نادرست 

او براي لذت معرفت، ارزش قائل است.  تلقي شود.

و 64و 63و  39و32و 19و 18و 1/16، 1383(همان، 
؛ 410و 409و 2/154؛ همان، 119و 108و 82

) از نظر 169، 1995؛ همان، 181/492، 1416همان،
او معرفت، غايتى است كه براى ذات خود مطلوب 

شود. بلكه آن  است، و سعادت به واسطه آن حاصل مي
ها در دنيا نداند كه آن  عين سعادت است، و ليكن دل

شود و آن عين سعادت است، و در آخرت بدان آگاه 
معرفتى است كه بر آن قيدى نيست و حرّ است، پس به 

  )4/235، 1386غير خود متقيد نشود. (همان، 
از ديگر لذاتي كه غزالي براي آن ارزش قائل است، 
لذت دوستي و مناجات با خداست. از نظر او اصل 
سعادت، ذكر با خداست چرا كه وقتي ذكر بر انسان 

شود،  خداوند زياد مي غالب شود، انس و محبت او به
تا جايي كه حق را از همه دنيا و آنچه در دنياست 

) و آن 1/256، 1383بيشتر دوست دارد.(همان، 
شود.  ترين سعادتي است كه حاصل مي سعادت، كامل

) چرا كه بنده را به لذت ديدار و 4/874، 1386(همان، 
رساند لذا لذتي است كه پس از مرگ  مشاهده حق مي

ود و در بهشت هم اين لذت، قرين ش حاصل مي
) لذا پندار كساني را كه معتقدند 3/461اوست.(همان، 

توان به سعادت رسيد، از  بدون حب و دوستي خدا مي
  )2/599، 1383نظر او پنداري غلط است.(ر.ك: همان، 

از نظر غزالي ديدگاه درست در خصوص غايت زندگي، 
ن توجه به سعادت اخروي كه نه با از بين برد

شود و  خصوصيات انساني بلكه با كنترل آنها ايجاد مي
انجام اعمال خير دنيايي تنها ابزاري براي نيل به سعادت 

  شوند.  اخروي محسوب مي
ها به سعادت اخروي، سعي همه انبيا و  رسانيدن انسان

شان بر اين بوده به مردم  اولياي الهي بوده و همه حرص
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ي براي رسيدن به ا هاي دنيا وسيله بفهمانند، لذت

  )4/18سعادت اخروي هستند.(همان، 
بزرگي و عزت، نزد خداوند در رسيدن به سعادت 

رسند  اخروي است؛ كساني كه به اين نوع سعادت نمي
تر است. چرا كه  جايگاهشان از حيوانات هم پست

هايي كه به سعادت  شوند اما انسان حيوانات هالك مي
  ه دوش خواهند كشيد.اند، رنج شقاوت را نيز ب نرسيده

از نظر غزالي سعادت اخروي داراي چهار ويژگي: بقا 
نيازي  بدون فنا، شادي بدون غم، علم بدون جهل، و بي

) او به 294تا، ميزان العمل،  بدون فقر است.(همان، بي
پيروي از قرآن و روايات، جايگاه سعادت اخروي را 

د گوي داند و مي بهشت و جايگاه شقاوت را دوزخ مي
  Sها  سرانجام اعمال و كردار انسان

شود كه  نيل به سعادت اخروي زماني حاصل مي
مقدمات آن براي انجام طرق دسترسي به آن در زندگي 
دنيوي حاصل شده باشد كه غزالي اين طرق را در آثار 

 اش مورد بحث و بررسي قرار داده است. اخالقي

مي هاي غزالي و قرآن در مفاهي در نسبت بين انديشه
مانند سعادت، اين نكته غير قابل انكار است كه آبشخور 
معرفتي او را بايد در مباني قرآن شناختي او جستجو 

ريزي  نمود؛ از نظر وي قرآن، اصول كلي اسالم را پي
ها از قرآن  كند. غزالي سعادت را به عنوان مراد انسان مي

استخراج كرده و آن را در قالب مطلوب و چهارچوبي 
دهد و از آنجايي كه نقشه اصلي  ه قرار ميپسنديد

زندگي انسان و راهكارهاي رفتار اخالق مدارانه او در 
قرآن ترسيم شده لذا از اين منظر بررسي چيستي و 

شناسي قرآن جستجو  كاركرد سعادت را بايد در انسان
شناسي قرآن و بحث از آن مجالي وسيع  نمود. انسان

يست اما آنچه مربوط خواهد كه موضوع اين مقاله ن مي

به تبيين سعادت از منظر غزالي است و ريشه انسان 
  شود. شناسانه قرآني دارد به اختصار گزارش مي

  . مباحث معرفتي و اخالقي مترتب بر سعادت4
غزالي در طرح و نظريه خود براي سعادت هم به 
مباحث معرفتي پرداخته و هم از مواردي سخن آورده 

شود. در  آدمي و اخالق مربوط ميكه به حوزه اعمال 
بخش معرفتي، وي از مقوالتي مانند معرفت نفس بحث 

و آنچه  كند و همچنين در نظريه پردازي از سعادت مي
به حوزه عمل انسان راجع است، به موضوعي به نام 

پردازد كه شامل عبادات و معامالت  اركان مسلماني مي
ن اركان است. به بياني ديگر آنچه غزالي تحت عنوا

اي با بحث سعادت  مسلماني از آن ياد كرده به گونه
مرتبط است. در بخش مربوط به حوزه اخالق، غزالي 

برد:  مباحث خود را ذيل دو موضوع كلي به پيش مي
  يكي موضوع مهلكات و يكي منجيات.

  . مباحث معرفتي مترتب بر سعادت1ـ4
معرفت در معناي عام با علم و شناخت مترادف است 

هاي مختلفي از آن  ا در معناي خاص آن برداشتام
وجود دارد. حتي عارفان نيز در اين زمينه باهم اختالف 
نظر دارند و بسياري از آنان بين علم و معرفت، تمايز 

معرفت، چيزي جز "اند. غزالي معتقد است  قائل شده
تصورات نيست ولي علم در مرتبه تصديق، تحقق 

  )385، 1366پذيرد.(ديناني،  مي
كيمياي غزالي مباحث معرفت شناسي خود را در 

به چهار بخش: معرفت نفس، معرفت خدا،  سعادت
معرفت  كند. معرفت دنيا و معرفت آخرت تقسيم مي

نفس و معرفت خدا پيوندي دوگانه دارد لذا از نظر 
غزالي، معرفت نفس، زيربناي سعادت بشر در جميع 
امور مادي و معنوي است. بخش اعظم معرفت حق 
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شود كه علت غايي  تعالي، با معرفت نفس، حاصل مي
النفس  باشد. هرچند سعادت ابدي در معرفت خلقت مي

ا شناسايي هر يك از و شناختن حقيقت انسان است، ام
اي سعادت را در  اجزاي تن و جوارح بدن نيز تا اندازه

بر دارد. معرفت نفس، اعم از شناختن جسم و جان و يا 
  )13-1/15، 1383روح و روان است.(ر.ك: غزالي، 

 "من عرف نفسه فقد عرف ربه"غزالي با بيان روايت: 
فصلت، به بيان  35) و آيه 92/456، 1403(مجلسي، 

وه ارتباط اين دو معرفت اهتمام ورزيده است.(ر.ك: نح
  همان)

با توجه به بيان غزالي هيچ چيز به انسان نزديكتر از 
خودش نيست و وقتي انسان خودش را نشناسد 

تواند ديگران را نيز بشناسد. چرا كه اگر خودش را  نمي
  نشناسد، شايستگي معرفت خداوند را ندارد.

عرفت، معرفت به خداست و ترين م به نظر غزالي، شريف
سعادت انسان در گرو معرفت اوست. لذا ارتباط عميقي 
ميان لذّت و سعادت وجود دارد. لذت دل در معرفت 
است و هرچه معرفت به امري بيشتر باشد لذت آن نيز 

تر از  بيشتر است و از آنجايي كه هيچ موجودي شريف
ترين  پادشاه دوعالم نيست پس معرفت الهي لذت بخش

  )1/40، 1383هاست.(غزالي،  معرفت
غزالي در موضوع معرفت دنيا به مباحثي همچون اصل 
دنيا و حقيقت و آفت و غرض دنيا اشاره دارد. او 

داند تا  مقصود از دنيا را فراهم كردن توشه آخرت مي
انسان پس از رسيدن به نهايت كمال، به سعادت اخروي 

، 1383 كه مشاهده جمال حق است نائل شود.(همان،
) همچنين در توصيف غفلت اهل دنيا، اهل آن را 1/71

اي  كند كه سوار بر كشتي به جزيره به قومي تشبيه مي
رسيدند و بعد از پياده شدن، به خاطر عجايب جزيره از 

كشتي جا ماندند و از مسافرت باز ماندند. اما گروهي 
هاي جزيره با خود برداشتند و  ديگر از برخي زيبايي

) آنگاه به آيه 78ر كشتي شدند.(ر.ك: همان، سوار ب
كند و گروه اول را مثَل كافراني  نحل استناد مي 107
اند و گروه دوم  داند كه آخرت خود را فراموش كرده مي

  را مثل مؤمنان پرهيزكار.
گويد هرچيزي كه متعلق به دنياست مذموم  غزالي مي

نيست بلكه اموري همچون علم و عمل هرچند مربوط 
تواند به گونه از علم و عمل  ه دنيا هستند اما انسان ميب

خود بهره ببرد كه آن را براي آخرتش ذخيره كند و او 
را به رستگاري برساند. چنانكه پاكي دل كه از ترك 

شود و انس به ذكر خداوند كه از  معاصي حاصل مي
آيد، طبق قول  مواظبت بر عبادت به دست مي

باقيات الصالحاتي است كه  )، از مصاديق76قرآن(مريم/
، 1383تواند آن را براي آخرت ذخيره كند.(غزالي،  مي
اي براي رسيدن به سعادت  ) و به عنوان توشه1/79

  اخروي به همراه ببرد. 
غزالي در معرفت آخرت به بهشت و دوزخ كالبدي و 

كند و معتقد است همانطور كه براي  روحاني اشاره مي
ود دارد و با صحت و كالبد، سعادت و شقاوت وج

شوند؛ براي روح هم سعادت و  مرض حاصل مي
شقاوت وجود دارد كه با معرفت و عبادت و يا جهل و 

شود. او بعد از اشاره به حقيقت  معصيت حاصل مي
آورد و  مرگ از نگهداري اعتدال روح، سخن به ميان مي

گويد اعتدال هم در روح حيواني است و هم در روح  مي
 71-72) و مي گويد آيه: ص/87.(همان، انساني علوي

كند.او اضافه مي كند  به اختالف دو روح اشاره مي
همچنانكه براي روح حيواني اعتدالي است و طبيب، 

اش را رفع كند،  داند تا بيماري اسباب اعتدال آن را مي
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روح انساني علوي (حقيقت دل) نيز اعتدالي دارد كه 

دارد تا به  نگه ميعلم اخالق و رياضت آن اعتدال را 
  ). 1/88، 1383سعادت برسد.(غزالي، 

او بعد از بيان موضوع مشاهده بهشت و دوزخ در اين 
كند كه ارواح پس از مرگ به دو قسم:  دنيا بيان مي

شوند. او در بيان  ارواح اشقيا و ارواح سعدا تقسيم مي
آل عمران و در بيان ارواح  169ارواح سعدا به آيه 

كند كه در آن جنگ كشته  ان بدر اشاره مياشقيا به كافر
  )89- 90شدند.(ر.ك: همان، 

بعد از طرح مبحث سعادت به لحاظ نظري، اكنون نوبت 
به انجام اعمالي است كه زمينه ساز تحقق سعادت 
خواهد بود. اين موضوع در نگاه غزالي در دو بخش 
تكاليف عملي يك انسان مسلمان از يك سو و اتصاف 

به يك سري فضائل اخالقي نيك، از روح و نفس او 
سوي ديگر است. به طور طبيعي وقتي سخن از اتصاف 
به فضائل است، نقطه مقابل آن، بركناري نفس از رذائل 

  است.
در انجام اعمال كه غزالي آن را در زمره اركان مسلماني 

نهد دو محور اساسي مطرح است. نخست آراسته  نام مي
كه جنبه فردي دارد و  شدن انسان به يك سري عبادات

بخشي ديگر كه در حوزه تعامل انسان با ديگران بوده و 
تحت عنوان معامالت، مطرح است. از نظرگاه غزالي، 

ها و پيامدهاي مثبت انجام شايسته  ساخت اصول و زير
عبادات و معامالت در قرآن آمده است. بر اين اساس 

و در جاي جاي كتاب وي به آيات قرآني اشاره كرده 
توان گفت كه وي به نحوي تئوري خود را در بحث  مي

كند. براي  سازي مي سعادت با اين قبيل آيات، مستند
جمعه در موضوع  10نمونه در مباحث عبادات، به آيه

) و سوره عصر در بيان وردها 253مداومت ذكر(همان،

) و در مباحث معامالت، به آيه 268اشاره كرده(همان، 
) و آيه 349و تجارت(همان، قاف در آداب كسب  18

  )456اعراف در آداب سفر اشاره كرد.(همان،  185
 . مباحث اخالقي مترتب بر سعادت2ـ4

هاي  هاي نظري و معرفتي مولفه پس از بررسي  زمينه
سعادت به خصوص با توجه به خاستگاه انسان شناسي 

تر از آن،  آن اكنون بايد از بسترهاي عملي و شايد مهم
وحي و معنوي نيل به سعادت سخن گفت. هاي ر زمينه

گيري از آيات قرآني به برخي از  غزالي با بهره
سازد  كارهايي كه اين سعادت را در عمل محقق مي راه

پرداخته است. نگاه او به اين موضوع نگاهي جامع 
تراز قرآني، هم از نظر معرفت و هم   است. يعني انسان

براي او مقرر  از حيث عمل بايد به دستوراتي كه قرآن
داشته به موضوع سعادت بنگرد. غزالي در ميان عارفان 
به پاسداشت شريعت معروف بوده و سعادت را در گرو 

داند. توجه او به اخالق نيز  هاي ديني مي عمل به آموزه
در پيوند با رعايت آداب شرعي بسيار مهم است. در 
بخش مربوط به حوزه اخالق، غزالي مباحث خود را 

برد؛ يكي موضوع  و موضوع كلي پيش ميذيل د
   مهلكات و ديگري موضوع منجيات.

از . دوري از مهلكات و پيوند آن با سعادت: 1ـ2ـ4
ترين مباحث اخالقي غزالي پرداختن به رذايل  مهم

هاي اصالح آن است. وي رذايل اخالقي  اخالقي و راه
مورد بررسي قرار داده  "مهلكات "را در ركني با عنوان

اي از  ت. دوري از مهلكات يا تزكيه نفس، مرتبهاس
عنايت و فضل خداوند است. اين نوع تزكيه طبق آيه 

بقره، كمال ايمان و غايت معرفت و نتيجه تعلّم  151
كتاب و حكمت است. به عقيده غزالي، كمال سعادت 
انسان بر تزكيه نفس استوار است چراكه تزكيه، مقدمه 
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نيز شناخت خداوند  شناخت نفس است و شناخت نفس
را به دنبال دارد لذا تا تزكيه كامل نشود معرفت حق 

  )13- 1/14، 1383شود.(ر.ك: غزالي،  حاصل نمي
غزالي در ركن مهلكات به برخي از رذايل، بيشتر توجه 
داشته و آنها را در ده اصل، مورد واكاوي قرار داده 

رياضت نفس و طهارت از "است. او در اصل اول به 
شعراء را دليل  89اشاره كرده است و آيه  "خوي بد

) و در همان 13-2/14آورد.(همان،  مدعاي خود مي
تحريم، تربيت كودكان را مايه  6اصل، با توجه به آيه 
پرهيز از عقبات  )27داند.(همان،  رستگاري آخرت مي

(مهلكات) راه دين مانند شهوت، دنيا دوستي، آفات 
ول در اين بخش زبان، بخل و غفلت تحت عنوان اص

مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در همه اين موارد به 
  آيات قرآن استناد شده است.  

  . سعادت و آراستگي به فضائل (منجيات) 2ـ2ـ4
از نظر غزالي سعادت انسان، در كنار توجه و دوري از 

در مهلكات، با كسب فضايل اخالقي بايد تكميل گردد. 
لي در باب سعادت، وي بر نظام اخالقي ترسيم شده غزا

آن است كه اخالق فلسفي مبتني بر عنصر فضيلت و حد 
اين مهم با  هاي قرآن، تعديل يابد. وسط، بايد با آموزه

توجه به آموزه بنيادين اسالم در موضوع اعتدال بهتر 
  )143بقره/ ر.ك:.(شود فهميده مي

، درباره منجيات يا فضايل كيمياي سعادتآخرين ركن 
اصل از توبه تا ياد  10اخالقي است كه او آنها را در

مرگ خالصه كرده است. در اين ركن، با انتخاب مفاهيم 
اخالقي، تأثير غزالي از مباحث عرفاني كامال 
هويداست. اما مهم تر از آن، آميختگي تبيين هاي غزالي 

قرآني در  بخش اركان اخالقي( منجيات ) با آيات 
است.  از توبه و صبر گرفته تا خوف ورجا، صدق و 

تفكر، محبت  و شوق و ياد مرگ؛ همه و همه جا با 
آيات كريمه قرآني مستند سازي شده است. براي مثال 
او در بيان اولين فضيلت اخالقي به توبه (اولين مقام 

كند و آياتي از قرآن را مي  عرفاني)، اشاره مي
  )2/317، 1383آورد.(غزالي، 

اي براي  او در توصيف حقيقت صبر، آن را وسيله
، 1383داند.(ر.ك: غزالي،  رسيدن به سعادت اخروي مي

سوره نحل  96) و در بيان ثواب صبر به آيه 2/347
 111كند. وي همچنين در فضيلت زهد، آيه  اشاره مي

- 436آورد.(همان،  سوره توبه را شاهد مدعاي خود مي
435(  

  
 نتيجه گيري

لي از عارفاني است كه دغدغه شناخت حقيقت و غزا
نجات انسان را داشته است. به نظر اين عارف مسلمان، 

هاست هم  موضوعي مانند سعادت كه غايت همه انسان
هاي عملي  ريشه معرفتي و شناختي دارد و هم از جنبه

و روحي و معنوي برخوردار است. غزالي معتقد است، 
هم از بعد اخروي سعادت هم جنبه دنيوي دارد و 

  برخوردار است. 
در منظومه فكري غزالي به دليل محدوديت و فناپذيري 
دنيا، در مقايسه با آخرت، سعادت آدمي نيز در پيوند 
با همين نگاه ـ محدوديت و فناپذيري دنيا ـ ارزيابي 

واره غزالي در باب  شود. بر اين اساس، اصل در طرح مي
خروي است. غزالي سعادت، رجحان سعادت دنيوي بر ا

سعادت دنيوي را به مثابه يك پديده مجازي و مقدماتي 
داند و اين مطلب را  براي رسيدن به حقيقت سعادت مي

واره  در آثار خود به وضوح نشان داده است. در طرح 
شناسي او  غزالي در باب سعادت، ابتدا بايد ابعاد انسان
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هاي  وزهبويژه از منظر قرآن شناخته شود و در پي آن آم

قرآن را در باب مصاديق سعادت و كاركردهاي آن 
مورد توجه قرار داد. او در مبحث انسان شناسي قرآن 
به دو بعدي بودن انسان و فطري بودن پرستش و ... 
اشاراتي دارد و مختار بودن انسان را عاملي براي 

  كند. دستيابي به سعادت معرفي مي
معرفت: نفس، وي در مباحث معرفتي سعادت، به چهار 

كند و همه آنها براي  خدا، دنيا و آخرت اشاره مي
  داند. رسيدن به سعادت الزم مي

هاي  غزالي بر اين باور است كه پس از شناخت مؤلفه
نظري سعادت، بايد اين نظريه را هم در حوزه عمل كه 

گيرد و  وي او آن را ذيل عنوان اركان مسلماني پي مي
ضائل و بركناري او از هم در حوزه اتصاف نفس به ف

  رذائل، بررسي و مدلل ساخت.
بر اساس آموزه هاي قرآني، غزالي بر آن است در پيوند 
با سعادت و انسان شناسي قرآني مي توان با تكيه بر 
آياتي بر اين موضوع استناد نمود؛ از جمله آياتي كه بر 
دميدن روح الهي در كالبد جسماني انسان اشاره دارد  و 

ابراهيم وآيه هاي دوم وسوم  22مانند: آيه  يا آياتي
سوره انسان كه بر اختيار انسان تاكيد دارد و يا  آيه 

كه  اعترافي از    - معروف به آيه الست  –اعراف  172
  سوي انسان بر وحدانيت الهي است. 

اين قبيل آيات بيانگر  زير ساخت  منظومه معرفتي 
ركن در بحث از غزالي در  بحث سعادت  است. 

) به منجياتاصل اخالقي ( 10منجيات غزالي در تمام 
در يك نگاه كلي  آيات استناد و استشهاد نموده است. 

زير ساخت  نظريه سعادت غزالي در سه بخش  عقيده، 
كه وي آن را به دو ركن مهلكات و  –عمل و اخالق 

بر اساس آموزه هاي   -منجيات تقسيم كرده است 

مبناي چنين انگاره اي است  قرآني و روايي  است. بر
كه غزالي را بايد به عنوان يك متكلم، فقيه و عارف و 
عالم اخالقي مسلماني در نظر گرفت كه بيش از آنكه 
از معارف حكمي فيلسوفان يونان و يا ديگر مسلمانان 
در نظريه سعادت تأثير پذيرفته باشد از قرآن آموخته 

  است.
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مصحح: مير دامادي، جمال الدين، بيروت، دار الفكر 
  دار صار -للطباعة النشر و التوزيع

  ،روض ، 1408ابوالفتــوح رازي، حســين بــن علــي
، مشهد، آستان الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن
  قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي
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 روح المعاني في ق، 1415بداهللا، آلوسي، محمودبن ع
، بيــروت، تفســير القــرآن العظــيم و الســبع المثــاني

  دارالكتب العلمية
   ،التفسـير الواضـح،  ، 1413حجازي، محمد محمـود 

  بيروت، دارالجليل
     ،مفـاتيح  ، 1420رازي، فخرالدين محمـد بـن عمـر

   بيروت، دار احياء التراث العربي ،الغيب
  ،مفـردات  ، 1412 راغب اصفهاني، حسين بن محمـد

  الدارالشاميه -، بيروت، دارالقلمالفاظ القرآن
  ،التفسير المنير فـي العقيـدة و   ، 1411زحيلي، وهبه

  دمشق، دارالفكر الشريعة،
  ،الكشـاف عـن   ق، 1407زمخشري، محمود بن عمر

حقائق غوامض التنزيل و عيون االقاويل فـي وجـوه   
  ، بيروت، دار الكتاب العربيالتأويل

 دمشق، دار ابـن  فتح القدير، 1414مد، شوكاني، مح ،
  كثير

  شـرح  ،1383 ،صدرالدين شيرازي، محمدبن ابـراهيم
، مصحح: خواجـوي، محمـد، تهـران،    اصول الكـافي 

  وزارت فرهنگ و آموزش عالي
  ،تهـران،  پرتـوي از قـرآن  ، 1362طالقاني، محمود ،

  شركت سهامي انتشار
 ،الميـــزان فـــي ، 1390طباطبـــايى، محمدحســـين

  ، بيروت، مؤسسة االعلمي للمطبوعاتتفسيرالقرآن
  ، مكـارم االخـالق  ، 1412طبرسي، فضل بن حسن ،

  قم، الشريف الرضي
  ،مجمـع البيـان فـي    ، 1372طبرسي، فضل بن حسن

  ، تهران، ناصرخسروتفسيرالقرآن

   ،جـامع البيـان فـي    ، 1412طبري، محمد بن جريـر
  ، بيروت، دارالمعرفة تفسيرالقرآن

    ،التبيـان فـي تفسـير    طوسي، محمد بـن حسـن،بيتا
  ، بيروت، دار احياء التراث العربيالقرآن

  ، ترجمه احيـاء علـوم   ،1386غزالي، محمدبن محمد
، بـه كوشـش حسـين خديوجم،تهران،شـركت     الدين

  انتشارات علمي و فرهنگي
  ،مجموعــه رســائل  1416غزالــي، محمــدبن محمــد

  ، بيروت، دارالفكر االمام الغزالي
 بيـروت،  احيـاءالعلوم زالي، محمدبن محمد، بيتـا،  غ ،

  دارالكتب العلمية
   ،االربعـين فـي اصـول    غزالي، محمدبن محمد، بيتـا

، بيروت، دارالكتب العلمية، منشـورات محمـد   الدين
  علي بيضون

  ،محقـق:  مقاصدالفالسفهغزالي، محمدبن محمد، بيتا ،
  دنيا، سليمان، قاهره، دارالمعارف

 محقق: دنيا ميزان العملد، بيتا، غزالي، محمدبن محم ،
  سليمان، قاهره، دار المعارف

 ،بـه  كيمياي سـعادت ، 1383غزالي، محمدبن محمد ،
كوشــش حســين خديوجم،تهران،شــركت انتشــارات 

  علمي و فرهنگي
    ،الجـامع الحكـام   ، 1364قرطبي، محمد بـم احمـد

  ، ناصرخسرو، تهرانالقرآن
   ،ــوب ــدبن يعق ــي، محم ــافي، 1429كلين ــم،الك  ، ق

 دارالحديث

      ،ــي ــد تق ــاقربن محم ــد ب ــي، محم ، 1403مجلس
ــاراالنوار ــي   ،بح ــراث العرب ــاء الت ــروت، داراحي بي

  


